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Słowo wstępne

Okres epidemii lat 2020/2021 spowodował znaczne ograniczenie ak-
tywności publicznej w sferze nauki, funkcjonowania instytucji akade-
mickich oraz muzealnych. Zdalne konferencje naukowe, utrudnienia 
w przemieszczaniu się, spotkaniach czy wymianie poglądów wpływały 
na mniejszą aktywność w zakresie badawczym. Tym bardziej cieszy 
fakt, że w naszym regionie tematyka badań związanych z historią Ko-
łobrzegu nadal cieszy się popularnością i nie brakuje nowych odkryć 
w tym zakresie, dokonanych właśnie w czasie pandemii koronawirusa. 
Lektura artykułów po raz kolejny dowodzi, jak bogata w wydarzenia 
jest nasza lokalna historia, a także, że wciąż są zakamarki, które kryją 
różne nieznane dotąd ciekawostki.

Realizowane ze środków z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego opra-
cowania historii Kołobrzegu i okolic, spotkały się z przychylnym spoj-
rzeniem Czytelników. Świadczy o tym niesłabnące zainteresowanie 
publikacjami, poszukiwanie ich, a w niektórych przypadkach także 
konieczność dodruku. Tym bardziej jest mi miło oddać do rąk miłośników 
dziejów miasta nad Parsętą kolejny numer czasopisma poświęconego 
przedmiotowej tematyce.

Tomasz Tamborski
Starosta Kołobrzeski
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Drodzy Czytelnicy

Już po raz drugi ukazuje się czasopismo zatytułowane „Rocznik Koło-
brzeski”. Nie jest ono skierowane do zwykłego czytelnika. Stosowany 
tu aparat badawczy, a także zróżnicowana tematyka, adresowana jest 
do osób zainteresowanych tematyką historii miasta nad Parsętą i szeroko 
rozumianej Ziemi Kołobrzeskiej, której granice na przestrzeni stuleci 
ulegały zmianom. Podobnie zakres czasowy nie ma narzuconych ram 
i do druku przyjmowane są artykuły zarówno z okresu średniowiecza, 
jak i dotyczące historii współczesnej. Dokonany podział artykułów obej-
muje teksty związane z dziejami Kołobrzegu i okolic, tematykę szeroko 
rozumianej historii wojskowości oraz techniki wojskowej, a także szeroki 
tematycznie dział związany z muzealnictwem i zabytkami.

Andrzej Kuczkowski prezentuje w pierwszym artykule tematykę 
związaną z późnośredniowiecznymi siedzibami obronnymi zlokalizowa-
nymi na Ziemi Kołobrzeskiej. Jest to interesujące zagadnienie, zwłaszcza, 
że autor dokonał wyodrębnienia 11 takich obiektów i opisał je w podziale 
na poszczególne miejscowości. Dwa artykuły doktora Edwarda Wiśniew-
skiego przenoszą nas do czasów współczesnych. Pierwszy z nich oma-
wia 45-letnią historię Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, która stała się jednym 
z najważniejszych przedsiębiorstw w powojennych dziejach miasta. 
W niedawnych latach, historia ta, choć miejscami burzliwa, zakończyła 
się szczęśliwie i spółka nie tylko dalej ma siedzibę w Kołobrzegu, ale 
jej właścicielem nadal jest Skarb Państwa. Drugi, omawia interesujące 
zagadnienie związane z organizacją szkolnictwa wyższego w Kołobrzegu 
po 1989 roku. Temat ten nie był do tej pory prezentowany w szerokiej 
perspektywie i opracowanie to należy uznać jako tym bardziej cenne, 
że jego autor brał bezpośredni udział w wielu inicjatywach związanych 
z awansem Kołobrzegu do grona miast akademickich. Artykuł niżej 
podpisanego, dotyczący zarazy w dziejach Kołobrzegu, przedstawia stan 
epidemii w różnych okresach historii miasta, także w obecnych czasach 
pandemii koronawirusa.

W dziale historii wojskowości, mecenas Edward Stępień mierzy się 
z tematem buntu marynarzy na ORP „Żuraw”, którzy w okresie stalinow-
skiej Polski postanowili porwać swój okręt i uciec nim do Szwecji. Temat 
ten jest znany i był omawiany w literaturze, natomiast autor poświęcił 
wiele uwagi przebiegowi procesu i wyroków wydanych na uczestników 
buntu. Ponadto, prześwietlił funkcjonowanie marynarzy w okresie PRL, 
a następnie ich rehabilitację. Tomasz Łowkiewicz opracował natomiast 
artykuł, w którym omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
w czasie II wojny światowej w pobliżu Ustronia Morskiego niemieckiej 
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stacji radarowej o kryptonimie „Kondor”. Kompleks ten powstał w 1943 
roku. Służyło tam od 250 do 300 żołnierzy. Autor artykułu opisuje jego 
wyposażenie, szczegóły techniczne, a także działalność.

Trzeci dział czasopisma poświęcony został tematyce muzealniczej 
i zabytkom. Jego omówienie rozpocznę od artykułu Andrzeja Puławskiego, 
który zajął się zbroję płytową Zyberta (Siwerta) Grantzina i Paulusa von 
Damitza, prezentowaną na obrazie oraz płycie nagrobnej, które znajdują 
się w Bazylice Mariackiej w Kołobrzegu. Kolejne artykuły zostały zre-
alizowane przez niżej podpisanego. Dotyczą one w dwóch przypadkach 
działalności badawczej prowadzonej w Dziale Historii Kołobrzegu Muzeum 
Oręża Polskiego. Pierwszy, omawia zagadnienia związane z kamieniem 
pokutnym ze Strachomina jako wytworu szeroko rozumianego w okresie 
średniowiecza procesu pojednania. Zabytek ten został odkryty podczas 
prac przy drodze pomiędzy Rusowem a Strachominem i obecnie jest 
przechowywany w Muzeum Miasta Kołobrzeg w Pałacu Braunschweigów. 
Drugi, dotyczy odkrycia autora związanego z obrazem „Chrystus przed 
Piłatem” z 1640 roku, który jest przechowywany w Bazylice Mariackiej 
w Kołobrzegu. Analiza tego dzieła wykazała, że jest to kopia „Ecce Homo” 
Rembrandta. Dalsze poszukiwania doprowadziły do zlokalizowania 
kolejnych kopii w kościołach Pomorza Zachodniego (Stargard, Kamień 
Pomorski), a także innych na obszarze nadbałtyckim. Do tej pory, dzieło 
z kołobrzeskiej bazyliki nie było w tym zakresie znane w literaturze 
przedmiotu. Trzeci artykuł stanowi praca dyplomowa, zrealizowana 
w Podyplomowym Studium Muzealniczym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Święcha, a jej 
przedmiotem jest ekonomika muzeum. Omawiane są tu zagadnienia 
funkcjonowania jednostki pod kątem gospodarczym i prawnym w uję-
ciu misji zapisanej w definicji muzeum oraz obowiązującej na gruncie 
polskiego prawa ustawie o muzeach.

Rocznik zamyka część pt. „Varia” z analizą doktora Mariusza Mie-
dzińskiego dotyczącą powiększającej się zabudowy Kołobrzegu i okolic, 
a także sprawozdania. Publikujemy sprawozdanie związane z działalnością 
w 2020 roku Powiatu Kołobrzeskiego autorstwa Marleny Wachowskiej.

Oddajemy do Waszych rąk drugi już numer „Rocznika Kołobrzeskiego”. 
Wyrażam przekonanie, że dobierana tematyka i wyniki prac badawczych 
będą dla Czytelników satysfakcjonujące, a tych, którzy są na etapie 
tworzenia swoich prac lub zajmują się tematyką, którą obejmuje nasze 
czasopismo, zapraszam do redagowania kolejnego numeru w 2022 
roku, Szczegóły można znaleźć na stronie www.historiakolobrzegu.pl

dr Robert Dziemba
redaktor naczelny
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Andrzej KuczKowsKi 
Średniowieczne zamki na terenie obecnego 
powiatu kołobrzeskiego

WSTĘP

Zawarte w tytule artykułu stwierdzenie zapewne w niejednym Czytel-
niku już na początku wzbudzi pewną konsternację. Najbliżej obecnych 
terenów powiatu kołobrzeskiego położony średniowieczny zamek – jak 
może się wydawać – to rezydencja biskupia w Karlinie, która po znisz-
czeniach wojny siedmioletniej już nigdy nie miała zostać odbudowana. 
Na pozór tego typu obiektów na omawianym tu terenie nie było. Jako, 
że mniemanie takie wynika jedynie z pewnego, głęboko zakorzenionego, 
postrzegania zamku, jest ono jednak nie do końca prawdziwe. Okazuje 
się bowiem, że w tej części Pomorza, podobnie zresztą jak w zdecydo-
wanej większości Europy, istniały setki zamków, z tymże zdecydowana 
większość z nich była drewniana, a ziemne po nich pozostałości są czy-
telne w postaci mniejszych lub większych kopców ziemnych i raczej 
nie kojarzą się ze średniowiecznym castrum. Teren obecnego powiatu 
kołobrzeskiego nie odbiega w żadnym stopniu od tej ogólnoeuropejskiej 
tendencji, a znane i niedawno odkryte średniowieczne zamki rycerskie 
są przedmiotem niniejszego artykułu.

BADANIA

Początki zainteresowania późnośredniowiecznymi siedzibami obronnymi, 
znanymi powszechnie w literaturze archeologicznej pod określeniem 

„grodziska stożkowate”, na obecnych ziemiach polskich łączyć można 
z początkami refleksji naukowej nad grodami jako takimi, co miało 
miejsce już w XIX wieku. O wiele wolniej jednak następował rozwój 
dotyczących ich interpretacji. Nie jest to oczywiście miejsce przedsta-
wiania szczegółowego stanu badań nad tym zagadnieniem. Pozwolę 
sobie odesłać Czytelnika do publikacji Anny Marciniak-Kazjer, gdzie 
we wstępnych rozdziałach omówiono to zagadnienie 1.

Pierwszymi kompleksowymi badaniami późnośredniowiecznej 
siedziby rycerskiej były wykopaliska kierowane przez Janinę Kamińską 

1 Anna Marciniak-Kajzer, Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011, s. 11 i n.
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w Siedlątkowie (woj. łódzkie), opublikowane w 1968 roku 2. Stan zacho-
wania, bogaty materiał ruchomy oraz wysoki poziom publikacji sprawiły, 
że grodziska stożkowate zaczęto określać nawet mianem grodzisk „typu 
siedlątkowskiego”. Za pionierów wieloaspektowego badania siedzib 
obronnych w późnym średniowieczu oraz czasach nowożytnych uznać 
można badaczy skupionych w łódzkim ośrodku archeologicznym 
z Janiną Kamińską, a później Leszkiem Kajzerem na czele. Dzięki ich 
staraniom obiekty takie nie były postrzegane jedynie jako stanowiska 
archeologiczne, ale podkreślano ich walory poznawcze jako pomniki 
kultury w ujęciu dynamicznym. Nie były traktowane jako miejsca po-
zyskiwania informacji na temat architektury i kultury materialnej, były 
również świadectwem zmieniających się czasów, struktur społecznych, 
a także mentalności 3. W studiach tych Pomorze znajdowało się raczej 
na marginesie zainteresowań badawczych. Wynikało to oczywiście 
głównie z przyczyn ideologicznych i nastawienia historiografii na zagad-
nienie szukania dowodów „prasłowiańskości” oraz „prapolskości” Ziem 
Zachodnich. Późnośredniowieczne siedziby obronne, a więc wiążące 
się ze średniowieczną kolonizacją niemieckojęzyczną i powszechnie 
łączone z rodami rycerskimi, uważanymi wprost za niemieckie, były 
oczywiście w tych pracach pomijane. Jedyne w zasadzie ich badania 
przeprowadzono niejako przy okazji mającej miejsce w latach 60. i 70. 
XX wieku kompleksowej akcji weryfikacji i inwentaryzacji grodzisk wcze-
snośredniowiecznych, prowadzonych przez zespół badaczy poznańskich 
z Jerzym Olczakiem i Kazimierzem Siuchnińskim na czele. Znamienne, 
wynikające z ówczesnego kontekstu ideologiczno-politycznego, są dane 
zawarte na temat interesujących nas tu obiektów zawarte w publikacjach 
stanowiących podsumowanie tego projektu badawczego. Dostrzegalna 
jest w nich tendencja do pomijania informacji na temat prac na gro-
dziskach, których chronologię powstania odnieść można było jedynie 
do późnego średniowiecza 4.

2 Janina Kamińska, Siedlątków, obronna siedziba rycerska z XIV wieku, Prace i Materiały 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, nr 15, Łódź, 1968.

3 Leszek Kajzer, Archeologiczny rodowód dworu. Przemiany siedzib obronno-rezydencjonal-
nych Polski centralnej w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, Łódź, Biblioteka 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, nr 23, 1988.

4 Por. Jerzy Olczak, Kazimierz Siuchniński, Źródła archeologiczne do studiów nad wczesno-
średniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. I, 
Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu UAM, 1966; tychże: Źródła archeologiczne do studiów 
nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszaliń-
skiego, t. II, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu UAM, 1968; tychże Źródła archeologiczne 
do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie wojewódz-
twa koszalińskiego, t. III, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu UAM, 1970; W. Łosiński, J. 
Olczak, K. Siuchniński, Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym 
osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. IV, Wydawnictwo 
Uniwersytetu UAM, Poznań, 1971.
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Niewielki stopień zainteresowania pomorskim późnośredniowiecznym 
osadnictwem obronnym zaowocował również znikomą liczbą publikacji 
na ten temat. W zasadzie jedyną pracą jest niezbyt obszerna monografia 
autorstwa Jerzego Olczaka 5. Nieco zaskakujące, przynajmniej z pomor-
skiej perspektywy, jest brak odniesień do niej w późniejszej literaturze 
przedmiotu, zwłaszcza nie ujmowanie jej w rozdziałach dotyczących 
stanu badań nad tym zagadnieniem. Jak sam Jerzy Olczak podkreślał 
na wstępie pracy, była to pierwsza próba przedstawienia zagadnienia 
późnośredniowiecznego zasiedlenia w tym regionie. Podkreślał on rów-
nież olbrzymią dysproporcję pomiędzy rozpoznaniem osadnictwa wcze-
snośredniowiecznego, a właśnie zagadnieniem późniejszych siedzib 
obronnych. W publikacji tej z interesującego nas terenu wymienionych 
zostało 30 pewnych i domniemanych grodzisk stożkowatych 6. W trak-
cie weryfikacji osadnictwa obronnego na Pomorzu badacze poznańscy 
rozpoznaniu archeologicznemu poddali łącznie obiekty w 29 miejsco-
wościach, z których tylko jeden położony jest w obecnych granicach 
powiatu kołobrzeskiego – Pustary, gm. Dygowo. Okazuje się jednak, 
że na obszarze tym, takich założeń było więcej.

W czasie jaki upłynął od zakończenia tego projektu badawczego, in-
teresujące nas obiekty niezwykle sporadycznie stawały się przedmiotem 
dalszych badań. Możemy tu wymienić, zakrojone na niewielką skalę, 
badania wykopaliskowe Henryka Janochy w Kluczewie, gm. Czaplinek 7, 
badania sondażowe Eugeniusza Cnotliwego w 1972 roku w Kamosowie, 
gm. Białogard 8 czy wiercenia w celu uchwycenia stratygrafii wyko-
nane w roku 1975 w Krągu, gm. Polanów 9. Znikomy – na pierwszy rzut 
oka – stan badań spowodował, iż są to obiekty w zasadzie pomijane w li-
teraturze przedmiotu. W dużej mierze wynika to również z faktu, że jak 
do tej pory badacze polscy zajmowali się raczej fundacjami związanymi 
z obszarami przynależnymi dłużej lub krócej do Królestwa Polskiego, 
którego to Pomorze Środkowe nigdy nie było częścią.

Z uwagi na dostrzegalną rozbieżność pomiędzy liczbą pozostałości 
rycerskich siedzib obronnych ujętych w ewidencji konserwatorskiej, 
a zidentyfikowanych dzięki analizie źródeł pisanych, kartograficznych, 
literatury regionalnej sprzed 1945 roku oraz zobrazowaniom rzeźby terenu 

5 Jerzy Olczak, Źródła archeologiczne do studiów nad zasiedleniem Pomorza Środkowego 
w późnym średniowieczu (od około połowy XIII-XV wieku), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń, 1994.

6 Jerzy Olczak, Źródła… op.cit.…, s. 5.
7 Henryk Janocha, Archeologiczne badania sondażowo-weryfikacyjne na wczesnośre-

dniowiecznych obiektach obronnych w starym Drawsku, stanowisko 2 i Kluczewie, pow. 
Szczecinek w 1964 r., „Materiały Zachodniopomorskie”, t. X, 1964, s. 183–202.

8 Archiwum Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie.
9 Eugeniusz Cnotliwy, Tadeusz Nawrolski, Ryszard Rogosz, Archeologiczne badania wiertnicze 

przy zamku i na grodzisku późnośredniowiecznym w Krągu, pow. Sławno, woj. koszalińskie, 
Szczecin, 1975 [mps w archiwum WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie].
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wykonanej przy pomocy skanowania lotniczego (ang. ALS), rozpoczęto 
szeroko zakrojony projekt dotyczący badań tego typu obiektów na tere-
nie Pomorza Środkowego. Jak do tej pory oprócz samej inwentaryzacji 
potencjalnych obiektów udało się przeprowadzić badania na kilkunastu 
z nich, m.in. Myślino (gm. Gościno) 10, Leszczyn (gm. Rymań) 11, Rakowo 
(gm. Borne Sulinowo) czy Stary Chwalim (gm. Grzmiąca) 12. Pomimo 
niewielkiego ich zakresu, w postaci jedynie poszukiwań za pomocą 
detektorów metali oraz odwiertów geologicznych, udało się pozyskać 
cenne znaleziska oraz uchwycić nawarstwienia łączące się z ich użyt-
kowaniem w średniowieczu.

TERMINOLOGIA

Przyrost stanu wiedzy na temat średniowiecznych i nowożytnych siedzib 
obronnych nie sprzyja niestety ujednoliceniu terminologii dotyczącej 
tego zagadnienia. Najbardziej popularnym określeniem, mającym jednak 
charakter niejakiego skrótu myślowego, jest termin „gródek stożkowaty”. 
Pojęcie to wprowadził do literatury polskiej Edward Krause w latach 70. 
XX wieku. Jednocześnie proponowane przez niego terminy gordziszczko 
oraz grodziec nie znalazły uznania w środowisku naukowym 13. Przyj-
rzyjmy się teraz wypowiedziom innych badaczy.

Według Andrzeja Nadolskiego, termin ów należałoby zmienić na „gró-
dek na stożku”. Wynika to ze słusznej opinii, iż stożek (nasyp ziemny) jest 
pozostałością po gródku. Możemy więc mówić o grodzisku stożkowatym 
jako obiekcie archeologicznym, który jest pozostałością po żywym nie-
gdyś organizmie – czyli siedzibie na stożku (nasypie) 14. Cały czas jednak 
określenie to dotyczy jednej tylko kategorii obiektów obronnych – a więc 
tych zbudowanych na kopcu. Szczególnie wyraziście odniósł się do tego 
Andrzej Kola, który podkreślił, iż termin ten nie oddaje w pełni całej 
gamy form wyniesień terenowych na których wznoszono budynek 

10 Badania te, w ramach projektu „Zamek Moiselin. Nieznany element średniowiecznego 
krajobrazu kulturowego gminy Gościno” uzyskał dofinansowanie w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Szczecinie. Badania wspierali: Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość” 
z Brojc, Fundacja Relicta z Poznania, Stowarzyszenie Historyczne „Dębosz” z Rymania 
oraz Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „Parsęta” z Kołobrzegu.

11 Badania wspierali: Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość” z Brojc, Stowa-
rzyszenie Historyczne „Dębosz” z Rymania oraz Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza 

„Parsęta” z Kołobrzegu.
12 Badania na terenie powiatu szczecineckiego, finansowane przez Muzeum Regionalne 

w Szczecinku, Fundacja Relicta z Poznania oraz Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza 
„Parsęta” z Kołobrzegu.

13 Edward Krause, Z problematyki badań tzw. „grodzisk stożkowatych“ w Polsce, „Sprawoz-
dania Archeologiczne”, t. XXVIII, 1976, s. 283–284

14 Andrzej Nadolski, Gródek w Plemiętach. Wprowadzenie do problematyki badań, (w:) 
Plemięta. Średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej, A. Nadolski (red.), Wydawnictwo 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń, 1985, s. 5.
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mieszkalno-gospodarczy 15. Dlatego też Leszek Kajzer używa określenia 
„dwór obronny”, pod którym to pojęciem rozumie „gródki stożkowate, jak 
i inne obiekty murowane o cechach obronnych, fortalicje, dwory na kopcu, 
dwory murowane ulokowane w obwodach obronnych itp.” 16.

Anna Marciniak-Kajzer słusznie zauważyła, że nie wszystkie dwory – na-
wet te o charakterze obronnym – musiały pozostawić po sobie arche-
ologiczne wyróżniki terenowe. Część mogła zostać całkowicie zatarta 
w wyniku późniejszego użytkowania danego miejsca. Inne zaś przybierały 

15 Andrzej Kola, Grody ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu, Wydawnictwo Towa-
rzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń, 1991, s. 5.

16 Leszek Kajzer, Dwory obronne wieluńskiego w XIII–XVII wieku, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź, 1984, s. 3.

Lokalizacja średniowiecznych siedzib obronnych na terenie obecnego powiatu 
kołobrzeskiego (oprac. A. Kuczkowski).
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formę, która nie łączyła się lub łączyły w niewielkim stopniu z antropo-
genicznymi zmianami terenu 17.

Dość ciekawym głosem w kwestii terminologii tytułowego zagadnienia 
jest głos historyka sztuki Piotra Laska, który podkreślił, iż w kwestii na-
zewnictwa dotyczącego „budowli obronno-rezydencjonalnych o wertykalnej 
dyspozycji bryły” wszystkie używane nazwy mają jedynie być „pomocniczym 
określeniem, służącym lepszemu naświetleniu charakteru, zasięgu, prze-
mian itp. danego typu architektonicznego”. Terminologia ta winna mieć 
jedynie charakter porządkujący i posiadać dobrze rozwiniętą stronę 
deskryptywną. Autor ów zwrócił również uwagę na to, że badacze uży-
wają poszczególnych terminów niekonsekwentnie albo na nie do końca 
przejrzystych zasadach 18.

Z kolei Dominik Nowakowski podkreślił, że nieprecyzyjność nazew-
nictwa to nie tylko przypadłość literatury polskiej, ale także czeskiej, 
niemieckiej czy austriackiej. Z tego też powodu zasugerował użycie fran-
cuskojęzycznego określenia motte, oznaczającego „założenia obronno-re-
zydencjonalne, których głównym elementem jest sztucznie uformowany 
kopiec o kolistej, owalnej bądź czworobocznej podstawie, otoczony fosą 
lub fosą i wałem (elementy niekiedy zwielokrotnione), pełniący funkcje 
siedziby pańskiej (zamku górnego)” 19. Badacz ten zwrócił również fakt 
na zasadność używania terminu zamek, który w dotychczasowej literatu-
rze zastrzeżony był raczej do założeń murowanych o bardziej złożonym 
układzie. Podkreślił również, że gródki na stożkach wyczerpują sens 
definicji zamku: „obiekty ufortyfikowane, pełniące funkcję siedzib pańskich 
i funkcjonujące w systemie feudalnym” 20.

Podsumowując tę część wywodu, pragnąłbym przywołać list wiel-
kiego mistrza krzyżackiego Konrada Zöllner von Rotenstein z 1389 roku, 
w którym opisuje on sprawę porwania Wilhelma księcia Geldrii, który 
zmierzając z orszakiem przez Pomorze rok wcześniej zostaje napadnięty 
i porwany przez pomorskich arystokratów. W odwecie krzyżacy dokonują 
odwetowej rejzy, o czym mowa właśnie w owym liście:

Do dis geschah, do worden di miene czu rate und czogen vortan uf dijene, 
di helffer mit waren, do der derluchte forste vorgenannt ward nedir worffen 
und gefangen; also das sie in angewunnen und vorbranten czon festen, als 

17 Anna Marciniak-Kajzer, Średniowieczny…op.cit. s. 10 i n.
18 Piotr Lasek, Zagadnienie tzw. dworów wieżowych. Przyczynek do badań nad późnośrednio-

wiecznym budownictwem obronno-rezydencjonalnym, (w:) Architektura znaczeń: studia 
ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy dydaktycznej, 
A. S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa, 2011, s. 30 i n.

19 Dominik Nowakowski, Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław, 2016, s. 11.

20 Tamże, s. 13.
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Fulkow und Bukow, ane ander Kraenneste, als bergfrede, di si ouch vorbranten, 
di si sloss nennen 21.

Zwróćmy uwagę na ostatnie zdanie, w którym mowa jest o tym, 
iż ander Kraenneste, als bergfrede, di si ouch vorbranten, di si sloss nennen. 
Określenie „zamek” (sloss) było więc w tym okresie używane na Pomorzu 
w odniesieniu do wież, nazwanych przez wielkiego mistrza „Wronimi 
Gniazdami” (Kraenneste). Oba wymienione obiekty Fulkow i Bukow, 
to – w rozumieniu archeologicznym – grodziska stożkowate w Wełdkówku 
(Voldekow) oraz Bukówku (Bukow), leżących na szlaku w stronę Kosza-
lina, pod murami którego zakończyła się krzyżacka wyprawa odwetowa. 
W świetle takiej treści tego dokumentu, odnoszącego się bezpośrednio 
do obiektów, których archeologicznym świadectwem są kopce ziemne, 
nazywane gródkami stożkowatymi, opowiadam się zdecydowanie za uży-
waniem, obok innych już stosowanych, terminu „zamek” na określenie 
średniowiecznej pomorskiej rycerskiej siedziby obronnej. Jako więc 
zamek uznawać będę każdą formę obronnej siedziby feudalnej, której 
forma i wielkość były przejawem ostentacji warstwy uprzywilejowanej.

CHRONOLOGIA

Prywatne budownictwo obronne pojawiło się w Europie Zachodniej 
w IX wieku. Spowodowane było to coraz częstszymi, niszczącymi na-
padami wikingów. Jeszcze w 864 roku, kontynuując tradycję swojego 
dziada Karola Wielkiego, Karol Łysy zabronił wznoszenia prywatnych 
siedzib obronnych. W wyniku jednakże rozwoju wypadków już w 869 
zakaz ten został uchylony. Powstały wówczas pierwsze siedziby obronne 
w znanej później przez całe średniowiecze formie naturalnego albo 
sztucznego kopca, na którym posadowiony był budynek mieszkalny. 
W razie zagrożenia pełnił rolę schronienia dla niewielkiej grupy ludzi 22. 
Najstarszy zachowany zamek typu motte, datowany na 990 rok, znajduje 
się na Mont Glonne nad Loarą 23.

Nieco później obiekty tego typu zaczęły powstawać w Anglii. Dzięki 
dokumentowi Burghal Hidage, spisanym w początkach X wieku, otrzy-
maliśmy informację o 33 zamkach wzniesionych przez Alfreda Wiel-
kiego na odcinku 20 mil w celu obrony południowej części kraju przed 
najazdami duńskimi. Niektóre z obiektów wznoszone były w oparciu 
o zachowane elementy rzymskiego systemu fortyfikacji, część jednak 
powstała „na surowym” korzeniu. Miały one formę również nasypów 
ziemnych, na których wznoszono drewnianą zabudowę. W literaturze 

21 Geschichtquellen des burg- und schlossgesessenen Geschlechts von Borcke, t. I, z. 2: Das 
14. Jahrhundert, oprac. G. Sello, Wydawnictwo J. A. Stargrdt, Berlin, 1898, s. 313.

22 Charles L. H. Coulson, Castles in medieval society. Fortress in England, France and Ire-
land in the central middle ages, wyd. Oxford Press, Oxford, 2003, s. 20; Marylin Stokstad, 
Medieval castles, wyd. Grenwood Press, Westport-London, 2005, s. 2.

23 Lise E. Hull, Britin's medieval cstels, wyd. Greenwood Publishing Group, London, 2006, s. XIX.
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anglosaskiej ten typ budownictwa określony został jako „motte and 
bailey” 24. Dla obecnych ziem polskich powszechnie przyjmuje się da-
towanie takich obiektów pomiędzy II połową XIII po przełom XV/XVI 
wieku, czyli okresu dominacji w społeczeństwie warstwy arystokratycznej 
w postaci pełnozbrojnych konnych rycerzy 25.

W kwestii datowania obiektów pomorskich, Jerzy Olczak podkreśla-
jąc, że nie opiera się ono na dobrych wyznacznikach chronologicznych, 
upatruje ich funkcjonowanie w szerokich ramach przyjętych ogólnie dla 
ziem polskich – od połowy XIII–XIV po początki XV wieku 26. Badacz ten 
na podstawie analizy znanych mu ponad 30 obiektów podzielił je na trzy 
zasadnicze typy wydzielone na podstawie planu kopca – koliste, owalne 
oraz czworoboczne z zaokrąglonymi narożnikami. Zróżnicowanie to uznał 
za dowód zmian zachodzących w czasie. Brak dodatkowych elementów 
obronnych w postaci fos i wałów ziemnych uznał za efekt zróżnicowa-
nia majątkowego warstwy średniowiecznych posiadaczy ziemskich 27. 
Wobec słabego rozpoznania archeologicznego pomorskich obiektów 
należałoby uznać, iż ich genezy upatrywać można w okresie przybycia 
na te tereny przedstawicieli rodów rycerskich. Na przypadku ziemi 
koszalińskiej, kołobrzeskiej, słupsko-sławieńskiej oraz białogardzkiej 
miało to miejsce w XIV w. Z reguły byli to potomkowie rycerzy, którzy 
wcześniej pojawili się w zachodnich partiach państwa pomorskiego 28.

Równie kłopotliwa do prześledzenia jest kwestia zaniku tradycji bu-
dowania obiektów obronnych według średniowiecznej modły architek-
tonicznej, a więc obiektu obronnego (wieżowego lub dworu) na kopcu i/
lub otoczonego fosą. Informacje na temat użytkowania takich obiektów 
w Zieleniewie (gm. Kołobrzeg) w XVIII wieku 29 oraz w Ostrym Bardzie 
(gm. Połczyn Zdrój) jeszcze co najmniej w 1859 roku 30, świadczą jedynie 
o szczególnej żywotności niektórych spośród nich. Fakt jednakże znisz-
czenia w trakcie wojny trzydziestoletniej obiektu w Starym Dębnie (gm. 
Tychowo) 31 to sygnał, iż jeszcze w tym okresie obiekty o średniowiecz-
nej genezie, mogły być uznane za pełnowartościowe obiekty obronne, 
a więc nieznacznie odbiegające – w ówczesnej opinii – od współczesnej 

24 Tamże, s. XXI.
25 Anna Marciniak-Kajzer, Średniowieczny…op.cit., s. 16.
26 Jerzy Olczak, Niektóre …, op.cit. s. 258.
27 Tamże, s. 277.
28 Krzysztof Guzikowski, Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015, s. 61.
29 Manfred Vollack, Das Kolberger Land. Seine Städte und Dörfer. Ein pommersches He-

imatbuch, wyd. Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, Husum, 1999, s. 625.
30 K. Loeck, Von der Wasserburg zu Wusterbarth, „Aus dem Lande Belgard“, r. 4, nr 19, 1925, 

s. 74.
31 Hans-Georg Ziburski, Damen. Aus der Geschichte eines hinterpommerschen Dorfes, 

Selbestverlag des Verfasseres, Bremen, 1991.
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im sztuki fortyfikacyjnej. Wydaje się, że okresem kiedy zanikają śre-
dniowieczne siedziby obronne jest XVI wiek. Wówczas to bowiem wi-
dzimy powstające na Pomorzu obiekty o renesansowej manierze, które 
zbudowano w bezpośrednim sąsiedztwie starszych siedzib pańskich. 
Taka sytuacja miała miejsce w 1580 roku, kiedy to powstaje zamek 
renesansowy Podewilsów w m. Krąg (gm. Polanów). Był on pierwotnie 
otoczony – całkowicie obecnie zasypaną – fosą 32. W bezpośrednim 
sąsiedztwie, w parku dworskim, zachował się częściowo zniszczony 
nasyp stanowiący pozostałość po siedzibie średniowiecznej i świadczący 
o zaistniałej tutaj ciągłości funkcjonalnej tego miejsca. Podkreśla się, 
że powodem przemian w architekturze obronnej było upowszechnienie 
się broni palnej, której użycie zrewolucjonizowało ówczesne sposoby 
na prowadzenie walk. Z tego właśnie powodu zaczęły pojawiać się nowe 
obiekty militarne w postaci czworokątnych założeń o długości boków 
dochodzących do 50–60 m, otoczonych szerokimi fosami 33. Na Pomorzu 
Środkowym takie formy znane są z miejscowości: Wardyń Dolny (gm. 
Połczyn Zdrój), gdzie znajduje się obiekt o rozmiarach około 90×55 m, 
Grzmiąca (gm. loco) z obiektem o wymiarach około 90×70 m, Rarwino 
(gm. Białogard), gdzie nieistniejący obecnie obiekt, zidentyfikowany 
na podstawie mapy z 1836 roku, miał pierwotnie wymiary wynoszące 
około 65×50 m.

FORMA

Forma pierwszych zamków wynikała z relatywnej łatwości i szybkości 
ich budowy, dzięki której w krótkim czasie uzyskiwano trwałą manife-
stację zwierzchności nad danym terytorium. Można je było zbudować 
bez konieczności posiadania wykwalifikowanych specjalistów od ob-
róbki kamieniarskiej, usypując kopiec z ziemi dobywanej w miejscu 
wznoszenia obiektu. Taką właśnie rolę – symbolicznej i militarnej ma-
nifestacji – pełniły pierwsze zamki budowane przez Wilhelma Zdobywcę 
w Anglii 34. Być może walor ten był również istotny na Pomorzu, gdzie 
rody rycerskie w większej masie obcego zapewne pochodzenia musiały 
w miarę szybko objąć kontrolę nad nadawanymi im dobrami.

32 Eugeniusz Cnotliwy, Tadeusz Nawrolski, Ryszard Rogosz, Archeologiczne… op.cit.
33 Uwe Schwarz, Die niederadligen Befestigungen des 13. bis 16. Jahrhunderts im Bezirk 

Neubrandenburg, wyd. Deutsche Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1987, s. 14.
34 Marylin Stokstad, Medieval…op.cit., s. 2.
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Rozprza (woj. łódzkie). Rekonstrukcja średniowiecznego założenia obronnego 
w „klasycznej” formie dworu obronnego (motte) z podzamczem (bailey) 35.

Wzniesienie drewnianej siedziby obronnej zapewne było również 
relatywnie niedrogie i szybkie. Korzystano bowiem z pracy podległej 
społeczności, miejscowych cieśli, a budulec zapewne czerpano z lasów 
będących częścią majątku rycerskiego. Z tych też powodów łatwe było 
późniejsze modernizowanie i naprawianie takich obiektów 36. Zapewne 
z biegiem czasu budowano coraz większą liczbę trwalszych, a więc muro-
wanych obiektów. Powstające założenia murowane nadal były obiektami 
niewielkimi. Koszt ich wzniesienia musiał być proporcjonalnie wyższy: 
oprócz bowiem surowca, wymagane było zaangażowanie wykwalifiko-
wanej siły roboczej. Budowa dworu obronnego zapewne nie wymagała 
osobnego pozwolenia władcy pod warunkiem, iż nie wykraczał on poza 
pewne normy dotyczące rozmiarów fortyfikacji. Następowała ona, jak 
można sądzić, w granicach nadania ziemskiego w miejscu dogodnym 
dla rycerza, a jego ostateczna forma zależna była od majętności danego 
inwestora. Znamiennym jest ks. I, art 52 tzw. „Zwierciadła saskiego”, 
spisanego w latach 1220–1235 zwyczajowego prawa saskiego, którego 
przepisy były w użyciu również na terenie średniowiecznego Pomorza. 

35 Piotr Kittel, Jerzy Sikora, Piotr Wroniecki, A Late Medieval motte-and-bailey settlement 
in a lowland river valley landscape of Central Poland, “Geoarchaeology. An International 
Journal”, t. XXXV, z. 5, 2018, s. 17, ryc. 12.

36 Piotr Lasek, Obronne siedziby rycerskie i możnowładcze w czasach Kazimierza Wiel-
kiego, (w:) Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za czasów Kazimierza Wielkiego, red. A. 
Bocheńska, P. Mrozowski, wyd. Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum, Warszawa, 2019, 
s. 69–70.
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Mowa jest tam, że bez zgody landwójta nie można budować: 1) zamków, 
2) umocnień miejskich z blankami, nasypami, wałami i szańcami, 3) wież 
we wsiach. Bez takiej zgody natomiast wolno było wznosić: 1) obiekty 
otoczone rowami tak głębokimi „jak da radę wyrzucić ziemię człowiek 
szpadlem”, 2) drewniane lub kamienne budynki o trzech kondygnacjach, 
z których jedna musiała być zagłębiona w ziemię, a wejście do kolejnej 
nie mogło być wyżej niż wysokość kolan, 3) dwory umocnione płotem lub 
palisadą bez przedpiersi i tak wysoką, jak wysoko zdoła sięgnąć jeździec. 
Można było również bez zgód odbudowywać zamki popadłe w ruinę 
ze względu na zniszczenia wojenne lub z uwagi na czynniki gospodarcze 37.

W naszych badaniach, szczególnie w kontekście przytoczonego po-
wyżej ustępu średniowiecznego prawa, istotnym problemem jest posta-
wienie sobie pytania, od jakiego momentu można mówić o obronności 
średniowiecznych siedzib rycerskich. Nie jest to problemem w przy-
padku obiektów „klasycznych”, po których pozostałością są struktury 
ziemne – wały, kopce, fosy. Niezależnie jednakże od rozmiarów i fak-
tycznej skuteczności jako fortyfikacji w ich przypadku za każdym razem 
możemy mówić o obiekcie obronnym. Znajdujemy jednak informacje 
o dworach, które wykazują cechy obronności, ale nie mogły pozostawić 
po sobie żadnych widocznych pozostałości ziemnych. Takim obiektem 
mógł być między innymi „Steinhaus” w miejscowości Koszanowo (gm. 
Brzeźno), który należał do zubożałej rodziny rycerskiej, którą to warstwę 
społeczną w języku niemieckim zwykło się określać ironicznym mianem 
Krippenreiter 38. Już samo jednakże wzniesienie „kamiennego domu” 
musiało wyróżniać go z otaczającej, drewnianej zabudowy wiejskiej.

ŚREDNIOWIECZNE ZAMKI POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

Dzięki analizie różnego rodzaju źródeł oraz danych zobrazowania rzeźby 
terenu, wykonanego za pomocą lotniczego skanowania rzeźby terenu 
oraz zdjęć satelitarnych, udało się jak do tej pory w granicach powiatu 
kołobrzeskiego zidentyfikować 10 dalszych obiektów, zaklasyfikowanych 
jako pewne i domniemane relikty średniowiecznych siedzib obronnych.

GĄSKOWO (GM. DYGOWO)

Zidentyfikowana na podstawie danych uzyskanych dzięki lotniczemu 
skanowaniu rzeźby terenu domniemana siedziba obronna położona jest 
bezpośrednio przy wschodnim skraju zabudowań wsi, nad zachodnim 
brzegiem bezimiennego cieku wodnego. Kopiec ziemny o średnicy około 

37 Sachsenspiegel oder Sächsisches Landrecht, zusammengestellt mit dem Schwäbischen 
nach dem Cod. Pal. 167, unter Vergleichung des Cod. Pict. 164 mit Uebersetzung und reich-
haltigem Repertorium, oprac. C. R. Sachße, Heidelberg, 1898, s. 88–89 (cyt, za: Dominik 
Nowakowski, Śląskie… op.cit…, s. 249–250).

38 Ludwig Kortlepel, Schivelbeiner Geschichte und Geschichten, wyd. Friedrich Puchstein, 
Schivelbein, 1925, s. 23.
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29,5 m ma nieregularną formę, pierwotnie prawdopodobnie czworokątną 
o silnie zaokrąglonych narożnikach.

LESZCZYN (GM. RYMAŃ)

Ziemne pozostałości siedziby rycerskiej znajdują się 170 m na południe 
od drogi krajowej przebiegającej przez miejscowość, na zachodnim 
brzegu rzeki Dębosznicy. Ma obecnie formę zbliżoną do owalu o wymia-
rach około 27×23 m. Dodatkowo, otoczony jest fosą, która najszersza jest 
od strony południowo-zachodniej, gdzie dochodzi do 14 m.

LESZCZYN (GM. RYMAŃ)

Drugi z obiektów położony na gruntach tej samej miejscowości, znaj-
duje się około 700 m na północ od szosy i mostu na Dębosznicy. Ma 
on formę wyniesienia terenowego położonego pośród podmokłych 
łąk. Ziemne pozostałości po zamku mają postać silnie zniwelowanego 
kopca o nieregularnym kształcie i średnicy maksymalnej dochodzącej 
do 50 m, otoczonego dodatkowo fosą o szerokości do 10 m. Od strony 
południowej widoczne trzy „podgrodzia” o szerokości 15, 19 i 16 m, od-
dzielone od siebie wąskimi rowami.

Z treści starszej literatury wynika, iż murowane pozostałości po zamku 
przetrwać mogły nawet do XIX wieku, kiedy to ich resztki zostały 

Gąskowo (gm. Dygowo). Widok na domniemane pozostałości ziemne średniowiecznej 
siedziby rycerskiej (fot. A. Kuczkowski).
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ostatecznie rozebrane, a pozyskany w ten sposób gruz miał posłużyć 
do niwelacji dookolnych mokradeł. W bliżej nieokreślonym czasie, z miej-
sca tego miano pozyskać zbiór średniowiecznych militariów w postaci 
dwóch ostróg, dwóch grotów włóczni (długości 18 i 30 cm) oraz hełmu. 
Wszystko to za pośrednictwem nauczyciela Meiera z Kołobrzegu miano 
przekazać do zbiorów szczecińskiego muzeum 39. W roku 2019 piszący 
te słowa dzięki wsparciu Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta” 
z Kołobrzegu, Stowarzyszenia Historycznego „Dębosz” z Rymania i Sto-
warzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość” z Brojc przeprowadził 
rozpoznanie obiektu za pomocą detektorów metali. Późnośredniowieczną 
chronologię obiektu potwierdzono dzięki odnalezieniu między innymi 
trzech grotów bełtów kusz.

MYŚLINO (GM. GOŚCINO)

Kopiec, na którego uwagę zwrócił mi Edmund Kaźmierski, regionalista 
i prezes Stowarzyszenia Historycznego „Dębosz” z Rymania, w postaci 
czworoboku o silnie zaokrąglonych narożnikach o długości boku około 
23 m i dodatkowo otoczony przedwalem o szerokości dochodzącej do 10,5 m, 
znajduje się pomiędzy skrajem zabudowań wsi, a strumieniem Gościnka. 
I to prawdopodobnie właśnie ten obiekt wspomniany jest w dokumencie 

39 Einundvierzigster Jahresbericht der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alter-
thumskunde, „Baltische Studien“, A. F., t. XXIX, 1879, z. 1–4, s. 142.

Leszczyn (gm. Rymań). Widok na fosę otaczającą kopiec ziemny (fot. A. Kuczkowski).
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Leszczyn (gm. Rymań). Widok na pozostałości po średniowiecznej siedzibie obronnej 
(fot. A. Kuczkowski).

Leszczyn (gm. Rymań). Jeden z żelaznych grotów bełtów znalezionych w trakcie 
poszukiwań za pomocą detektorów metali (fot. A. Kuczkowski).
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z 1413 roku, w którym to mowa jest o zamkach będących przedmiotem 
sporu pomiędzy księciem Bogusławem VIII a zakonem krzyżackim. 
Pośród nich wymieniany jest zamek w Myślinie: [Wissentlich sei alle dehn, 
die]) dissen brieff sehen addir horen lesen, das wir Conrad Bonow, ein mech-
tiger vorweser der slossere, huwsere und vest[en, alzo]) Corlyn, Bevenhusen, 
Dome[tzin], M o i s e l i n (podkr. A. K.),… Ramelov) und Dargen) und der 
stete Colberg und Cussalyn… 40

Kierując się tymi informacjami postanowiono poddać kopiec rozpoz-
naniu archeologicznemu w ramach projektu „Zamek Moiselin. Nieznany 
element średniowiecznego krajobrazu kulturowego gminy Gościno” 41, 
w ramach którego przeprowadzono poszukiwania za pomocą detektorów 
metali oraz odwierty geologiczne w celu rozpoznania stratygrafii nasypu. 
Dzięki tym drugim udało się uchwycić warstwy świadczące o istnieniu 
tu budynku drewnianego, wzniesionego zapewne w konstrukcji szkie-
letowej. W trakcie poszukiwań za pomocą detektorów metali i badań 
powierzchniowych udało się pozyskać niewielki zespół zabytków ru-
chomych, głównie w postaci ułamków ceramiki stalowoszarej. Wśród 
artefaktów na szczególną uwagę zasługuje okrągły, średniowieczny 
tłok pieczętny z wizerunkiem tarczy herbowej. Jest to jedyny tego typu 
zabytek pochodzący ze średniowiecznej siedziby rycerskiej na Pomorzu. 
Stanie się on wkrótce tematem osobnego opracowania.

MYŚLINO (GM. GOŚCINO)

Na gruntach wsi Myślino znajduje się jeszcze jedna forma terenowa, 
której zachowany kształt sugerować może, iż możemy mieć do czynie-
nia z miejscem obronnym. Ma on formę owalu 16×27 m, a na krawędzi 
czytelny jest niewielki wał. Wyniesienie terenowe położone jest około 
30 m od krawędzi płaskowyżu, w obrębie podmokłej doliny bezimien-
nego strumienia stanowiącego południowy dopływ rzeczki Gościnki.

Funkcję oraz chronologię tego kopca ostatecznie udałoby się rozstrzy-
gnąć w toku prac archeologicznych. Z uwagi na to jednakże, że znajdował 
się tam cmentarz rodowy właścicieli wsi, po którym czytelne nadal 
są ślady, badania nie są w najbliższym czasie planowane.

NIEŻYN (GM. SIEMYŚL)

Kopiec położony jest około 1,47 km w linii prostej od centrum wsi Nieżyn. 
Znajduje się on u podstawy długiego cypla wrzynającego się od północy 

40 Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert, t. I (1398–1437), 
oprac. E. Weise, wyd. Grze und Unzer, Königsberg (Pr.), 1939, s. 104.

41 W projekcie brali udział: Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość” z Brojc, Fun-
dacja Relicta z Poznania, Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „Parsęta” z Kołobrzegu 
i Stowarzyszenie Historyczne „Dębosz” z Rymania. Projekt został dofinansowany z budżetu 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Za udostępnienie terenu dziękuję 
serdecznie Nadleśnictwu Gościno oraz przedsiębiorstwu Ogród Warzywny Polska Sp. z o.o. 
w Myślinie.
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Myślino (gm. Gościno). Widok na kopiec oraz otaczającą go fosę 
(fot. A. Kuczkowski).

Myślino (gm. Gościno). Średniowieczny tłok pieczętny odnaleziony na kopcu 
(fot. A. Kuczkowski).
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w bagnistą dolinę rzeki Błotnica, na którego końcu położone jest wczesno-
średniowieczne grodzisko pierścieniowate. To właśnie o nim wzmiankuje 
się najprawdopodobniej w roku 1297 przy okazji opisu granic wsi, gdzie 
mowa jest o bagnach, na których „w dawnych czasach znajdował się gród” 
(in quo antiquitus erat castrum situm). Ryszard Kiersnowski lokalizował ów 
obiekt w obrębie zabagnionej doliny Błotnicy, po jej północnej części 42.

Forma terenowa, stanowiąca być może ziemną pozostałość po śre-
dniowiecznej siedzibie obronnej, ma postać kolistego wypiętrzenia 
terenowego o średnicy około 40 m, pośrodku którego znajduje się ko-
pulaste wyniesienie. Jak do tej pory miejsce to nie było przedmiotem 
rozpoznania archeologicznego.

PUSTARY (GM. GOŚCINO)

Kopiec położony jest bezpośrednio przy północnym skraju zabudowań 
miejscowości, na kulminacji wzgórza. Badania powierzchniowe pro-
wadził tutaj już w latach 20. XX wieku Ferdinand Asmus (1859–1945), 
regionalista i etnograf, w latach zaś powojennych badacze poznańscy, 
Jerzy Olczak i Kazimierz Siuchniński. Przebadali oni jeden niewielki 
sondaż, z którego pozyskano cztery ułamki ceramiki tradycyjnej, trzy 
stalowoszarej oraz jeden mało charakterystyczny. Niewielki zakres 
tych prac nie pozwala na bliższe ustalenie czasu funkcjonowania, ani 
na przeprowadzenie rekonstrukcji zabudowy tego miejsca.

RAMLEWO (GM. GOŚCINO)

Istnienie zamku na obecnych gruntach wsi Ramlewo potwierdzają 
przynajmniej dwa przekazy pisane. Zamek Ramelow wymieniany jest 
w dokumencie książąt Ottona I i Warcisława IV z 3 marca 1322 roku, 
kiedy to posiadali go bracia von Blankenburg w lennie od biskupa ka-
mieńskiego. W kolejnym dokumencie, datowanym na 10 listopada 1413 
roku, komtur Elbląga żąda od rady miasta Gdańska wsparcia biskupa 
kamieńskiego przeciw księciu słupskiemu, który oblegał w Ramle-
wie Konrada Bonowa, administratora biskupiego. Ten ostatni prosił 
nadleśniczego świdwińskiego Dietricha Soltowa i plebana Świdwina 
o natychmiastową pomoc 43.

Lektura zwłaszcza tego drugiego przekazu może sugerować, że zało-
żenie to musiało być większych rozmiarów, skoro oparło się na tyle długo 
siłom książęcym, że dowodzący obroną miał sposobność przygotowania 
i wysłania listu z prośbą o wsparcie do Świdwina. W identyfikacji loka-
lizacji pomocna wydaje się mapa Friedricha Schmetta’ua (1743–1806), 

42 Ryszard Kiersnowski, Grodziska pomorskie w najdawniejszych przekazach źródeł pisanych, 
„Archeologia Polski”, t. II, z. 2, 1958, s. 258.

43 Edward Rymar, Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu, t. V: Ziemie draw-
ska, świdwińska, złocieniecka, kaliska, „duży i mały pazur” (ziemia ińska), Wydawnictwo 
Templum, Chojna-Wodzisław Śląski-Drawsko Pomorskie, 2017 s. 142.
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skreślonej w latach 80. XVIII wieku. To właśnie na niej na południe 
od wsi ukazana została forma terenowa w postaci czworobocznego 
wyniesienia terenowego, pośrodku którego znajdował się kolisty kopiec. 
Obecnie w miejscu tym znajdują się całkowicie zniwelowane łąki i pola 
orne. Jednakże dzięki zdjęciom satelitarnym wyraźnie widać wyróżnik 
w postaci kwadratowego obszaru o boku długości około 100 m. Dokładne 
wyjaśnienie funkcji i chronologii tego miejsca przynieść mogą jednakże 
dopiero przyszłe badania terenowe.

Nieżyn (gm. Siemyśl). Widok na kopiec ziemny (fot. A. Kuczkowski).

Pustary (gm. Gościno). Widok na ziemne pozostałości po średniowiecznej siedzibie 
rycerskiej (fot. A. Kuczkowski).
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RUSOWO (GM. USTRONIE MORSKIE)

Zidentyfikowany na podstawie lotniczego skanowania rzeźby terenu 
oraz archiwalnych map obiekt położony jest bezpośrednio na zachodnim 
brzegu podmokłych łąk, stanowiących zapewne pozostałość po zbiorniku 
wodnym, na wschód od obecnych zabudowań wsi, 280 m w linii prostej 
od kościoła. Obecnie, na jego kulminacji znajdują się pozostałości ceglanej 
XIX-wiecznej wieży, wzniesionej na planie oktagonalnym. Kopiec ma 
kształt owalny, wydłużony na osi północ–południe, długości 35 m, sze-
rokości 27 m, otoczony jest ponadto fosą o szerokości maksymalnej 7 m.

Należy zaznaczyć, że w obiegu popularnonaukowym czy dokumen-
tacji konserwatorskiej pojawiają się opinie, jakoby forma ta powstała 
w trakcie urządzania parku pałacowego w XIX wieku, a tym samym 
została specjalnie stworzona jako podstawa pod wieżę widokową. Roz-
miary oraz położenie świadczą jednakże raczej o tym, że mamy do czy-
nienia z pozostałościami po siedzibie średniowiecznej, która w okresie 
nowożytnym została włączona w przestrzeń parkową jako jeden z jej 
elementów. Oczywiście bezpośrednie dowody mogą przynieść jedynie 
przyszłe badania archeologiczne.

STARNIN (GM. RYMAŃ)

Obiekt, o średnicy około 40 m, położony jest pośrodku rozległej doliny 
rzeki Mołstowej, przy południowym jej brzegu, około 2 km na południowy 
zachód od skraju zabudowań wsi Starnin. Pozostałości ziemne po zamku 
zachowały się w formie kopca o nieregularnej formie o wymiarach 
około 63 m na osi NE-SW oraz około 44 m na osi NW-SE. Dzięki danym 
uzyskanym z lotniczego skanowania terenu udało się zidentyfikować 
istnienie dodatkowych elementów obwodu obronnego. Na północny-

-wschód od kopca znajduje się nieznaczne wyniesienie terenowe o pół-
księżycowatym kształcie i wymiarach 30×62 m, które być może pełniło 
funkcje podzamcza. Całość zaś otoczone jest zdwojonym przedwalem 
o szerokości 6–12 m.

Historia odkryć związanych z tym miejscem sięga co najmniej lat 30. 
XX wieku, kiedy wspomina się o odnalezieniu dwóch kul kamiennych 
o średnicy 25 cm, dachówek, zaprawy, kości, węgli drzewnych i topora 
żelaznego. Same zaś pozostałości po zamku powszechnie utożsamiane 
są z siedzibą rodową kiełpińskiej linii rodu Manteuffel, szczególnie 
znanej z napadów rabunkowych na kupców 44. W celu ukrócenia tego 
procederu zamek był kilkukrotnie oblegany. W 1403 roku ks. Bogusław 
VIII prosi w liście wójta nowomarchijskiego o pomoc w oblężeniu 
Rilkego von Manteuffel. Dokument ten spisany został w czasie owego 

44 Schreiber, Das Kloster Belbog und die Raubitterburg Kölpin, „Monatsblätter des Kolbereger 
Vereins für Heimatkunde“, t. 8, z. 11, 1931, s. 42–44.
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oblężenia ante castrum (pod zamkiem) 45. O drugim oblężeniu słyszymy 
29 czerwca 1423 roku, kiedy to zamek zostaje zniszczony w odwecie 
za napady na kupców. W czasie walk użyta miała być nawet broń palna. 
Sam zamek miał zostać rozebrany do fundamentów, a budulec wykorzy-
stany do budowy Bramy Kołobrzeskiej w Trzebiatowie. W chwili obecnej 
w zbiorach Izby Muzealnej w Rymaniu znajduje się siedem żelaznych 
grotów bełtów, znalezionych w różnych okolicznościach wokół terenu 
zamku 46. Planowane jest również tutaj podjęcie badań wykopaliskowych, 
których efekty staną się przedmiotem osobnego opracowania.

45 Rafał Simiński, Konflikt-Pojednanie-Współpraca. Studia nad polityką książąt zachodnio-
pomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 
1320–1423, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław, 2019, s. 485, 487.

46 Schreiber, Das Kloster…op.cit.

Ramlewo (gm. Gościno). Widok nieistniejącego obecnie obiektu, widocznego na mapie 
Friedricha Schmetta’ua (oprac. A. Kuczkowski).

Ramlewo (gm. Gościno). Zdjęcie satelitarne z widocznym kwadratowym wyróżnikiem 
(wg Google Earth Pro).
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TRZYNIK (GM. SIEMYŚL)

Ziemne pozostałości po domniemanej siedzibie obronnej znajdują się 
520 m na południowy-zachód od zabudowań przysiółka Helenówek. 
Obiekt ma formę kolistą o średnicy 27 m, znajduje się na północnym 
brzegu wysychającego jeziorka. Od strony południowo-wschodniej pro-
wadzi do niego grobla o długości 125 m. Także i w tym przypadku, poza 
specyficzną formą, nie posiadamy obecnie żadnych źródeł mogących 
potwierdzać funkcję i chronologię tego stanowiska.

Reasumując, należy na koniec wyraźnie podkreślić, iż przeprowadzone 
dotychczas badania charakteryzują się raczej niewielkim zakresem. 
Ponadto – jak do tej pory – żaden z zamków nie stał się przedmiotem 
badań interdyscyplinarnych. Z uwagi jednak na stan zachowania, brak 
źródeł pisanych lub znalezisk, na chwilę obecną trudno jednoznacznie 
uznać wszystkie z wymienionych w niniejszym artykule za pozostałości 
po średniowiecznych zamkach. Określenie ich funkcji oraz chronologii 
przynieść mogą dopiero prace weryfikacyjne. Należy wyraźnie również 
wysunąć postulat rozpoczęcia badań źródłoznawczych nad tym zagadnie-
niem. Dzięki temu możliwe stanie się precyzyjniejsze określenie chro-
nologii ich funkcjonowania oraz prześledzenie zmian własnościowych.

Liczba oraz stan zachowania większości znanych średniowiecznych 
siedzib obronnych na terenie Pomorza Środkowego powodują, iż są one 
jednymi z najbardziej perspektywicznych obiektów badawczych dla 

Rusowo (gm. Ustronie Morskie). Widok na fosę (fot. A. Kuczkowski).
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dzisiejszej mediewistyki pomorskiej oraz elementem, który koniecz-
nie winien zostać włączony w lokalny zasób dziedzictwa kulturowego. 
Prowadzone do tej pory przez piszącego te słowa badania na zamkach 
ziemi kołobrzeskiej (Leszczyn, Myślino) oraz szczecineckiej (m. in. 
Rakowo, Stary Chwalim) przyniosły spektakularne rezultaty w postaci 
unikatowych znalezisk, a także zaowocowały wzrostem zainteresowania 
lokalnych społeczności dziejami oraz zabytkami swoich „małych ojczyzn”.

Trzynik (gm. Siemyśl). Widok na kopiec ziemny (fot. A. Kuczkowski).

Starnin (gm. Rymań). Widok na kopiec stanowiący pozostałość po zamku  
(fot. A. Kuczkowski).
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Wizualizacja średniowiecznych siedzib rycerskich ziemi kołobrzeskiej  
(wg www.geoportal.gov.pl). 1 – Gąskowo (gm. Dygowo), 2 – Leszczyn (gm. Rymań),  
3 – Leszczyn (gm. Rymań), 4 – Myślino (gm. Gościno), 5 – Myślino (gm. Gościno),  
6 – Nieżyn (gm. Siemyśl), 7 – Pustary (gm. Gościno), 8 – Ramlewo (gm. Gościno),  
9 – Rusowo (gm. Ustronie Morskie), 10 – Starnin (gm. Rymań), 11 – Trzynik (gm. Siemyśl)  
(oprac. A. Kuczkowski).
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suMMArY

The article discusses the issue of late medieval defensive settlements, known in archaeologi-
cal terminology as "cone-mounds", located within the current boundaries of the Kolobrzeg 
district. Currently, 11 sites of this type are known. Two of them (Leszczyn, Myślino) were 
subjected by the author of the article to archaeological research. As a result, artefacts 
related to their use in the Middle Ages were recovered.
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edwArd wiśniewsKi 
45 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu

WPROWADZENIE

Decyzją Ministra Żeglugi z 1 marca 1973 roku użytkownikiem portu 
handlowego w Kołobrzegu zostało Przedsiębiorstwo Połowów i Usług 
Rybackich „Barka”, której dyrektorem był Jan Szymański. Miał on bardzo 
ambitne plany, m.in. przebudowę wejścia do portu, uruchomienie żeglugi 
promowej z Kołobrzegu, prowadzenie serwisu małych statków trampo-
wych i prowadzenie przeładunków portowych. PPiUR „Barka” zamierzała 
w sposób kompleksowy rozwiązać problemy kołobrzeskiego portu 1.

Centralne uroczystości Dni Morza obchodzono w 1974 roku w Koło-
brzegu. Najważniejszym akcentem było położenie 22 czerwca kamienia 
węgielnego pod rozbudowę portu handlowego, która rozpocznie się 
w 1975 roku 2. Będą to m.in. nowe nabrzeża, falochrony oraz obiekty 
zaplecza lądowego. Port będzie mógł wówczas przyjmować duże statki 
handlowe i rybackie, a jego przeładunki zwiększą się dwukrotnie. Bę-
dzie to również port stałej żeglugi promowej na liniach do Skandynawii 
i Republiki Federalnej Niemiec  3.

Kolejne części artykułu będą zawierały faktografię w okresie kiero-
wania przedsiębiorstwa przez dyrektorów i prezesów w wymienionych 
okresach czasu.

JAN SZYMAŃSKI 1976–1980

Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu powstała Zarządzeniem Nr 8 Mini-
stra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 1976 
roku 4. Zadaniami statutowymi nowego przedsiębiorstwa ustanowiono:

 » organizację przewozów pasażersko-towarowych w żegludze morskiej, 
w tym w żegludze przybrzeżnej,

 » prowadzenie usług hotelarsko-gastronomicznych, turystycznych i roz-
rywkowych na rzecz turystów krajowych i zagranicznych,

1 Jan Szymański, Nowe perspektywy portu w Kołobrzegu, „Technika i Gospodarka Morska”, 
Nr 9(357), 1973.

2 Położenie kamienia węgielnego pod rozbudowę portu w Kołobrzegu, „Życie Warszawy”, 
23–24.06.1974.

3 Środkowe Wybrzeże zajmie właściwe miejsce na mapie gospodarki morskiej, „Express 
Wieczorny”, 25.06.1974.

4 Zarządzenie Nr 8 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 
1976 r. – SZ-III-0230/12.
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 » przewóz ładunków statkami w żegludze morskiej, w tym w żegludze 
przybrzeżnej i śródlądowej,

 » organizowanie i wykonywanie usług portowych w Kołobrzegu, Darłowie, 
Ustce i Łebie,

 » prowadzenie usług agencyjnych w zakresie działania przedsiębiorstwa,
 » wykonywanie prac remontowych i budowlanych dla własnych potrzeb.

Pierwszym dyrektorem Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga 
Bałtycka został Jan Szymański. PŻB miało rozwinąć żeglugę pasażerską 
na Bałtyku, obsługiwać kompleksowo wczasowiczów i turystów korzy-
stających z drogi morskiej. Tonaż trampowy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej 
miał korzystać z trzech małych portów: Kołobrzegu, Ustki i Darłowa. 
Decyzja Ministra zakładała też maksymalną aktywizację małych portów.

Po Szczecinie i Gdyni, trzecie miasto portowe – Kołobrzeg, stało 
się siedzibą armatora. Utworzenie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej miało 
być szansą na dynamiczny rozwój turystyki, rekreacji i wypoczynku 
na Środkowym Wybrzeżu. W skład nowego przedsiębiorstwa wszedł 
port handlowy w Kołobrzegu, który po zakończeniu II wojny światowej 
otwarto ponownie w 1960 roku. Infrastruktura techniczna w porcie 
praktycznie nie istniała. Przeładowywano głównie węgiel, drewno oraz 
zboża. Średnio, rocznie wpływało do Kołobrzegu około 250 statków. Za-
rząd Portu Szczecin prowadził port handlowy w Kołobrzegu i zajmował 
się przeładunkami do 1972 roku.

Polska Żegluga Bałtycka otrzymała następującą flotę 
towarową – małe trampy:

 » 9 statków od Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie: m/s RUCIANE (807 
DWT), m/s SOŁA (473 DWT), m/s HAJNÓWKA (809 DWT), m/s BARLINEK (807 
DWT), m/s INA (480 DWT), m/s NER (474 DWT), m/s KRUTyNIA (473 DWT), m/s 
ORLA (473 DWT), m/s ODRA (484 DWT),

 » 5 statków od Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni: m/s GOPLANA (499 
DWT), m/s KRASNAL (499 DWT), m/s NIMFA (497 DWT), m/s ŚWIETLIK (978 
DWT), m/s RUSAŁKA (997 DWT). Dla statków tych portem macierzystym 
stał się Kołobrzeg.

Ważnym zadaniem nowego przedsiębiorstwa było skompletowanie 
kadry kierowniczej i specjalistów w dziedzinie żeglugi. Jednym z pierw-
szych pracowników Polskiej Żeglugi Bałtyckiej był Jerzy Mikołajewski. 
Z PPiUR „Barka” w Kołobrzegu przeszli do PŻB: Henryk Krupiak, Grzegorz 
Szulc, Halina Kolasińska, Maria Oskroba. Z Polskich Linii Oceanicz-
nych przyszli: Jan Rułka, Zygmunt Zimiński, Janusz Rutkowski, Otto 
Ryks, Bogdan Antoszewski. Z Polskiej Żeglugi Morskiej do PŻB przyszli: 
Zbigniew Sak, Barbara Wierzbowska, Władysława Byczek, Aleksandra 
Karls-Kuszak, Anna Giemza i Jan Kaleta. Wraz ze statkami do Polskiej 
Żeglugi Bałtyckiej przechodzili również marynarze. Szczególnie ważna 
była grupa kapitanów i oficerów promowych.
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Polska Żegluga Bałtycka powstała jako przedsiębiorstwo wielozakła-
dowe. W jego skład na początku wchodziły zakłady: usług turystycznych 
i hotelarsko-gastronomicznych, małego trampingu, usług portowych 
i usług remontowo-budowlanych.

Kołobrzeski armator w pierwszym roku działania przygotowywał się 
do swojego najbardziej spektakularnego projektu: przejęcia od Polskich 
Linii Oceanicznych żeglugi promowej. Przy Polskiej Żegludze Bałtyckiej 
w latach 1977–1981 działały dwie szkoły przygotowujące młodzież do pracy 
na promach i statkach handlowych. Były to: Pomaturalne Studium 
Zawodowe o profilu hotelarz okrętowy – steward oraz Przyzakładowa 
Szkoła Zawodowa o specjalności kucharz okrętowy. Szkoły zorganizował 
i był ich dyrektorem Mirosław Bremborowicz.

Dyrektor Jan Szymański miał konkretny plan:
 » przejąć od Polskich Linii Oceanicznych wszystkie jednostki pasażerskie, 

głównie promy pasażersko-samochodowe, zamówić nowe promy (na ra-
zie siedem); zakupić lub zlecić projekt i wykonania polskim stoczniom 
dużych statków wycieczkowych, na 500 miejsc, z basenami, saunami, 
kortem tenisowym;

 » do 1980 roku zbudować sieć hoteli o podwyższonym standardzie, na 1100 
miejsc: po dwa w Gdyni i Szczecinie, po jednym w Kołobrzegu i Świnouj-
ściu, z restauracjami, kawiarnią, klubami, salonem piękności, dyskoteką, 
kręglarnią, salą gimnastyczną, kortem tenisowym i salonem fizjoterapii;

 » zbudować sieć pensjonatów dla 600 wczasowiczów: dwa w Kołobrzegu, 
po jednym w Ustce, Łebie, Świnoujściu, Międzyzdrojach i Rowach. 
W dalszych planach pensjonaty w Tczewie, Słupsku, Koszalinie, From-
borku, Wejherowie.

Port Handlowy w Kołobrzegu – lata 60. XX wieku. Fot. archiwum PŻB.
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PŻB posiadała już gotowe do podpisania kontrakty na budowę hoteli, 
m.in. w Gdyni, Ustce, Koszalinie i w Kołobrzegu. Decyzją władz central-
nych armator został zmuszony do przekazania ich Orbisowi. Później 
powstały hotele w Trójmieście o nazwie Gdynia i Marina.

8 marca 1977 roku w Zarządzeniu Nr 23 Ministra Handlu Zagranicznego 
i Gospodarki Morskiej podjęto decyzję o przeniesieniu promów do Polskiej 
Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu i rozpoczęciu eksploatacji. 1 kwietnia 
1977 roku cztery promy, linie promowe oraz bazy promowe w Świnouj-
ściu i Gdańsku zostały przekazane nowemu armatorowi w Kołobrzegu. 
Wraz z promami do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej przeszły doświadczone 
załogi. Polska Żegluga Bałtycka została armatorem promowym mając 
cztery promy: m/f GRyF, m/f „SKANDyNAWIA, m/f WAWEL i m/f WILANÓW 
wraz z liniami promowymi. Ponadto przejęto serię promów w budowie, 
zamówionych przez PLO w stoczni w Szczecinie.

Ważną sprawą była infrastruktura centrali przedsiębiorstwa. Biura 
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej były rozmieszczone w Kołobrzegu w wielu 
pomieszczeniach, m.in. przy ulicy Morskiej, w budynku administracji 
morskiej, przy ulicy Granicznej, w Ośrodku Wczasowym „Chalkozyn”. 
Zaplanowano więc budowę własnej siedziby – centrali na terenie portu, 
przy nabrzeżu oraz Domu Marynarza w Kołobrzegu i Świnoujściu.

Oprócz promów otrzymanych z Polskich Linii Oceanicznych w 1977 
roku nastąpił jeszcze w Polskiej Żeglugi Bałtyckiej wzrost tonażu pro-
mowego. W Stoczni Szczecińskiej im. Alfreda Warskiego zbudowano 
pierwszy prom pasażersko-samochodowy z serii B-490 m/f POMERANIA. 
Zwodowanie promu nastąpiło w dniu 31 maja 1977 roku. Prom mógł 
jednorazowo zabrać 984 pasażerów, w tym 277 w kabinach. Na promie 
znajdywały się sklepy, restauracja, kawiarnia, bar, „Karczma Polska”, 
dwie sale konferencyjne, sauna, jacuzzi. Długość linii ładunkowej wy-
nosiła 468 m, co gwarantowało podróż 273 samochodów osobowych lub 
26 samochodów ciężarowych.

W maju 1977 roku wyczarterowano na okres pięciu miesięcy prom 
FINNHANSA, który obsługiwał linię do Helsinek, a w weekendy jedno-
dniowe rejsy po Bałtyku dla Polaków. Prom mógł jednorazowo zabrać 
1500 pasażerów, posiadał kafeterię, bar, piwiarnię, salę kawiarniano-dan-
singową, coctail bar pod szklanym dachem oraz kino.

Regularny wzrost liczby pasażerów i ładunków na linii Świnouj-
ście–Ystad oraz wzrost handlu i ruchu turystycznego pomiędzy Pol-
ską a Danią zachęcił Polską Żeglugę Bałtycką do uruchomienia linii 
Świnoujście–Kopenhaga. Linię uruchomiono 16 czerwca 1977 roku. 1 
październiku 1977 roku wyczarterowano fiński prom AALLATOR, który 
zainaugurował rejsy na trasie do Helsinek w dniu 9 stycznia 1978 roku.

O pasażerów promów zabiegały Morskie Biura Podróży Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej, funkcjonujące w większym miastach polskich. Pierwszy MBP 
otwarto w Warszawie, w pasażu Dworca Centralnego. Później, w 1978 roku 
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przeniesiony do prestiżowego wieżowca Intraco na ul. Chałubińskiego, 
gdzie na parterze znajdywała się placówka PŻB. Funkcjonuje w tym 
miejscu do dziś. Dużą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa armatorskiego 
odegrały też zagraniczne przedstawicielstwa. Utworzone w Sztokholmie, 
Ystad, Helsinkach i Kopenhadze kreowały wizerunek Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej zagranicą. Ich zadaniem było pozyskiwanie pasażerów i ła-
dunków, nawiązywanie kontaktów z kontrahentami oraz prowadzenie 
kampanii w mediach.

Pierwszy prom zbudowany w stoczni polskiej – m/f POMERANIA.

Jeden z pierwszych promów PŻB – m/f GRYF.
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Od 1978 roku Polska Żegluga Bałtycka zaczęła posługiwać się logotypem 
Polferries (znak graficzny i znak słowny). Logotyp w kształcie promu 
pojawił się na burtach promów. Rok 1978 rozpoczął się dla armatora 
inauguracją połączenia na linii do Helsinek i Nynäshamn przy pomocy 
wyczarterowanego z Silja Line promu AALLATOR. 25 marca 1978 roku 
zwodowano w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego drugi prom z serii 
B-490, również wcześniej zamówiony przez PLO. Otrzymał on nazwę m/f 
SILESIA. W porcie kołobrzeskim inwestowano w infrastrukturę: oddano 
magazyn drobnicowy oraz niezbędny biurowiec przy nabrzeżach, sie-
dzibę władz przedsiębiorstwa i podstawowych działów kierowania firmą.

15 maja 1978 roku nastąpiła zmiana bandery na promie AALLATOR. 
Polska Żegluga Bałtycka zakupiła ten prom, któremu nadano nazwę m/f 

„ROGALIN”. Rozpoczął on pracę na trasie do Nynäshamn i Helsinek. Mógł 
przewieźć jednorazowo 1000 pasażerów i 170 samochodów osobowych. 
Był to piąty prom pasażersko-samochodowy we flocie PŻB.

9 lipca 1978 roku podniesiono banderę na promie m/f POMERANIA. 
Jednostka była wykorzystywana na linii Świnoujście–Kopenhaga.

Prężnie działał Zakład Remontowo-Budowlany Polskiej Żeglugi Bał-
tyckiej. Na terenie Portu Kołobrzeg powstał nowy biurowiec, zbudowany 
po kosztach własnych. Otwarto 1 kwietnia 1978 roku zbudowany siłami 
własnymi Dom Marynarza w Kołobrzegu, później podobny w Świnoujściu.

Najbardziej spektakularnym rejsem w 1978 roku był rejs otwierający 
linię Świnoujście–Felixtowe. Był to rejs promocyjny dla kontrahentów, 
partnerów zagranicznych, przedstawicieli stowarzyszeń polonijnych, 
dostojników partyjnych i ponad 80-osobowej grupy dziennikarzy, w tym 
czterech ekip filmowych. Paradoksalnie, rejs i otwarcie linii promowej 
do Wielkiej Brytanii, która miała spowodować ekspansję armatora, były 
początkiem jego późniejszych kłopotów 5.

Przedsiębiorstwo okrzepło w swej działalności: posiadało już sześć 
promów pasażersko-samochodowych: m/f GRyF, m/f SKANDyNAWIA, 
m/f WAWEL, m/f WILANÓW, m/f ROGALIN, m/f POMERANIA, które pra-
cowały na regularnych liniach: Świnoujście–Ystad, Gdańsk–Helsinki, 
Gdańsk–Nynäshamn oraz Świnoujście–Kopenhaga. Na terenie kraju 
rozwinęła się sieć Morskich Biur Podróży PŻB: w Warszawie, Poznaniu, 
Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu i Katowicach. Stan zatrudnienia wynosił 
858 pracowników, z czego około 60 procent z Kołobrzegu.

26 czerwca 1979 roku do eksploatacji na linię Świnoujście- Ystad 
wszedł kolejny prom PŻB m/f SILESIA, drugi prom ze Stoczni im. A. 
Warskiego w Szczecinie.

W 1979 roku rozpoczął się proces informatyzacji w Polskiej Żegludze 
Bałtyckiej. Powstał ośrodek komputerowy powiązany technologicznie 
z Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej w Gdyni. Na zainstalowanym 

5 Grand Hotel na Bałtyku, „Kurier Polski”, 13.11.1978.
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w nim sprzęcie rozpoczęto najpierw wdrażanie systemów informatycz-
nych dla Centrali (księgowość, kadry, płace, gospodarka materiałowa). 
Wdrażanie komputerów na promach zaplanowano na lata 1981–1983. Ale 
w 1979 roku rozpoczęły się w problemy finansowe w przedsiębiorstwie. 
Sprawiły to głównie nierentowna linia do Anglii oraz znaczny wzrost 
cen przy budowie promów w Stoczni Szczecińskiej. Kryzys nie wpłynął 
jednak na ekspansję promową, czego dowodem jest, iż dnia 21 września 
1979 roku w Karlskronie podpisano umowę na otwarcie nowej linii pro-
mowej Gdańsk- Karlskrona. Natomiast 29 września 1979 roku zawieszono 
definitywnie linię angielską jako nierentowną. Storpedowany został też 
projekt zbudowania przez PŻB zaplecza hotelowo-gastronomicznego 
na Wybrzeżu 6.

Po powstaniu NZZS „Solidarność” wewnątrz przedsiębiorstwa rozwijała 
się ostra walka polityczna. Dyrektor Jan Szymański związany z obozem 
władzy PRL i partią PZPR stał się pierwszym obiektem ataków. Kierując 
firmą silną ręką nie u wszystkich miał akceptację tego stylu. Oskarżony 
o nadużycie i niegospodarność oraz narażenie przedsiębiorstwa na straty, 
m.in. przez organizację słynnego rejsu do Felixtowe, otwarcia linii 
promowych bez żadnego przygotowania, rozbudowanie służb admini-
stracyjnych, został 31 października 1980 roku odwołany ze stanowiska. 
Był to bardzo trudny okres dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Po okresie 
entuzjastycznego początku na kołobrzeskiego armatora spadła lawina 
krytyki. Krytykowano przede wszystkim sam fakt powołania przedsię-
biorstwa w Kołobrzegu. Ze strony Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskich 
Linii Oceanicznych odzywały się głosy o zwrot promów, argumentując, 
iż do portu Kołobrzeg one nigdy nie wpłyną. Problemy PŻB miały kilka 
przyczyn, ale przede wszystkim były nimi koszty promów zbudowanych 
w Stoczni Szczecińskiej. POMERANIA kosztowała 689 mln zł, zamiast 
planowanych 400 mln zł. SILESIA była jeszcze droższa. Ponadto nastąpił 
znaczny wzrost cen paliw, a linia promowa do Anglii okazała się zupeł-
nie nierentowna.

Polska Żegluga Bałtycka rozpoczęła działalność w 1976 roku, który 
już przyniósł pierwsze objawy rozpoczynającego się kryzysu polskiej 
gospodarki. Firmie podarowano wysłużone statki i porty bez podsta-
wowego wyposażenia, pozbawiono zaś uprawnień jakie miały Polskie 
Linie Oceaniczne i Polska Żegluga Morska.

JERZY GRUDZIŃSKI, JANUSZ RUTKOWSKI, JANUSZ KOMANDER 1981–1983

3 listopada 1980 roku na stanowisko dyrektora PŻB został powołany 
Jerzy Grudziński, poprzednio pracujący w Polskiej Żegludze Morskiej 
w Szczecinie. Miał on przygotować program na przetrwanie firmy. Dnia 
4 listopada 1980 roku sprzedano najstarszy prom m/f GRYF armatorowi 

6 Promy na torze przeszkód, J. Poprawski, „ Pobrzeże”, Październik 1982.



46 | ROCZNIK 2021 | HISTORIA KOŁOBRZEGU I OKOLIC

greckiemu. Po pięciu latach działalności zamknięto szkołę stewardów 
PŻB. Ukończyło ją ogółem 240 absolwentów, z których większość otrzy-
mała zatrudnienie na promach oraz w biurach PŻB.

13 grudnia 1981 roku został wprowadzony w Polsce stan wojenny. Promy 
zostały zablokowane w portach, żegluga z kraju przestała funkcjonować. 
Polska Żegluga Bałtycka stała się zakładem zmilitaryzowanym. Dyrektor 
PŻB wydał zarządzenie, którym powołał do służby wojskowej wszystkich 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników. W przypadku uchyla-
nia się od służby groziły surowe kary. Promy PŻB zostały uruchomione 
na swoich liniach dopiero 20 grudnia 1981 roku. Ilość pasażerów była 
bardzo mała. Pojawiły się też ogromne problemy w związku z brakiem 
łączności. Firma została odcięta od świata. Polacy nie mogli wyjeżdżać 
za granicę, a przy małym ruchu ze Skandynawii, promy kursowały prawie 
puste. Spowodowało to powstanie ogromnych strat finansowych. Okres 
stanu wojennego był czasem zatrzymania działalności Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej na wielu polach. Nastąpiły lata głębokiego kryzysu. Nowa 
sytuacja polityczna w kraju sprawiła, iż wielu pracowników opuszczało 
Polskę. Szczególnie taką możliwość mieli marynarze. Jeszcze w 1981 
roku zdezerterowało 56 pracowników PŻB, a w 1982 roku 50 kolejnych. 
Głównymi kierunkami ucieczek była Szwecja i Republika Federalna 
Niemiec. Zresztą zjawisko to było w tym okresie również powszechne 
wśród pasażerów promów.

W styczniu 1982 roku następuje zmiana w kierownictwie przedsię-
biorstwa: odwołano dyrektora Jerzego Grudzińskiego, a w jego miejsce 
od 9 stycznia 1982 roku dyrektorem został Janusz Rutkowski. Nowy dy-
rektor anulował decyzję o zwolnieniach pracowników z dnia 31 grudnia 
1981 roku i powołał pięć komisji zakładowych, które zajęły się stanem 
zatrudnienia w PŻB.

Brak pasażerów odbił się na kondycji przedsiębiorstwa. Mimo tego, 
armator podejmował heroiczne decyzje, aby uratować przedsiębiorstwo. 
2 maja 1982 roku zostaje otwarte połączenie ze Świnoujścia do Trave-
münde w Republice Federalnej Niemiec, jako przedłużenie istniejącej 
linii do Kopenhagi. Żeglugę na tej trasie realizował prom m/f ROGALIN. 
Wydłużono również linię do Helsinek o port Visby na Gotlandii. Naj-
bardziej jednak liczono na dochody z wyczarterowania promów: m/f 
POMERANIA na linię Marsylia–Genua–Tunis oraz m/f ROGALIN na linię 
Bremenhaven–Newcastle-Reykjavik. Wyczarterowany przez tunezyjskiego 
armatora Cotunav prom m/f POMERANIA cieszył się uznaniem turystów 
z państw basenu Morza Śródziemnomorskiego.

Sytuacja PŻB była bardzo zła. Narodowy Bank Polski opublikował 
listę firm zagrożonych bankructwem. Na liście tej znalazła się też Pol-
ska Żegluga Bałtycka. Duży wpływ na sytuację przedsiębiorstwa miały 
czynniki obiektywne, a w szczególności ogólna sytuacja w kraju w stanie 
wojennym. Bank odmówił kolejnych kredytów, a Urząd Gospodarki 
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Morskiej przystąpił do likwidacji armatora. Ale do bankructwa nie 
doszło. Na ratunek przedsiębiorstwu przyszedł nie bank, ale armator 
ze Szczecina – Polska Żegluga Morska. 3 czerwca 1982 roku podpisano 
porozumienie między armatorami: PŻM udzieliła 250 mln zł pożyczki 
pod zastaw hipoteczny promów m/f WILANÓW i m/f WAWEL. Pozostałe 
400 mln zł zadłużenia decyzją ministra z lipca 1982 roku zrefundowane 
zostanie z budżetu państwa. Ponadto PŻM przejęła zadłużone promy m/f 
POMERANIA i m/f SILESIA. Po latach statki te powróciły do PŻB. Za tą po-
mocą okazaną kołobrzeskiemu armatorowi stał osobiście dyrektor PŻM 
Ryszard Karger, który widział sens istnienia PŻB 7. Ponadto, Polska Że-
gluga Morska postanowiła pomóc w odbudowaniu floty małych statków 
towarowych PŻB i zobowiązała się do sfinansowania zakupu w Bułgarii 
10 kabotażowców, tzw. kołomaxów (1850 DWT), które PŻB miał spłacać 
w następnych latach.

Zanotowano też znaczny postęp w informatyzacji przedsiębiorstwa. 
W 1982 roku następuje istotny skok technologiczny w tej dziedzinie: 
na promach PŻB zainstalowano wewnętrzne sieci intranetowe. Stanowiska 
gastronomiczne i hotelowe połączono komputerami i kasami rejestrują-
cymi firmy National Cash Register, rozliczano utargi na bieżąco, wyniki 
transmitowano do Centrali w Kołobrzegu. Usprawniło to znacznie obsługę 
pasażerów oraz przybliżyło promy PŻB do standardów europejskich.

W październiku 1982 roku 72-osobowa grupa inicjatywna założyła 
związek zawodowy pracowników Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Byli 
to przedstawiciele marynarzy, pracowników portów i baz promowych 
oraz pracowników administracji. Przewodniczącym 11-osobowego ko-
mitetu założycielskiego został Grzegorz Uciński 8.

Styl kierowania firmą przez dyrektora został poddany ostrej kry-
tyce: zarządzał on na wzór zachodni w sytuacji, gdy brak było środków 
finansowych. 19 lipca 1983 roku Janusz Rutkowski zostaje odwołany 
ze stanowiska dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Przeszedł 
do pracy w załogach pływających PŻB. Stanowisko po nim przejmuje 
dyrektor komisaryczny Janusz Komander. Nowy dyrektor mówił, że ma 
plan poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie: „nie ma mowy o likwidacji 
przedsiębiorstwa, gdyż jest ono potrzebne gospodarce narodowej”.

18 października 1983 roku ukształtowała się w PŻB Rada Pracownicza, 
której przewodniczącym został kapitan Tomasz Dziwota. Szefem Zakładu 
Żeglugi po Alfredzie Chlebionku został Piotr Ciekliński.

22 lipca 1983 roku został zniesiony w Polsce stan wojenny. Zwiększyło 
to natychmiast natężenie ruchu turystycznego promami morskimi.

7 H. Szczepańska, Polska Żegluga Bałtycka – firma z duszą, Wydawnictwo KAMERA, Koło-
brzeg, 2016, s.50–51.

8 Komitet założycielski powstał w PŻB, „Magazyn”, 8.10.1982.
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STEFAN GĘBICKI 1984–1993

W 1983 roku Polska Żegluga Bałtycka osiągnęła lepsze wyniki finansowe. 
Zamiast przewidywanej w planie straty w wysokości 213,3 mln zł bilans 
zamknięto zyskiem 77 mln zł. Dyrektor komisaryczny Janusz Komander, 
po wykonaniu swojej misji w PŻB opuścił stanowisko. 2 kwietnia 1984 
roku na stanowisku dyrektora generalnego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej 
rozpoczyna pracę Stefan Gębicki.

Polska Żegluga Morska zakupuje 25 października 1985 roku od szwedz-
kiego armatora prom pasażersko-samochodowy EUROPAFAERJAN SyD, 
który zostaje wyczarterowany do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i jako m/f 
ŁAŃCUT obsługiwał linię Świnoujście – Ystad oraz rejsy wycieczkowe 
do Travemünde i Kopenhagi.

Dnia 18 czerwca 1986 roku Poczta Polska wydała serię znaczków 
z okazji 10-lecia powstania Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Przedstawiały 
one wizerunki promów PŻB w połączeniu z widokami miast portowych, 
do których pływały. W dniu edycji Poczta Polska wprowadziła także 
stempel pocztowy z datownikiem i z napisem Polferries oraz specjalne 
koperty 9. Z okazji 10-lecia działalności Polskiej Żeglugi Bałtyckiej został 
wybity również okolicznościowy medal. Awers prezentuje połączenia 
promowe PŻB ze Świnoujścia i Gdańska, natomiast rewers fragment 
portu w Kołobrzegu z małym drobnicowcem 10.

Modernizacja floty promowej i trampowej oraz rozbudowa bazy pro-
mowej w Świnoujściu były wtedy priorytetami Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. 
Jednak realizacja nakreślonych zamierzeń inwestycyjnych wymaga mi-
liardowych nakładów, którym armator nie mógłby sprostać samodzielnie. 
Na szczęście zmieniła się polityka Narodowego Banku Polskiego wobec 
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Armator mógł znów korzystać z kredytów. 
Ruszyły prace przy przebudowie bazy promowej w Świnoujściu według 
projektu Biura Projektowego Bimor. Część nakładu pochodziła z budżetu 
centralnego, a inwestycję finansują główni użytkownicy bazy: PŻB, PLO 
i PKP 11. Od 12 kwietnia 1987 roku największy polski prom m/f ROGALIN 
zostaje wyczarterowany przez PŻB armatorowi irlandzkiemu. Pływał 
trzy kwartały na trasie pomiędzy Irlandią, Francją i Anglią 12.

W 1988 roku rozpoczęto rozbudowę terminalu promowego w Świ-
noujściu. PŻB zamierzała unowocześnić skromną bazę. Inwestycję 
podzielono na trzy etapy:

 » powiększenie terenów bazy do granic obiektów PKP – zwiększy to place 
składowe i tereny manewrowe dla wielkich lor,

9 H. Szczepańska, op. cit., s. 59.
10 Nowy medal morski, „Morze”, grudzień 1986.
11 PŻB stawia na nowe inwestycje, „Słowo Powszechne”, 2.02.1987; Rozbudowa Świnoujścia, 

„Głos Wybrzeża”, 3.02.1987; Rozbudowa bazy promowej w Świnoujściu, „Rzeczpospolita”, 
19.02.1987.

12 Armatorzy czekają na promy, S. Sekulski, „Słowo Powszechne”, 9.12. 1987.
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 » rozbudowa stanowiska kolejowego nr 2 do 200 m długości; równolegle 
z tymi pracami wyburzony zostanie stary dworzec morski i na jego 
miejscu zostanie zbudowany nowy dworzec,

 » roboty przy przedłużeniu stanowiska nr 4.
W Kołobrzegu, Polska Żegluga Bałtycka zorganizowała targi Tax Free 

w Hotelu „Solny”. Zaproszono wiele renomowanych marek zachodnich, 
m.in. Camel, Martini, Boss, Heineken, Kijafa, Claudia i in.

Polska Żegluga Bałtycka w 1989 roku pomimo, iż boryka się z prze-
starzałym tonażem promowym, niedoinwestowanym portem w Ko-
łobrzegu, trudnościami kredytowymi, wykazuje z roku na rok lepsze 
wyniki przewozowe i finansowe. W 1989 roku odnotowano rekordową 
liczbę pasażerów. Po szesnastu latach, 1 stycznia 1990 roku zakończyła 
działalność linia Gdańsk–Nynäshamn. Nowym portem docelowym pro-
mów PŻB będzie Oxelösund 13. W 1990 roku rozpoczęto przekształcenia 
własnościowe w PŻB, m.in. zlikwidowano Zakład Budowlano-Remontowy 
oraz zarządzanie portem handlowym w Darłowie. PŻB posiada teraz 
rekordową liczbę linii promowych: sześć stałych: Świnoujście –Ystad, 
Świnoujście–Kopenhaga, Świnoujście–Travemünde, Gdańsk–Nynäshamn 
(zamieniony na port Oxelösund), Gdańsk–Helsinki, Gdańsk–Ryga oraz 
dwa połączenia sezonowe: Travemünde–Rönne i Helsinki–Visby.

Rok 1992 charakteryzował się rozpoczęciem restrukturyzacji PŻB 
droga likwidacji zbędnych agend, które były poza podstawowym profilem 
działania lub były nierentowne. Należały do nich: działalność budow-
lano-montażowa, transport samochodowy, nadmiernie rozbudowana 
działalność socjalna i bytowa, działalność przeładunkowa o mniejszym 
wolumenie, przynosząca straty i przewozy ładunków statkami trampowymi.

31 grudnia 1992 roku PŻB stała się jednoosobową spółką skarbu 
państwa – Polska Żegluga Bałtycka S.A. Pierwszym Prezesem PŻB S.A. 
został Stefan Gębicki.

MARIUSZ WOJTUNIK, ANDRZEJ GROTOWSKI 1993–1998

Armator próbuje pozbyć się najstarszych jednostek, szczególnie pro-
mów m/f ŁAŃCUT i m/f WILANÓW. Ale od kilkunastu lat nie kupiono ani 
jednego nowego promu, ponieważ wielu ludzi tak w Kołobrzegu, jak 
i w Warszawie, nie chciało dostrzec jak doskonałym interesem jest 
żegluga promowa. Znawcy shippingu twierdzą, że najbliższe miesiące 
zadecydują o dalszym losie nie tylko Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, ale 
w ogóle polskiej żeglugi promowej 14.

W czerwcu 1993 roku odwołany zostaje prezes Stefan Gębicki, a jego 
miejsce zajmuje Mariusz Wojtunik, który w wyniku złego zarządzania oraz 
konfliktów z radą nadzorczą zostaje już w grudniu 1993 roku odwołany. 

13 Pożegnanie z promem do Nynäshamn, „Głos Wybrzeża”, 8.10.1989.
14 PŻB bez promów?, K. Pohl, „Morze i Ziemia” Nr 31, 4.08.1993.
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Kolejnym prezesem spółki zostaje Andrzej Grotowski. Firma była wtedy 
na progu bankructwa. Przyczyn tej sytuacji było wiele, a główne to: nie-
korzystne relacje walut skandynawskich do USD, zła organizacja spółki, 
przestarzała flota promowa i przerost zatrudnienia (firma zatrudniała 
2 300 pracowników).

9 czerwca 1994 roku uruchomiono nowoczesny dworzec morski 
na bazie promowej w Świnoujściu. Minister transportu i gospodarki 
morskiej Bogusław Liberadzki powiedział na otwarcie: „Dworzec mor-
ski w Świnoujściu nie jest prezentem dla jego gospodarza, ale elementem 
systemu przewozowego, w którym uczestniczy wiele podmiotów”. Jest 
to największa inwestycja w gospodarce morskiej. Terminal zajmuje po-
wierzchnię 4000 m2 i prezentuje się okazale: szkło, aluminium, granit. 
Poniemiecki barak po byłej stacji kolejowej, zbudowany 88 lat temu, 
pełniący przez lata funkcję terminalu promowego, odchodzi do historii. 
Modernizacja dwóch stanowisk promowych, budowa trzech nowych 
wraz z infrastrukturą techniczną, budowa przejścia granicznego dla 
samochodów osobowych i ciężarowych oraz terminalu pasażerskiego 
trwała od lat osiemdziesiątych 15.

Po zatonięciu m/f ESTONIA angielski Royal Institute of Naval Archi-
tecs opracował projekt poprawy bezpieczeństwa na promach pasażer-
sko-samochodowych. Ładowanie promów będzie odbywało się przez 
bramy rufowe, co znacznie wydłuży czas obsługi, lecz usunie jedno 
z największych zagrożeń 16. PŻB będzie realizować też zalecenia, m.in. 
poprzez zamykanie dziobów promów i spawanie furt. Okazuje się, że że-
gluga promowa tylko w teorii jest bezpieczna, np. m/f SILESIA w rejsie 
z Ystad do Świnoujścia miała groźny przechył na jedną burtę, a m/f ES-

TONIA zatonęła w 10 minut. Przyszłość należy do statków innego typu. 
Na linii promowej Göteborg- Frederikshaven pojawił się w 1992 roku 
katamaran o dwóch pokładach, który przewozi turystów i samochody 
osobowe: zamiast 3,5-godzinnego rejsu, podróż trwała teraz 100 minut, 
z prędkością 70 km/godz., tj. 40 węzłów. Katamarany są bardzo stabilne 
i bardziej bezpieczne 17.

Polska Żegluga Bałtycka otrzymała pozwolenie Ministerstwa Prze-
kształceń Własnościowych na sprywatyzowanie portu kołobrzeskiego, 
terminalu promowego i przystani w Gdańsku, a w końcowym efekcie 
całego przedsiębiorstwa. Kołobrzeski armator jest pierwszym polskim 
przedsiębiorstwem żeglugowym, które rozpoczęło prywatyzację. Mi-
nisterstwo Przekształceń Własnościowych zaakceptowało plan działań 
spółki polegający na przekształceniu PŻB w holding spółek akcyjnych. 

15 Pierwszy dworzec morski w powojennej Polsce, „Życie Warszawy”, 7.04.1994; Europejski 
terminal, „Głos Pomorza”, 13.04.1994.

16 Propozycje Royal Institute of Naval Architecs, „Kurier Polski”, 8/9.10.1994.
17 Nowa era w żegludze promowej, „Życie Warszawy”, 19.10.1994.
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Jako pierwsza ma być powołana spółka Port Handlowy –Kołobrzeg 18. 
Obecny zarząd powołany w grudniu 1993 roku zaczął wyciągać przed-
siębiorstwo z kryzysu. Poprzedni rok zakończył się zyskiem około 15 
mln zł (150 mld starych zł) brutto 19.

1 maja 1995 roku rejsem promu m/f ROGALIN zostaje otwarta linia 
do Malmö, zamiast do Ystad 20. W istocie te działania były ripostą PŻB 
na wyparcie z linii do Ystad przez Unity Line. Prom Unity Line m/f PO-

LONIA od 1 czerwca 1995 roku wszedł na linię Świnoujście–Ystad 21.
28 kwietnia 1997 roku w australijskiej stoczni Austral Ship w Hen-

derson PŻB zakupiło prom pasażersko-samochodowy (katamaran) typu 
high-speed HSC BOOMERANG. Konstrukcja statku wykonana ze stopów 
aluminiowych, napęd wodno-odrzutowy, zapewniający prędkość do 40 
węzłów. Prom długości 82 m, szerokości 23 m, 361 ton nośności. Zabierał 
na pokład ponad 700 pasażerów i 175 samochodów osobowych lub 10 
autokarów i 70 samochodów osobowych. Pasażerowie nie podróżują 
w kabinach, lecz w fotelach lotniczych. Prom skierowano na trasę 
do Malmö 24 czerwca 1997 roku. Jak się później okaże, zakup tego promu 
naraził PŻB na ogromne straty 22.

W kwietniu 1997 roku do eksploatacji weszła przebudowana na nowo 
w Gdańskiej Stoczni Remontowej m/f POMERANIA. Kosztem 22 mln USD 
uzyskano praktycznie zupełnie nowy statek. Chociaż nie zmieniły się 
możliwości przewozowe promu, jego wygląd zmienił się diametralnie. 
Z dawnej POMERANII zostało 15 procent. Najważniejsze zmiany to: po-
szerzenie kadłuba o 2,3 m, zmiana sylwetki z kanciastej na opływową, 
pochylona ściana przednia i zabudowana rufa, zmiana w wyposażeniu 
pokładowym: dodatkowa kolumna sterowa, zainstalowanie systemu 
MES, wymiana sprzętu ratowniczego, pełna klimatyzacja, wymiana 
wszystkich instalacji elektrycznych 23.

27 czerwca 1997 roku ukazało się pierwsze ogłoszenie Ministra Skarbu 
Państwa Emila Wąsacza o sprzedaży akcji PŻB S.A. 24. W październiku 
1997 roku pojawia się sprawa przejścia na umowy kontraktowe dla około 
400 marynarzy. W procedurze uczestniczy spółka Silesia.

Od 1995 roku pogarsza się sytuacja finansowa spółki, a głównym 
czynnikiem była wysoka dynamika kosztów działalności, zaciągnięte 
kredyty inwestycyjne na modernizację floty oraz kredyty obrotowe 

18 Rusza prywatyzacja PŻB. Odbić się od zera, „Głos Pomorza”, 30.03.1995.
19 K. Grzegrzółka, Najpierw port, później żegluga, „Rzeczpospolita”, 6.02.1995.
20 Wojna promowa na Bałtyku. PŻM i PŻB w zwarciu, „Głos Szczeciński”, 14.03.1995.
21 Wojna promów zostanie zawieszona, „Express Wieczorny”, 11.04.1995.
22 K. Pohl, Do Szwecji szybciej, „Głos Szczeciński”, 28.03.1997.
23 Stara-nowa Pomerania, „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska”, lipiec 1997.
24 T. Rogowski, Obawy kota w worku – prywatyzacja Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, „Głos Po-

morza”, 27.02.1998.
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na finansowanie bieżącej działalności. W dużym tempie rośnie też 
zadłużenie PŻB S.A.: w 1994 roku 12,1 mln zł, w 1996 roku 52,1 mln 
zł, a w I półroczu 1997 roku już 112,1 mln zł. Według prezesa Andrzeja 
Grotowskiego należy podnieść kapitał drogą emisji akcji. Zarząd spółki 
uważał, że emisja akcji powinna przynieść firmie wpływy rzędu 120–150 
mln zł. Część pozyskanych środków miała być przeznaczona na spłatę 
kredytów, reszta na cele rozwojowe. Straty PŻB wynikały głównie z obsługi 
kredytu zaciągniętego na inwestycje (katamaran i modernizacja dwóch 
promów). Połowa jednostek PŻB jest zastawiona w Banku Handlowym 
S.A. w Warszawie i Powszechnym Banku Kredytowym SA 25.

1 grudnia 1998 roku na promie m/f ROGALIN nastąpiła zmiana ban-
dery na banderę Wysp Bahama. Jest to czwarty prom PŻB, na którym 
dokonano przeflagowania. 11 grudnia 1998 roku rada nadzorcza odwołała 
ze stanowiska prezesa Andrzeja Grotowskiego oraz dyrektora ekonomicz-
nego Anatola Paprockiego. Epilog działalności tego zarządu rozegrał się 
Sądzie Rejonowym w Koszalinie: członków zarządu oskarżono o nie-
gospodarność, którą Najwyższa Izba Kontroli wyceniła na 164,6 mln zł. 
Procesy trwały latami. Ostatecznie sąd uznał, że „ryzyko jest zjawiskiem 
towarzyszącym czynnościom gospodarczym” i w kwietniu 2012 roku zapadł 
wyrok uniewinniający członków zarządu PŻB  26.

25 Los firmy zależy od banków, „Rzeczpospolita”, 2.07.1998.
26 Śledztwo w sprawie nadużyć w PŻB, „Gazeta Wyborcza”, 24.07.2002.

Katamaran HSC BOOMERANG. Fot. M. Czasnojć.
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S. BAŁAZY, J. DORSKI, J. LITWINOWICZ, O. RYKS, L.BURSIAK, 

R. POMIANOWSKI 1999–2001

Od 1 stycznia 1999 roku na stanowisko prezesa powołano Sławomira 
Bałazego, który zamierzał oddać promy PŻB w zarząd Unity Line. Pra-
cownicy PŻB byli przeciwni konsolidacji z Unity Line: „Z naszą firmą, 
z marką Polferries wiążą się dwadzieścia dwa lata działania na rynku bał-
tyckim. Samo logo ma ogromną wartość” 27. Ostatecznie, rada nadzorcza 
stwierdziła, że Sławomir Bałazy jest pracownikiem PŻM. Po odwołaniu 
ze stanowiska Sławomira Bałazego, Jan Litwinowicz stanowiąc przej-
ściowo z Krzysztofem Wiktorowskim zarząd spółki, opracowali plan 
konsolidacji PŻB S.A. Na stanowisko prezesa PŻB S.A. powołano Jacka H. 
Dorskiego, dotychczasowego członka rady nadzorczej Stoczni Północnej 
S.A. w Gdańsku. Prezes rozpoczął funkcjonowanie od 4 maja 1999 roku.

Nowy prezes przedstawił plan działania spółki na następne lata. 
W programie zawarto kierunki i programy pracy zarządu, szczególnie 
sześciu rodzajów restrukturyzacji:

a) restrukturyzacja operacyjna: otwarcie linii Świnoujście–Ystad przez prom 
SILESIA, poszukiwanie kupna lub czarteru dla BOOMERANGA, przygotowa-
nie otwarcia linii Kołobrzeg–Bornholm, dokończenie przebudowy BPM 
Świnoujście, przeniesienie magazynu celnego z Malmö do Świnoujścia;

b) restrukturyzacja marketingu i sprzedaży: opracowanie założeń nowej 
strategii marketingowej Spółki, z uwzględnieniem programu roz-
woju turystyki;

c) restrukturyzacja finansowa: opracowanie i wdrożenie budżetowania 
promów, integracja systemów informatycznych spółki, restrukturyzacja 
zadłużenia spółki, przygotowanie do wprowadzenia systemu control-
lingu w spółce;

d) restrukturyzacja majątkowa: reflaging promu POMERANIA, sprzedaż 
promu NIEBORÓW, sprzedaż statku trampowego RUSAŁKA II;

e) restrukturyzacja organizacyjna: dostosowanie struktury organizacyjnej 
spółki do bieżących wymogów jej funkcjonowania;

f) restrukturyzacja morskich biur podróży.
Pojawia się list otwarty eksperta Witolda Wacławika-Narbuta do pre-

zydenta Gdańska, aby zaoferował armatorowi kołobrzeskiemu siedzibę 
w Gdańsku. W liście czytamy m.in. „Proponuję w Gdańsku zaoferować 
siedzibę dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, która kiedyś została sztucznie stwo-
rzona na Środkowym Wybrzeżu. Armator ma w porcie gdańskim bazę i tutaj 
należałoby przenieść jego siedzibę” 28.

Niezrealizowana prywatyzacja przedsiębiorstwa i w konsekwencji brak 
oczekiwanego zasilania mogącego zmniejszyć stan zobowiązań kredy-
towych, niefortunny zakup katamaranu, trwająca wojna polsko-polska 

27 W PŻB nie chcą układu z Unity Line, „Głos Pomorza”, 19.02.1999.
28 List otwarty w sprawie PŻB, „Głos Wybrzeża”, 13.10.1999.
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na Bałtyku, gwałtowny wzrost kosztów finansowych (wzrost kosztu USD 
i DEM) spowodowały narastanie strat. Podczas posiedzenia rady nad-
zorczej 27 października 2000 r. uchwałą 06/IV/00 zostaje zaopiniowane 
pozytywnie zbycie Bazy Promów Morskich w Świnoujściu i Gdańsku, 
w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego.

13 listopada 2000 roku na zebraniu z załogą PŻB, prezes Jacek Dor-
ski zapewniał, że „Firma idzie ku lepszemu”. Następnego dnia został 
zawieszony w czynnościach. Uchwała 203/III/00 z dnia 14 listopada 
odwołuje prezesa Jacka Dorskiego i członka zarządu Jana Litwinowicza 
ze stanowisk. W uchwale 205/III/00 oddelegowano do zarządu członków 
rady nadzorczej: wiceprzewodniczącego Otto Ryksa jako pełniącego 
obowiązki prezesa spółki. Wniosek o odwołanie prezesa uzasadniono 
stale pogarszającą się sytuacją finansową oraz społeczną w spółce, brak 
dostatecznej reakcji na uchwały Rady Nadzorczej, szczególnie w zakresie 
realizacji programu naprawczego.

Pełniący obowiązki prezesa Otto Ryks przedstawił plan naprawczy 
armatora: „Sprawą podstawową jest oddłużenie firmy, a jedynym rozwiąza-
niem jest sprzedaż majątku, aby zaspokoić wierzycieli, przede wszystkim banki 
oraz wynagrodzenia dla pracowników. Program naprawczy miał zapewnić 
odzyskanie płynności finansowej firmy i uzyskanie zdolności kredytowej oraz 
przygotować Spółkę do prywatyzacji w 2001 roku. Sprzedaż baz promowych 
nie jest najbardziej szczęśliwym projektem, ale to jest obecnie jedynie dobra 
decyzja” 29.

W okresie od 15 stycznia do 10 marca 2001 roku prezesem zarządu był 
Leszek Bursiak, a po nim od 12 marca do 23 kwietnia 2001 roku Roman 
Pomianowski. W zamiarach nowego zarządu były: likwidacja działal-
ności trampowej, przynoszącej straty, powołanie spółki Port Handlowy 
w Kołobrzegu ze 100% kapitału PŻB, sprzedaż promu m/f ROGALIN oraz 
zamknięcie linii do Malmö.

JAN WARCHOŁ 2001–2011

27 kwietnia 2001 roku kierownictwo firmy jako prezes zarządu i dyrektor 
generalny przejmuje Jan Warchoł. 15 maja 2001 roku sprzedano Zarzą-
dowi Morskich Portów Szczecin–Świnoujście Bazę Promów Morskich 
w Świnoujściu. Cena transakcji – 198 mln zł, umożliwiła częściowe 
oddłużenie PŻB i oddaliła groźbę upadłości 30. W czerwcu 2001 roku 
nastąpiła sprzedaż katamaranu HSC BOOMERANG za 12 mln USD firmie 
Hansalink Limited. Prom ten w latach 1997–2000 przyniósł straty w wy-
sokości 57 mln zł, a za 2001–2005 prognozowano dalsze straty 66 mln zł. 
Pod koniec 2001 roku PŻB S.A. miała spłacone wszystkie zobowiązania. 
Rok 2001 był przełomowym z punktu widzenia standingu finansowego. 

29 Jestem optymistą. Wywiad z O. Ryksem p.o. Prezesa PŻB, „Głos Szczeciński”, 22.12. 2000.
30 H. Szczepańska, op. cit., s. 89
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Realizacja programu restrukturyzacji, sprzedaż części majątku, spłata 
zadłużeń wobec banków i kontrahentów, redukcja zadłużenia i zatrud-
nienia, spowodowały ograniczenie obciążeń finansowych i odzyskanie 
płynności finansowej spółki.

Podczas obchodów 25-lecia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej armator 
przyjmował liczne gratulacje. Były to zasłużone wyrazy uznania dla 
obecnych i byłych pracowników PŻB. Prezes Jan Warchoł powiedział: 

„Niewiele brakowało do ogłoszenia zamiast jubileuszu - bankructwa PŻB. Gdy 
obejmowałem jej kierownictwo zadłużenie firmy sięgało kwoty 300 mln zł. 
Poprawę sytuacji spowodowało kilka decyzji: sprzedaż terminala promowego 
w Świnoujściu, sprzedaż katamaranu BOOMERANG, sprzedaż kabotażowców 
NIMFA II, NER i SOŁA. W efekcie zrekonstruowane zostało zadłużenie i odbudo-
wane przedsiębiorstwo. Zredukowaliśmy tez znacznie zatrudnienie. Obecnie 
dysponujemy tylko trzema promami: POMERANIĄ, SILESIĄ i ROGALINEM. Biorąc 
pod uwagę, że zbliża się czas wycofania ROGALINA, kwestią „być albo nie być” 
na Bałtyku jest pozyskanie nowych statków. Skupiamy się na utrzymaniu 
istniejących połączeń” 31.

12 stycznia 2004 roku na wniosek właściciela Polskiej Żeglugi Bałtyckiej 
do rejestru zabytków pod numerem A-157 został wpisany zespół dwóch 
portowych elewatorów zbożowych w porcie Kołobrzeg.

11 sierpnia 2006 roku rada nadzorcza PŻB S.A. wyraża zgodę na zakup 
promu m/f SCANDINAVIA. W listopadzie 2006 roku zakupiono kolejny prom, 
DIEPPE, który pływał we francuskiej kompanii promowej Transmanche 
Ferries, a w PŻB otrzymał nazwę m/f BALTIVIA. Kursował on na linii 
Gdańsk–Nynäshamn. Nowy prom mógł przewieźć jednorazowo 80 
samochodów ciężarowych i 30 samochodów osobowych. Pasażerowie 
mają do dyspozycji 250 miejsc w kabinach 2-, 3- i 4-osobowych oraz 
fotelach lotniczych.

W grudniu 2007 roku następuje zmiana waluty na promach: dolar 
amerykański zostaje zastąpiony przez euro.

Firma osiągnęła pułap możliwości rozwoju w oparciu o kredyty ban-
kowe. Należało pozyskać źródeł finansowania innych niż poprzez bank 
i przy współudziale inwestora strategicznego. Czarter promu m/f WAWEL 
do DFDS, który rozpoczął się od 1 listopada 2008 roku i wprowadzenie 
na linię Świnoujście–Ystad dodatkowej jednostki ro-ro, to wariant nie-
zbędny i konieczny dla poprawy sytuacji przedsiębiorstwa.

Rozważano sprzedaż gruntów i nieruchomości w porcie Kołobrzeg 
na rzecz miasta Kołobrzeg. Sprzedaż tych składników majątku umoż-
liwi realizację założonej strategii spółki i w konsekwencji przygotuje 
ją do prywatyzacji, która nie jest możliwa przy obecnym stanie posia-
dania obiektów portowych. Port od lat był działalnością nierentowną. 

31 Utrzymywanie pozycji. Rozmowa z Prezesem PŻB Janem Warchołem, „Regional Business”, 
4.12.2002.
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Przynosił około 1,7 mln zł strat rocznie. W połowie sierpnia 2008 roku 
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg zakupił od PŻB S.A. za 9,95 mln zł 
teren o powierzchni 11 ha wraz z zabudowaniami w kołobrzeskim porcie. 
Nowy właściciel przejął nabrzeża portowe, place składowe, magazyny 
i budynek biurowy, a także dzierżawców zapewniających stałe przychody, 
m.in. firmę Retrans Cargo, która zawarła wcześniej umowę z PŻB z gwa-
rancją jej pobytu na sprzedanym terenie przez kolejne dwadzieścia lat. 
Ostatecznie Zarząd Portu Morskiego porozumiał się z Retrans Cargo 
w sprawie prowadzenia przeładunków 32.

Ceny w walutach linii na promach PŻB zostają zastąpione na polskie 
złotówki. Sprzedano Bazę Promów Morskich w Gdańsku Zarządowi Por-
tów Morskich, po obniżeniu ceny do 2/3 wartości, tj. 7,067 mln zł netto.

W czerwcu 2010 roku zarząd opracował program restrukturyzacji 
i prywatyzacji majątku PŻB S.A., sprzedaż DFDS działalności na trasie 
promowej Gdańsk–Nynäshamn, wraz z dwoma statkami oraz marką 
Polferries, 1 listopada 2010 roku została zlikwidowana linia Świnouj-
ście–Kopenhaga. Zwolniono 49 pracowników lądowych oraz wypowie-
dziano pracę 438 pracownikom morskim. Jednak według związków 
zawodowych zwolnienia pracowników nastąpiły z pominięciem dialogu 
społecznego. Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PŻB była za-
niepokojona sytuacją ekonomiczną spółki i zwalnianiem pracowników. 
Podczas posiedzenia rady nadzorczej 21 kwietnia 2011 roku prezes Jan 
Warchoł został odwołany ze stanowiska 33. Według rady nadzorczej pre-
zes zaniechał w swojej działalności koniecznych działań naprawczych 
PŻB S.A., zawarł niekorzystne umowy z DFDS oraz uzależnił poprawę 
sytuacji finansowej spółki od sprzedaży kolejnego promu (m/f SCANDINA-

VIA). Członek Zarządu Piotr Redmerski uzyskał absolutorium i do czasu 
wyboru nowego prezesa powierzono mu kierowanie przedsiębiorstwem.

PIOTR REDMERSKI, JAROSŁAW SIERGIEJ, PIOTR REDMERSKI 2011–2021

Po fiasku rozmów z duńskim gigantem DFDS, resort skarbu wystawi 
jeszcze raz na sprzedaż największego polskiego operatora promowego 
PŻB. Do zakupu ma zachęcić promocyjna cena – 39 zł za akcję. PŻM była 
zainteresowana konsolidacją z PŻB, ale do fuzji nie doszło, bo takiemu 
rozwiązaniu przeciwna była załoga. Przygotowując się do procesu pry-
watyzacyjnego Spółka musiała sprzedać tereny w porcie kołobrzeskim 
oraz budynek – siedzibę biur armatora. Obecnie spółka dysponuje wy-
łącznie flotą czterech promów i zapleczem niezbędnym do jej obsługi 34.

Notuje się duży wzrost kosztów paliwa: w planie rocznym cenę 
ropy naftowej szacowano na poziomie 85 USD/bar., a w rzeczywistości 

32 Inwestycje w kołobrzeskim porcie, „Świat Biznesu”, 11.12. 2009.
33 H. Szczepańska, op.cit., s. 110.
34 Polska Żegluga Bałtycka do prywatyzacji, „Gazeta Prawna”, 14.06.2011.
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wynosiła 111 USD/bar., czyli więcej o 30,6%, co przekłada się na wzrost 
kosztów o 17,8 mln zł.

4 października 2012 roku Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budza-
nowski podjął decyzję o zamknięciu aktualnie realizowanego procesu 
prywatyzacji spółki PŻB S.A. bez rozstrzygnięcia 35.

Ministerstwo Skarbu Państwa po raz kolejny przedłużyło termin 
zakupu akcji kołobrzeskiej spółki. Polen Line chce, aby kołobrzeski 
magistrat obniżył opłaty za dzierżawę biurowca w porcie Kołobrzeg. 
Jeśli tak się nie stanie, to siedziba, po trzydziestu pięciu latach, zostanie 
przeniesiona do Gdańska. Oznacza to w praktyce utratę miejsc pracy 
przez 65 pracowników PŻB, którzy mieszkają w Kołobrzegu. Zakończenie 
postępowania prywatyzacyjnego PŻB przewidziano w pierwszej połowie 
2012 roku. Ministerstwo chce sprzedać 9 516 230 akcji, co stanowi 94,64% 
kapitału zakładowego PŻB. Każda akcja ma nominalną wartość 10 zł. 
Minimalna cena nabycia została ustalona na 4,90 zł, co daje 46 629 527 
zł za cały pakiet 36.

We wrześniu 2014 roku prezesem Polskiej Żeglugi Promowej S.A. 
zostaje Jarosław Siergiej, zaś członkiem zarządu Piotr Redmerski – dy-
rektor ekonomiczno-finansowy.

Włoska Grupa Grimaldi – potentat w przewozach samochodów cięża-
rowych, mająca flotę liczącą 120 statków, wyraziła chęć zakupu PŻB S.A. 
Jednostki tego armatora pływają na Morzu Śródziemnym i Adriatyku. 
Na Bałtyku należy do niej armator Finnlines. W związku z tym rząd chce 
wznowić procedury prywatyzacyjne. Natomiast PŻB radzi sobie dobrze. 
Jeszcze w tym roku armator planuje zakup promu i jego przebudowę 37.

PŻB S.A. sfinalizowała zakup promu m/f FINNARROW, eksploatowanego 
pod nazwą czarterową EUROFERRy BRINDISI przez Grimaldi Lines na linii 
Patras- Igoumenitsa- Brindisi. Jest to 19-letni prom znany już w Polsce: 
w 2007 roku pływał na trasie Gdynia–Karlskrona, wyczarterowany przez 
Stena Line jako FINNARROW. Jest to idealna jednostka do obsługi połą-
czenia Świnoujście-Ystad, w parze z promem m/f BALTIVIA. Prom będzie 
eksploatowany w PŻB pod nazwą m/f MAZOVIA. Jednorazowo może zabrać 
1000 pasażerów, 600 samochodów osobowych lub 110 ciężarówek 38.

29 grudnia 2014 ukazało się ogłoszenie prywatyzacyjne Ministra 
Skarbu Państwa. Zredukowano cenę akcji PŻB S.A. z 10 zł do 3,90 zł, 
czyli wartość nominalna akcji do sprzedaży spadła z prawie 100 mln 
zł do 37 mln zł. Według ministerstwa, obniżenie wartości akcji wynika 

35 MSP po nieudanej sprzedaży PŻB, „Puls Biznesu”, 9.10.2012.
36 Przeniesienie PŻB do Gdańska? Trwa proces sprzedaży spółki, „Głos Pomorza”, 6.03.2012.
37 Włosi chcą kupić PŻB, „Głos Pomorza”, 12.09.2014.
38 PŻB: wymiana tonażu, „Kurier Szczeciński”, 27.11.2014.
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z obniżenia kapitału zakładowego spółki, mającego na celu pokrycie 
poniesionych przez PŻB strat w latach ubiegłych 39.

Załoga PŻB wystosowała list otwarty do premier Ewy Kopacz z apelem 
wstrzymania prywatyzacji PŻB S.A.

Od maja 2015 roku obsługa pasażersko-towarowa w Gdańsku odbywa 
się na Terminalu Promowym Westerplatte. Nowoczesny obiekt gotowy 
jest praktycznie od kilkunastu lat. Obiekt mieści się na Nabrzeżu Obroń-
ców Westerplatte, przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 70. Od 9 maja 2015 
roku jego infrastruktura służy pasażerom i podmiotom zajmującym się 
przewozem ładunków cargo.
Polska Żegluga Bałtycka nie będzie ostatecznie sprywatyzowana. Mini-
ster Skarbu Państwa odstąpił od negocjacji w sprawie kupna większości 
akcji PŻB, bez podania przyczyn. Minister podjął decyzję 1 czerwca 2015 
roku, która unieważnia ogłoszony 29 października 2014 roku przetarg 
na zbycie 92% akcji PŻB S.A. To już szósta nieudana próba. Oznacza 
to koniec trwającego od kilku miesięcy sporu zwolenników i przeciw-
ników prywatyzacji.

Pojawiają się nieporozumienia pomiędzy prezesem a radą nadzorczą 
i związkami zawodowymi. Chodzi m.in. o znaczne przekroczenie budżetu 
remontu m/f MAZOVII, zatrudnianie niekompetentnych pracowników 
na kierowniczych stanowiskach, zbyteczne zakupy, nadmierna ilość 
audytów itp. 40. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Ma-
rek Gróbarczyk podjął decyzję o zwolnieniu prezesa Jarosława Siergieja. 
Pełniącym obowiązki prezesa zarządu został ponownie Piotr Redmer-
ski, dyrektor ekonomiczno-finansowy 41. Piotr Redmerski komentował 
tak: „Doskonały wynik finansowy armatora to duża zasługa wprowadzenia 
do eksploatacji m/f MAZOVII oraz korzystnych cen paliwa. Wydłużyliśmy 
czas remontu, ale przygotowano prom kompletnie gotowy, przebudowany 
i urządzony na nowo. Jakość przyciąga pasażerów. Inwestycja zwróciła się 
w ciągu roku. M/f MAZOVIA to najlepszy prom pod względem ekonomicznym: 
ma niskie zużycie paliwa i długą linię ładunkową”.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego prezesem Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej od dnia 5 stycznia 2016 roku został Piotr Redmerski, który 
po odwołaniu Jarosława Siergieja pełnił funkcję p.o. prezesa PŻB. W 2011 
roku objął kierowanie spółką, która miała wówczas 27 mln zł straty i była 
bliska upadłości. „To on wyprowadził nas na prostą – twierdzą przedstawi-
ciele związków zawodowych w PŻB” 42.

39 Znów prywatyzacja PŻB, „Głos Szczeciński”, 24.12. 2014.
40 K. Popławski, Niegospodarność w Polskiej Żegludze Bałtyckiej, „Przegląd Bałtycki”, 

23.09.2015.
41 Jarosław Siergiej nie kieruje już Polską Żeglugą Bałtycką, Polskie Radio Szczecin, 21.12.2015.
42 Do pięciu razy sztuka. Piotr Redmerski w końcu prezesem PŻB, „Wyborcza.pl”, Szczecin, 

6.01.2016.
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W Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu otwarto wystawę (od 20 
lutego do 31 marca 2016 roku) związaną z jubileuszem 40-lecia Polskiej 
Żeglugi Bałtyckiej, pt. „40 lat minęło” 43.

Polskie stocznie mają wybudować dwa promy pasażersko-samocho-
dowe dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Pierwszy ma być gotowy w 2019 
roku. Podczas V Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie 
podpisano w tej sprawie list intencyjny. Inwestycję realizować będzie 
przyszłe konsorcjum w składzie: Gdańska Stocznia Remontowa im. 
J. Piłsudskiego S.A., Stocznia Remontowa Nauta S.A., Morska Stocznia 
Remontowa Gryfia S.A. i Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. Kon-
sorcjum ma powstać po wejściu w życie ustawy o aktywizacji przemysłu 
okrętowego i przemysłów komplementarnych (1.1.2017.). List intencyjny 
podpisały też: Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz PKO Bank Polski S.A., 
które mają finansować budowę statków 44.

Polska Żegluga Bałtycka zakupiła prom z rynku statków używanych. 
Prom nosił nazwę DRUJBA. Nowa jednostka ma około 180 m długości, 
25 m szerokości. Mieści na pokładzie 650 pasażerów, w tym około 400 
w kabinach. Część ładunkowa pozwala na przewiezienie 110 samochodów 
ciężarowych i 64 samochody osobowe. Dwuśrubowa jednostka została 
zwodowana w 2001 roku i pod nazwą MURILLO przekazana w lutym 
2002 roku przez stocznię grupy Astilleros Espandes SA (ASEA) w Sewilli 
hiszpańskiemu armatorowi Cia Transmediterranea, rozpoczynając rejsy 
na trasie z Cadiz na Wyspy Kanaryjskie. Kupiona przez PŻB jednostka 

43 40 lat minęło, „Głos Pomorza”, 22.02.2016.
44 Polskie stocznie wybudują promy dla PŻB, „Gazeta Wyborcza”, 9.06.2016.

Prom m/f MAZOVIA. Fot. archiwum PŻB.
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trafiła do stoczni, gdzie odbyła się jej niewielka przebudowa, renowacja 
i malowanie. Celem zakupu jest wzmocnienie pozycji PŻB na Bałtyku, 
ale też zdobycie środków na nowy prom budowany w Stoczni Gryfia. 
Prom otrzymał nazwę CRACOVIA 45. Prom m/f CRACOVIA dołączył oficjal-
nie do floty PŻB w dniu 17 maja br. Ale w pierwszy rejs wyruszył 8 lipca 
ze Świnoujścia do Ystad 46.

Konsekwentnie wdrażając strategię rozwoju spółki opartą o Program 
Batory PŻB na przełomie III i IV kwartału 2017 roku, wprowadzono na linię 
Gdańsk – Nynäshamn prom m/f NOVA STAR. Prom ten ma wyższy standard 
świadczonych usług oraz zaoferował nową jakość dla pasażerów pomię-
dzy Polską a Skandynawią. Jednostka zbudowana w 2011 roku posiada 
znacznie więcej miejsc kabinowych oraz lepiej przygotowaną przestrzeń 
pasażerską. 19 marca 2017 roku prom wyruszył z hiszpańskiego portu 
Algeciras w drogę do Gdańska. Pozyskano go w dniu 11 lutego 2017 roku 
Singapore Technologies Marine Ltd (morski oddział Singapore Technolo-
gies Engineering Ltd) wyczarterowała prom NOVA STAR do PŻB, bez załogi 
na warunkach bareboat charter, na okres 24 miesięcy, począwszy od 9 
lutego 2018 roku. Prom ma 161 m długości, dysponuje linią ładunkową 
2790 m, może zabrać 1200 pasażerów 47. Statek został wyczarterowany 
na dwa lata, z prawem pierwokupu po tym okresie. Prom m/f NOVA STAR 
jest zaplanowany w strategii rozwoju spółki jako kluczowy element floty, 
do czasu zrealizowania budowy nowej jednostki 48.

Najnowsza jednostka PŻB Nova Star weszła ostatecznie do eksploatacji 
14 września 2018 roku.

Nowa infrastruktura w porcie w Ystad ma być przystosowana dla 
potrzeb PŻB, który w przyszłości będzie w Ystad cumował swój nowy 
prom. Powstaną m.in. dwa nabrzeża i falochron. Pogłębione zostaną 
baseny portowe, pojawi się zaplecze pozwalające na bunkrowanie 
LNG. Prace mają trwać do końca 2020 roku. Całość procedowana jest 
w ramach projektu „Połączenie morskie Świnoujście–Ystad: poprawa 
ładowności i bunkrowania LNG”. Liderem inicjatywy jest gmina Ystad. 
Wśród członków konsorcjum związanego z projektem jest port Ystad 
oraz firmy: Polskie LNG, GAZ System i Polferries. Koszt całego projektu, 
to około 1,35 mld SEK, z czego dofinansowanie unijne: 350 mln SEK 49. 
W 2018 roku kołobrzeski armator promowy Polferries odnotował wzrost 
przewozów ładunków aż o 33%, a przewozów pasażerskich o 27%. Taka 
duża dynamika jest efektem m.in. wprowadzenia w 2018 roku promu 

45 PŻB zakupiła używany prom. Portal Morski.pl, 31.03.2017.
46 Cracovia już oficjalnie we flocie PŻB, „Głos Pomorza”, 22.05.2017.
47 Nova Star płynie do Polski, „Gazeta Wyborcza”, 20.03.2018.
48 PŻB od czerwca zwiększy liczbę rejsów na trasie Gdańsk – Nynäshamn, „GK24”, 17.04.2018. 

Najnowszy nabytek Polferries już wkrótce na trasie, „Gazeta Wyborcza”, 12.06.2018.
49 W Ystad rozpoczęły się prace związane z rozbudową portu, „Gazeta Wyborcza”, 9.05.2019.
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m/f NOVA STAR na linię Gdańsk–Nynäshamn. Jednostka sprawdziła się, 
więc władze spółki postanowiły znacznie wcześniej zakupić ten prom. 
Za taką opcją przemawiają względy finansowe. Jednostka jest nowoczesna 
i oszczędna. Posiada rozbudowaną strefę pasażerską i łącznie linię ładun-
kową 2790 m dla samochodów osobowych i ciężarowych. Jednorazowo 
może zabrać ponad 1000 pasażerów, w tym 648 w kabinach. Prom cieszy 
się dużą popularnością wśród pasażerów 50. 11 października 2019 roku 
w Londynie Polska Żegluga Bałtycka S.A. zakupiła od Singapore Tech-
nologies Marine Ltd prom m/f NOVA STAR, jednocześnie kończąc umowę 
czarterową podpisaną w 2018 roku. Prezes Piotr Redmerski mówił tak: 

„Wykupienie promu NOVA STAR było naszym priorytetem na bieżący rok. Począt-

50 Polska Żegluga Bałtycka odnawia flotę, „Logistyka”, 8.07.2019.

M/f CRACOVIA. Fot. archiwum PŻB.

M/f NOVA STAR w barwach Polferries. Fot. archiwum PŻB.
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kowo przewidywaliśmy czarter promu przez okres dwóch lat, aby w tym czasie 
podjąć decyzję o ewentualnym zakupie, ale rynek zweryfikował nasze plany 
dość szybko. Wyniki przewozów pasażerskich oraz frachtowych promu NOVA 

STAR w ciągu ostatniego roku dały nam jasny przekaz do szybszego zakończenia 
umowy czarterowej i kupna tego promu. Prom przyjął się na rynku bardzo 
dobrze, pasażerowie chwalą prom za wysoki komfort podróżowania. Jest też 
bardzo dobrym uzupełnieniem do promu m/f WAWEL, w zakresie przewozów 
frachtowych. Prom m/f NOVA STAR jest trzecią jednostką zakupioną przez PŻB 
w ciągu ostatnich pięciu lat, w ramach planu odnowy floty” 51.

10 marca 2020 roku był pierwszym dniem obowiązywania procedury, 
zgodnie z którą pasażerowie poddawani są podstawowej ocenie stanu 
zdrowia. Dodatkowo wypełniają karty lokalizacyjne ułatwiające kontakt, 
gdyby okazało się, że ktoś z podróżujących promem był zakażony wiru-
sem COVID’19 52. Epidemia nie pozostaje bez wpływu na branżę promową. 
Od niedzieli 15 marca 2020 roku Polska wprowadziła nowe obostrze-
nia w ruchu pasażerskim na granicach, w związku z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się koronowirusa. Pasażerowie, obywatele polscy, 
którzy wrócą do Polski w tym terminie, będą przechodzić obowiązkową 
14-dniową domową kwarantannę. Przyjazd cudzoziemców do Polski 
podlega szczególnym ograniczeniom. Po przybyciu promu do Polski 
odbywają się graniczne kontrole sanitarne pasażerów wchodzących 
na terytorium Polski. Kontrola polega na zmierzeniu temperatury 
oraz odebraniu wypełnionej karty pasażera. Armator PŻB wprowadził 
też na promach procedury pomiaru temperatury osób wchodzących 
na prom zarówno w Szwecji, jak i w Polsce. Pasażerowie z objawami 
gorączki nie są wpuszczane na prom. Ponieważ pandemia COVID’19 nadal 
się rozprzestrzenia, narasta niepewność dotycząca wyjazdów. Zmiany 
rezerwacji i zwroty biletów zwolnione są z opłat manipulacyjnych. Promy 
Polferries pływają mimo tego zgodnie z rozkładem 53.

Polska Żegluga Bałtycka uruchomiła specjalny kurs, który umożliwił 
powrót do domu obywatelom krajów bałtyckich. W związku z ogłoszonym 
w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz ograniczeniach przy 
przekraczaniu granicy Polski, dzięki porozumieniu pomiędzy PŻB, MGMiŻŚ 
oraz MSWiA zorganizowany został kurs dla obywateli krajów bałtyckich. 
Prom m/f BALTIVIA odbył rejs z Sassnitz do litewskiej Kłajpedy. Połączenie 
stanowiło swego rodzaju most, a podróż trwała około 18 godzin. Prom 
zabrał z Niemiec 192 pasażerów i ponad 100 samochodów osobowych 54. 

51 Polska Żegluga Bałtycka S.A. właścicielem promu Nova Star, „Morza i Oceany”, 14.10.2019.
52 Koronowirus w Polsce. Pasażerowie promów poddawani specjalnym kontrolom, „Przegląd 

Promowy PROMY”, 11.03.2020.
53 Działania Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w związku z koronowirusem, „Gospodarka Morska”, 

17.03.2020.
54 PŻB pomogła 192 osobom dostać się z Niemiec na Litwę, I. Marciniak, „Nasze Miasto”, 

19.03.2020.
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Wjazd do Polski możliwy jest wyłącznie dla pasażerów z obywatelstwem 
polskim. Dla obcokrajowców obowiązują istotne ograniczenia. Do Szwecji, 
poza Szwedami, mogą podróżować obywatele Unii Europejskiej i EOG 
(w tym obywatele Norwegii). Armatorzy obsługujący rejsy pomiędzy 
Polską i Szwecją stale aktualizują wiadomości na temat bieżącej sytuacji.

Pomimo niespodziewanych przeciwieństw losowych z powodu pande-
mii COVID’19 Polska Żegluga Bałtycka osiągnęła w 2020 roku dobre wyniki 
finansowe (zysk ok. 22 mln zł).

ANDRZEJ PILARSKI, ANDRZEJ MADEJSKI 2021

W lutym 2021 roku ze stanowiska zostaje odwołany Prezes PŻB S.A. 
Piotr Redmerski. Przez kilka miesięcy firmą kieruje Andrzej Pilarski, 
dotychczasowy członek zarządu spółki. Od 15 kwietnia 2021 roku w wy-
niku postępowania kwalifikacyjnego rady nadzorczej PŻB prezesem 
zarządu zostaje Andrzej Madejski, dotychczasowy prezes Polskiego 
Rejestru Statków.

Kolejne wykresy są obrazem dynamiki przewozów promami Polskiej 
Żeglugi Bałtyckiej w latach 1977–2020 55.

ZAKOŃCZENIE

31 stycznia 1976 roku powstała Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu. 
Promy PŻB dla wielu Polaków – pracowników tej firmy, stały się symbo-
lem przygody, podróży, spełnionych marzeń, niezapomnianych przeżyć. 
Przybyli tu z najbardziej oddalonych zakątków kraju. Oddając swoje umie-
jętności, talent i serce, tworzyli dorobek Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Jest 
to przedsiębiorstwo, które przy zmiennych wiatrach, po 45 latach trzyma 
stery polskiej żeglugi promowej na Bałtyku pod znakiem Polferries 56.

W roku swego jubileuszu 45-lecia Polska Żegluga Bałtycka S.A., polski 
operator promowy, występujący pod marką Polferries, dysponuje pię-
cioma promami pasażersko- samochodowymi operującymi na liniach:

 » m/f NOVA STAR, m/f WAWEL na linii Gdańsk–Nynäshamn,
 » m/f CRACOVIA, m/f MAZOVIA, m/f BALTIVIA na linii Świnoujście–Ystad.

Promy Polferries oferują bezpieczną i wygodną żeglugę, tradycyjną 
dobrą kuchnię, możliwość dokonania atrakcyjnych zakupów, przy 
wspaniałej atmosferze stworzonej przez profesjonalną i kompetentną 
obsługę. Dzisiaj promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. obsługujące 
połączenia ze Skandynawią są jednostkami bezpiecznymi, cenionymi 
przez klientów pasażerskich i ładunkowych.

55 E. Wiśniewski, Monografia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, KAMERA, Kołobrzeg 2021.
56 H. Szczepańska, Polska Żegluga Bałtycka – firma z duszą, KAMERA, Kołobrzeg 2016.
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Przewozy pasażerów promami PŻB w latach 1977–2020. 
Opracowanie własne.

Przewozy samochodów osobowych i ciężarowych 
promami PŻB w latach 1977–2020. Opracowanie własne.
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Przewozy ładunków promami PŻB w latach 1977–2020. 
Opracowanie własne.
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suMMArY

Polska Żegluga Bałtycka (Polish Baltic Shipping) (PŻB, Polferries) in Kołobrzeg was estab-
lished on 31 January 1976. On 1 April 1977, PŻB took over four passenger-car ferries from 
PLO: m/f GRYF, m/f SKANDYNAWIA, m/f WAWEL and m/f WILANóW. It also received ferry bases 
in Świnoujście and Gdańsk and 14 small tramp ships.

During the 45 years of the company's operation, the most prestigious sector was ferry 
shipping. Several lines were serviced: from Świnoujście to Ystad, Copenhagen, Malmö, 
Travemünde, Felixtowe and from Gdańsk to Nynäshamn, Helsinki, Karskrona, Visby. PŻB 
ferries were also chartered on the Mediterranean Sea, the North Sea as far as Iceland.

On 31 December 1992, PŻB became a sole shareholder Treasury company – PŻB S.A. The 
current fleet of PŻB in mid-2021 consists of five ro-pax ferries: m/f WAWEL, m/f BALTIVIA, m/f 
MAZOVIA, m/f CRACOVIA and m/f NOVA STAR. They operate two ferry lines: Świnoujście–Ystad 
(Mazovia, Cracovia, Baltivia) and Gdańsk–Nynäshamn (Wawel, Nova Star).

In its history, Polska Żegluga Bałtycka has gone through various phases: from prosperity, 
through crises, to the verge of liquidation. The joint effort of the management, the crew, 
trade unions and local authorities saved the company from bankruptcy and closed the 
privatisation process. Today, on the competitive ferry shipping market on the Baltic Sea, 
the company achieves satisfactory financial results, celebrates its 45th anniversary, and 
is still a showpiece of maritime Kołobrzeg.
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roBert dzieMBA 
Zaraza w dziejach Kołobrzegu

Gdy w 2020 roku wybuchła epidemia, a potem pandemia COVID’19, dla 
miłośników historii Kołobrzegu napisałem artykuł, a także przygoto-
wałem gawędę historyczną w ramach audycji „Kwadrans z historią”, 
która w każdą środę emitowana jest na antenie Radia Kołobrzeg. Nie 
przypuszczałem wówczas, że stan epidemii potrwa tak długo, a śmierć 
zbierze tak ogromną liczbę ofiar. I ja sam trafiłem do szpitala, zmagając 
się w marcu 2021 roku z tą podstępną chorobą. W niniejszym artykule 
wzmiankowane zostaną epidemie w Kołobrzegu w dawnych czasach, 
ale również opisany zostanie obecny czas pandemii, który w pewnym 
zakresie jest już historią, a który wpłynął na to, co dzieje się w Kołobrzegu.

W średniowiecznym Kołobrzegu, który znajdował się pod wpływem 
osiągnięć cywilizacji zachodniej, stale poprawiały się warunki życia 
ludności. Od momentu, gdy w 1255 roku założono nowe miasto na pra-
wie lubeckim, powstawały udogodnienia oraz instytucje, mające wpływ 
na stan zdrowia kołobrzeżan. W 1340 roku wzmiankowana jest pierwsza 
apteka. Wiemy, że w XIV wieku była tu także łaźnia. Z powodzeniem 
utwardzano drogi i ścieżki, a aby testament wykonany w Kołobrzegu 
był ważny, trzeba było w nim zapisać legat na te miejskie inwestycje, 
co wpływało na poprawę stanu infrastruktury. Funkcjonował także wodo-
ciąg, którego pozostałości można zobaczyć w Muzeum Miasta Kołobrzeg. 
Wodę czerpano ze stawu przed Bramą Kamienną, ale zimą zamarzał 
i wodę pobierano ze studni przy ulicach. Niestety, w Kołobrzegu były 
te same problemy, które towarzyszyły mieszkańcom innych rozwijają-
cych się ośrodków miejskich w tej części Europy, a więc odpady i ścieki 
były problemem tak samo, jak w innych miastach europejskich tego 
okresu. Zaduch miasta średniowiecznego byłby dla współczesnych nie 
do wytrzymania. Tymczasem, starano sobie radzić i z tymi problemami. 
W Kołobrzegu było łatwiej, dzięki wiatrom od morza. O tych sprawach 
wiadomo więcej, gdyż tak pisze o tym, cytując Martina Rango, historyk 
Hermann Riemann: „Kołobrzeg miał szczególnie zdrowe powietrze, wiatry 
w tym płaskim kraju, którym nie przeszkadzały góry, mogły swobodnie za-
miatać szerokie ulice i łatwo pochłaniać złe opary” 1. Nadmienia on także, 
że żyło tu wielu silnych ludzi, a zaraza występowała rzadko, raz na 20–30 

1 Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 388 i n.
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lat. Najgorsze zaś były plagi przybyłe drogą morską, z Danii, które uzna-
wano za „szczególnie niebezpieczne i długotrwałe” 2.

O zarazie w historii miasta u ujścia Parsęty wiemy właśnie z książki 
Hermanna Riemanna. Pierwsza zaraza w mieście wzmiankowana jest 
dopiero w 1485 roku, choć zaznaczyć należy, że nie oznacza to, że wcze-
śniej epidemie się nie zdarzały. Trudno powiedzieć, czy to „angielskie 
poty”, bo w źródłach określana jest jako „mediocris pestis viguit” i nie 
mówi się o tym wprost. Kolejna zaraza wybuchła w 1495 roku. Przyczyn 
następnej plagi w 1507 roku doszukiwano się w łagodnej zimie owego 
roku „w której nie było lodu”. W 1529 roku pojawia się kolejna epidemia. 
Tym razem kołobrzeżanie cierpieli właśnie na tak zwane „angielskie 
poty”. To choroba wirusowa objawiająca się niezwykle obfitym potem, 
wysoką gorączką, bólami i krwotokiem. Jak zapisał kronikarz, ulicami 
Kołobrzegu przeszła procesja pokutna, podczas której śpiewano: „Parce, 
Domine, parce populo tuo, quem redemisti Christi sanquine tuo” (pieśń „Miej 
litość Panie”). Kolejne ofiary zarazy kronikarze odnotowują w latach 
1549–1551. Jednakże najgorszą zarazę XVI wieku odnotowano w 1564 
roku. Trwała przez rok. Według zapisków, pochłonęła ona trzech ko-
łobrzeskich burmistrzów: Nikolausa Schlieffena, Johana Puttkamera 
i Petera Gottschalka. Umarł również jeden z pastorów wraz z dziećmi. 
W rok zaraza pochłonęła 2000 mieszkańców. Plaga trawiła Kołobrzeg 
także w 1588 roku, a kolejna, która wybuchła w 1597 roku, ograniczyła się 
do dzielnicy Münde (Ujście – strefa uzdrowiskowa od ul. Armii Krajowej 
na północny-zachód, do obecnej latarni morskiej).

W XVII wieku pierwszą zarazę odnotowano w 1602 roku. Według 
kronikarzy, miała ona dotrzeć do naszego miasta ze szwedzkiego regionu 
Blekinge. Najwięcej mieszkańców umarło w okresie od Św. Michała 
do Bożego Narodzenia, kiedy to tygodniowo chowano nawet 60 koło-
brzeżan (nie liczono tych, których chowano nocą). Zaraza pojawiła się 
na Pomorzu Zachodnim w 1608 roku, ale ominęła na szczęście miasto 
nad Parsętą. Kolejna epidemia wybuchła w 1619 roku. Rada miejska 
wydrukowała specjalną instrukcję dla mieszkańców, ale niestety, nie 
znamy jej szczegółów. Zaraza z lat 1624–1625 przypisywana jest dużym 
jarmarkom, także jarmarkowi zbożowemu w Gdańsku, a jej źródło 
pochodzenia upatrywano w Danii. Epidemia dotarła do miast porto-
wych. Pochłonęła 400 osób. W rejestrach miejskich pojawił się wydatek 
w wysokości 25 talentów dla kata, który zabijał zaatakowane chorobą 
psy: od 7 do 23 października 1624 roku zabito 119 zwierząt. W rejestrach 
znajduje się również wydatek w wysokości 270 florenów na nowe ubrania 
dla czterech grabarzy. W 1624 roku powstała nowa społeczność miejska. 
Źródła nazywają ją „gildią”, ale nie podają jej nazwy. Jak podaje kroni-
karz, wynikało to „z ogólnej potrzeby i strachu, aby umarli nie zostali tak 

2 Tamże.
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żałośnie porwani w czasach, gdy Wszechmogący dotknął miasto jadowitą 
plagą”. Bractwo pogrzebowe grzebało zmarłych braci i siostry razem. 
W gildii, każdy członek płacił każdego tygodnia za leki. Wyznaczono 
także osoby zajmujące się transportem.

Zaraza dosięgała nie tylko ludzi, ale i zwierzęta właśnie. W 1614 
i 1618 roku 161 zwierząt padło na samych przedmieściach. Kronikarz 
podaje, że od 24 czerwca 1624 roku zaraza była tak silna, że padłe bydło 
leżało na wszystkich ulicach w Kołobrzegu. Do najstraszniejszej zarazy 
doszło w 1630 roku, podczas wojny trzydziestoletniej. Od 23 czerwca 
do 30 września zmarło 3500 osób, zarówno kołobrzeżan, jak i żołnierzy 
armii cesarskiej, która wówczas okupowała Kołobrzeg. Ze wzmianek 
wynika, że w 1660 roku przed Bramą Kamienną zbudowano „specjalny 
dom zarazy” (Pesthaus), gdzie przebywały chore osoby, którym zapew-
niano tam stosowną opiekę. Kolejna zaraza miała miejsce w 1664 roku. 
Powołano wówczas funkcję pastora morowego. Zaraza wybuchła 10 lat 
później, a w 1676 roku Kołobrzeg trawiła epidemia czerwonki. Umierało 
nawet 10 osób dziennie.

Nie mamy wzmianek o zarazie w XVIII wieku, pomimo wielkiej wojny 
siedmioletniej, co nie wyklucza, że takie przypadki nad Parsętą wystę-
powały. W literaturze niemieckiej pojawiają się za to wzmianki o zarazie 

Ilustracja: Christian Gottfried Queitsch, Den Immer-grünenden Lorbeer-Baum, Als 
Gottseliger Christen Schönstes Bild, Hat Bey Christ-rühmlicher Beerdigung Des weiland 
[…] Hn. Johann Lorentz Schweders, Stargardt 1709.
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na Ziemi Kołobrzeskiej 3 w związku z wojną siedmioletnią, a także wojną 
francusko-pruską i oblężeniem Kołobrzegu w 1807 roku. Blokada twierdzy 
i działania oblężnicze miały bardzo duży wpływ na sytuację w podko-
łobrzeskich wsiach. Warunki atmosferyczne, brak opału i pożywienia, 
powodowały, że umierały dzieci i osoby starsze, ale nie tylko. Na przykład, 
w związku z francuskim oblężeniem Kołobrzegu w 1807 roku, księga 
parafialna kościoła w Świelubiu wskazuje, że aż 46 mieszkańców Bardów 
zmarło w wyniku epidemii 4. W przypadku Dygowa, we wsi szerzyła się 
dezynteria, która odpowiadała za zwiększoną liczbę zgonów. Tylko zimą 
1761–1762 zmarło tu 112 osób 5.

Kolejne zarazy wybuchały już w XIX wieku. W 1848 roku wybuchła 
epidemia cholery, która pochłonęła 82 mieszkańców. Kolejny przypadek 
epidemii pojawił się w Kołobrzegu w związku z wojną francusko-pruską 
w latach 1870–71. Do miasta trafiło 5 tysięcy jeńców francuskich. 180 
z nich zmarło na tyfus, czerwonkę i ospę. Zostali pochowani na cmen-
tarzu przy bibliotece przy ul. Frankowskiego. Płyta nagrobna zachowała 
się tam do dziś.

Powróćmy do średniowiecza. W tym czasie, ale okres nowożytny nie 
był lepszy, czego dowodem jest czas wojny trzydziestoletniej, na zachoro-
walność wpływały zapasy. Wystarczyło, żeby zła pogoda w okresie letnim, 
albo przymrozki wiosenne ograniczyły zbiory, a niedostatek pożywienia 
obniżał odporność organizmów i ułatwiał rozprzestrzenianie się chorób. 
Dawna higiena, a właściwie jej brak, również nie wpływały na ograniczanie 
zarazy. Nie ułatwiała jej również wiara, która utwierdzała ludzi w prze-
konaniu, że zaraza jest zesłana przez Boga jako kara za grzechy, co było 
oczywiście nieprawdą. W mieście funkcjonowały szpitale. Ten pierwszy 
zlokalizowany był przy kościele św. Ducha, który jest wzmiankowany już 
w 1282 roku 6 (przy skrzyżowaniu obecnej ulicy Budowlanej i Mariackiej). 
W 1431 roku ufundowany został szpital przez Hansa Schlieffena 7. Mieścił 
się przy ul. Narutowicza. Cmentarz dla biednych, a takich w Kołobrzegu 
nie brakowało, mieścił się na Lęborskim Przedmieściu (w 1331 roku 
zbudowano tam kaplicę św. Jerzego) 8.

Wpływ na zagrożenie epidemiczne miały wojny. Setki rozkładających 
się ciał były siedliskiem bakterii. Trzeba było mieć baczenie na te kwe-
stie. W literaturze, najlepiej te zagadnienia opisano w zakresie walk 
o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. Po zakończeniu bitwy, miasto znalazło 

3 Wyjątkiem jest tu Sławoborze. M. Vollack wskazuje, że było ono miastem. Funkcja miejska 
została zatracona według tego autora w wyniku wybuchu epidemii dżumy w XVII wieku. 
Manfred Vollack, Das Kolberger Land, Hussum 1999, s. 684.

4 Tamże, s. 102.
5 Tamże, s. 164.
6 Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 57.
7 Tamże, s. 212.
8 Tamże, s. 58.
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się w sowieckiej strefie wpływu i pod zarządem komendanta wojennego. 
Tu przebiegała linia frontu, a w czasie wojny mało kto zawracał sobie 
głowę grzebaniem poległych. Sytuacja zmieniła się wraz z przejęciem 
miasta przez polską administrację na czele z prezydentem Stefanem 
Lipickim. Zwłoki zalegały na niemal każdym skwerze i parku. Pełne tru-
pów były i zachowane budynki, i ruiny. Gdy Polacy przejmowali miasto 
de facto był czerwiec i zaawansowana wiosna. Warunki atmosferyczne 
spowodowały znaczny rozkład zwłok. Spowodowało to nagromadzenie 
się ogromnej ilości much. Środki owadobójcze znaleziono w Ząbrowie, 
ulice posypywano proszkiem, dzięki czemu muchy wreszcie zniknęły. 
Rozpoczęto zagospodarowywanie pierwszych budynków. Trzeba było 
z nich wynosić zwłoki. Do tego zadania wyznaczono Niemców, których 
zaopatrzono w maski przeciwgazowe znalezione w jednym ze składów. 
Jak wspomina prezydent Lipicki, widok był makabryczny 9. Ciała posy-
pywano środkiem owadobójczym i grzebano w zbiorowych mogiłach 
na skwerach i placach.

Początek 2020 roku nie wskazywał na to, że rozwijająca się w Europie 
epidemia COVID’19 dotrze do Kołobrzegu. W związku z osobami powra-
cającymi z ferii zimowych we Włoszech i wzrastającym zagrożeniem, 29 
lutego 2020 roku zamknięto Szkołę Podstawową Nr 6 i przeprowadzono 
w niej dezynfekcję 10. 1 marca do Szpitala Regionalnego zgłosiło się dziecko 
z podejrzeniem koronawirusa. Była to uczennica Szkoły Podstawowej Nr 6. 
Tego samego dnia zebrał się sztab kryzysowy, w ramach którego podjęto 
decyzję o zamknięciu szkoły, jej dezynfekcji, a także o odwołaniu zajęć 11. 
Zaapelowano do mieszkańców o zwiększenie higieny i zachowanie ostroż-
ności, choć chciano też uniknąć paniki. Tego samego dnia, kołobrzescy 
policjanci poszukiwali pacjentów szpitala, którzy mogli mieć kontakt 
z osobą podejrzaną o zakażenie COVID’19. Zalecano im kontrolowanie 
temperatury ciała. 2 marca 2020 roku Regionalny Szpital w Kołobrzegu 
wprowadził rygorystyczny zakaz odwiedzin 12. Ponieważ zakład opieki 
zdrowotnej był ważny ze względu na prowadzoną działalność medyczną, 
chciano uniknąć zakażenia pacjentów oraz personelu. Ostatecznie, 
po kilku dniach okazało się, że dziecko nie było zarażone koronawirusem. 
Pojawiające się komunikaty medialne o kolejnych osobach podejrzanych 
o możliwość zarażenia powodowały różne utrudnienia. Pojawiły się pierw-
sze kwarantanny, zarządzane przez służbę sanitarno-epidemiologiczną. 
Dotyczyło to na przykład pasażerów, którzy do Kołobrzegu przyjechali 

9 Stefan Lipicki, Wspomnienia z pierwszych dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię 
Radziecką władzy polskiej, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, RR-48, k. 7.

10 Dezynfekcja w Szkole Podstawowej Nr 6, https://miastokolobrzeg.pl/21749, dostęp: 6.08.2021.
11 Dziecko z podejrzeniem koronawirusa, miasto o dezynfekcji, https://miastokolobrzeg.

pl/21751, dostęp: 6.08.2021.
12 Szpital wprowadza zakaz odwiedzin, SP 6 nadal zamknięta, https://miastokolobrzeg.

pl/21761, dostęp: 6.08.2021.
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autobusem jadącym z zagranicy 13. Branża turystyczna zaczęła obawiać 
się wpływu koronawirusa na kondycję gospodarki miasta.

Po pierwszych 10 dniach sytuacja zaczęła się zaostrzać. Zarządzano 
kolejne kwarantanny. Decyzję podejmowano tylko dlatego, że ktoś miał 
kontakt z osobą zarażoną. Tak w jednym z ośrodków w Dźwirzynie kwa-
rantannie poddano 50 dzieci, które nad morze przyjechały ze Śląska. 11 
marca władze miasta i powiatu podjęły decyzję o odwołaniu zajęć szkol-
nych 14. Powyższe wynikało z zaleceń rządu. Odwołano także oficjalne 
obchody 75 rocznicy walk o Kołobrzeg, w tym cykliczną imprezę „Bój 
o Kołobrzeg”. Odwołano imprezy i spotkania, w tym Śniadanie Wiel-
kanocne. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja ze względu na zagrożenie 
zarazą rozpoczęły chlorowanie wody wydobywanej z ujęcia w Boguci-
nie i Kopydłówku.

W połowie marca, powszechnie odczuwane zagrożenie i ograniczenia 
zaczęły przekładać się na odwoływane pobyty w Kołobrzegu. W zależ-
ności od rodzaju ośrodków, wynosiły one od 20–30 do nawet 60 pro-
cent 15. Zaczęto wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu wielu instytucji. 
W Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu odwołano rozprawy. Ograniczono 
funkcjonowanie urzędów, a Komunikacja Miejska zmieniła rozkład jazdy, 
ograniczając liczbę kursów autobusów. 13 marca Regionalny Szpital 
w Kołobrzegu zaprzestał przyjmowania nowych pacjentów i ograniczył 
planowe zabiegi 16. Dało się odczuć pierwsze objawy paniki. Ze sklepów 
zaczęły znikać produkty pierwszej potrzeby. Mieszkańcy robili zapasy, 
a przed sklepami ustawiały się kolejki 17.

14 marca zamknięto kołobrzeskie sanatoria dla osób z zewnątrz. Nie 
przyjmowano kolejnych kuracjuszy, pomimo, że mieli oni ważne skie-
rowania. Sanatoria zaczęły być wygaszane. Również 14 marca zapadła 
decyzja o zamknięciu granicy Polski z Niemcami. Rozpoczęła się potężna 
operacja logistyczna związana z transportem do Niemiec kuracjuszy 
i turystów, którzy chcieli zdążyć przed północą z powrotem do swoich 
domów 18. Podjęto decyzję o zamknięciu restauracji i lokali gastrono-
micznych. Pomimo tego, niektóre obiekty funkcjonowały. Interwenio-
wała tam policja. Zapadła decyzja o zamknięciu targowiska miejskiego. 

13 Trwa kolejna kwarantanna, koronawirus zagraża branży turystycznej, https://miastoko-
lobrzeg.pl/21811, dostęp: 6.08.2021.

14 Sytuacja w mieście: szkoły zamknięte, Bój o Kołobrzeg odwołany, https://miastokolobrzeg.
pl/21823, dostęp: 6.08.2021.

15 Branża turystyczna drży, turyści odwołują pobyty, https://miastokolobrzeg.pl/21834, dostęp: 
6.08.2021.

16 Goliński o wstrzymaniu przyjmowania pacjentów w szpitalu, https://miastokolobrzeg.
pl/21854, dostęp: 6.08.2021.

17 Kołobrzeski Lidl, sobota 6.50…, https://miastokolobrzeg.pl/21865, dostęp: 6.08.2021. Puste 
półki i sceny jak z PRL, czyli raport ze sklepów, https://miastokolobrzeg.pl/21867, dostęp: 
6.08.2021.

18 Niemcy masowo opuszczają Kołobrzeg, https://miastokolobrzeg.pl/21870, dostęp: 6.08.2021.
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Radykalnie zmniejszono liczbę kursujących pociągów i miejsc, które 
można było w nich zarezerwować. Wprowadzono bezpłatne parkowanie 
w Strefach Płatnego Parkowania na terenie miasta.

15 marca w kościołach obowiązywały ograniczenia w uczestnicze-
niu w liturgii. Przed drzwiami stały upoważnione osoby, które liczyły 
wiernych, a po osiągnięciu limitów, zamykały świątynie. W Bazylice 
Mariackiej w Kołobrzegu summę odprawił biskup koszalińsko-koło-
brzeski Edward Dajczak. W tym dniu miała się odbyć msza za poległych 
w walkach o Kołobrzeg, ale miejskie uroczystości ze względu na stan 
epidemii zostały odwołane.

Od 16 marca obowiązywały ograniczenia w handlu. Władze miasta 
uspokajały sytuację i argumentowały, że sklepy będą zaopatrywane 
na bieżąco. Zaczęły ustawiać się kolejki, nie tylko ze względu na fakt, 
że we wnętrzu mogło przebywać od 2 do 5 osób, ale także ze względu 
na potrzebę dokonywania większego zaopatrzenia. Opustoszały ulice. 
Wczesnym wieczorem na ulicach nie było ludzi. Sklepy zaczęto zamykać 
nawet o godz. 20.00. Miasto w pośpiechu opuszczali turyści. Do miasta 
przyjeżdżały puste pociągi. Kuracjusze chętnie korzystali z możliwości 
dobrowolnego skrócenia pobytu w sanatoriach. Zamknięto baseny, si-
łownie, ale także obiekty kultury.

Uruchomiony został wolontariat. Ze względu na ograniczenia, część 
osób straciła możliwość kontaktu z instytucjami, a nawet nie miała jak 
zrobić zakupów. Zwiększała się liczba osób przebywających na kwaran-
tannie. Rozpoczęło się woluntarystyczne szycie maseczek 19. Rząd nie był 
przygotowany na stan epidemii. Brakowało m.in. maseczek ochronnych, 
które trzeba było nosić obowiązkowo.

16 marca odbyło się nadzwyczajne zebranie Regionalnego Stowarzy-
szenia Turystyczno-Uzdrowiskowego. Podczas spotkania podjęto uchwały, 
których celem była stabilizacja i zabezpieczenie branży turystyczno-

-uzdrowiskowej w Kołobrzegu. Powołano specjalny sztab do kontaktu 
z samorządem i jego strukturami od zarządzania kryzysowego. Branża 
chciała, aby rząd w trybie nadzwyczajnym zajął się przepisami w spra-
wie zamknięcia wszystkich turystycznych i uzdrowiskowych obiektów 
zbiorowego zakwaterowania w Polsce. RSTU wystąpiło także do miasta, 
aby odroczyć i rozłożyć na raty spłatę podatku od nieruchomości i pro-
wadzenia działalności gospodarczej 20. Rozpoczęło to różne polityczne 
spory na temat tego, jak bardzo pandemia zniszczy miejską gospodarkę 
oparto na turystyce, a także jak temu przeciwdziałać 21. Widmo trudno-

19 Brakuje maseczek? One uszyły 50 i szyją dalej, https://miastokolobrzeg.pl/21900, dostęp: 
7.08.2021.

20 Branża apeluje o pomoc samorządu, chce też zamknięcia wszystkich obiektów, https://
miastokolobrzeg.pl/21910, dostęp: 7.08.2021.

21 Mieczkowska o pomocy dla przedsiębiorców, https://miastokolobrzeg.pl/21914, dostęp: 
7.08.2021. PiS chce specjalnej uchwały o zwolnieniu podatkowym, https://miastokolobrzeg.
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ści zajrzało w oczy także lokalnemu samorządowi, gdyż ograniczenie 
aktywności gospodarczej wiązało się ze zmniejszeniem wpływów z lo-
kalnych podatków i opłat. Było jednak też coś o wiele groźniejszego: 
ryzyko bankructw i likwidacji miejsc pracy, co oznaczało stagnację. 20 
marca zamknięto place zabaw i rozpoczęto apelowanie do mieszkańców, 
aby nie wychodzili bez potrzeby z domu. Radiowozy policyjne i Straży 
Miejskiej emitowały specjalne komunikaty. 22 marca, ze względu na stan 
zagrożenia epidemią i utrudnienia w uczestniczeniu w nabożeństwach, 
portal Miastokolobrzeg.pl rozpoczął nadawanie na żywo mszy z małego 
kościoła nad Parsętą. Odprawiał ją ksiądz Piotr Zieliński. Wierni otrzy-
mali od biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego dyspensę od uczestnictwa 
w niedzielnej mszy.

27 marca pojawiła się informacja o pierwszej osobie oficjalnie zarażo-
nej koronawirusem, u której chorobę tę potwierdzono. Był nią Andrzej 
Haraj, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 22. W związku ze zwiększeniem 
ograniczeń prze rząd, miasto podjęło decyzję o zamknięciu 28 marca 
molo. W kolejnych dniach liczba zarażonych rosła. Pojawiały się coraz 
to nowe przypadki. Rosła także liczba osób izolowanych oraz przeby-
wających na kwarantannie. Pojawiły się także pierwsze przypadki osób 
łamiących obostrzenia. Od 1 kwietnia wprowadzono priorytet dla osób 
starszych powyżej 60 roku w robieniu zakupów. Od godz. 10 do 12 tylko 
ci mieszkańcy mogli robić zakupy w sklepach. 2 kwietnia wprowadzono 
kolejne obostrzenia: zamknięto parki i deptaki. Ograniczono wstęp 
do lasów. Wraz z rozwojem epidemii zamykano kolejne oddziały w ko-
łobrzeskim szpitalu. Chorowali i pacjenci, i lekarze 23. Od 16 kwietnia 
obowiązkowe było noszenie maseczek, także na ulicy.

Po raz pierwszy we współczesnych dziejach Kołobrzegu, święta Wiel-
kiej Nocy obchodzono w izolacji. Nie odbyło się tradycyjne święcenie 
pokarmów. Tam gdzie to było możliwe, księża odwiedzali wiernych 
i święcili ustawiane przed domami koszyczki. Msza rezurekcyjna była 
mocno ograniczona. Obowiązywały limity wiernych, a także ograniczenia 
w przemieszczaniu się. Niedziela wielkanocna w wielu domach odby-
wała się bez bliskich. Łączono się za pomocą telefonów bądź aplikacji 
internetowych, przesyłających na odległość dźwięk i obraz.

Ponieważ lekcje odbywały się zdalnie, a uczniowie nie chodzili do szkół, 
samorząd musiał zadbać o tych, którzy nie mieli komputerów, a tym 
samym zostali wykluczeni z systemu edukacji. Problemem był także 

pl/21916, dostęp: 7.08.2021. Mieczkowska zwołuje sesję nadzwyczajną, https://miastoko-
lobrzeg.pl/21923, dostęp: 7.08.2021. Wielu pracowników w Kołobrzegu otrzymało urlopy 
bezpłatne, https://miastokolobrzeg.pl/21927, dostęp: 7.08.2021.

22 Andrzej Haraj: Uległem zarażeniu koronawirusem, https://miastokolobrzeg.pl/21991, 
dostęp: 7.08.2021.

23 Oddział Psychiatryczny objęty kwarantanną, https://miastokolobrzeg.pl/22067, dostęp: 
8.08.2021.
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słaby zasięg bądź brak dostępu do internetu. Sieć w wielu miejscach 
była przeciążona. Problemy mieli także rodzice, którzy mieli dwójkę 
i więcej dzieci w wieku szkolnym. Trzeba było posiadać kilka kompute-
rów do uczestniczenia w zajęciach. Problem pogłębiał fakt, że rodzice 
musieli opiekować się częścią potomstwa w domu. Paraliżowało to pracę 
w zakładach pracy, które przestawiały się na pracę zdalną przy użyciu 
telefonu i komputera.

4 maja 2020 roku rozpoczęło się odmrażanie gospodarki. Turyści 
przyjechali jednak do Kołobrzegu już na długi majowy weekend. Powoli, 
do kościołów zaczęli powracać wierni. Zwiększano także ilość pociągów. 
Niestety, epidemia ograniczyła możliwość imprez masowych, tych lokal-
nych, jak Dni Kołobrzegu, ale także ogólnopolskich. Odwołano Sunrise 
Festival. Od 18 maja przywrócono opłaty z Strefach Płatnego Parkowania 
na terenie miasta. Na przełomie maja i czerwca odchodzenie od rygo-
rów sanitarnych dało się już faktycznie odczuć. W okresie wakacyjnym 
możliwe było przebywanie bez maseczek. Do miasta przyjechały tysiące 
turystów. W cieniu pandemii, ale także przygotowań wakacyjnych, prze-
biegała kampania wyborcza na prezydenta RP, a następnie głosowanie. 
W Kołobrzegu wybory wygrał Rafał Trzaskowski, na którego w drugiej 
turze wyborów 12 lipca zagłosowało 61,18% głosujących. Andrzeja Dudę 
poparło zaledwie 38,82% wyborców 24.

Rok szkolny rozpoczął się w cieniu koronawirusa. I choć uczniowie 
pojawili się w szkołach, w Kołobrzegu, podobnie jak w innych miastach 
Polski, liczba chorych na koronawirusa zaczęła szybko rosnąć 25. Pod ko-
niec września zaczęli pojawiać się pierwsi zmarli w związku z epidemią. 
Zbiegło się to z odwołaniem Jacka Cierniakowskiego z funkcji dyrektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu. Zrobiono 
to w środku drugiej fali epidemii 26. 15 października zamknięto Oddział 
Otolaryngologiczny Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Liczba cho-
rych w powiecie kołobrzeskim rosła na tyle szybko, że 20 października 
zwiększono liczbę miejsc dla zarażonych koronawirusem w kołobrze-
skim szpitalu. Koronawirus zaczął zagrażać szpitalowi na tyle, że 23 
października wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Rosła 
liczba zarażonych i poddanych kwarantannie w kołobrzeskich szkołach: 
zarówno uczniów jak i nauczycieli. W tym samym czasie przez miasto 
przeszła fala protestów przeciwko wyrokowi bezprawnie obsadzonego 
i nieprawidłowo funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, rozpoczy-

24 W naszym powiecie wygrał Rafał Trzaskowski, https://miastokolobrzeg.pl/22788, dostęp: 
8.08.2021.

25 Kolejne osoby zarażone koronawirusem, https://miastokolobrzeg.pl/23214, dostęp: 
8.08.2021. Kolejne zarażenia z ogniska koronawirusa, https://miastokolobrzeg.pl/23246, 
dostęp: 8.08.2021.

26 „Burdel z COVID’19 w Kołobrzegu” - w tle możliwość nowego ogniska i odwołanie dyrektora 
Sanepidu, https://miastokolobrzeg.pl/23394, dostęp: 8.08.2021.
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nającego konflikt aborcyjny w Polsce. Protestowano m.in. pod biurem 
posła partii Prawo i Sprawiedliwość – Czesława Hoca 27.

W 2020 roku nie odbyły się tradycyjne odchody Wszystkich Świętych, 
czyli tzw. „Święta Zmarłych”. 30 października premier Mateusz Mora-
wiecki podjął decyzję o zamknięciu wszystkich cmentarzy w Polsce 
od soboty do poniedziałku (31.10–2.11). Kołobrzeżanie masowo ruszyli 
na otwarty jeszcze cmentarz, aby przed północą zapalić znicze na grobach 
bliskich 28. Powstał chaos i niezadowolenie mieszkańców. Z ogromnym 
problemem pozostawiono zatowarowanych przedsiębiorców. Samorzą-
dowcy zaczęli od nich odkupować znicze i kwiaty. Do akcji przyłączyli 
się także kołobrzeżanie.

5 listopada odnotowano rekord zarażeń w powiecie: liczba zarażeń 
w ciągu doby przekroczyła pół setki i wyniosła aż 73 osoby: (2 dzieci, 5 
młodych kobiet, 35 kobiet w średnim wieku, 9 starszych kobiet, 5 mło-
dych mężczyzn, 13 mężczyzn w średnim wieku, 4 starszych mężczyzn). 
Odnotowano także 3 zgony 29. Zamykano kolejne przedszkola, ograni-
czano dostępność urzędów. Ogłoszono, że nie odbędą się próbne matury 
oraz studniówki. W grudniu sytuacja uległa kolejnemu pogorszeniu. 
Rząd zaapelował do obywateli o ograniczenie podróżowania na Boże 
Narodzenie. Ulice podczas świąt w Kołobrzegu były niemal puste. Wiele 
osób spędziło święta bez swoich bliskich, komunikując się na odległość. 
W listopadzie odnotowano rekord pogrzebów. W ciągu tygodnia zmarły 
32 osoby. Zakłady pogrzebowe nie nadążały z pochówkami 30.

Wraz z końcem 2020 roku pojawiła się możliwość zaszczepienia 
przeciw COVID’19. W kołobrzeskim szpitalu akcja szczepień personelu 
szpitalnego ruszyła 30 grudnia. Pierwszą osobą zaszczepioną był Roman 
Ronkowski, zastępca ordynatora Oddziału Kardiologii 31. Szczepienie 
odbyło się publicznie w ramach akcji popularyzatorskiej. Okazało się 
bowiem, że wiele osób nie chce się szczepić. Dominowały obawy, ale 
także brak wiary w skuteczność szczepień. Ze względu na stan epidemii 
nie odbył się miejski Sylwester. Jak nigdy w historii, ulice tej nocy były 
niemal puste 32.

Styczeń przebiegał pod znakiem promocji szczepień. Ludzie mogli 
zapisywać się bezpośrednio lub poprzez infolinię. Zwłaszcza osoby starsze 

27 Suweren przemówił: „Je…ć PiS”, „Je…ć Hoca”, https://miastokolobrzeg.pl/23561, dostęp: 
8.08.2021.

28 Od północy cmentarz będzie zamknięty, https://miastokolobrzeg.pl/23592, dostęp: 8.08.2021.
29 Rekord zarażeń i zgonów w powiecie kołobrzeskim, https://miastokolobrzeg.pl/23625, 

dostęp: 8.08.2021.
30 Mamy rekord zgonów, grabarze nie nadążają z kopaniem grobów, https://miastokolobrzeg.

pl/23665, dostęp: 8.08.2021.
31 Jest pierwszy zaszczepiony w kołobrzeskim szpitalu, https://miastokolobrzeg.pl/23986, 

dostęp: 8.08.2021.
32 Powitaliśmy Nowy Rok: 2021, https://miastokolobrzeg.pl/23998, dostęp: 8.08.2021.
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wybierały się do przychodni, ale obowiązywały limity. Powstawał chaos, 
mieszkańcy stali w kolejkach 33. W lutym, miasto obiegła wieść o rosnącym 
bezrobociu. Jeszcze w 2020 roku bezrobocie w powiecie kołobrzeskim 
należało do najniższych w kraju i wynosiło 1,8%. W grudniu 2020 roku 
bezrobocie przekroczyło 5% i wzrost ten nie zatrzymywał się. Gospodarka 
stała u progu kolejnego zamrożenia i kłopotów przedsiębiorców 34.

W marcu, Kołobrzeg był w środku trzeciej fali zarazy. W szpitalu 
brakowało miejsca dla chorych. Autor sam 18 marca trafił na tzw. od-
dział COVIDOWy kołobrzeskiego szpitala i widział rozgrywające się tam 
dramaty, a także chorych, dla których brakowało miejsca i trzeba było 
ich transportować do innych szpitali. W związku ze stale rosnącą liczbą 
zarażeń, 2.04.2021 roku zapadła decyzja o utworzeniu trzeciego oddziału 
dla chorych na koronawirusa. Miał on być także potencjalną rezerwą 
dla chorych z województwa śląskiego 35. Wielkanoc w 2021 roku odby-
wała się w ograniczeniach epidemicznych, ze święceniem pokarmów 
poza kościołami oraz bez tradycyjnej procesji rezurekcyjnej. Msze były 
transmitowane w internecie.

33 Skandal ze szczepionkami! Ludzie odbijają się od drzwi, https://miastokolobrzeg.pl/24137, 
dostęp: 9.08.2021.

34 Powiat kołobrzeski wyspą bezrobotnych, https://miastokolobrzeg.pl/24211, dostęp: 9.08.2021.
35 Już trzeci oddział dla chorych na COVID’19, https://miastokolobrzeg.pl/24586, dostęp: 

10.08.2021.

Roman Ronkowski, zastępca ordynatora Oddziału Kardiologii, był pierwszą osobą, która 
zaszczepiła się przeciw COVID’19 w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu 20.12.2020 r. Fot. 
Artur Sempruch.
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W kwietniu, kołobrzeski Sanepid poinformował, że w 2020 roku 
w powiecie kołobrzeskim na koronawirusa oficjalnie zachorowały 2554 
osoby 36. Wiele osób chorych było poza kontrolą służb sanitarno-epide-
miologicznych, do których się nie zgłaszały i same wyznaczały sobie 
kwarantannę, albo też zarażały innych. W tym samym czasie zaczęto 
organizować punkty szczepień masowych. W powiecie kołobrzeskim 
działały trzy takie obiekty. Kołobrzeżanie byli szczepieni od 5.05.2021 roku 
w Hali Łuczniczce 37. Początkowo, zainteresowanie było duże, ale wraz 
z upływem kolejnych tygodni, zaczęło brakować chętnych do szczepień. 
Część kołobrzeżan, podobnie jak duża część społeczeństwa w Polsce, nie 
chciała się szczepić, bądź do szczepienia była nastawiona sceptycznie. 
Na dzień 10.08.2021 roku w Kołobrzegu w pełni zaszczepionych było 
24030 osób, co stanowiło 52% populacji miasta 38.

W maju 2021 roku następowało luzowanie obostrzeń. Wraz ze szcze-
pieniem się obywateli, rząd zmniejszał rygory epidemiczne. Wyglądało 
to podobnie jak w okresie wakacyjnym 2020 roku. Jednocześnie rosło 
bezrobocie. Już w kwietniu wynosiło ono ok. 6% – bez pracy pozostawało 
1600 mieszkańców powiatu kołobrzeskiego 39. W czerwcu sytuacja uległa 
poprawie. Trend ten utrzymał się także w lipcu 2021 roku – bezrobocie 
spadło do 1336 osób 40.

W sierpniu 2021 roku Kołobrzeg i jego mieszkańcy stali u progu czwar-
tej fali epidemii. Choć sezon wakacyjny należy uznać za udany – o czym 
świadczą tłumy odwiedzające kurort, to jednak nie wiadomo, jak gospo-
darka poradzi sobie w kolejnych miesiącach, gdy znowu będzie trzeba 
zmierzyć się z gwałtownym przyrostem chorych, a być może wprowa-
dzić kolejne trudne dla rozwoju miasta, także dla turystyki, obostrzenia. 
Na podsumowanie pełnego okresu epidemii, jego skutków społecznych 

36 „W powiecie kołobrzeskim do końca 2020 r., najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia 
koronawirusem odnotowano w grupie osób należących do grup podwyższonego ryzyka tj.: 
w grupie wiekowej (45–64 lat) – 1019 osób oraz w grupie osób powyżej 65 roku życia zakaże-
nie koronawirusem potwierdzono w 531 przypadkach. Znaczną ilość zakażeń zarejestrowano 
również wśród osób z przedziału wiekowego 30–44 lata – 703 osoby. Wśród osób wykonujących 
zawód medyczny zakażenie koronawirusem potwierdzono u 204 osób. W okresie poddanym 
ocenie w powiecie kołobrzeskim odnotowano 76 zgonów z powodu zachorowań wywołanych 
koronawirusem, hospitalizowano 265 osób. Znaczny wzrost liczby zakażeń wirusem SARS CoV 

-2 odnotowano w IV kwartale 2020 r. tj.: w październiku – 585; w listopadzie – 1023 zakażeń; 
w grudniu – 838 przypadków potwierdzonych zakażeń” W 2020 roku na COVID’19 zachorowało 
2554 osób, https://miastokolobrzeg.pl/24614, dostęp: 10.08.2021.

37 Pierwsze osoby zaszczepione w Łuczniczce, https://miastokolobrzeg.pl/24775, dostęp: 
10.08.2021.

38 W powiecie kołobrzeskim największy poziom w pełni zaszczepionych występował w gminie 
Ustronie Morskie – 58,5%, a najmniejszy w gminie Rymań – 38,7%. https://www.gov.pl/
web/szczepienia-gmin#/ranking, dostęp: 10.08.2021.

39 Bonew: bezrobocie oscyluje wokół 6 procent, https://miastokolobrzeg.pl/24606, dostęp: 
10.08.2021.

40 Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za lipiec 2021 roku, https://kolobrzeg.praca.gov.
pl/documents/3580274/15077478/Sprawozdanie%20MRPiT-01%20za%20lipiec%202021.pdf.
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i gospodarczych w polityce miasta przyjdzie czas po zakończeniu epidemii 
i przeprowadzeniu niezbędnych badań.
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suMMArY

The article discusses the times of plague in the history of Kołobrzeg. The author described 
the state of the epidemics both in the Middle Ages, as well as in modern times and in the 
19th century. Moreover, the year of the epidemic of coronavirus from the point of view of 
the history of the city in 2020 and 2021 has been described.
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edwArd wiśniewsKi 
Szkolnictwo wyższe w Kołobrzegu  
w latach 1990–2015

WPROWADZENIE

Po rozpoczęciu zmian ustrojowych w Polsce w 1989 roku oraz wdrażaniu 
zasad gospodarki rynkowej, wytworzyła się nowa sytuacja w polskim 
szkolnictwie. 12 września 1990 roku weszła w życie ustawa o szkolnic-
twie wyższym, która dopuszczała utworzenie szkoły wyższej przez inne 
podmioty: osoby fizyczne lub prawne („założyciele”), po otrzymaniu 
zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej oraz pozytywnej opinii Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego. Mówi o tym art. 15 ustawy, dot. zało-
żenia uczelni niepaństwowej, a ponadto z art. 64 wynika, że uczelnia 
niepubliczna może tworzyć poza swoją siedzibą filię lub wydział, jako 
zamiejscowe jednostki organizacyjne.

Na tej podstawie powstała w Szczecinie Zachodniopomorska Szkoła 
Biznesu – pierwsza niepubliczna uczelnia w Szczecinie, działająca jako 
instytucja non profit. Oparta na wykładowcach z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, m.in. rektorem był prof. dr hab. Wojciech Olejniczak, a pro-
rektorem prof. dr hab. Antoni Nowakowski, w krótkim czasie stała się 
ciekawą alternatywą w stosunku do tradycyjnych uczelni państwowych. 
Ponieważ nowa uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepublicz-
nych dopiero w 1993 roku, początkową formą nauczania było kolegium 
biznesu, a następnie studia licencjackie.

Po zakończeniu pracy w Polskiej Żegludze Bałtyckiej oraz obronie 
pracy doktorskiej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 
zaproponowałem rektorowi prof. dr hab. W. Olejniczakowi utworzenie 
filii szczecińskiej uczelni w Kołobrzegu. Po otrzymaniu aprobaty ze strony 
Senatu ZSB stanąłem przed wyzwaniem, które nurtowało mnie od czasu 
przyjazdu na stałe nad morze: czy w małym, nadmorskim kurorcie, 
można podjąć ryzyko takiego przedsięwzięcia, w dodatku w mieście bez 
większych tradycji akademickich? Było tu co prawda wcześniej Studium 
Nauczycielskie, były filie: Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie i Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ale to już bardziej odległe 
czasy i inna rzeczywistość polityczna.
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ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU – INSTYTUT KSZTAŁCENIA 

MANAGERÓW

Podstawowe pytania, na które należało znaleźć na początku odpowiedzi, 
dotyczyły kadry wykładowców, infrastruktury (gdzie prowadzić zajęcia?) 
oraz zbadania popytu na naszą ofertę edukacyjną. Na Pomorzu Środko-
wym była autentyczna potrzeba edukacji o profilu menedżerskim, inna 
niż na klasycznych studiach ekonomicznych, które były oparte na ka-
nonach ekonomii politycznej. Jakie więc kierunki kształcenia w szkole 
biznesu mogą odpowiadać bieżącym i przyszłym potrzebom regionu? 
Ustaliliśmy, że szkoła biznesu powinna, po pierwsze, dać podstawy in-
telektualne do dalszych studiów i pod aktualną lub przyszłą działalność 
gospodarczą; po drugie powinna uczyć technik i umiejętności zarządza-
nia i wstępnego treningu w rozwiązywaniu codziennych problemów 
gospodarczych. Istotne też, aby pozwoliła poznać sprawdzone wzorce 
oraz „kultury menedżerskie” z innych krajów.

Po przeprowadzaniu procedury założycielskiej (Sąd Rejonowy, Sąd 
Gospodarczy, Kuratorium Oświaty w Koszalinie) 26 grudnia 1991 roku 
Instytut Kształcenia Managerów w Kołobrzegu, jako integralna część 
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, otrzymał zezwolenie 
na prowadzenie działalności edukacyjnej i został wpisany do Rejestru 
Szkół. Byliśmy wtedy i zawsze to pozostanie w annałach, pierwszą pla-
cówką na Pomorzu Środkowym kształcącą w zakresie podstaw biznesu. 
Sami dochodziliśmy do organizacyjnej sprawności. Postanowiliśmy 
najpierw zaproponować formę „studium biznesu” dla osób pracujących, 
którzy chcieli sprawniej zaistnieć w nowej rzeczywistości gospodarczej. 
Otrzymaliśmy akademickie programy nauczania, udało się sprowadzić 
dobrą kadrę wykładowców z wyższych uczelni, ale również praktyków 
z instytucji i przemysłu. Cały czas przyświecała nam misja łączenia 
treści teoretycznych z praktycznymi oraz wspomaganie trudnego w tym 
okresie rynku pracy.

7 stycznia 1992 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. M. Ko-
pernika odbyła się uroczysta inauguracja nauki w dwusemestrowym 
Studium „Zarządzanie biznesem” w trybie zaocznym dla 72 słuchaczy. 
W moim pierwszym inauguracyjnym wykładzie powiedziałem, że „(…) 
Rozpoczynamy naszą podróż we właściwym czasie i właściwym miejscu. 
Dzisiaj budujemy fundamenty. Centrala w Szczecinie udostępniła nam pro-
gramy kształcenia, dała znak firmowy i markę oraz akceptację dyplomów. Nie 
chcemy być szkołą sezonową. Zamierzamy prowadzić różne formy kształcenia 
menedżerów: rozpoczynamy od „studium biznesu”, poprzez Business College, 
którego kontynuacją będą studia licencjackie i magisterskie”. Rektor, prof. dr 
hab. Wojciech Olejniczak, w charakterystyczny dla siebie sposób stwier-
dził przekornie, że „biznesu zasadniczo nie można się nauczyć, że trzeba 
mieć pewne predyspozycje i zdolności, które się posiada lub nie, a naszym 
zadaniem jest, aby ukryte u studentów zdolności wydobyć, przedstawić wiedzę 
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o współczesnych rynkach i panujących na nich regułach gry”. Działaliśmy 
w ramach spółki z o.o., która dysponowała kapitałem i stworzyła Funda-
cję Kształcenia Managerów. Liczyliśmy też na wpływy z czesnego. Przez 
pierwszy rok zajęcia realizowaliśmy w gościnnych murach Liceum im. 
M. Kopernika. Patronat naukowy ze strony ZSB w Szczecinie piastował 
prof. dr hab. Antoni Nowakowski.

Forma „studium biznesu” funkcjonowała w Instytucie Kształcenia 
Managerów przez trzy lata (1992–1994). Ukończyło je 91 absolwentów, 
którzy otrzymali certyfikat dający wiedzę i większe szanse na rynku 
pracy. Byli to absolwenci ważni dla nas: ich losy na rynku pracy miały 
określać jakość i efektywność naszego przedsięwzięcia oraz przydatność 
otrzymanej od nas wiedzy i umiejętności praktycznych.

Obok zajęć dydaktycznych trzeba odnotować w życiu słuchaczy pierw-
szego studium jeszcze dwa fakty: w maju 1992 roku gościem instytutu 
był prof. dr hab. John Berkouwer z Uniwersytetu w Amsterdamie (uczeń 
prof. Jana Tinbergena – noblisty w ekonomii w 1996 roku), który wygło-
sił wykład na temat możliwości integracji gospodarczej Polski z EWG. 
Natomiast w czerwcu 1992 roku słuchacze studium odbyli wycieczkę 
promem PŻB do Helsinek, gdzie obok atrakcji turystycznych, odwiedzili 
tamtejszy uniwersytet.

Powodzenie projektu „studium biznesu” w Kołobrzegu zaowocowało 
otwarciem filii Instytutu w siedzibie NOT w Koszalinie. W latach 1993–1996 
studium w Koszalinie ukończyło 93 absolwentów.

Uznaliśmy, iż główny cel studium, tzn. udzielenie pomocy i naby-
cie umiejętności poruszania się w skomplikowanym świecie biznesu 
w warunkach gospodarki rynkowej został osiągnięty. Mając na uwadze 
ewolucyjny rozwój Instytut Kształcenia Managerów otworzył we wrześniu 
1992 roku nowa formę edukacji – Business College – dwuletnią szkołę 
menedżerską, z możliwością kontynuowania studiów licencjackich 
w Szczecinie. Na pierwszy rok przyjęliśmy 49 słuchaczy na kierunki: 
bankowość i marketing. Wzbogaciliśmy znacznie kadrę wykładowców, 
m. in. o profesorów akademickich z Politechniki Koszalińskiej (prof. dr 
hab. Henryk Budzisz, prof. dr hab. Tomasz Hesse, prof. dr hab. Eugeniusz 
Janowicz, prof. dr hab. Jerzy Madej, prof. dr hab. Aleksander Voyna), 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, 
prof. dr hab. Zdzisław Krasiński), Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (prof. 
dr hab. Stanisław Smoleński), Akademii Pedagogicznej w Słupsku (prof. 
dr hab. Wacław Florek). Kadrę stanowili też doświadczeni doktorzy nauk 
ekonomicznych, m.in. dr Teofil Benke, dr Janusz Bielak, dr Renata Dyl-
kiewicz, dr Janusz Gilewicz, dr Wacław Idziak, dr Ryszard Jankowiak, dr 
Jerzy Kuczyński, dr Krzysztof Majka, dr Agnieszka Niezgoda (później prof. 
AE w Poznaniu), dr Renata Pietraszek, dr Edward Wiśniewski. Bardzo 
cennym elementem grona wykładowców byli magistrowie, inżynierowie 
i specjaliści-praktycy, m.in. mgr Teresa Bleczyc, mgr Teresa Bogucka, 
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mgr Jacek Borzyszkowski (obecnie prof. Uniwersytetu Gdańskiego), 
mgr Roman Kujaczyński, mgr Janusz Kurczak, mgr Iwona Moszkowicz, 
mgr Dominika Olejniczak, mgr Zbigniew Stankiewicz, mgr Krystyna 
Strzyżewska, mgr Krzysztof Szostak, mgr Ryszard Woźniak. Taka kadra 
gwarantowała wysoką jakość nauczania. Sferą administracyjną Instytutu 
oraz dziekanatem kierowała Barbara Wiśniewska.

W listopadzie 1992 roku podjęliśmy się śmiałego przedsięwzięcia 
zorganizowania I Krajowej Konferencji Szkół Biznesu w Polsce. Obok 
przedstawicieli ponad 30 szkół biznesu w Polsce, w obradach uczestniczyli 
goście zagraniczni: prof. dr hab. Aleksander Matejko z Toronto, prof. dr 
hab. Bill Clark z Montrealu oraz dr Cindy Coltman z Nowego Yorku, któ-
rzy w ciekawych wystąpieniach podzielili się swoimi doświadczeniami 

„Ojcowie” kołobrzeskiego przedsięwzięcia: dr Edward Wiśniewski i prof. dr hab. 
Antoni Nowakowski.
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w zakresie edukacji menedżerskiej. Konferencja zakończyła się pełnym 
sukcesem i podniosła rangę instytutu na arenie krajowej.

Business College w Kołobrzegu był przedsionkiem rzeczywistych studiów 
wyższych – był częścią systemowej formacji Zachodniopomorskiej Szkoły 
Biznesu. Absolwenci mogli kontynuować studia wyższe w Szczecinie lub 
Koszalinie. I większość z nich tak uczyniła. Statystyka ilości absolwentów 
College jest następująca: 1994 – 39, 1995 – 21, 1996 – 19, 1997 – 43, 1998 – 65, 
1999 – 59, 2000 – 11). Razem, Business College ukończyło 257 absolwentów, 
z których 159 kontynuowało studia licencjackie w Zachodniopomorskiej 
Szkole Biznesu w Szczecinie, a 58 na Politechnice Koszalińskiej. Przez 
7 edycji College realizowano kierunki: finanse i bankowość, marketing 
a od 1995 roku handel zagraniczny. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół 
Społecznych im. Herberta oraz w Zespole Szkół na ul. 1 maja.

W latach 1993 i 1994 Instytut uczestniczył w europejskim programie 
oświatowym „Bornholm – bałtycka wyspa kształcenia”. W Rønne słuchacze 
College brali udział w kształceniu w zakresie turystyki morskiej. Ze strony 
polskiej projektem kierował dr Wacław Idziak. W październiku 1994 roku 
w instytucie otworzyliśmy dwuletnie Studium Dziennikarskie. Indeksy 
otrzymało 20 słuchaczy. Studium kształciło młode kadry dla lokalnych 
mass-mediów. Było to piąte w kraju studium tego rodzaju. Podczas inau-
guracji powiedziałem: „(…) ścianę pomiędzy politykami a społeczeństwem 
mogą skruszyć młodzi dziennikarze. Życzę nowo przyjętym odnalezienia się 
w tej przygodzie”. Podczas budowania podstaw organizacyjnych Studium 
Dziennikarskiego miałem wsparcie (osobiste spotkania i konsultacje) 
od wielu znakomitościami polskiego dziennikarstwa: Piotra Gabriela 

„Wprost”, prof. Bogdana Michalskiego – Wydział Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, Zygmunta Broniarka – korespondenta z USA, 
Stefana Bratkowskiego – prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
Wszyscy otwarci, popierali ideę powstania studium, dostarczyli wiele 
praktycznych wskazówek i autorskich materiałów. Wykłady i zajęcia 
warsztatowe prowadzili głównie praktycy – dziennikarze z prasy lo-
kalnej, m.in. prof. dr hab. Tadeusz Gasztold, redaktorzy: Ludwik Loos, 
Józef Narkowicz, Andrzej Czechowicz, Tomasz Rogowski, Wiesław 
Romanowski, Jadwiga Ślipińska, Jerzy Patan – dziekan Studium Dzien-
nikarskiego. Ponadto, słuchacze mieli okazję uczestniczyć w zajęciach 
z reportażu z Małgorzatą Szejnert z „Gazety Wyborczej” oraz z Andrzejem 
Szmakiem – felietonistą z „Wprost”. Studium ukończyło 8 najbardziej 
wytrwałych. Przygotowane przez absolwentów prace dyplomowe zostały 
ocenione bardzo wysoko: fotoreportaż Karola Skiby, felietony Aleksan-
dry Radomskiej, reportaż Jakuba Olszyńskiego czy recenzja muzyczna 
Roberta Nawrockiego wykazały profesjonalny poziom dziennikarski. 
Ta forma edukacji w instytucie nie była później kontynuowana.

Rok 1997 był przełomowy w działalności instytutu: 11 października 
1997 roku po raz pierwszy wręczono „prawdziwe” legitymacje studenckie 
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i indeksy 1. To już nie byli słuchacze Business College, lecz studenci Za-
chodniopomorskiej Szkoły Biznesu na trzech kierunkach: zarządzanie 
i marketing, finanse i bankowość oraz turystyka. Rozpoczęliśmy trzy-
letnie studia licencjackie w trybie stacjonarnym i zaocznym. W okresie 
kierowania przeze mnie placówką jako dyrektora Instytutu Kształcenia 
Managerów ZSB (1992–2003) stopnie licencjata otrzymało 152 absolwen-
tów, z których 95 kontynuowało z powodzeniem studia magisterskie 
w Szczecinie i Koszalinie.

Obok zajęć dydaktycznych, instytut organizował konferencje na-
ukowe, w których uczestniczyli również studenci. W 1997 roku byliśmy 
gospodarzem krajowej konferencji „Etyka w biznesie”. Głównym tema-
tem podczas obrad konferencji, była kwestia czy polski przedsiębiorca 
z końca XX wieku może postępować zgodnie z zasadami etyki. W 1998 
roku, wspólnie z Rejonowym Urzędem Pracy, zorganizowaliśmy semi-
narium poświęcone problemom lokalnego rynku pracy i kształcenia 
zawodowego na potrzeby rynku. W 1999 roku odbyła się konferen-
cja naukowa „Euroregion stymulatorem rozwoju współpracy trans-

-granicznej” 2, a w 2000 roku międzynarodowe seminarium „Polacy 
a inne narody – stereotypy, fobie, uprzedzenia” 3. W obu wydarzeniach 

1 5 lat Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Kołobrzegu, Kołobrzeg, 1997.
2 Euroregion stymulatorem rozwoju współpracy transgranicznej, E. Wiśniewski (red.), 

Wydawnictwo Feniks, Koszalin, 1999.
3 Zeszyty Naukowe Nr 2 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu IKM w Kołobrzegu, Polska 

a inne narody – stereotypy, fobie, uprzedzenia, 2000.

Indeks Studium Dziennikarskiego otrzymuje Karol Skiba.
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uczestniczyło wiele autorytetów nauki i życia społeczno-gospodarczego 
z Polski, Niemiec, Ukrainy, Rosji i Izraela. W marcu 2001 roku Ośrodek 
Kultury Niemieckiej, który powstał przy instytucie – kierownikiem była 
Iwona Moszkowicz, zorganizował konferencję „Problemy zarządzania 
miastem – modele i rozwiązania praktyczne”, z udziałem naukowców 
z Akademii Ekonomicznej w Krakowie (prof. dr hab. Kazimierz Górka), 
Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Janusz Kot), Politechniki Kosza-
lińskiej (dr Janusz Bielak), Akademii Morskiej w Gdyni (dr Marzena 
Wanagos) oraz wiceprezydent Kołobrzegu Tomasz Bednarz.

Wszystkie organizowane konferencje i seminaria naukowe zaowoco-
wały wydaniem przez Instytut zeszytów naukowych, w których zawarto 
artykuły autorów referatów 4.

W okresie 1992–1998. Instytut, pomimo coraz większego rozmachu 
i poszerzaniu obszarów działalności, nie posiadał własnej bazy dydak-
tycznej i korzystał z gościnności kołobrzeskich szkół średnich. Prasa 

4 Zeszyty Naukowe Nr 1 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu IKM w Kołobrzegu, 1998. Ze-
szyty Naukowe Nr 3 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu IKM w Kołobrzegu, Problemy 
społeczno-gospodarcze Środkowego Pobrzeża w okresie transformacji i zmian admini-
stracyjnych kraju, 1999. Zeszyty Naukowe Nr 4 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu IKM 
w Kołobrzegu, Badawcze i metodologiczne problemy turystyki, 2001. Zeszyty Naukowe 
Nr 5 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu IKM w Kołobrzegu, Stymulatory i bariery 
rozwoju miast Pomorza Środkowego, 2001. Zeszyty Naukowe Nr 6 Zachodniopomorska 
Szkoła Biznesu IKM w Kołobrzegu, Stereotype als Kommunikationsbarrieren zur Rolle 
von Kulturwissen bei der Foerderung europaeischen Denkens, 2001, Zeszyty Naukowe 
Nr 7 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu IKM, 2002.

Po wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego.
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pisała o nas „szkoła ambitna, choć bezdomna”. Od 4 stycznia 1999 roku 
zajęcia realizowaliśmy w nowej - własnej siedzibie, dawnym budynku 
Spółdzielni „Dźwignia”, ul. Żurawia 13. Posiadaliśmy aulę na ok. 100 
osób, 7 sal wykładowych, pracownię komputerową, zaplecze socjalne 
i gastronomiczne.

Poprawa warunków lokalowych pozwoliła obok ukształtowanych już 
kierunków studiów uruchomić studia podyplomowe „Zarządzanie strate-
giczne organizacją”. Projekt realizowaliśmy wspólnie z Fachhochschule 
z Dortmundu. Studia trwały dwa semestry. W edycji 1999–2000 uczest-
nikami i absolwentami byli m.in. znani politycy i działacze: Sebastian 
Karpiniuk, Robert Lepa, Jerzy Leszczyński, Beata Mieczkowska, Mirosław 
Ołdak, Edward Sidorkiewicz, Jacek Woźniak. W edycji 2000–2001 stu-
diowali m.in. Urszula Dżega-Matuszczak, Marek Hok, Dariusz Zawadzki, 
Paweł Górecki, Maciej Moszkowicz, Krystian Wiśniewski, Lucyna Cygal.

Nasze sukcesy i ekspansja oferty edukacyjnej została zauważona 
przez prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Przedsiębiorczości prof. 
dr hab. Jerzego Dietla. Przyznano nam grant stypendialny, który przez 
trzy lata wspomagał studentów instytutu. Jego pochodną były studia 
zagraniczne ośmiu naszych studentów w Finlandii, Danii i Niemczech 
(dwa semestry jako studia w ZSB). Ponadto zawarliśmy bilateralny układ 
wymiany wykładowców i studentów z Beruffachschule z Greifswaldu. 
Szczególnie dobre były kontakty z prof. dr hab. Wernerem Westphalem.

W lutym 2002 roku instytut obchodził uroczyście 10-lecie funkcjo-
nowania 5. Na oficjalne obchody przybyli parlamentarzyści, władze 
miasta i powiatu, wykładowcy, absolwenci i studenci. Podczas swojego 
wystąpienia powiedziałem m.in. „Widząc swoich absolwentów na stano-
wiskach samorządowych, w bankach, urzędach, kierujących swoimi firmami, 
odczuwam skuteczność pomysłu, jaki zrodził się dziesięć lat temu”. Złożyłem 
podziękowania wszystkim, którzy nas wspierali podczas działania, 
a szczególnie żonie Barbarze – wieloletniemu kierownikowi dziekanatu 
ZSB-IKM. Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. dr hab. 
Wojciech Olejniczak stwierdził, że „Dziesięć lat temu swoistym aktem od-
wagi było utworzenie w Kołobrzegu szkoły o nazwie „Zachodniopomorska”, 
ale fakty obroniły wszelkie ryzyko”. Ważnym wydarzeniem było przyznanie 
siedmiu grantów stypendialnych dla absolwentów kołobrzeskich szkół 
średnich. Przyznano też nagrody specjalne dla zasłużonych pracowników 
instytutu oraz sportowców – studentów: mistrza świata w taekwondo 
Daniela Pieńkowskiego, koszykarza „Kotwicy” – Pawła Surówki, siatkarki 
UKS Kamili Urlich oraz piłkarza „Kotwicy” Macieja Remplewicza. Rektor 
ZSB w Szczecinie stwierdził, że „w małym mieście, pod bokiem i okiem silnej 
koszalińskiej konkurencji, wyrosła jako wyzwanie dobra placówka eduka-
cyjna”. Prof. dr hab. Antoni Nowakowski mówił natomiast tak: „Instytut 

5 10 lat Instytutu Kształcenia Managerów w Kołobrzegu, Kołobrzeg, 2002.
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Kształcenia Managerów to ludzie i pomysł, połączeni czasem. W początkach 
zmian systemowych niewielu ludzi zdawało sobie sprawę, że edukacja będzie 
ważniejsza od produkcji. Ci, którzy to zrozumieli, potrafili pobudzić aspiracje 
edukacyjne, potrafili nadać im odpowiednie formy organizacyjne, znaleźli 
swoje miejsce w społeczeństwie”. Według Bogdana Błaszczyka – posła na Sejm 
RP, „Instytut stał się poważną placówką naukową, która wykształciła setki 

Zajęcia z mikroekonomii dla studentów II roku ekonomii prowadzi  
dr Edward Wiśniewski.

Grupa absolwentów I edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie strategiczne 
organizacją” w 2000 r.
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absolwentów, w sposób profesjonalny przygotowanych do pełnienia funkcji 
kierowniczych i w administracji. Jesteśmy dumni, że placówka ta zżyła się 
ze społecznością miasta Kołobrzeg, aktywnie uczestnicząc w jego życiu”. 
W ramach obchodów 10-lecia instytutu siedzibę szkoły odwiedził były 
prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa, który w interesującym 
wykładzie i dyskusji podzielił się ze studentami swoimi refleksjami 
na temat miejsca Polski w geopolityce europejskiej.

Sukces dotychczasowych działań i usamodzielnienie się lokalowe 
sprawiły, iż marzył nam się edukacyjny rozwój miasta w postaci au-
tonomicznej kołobrzeskiej szkoły wyższej. Złożyliśmy wniosek do Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, ale Komisja Akredytacyjna MEN, po-
mimo spełnienia wszystkich wymogów formalnych, nie wyraziła zgody 
na utworzenie w Kołobrzegu Wyższej Szkoły Biznesu i Turystyki. Minister 
Mirosław Handke obrał strategię przeczekania wobec licznych wniosków 
w kontekście nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta zmieniła 
znacznie wymagania stwarzane wobec nowych uczelni. Ponadto MEN 
w stosunku do mniejszych miast bez tradycji akademickich, oczekiwał 
konsolidacji wysiłków organizatorów edukacji i władz samorządowych 
(baza lokalowa, kapitał). Brak wsparcia, szczególnie w zakresie możli-
wego otrzymania do dyspozycji fragmentu infrastruktury powojskowej, 
a ponadto osamotnienie: małe wsparcie i brak zainteresowania czy 
wręcz sprzeciw na nasz pomysł ze strony uczelni szczecińskiej, sprawiły, 
iż po 11 latach prężnej działalności wyczerpały się moje możliwości 
twórcze w tej placówce i w 2003 roku zakończyłem pracę w Instytucie 
Kształcenia Managerów.

Sumaryczny bilans tej pionierskiej pracy jest następujący: 91 absol-
wentów Studium „Zarządzanie biznesem” (plus 111 absolwentów takiego 
studium w NOT Koszalinie), 8 absolwentów Studium Dziennikarskiego, 
257 absolwentów Business College, 152 absolwentów-licencjatów w ZSB, 
53 absolwentów Studiów Podyplomowych „Zarządzanie strategiczne or-
ganizacją”. Razem: 672 absolwentów różnych form kształcenia. W dowód 
uznania za „dorobek naukowo-dydaktyczny” oraz działania na rzecz kre-
owania edukacji wyższej otrzymałem w 2003 roku Srebrny Krzyż Zasługi.

Placówka działała jeszcze wiele lat jako Wydział Przedsiębiorczości 
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, w siedzibie przy ul. 
Jedności Narodowej, aż do lutego 2014 roku, w którym została ostatecznie 
przeniesiona do Szczecina.

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA 

W ŁODZI – (OD 2011 ROKU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK) – WYDZIAŁ 

ZAMIEJSCOWY W KOŁOBRZEGU

W lutym 2004 roku do Kołobrzegu przyjechał rektor Społecznej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi prof. dr hab. Roman 
Patora, aby rozpoznać możliwości otwarcia nad morzem filii łódzkiej 
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uczelni. Rozmowy z władzami miasta okazały się pozytywne w skutkach; 
już na wiosnę 2004 roku w Łodzi podjęto decyzję o otwarciu Wydziału 
Zamiejscowego w Kołobrzegu. Senat uczelni powierzył mi funkcję dzie-
kana wydziału. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
w Łodzi funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 grudnia 1994 roku. Uczelnia posiadała 12 wydziałów zamiejsco-
wych oraz wydział w Londynie. Jest to czołowa uczelnia niepubliczna 
w Polsce. W Kołobrzegu zakupiono dawny budynek administracyjny 
Uzdrowiska S.A., przy ul. Kasprowicza. Po zakończeniu prac remonto-
wych i adaptacyjnych obiekt miał możliwość jednoczesnego przyjęcia 
na zajęcia studenckie ok. 1000 osób. Gmach znajduje się w pięknej strefie 
uzdrowiskowej miasta. Wydział ma do dyspozycji aulę wykładową, sześć 
sal wykładowo-ćwiczeniowych, salę komputerową wyposażoną w nowo-
czesny sprzęt, dobrze wyposażoną bibliotekę, zaplecze administracyjne 
(dziekanat). Warunki do studiowania były/są więcej niż zadawalające.

W debiutanckim roku akademickim 2004/2005 naukę na kierunku 
stosunki międzynarodowe rozpoczęło 160 studentów (w trybie dziennym 
i zaocznym). Kadra naukowo-dydaktyczna pochodziła z wielu ośrod-
ków akademickich, głównie z Warszawy, Łodzi, Szczecina, Koszalina 
i Słupska. Posiłkowaliśmy się również lokalną kadrą dydaktyczną, gdyż 
w Kołobrzegu mieszka grupa osób, która ma odpowiednie stopnie 
naukowe i kwalifikacje. Jestem dumny, iż udało się zaprosić do pracy 
dydaktycznej doskonałych fachowców, znanych w swoich dziedzinach 
w kraju i zagranicą. Pierwszoplanową postacią na kierunku stosunki 
międzynarodowe był prof. dr hab. Marian Orzechowski, czołowy polityk 
polski, minister spraw zagranicznych w ostatnich rządach PRL. Jego 
zajęcia, przepełnione ciekawostkami dyplomatycznymi z ponad stu 
oficjalnych wizyt rządowych, były dla studentów większą wartością niż 
najlepsze podręczniki akademickie. Interesujące zajęcia prowadził też dr 
Zbigniew Zychowicz, były senator i marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego. Wykłady prowadzili również naukowcy z Koszalina: prof. 
dr hab. Bogusław Polak i prof. dr hab. Eugeniusz Janowicz. Z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego zajęcia prowadzili prof. dr hab. Wiesław Burger 
oraz wicemarszałek województwa dr Michał Łuczak. Wykładowcami 
byli również kołobrzeżanie: dr Artur Wasiewski, dr Jan Wieczorek, dr 
Jerzy Pawliszcze. Po trzech latach kierunek stosunki międzynarodowe 
został zastąpiony przez zarządzanie, cieszący się również dużym zain-
teresowaniem. Absolwentami studiów licencjackich na tym kierunku 
byli m. in. wiceprezydenci miast naszego regionu: Świnoujścia Paweł 
Sujka oraz Kołobrzegu Jerzy Wolski, którzy z powodzeniem kontynuowali 
na łódzkiej uczelni studia magisterskie.

W 2008 roku kierunek zarządzanie przeszedł pozytywny audyt Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej.
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W 2005 roku Wydział widząc sukces rekrutacyjny podjął decyzję o po-
szerzeniu oferty o kierunek fizjoterapia. Ze względu na rozszerzającą 
się sieć sanatoriów i całego systemu uzdrowiskowego w Kołobrzegu 
i okolicy, był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Na studia dzienne 
i zaoczne przyjęto kolejnych 220 studentów. Wśród nowych studentów 
było bardzo dużo pracowników ośrodków sanatoryjnych, którzy wcześniej 
kończyli Liceum Medyczne. Kadra wykładowców przyjeżdżała z Akade-
mii Medycznej w Łodzi (prof. dr hab. Jolanta Kujawa, prof. dr hab. Jan 
Błaszczyk), z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (prof. dr 
hab. Jacek Lewandowski, dr Maria Jaruga, dr Andrzej Jastrzębski), z Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu (prof. dr hab. Artur Pupka). Ponadto 
wykładowcami byli kołobrzescy lekarze, m.in. w randze pełnomocnika 
rektora ds. fizjoterapii dr Ryszard Leszczyński, prof. dr hab. Bogdan 
Trzeciak, dr Joanna Krawczyk, dr Jarosław Wojciechowski - doktoraty 
obronione już podczas pracy na wydziale. Obok zajęć teoretycznych 
studenci odbywali zajęcia i ćwiczenia praktyczne w sanatoriach, ośrod-
kach wczasowych, hotelach oraz Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu. 
W okresie, gdy kierowałem wydziałem, kierunek Fizjoterapia ukończyło 
431 absolwentów (2008 r. – 53, 2009 r. – 124, 2010 r. – 141, 2011 r. – 113), 
w kolejnych latach 2012- 2017 dalszych 338 absolwentów (2012 r. – 78, 
2013 r. – 74, 2014 r. – 40, 2015 r. – 43, 2016 r. – 58, 2017 r. – 45). Pozytywną 
opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunek otrzymał po wizy-
tacji w 2010 roku.

W 2008 roku został utworzony w Kołobrzegu trzeci kierunek studiów: 
kosmetologia. Przygotowano specjalistycznie wyposażone sale zajęciowe. 
Zajęcia były wspomagane przez znane firmy kosmetyczne, m.in. „Ziaja”. 
W okresie 2008–2013 kierunek ten ukończyło 160 absolwentek i kilku 

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Społecznej Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – Wydział Zamiejscowy 
w Kołobrzegu – 2004 rok.



94 | ROCZNIK 2021 | HISTORIA KOŁOBRZEGU I OKOLIC

absolwentów. W 2013 roku kierunek został przeniesiony na Wydział 
Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk do Warszawy.

Najbardziej spektakularnym projektem wydziału było zorganizowa-
nie w 2007 roku studiów doktoranckich ( jako studium podyplomowe 

„Metody badań jakościowych i ilościowych w naukach o zarządzaniu”). 
Brało w nich udział 18 osób, których ambicją było napisanie i obrona 
pracy doktorskiej. Już w 2008 roku ukazał się tom „Debiuty doktoran-
tów” 6, gdzie obok innych autorów prezentowali swoje prace kołobrzescy 
doktoranci: Katarzyna Baranowska zajmująca się rolą komunikowania 
się w procesach zawierania fuzji, Iwona Moszkowicz, która przedstawiła 
modelowanie systemu strategii finansowych firmy, Dominika Olejniczak 
pisząca o motywacji i temperamencie w zarządzaniu. Problem obciąże-
nia pracą jako ważny aspekt zarządzania poruszył Jerzy Górski, Andrzej 
Adamczewski zajął się działalnością stowarzyszeń inicjatyw społecznych 
i innowacyjnością przedsiębiorstw, Jan Leszczyński opisał elektroniczny 
obieg dokumentów jako narzędzie wspomagające zarządzanie informacją 

6 Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, red. 
naukowa Łukasz Sułkowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2008.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 wręczenie Złotego Gryfa 
Zachodniopomorskiego przez Posła RP Sebastiana Karpiniuka. Wyróżnienie otrzymali: 
rektor prof. dr hab. Roman Patora, dziekan dr Edward Wiśniewski i prodziekan 
dr n. med. Ryszard Leszczyński.
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w starostwie powiatowym. Robert Dziemba przedstawił finansowanie 
medialnych spółek Skarbu Państwa, zaś Łukasz Chruściel badał zjawisko 
terroryzmu we współczesnym świecie. Studia doktoranckie przygotowały 
uczestników od strony metodologii badań, obrano promotorów prac 
doktorskich, rozdano dyplomy ukończenia studiów doktoranckich, a rolą 
każdego doktoranta było sfinalizowanie procesu. Przewody doktorskie 
pozytywnie obronili dr Robert Dziemba (2012 r.) i dr Łukasz Chruściel 
(2015 r.), którzy procedury uzyskania stopnia doktora kontynuowali 
na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Wydział organizował samodzielnie oraz wspólnie z Regionalnym 
Stowarzyszeniem Turystyczno- Uzdrowiskowym konferencje naukowe, 
m.in. w marcu 2005 roku konferencję „Kołobrzeg – przeszłość, teraź-
niejszość, przyszłość” 7, w maju 2009 roku międzynarodowe forum 

„W trosce o przyszłość kołobrzeskiego uzdrowiska” 8, a w grudniu 2009 
roku konferencję naukową „Interdyscyplinarna współpraca specjalistów 
we współczesnej rehabilitacji medycznej i kosmetologii”. W kwietniu 
2011 roku byliśmy gospodarzami konferencji „Marketing sportowy 
ważnym wyzwaniem dla miast i regionów” 9 (z udziałem olimpijczyków: 
Gabriela Samoleja, Dariusza Trafasa, Andrzeja Strejlaua oraz Mariusza 
Puzianowskiego – absolwenta łódzkiej SWSPiZ.

Obok zajęć studenckich bardzo rozwinięta wśród studentów była 
działalność sportowa, m.in. zorganizowano wewnętrzną ligę koszykówki 
o puchar dziekana, nasi studenci uczestniczyli w reprezentacji SAN 
w akademickich mistrzostwach Polski w koszykówce (znani koszykarze 

„Kotwicy” Paweł Kikowski, Łukasz Marek, Dawid Bręk). Ponadto, absol-
wentem wydziału jest czołowy tenisista kołobrzeski Michał Błażewicz. 
Co roku organizowano Dzień Sportu, w którym brała udział duża liczba 
studentów z ZSB i SAN, rywalizując w siatkówce, koszykówce, tenisie 
oraz grach i zabawach. Na trwałe zapisały się barwne Juwenalia w 2007 
roku zorganizowane przez studentów wydziału.

Kapitalnym wydarzeniem kulturalnym, współorganizowanym przez 
wydział, był spektakl teatralny, który w remontowanej części budynku 
zaaranżował aktor-reżyser Teatru im. Heleny Modrzejewskiej – Tomasz 
Sobczak. Wykorzystano pustą halę, a profesjonalny zespół aktorski 
(m.in. Eryk Lubos, Przemysław Bluszcz, Janusz Chabior) wykonał sztukę 

„Made in Poland”. Dla zebranych widzów z miasta oraz studentów była 

7 Kołobrzeg – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, redakcja naukowa Edward Wiśniewski, 
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom VI, Zeszyt 4, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2005.

8 W trosce o przyszłość kołobrzeskiego uzdrowiska, praca zbiorowa pod redakcją Edwarda 
Wiśniewskiego, Kołobrzeg, 2009.

9 Marketing sportowy wyzwaniem dla miast i regionów, redakcja Edward Wiśniewski, 
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 10, Wydawnictwo Społecznej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2012.
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to uczta duchowa. „To było mocne przeżycie i w końcu coś się dzieje w tym 
mieście” – mówili widzowie po zakończeniu spektaklu.

W 2011 roku za całokształt pracy na rzecz inicjowania szkolnictwa 
wyższego w Kołobrzegu otrzymałem Złoty Krzyż Zasługi. W 2012 roku 
przeszedłem na akademicką emeryturę, a dziekanem wWydziału został 
dr n. med. Ryszard Leszczyński, który z powodzeniem kierował już 
jedyną w Kołobrzegu placówką szkolnictwa wyższego do 2020 roku. 
Mając duży dorobek naukowy (5 książek, 153 publikacje naukowe, 
uczestnictwo w 80 krajowych i 25 konferencjach międzynarodowych, 
wypromowanie 596 licencjatów i 330 magistrów ekonomii, zarządzania 
i turystyki) napisałem studium monograficzne 10 podsumowując swoją 
ponad 20-letnią działalność dydaktyczno-naukową w kołobrzeskim 
i regionalnym szkolnictwie wyższym.

FILIE INNYCH UCZELNI W KOŁOBRZEGU

W latach 1990–2015 na terenie Kołobrzegu funkcjonowały ponadto 
w różnej formie organizacyjnej (filie, punkty konsultacyjne, biura ob-
sługi studentów) oddziały zamiejscowe innych uczelni wyższych. W 1999 
roku w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza rozpoczęła działalność filia 
Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej (BOS), oferująca 

10 Wiśniewski Edward, Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności jednostek terytorial-
nych w układzie regionalnym. Studia empiryczno-teoretyczne. Zbiór monotematycznych 
publikacji, Kołobrzeg, 2015.

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013, dyplom doktorski rektor prof. Roman 
Patora wręcza doktorowi Robertowi Dziembie.
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studia licencjackie z ekonomii w trybie zaocznym, z możliwością kon-
tynuowania studiów magisterskich w Koszalinie. Z bardziej znanych 
wykładowców zajęcia prowadzili: prof. dr hab. Bogusław Polak, prof. 
dr hab. Andrzej Suszyński, dr Danuta Zawadzka (obecnie dr hab., prof. 
PK), dr Jacek Boryszkowski (obecnie dr hab., prof. Uniwersytetu Gdań-
skiego), dr Renata Dylkiewicz, dr Janusz Gilewicz, dr Edward Wiśniewski. 
W ciągu 7 lat studentami tej filii było ok. 600 osób. Na terenie Szpitala 
Regionalnego w Kołobrzegu rezydował Wydział Zamiejscowy Wyższej 
Szkoły Gospodarki Krajowej z Kutna, oferując studentom kierunek – pie-
lęgniarstwo. Dziekanem wydziału była dr Zofia Kierznowska. Wydział 
funkcjonował cztery lata. W Zespole Szkół Morskich był punkt konsulta-
cyjny Wyższej Szkoły Morskiej ze Szczecina, w siedzibie Zespołu Szkół im. 
Herberta punkt konsultacyjny Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej 
w Łodzi, z kierunkiem pedagogika, zaś w gmachu Szkoły Podstawowej 
nr 7 odbywały się zajęcia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szcze-
cińskiego – kierunek finanse i rachunkowość, pod naukową opieką 
prof. dr hab. Leona Dorozika. Wszystkie te placówki, obok realizacji 
swoich procesów dydaktycznych, nie miały ambicji na stałe zintegro-
wać się z Kołobrzegiem, a ich działalność w dużej mierze oparta była 
na prawach rynku, co potwierdzały kolejne decyzje przenoszenia się 
filii do macierzystych miast uczelni.

Podczas Juwenaliów w 2007 roku na ulicach Kołobrzegu pojawił się londyński 
piętrowy autobus.
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KONKLUZJE

1. Przegląd szkolnictwa wyższego w Kołobrzegu w latach 1990–2015 w oparciu 
o dostępne materiały źródłowe ma charakter subiektywny. W oczywisty 
sposób zostały wyeksponowane dwie placówki, które w największym 
stopniu wywarły wpływ na rozwój, z którymi byłem identyfikowany oraz 
które na stałe zamierzały prowadzić działalność w Kołobrzegu, szczególnie 
Społeczna Akademia Nauk poprzez zakup gmachu na ul. Kasprowicza.

2. Uważam, że wizja z 1991 roku, aby z Kołobrzegu uczynić mały, nadmorski 
ośrodek akademicki, została spełniona. Zapoczątkowaliśmy trudny proces 
wdrożenia, opierając się na standardach wysokiej jakości, doskonałej 
kadrze i dobrej organizacji. Zarówno Instytut Kształcenia Managerów 
(od 2005 roku Wydział Przedsiębiorczości) Zachodniopomorskiej 
Szkoły Biznesu oraz Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk, 
rozpoczynające funkcjonowanie odpowiednio w 1992 oraz w 2004 roku, 
z powodzeniem kontynuowały pracę pod kolejnymi kierownictwami.

3. Statystyczny i społeczny bilans działalności placówek szkolnictwa wyż-
szego jest imponujący. Zachodniopomorską Szkołę Biznesu ukończyło 
do 2003 roku 563 absolwentów, z czego 152 licencjatów, z których 98 
zostało magistrami ekonomii. Po 2004 roku do końca działalności 
w Kołobrzegu dalszych 110 osób uzyskało stopień licencjata, a potem 
w Szczecinie 65 z nich magistra ekonomii. W Społecznej Akademii Nauk 
do 2011 roku – 826 licencjatów z kierunków: stosunki międzynarodowe, 
zarządzanie, fizjoterapia i kosmetologia. W kolejnych latach, do 2017 
roku kolejnych 338 absolwentów fizjoterapii. Z tej liczby 42% licencjatów 
z powodzeniem kontynuowało studia magisterskie w Łodzi.

4. Sądzę, że rozpoczęty w nowej rzeczywistości ustrojowej proces edukacji 
wyższej w Kołobrzegu (w dostępnych ustawowo formach) spełnił swój 
cel: młodzież pomaturalna (głównie na studiach dziennych) oraz pra-
cujący – dorośli mieli alternatywną szansę studiowania „bliżej domu 
i po mniejszych kosztach”. Bardzo dobra kadra wykładowców gwaran-
towała jakość nauczania. Oferty kołobrzeskie stały się popularne poza 
miastem: ok. 40% studentów i słuchaczy pochodziło z innych miejscowości.

5. Działające w Kołobrzegu placówki związane formalnie ze Szczecinem 
i Łodzią, integrowały się ze środowiskiem miasta, uczestniczyły w licznych 
imprezach kulturalnych i sportowych, a przede wszystkim dostarczały 
na lokalny i regionalny rynek pracy wykształconych absolwentów.
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6. Pewien niedosyt pozostał po nieudanej próbie otwarcia w Kołobrzegu 
autonomicznej Wyższej Szkoły Biznesu i Turystyki. Niestety, pomimo 
formalnego przygotowania merytorycznego, kadrowego i organizacyj-
nego projektu, zbyt małe wsparcie ze strony władz samorządowych (nie 
wykorzystanie infrastruktury powojskowej), brak lobbingu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej oraz niechęć do naszego przedsięwzięcia 
ze strony „uczelni – matki” w Szczecinie, sprawiły, iż wnioskodawcy 
otrzymali odmowę z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zaistniałej 
sytuacji szkolnictwo wyższe oparto definitywnie na funkcjonujących 
strukturach zamiejscowych.

Reasumując, mogę stwierdzić, że będąc inicjatorem idei szkolnic-
twa wyższego w Kołobrzegu i uczestnikiem pracy dydaktycznej oraz 
naukowej, czuję się spełniony i dumny. Wraz z grupą zaangażowanych 
współpracowników daliśmy Kołobrzegowi więcej niż mogliśmy przy-
puszczać, gdy rozpoczynaliśmy tę pracę. Wychowany w tradycyjnych 
ośrodkach akademickich (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i Politechnika Warszawska), podjąłem ryzykowne przedsięwzięcie, które 
na pewno można uznać jako sukces.
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suMMArY

The article deals with higher education in Kołobrzeg in the period 1990-2015. It provides 
an overview of the main fields of study at the branches – departments of two non-public 
higher education institutions: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (Business College) in 
Szczecin and Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (marketing and 
management College) in Łódź (later Społeczna Akademia Nauk). Both of these institutions 
have successfully implemented higher education tasks, giving young people and adults 
the opportunity to acquire knowledge and diplomas in various fields. The Institute of 
Management Training at Zachodniopomorska Szkoła Biznesu provided education: in the 

"Business Management" Study (1992–1994), Business College (1992–1996), Journalism 
Studies (1994-1995), undergraduate studies (1997-2003), Postgraduate Studies "Strategic 
Organisation Management". (1999–2001). At the Branch Faculty of Społeczna Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania education was provided in the fields of: "International 
Relations" (2004–2007), "Management". (2006–2010), "Physiotherapy". ( since 2005 till now), 

"Cosmetology" ( 2008-2013) and Doctoral Studies " Research Methodology in Management 
Sciences". (2007–2009).

The statistical effect of this educational process is impressive: Zachodniopomorska Szkoła 
Biznesu in Kołobrzeg has graduated 673 graduates from various forms of education, of 
which 238 have successfully obtained master's degrees at the university in Szczecin, while 
the Społeczna Akademia Nauk - Branch Faculty in Kołobrzeg has graduated 826 bachelor's 
degree holders in the fields of international relations, management, physiotherapy and 
cosmetology by 2011, and another 338 in physiotherapy by 2017. Of this number, 42% of 
undergraduates successfully completed their master's degree.

Without diminishing the effects of other academic institutions in Kołobrzeg: Politechnika 
Koszalińska( University of Technology), Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej (Higher 
School of National Economy) from Kutno, Wyższa Szkoła Morska (Maritime University) 
from Szczecin or the University of Szczecin, it seems, that the two faculties mentioned in 
the article had the greatest impact on the development of higher education in out town. 
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edwArd stępień 
Bunt na ORP „Żuraw” i procesy jego marynarzy

WSTĘP

Czas, w którym doszło do buntu na ORP „Żuraw” – 1 sierpnia 1951 roku 
to szczyt rozwoju stalinizmu w Polsce. Trzy pierwsze lata po zakończe-
niu II wojny światowej to ogólny entuzjazm ludzi, którzy cieszyli się 
z zakończenia wojny i generalnie chcieli odrobić czas stracony. Młodzi 
intensywnie uczyli się, zakładali rodziny i prywatne inicjatywy. Kwitł 
handel, drobna wytwórczość i rzemiosło. W tym czasie, komunistyczne 
władze mając znikome poparcie społeczne tolerowały takie zachowania, 
a nawet nie stwarzano żadnych przeszkód w praktykach religijnych. 
Marynarka Wojenna notowała okres intensywnego rozwoju. Do kraju 
powracały jednostki, które wojnę spędziły za granicą lub były łupem 
wojennym Niemców. Przykładem może być ORP „Żuraw”, który był 
zaprojektowany jako minowiec przez inż. Aleksandra Potyrałę. Został 
on wybudowany w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Miał wyporność 180 ton i zwodowano go 22 sierpnia 1939 roku, a więc 
zaledwie kilka dni przed wybuchem wojny. Nie był jeszcze w pełni wy-
posażony i nie odbył prób morskich. Dowództwo objął kpt. mar. Robert 
Kasperski i okręt został wcielony do Dywizjonu Minowców 25 sierpnia 
1939 roku. Na początku wojny ORP „Żuraw” pełnił służbę w systemie 
obrony przeciwlotniczej portu Jastarnia. Następnie przeszedł do portu 
Hel, został rozbrojony, a załoga zasiliła obrońców. Po kapitulacji okręt 
przejęli Niemcy i był jednostką doświadczalną Kriegsmarine – Versuchs-
boot „Oxhoft”. Po wojnie odnaleziono go w Travemünde i tam przejęła 
go polska załoga. Następnie został skierowany do Kolonii na remont, 
a 12 marca 1946 roku przypłynął do Polski. Początkowo, okręt służył 
w Świnoujściu, a od maja 1947 roku został przydzielony do Oddziału 
Hydrograficznego i nadano mu oznaczenie „H6 – 11”. Dobudowano 
na nim nadbudówkę, w której urządzono kreślarnię i wyposażono 
w urządzenia hydrograficzne 1.

Dowódca ORP „Żuraw” - por. mar. Arkadiusz Ignatowicz, podobnie 
jak wielu innych oficerów Marynarki Wojennej, wojnę spędził na zacho-
dzie Europy, służąc m.in. na ORP „Kujawiak”, ORP „Błyskawica” i ORP 

„Ślęzak”. W 1946 r. powrócił do Polski, gdzie czekała na niego żona i dzieci 

1 Julian Czerwiński, ORP „Żuraw” – uprowadzenie czy prowokacja?, Przegląd Morski V, 
1989 r., nr 5, s. 32–41.
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oraz przywiózł odznaczenia wojenne: Krzyż Walecznych, Medal Morski 
z trzema okuciami oraz alianckimi „Gwiazdami” za bitwy o Atlantyk, 
Włochy Niemcy i Francję 2. Tak jak i inni oficerowie przedwojennej 
Marynarki Wojennej chciał służyć dla Polski i nie przypuszczał jak dalej 
rozwinie się sytuacja.

W miarę upływu czasu komuniści umacniali swoje panowanie i zdobyli 
pełną władzę. Rozprawiono się z opozycją i doprowadzono do faktycznej 
delegalizacji opozycyjnych partii politycznych. Ograniczono działalność 
Kościoła katolickiego i rozpoczęto walkę o handel, czyli likwidację 
prywatnych sklepów, drobnych przedsiębiorstw i rzemiosła przeprowa-
dzając kolektywizację. Istotne zmiany następowały również w wojsku. 
Jako największe zagrożenie uznawano kadry oficerów wychowanych 
w II Rzeczpospolitej. W listopadzie 1949 roku nastąpił okres nazywany 
przez komunistycznych propagandystów „zaostrzeniem walki klasowej”. 
Z partii, tj. z PZPR, usunięto Władysława Gomułkę i Mariana Spychal-
skiego, których oskarżono o „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne”. 
Istotne były wyniki III Plenum KC i CK Kontroli Partyjnej PZPR. Bolesław 
Bierut zwrócił uwagę na infiltrację aparatu partyjnego i państwowego 

2 Tamże.

ORP „Żuraw” w czasie powrotu do kraju w 1946 r. 
ŹRóDŁO: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
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przez agenturę imperialistyczną, co w praktyce oznaczało falę czystek 
i represji 3.

Na początku 1950 roku przed Najwyższym Sądem Wojskowym toczył 
się proces kadm. Mohuczego i innych oficerów MW oskarżonych o sa-
botaż 4. W lipcu 1950 roku ze stanowiska dowódcy Marynarki Wojennej 
Rokosowski odwołał kadm. Włodzimierza Steyera, a na jego miejsce 
powołano Rosjan, początkowo kadm. Iwana Szylingowskiego, a następ-
nie kadm. Wiktora Czerokowa 5. Nastąpił gwałtowny napływ oficerów 
radzieckich, którzy obsadzali najwyższe stanowiska w Marynarce Wo-
jennej. Równolegle rozpoczęli rugowanie religii z wojska, a uchwałą 
Komisji Wojskowej BP KC PZPR z dnia 26 kwietnia 1950 roku zniesiono 
śpiewanie „Roty” i modlitw na zbiórkach oraz zwyczaj prowadzenia 
żołnierzy w szyku do modlitwy 6.

Czystki w wojsku i w konsekwencji w Marynarce Wojennej rozpoczęły 
się na dużą skalę od aresztowania Tatara Utnika i Nowickiego na początku 
listopada 1949 roku. Ze sprawą tą powiązano gen. Jerzego Kirchmayera 
i kmdr por. Szczepana Wacek. Dążono do wykazania powiązania ich 
ze Spychalskim i Gomółką 7. W głównej sprawie Tatara, nagłośnionej 
w mediach, nie zapadł żaden wyrok śmierci, natomiast w tzw. sprawach 
odpryskowych, które były owiane tajemnicą, było wiele wyroków śmierci, 
które zostały wykonane. Jako odpryskowe można również potraktować 
liczne sprawy oficerów Marynarki Wojennej zajmujących najwyższe 
stanowiska, tj. komandorów: Mieszkowskiego, Wojcieszka Staniewicza, 
Przybyszewskiego, Kasperskiego, Kraszewskiego, którzy rzekomo mieli 
prowadzić zorganizowaną działalność konspiracyjną i szpiegowską 8.

Nasilający się terror oraz ogólne bardzo złe warunki życia i służby 
powodowały wiele przypadków prób dezercji marynarzy. W Kołobrzegu 
w 1949 roku odnotowujemy próbę ucieczki Wojciecha Suchockiego, 
który wraz z grupą kolegów zdobył łódź motorową i zamierzał popłynąć 

3 Agnieszka Pietrzak, Główny Zarząd Informacji wobec oflagowców 1949–1956, Warszawa 
2011, s. 125–126.

4 C. Ciesielski, w. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918–1980, Zarys dziejów, 
Warszawa 1992, s. 188–189. Zob. też Piotr Semków, Informacja Marynarki Wojennej w latach 
1945–1957, s. 142–144.

5 Tamże, s. 200.
6 Piotr Semków, Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945–1957, s. 32.
7 J. Poksiński, „TUN” Tatar – Utnik – Nowicki. Represja wobec oficerów Wojska Polskiego 

w latach 1949–1956, Warszawa 1992, zob. też, Andrzej Albert, Najnowsza historia Polski 
1914–1993, Londyn 1994.

8 Edward Stępień, Proces komandora Mieszkowskiego, część I, Miastokolobrzeg.pl, https://
miastokolobrzeg.pl/historia/11901-proces-komandora-mieszkowskiego-cz-i.html, dostęp 
28.07.2021 r., Edward Stępień, Proces komandora Mieszkowskiego, część II, Miastokolobrzeg.
pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/11918-proces-komandora-mieszkowskiego-cz-ii.
html, dostęp 28.07.2021 r., Edward Stępień, Proces komandora Mieszkowskiego, część 
III, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/12002-proces-komandora-

-mieszkowskiego-cz-iii.html, dostęp 28.07.2021 r..
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na Bornholm. Pechowo dla uciekinierów, nie potrafili uruchomić silnika 
i zostali zmuszeni do odstąpienia od planu. Po kilku dniach zostali ujęci, 
przywódca został skazany na karę śmierci, a jego koledzy na długoletnie 
więzienia. Inną ucieczkę w 1949 roku podjął ppor. Roman Kamiński, 
którzy w towarzystwie kilku osób cywilnych zastraszyli właściciela kutra, 
ale po wyjściu w morze zostali zatrzymani przez WOP. Kamiński został 
skazany na karę śmierci, którą zamieniono na dożywocie 9. Wszystkie 
te przypadki były nagłaśniane wśród marynarzy, aby ich zniechęcić 
do podejmowania jakichkolwiek prób przedostania się za granicę.

Istotne znaczenie miały również bardzo trudne warunki w jakich 
przebywali marynarze, gdyż otrzymywany żołd był niewielki. Racje żyw-
nościowe były niewystarczające dla młodych mężczyzn, którzy odczuwali 
niedostatek żywności, a nie mogli go sobie uzupełnić z powodu niskiego 
żołdu. Na początku 1951 roku było już wiadomo, że służba wojskowa 
w Marynarce Wojennej zostanie przedłużona do 3 lat, a marynarze byli 
niepewni, czy zostaną objęci tym nowym obowiązkiem. Nastroje wśród 
marynarzy były złe.

TAJNI INFORMATORZY NA POKŁADZIE „ŻURAWIA”

Informacja marynarki wojennej podejmowała działalność, aby na każ-
dej jednostce pływającej umieścić tajnych informatorów. Na „Żurawiu” 
było ich trzech, przy czym bliższą wiedzę mamy o dwóch noszących 
pseudonimy „Zosia” i „Czapajew”. Trzeci tajny informator był ofice-
rem 10. Zachowały się teczki personalne tajnych informatorów „Zosia” 
i „Czapajew”, jest teczka pracy „Zosi”, natomiast nie zachowała się teczka 
pracy „Czapajewa”.

Pozyskanie tajnego informatora o pseudonimie „Zosia” nastąpiło 
24 kwietnia 1950 roku przez oficera informacji. Celem pozyskania 
było „naświetlenie oblicza moralno-etycznego wśród załogi ORP „Żuraw” 11. 
TI 12 „Zosia” miał sygnalizować niedociągnięcia oraz ewentualne próby 
sabotażu, miał pozostawać na łączności rezydenta o pseudonimie 

„Jeleń”. Eugeniusz Kurczyński, który przyjął pseudonim „Zosia”, był 

9 Edward Obertyński, Próby ucieczek marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej w latach 
1949–1954 [w:] Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga. Zbiór studiów i dokumentów 
o uprowadzeniu okrętu i przebiegu śledztwa pod redakcją Jerzego Przybylskiego, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń – Gdynia 2010, s. 28–41. Autor podaje szereg innych 
ucieczek, które zakończyły się wyrokiem skazującym na karę śmierci.

10 Piotr Semków, Informacja Marynarki Wojennej w Latach 1945–1957, Warszawa 2006 r., s. 
173. Autor podaje, że trzecim tajnym informatorem był jeden z oficerów, ale nie wskazuje 
nawet jego pseudonimu, ani też nie ujawnia źródła swojej wiedzy. Z teczki pracy tajnego 
informatora „Zosia” wynika, że na statku był rezydent o pseudonimie „Mały”. Z meldunku 
specjalnego z dnia 4 sierpnia 1951 r. sporządzonego przez ppłk. Prystupa wynika, że nie 
chodzi o rezydenta, ale o TI, którym był jeden z trzech oficerów.

11 IPN BU 2386/224, teczka personalna nr 19447.
12 Stosowany powszechnie skrót TI oznacza Tajnego Informatora, który w późniejszych 

latach przemienił się w tw. – tajnego współpracownika.
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z zawodu górnikiem, skończył 6 klas szkoły podstawowej oraz 3 klasy 
gimnazjum. Do marynarki wojennej trafił w 1948 roku mając 21 lat. We 
własnoręcznym zobowiązaniu napisał, że „zobowiązuje się dobrowolnie 
pracować z organami informacji W.P. w wykrywaniu elementów wrogich 
działających na szkodę demokratycznego państwa polskiego tak z pośród 
Polaków, jak i cudzoziemców”. Karta dotycząca pobranych wynagrodzeń 
pozostała niewypełniona. Oficer prowadzący odnotował, że z powodu 
częstego pobytu w morzu tylko raz spotkał się ze swoim informatorem. 
W połowie lipca 1951 roku kierowanie informatorem „Zosia” przejął po-
rucznik Czyżyk, który zaokrętował na ORP „Żuraw” w trzeciej dekadzie 
lipca 1951 roku 13. Na okręcie ORP „Żuraw” Eugeniusz Kurczyński pełnił 
obowiązki elektryka i był w stopniu marynarza.

Drugim tajnym informatorem był Jerzy Czarniecki, który przyjął 
pseudonim „Czapajew” 14. W czasie wojny, jako młody chłopak (rocznik 
1931), razem z całą rodziną współpracował z Armią Krajową pełniąc 
funkcję łącznika i przenosząc uzbrojenie. W 1945 roku ujawnił się i zaczął 
chodzić do szkoły, nadrabiając zaległości spowodowane wojną. Wstąpił 
do „Wici”, a później do ZMP. W 1949 roku milicja w wyniku przeszu-
kania znalazła u niego trzynaście sztuk amunicji do pistoletu, co dało 
pretekst do zwerbowania go na tajnego informatora 15. Po powołaniu 
go do wojska w 1950 roku został przejęty przez Informację Marynarki 
Wojennej. Również i w jego przypadku karta z wykazem nagród, bądź 
wynagrodzeń jest pusta. Początkowo, Jerzy Czarniecki służył w Ustce, 
gdzie przebywał przeszkolenie, a następnie trafił na ORP „Żuraw” w stop-
niu mata w charakterze miernika. W trakcie służby na „Żurawiu” oficer 
prowadzący spotkał się z nim tylko raz, stwierdzając, ze wykorzystanie 
tajnego informatora „Czapajew” w rozpracowaniu AK i WIN są znikome, 
gdyż nie ma on dostępu do tego środowiska 16.

Teczka pracy tajnego informatora „Zosia” zawiera siedem pisem-
nych informacji, w zdecydowanej większości pisanych osobiście przez 

13 Przybycie na statek por. Czyżyka było spowodowane kilkoma przyczynami. Po pierwsze, 
chciał on przeprowadzić wstępne rozmowy dla pozyskania kilku dalszych informatorów 
wśród załogi ORP „Żuraw” w tym celu wzywał on do swojej kabiny po kolei wszystkich 
marynarzy i przeprowadzał z nimi rozmowy. Nie wiadomo, jaki był efekt tych rozmów. 
Drugą przyczyną było wzmocnienie akcji propagandowej prowadzonej od 23 lipca 1951 r., 
aby przygotować żołnierzy i kadrę do mającego się niebawem rozpocząć procesu Tatara, 
Utnika i innych oficerów oskarżonych o zdradę, zawiązanie spisku w wojsku i szpiegostwo. 
Zob. więcej Agnieszka Pietrzak „Główny Zarząd Informacji wobec oflagowców 1941–1956”, 
Warszawa 2011, s. 190–192.

14 IPN BU 2386/15663 teczka personalna nr 16377.
15 Tamże, k.3 protokół przesłuchania podejrzanego Jerzego Czarnieckiego z dnia 30 kwietnia 

1949 r.
16 Tamże, k.7 charakterystyka z dnia 24 listopada 1950 r. Należy przypuszczać, że porucznik 

Czyżyk spotkał się z TI „Czapajewem” w czasie swojego pobytu na ORP „Żuraw” w trzeciej 
dekadzie lipca 1951 r., jak pokazują przyszłe zdarzenia spotkanie lub spotkania te tylko 
pogłębiły determinację Czarnieckiego, aby uciekać za granicę.
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Eugeniusza Kurczyńskiego 17. Mają one szczególną wartość, albowiem 
opisuje on przypadki zachowań członków załogi „Żurawia”, poprze-
dzających porwanie okrętu, ukazujących panującą atmosferę i poglądy 
wyrażane w jawny sposób wobec znacznej części załogi. Pierwsza rela-
cja pochodzi z 22 sierpnia 1950 roku i została spisana zgodnie z relacją 
rezydenta o pseudonimie „Mały”. „Zosia” przekazał mu, że obserwując 
od dłuższego czasu marynarza Krawczyka z ORP „Żuraw” zauważył, że jest 
on nieprzychylnie ustosunkowany do zajęć politycznych i na każdym kroku 
stara się podkreślić ich zbyteczność, mówiąc: „po co te zajęcia polityczne, 
tu człowiekowi mówią co innego, a właściwie to jest co innego, wszystko taka 
wielka bujda”. Mówił też: „na zajęciach politycznych mówi się, że żołnierz 
po wyjściu z wojska ma pierwszeństwo w pracy, a tu jest tylko pierwszeństwo 
do głodu”. Słowa te wypowiadane były wobec wielu kolegów, co zdaniem 

„Zosi” zniechęca do pracy politycznej 18. 6 grudnia 1950 roku „Zosia” spo-
rządził doniesienie agenturalne z rozmowy ze starszym marynarzem 
Borgoszem, który wyrażał swoją niepewność co do Związku Radzieckiego 
mówiąc, że w razie wojny może sobie nie poradzić z imperialistami. Za-
uważył, że Związek Radzicki jest niby sojusznikiem, to po co pozabierał 
maszyny i urządzenia z fabryk w Andrychowie. Marynarz ten wyrażał 
niezadowolenie z trzyletniej służby w marynarce twierdząc, że marnuje 
się tylko w wojsku. Słyszeli to starszy marynarz Borta, starszy marynarz 
Pierścionek, starszy marynarz Czaban oraz mat Paprocki 19. Na kilka dni 
przed ucieczką, tj. 26 lipca 1951 roku „Zosia” napisał „mat Gurbiel Ryszard, 
st. mar. Szopa, st. mar. Leśniak, st. mar. Przybyła podrywają autorytet do-
wództwa przez dyskusję nad wydanymi rozkazami przełożonych. Dyskusje 
te odbywają się przeważnie w otoczeniu całej załogi, często na pomieszczeniu, 
czy też w zbiórce. Swoimi wypowiedziami na oficera politycznego, że to jest 
jeszcze dzieciaczek co go nauczyli na szkole to klepie, a w zasadzie jest ciem-
niak, podrywają jego autorytet. Ogólnie swoimi wypowiedziami i dyskusjami 
doprowadzili do tego, że dyscyplina na okręcie bardzo znacznie się obniżyła. 
Mat Gurbiel, ponieważ nie dostał przepustki, pomimo, że jest zetempowcem 
przestał całkowicie pracować społecznie i pokazuje swoje ja”. Przyjmujący 
meldunek por. Czyżyk stwierdził, że materiał świadczy o rozprężeniu 
dyscypliny na ORP „Żuraw” i zalecił dążyć do ustalenia co jest przyczyną 
niezadowolenia i jaki jest w tym cel. Tego samego dnia, tj. 26 lipca 1951 
roku, „Zosia” złożył następny agenturalny meldunek: „Mat Dworzyński 
Władysław od samego początku przyjścia na okręt jest źle ustosunkowany 
do dowództwa oraz ustroju, co świadczy o tym wypowiedź „dopuszczają 
do władzy dziadostwo i później rządzą jak się komu podoba” albo „po nocach 

17 AIPN BU 2386/225, teczka pracy nr 19447 tajnego informatora „Zosia” założona 24 kwietnia 
1950 r., a zakończona 6 sierpnia 1951 r.

18 Tamże, notatka k. 1.
19 Tamże, k. 2–3 agenturalne doniesienie.
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człowiek musi jeździć żeby znów cały dzień harować, a na śniadanie dadzą 
parę gram smalcu”. Było to powiedziane 26.07.51 r. na pokładzie po przyjeź-
dzie do Kołobrzegu. Innym razem mówił, że „w Zw. Radzieckim obecnie jest 
socjalizm, później będzie komunizm , a na koniec kupa dziadostwa”. Powie-
dziane to było na pomieszczeniu podofic. w obecności bsmat. Prochowiaka, 
bsmat. Paprockiego i mata Tutki. Pod adresem bosmata Paprockiego kiedy 
posprzeczali się na temat polityczny mat Dworzyński powiedział „zaczekaj 
jeszcze przyjdzie czas, że będziesz za te wszystkie swoje wybryki wisiał” też 
było to powiedziane na pomieszczeniu podofic” 20. Z tego samego dnia 
pochodzi trzeci agenturalny meldunek, który był równie niepokojący, 
jak dwa pozostałe. Tajny informator „Zosia” pisał w nim, że marynarz 
Barańczak Henryk mówił, że zajęcia polityczne są niepotrzebne, wpajają 
komuś ciemnotę i myślą, że ktoś będzie wierzył. Wobec wszystkich mówił, 
że w wojsku jest wyzysk jakiego nie ma nigdzie, człowiek haruje od rana 
do nocy na parę złotych i trochę jedzenia. Co do pożyczki narodowej 
mówił, że państwo powinno jeszcze mnie dać, a nie żądać ode mnie, 
to świadczy o dziadostwie, a nie o rozwoju naszego państwa 21. Mówił 
to w obecności całej załogi 22. Porucznik Czyżyk stwierdził, ze materiał 
świadczy o negatywnym stosunku do obecnej rzeczywistości, nastroje 
wśród załogi ORP „Żuraw” są bardzo złe i bardzo naprężone, zajęcia 
polityczne w ogóle nie są prowadzone. Jako zadanie wskazał – zwracać 
uwagę na marynarzy, którzy najbardziej aktywnie wyrażają sprzeciw 
dyscyplinie oraz wrogo wypowiadają się o obecnej rzeczywistości. 
W przypadku, gdyby zaistniał fakt próby ucieczki za granicę, dążyć 
do uniemożliwienia jej przez uszkodzenie maszyny 23.

W informacji o stanie moralno-politycznym na ORP „Żuraw” z dnia 
31 lipca 1951 roku, por. Czyżyk powtórzył wszystkie doniesienia prze-
kazane mu przez TI „Zosia”. Ponadto napisał, że wśród załogi panuje 
nastrój demobilizacyjny i krąży wersja, że do rezerwy po dwóch latach 
służby będą zwalniani ci, którzy najgorzej wywiązują się z obowiązków 
służbowych i dlatego też marynarze piją, spóźniają się z przepustek, 
samowolnie opuszczają stanowiska na okręcie. Wzorowi marynarze 

20 Tamże, k. 4 agenturalny meldunek.
21 Jest to nawiązanie do Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski, która rozpoczęła się 19 

czerwca 1951 r., a akcja propagandowa skierowana została głównie do oficerów i żołnierzy 
(marynarzy), którzy deklarowali dobrowolne wpłaty. Akcja ta wywołała sporo irytacji, gdyż 
żołd był niewielki, marynarze głodowali, a pensje oficerów były co najmniej sześciokrotnie 
niższe niż we flocie handlowej.

22 Tamże, k. 5 agenturalny meldunek.
23 Wątpliwości budzi, czy zadanie to zostało przekazane tajnemu informatorowi „Zosia”, czy 

porucznik Czyżyk napisał to w dacie sporządzenia, czy już po ucieczce, aby podkreślić 
swoją pozytywną rolę i zdolność przewidywania zdarzeń. Wątpliwości są tym bardziej 
uzasadnione, że brak jest adnotacji, aby trzy doniesienia agenturalne „Zośki” przekazał 
swoim przełożonym i podjął działania przeciwdziałające ucieczce, np. przez powiadomienie 
dowódcy okrętu, bądź oficera politycznego.



BUNT NA ORP „ŻURAW”… | 111

pozostaną w służbie na trzeci rok. Według por. Czyżyka sytuacja na okrę-
cie jest pochodną pochodzenia społecznego, gdyż ok. 2/3 załogi to lu-
dzie, których rodzice byli z sanacją lub okupantem niemieckim, tj. byli 
granatowymi policjantami, podoficerami zawodowymi, folksdojczami. 
Informacja zawiera również krytykę dowódcy ppor. Iwanowicza, który 
jakoby nie interesuje się życiem i wyszkoleniem załogi, a zastępca ds. 
liniowych st. bosm. Stanisław Sztoll stara się o demobilizację, gdyż 10 
miesięcy temu skończyła mu się służba zawodowa, a nadal jest prze-
trzymywany na okręcie 24.

Dodatkową przyczyną pobytu por. Czyżyka na ORP „Żuraw” było 
prowadzenie rozpoznania dowódcy ppor. Ignatowicza w ramach akt 
rozpracowania pojedynczego, gdyż w stosunku do innych osób żadne 
sprawy operacyjne nie były prowadzone 25. 24 lipca 1951 roku por. Czy-
żyk sporządził informację o dowódcy okrętu hydrograficznego „Żuraw” 
ppor. Ignatowiczu Arkadiuszu. W meldunku tym opisał krótki życiorys 
rozpoznawanego 26. Zarzuty por. Czyżyka sprowadzały się do tego, 
że „ppor. Ignatowicz w swoich wypowiedziach na tematy polityczne jest 
bardzo ostrożny o obecnej rzeczywistości w Polsce i o Związku Radzieckim 
wypowiada się raczej pozytywnie. Postępowanie to jest właściwie maską 
jego właściwego oblicza, ponieważ Ignatowicz z zadowoleniem wspomina 
czasy spędzone w Anglii i słucha radia angielskiego. Kiedy ministrem Obrony 
Narodowej został Marszałek Rokosowski ppor. Ignatowicz wyraził się w ten 
sposób „radio londyńskie mówiło, że dlatego Marszałek Rokosowski jest 
w Polsce niepopularny, gdyż był bezpośrednią przyczyną spalenia Warszawy, 
nie dał Warszawie pomocy. Jeżeli tak dalej pójdzie to ja znów szykuję się 
do swojej miejscowości na Syberii, bo w niedługim czasie będzie nam tam 
wolno jeździć, gdyż będziemy 17 republiką”. W podsumowaniu por. Czy-
żyk stwierdził, że ppor. Ignatowicz prowadzi się źle i stanowi jednostkę 
małowartościową i szkodliwą 27. Pomimo tych wątpliwości w sposób 
oczywisty nie podjęto żadnych działań, aby przeciwdziałać ucieczce, 

24 Informacja o stanie moralno-politycznym na ORP „Żuraw” z dnia 31.07.1951 r. [w:] Okręt 
hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga, J. Przybylski (red.), s. 80–81.

25 Meldunek specjalny o ucieczce za granicę ORP „HG-11” – „Żuraw” z dnia 4.08.1951 r. 
sporządzony przez Zastępcę Szefa Okrętowego Zarządu Informacji nr 8 ppłk Prystrupa 
[w:], tamże, s. 85. W dokumencie tym ppłk Prystrupa podaje, że na ORP „Żuraw” było 3 
oficerów z czego jeden był TI. Skoro ppor. Ignatowicz był rozpracowywany, to owym TI 
był jeden z dwóch pozostałych oficerów.

26 Ppor. Arkadiusz Ignatowicz urodził się 18.01.1905 r. w Łunińsku woj. Poleskim, a w latach 
1915–1921 przebywał w Krasnojarsku, dokąd władze carskie zesłały jego ojca. Po śmierci ojca 
przybył do Wilna z pozostałą częścią rodziny, gdzie pracował jako pracownik budowlany. 
W 1925 r. wstąpił ochotniczo do Marynarki Wojennej, gdzie pełnił służbę jako podoficer 
zawodowy na różnych jednostkach. W maju 1939 r. wyjechał na okręcie szkolnym „Iskra” 
do Afryki, a w drodze powrotnej zastała go wojna. W Anglii służył na kutrze patrolowym 
jako dowódca, a później służył na ORP „Błyskawica” i ORP „Ślązak”. W kwietniu 1946 r. 
powrócił do Polski i wstąpił ochotniczo do Marynarki Wojennej.

27 Tamże, s. 93.
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a oficerowie po wypłynięciu z Kołobrzegu w morze zachowywali się 
w sposób całkowicie beztroski 28.

Rola TI „Zosia” i „Czapajew” w zbrojnym przejęciu okrętu były zde-
cydowanie odmienne. Jerzy Czarniecki był w siedmioosobowej grupie 
marynarzy i podoficerów, która zdobyła broń i opanowała okręt kie-
rując go ku Szwecji. Był zdeterminowany od samego początku i dążył 
do opuszczenia kraju. Natomiast Eugeniusz Kurczyński zachowywał się 
w sposób bierny. Nie uchroniło to Eugeniusza Kurczyńskiego od areszto-
wania i skazania na długoletnie więzienie 29. Zarzucano mu, że wspólnie 
z matem Władysławem Dworzyńskim, matem Zygmuntem Tutka, matem 
Ryszardem Gurbiela, matem Kazimierzem Boruta i matem Sylwestrem 
Lampert w dniach 1 i 2 sierpnia 1951 roku przebywający na wodach 
Bałtyku ORP HG-11 został opanowany i skierowany ku brzegom Szwecji 
przez siedmiu zbuntowanych marynarzy, a wymienieni oskarżeni mający 
swobodę poruszania się i wzajemnego porozumiewania się nie tylko nie 
przedsięwzięli żadnej czynności, która przyczyniałaby się do uśmierze-
nia buntu, lecz przeciwnie, nie zmuszani do tego, okazali buntownikom 
pomoc w ucieczce zagranicę, a więc i dopuszczenia się zdrady ojczyzny, 
a oskarżony Kurczyński pomógł buntownikowi Leśniakowi zawiązać 
obciętą przez tego ostatniego banderę, co miało zmylić w rozpoznaniu 
HG-11 załogi zbliżających się dwóch nieustalonych statków. Uznano 
więc Eugeniusza Kurczyńskiego za winnego popełnienia przestępstwa 
z art. 28, w zw. z art. 90 KKWP i za to Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 
skazał go na 9 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na 3 lata oraz przepadek całego mienia. Jerzy Czar-
niecki, tak jak cała dwunastka, która pozostała w Szwecji, został skazany 
na karę śmierci, konfiskatę całego majątku i utratę praw publicznych 
i honorowych praw obywatelskich na zawsze.

Oceniając przyczyny ucieczki, niektórzy badacze stawiają tezę, 
że jedną z tych przyczyn był zły stan dyscypliny panującej na okręcie. 
Z rozkazów dziennych dowódcy ORP „Żuraw” za okres od 1 stycznia 
do 13 lipca 1951 roku wynika, że istotnie karano marynarzy w różny 
sposób 18 razy, przy czym 13 razy ukarano marynarzy, którzy pozostali 
w Szwecji 30. Należy jednak zauważyć, iż w przeważającej większości były 
to typowe przewinienia, które popełniają marynarze, tj. w siedmiu przy-
padkach za spóźniony powrót na okręt. Wacław Jabłoński został ukarany 

28 Po wyjściu z Kołobrzegu trzej oficerowie rozpoczęli alkoholową biesiadę i zapewne dlatego 
dali się tak łatwo zaskoczyć i uwięzić. Rozbieżności w relacjach dotyczą jedynie ilości 
wypitego alkoholu. Jerzy Iwanow twierdzi, że nie pili, bo Ignatowicz miał od godz. 20.00 
pełnić wachtę. Również w uzasadnieniu wyroku nie wspomina się o tej okoliczności.

29 Jest to tym bardziej dziwne, że po powrocie okrętu do Gdyni, Kurczyński 6 sierpnia 1951 
r. napisał dwa doniesienia, w tym jedno opisujące szczegółowo przebieg wypadków, 
co świadczy o kontynuowaniu współpracy z oficerem informacji.

30 Archiwum Wojskowe w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gdyni, teczka nr 287/53/61, rozkazy 
dzienne dowódcy ORP „Żuraw” nr 1–165.
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za używanie wulgarnych słów, co jest dziwne, gdyż wówczas w wojsku 
używanie słów wulgarnych było pewną normą. Dwa dni aresztu dla 
Wojciecha Pierścionka za gwizdanie podczas zajęć służbowych również 
nie świadczy o upadku dyscypliny, ale raczej należy to traktować w ka-
tegorii młodzieńczego wygłupu. Typowe przewinienie popełnił Henryk 
Szopa, który powrócił na okręt w stanie nietrzeźwym i nie wykonywał 
poleceń oficera dyżurnego, za co dostał 4 dni aresztu. Picie alkoholu 
przez marynarzy na przepustkach było normą i zazwyczaj nie karano 
za takie drobiazgi, a przypadek musiał być drastyczny. Bardziej istotne 
przewinienie popełnił Zbigniew Chycki, gdyż ukarano go 14 dniami 
aresztu za złe pełnienie wachty i zejście z miejsca służby. Również pod-
rywanie autorytetu przełożonych przez Wojciecha Pierścionka stanowi 
istotne przewinienie. Henryk Barańczak został ukarany czterema dniami 
aresztu za lekceważenie zarządzeń przełożonych i zajęć politycznych oraz 
za wulgarne wyrażanie się w obecności przełożonego i załogi na temat 
zarządzeń i zajęć politycznych. Henryk Barańczak otrzymywał również 
nagrody. W lutym 1951 roku nagrodzono go za naukę języka rosyjskiego, 
a 25 marca otrzymał nagrodę za wykonanie remontu. Nagrodę taką otrzy-
mali również Bogusz, Borta, Chycki, Przybylski, Lampert, Pierścionek, 
Sztyler i Jabłoński. Na korzyść Henryka Barańczaka przemawia okoliczność, 
że 6 czerwca 1951 roku został bibliotekarzem na okręcie, co świadczy 
o znacznym jego oczytaniu i wyróżnianiu się pod tym względem spo-
śród pozostałych marynarzy. Grupę marynarzy wyróżniono również 
21 maja 1951 roku za wykonanie remontu. Analiza rozkazów dziennych 
za pół roku poprzedzające ucieczkę świadczy, że stan dyscypliny na ORP 

„Żuraw” był przeciętny i typowy dla innych jednostek. W sprawozdaniu 
z kontroli pracy partyjno-politycznej w Marynarce Wojennej z dnia 5 
września 1951 roku wskazano, że stan dyscypliny jest szczególnie niski 
za wyjątkiem ORP „Błyskawica”, którym dowodził kpt. Studziński. We 
wszystkich pozostałych jednostkach odnotowano częste wypadki od-
mawiania wykonania rozkazu, dyskusji nad rozkazami, ignorowanie 
podoficerów przez marynarzy, samowolne oddalenia, a nadto częste 
są wypadki pijaństwa. W sprawozdaniu tym podano liczne przypadki 
zatruć alkoholem, jak również zdarzeń spowodowanych alkoholem 31.

PRZEBIEG WYPADKÓW WEDŁUG SĄDU MARYNARKI WOJENNEJ

Istnieją poważne problemy badawcze, aby odtworzyć chronologię zda-
rzeń od chwili, gdy ORP „Żuraw” w dniu 1 sierpnia 1951 roku o godz. 17.57 
rzucił cumy w kołobrzeskim porcie i wyszedł w morze. Bezpośrednio 
po zdarzeniu, żaden z jego uczestników nie złożył w sposób dobrowolny 

31 Sprawozdanie z kontroli pracy partyjno-politycznej w Marynarce Wojennej z dnia 5 września 
1951 r., sporządzone przez płk. Jekiela - Szefa Oddziału Organizacyjnego Głównego Zarządu 
Politycznego WP [w:] , Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga… op.cit., s. 110–131.



114 | ROCZNIK 2021 | HISTORIA WOJSKOWOŚCI

i bez przymusu pisemnej relacji 32. W sposób oczywisty żaden z marynarzy, 
którzy powrócili do kraju, nie napisał wspomnień, gdyż w większości 
zostali aresztowani. Pewnym wyjątkiem może być obszerna, pisemna 
relacja TI „Zosia”, czyli Kurczyńskiego, spisana 6 sierpnia 1951 roku 33. 
Analiza tej relacji i porównanie jej z innymi źródłami wskazuje, że w miarę 
rzetelnie opisuje on wypadki zaistniałe 1 i 2 sierpnia 1951 roku na ORP 

„Żuraw”. Była dobra sposobność, aby przy okazji odtwarzania w latach 
1991–1993 zniszczonych akt szczegółowo przesłuchać żyjących uczestników 
buntu, ale tego nie uczyniono 34. Dostępne są relacje Jerzego Iwanowa 
i Zygmunta Bogumiła 35, ale ich wartość odnośnie odtworzenia wypadków 
jest niewielka, gdyż obaj byli zamknięci i nie widzieli co dzieje się na ze-
wnątrz ich kabiny. Opublikowana jest również relacja Stefana Meliona, 
który jednakże z powodów zdrowotnych nie brał udziału w wypadkach 
1–3 sierpnia 1951 roku, bo w tym czasie przebywał na lądzie 36. Bezpo-
średnio po zdarzeniu, gdyż 3 sierpnia 1951 roku opis stanu faktycznego 
złożyli w meldunku płk Jekiel, płk Graf, płk Lewkowicz, którzy wstępnie 
przesłuchiwali marynarzy, którzy powrócili do Gdyni 37. W 2004 r. Piotr 
Semków pozyskał relacje uczestników Wacława Jabłońskiego i Janusza 
Sztylera i znajdują się one w jego posiadaniu 38.

Zapewne cennym źródłem byłyby zeznania świadków i wyjaśnienia 
podejrzanych złożone w toku śledztwa oraz przed sądem Marynarki Wo-
jennej w Gdyni. Niestety akta te nie zachowały się, gdyż zostały zniszczone 
w 1984 roku. Jedynym obszernym dokumentem jest tekst wyroku Sądu 
Marynarki Wojennej z dnia 4.09.1951 r. w sprawie Sm. 101/51 39. Z uwagi 

32 Zapewne marynarze, którzy zostali w Szwecji, byli przesłuchiwani, ale jak dotychczas żaden 
z polskich badaczy nie dotarł do tych materiałów i nie wiadomo, czy one nadal istnieją.

33 AIPN BU2386/222, teczka pracy TI „Zosia”, k. 6–9 agenturalny meldunek z dnia 6.08.1951 r.
34 Wyjątkiem była sprawa odtworzenia akt sprawy karnej Sm. 101/51 Eugeniusza Kurczyń-

skiego prowadzona w 1991 r. AIPN Gd 164/42/DVD. W toku posiedzenia Sądu Marynarki 
Wojennej w Gdyniu Eugeniusz Kurczyński składał zeznania, ale opis przebiegu wypadków 
był jedynie fragmentaryczny i nieporównywalnie uboższy w fakty od relacji TI „Zosia” z dnia 
6.08.1951 r. Kurczyński składając zeznania w dniu 8.11.1991 r. twierdził, że nie pamięta już 
nazwisk kolegów oraz szczegółów zdarzenia.

35 Opublikowane w artykule Wojciecha Święcickiego w Dzienniku Bałtyckim 3 lutego 1989 r.
36 Jerzy Przybylski, Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga, s. 162–168.
37 Meldunek o wypadku nadzwyczajnym z okrętem Marynarki Wojennej ORP „Żuraw” z dnia 

3.08.1951 r. [w:] , Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga…op.cit., s. 96–103. Dokument 
ten jest cenny, gdyż relacje świadków nie zostały pozyskane w wyniku tortur.

38 Piotr Semków, Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945–1957, s. 174–175. Niestety po-
mimo ogromnej życzliwości profesora Semkowa, nie mogłem zapoznać się z tymi relacjami.

39 Dokument ten należy czytać, ze świadomością, że wyjaśnienia oskarżonych zostały złożone 
pod wpływem tortur stosowanych w śledztwie. Również przebieg postępowania przed 
sądem wskazywał na daleko idące nieprawidłowości, gdyż oskarżeni nie mogli swobodnie 
się wypowiadać, a na pytania musieli odpowiadać tak albo nie.
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na specyficzny język część uzasadnienia wyroku zasługuje na zacytowanie 
w całości z uwagami autora 40:

„Wszyscy oskarżeni wchodzili w skład załogi ORP HG – 11, który w dniu 
1 sierpnia 1951 r. po wykonaniu swego zadania wyszedł z portu w Kołobrzegu 
do Gdyni. Ponadto w stan załogi zaokrętowani byli Szef Wydziału Pomiaro-
wego Biura Hydrograficznego mar. woj. kmdr ppor. Iwanow, oficer tego 
wydziału chor. Gazda – nadto pracownik kontraktowy ob. Ćwikliński. Przed 
wyjściem okrętu w morze oskarżeni Barańczak, Leśniak, Taman, Jabłoński, 
Pierścionek, Czaniecki 41 i Cesarz zawiązali spisek mający na celu opanowanie 
okrętu i skierowanie go do Szwecji 42. Spisek ten zawiązany został w nieusta-
lonych bliżej okolicznościach, w każdym razie bezpośrednio przed opuszcze-
niem portu nastąpiło szczegółowe opracowanie planu zbrodniczej akcji 
i wykradzenie przez oskarżonego Barańczaka pomieszczonej w schowkach 
broni okrętowej mianowicie 6-ciu pistoletów 43, rozdali następnie uczestnikom 
spisku. Około godziny 19-tej ze zmianą kursu okrętu na tor główny do Gdyni 
zdrajcy 44 przystąpili do działania. Po spożyciu kolacji, oskarżony Barańczak 
w asyście oskarżonego Czanieckiego Jerzego i dwu innych zdrajców, zszedł 
do messy. Pod groźbą użycia broni, spiskowcy zamknęli w kabinie dowódcy 
okrętu odpoczywających tam kmdr ppor. Iwanowa, dowódcę okrętu ppor. 
Ignatowicza i jego z-cę do spraw politycznych ppor. Bogumiła. Przy kabinie 
tej pozostał uzbrojony w pistolet oskarżony Czaniecki, który po tym zmieniał 
się z oskarżonym Leśniakiem. W podobny sposób zdrajcy zamknęli w kreślarni 
chor. Gazdę i st. bosm. Przybylskiego i Pańkowskiego oraz pracownika kon-
traktowego Ćwiklińskiego. Wejście do kreślarni pilnował oskarżony Taman. 
Napotkanego na pokładzie pomocnika dowódcy okrętu st. bosmana Szolla 
herszt zdrajców Barańczak i towarzyszący mu spiskowcy sterroryzowali 
bronią i następnie zamknęli w umywalni. Izolowawszy w ten sposób dowódz-
two okrętu spiskowcy udali się na pomost. Na pomoście znajdowali się 
oskarżeni Sztyler i Dworzyński, którym Barańczak oznajmił o aresztowaniu 
dowództwa i zamyśle uprowadzenia okrętu do Szwecji. Nakazał on sternikowi 
Sztylerowi zmianę kursu na północ, a obserwatorowi Dworzyńskiemu, spra-
wować nadal obserwację. Znajdujący się wówczas również na pomoście 

40 W tekście poprawiono tylko najbardziej rażące błędy ortograficzne, bądź oczywiste pomyłki 
pisarskie pozostawiając w niezmienionej postaci składnię i inne elementy pisma.

41 Sąd Marynarki Wojennej stosuje nazwisko Czaniecki w sytuacji, gdy z innych dokumentów 
wynika, że powinno być Czarniecki. Nie jestem w stanie ustalić jak powinno być prawi-
dłowo pisane to nazwisko.

42 Skład osobowy tego pierwotnego spisku budzi wątpliwości, gdyż w niektórych dokumen-
tach ograniczany jest od czterech osób, a w innych wskazywano osiem osób.

43 Oprócz sześciu pistoletów pozyskano jedną sztukę broni maszynowej.
44 W opisie stanu faktycznego Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni posługuje się wyrażeniem 

„zdrajcy” co jest określeniem piętnującym i nie przystoi Sądowi. Wzorowano się w tym 
zakresie na praktyce sądownictwa Związku Radzieckiego, co świadczy o sowietyzacji 
wymiaru sprawiedliwości.
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oskarżony Leśniak nadał do siłowni telegrafem maszynowym komendę „cała 
naprzód”, którą wykonali znajdujący się w niej spiskowcy Cesarz i Pierścionek. 
Oznajmili oni przebywającemu w siłowni gospodarzowi działu maszynowego 
oskarżonemu Prochownikowi zamiary bandy i Prochownik pozostawał 
w siłowni wykonując polecenia buntowników. W tym też mniej więcej czasie 
oskarżony Barańczak udał się do kabiny radio, w której pracował oskarżony 
Tutka, zajęty wymianą depesz z Kołobrzegiem. Barańczak nakazał Tutce 
zaprzestania pracy, jednak Tutka nie zrozumiał i ukończywszy nadawanie 
depesz, zapytał o co chodzi. Barańczak oświadczył wtedy, że dowództwo 
zostało zamknięte i że okręt zmienił kurs na Szwecję; po odejściu Barańczaka 
przyszli do niej oskarżeni Kurczyński i Gurbiel nie należący do spisku, którzy 
potwierdzili wiadomości zakomunikowane przez Barańczaka Tutce. Po pew-
nym czasie wszedł do kabiny uczestnik spisku oskarżony Taman, któremu 
na jego żądanie Tutka oddał klucz od aparatu. Po tych wszystkich krokach, 
7-miu spiskowców, z tego 6-ciu uzbrojonych w pistolety, a jeden mianowicie 
Jabłoński, w pistolet maszynowy, panowało nad okrętem nie napotykając 
na opór ze strony reszty załogi, to jest 23 osób, w tym, ze strony 16-tu osób 
posiadających pełną swobodę poruszania się po pokładzie, a które spotykały 
na pokładzie nie pełną ilość zdrajców, bo po części schodzili oni do pomiesz-
czeń pod pokładem. Na wysokości Borholmu herszt zdrajców Barańczak 
nakazał sprowadzenie do kabiny nawigacyjnej zamkniętych w kreślarni 
świadka Gazdę i ob. Ćwiklińskiego, którzy mieli mu pomóc w nawigacji 45, 
w tym też czasie zdrajca Jabłoński spuścił znak dowódcy, a zdrajca Leśniak 
obciął rogi bandery upodabniając ją do bandery handlowej. Około godziny 
8-mej rano okręt stanął na redzie portu szwedzkiego Ystad 46. Podano sygnał 

45 Żaden ze spiskowców nie miał wiedzy nawigacyjnej, a Gazda i Ćwikliński mieli prawdopo-
dobnie dokonywać sondowań, aby uniknąć rozbicia się o podwodne skały. W meldunku 
z dnia 3.08.1951 r. płk. Jekiel, płk. Graf i płk. Lewkowicz napisali „około godz. 23:20 st. 
mar. Barańczak w towarzystwie st. mar. Czarnieckiego przyszedł do kabiny, gdzie pod za-
mknięciem znajdowali się oficerowie i zwrócił się do kmdr ppor. Iwanowa, a następnie 
do dcy ppor. Ignatowicza, oświadczając: „jesteśmy w rejonie Bornholmu, na brzegu jest 
dużo świateł i nie wiemy jak dalej płynąć”. Proponował oficerom, żeby udzielili pomocy 
w prowadzeniu okrętu, lecz ci odmówili, ponieważ istniało niebezpieczeństwo rozbicia 
okrętu na skałach, buntownicy usiłowali uruchomić sondę i w tym celu zwrócili się 
o udzielenie pomocy do pracownika kontraktowego Ćwiklińskiego, który przebywał wraz 
z podoficerami i chor. Gazdą w kreślarni okrętowej. Ćwikliński oświadczył po zbadaniu 
przyrządu, iż jest on zepsuty. Chor. Gazda również nie udzielił pomocy powołując się na to, 
że nie zna się na przyrządach nawigacyjnych. Po wyjściu na pokład w asyście Barańczaka 
stwierdził, iż okręt idzie zbyt blisko lądu i przestrzegł Barańczaka, aby zmienił on nieco 
kurs z uwagi na niebezpieczeństwo rozbicia okrętu”. Meldunek o wypadku nadzwyczajnym 
z okrętem Marynarki Wojennej ORP „Żuraw” z dnia 3.08.1951 r. [w:] Okręt hydrograficzny 

„Żuraw” i jego załoga.
46 Podejście do portu Ystad nie należy do łatwych, niewprawne manewry okrętu wzbudziły 

zainteresowanie szwedzkich obserwatorów. Jak napisano w „Dagnes Nyheter” 3 sierp-
nia 1951 r. „(…) Gdy o świcie statek chciał wejść do Ystad nie dał sobie rady z nawigacją. 
Na pokładzie nie było żadnych map morskich szwedzkich wód terytorialnych i niewiele 
brakowało, aby statek osiadł na dnie, gdyż wszedł zbyt daleko na wschód od drogi prowa-
dzącej do portu gdzie woda jest pełna piaszczystych łach i podwodnych skał. W pewnym 
czasie spostrzeżono pomyłkę i zarzucono kotwicę. Sześciu ludzi zeszło do łodzi ratunkowej 
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wzywający pilota, a potem zdrajcy skorzystali z pomocy niebiorących udziału 
w spisku, spuścili łódź wiosłową w celu sprowadzenia pilota. Po drodze łódź 
napotkała motorówkę z pilotem, który wprowadził okręt do portu. W porcie 
herszt zdrajców oskarżony Barańczak wszczął agitację wśród tych, którzy 
nie należeli do spisku za pozostaniem ich w Szwecji. W rezultacie, oprócz 
zdrajców – spiskowców Barańczaka, Leśniaka, Tamana, Jabłońskiego, Pier-
ścionka, Czanieckiego i Cesarza, pozostali w Szwecji oskarżeni, udziału 
w spisku nie biorący, mianowicie Przybyła Rudolf, Szopa Henryk, Sztyler 
Janusz, Chycki Zbigniew i Kłusak Eugeniusz. Czynnikiem, który spowodował 
całkowite powiedzenie zamysłów spiskowców był fakt, że nikt z pośród tych, 
którzy nie wchodzili do spisku, nie posiadał broni i nie poczynił kroków, aby 
zawładnąć bronią; mianowicie karabinami i pistoletami maszynowymi 
znajdującymi się w messie pilnowanych przez jednego ze zdrajców, oraz 
amunicji znajdującej się w pomieszczeniu dziobowym, do którego nie należący 
do spisku mieli swobodny dostęp i z którego dostać się można było do kabiny 
zastępcy dowódcy okrętu do spraw politycznych oraz do messy. W szczególności 
w następujący sposób zachowała się niezbuntowana część załogi – w tym, 
stający przed sądem oskarżeni. Na pomoście, jak już wspomniano, znajdował 
się zrazu oskarżony Dworzyński ze spiskowcem Jabłońskim i nie należącym 
do spisku, a pozostałym w Szwecji Sztylerem. Dworzyński prowadził obser-
wację i mimo obecności uzbrojonego Jabłońskiego mógł porozumiewać się 
ze Sztylerem. Gdy na pomost wszedł oskarżony Gurbiel, Jabłoński znalazł się 
wobec 3-ch osób nie należących do spisku, a więc istniała sytuacja, w której 
możliwym było obezwładnienie zdrajców i zapanowanie nad pokładem przy 
posiadaniu pistoletu maszynowego. Do tego jednak nie doszło 47. Oskarżony 
Dworzyński wielokrotnie schodził z pomostu na pokład i mógłby poinformo-
wać nienależących do spisku podoficerów o możliwości owładnięcia na po-
moście pistoletem maszynowym. Jabłoński kilkakrotnie opuszczał pomost, 
zmieniając się z Barańczakiem. Gdy po minięciu Bornholmu na pomoście 

i wiosłowało w kierunku lądu, aby wziąć pilota. Dziwne manewrowanie łodzi obserwo-
wano jednak w Ystad i szef pilotów Anders Scotte wypłynął na łodzi pilotowej. Spotkał 
wiosłujących zbuntowanych marynarzy w połowie drogi na ląd wziął ich na linę i zabrał 
z powrotem na statek”. [Za:] Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga.

47 Sąd posługuje się spekulacjami, które mają jedynie luźny związek z rzeczywistością. Aby 
obezwładnić uzbrojoną osobę mając nawet przewagę liczebną, niezbędne jest długotrwałe 
przeszkolenie specjalistyczne w sztukach walki wręcz, a atakujący winni posiadać plan 
współdziałania. W sposób oczywisty żaden z marynarzy, ani podoficerów oskarżonych 
o bierność nie miał takiego przeszkolenia i w opisanych sytuacjach nie można było opra-
cować planu ataku. W przypadku niepowodzenia ataku mógł on zakończyć się śmiercią, 
bądź ciężką raną. W toku przesłuchań marynarze słusznie zwracali uwagę, że obezwład-
nienie jednego uzbrojonego mogło spowodować, że pozostałych sześciu buntowników 
mogło otworzyć ogień i niewątpliwie mieli miażdżącą przewagę. Nie ulega wątpliwości, 
że żaden z przełożonych, którzy żyli i przebywali na pokładzie okrętu nie wydał rozkazu 
ataku przez nieuzbrojonych członków załogi na uzbrojonych uciekinierów. Nie toczyła 
się również wojna, a okręt nie brał udziału w operacjach bojowych. Istotne jest również, 
że marynarzom, którzy powrócili do kraju nie zarzucano złamania żadnego konkretnego 
regulaminu wojskowego.
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znajdowali się oskarżeni Dworzyński, Gurbiel i nie należący prócz nich 
do spisku Szopa i Sztyler, znajdował się tam również herszt zdrajców Barań-
czak, który trzymając w kieszeni broń, spowodował jej odpalenie i ranił się. 
Nie należący do spisku oskarżeni mieli wówczas możliwość rozbrojenia Ba-
rańczaka tak, że wszystkie momenty przemawiały na ich korzyść, możliwości 
tej jednak nie wykorzystali tak, jak nie została wykorzystana okazja owład-
nięcia bronią jeszcze przed tym, mianowicie w chwili gdy w pobliżu Bornholmu, 
wobec zauważenia obcych jednostek, Jabłoński ściągając znak dowódcy 
zdjął z ramienia i powiesił na haku od lornetki, pistolet maszynowy, 
a na pomoście znajdowali się wtedy Sztyler, Dworzyński, Gurbiel, po tym 
Kurczyński. Nawet po opuszczeniu znaku dowódcy, Jabłoński pozostawił 
pistolet maszynowy na haku, bo już po zejściu Dworzyńskiego na rufę widział 
to oskarżony Paprocki, który przed tym z Dworzyńskim na pomieszczeniu 
rufowym rozmawiał 48. Jedną z pomyślnych okazji zgniecenia buntu mieli 
niewchodzący do spisku wtedy, gdy w kabinie nawigacyjnej znaleźli się Gazda, 
Ćwikliński i oskarżony Gurbiel, wśród których był tam oskarżony Barańczak, 
herszt spiskowców, trzymający broń w kieszeni. Oskarżony Gurbiel opuścił 
kabinę nawigacyjną i zjawił się tam oskarżony Kurczyński, a po nim znowu 
oskarżony Dworzyński. Po wyjściu oskarżonego Dworzyńskiego przyszedł 
do tej kabiny oskarżony Michalski. Gdy radiotelegrafista oskarżony Tutka 
dowiedział się o zaistnieniu buntu, mógł pod nieobecność Barańczaka, po-
siadając łączność z Gdynią, wzywając okręt, nadać sygnał S.O.S., jeżeli nie 
podać nawet wiadomości o zaistnieniu buntu; a warto nadmienić, że okręt 
znajdował się wtedy jeszcze na kursie głównym względnie w jego pobliżu 
i to w zasięgu P.O. Gąski, a więc zlokalizowanie okrętu nie nastręczałoby dla 
Sztabu Mar. Woj. trudności. Oskarżony Tutka tego nie uczynił i nie wyko-
rzystał jeszcze jednej możliwości, mianowicie nadania do Sztabu szyfrogramu 
i zawarcia w jego treści wiadomości o buncie wtedy mianowicie, gdy zwrócił 
się doń Barańczak, by dla zmylenia Sztabu nadać o oznaczonej porze szyfro-
gram. Zamiast tak uczynić, Tutka skierował Barańczaka po szyfry do dowódcy 
okrętu, czemu oczywiście Barańczak z obawy podstępu ze strony dowódcy 
odmówił 49. Bosmat zawodowy Prochownik przebywający w siłowni, znalazł 
się w pewnej chwili sam na sam ze zdrajcą Pierścionkiem, a po tym nawet 

48 Pozostawienie na haku pistoletu maszynowego przez Jabłońskiego nie dawało sposobności 
zawładnięcia tą bronią przez Dworzyńskiego. Sąd nie ustalił, aby Dworzyński znajdował 
się bliżej od broni aniżeli Jabłoński. Dworzyński nie próbował zawładnąć bronią, gdyż 
najprawdopodobniej znajdowała się ona w zasięgu ręki Jabłońskiego i atak był bezcelowy. 
Okoliczność, że sytuację tę obserwowali z dalszej odległości z pomostu Sztyler, Gurbiel 
i Kurczyński nie ma żadnego znaczenia, gdyż nie mogli oni udzielić ewentualnej pomocy 
Dworzyńskiemu. Opisując wiele podobnych przypadków sąd nie uwzględnia, że Kłusek, 
Szopa, Sztyler i Chycki przyłączyli się do buntu i nie można ustalić na jakim etapie 
to nastąpiło.

49 Wprost nielogiczny jest zarzut, aby Tutka mógł nadać szyfrogram nie posiadając szyfrów, 
którymi dysponował dowódca zamknięty w swojej kabinie. Co do innych okoliczności 
podnoszonych przez Sąd Tutka znajdował się w sytuacji przymusowej, gdyż działał 
pod groźbą użycia wobec niego broni.
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przybyli tam Dworzyński i Borta, przy których pomocy mógł Pierścionka 
obezwładnić. Nie dość, że tej możliwości nie wykorzystał, Prochownik mógł 
drogą prostej manipulacji zniszczyć przewody oliwienia lub dopływu paliwa 
i unieruchomić okręt 50. Gdy w pobliży wyspy Bornholm do pomieszczenia 
rufowego Barańczak przyprowadził komandora podporucznika Iwanowa, 
znajdujący się tam oskarżeni Paprocki, Michalski, Borgosza, Lampert i Gurbiel, 
w warunkach ciasnego pomieszczenia mogli obezwładnić Barańczaka – tego 
jednak nie uczynili 51. Na redzie portu Ystad po zakotwiczeniu okrętu, spusz-
czono szalupę, do której weszło 3-ch spiskowców: Barańczak, Jabłoński i Cesarz. 
Łódź odeszła na odległość kilkuset metrów i znajdujący się na pokładzie 
Lampert, Dworzyński, Kurczyński, Paprocki, Prochownik, Borgosz i Borta 
mogli zawładnąć okrętem 52.

Zachowanie się oskarżonych poza wymienionymi momentami wyglądało 
następująco: gdy Dworzyński opuściwszy pomost udał się do pomieszczenia 
rufowego, na pytanie Paprockiego, co się stało, odparł w tym sensie, że nic się 
nie stało tylko zmienili kurs na Szwecję, a na dalsze pytania zdziwionych tym 
Lamperta, Borgosza, Kłusek i Michalskiego wyraził się: „nie bójcie się co was 
to obchodzi”. Opuściwszy kabinę, Dworzyński udał się w pobliże kreślarni, 
tam, na próbę Pankowskiego o uwolnienie go z zamknięcia odparł, że uczynić 
tego nie może, bo nie jest buntownikiem 53; w kabinie nawigacyjną opuścił 
Dworzyński z obywatelem Ćwiklińskim, którego zaprowadził na pomost, ten 
bowiem w związku z prośbą uczestniczenia w nawigacji; chciał na pomoście 
poczynić potrzebne mu obserwacje 54. Z pomostu nawigacyjnego, Dworzyński 
poszedł na pomieszczenie rufowe i tam spał do chwili, gdy obudził go Barań-

50 Również i w tym przypadku sąd zdał się nie dostrzegać, że Dworzyński i Borta (Boruta) 
przyłączyli się do uciekinierów i najwyraźniej z nimi sympatyzowali skoro zostali w Szwecji. 
Gdyby więc Prochownik gołymi rękoma zaatakował uzbrojonego Pierścionka, to zapewne 
Dworzyśki i Borta pomogliby Pierścionkowi odeprzeć atak Prochownika, który najwyraź-
niej zdawał sobie sprawę z rzeczywistego rozkładu sił i bezcelowości podejmowania prób 
przejęcia władzy na okręcie.

51 Należy ponownie zadać pytanie: czy potrafili to wykonać i co miałoby przemawiać za na-
rażeniem lekkomyślnym i nieodpowiedzialnym własnego życia?

52 Sąd zdaje się zapominać, że na pokładzie pozostało 4 spiskowców dobrze uzbrojonych, 
których ponadto popierało dalszych 5 osób, a właściwie to 9, gdyż do tej grupy należy 
wliczyć Dworzyńskiego, Tutkę, Gurbiela, Borutę, którzy również deklarowali pozostanie 
w Szwecji. Osoby te na pewno nie poparłyby próby odzyskania okrętu. W chwili, gdy 
szalupa odpływała po pilota uciekinierzy oprócz przewagi broni posiadali przewagę 
liczebną, gdyż po stronie zbuntowanych było 16 marynarzy i podoficerów, 8 osób było 
pozbawionych wolności, a marynarzy niezdecydowanych było zaledwie 9. W chwili 
odpłynięcia szalupy za buntem było 13 marynarzy częściowo uzbrojonych, a obojętnych 
było zaledwie 6 marynarzy i podoficerów nieposiadających żadnej broni. Wywodu sądu 
są w sposób oczywisty nielogiczne i sprzeczne z ustalonymi okolicznościami sprawy.

53 Sąd nie zwrócił uwagi, że Pankowskiego i inne osoby zamknięte w kreślarni nadzorował 
uzbrojony wartownik. W tej sytuacji w sposób oczywisty Dworzyński nie mógł uwolnić 4 
osób zamkniętych w kreślarni. Ustalenie, że Dworzyński wyraźnie oświadczył, że nie jest 
uczestnikiem buntu winno go uwolnić od winy i kary.

54 Ta część uzasadnienia nie mieści się w konwencji języka polskiego i jest całkowi-
cie niezrozumiała.
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czak, na polecenie którego pomógł w kotwiczeniu okrętu na redzie szwedzkiego 
portu Ystadt. W porcie Ystad Dworzyński wyraził zgodę na wpisanie go do li-
sty tych, którzy nie wracają do kraju, i dopiero na perswazję z-cy dowódcy 
okręt do spraw politycznych nie zszedł na ląd w Szwecji. Oskarżony Tutka 
po opuszczeniu kabiny-radio swobodnie i bez przeszkód chodził po pokładzie. 
Gdy zwrócił się doń Borgosz przedstawiając potrzebę przeciwstawienia się 
zdrajcom oskarżony odparł, że nie widzi celowości oporu, bo jeżeli rzuci się 
na jednego, to drugi zdrajca strzeli w plecy 55. Przebywał niedługo na pokła-
dzie i udał się na nocny spoczynek, który przerwał mu Barańczak, wzywający 
oskarżonego do zajęcia miejsca w łodzi wiosłowej mającej udać się do portu 
w Ystadt po pilota. Tutka poszedł za wezwaniem Barańczaka, a po wejściu 
okrętu do portu, zapytany przez Barańczaka, czy pozostanie w Szwecji, 
odpowiedział twierdząco i został wpisany na listę tych, którzy do kraju nie 
powracali, Barańczak bowiem twierdził, że jako radio-telegrafista, Tutka 
będzie mu potrzebny 56. Oskarżony Kurczyński gdy zszedł z pomostu, na któ-
rym zauważył wiszący na haku obok Jabłońskiego pistolet maszynowy, udał 
się na rufę. Tam zdrajca Leśniak obciąwszy róg bandery okrętu usiłował ją 
przywiązać do flaksztoku, a ponieważ czynił to nieumiejętnie, Kurczyński 
sam przywiązał zbezczeszczoną banderę odpowiednim węzłem, zamiast, 
co było możliwym zepchnąć za burtę zdrajcę 57. Bezpośrednio po wybuchu 
buntu; gdy jako przewodniczącego ZMP nawiązywano z nim rozmowy 
na temat rozbrojenia zdrajców, oskarżony tylko wzruszył ramionami i odpo-
wiedział, że nie wiadomo, jaka jest na okręcie sytuacja, i kto posiada broń 58. 
Po pobycie na pokładzie i przywiązaniu bandery do faksztoku Kurczyński 
poszedł spać i spał do chwili, gdy okręt stanął na redzie. Oskarżony Paprocki, 
który około godziny 20-tej zorientował się w sytuacji, informował Lamperta, 
Kłuska, Michalskiego i Borgosza o tym kto posiada broń; gdy Borgosz propo-
nował rozpoczęcie akcji zmierzającej do rozbrojenia spiskowców, Paprocki 
zbył to śmiechem i wulgarnymi słowy dał do zrozumienia, że nie ma sensu 

55 Jest to stanowisko logiczne i zgodne z realiami na pokładzie i świadczy o roztropności Tutki.
56 Wpisanie się na listę osób pozostających w Szwecji nie mogło mieć żadnego znaczenia 

prawnego, gdyż istotne było jaką Tutka podjął ostateczną decyzję, że wraca do kraju. 
Należałoby udowodnić, że karalny był sam zamiar, bądź przygotowanie.

57 Sąd nie wskazuje okoliczności, aby było możliwe zepchnięcie za burtę Leśniaka. Nie 
wiadomo jakie walory fizyczne posiadali Leśniak i Kurczyński i czy Kurczyński miał 
przewagę fizyczną nad Leśniakiem. Należy mieć na uwadze, że bariery ochronne (burty) 
są na wysokości ok. 130 cm. Nie wystarcza więc zwykłe popchnięcie, gdyż Kurczyśki mu-
siałby unieść Leśniaka i przerzucić go ponad burtą. Sąd nie ustalił, aby Kurczyński miał 
takie umiejętności. Nie można wykluczyć, że to Leśniak oprócz broni miał przewagę nad 
Kurczyńskim. Wymóg Sądu, aby Kurczyński rzucił się na uzbrojonego Leśniaka i zepchnął 
go za burtę świadczy co najmniej o błędach w ustaleniach faktycznych i dokonanie ocen 
wbrew zasadom logiki i zwykłego doświadczenia życiowego.

58 Do samego końca pobytu okrętu w Ystad niewiadomo był kto jest po której stronie, a tym 
samym ocena Kurczyńskiego była ze wszech miar realistyczna i nie można mu z tego 
tytułu stawiać zarzutu.
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usiłowania tego 59. Chciał oskarżony co prawda wejść do siłowni, ale widząc 
tam Tamana, poszedł na pomieszczenia podoficerskie i tam spał z przerwą 
do godz. 23-ciej, gdy Barańczak przyprowadził kmdr. ppor. Iwanowa. Gdy 
okręt stał na kotwicy, Paprocki znalazł się sam na sam z rannym Barańczakiem 
w jednym pomieszczeniu, nie uczynił jednak niczego 60. Oskarżony Gurbiel 
najwcześniej zorientowany był w całej sytuacji. Po opuszczeniu kabiny-radio, 
poszedł na pomieszczenie dziobowe, gdzie spotkał swego przyjaciela Szopę. 
Z pomieszczenia tego mógł dostać się do messy, w której poprzednio widział 
zdrajcę Czanieckiego, pilnującego kabiny dowódcy okrętu. Nie wykorzystał 
tej możliwości i nie informował o niej nikogo, na pomieszczeniu rufowym, 
na którym obecni byli Tutka, Kurczyński, Lampert i Borgosz tyle, że powia-
domił kto ze zdrajców ma broń. Potem Gurbiel komunikował się na pokładzie 
z zamkniętymi w kreślarni podoficerami i z koleji, po pobycie na pomoście, udał 
się do pomieszczeń rufowych, skąd znów wyszedł na pokład 61. Tu na polecenie 
Barańczaka sprowadził do kabiny nawigacyjnej wespół za zdrajcami Gazdę 
i Ćwiklińskiego. Po opuszczeniu kabiny nawigacyjnej pozostał na pokładzie 
i był już obecny przy odbijaniu szalupy. W porcie szwedzkim został zapisany 
na listę pozostających w Szwecji. Do kraju powrócił pod wpływem perswazji 
z-cy d-cy okrętu 62. Oskarżony Borta po wyjściu z siłowni naradzał się na po-
mieszczeniu rufowym z 5-ma podoficerami nad możliwością zlikwidowania 
buntu, powróciwszy jednak na pokład, żadnych kroków nie poczynił. Po tym, 
przebywał pod pokładem do chwili odbicia szalupy. W porcie Ystad wyraził 
zgodę na wpisanie go na listę pozostających w Szwecji. Oskarżony Lampert 
nieomal przez cały czas był w kontakcie z niezbuntowaną częścią załogi, 
lecz nie usiłował wejść ani na pomost, ani do siłowni, oraz nie czynił użytku 
z wiadomości iż z pomieszczenia dziobowego dostać się można do pomieszczeń 
oficerskich. Na redzie portu Ystad pomógł zdrajcom w spuszczeniu szalupy 63. 
Osk. Prochownik po opuszczeniu siłowni udał się w pobliże kreślarni i w roz-
mowie z Pankowskim mechanikiem maszyn oświadczył, że skończył wachtę 
za maszyny nie odpowiada i idzie spać, po czym poszedł na pomieszczenie 

59 Nie wiadomo, co zaproponował Borgosz, a najprawdopodobniej nie zaproponował nic 
konkretnego, a jedynie ogólną ideę. Sąd nie przytoczył opinii Paprockiego i nie możemy 
poznać jego stanowiska. Najwyraźniej propozycja miała charakter nierealny, skoro zbył 
ją śmiechem.

60 Sąd zapomniał, że Barańczak miał pistolet, a Paprocki nie miał żadnej broni.
61 Pogląd sądu, jakoby Gurbiel z pomieszczenia dziobowego mógłby dostać się do mesy, gdzie 

byli zamknięci oficerowie, nie uwzględnia oczywistej okoliczności, że kabina dowódcy 
była pod stałym nadzorem osoby uzbrojonej w broń. Również i w tym przypadku oceny 
Sądu Marynarki Wojennej odbiegają od rzeczywistej sytuacji na okręcie i kreują zgoła 
fantastyczne i nierealne scenariusze.

62 Okoliczność ta winna być uznana jako przemawiająca na korzyść Gurbiela.
63 Pomoc w spuszczeniu szalupy w sytuacji, gdy żąda tego kilku buntowników uzbrojonych 

w broń, nie może stanowić żadnego czynu zabronionego prawem, ani też żadnego regu-
laminu wojskowego.



122 | ROCZNIK 2021 | HISTORIA WOJSKOWOŚCI

rufowe do chwili, gdy okręt stanął na redzie portu Ystad 64. Osk. Michalski 
radio-telegrafista, którego zmienił Tutka obudził się dopiero pod Bornhol-
mem. Gdy zorientował się o w sytuacji zwrócił się do Tutki , aby mu dał 
klucz od radiostacji, chciał bowiem drogą radiową zawiadomić dowództwo 
o buncie na okręcie, spotkał się jednak z kpinami Tutki, który uważał go 
za głupiego. Zszedłwszy na dół, na pomieszczenie rufowe, osk. Michalski 
wszedł do kabiny kmdr ppor. Iwanowa, którego pytał, jakby obezwładnić 
zdrajców. Wypędzony z tej kabiny przez Barańczaka, kłócił się z tymże. 
Na redzie portu Ystad, Barańczak zwrócił się doń, aby wsiadł do szalupy, 
na co Michalski w przekonaniu, że szalupa przywiezie przedstawicieli Polskich 
Władz Konsularnych, zgodził się, nie godząc się jednak w porcie na wpisanie 
go do listy pozostających w Szwecji 65. Osk. Borgosz nie orientując się dobrze 
w sytuacji, zwracał się zdrajcy Tamana, przedstawiając, że należy rozbroić 
buntowników, a gdy spostrzegł, że ma do czynienia z buntownikiem, zwra-
cał się kolejno ze swymi zamysłami do Tutki, Kurczyńskiego, Paprockiego, 
spotkał się jednak z odmową lub z kpinami. Gdy na pomieszczeniu rufowym 
wraz z Lampertem, w obecności innych i Jabłońskiego, o którym obecni nie 
wiedzieli, że jest buntownikiem, rozmawiał na temat obezwładnienia zdrajcy 
stojącego w messie. Jabłoński doniósł o tym Barańczakowi, który messę 
odpowiednio obstawił. Gdy Barańczak przyprowadził kmdr ppor. Iwanowa, 
Borgosz nie przejawił jednak inicjatywy obezwładnienia zdrajców, po tym 
otworzył drzwi od kabiny Iwanowa, które na polecenie tegoż z powrotem 
zamknął. Obojętna postawa osób zamkniętych w kreślarni, które nie sko-
rzystały z okazji przedostania się włazem na pomieszczenie podoficerskie, 
zniechęciła Borgosza do dalszych usiłowań rozniecenia oporu 66. Powyższe 
ustalonym zostało na podstawie wyjaśnień oskarżonych, zeznań świadków 
Gazdy i Gdańca 67, opinii biegłego kmdr por. Szmidta, oraz ujawnionych z akt 
sprawy dokumentów. Ustalenia te zgodne są z całością wyjaśnień oskarżonych, 

64 Opis sytuacji nie wskazuje, aby Prochownik mógł uczynić coś więcej lub aby był zobowią-
zany na mocy regulaminów, bądź rozkazów dokonać innych czynności.

65 Przytoczone okoliczności świadczą ewidentnie na korzyść Michalskiego, który zdecy-
dowanie nie chciał przyłączyć się do buntowników, jak również wsiadł do szalupy, aby 
spotkać się z przedstawicielami konsulatu polskiego. W opisanym stanie faktycznym nie 
można było przypisać Michalskiemu jakichkolwiek zarzutów natury kryminalnej.

66 Opis zachowania Borgosza jednoznacznie świadczy, że nie ponosi on jakiejkolwiek winy. 
Uniewinnienie popsułoby statystykę Prokuratury i Informacji, dlatego został on formalnie 
uznany za winnego, dzięki temu prokuratura mogła przyjąć, że akt oskarżenia był skuteczny 
w 100 procentach, bo wszyscy oskarżeni zostali uznani przez sąd winnymi popełnienia 
zarzucanych im czynów.

67 Niezrozumiałe jest z jakiego powodu Gazda i Ćwikliński nie zostali objęci aktem oskarże-
nia, skoro ustalono, że obaj pomagali Barańczakowi w nawigacji i w opłynięciu w sposób 
bezpieczny wyspy Bornholm. Byli oni w takiej samej sytuacji, jak kmdr Jerzy Iwanow, 
który również został zamknięty przez spiskowców, a później usłyszał wyrok 15 lat wię-
zienia. Podobna wątpliwość nasuwa się w stosunku do st. bosm. Stanisława Szolla, który 
był wszak zastępcą dowódcy do spraw liniowych. Jego sytuacja była identyczna z Jerzym 
Iwanowem, który został skazany na 15 lat więzienia. W istniejących dokumentach nie ma 
żadnej wskazówki dlaczego różnica była tak istotna.
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wyjąwszy wyjaśnień oskarżonego Tutka, z których części, mianowicie jakoby 
Barańczak z kabiny nawigacyjnej obserwował go, uniemożliwiając nadawanie 
sygnałów, nie uwzględniono z tego powodu, że o tej okoliczności oskarżony 
w postępowaniu przygotowawczym nie wspominał, a inni oskarżeni tego 
w dostatecznym stopniu nie potwierdzili” 68.

Wyżej przedstawiony fragment uzasadnienia Sądu Marynarki Wo-
jennej w sprawie Sm 101/51 wskazuje, że jest to dokument, który budzi 
liczne wątpliwości i zawiera przekłamania odnośnie ustaleń faktycznych. 
Natomiast w całości nie można się zgodzić z ocenami tego sądu, które 
były podstawą rozstrzygnięć co do winy i kar wymierzonych oskarżonym.

ŚLEDZTWO

Ponieważ nie zachowały się akta spraw karnych sądowe, ani też proku-
ratorskie, nie można ustalić kiedy formalnie wszczęto śledztwo. Wiado-
mość o buncie ORP „Żuraw” i pozostaniu 12 marynarzy w Szwecji dotarła 
do organów Marynarki Wojennej 2 sierpnia ok. godz. 18.00 i od tego czasu 
możemy mówić o podjęciu czynności śledczych 69. Łączność radiową 
z ORP „Żuraw” nawiązano 2.08.1951 roku ok. godz. 20.45 i uzyskano 
informację, że płynie kursem na Gdynię. 2.08.1951 roku o północy wypły-
nął na spotkanie ORP „Błyskawica”, a rano wysłano samolot 70. Z relacji 
Jerzego Iwanowa wynika, że oficerowie podjęli decyzję, aby nie płynąć 
bezpośrednio do Gdyni, ale posuwać się wzdłuż brzegu wykorzystując 
płycizny niebezpieczne dla niszczyciela. Równocześnie podawano do ORP 

„Błyskawica” pozycje znacznie odbiegające od rzeczywistych. Obawiano 
się, że zostaną aresztowani na pełnym morzu, co pozwoli stworzyć 
władzom dowolną historię. Nie wykluczano również zatopienia, gdyż 
zdawano sobie sprawę z metod stosowanych przez Rosjan. 3 sierpnia 
1951 roku ok. godz. 10.00 ORP „Żuraw” zacumował przy swoim zwykłym 
miejscu w porcie na Oksywiu 71. Na pokład weszli oficerowie Informacji 
oraz Prokuratury Marynarki Wojennej z szefem kmdr Leonidem Azar-
kiewiczem. Przez kilkanaście godzin trwały przesłuchania marynarzy 
i oficerów. Następnego dnia na pokładzie ORP „Żuraw” toczyła się nor-

68 Sąd nie wykazał, aby obserwacja Tutki przez Barańczaka z kabiny nawigacyjnej była 
niemożliwa. Prawdopodobnie kabiny te sąsiadują ze sobą, a więc wyjaśnienia Tutki 
zasługiwały na uwzględnienie.

69 Meldunek specjalny o ucieczce za granicę ORP „HG-11” – „Żuraw” z dnia 4 sierpnia 1951 roku 
sporządzony przez z-cę szefa Okręgowego Zarządu Informacji Nr 8 ppłk. Prystrupa [w:] , 
Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga… op.cit., s. 81–85. Początkowo nie zwrócono 
uwagi na brak meldunków z okrętu, które powinny być nadawane co 4 godziny. Okręt 
planowo miał przybyć do Gdyni 2.08.1951 r. ok. godz.11–13. Około godz. 12.00 wszczęto 
poszukiwania i wysłano w tym celu samoloty. Ok. 18.00 Polska Marynarka Handlowa 
otrzymała telegram z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że na szwedzkich wodach 
terytorialnych znajduje się HG-11.

70 Tamże.
71 Wojciech Święcicki, Kmdr ppor. Jerzy Iwanow, Prowokacja „Żurawia”. „Dziennik Bałtycki” 

28.07.1989 r., dodatek „Rejsy”.
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malna służba. Tymczasem na najwyższych szczeblach władzy toczyła 
się dyskusja i spory, co należy zrobić z marynarzami, którzy powrócili 
do kraju. Bolesław Bierut i Edward Ochab domagali się wymierzenia 
surowych kar. Członkowie Komisji Głównego Zarządu Politycznego WP 
Michał Jekiel i płk Zygmunt Blum postanowili, aby osądzić członków 
załogi pozostałych w Szwecji oraz oficerów, a pozostałą załogę ukarać 
dyscyplinarnie. Jeszcze łagodniejsze wnioski sformułował przedstawi-
ciel Naczelnej Prokuratury Wojskowej Kazimierz Graf, który uważał, 
że należy zaocznie osądzić jedynie uciekinierów 72.

Ostateczna decyzja zapadła 9 sierpnia 1951 roku. na posiedzeniu 
Rady Wojennej Marynarki Wojennej. Gremium w składzie: przewodni-
czący – kadm. Wiktor Czerokow, członkowie – kadm. Iwan Szylingowski, 
kmdr Józef Urbanowicz, kmdr Walenty Sidorkin, kmdr Leonid Azarkie-
wicz, kmdr por. Mikołaj Prystupa, kmdr por. Mirosław Nadelwicz, uznało, 
że wypadek jest najbardziej istotny w całej powojennej historii Marynarki 
Wojennej. Zwrócono uwagę na błędy w szkoleniu oficerów, którym nie 
wpojono honoru i ambicji żołnierskiej, a także patriotycznych postaw 
w obliczu wroga. Uzgodniono, że oprócz surowych kar należy wzmóc 
pracę wychowawczą wśród załóg okrętów, przeprowadzić odprawę 
z oficerami, zarządzić zebrania partyjne i ZMP, przede wszystkim jednak 
należy zweryfikować kadrę Marynarki Wojennej. 20 sierpnia 1951 roku 
powstała Komisja Personalna MON, która m.in. doprowadziła do tego, 
że minister zdegradował do stopnia marynarza i zwolnił do rezerwy 
chor. mar. Stanisława Gazdę, st. bosm. Jerzego Pańkowskiego i st. bosm. 
Czesława Przybylskiego 73.

Wcześniej, bo już 6 sierpnia 1951 roku aresztowano dowódcę ppor. 
Arkadiusza Ignatowicza i ppor. Zygmunta Bogumiła, a następnego dnia 
kmdr Jerzego Iwanowa. Aresztowano również 10 marynarzy i podoficerów 
z załogi ORP „Żuraw” 74. Śledztwo prowadzono w budynku Informacji 
Marynarki Wojennej przy ulicy Świętojańskiej 9 w Gdyni.

72 Zostało to ocenione jako przejaw skrajnego liberalizmu i oportunizmu oraz, że świadczy 
to o jego defensywnej postawie wobec działalności wroga klasowego. Uchwała Komisji 
Partyjnej z dnia 7.081951 r., która ukarała Kazimierza Grafa naganą [w:] Okręt hydrogra-
ficzny „Żuraw” i jego załoga… op.cit., s. 136.

73 Jerzy Przybylski, Czy na pewno prowokacja ( jeszcze raz w sprawie OH „Żuraw”). „Przegląd 
Morski”, Nr 10/1989, s. 69–79. Autor pisząc o zdegradowani trzech marynarzy powołuje się 
na rozkaz nr 086/MON z 28 sierpnia 1951 r. Podaje również, że rozkazem Ministra Obrony 
Narodowej nr 097/MON z 11.09.1951 r. naganę otrzymali: kadm. Wiktor Czerokow, kadm. 
Iwan Szylingowski, kmdr Marian Wojcieszek, kmdr Józef Urbanowicz. Aresztem domowym 
ukarani zostali kmdr por. Adam Rychel (5 dni), kpt. Zygmunt Wasik (10 dni). Na niższe 
stanowisko służbowe poza MW został przeniesiony kmdr por. Mirosław Nadelwicz , szef 
Zarządu Politycznego MW.

74 Marynarzy aresztowano w różnym czasie: 7 sierpnia 1951 r. zatrzymano Dworzyńskiego, 
Tutkę, Gurbiela, Bortę, Prochownika, 10 sierpnia 1951 r. zatrzymani zostali Lampert 
i Michalski, a 20 sierpnia 1951 r. aresztowano Paprockiego, Kurczyńskiego i Borgosza. 
W pierwszym terminie aresztowano 4 marynarzy, którzy pierwotnie znaleźli się na liście 
pozostających w Szwecji, a którzy ostatecznie powrócili.
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Stałą metodą było prowadzenie przesłuchań od godz. 18.00 do 6.00 
rano. W tym czasie zmieniali się przesłuchujący, a podejrzani marynarze 
musieli cały czas stać. Po zakończeniu przesłuchania powracali do cel, 
gdzie nie mogli się położyć, ani siedzieć. Racje żywnościowe były głodowe. 
Po kilku dniach zaczęły im puchnąć nogi, a brak snu i totalne zmęczenie 
powodowało, że częstokroć tracili przytomność i nie rozumieli co się 
do nich mówi. Przesłuchujący znęcali się nad nimi psychicznie wyzywa-
jąc ich od zdrajców, poniżając i upokarzając w różny sposób 75. Śledczy 
przedstawiali coraz to inne wersje przebiegu wypadków i domagali się 
potwierdzenia. W trakcie przesłuchań nie było obrońców. Na zakończe-
nie śledztwa podejrzanym nie pozwolono zapoznać się z aktami sprawy, 
tylko byli przymuszeni podpisać protokoły zaznajomienia się z aktami 
bez ich czytania. Ostatnie dni przed procesami spędzili w zwykłym 
więzieniu i potraktowano ich jak kryminalistów, a nie jak marynarzy.

PROCES

W pierwszej kolejności osądzono trzech aresztowanych oficerów, tj. Je-
rzego Iwanowa, Arkadiusza Ignatowicza i Zygmunta Bogumiła. Rozprawa 
miała charakter pokazowy. Odbyła się 1 września 1951 roku w obecno-
ści ok. 300 słuchaczy Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni 
i kadry oficerskiej. Składowi przewodniczył mjr Celestyn Obst, oskarżał 
Leonid Azarkiewicz, a obecny był również Generalny Prokurator Wojska 
Polskiego płk Stanisław Zarakowski.

Jak wspomina Jerzy Iwanow, oficerów przewieziono wprost z aresztu, 
nieogolonych, w więziennych pasiakach. Oskarżonych wycofano z sali, 
kazano im umyć się i ogolić, a także ubrać w robocze marynarskie 
drelichy 76. Przebieg rozprawy był z góry wyreżyserowany, gdyż nie 
pozwolono oskarżonym odpowiadać na pytania, a mogli odzywać się 
jedynie „tak” lub „nie”, ani też nie wolno im było zadawać świadkom 
pytań. Arkadiusz Ignatowicz i Zygmunt Bogumił zostali oskarżeni z art. 
106 KKWP 77 za oddanie okrętu bez walki. Jerzego Iwanowa oskarżono 
z art. 109 KKWP 78 za tchórzostwo w obliczu wroga 79. Po kilkunastu 
godzinach procesu już po północy w dniu 2 września 1951 roku Sąd 

75 Wojciech Święcicki, kmdr ppor. Jerzy Iwanow, Prowokacja „Żurawia”, Dziennik Bałtycki 
28.07.1989 r., dodatek „Rejsy”.

76 Tamże.
77 Art. 106. KKWP: Dowódca, który oddaje nieprzyjacielowi statek powietrzny lub ich załogę, 

nie uczyniwszy przed tym wszystkiego, czego w celu uniknięcia oddania obowiązek od niego 
wymaga, podlega karze śmierci. W ustalonym stanie faktycznym nie było nieprzyjaciela 
i nie było oddania statku nieprzyjacielowi. Obaj oskarżeni oficerowie nie wyczerpali więc 
znamion czynu zabronionego z art. 106 KKWP.

78 Art. 109. KKWP: Żołnierz, który z tchórzostwa ucieka z pola walki, albo pobudza do ucieczki 
towarzyszy broni, podlega karze śmierci.

79 Art. 109 dotyczy ucieczki z pola walki. W stanie faktycznym buntu na okręcie nie było pola 
walki, z którego oskarżony jakoby uciekał. Sytuacja jaka dotknęła trzech oficerów można 
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Marynarki Wojennej skazał Arkadiusza Ignatowicza na 15 lat więzienia, 
5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, 
konfiskatę mienia i degradację. Zygmunt Bogumił został skazany na 12 
lat więzienia, 3 lata pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw 
honorowych, konfiskatę mienia i degradację, a Jerzy Iwanow na 15 lat 
więzienia, 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw 
honorowych, konfiskatę mienia i degradację.

porównać jedynie do wzięcia do niewoli lub internowania, a faktycznie oficerowie zostali 
na krótki okres czasu pozbawieni wolności.

Budynek przy ul. Świętojańskiej 9 w Gdyni, dawna siedziba Informacji Marynarki Wojen-
nej. Fot. E. Stępień.
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Drugi proces odbył się w dniach 3 i 4 września 1951 roku, również 
na terenie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i publicznie w obec-
ności marynarzy i podoficerów. Podsądnymi było 22 marynarzy, z czego 
12 sądzono zaocznie. Również i w tej sprawie przewodniczącym składu 
orzekającego był kmdr ppor. Celestyn Obst, sędzia kpt. Kazimierz Jankow-
ski i ławnik kmdr por. Jan Zawadka, oskarżał kmdr Leonard Azarkiewicz, 
a z urzędu bronili adwokaci Stanisław Jakitowicz, Maksymilian Roman, 
Bolesław Wiącek, Tadeusz Bruna, Jan Mecweldowski, Jerzy Łapicki, Józef 
Tarczewski. Postępowanie dowodowe przebiegało w taki sam sposób, tj. 
oskarżeni musieli odpowiadać na pytania „tak” lub „nie” oraz nie mogli 
zadawać pytań świadkom. Rozstrzygnięcie dotyczące marynarzy, którzy 
pozostali w Szwecji było jednoznaczne, gdyż uznano Henryka Barańczaka, 
Jerzego Leśniaka, Tadeusza Tamana, Wacława Jabłońskiego, Wojciecha 
Pierścionka, Jerzego Czanieckiego, Władysława Cesarza za winnych 
zbrodni z art. 1 § 1 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestęp-
stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa 80, 
tj., że w dniu 1 sierpnia 1951 roku wchodząc w skład załogi okrętu 
HG – 11, odbywającego rejs powrotny z Kołobrzegu do Gdyni, wspólnie 
i przy użyciu broni dopuścili się gwałtownego zamachu na jednostkę 
Sił Zbrojnych Polski, mianowicie na okręt HG – 11 i jego dowództwo, 
a owładnąwszy okrętem skierowali go na wody terytorialne szwedzkie, 
i za to wymierzył im karę śmierci.

Ponadto tych siedmiu oskarżonych oraz Rudolf Przybyła, Henryk 
Szopa, Janusz Sztyler, Zbigniew Chycki i Eugeniusz Kłusek zostali 
uznani za winnych zbrodni stanu z art. 90 KKWP 81 popełnionej przez 
to, że działając na szkodę państwa polskiego w dniu 2 sierpnia 1951 
roku zeszli z pokładu ORP – HG – 11 na teren Szwecji dopuszczając 
się zdrady Ojczyzny i za to skazał ich na karę śmierci. Sąd w stosunku 
do siedmiu sprawców wymierzył jako karę łączną, karę śmierci z utratą 
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze wraz 
z przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa.

Sąd Marynarki Wojennej uznał Władysława Dworzyńskiego, Zyg-
munta Tutkę, Eugeniusza Kurczyńskiego, Ryszarda Gurbiela, Kazimierza 

80 Art. 1 § 1: Kto dopuszcza się gwałtownego zamachu na jednostkę sił zbrojnych polskich 
lub sprzymierzonych, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub więzienia 
dożywotniego. § 3: Jeżeli z czynu określonego w § 1 lub § 2, wynikła śmierć lub ciężkie 
uszkodzenie ciała albo jeżeli sprawca dopuścił się gwałtownego zamachu przy użyciu 
broni lub innych okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze więzienia 
na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywocia albo karze śmierci.

81 Art. 90. KKWP: Kto działając na szkodę Państwa Polskiego, dopuszcza się zbierania lub 
przekazywania wiadomości, stanowiących tajemnice państwowa lub wojskowa, przechodzi 
na stronę nieprzyjaciela lub ucieka zagranicę podlega karze więzienia od lat 10 do 15 albo 
karze śmierci.
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Borutę 82, Sylwestra Lemperta 83 
winnych przestępstwa z art. 28 w zw. 
z art. 90 KKWP przez to, że gdy 
w dniach 1 i 2 sierpnia 1951 roku 
przebywający na wodach Bałtyku 
ORP – HG – 11 został opanowany 
i skierowany ku brzegom Szwecji 
przez siedmiu zbuntowanych mary-
narzy – wymienieni oskarżeni ma-
jąc swobodę poruszania się i wza-
jemnego porozumiewania się nie 
tylko nie przedsięwzięli żadnej 
czynności, która przyczyniłaby się 
do uśmierzenia buntu, lecz przeciw-
nie, niezmuszeni do tego, okazali 
buntownikom pomoc w ucieczce 
zagranicę, a więc i dopuszczenia 
się zdrady Ojczyzny, a mianowicie 
oskarżony Dworzyński pełnił przez 
długi czas obserwację na pomoście, 

nadto pozwolił się wpisać na listę mających zamiar pozostać w Szwe-
cji, oskarżeni Tutka, Boruta i Gurbiel wpisali się na wspomnianą listę, 
oskarżony Tutka pomógł buntownikom w nawiązaniu łączności z pilo-
tem szwedzkim przez wzięcie udziału w obsługiwaniu szalupy, skiero-
wanej ze stojącego na redzie w porcie szwedzkim Ystad okrętu HG – 11, 
osk. Kurczyński pomógł buntownikowi Leśniakowi zawiązać obciętą 
przez tego ostatniego banderę, co miało zmylić załogi zbliżających się 
dwóch nieustalonych statków w rozpoznaniu HG – 11, zaś osk. Lempert 
pomógł w spuszczaniu szalupy, i za to skazał:

 » Władysława Dworzyńskiego na 10 lat więzienia z pozbawieniem praw 
publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat i przepadkiem 
całego mienia,

 » Zygmunta Tutkę na 10 lat więzienia z pozbawieniem praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych na 3 lata i przepadkiem całego mienia 84,

82 W dokumentach występuje Borta lub zamiennie Boruta. Nie jestem w stanie zweryfikować, 
która pisownia jest prawidłowa.

83 W dokumentach występuje Lampert lub zamiennie Lempert. Nie jestem w stanie zwery-
fikować, która pisownia jest prawidłowa.

84 Edward Obertyński mylnie podał, że Zygmunta Tutkę, radiotelegrafistę sąd uniewinnił, 
gdyż udowodniono, że o zaistniałym zdarzeniu próbowano powiadomić Centrum Do-
wodzenia. Edward Obertyński, Próby ucieczek marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1949–1954 [w:] , Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga… op.cit., s. 40.

Leonid Azarkiewicz, prokurator 
oskarżający marynarzy „Żurawia”. 
ŹRóDŁO: Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni.
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 » Eugeniusza Kurczyńskiego na 9 lat więzienia z pozbawieniem praw 
publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata i przepadkiem 
całego mienia,

 » Ryszarda Gurbiela na 7 lat więzienia z pozbawieniem praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych na 2 lata i przepadkiem całego mienia,

 » Kazimierza Borutę na 5 lat więzienia z pozbawieniem praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych na 2 lata i przepadkiem całego mienia,

 » Sylwestra Lemperta na 4 lata więzienia z pozbawieniem praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych na 1 rok i przepadkiem całego mienia.

Ponadto, sąd uznał za winnych popełnienia przestępstwa z art. 142 
§ 1 KKWP 85 Ryszarda Paprockiego, Stanisława Prochownika, Mariana 
Michalskiego i Antoniego Borgosza winnych tego, że będąc podofice-
rami na ORP HG – 11, mając swobodę ruchu i porozumiewania się, bądź 
to z obawy o życie, bądź innych osobistych pobudek nie podjęli żadnego 
działania, zmierzającego do zdławienia powstałego na okręcie buntu części 
załogi i nie zorganizowali w tym kierunku części załogi niezbuntowaną, 
a tym samym nie wykonali czynów wynikających z ich przynależności 
do odrodzonego Wojska Polskiego i za to skazał:

 » Ryszarda Paprockiego na 8 lat więzienia i degradację,

 » Stanisława Prochownika na 7 lat więzienia i degradację,

 » Mariana Michalskiego na 2 lata więzienia i degradację,

 » Antoniego Borgosza sąd od kary uwolnił 86.

Represje epoki stalinowskiej przybierały nieraz formy wprost absur-
dalne, których współcześni nie są w stanie zrozumieć i pojąć. Na poboczu 
głównych procesów przeciwko „zdrajcom” z ORP „Żuraw” odbyła się 
farsa śledztwa i wyroku sądowego Stefana Meliona, który przypomniał 
o swojej historii pisząc list do redaktora Wojciecha Święcickiego 87. 
W liście opisał on swoją drogę do Marynarki Wojennej i związane z tym 

85 Art. 142 § 1: Żołnierz, który dopuścił się bezczynności władzy, to jest zaniechał wykonania 
czynów, które z tytułu służby winien był wykonać, jeżeli popełniał to ze względu na korzyść 
osobistą lub z innych pobudek osobistych, choćby ono nie wywołało, ale przestępca był 
świadom, że mogło wywołać szkodliwe następstwa, podlega karze więzienia.

86 Sąd rozstrzyga oddzielnie o winie i karze. Antoni Borgosz został uznany za winnego 
popełnienia przestępstwa z art. 142 § 1 KKWP, natomiast pomimo uznania winy odstąpił 
od kary uznając, że zachodzą przesłanki z art. 55 § 3 KKWP, tj. że oskarżony już w chwili 
rozpatrywania sprawy przestał być niebezpiecznym dla istniejącego porządku prawnego. 
Z tego powodu błędne jest stwierdzenie Jerzego Przybylskiego, że sąd uwolnił Antoniego 
Borgosza od winy. Jerzy Przybylski, Czy na pewno prowokacja? Jeszcze raz w sprawie OH 

„Żuraw”. „Przegląd Morski”, Nr 10/1989, s. 69–79.
87 Treść całego listu opublikowano [w:] Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga… op.cit., 

s. 162–168.
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plany na przyszłość, aby po odbyciu służby zostać marynarzem floty 
handlowej. W czasie służby odbył kilka kursów i trafił na ORP „Żuraw”. 
Tu, w wyniku nienagannej służby, awansował na pierwszy stopień 
podoficerski marynarki Wojennej 88. Mat Stefan Melion dostąpił rów-
nież zaszczytu otrzymania odznaki Zasłużonego Żołnierza Specjalisty, 
a uroczystość ta odbyła się w Operze w Gdyni. Nie ulega wątpliwości, 
że mat Stefan Melion pełnił służbę wzorowo, ale pod koniec lipca 1951 
roku zaczęła boleć go głowa i ucho, w którym pojawiła się ropa. Dowódca 
ppor. Iwanowicz rano 1.08.1951 roku skierował mata Stefana Meliona 
do lekarza w Koszalinie dla udzielenia mu pomocy medycznej. Podróż 
do Koszalina, poszukiwanie szpitala i zabiegi medyczne przeciągnęły się 
i mat Melion powrócił do Kołobrzegu, gdy okręt wyszedł już w morze. Mat 
Stefan Melion otrzymał więc rozkaz, aby udać się pociągiem do Gdyni 
i dołączyć tam do załogi. O spodziewanej godzinie okręt ORP „Żuraw” 
nie przybył do portu w Gdyni i nikt nie udzielił mu żadnej informacji. 
Dopiero 3 sierpnia 1951 roku okręt zawinął do portu i Stefan Melion 
dołączył do załogi. Szybko poinformowano go, co się stało, a organy 
Informacji MW przystąpiły do intensywnego śledztwa. Stefan Melion, 
tak jak pozostali marynarze z ORP „Żuraw”, został aresztowany i pod-
dany przesłuchaniom. Oczywiście nic nie mógł zeznać, bo na statku go 
nie było. Po dwóch tygodniach aresztu i wielu przesłuchaniach został 
zwolniony. Radość trwała zaledwie kilka dni, gdyż mat Stefan Melion 
został aresztowany ponownie. Przypuszczał, że powodem aresztowania 
była znaleziona kartka, na której Henryk Barańczak w marcu 1951 roku 
odnotował nowy numer służbowy Meliona, jego aktualny przydział 
w pełnieniu wacht oraz dopisał kilka obraźliwych słów pod adresem 
kadry dowódczej. Stefan Melion nie miał wiedzy, że 6.08.1951 roku 
doniesienie agenturalne złożył na niego TI „Zosia”. Stwierdził on, że po-
czątkowo był wzorowym marynarzem, ale po powrocie z kursu w Ustce 
stał się zarozumiały i zaczął podważać decyzje dowództwa i wykpiwać 
ich zarządzenia, twierdząc, że: „nasi oficerowie to są tumany jakich nie ma 
ciemniejszych w innych marynarkach”. „Zosia” donosił, że Melion zamiast 
mieszkać na rufie to wchodził w kontakty z marynarzami mieszkającymi 
na dziobie, tj. z Barańczakiem, Szopą, Pierścionkiem wdawał się często 
z nimi w rozmowy i popierał ich niesłuszne twierdzenia. Spowodowało 
to, że zaczął stronić od pracy w Z.M.P. Istotny incydent zaistniał, gdy jego 
rodzice przyjechali, żeby się z nim zobaczyć, a nie otrzymał przepustki. 
Spowodowało to frustrację Stefana Meliona, który powiedział, że: „oni 
mnie jeszcze popamiętają, ja im się jeszcze odwdzięczę za to wyjście i niech 
mi się nie ważą dawać jakiejś pracy, bo nie będą już mieli ze mnie korzyści”. 

„Zosia” stwierdził, że Melion od tego czasu był już źle ustosunkowany 

88 Archiwum Wojskowe w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Gdyni, teczka nr 287/53/61. 
Rozkazy dzienne dowódcy ORP „Żuraw” nr 1–165, rozkaz dzienny z dnia 2 maja 1951 r. 
awansujący Stefana Meliona na stopień mata.
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do dowództwa, a „Zosię” nazwał 
baranem i mięczakiem za próbę 
wyprowadzenia go na „dobre tory” 89. 
Nie można więc wykluczyć, że agen-
turalne doniesienia TI „Zosia” było 
istotnym powodem uwięzienia 
i skazania Stefana Meliona.

Jak wspomina Stefan Melion, 
poddany był 6-miesięcznemu śledz-
twu, po którym został skazany na 4 
lata więzienia. Zarzucano mu, że był 
faktycznym przywódcą buntu po-
mimo, że nie brał udziału w rej-
sie, w którym doszło do ucieczki. 
W czasie przesłuchań oficerowie 
Informacji zarzucali Stefanowi 
Melionowi nie tylko zorganizowanie 
buntu na „Żurawiu”, ale również i to, 
że planował wyprowadzenie floty 
MW i oddanie jej w ręce Anglików 90.

Po wyroku, Stefan Melion odbywał karę pracując w kopalni Sośnica 
na pokładzie 550 m pod ziemią. Po 8 miesiącach, Stefan Melion usłyszał 
wyrok uniewinniający i został zwolniony z więzienia 91.

POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE I WYKONANIE KAR

W okresie od 8 do 12 września 1951 roku obrońcy skazanych w sprawie 
Sm. 101/51 złożyli rewizje do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warsza-
wie. Sąd rozpoznał je na posiedzeniu 7 listopada 1951 roku i je w całości 
oddalił 92. Jedną rewizję sporządził prokurator Marynarki Wojennej 
na korzyść oskarżonego Lamperta. Najwyższy Sąd Wojskowy zmienił 
wyrok sądu I instancji, w części dotyczącej skazania Sylwestra Lamperta 
przez: „przyjęcie w miejsce błędnej kwalifikacji prawnej czynu z art. 28 kkWP 
w związku z art. 90 kkWP…kwalifikacji prawnej czynu z art. 142 § 1 kkWP 
w ten sposób popełnionego, że… w czasie gdy w dniach 1 i 2 sierpnia 1951 r. 
okręt HG-11 przebywający na wodach Bałtyku został opanowany i skierowany 
ku brzegom Szwecji przez siedmiu zbuntowanych marynarzy, mając swobodę 
ruchów i porozumiewania się z częścią niezbuntowanej załogi, nie podjął 
działania zmierzającego do uśmierzenia buntu i nie zorganizował w tym 

89 AIPN BUL386/225, teczka pracy TI „Zosia”, agenturalny meldunek z dnia 6.08.1951 r., k. 9.
90 Wnioski te były absurdalne i nie były poparte jakimikolwiek dowodami, a były jedynie 

emanacją wyobrażeń oficerów informacji.
91 Niestety, nie dotarłem do archiwalnych akt sprawy Stefana Meliona, ani innych dokumen-

tów potwierdzających jego relację.
92 Sprawę rozpoznano pod sygnaturą Sn.Odw.W.910/51.

Stanisław Prochownik. 
ŹRóDŁO: AIPN.
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kierunku części załogi” – biorąc za podstawę wymiaru kary przepis art. 142 
§ kkWP i łagodząc karę do 2 lat więzienia i karę dodatkową degradacji 93. 
Niestety, nie dotarłem do dokumentów, tj. rewizji składanych w imieniu 
marynarzy skazanych zaocznie na kary śmierci. Z wyciągów z reperto-
rium „S” Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni wynika, iż obrońcy składali 
rewizje od wyroku sądu I instancji z dnia 4.09.1951 roku. 8.09.1951 roku 
złożono rewizje odnośnie Kłuska, Chyckiego, Sztylera, Szopy, Przybyły 94, 
a 12.09.1951 roku co do Cesarza, Czarnieckiego, Pierścionka, Jabłońskiego, 
Tamana, Leśniaka, Barańczaka 95. Najwyższy Sąd Wojskowy postano-
wieniem z 7 listopada 1951 roku wszystkie 12 rewizji oddalił i utrzymał 
w mocy wyrok Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni 96. 22 listopada 1952 
roku była ogłoszona amnestia 97 i skorzystał z niej Michalski oraz Lam-
pert, którym w wyniku tej amnestii skrócono karę o połowę, do 1 roku 
i 17 stycznia 1953 roku obaj opuścili więzienie 98. W wyniku politycznej 
odwilży, Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego 21.09.1955 
roku (sygnatura Zg. 894/55) zmieniło kwalifikację prawną czynu oskarżo-
nych Kazimierza Boruty, Eugeniusza Kurczyńskiego, Ryszarda Gurbiela, 
którzy byli skazani z art. 28 w zw. z art. 90 kkWP na art. 142 § 1 kkWP 
popełnionego przez to, że w 1 i 2 sierpnia 1951 roku będąc podoficerami 
na okręcie ORP HG-11, mając swobodę ruchu i porozumiewania się, bądź 
z obawy o życie, bądź z innych osobistych pobudek nie podjęli żadnego 
działania zmierzającego do uśmierzenia powstałego na okręcie buntu 
części załogi i nie zorganizowali w tym celu pozostałej części załogi, 
a tym samym nie wykonali czynów wynikających z ich przynależności 
do ludowego Wojska Polskiego. Po zastosowaniu ustawy o amnestii z dnia 
22.11.1952 roku złagodzono karę więzienia, a w konsekwencji zmniej-
szono im kary: Kazimierzowi Borucie do 3 lat i 4 miesięcy więzienia, 
Ryszardowi Gurbielowi do 4 lat i 8 miesięcy więzienia, Eugeniuszowi 
Kurczyńskiemu do 2 lat i 8 miesięcy więzienia. Z tych przyczyn skazani 
opuścili więzienie: Boruta 29 listopada 1954 roku, Gurbiel 25 czerwca 
1955 roku 99 i Kurczyński 26 kwietnia 1954 roku.

93 AIPN Gd 164/44/DVD, s. 11–22 projekt rewizji nadzwyczajnej Naczelnego Prokuratora Wo-
skowego sporządzony w styczniu 1982 r. przez płk Stanisława Przyjemskiego z Oddziału 
Sądowo-Rewizyjnego Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Zobacz też AIPN Gd 164/45/DVD, 
k. 22, 23.

94 AIPN Gd 163/43/DVD, k. 26, 27, 18, 29, 30.
95 Tamże, k. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
96 Informacja o oddaleniu rewizji zawarta jest w cytowanych wyciągach z repertorium „S” 

Sądu Marynarki Wojennej.
97 Dziennik Ustaw nr 48 poz. 309.
98 Postanowienie Prokuratora Prokuratury Marynarki Wojennej z dnia 9 stycznia 1953 r. 

o zastosowaniu amnestii.
99 We własnoręcznym życiorysie Gurbiel podał, że opuścił więzienie 17 czerwca 1955 r. AIPN 

Kr 010/8324, k. 13. Natomiast z postanowienia Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu 
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W stosunku do Kurczyńskiego i Tutki, postanowieniem Prokuratury 
Marynarki Wojennej z 2.05.1956 roku na podstawie ustawy o amnestii 
z 27.04.1956 roku, karę 10 lat więzienia złagodzono Kurczyńskiemu 
o połowę do 5 lat więzienia i skrócono czas utraty praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych do 2 lat i 6 miesięcy, a Tutce karę 
10 lat więzienia skrócono o połowę do 5 lat więzienia i skrócono czas 
utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych do 1 roku 
i 6 miesięcy. Kurczyńskiego i Tutkę warunkowo zwolniono, przy czym 
brak jest daty zwolnienia, ale należy przypuszczać, że nastąpiło to w da-
cie wydania postanowienia o zastosowaniu amnestii lub w ciągu kilku 
najbliższych dni 100.

Odnośnie Paprockiego i Prochownika Prokurator Marynarki Wojennej 
postanowieniem z 10.04.1953 roku na mocy amnestii z 22.11.1952 roku 
złagodził Paprockiemu karę 8 lat więzienia o 1/3 do 5 lat i 4 miesięcy 
więzienia, a Prochownikowi złagodził karę 7 lat więzienia o 1/3 do 4 lat 
i 8 miesięcy więzienia, a następnie obaj zostali warunkowo zwolnieni, 
ale data ich zwolnienia jest nieznana 101.

Wszystkim skazanym, którzy powrócili do kraju, zatarto skazania. 
Dotarłem tylko do jednego dokumentu w tym zakresie dotyczącego 
Kurczyńskiego, któremu zatarto skazanie 28 lutego 1976 roku 102. Z re-
lacji innych skazanych wynika, że zatarcie skazania w ich przypadku 
nastąpiło już w 1966 roku.

REHABILITACJE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

Przełom października 1956 roku spowodował, że więźniowie polityczni 
odzyskali wolność. 13 marynarzy (marynarzami byli również podoficerowie 
i oficerowie), którzy powrócili do kraju przyprowadzając ORP „Żuraw”, 
opuściło więzienie w różnym czasie, a ostatni po amnestii z kwietnia 1956 
roku. W 1955 roku sprawa marynarzy „Żurawia” powróciła na wokandę 
wskutek rewizji nadzwyczajnej prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego. 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego, 21.09.1955 
roku, (sygn. akt Zg. Og. 894/5) w pierwotnym wyroku Sądu Marynarki 
Wojennej w Gdyni i zmieniło kwalifikację prawną na łagodniejszą, tj. 
na art. 142 § 1 KKWP i stosownie obniżono kary w wyniku czego mary-
narze „Żurawia” opuścili więzienie. Żaden z nich nie doczekał się jednak 
rehabilitacji i unieważnienia wyroku i nadal traktowani byli jako osoby 
niepewne, nad którymi należy sprawować nadzór, a także szykanować 
przy nadarzających się okazjach. Sytuacji tej nie zmieniło formalne 

z dnia 3.07.1997 r. (Żo Un 7/97) wynika, że opuścił on więzienie 18 czerwca 1955 r. (AIPN 
Gd 164/45, k. 81)

100 AIPN Gd 164/45/DVD, k. 21, 27.
101 Tamże, k. 24.
102 IPN Gd 164/42/DVD.
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zatarcie skazania, które następuje po 15, 20, czy 25 latach w zależności 
od wymierzonej kary. Pierwszą próbę uniewinnienia 5 marynarzy, tj. 
Boruty, Kurczyńskiego, Gurbiela, Lamperta, Michalskiego podjął płk 
Stanisław Przyjemski, prokurator wojskowy w Oddziale Sądowo-Rewi-
zyjnym Naczelnej Prokuratury Wojskowej, który w 1982 roku sporządził 
projekt rewizji nadzwyczajnej wykazując, że wyżej wymienieni skazani 
zostali w wyniku błędu w ustaleniach faktycznych i byli niewinni, gdyż 
nie popełnili zarzucanych im czynów. Ponieważ jednak przełożeni doszli 
do wniosku, że nie można po raz drugi składać rewizji nadzwyczajnej 
projektowi nie nadano formalnego biegu 103.

Należy podkreślić, że do lat 90-tych XX wieku 12 wyroków kar śmierci 
na marynarzy „Żurawia” obowiązywały, nie nastąpiły zatarcia skazania 
i nikt nie odwołał listów gończych z 13 grudnia 1951 roku. Żaden z 12 
uciekinierów nawet nie próbował przyjechać do Polski, a ich kontakty 
z rodzinami były utrudnione. Sytuacja uległa radykalnej zmianie wraz 
z upadkiem realnego socjalizmu. 23 lutego 1991 roku Sejm uchwalił 
ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjo-
nowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 
(Dz. U. nr 34 poz. 149) 104.

Koło Starych Gdynian reprezentowane przez prezesa kmdr ppor. rez. 
Edwarda Sas Obertyńskiego jako pierwsze zainteresowało się rehabilitacją 
marynarzy z „Żurawia”. Wystosowało w tej sprawie list do Naczelnego 
Prokuratora Wojskowego w Warszawie 105. 3 marca 1992 roku prokurator 
Marynarki Wojennej złożył wniosek do Sądu Marynarki Wojennej o wsz-
częcie postępowania o odtworzenie akt, gdyż okazało się, że 1984 roku 
zostały one zniszczone 106. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wszczął 
to postępowanie i odtworzył akta w stosunku do wszystkich 12 skaza-
nych na karę śmierci. Sąd uznał, że można odtworzyć akta w zakresie 
kserokopii wyroku Sądu Marynarki Wojennej z 4 września 1951 roku 
oraz z repertoriów sądowych dotyczących poszczególnych skazanych 107 

103 AIPN Gd 164/44/DVD, k. 8–9, oświadczenie płk Stanisława Przyjemskiego, k. 11–22 projekt 
rewizji nadzwyczajnej ze stycznia 1982 r. Nie można wykluczyć, że przyczyną nieskierowa-
nia rewizji była ogólna sytuacja w kraju spowodowana wprowadzeniem stanu wojennego 
i rozlicznymi procesami członków „Solidarności”.

104 Art. 1 ust. 1 tekstu pierwotnego brzmiał: Uznaje się za nieważne orzeczenie wydane przez 
polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe od rozpo-
częcia ich działalności na ziemiach polskich począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 
1956 r., jeżeli czyn zarzucany lub przypisany był z działalnością na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności, jak również 
orzeczenie wydane za opór przeciwko kolektywizacji wsi i obowiązkowym dostawom.

105 AIPN Gd 164/43, k. 6.
106 Aktom spraw zakończonych nadaje się kategorię, która określa okres czasu po upływie 

którego ulegają one zniszczeniu. Nie wolno niszczyć akt o znaczeniu historycznym, a taki 
charakter miały akta spraw marynarzy „Żurawia”.

107 Repertoria sądowe i prokuratorskie nie podlegają nigdy zniszczeniu, a zawierają wpisy, które 
dotyczą najbardziej istotnych zdarzeń procesu oraz przebiegu postępowania wykonawczego.



BUNT NA ORP „ŻURAW”… | 135

i w dniu 6.04.1992 roku wydał 12 postanowień o odtworzeniu znisz-
czonych akt 108. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wydał szereg innych 
postanowień o odtworzeniu zniszczonych akt Sm 101/51:

 » 28.08.1991 roku w stosunku do Kazimierza Boruty,

 » 8.11.1991 roku w stosunku do Eugeniusza Kurczyńskiego,

 » 9.09.1992 roku w stosunku do Władysława Dworzyńskiego, Ryszarda 
Gurbiela, Sylwestra Lamperta, Ryszarda Paprockiego, Stanisława Pro-
chownika, Mariana Michalskiego i Zygmunta Tutki 109.

We wszystkich tych sprawach Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni uznał, 
że akta można odtworzyć jedynie w zakresie wyroku oraz zapisów w re-
pertorium sądowym, a w pozostałej części odtworzenie jest niemożliwe. 
Z tym stanowiskiem nie sposób się zgodzić. W toku postępowań o od-
tworzenie akt sąd przesłuchał jedynie Kurczyńskiego i Michalskiego, 
a wielu żyjących wówczas skazanych nie przesłuchał, pomimo, że miał 
takie możliwości. Nie odtworzono akt w zakresie wyroku Najwyższego 
Sądu Wojskowego, który wydał postanowienie 7.11.1951 roku o oddaleniu 
apelacji, jak również postanowienia Zgromadzenia Ogólnego Najwyższego 
Sądu Wojskowego z 1955 roku, który rozpoznawał rewizję nadzwyczajną 
na korzyść marynarzy „Żurawia”. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni nie 
ustalił również czy zachowały się akta podręczne, czy też kontrolne 
Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni, ale na pewno zachowały 
się repertoria Prokuratury. Możliwe było wykonanie szeregu innych 
czynności dla pełniejszego odtworzenia akt, ale tego nie zrobiono 110.

Odtworzone w tak fragmentaryczny sposób akta dały możliwość 
unieważnienia wyroków. W 1992 roku Sąd Pomorskiego Okręgu Wojsko-
wego w Bydgoszczy na podstawie cytowanej ustawy z 23 lutego 1991 roku 
unieważnił wyroki w stosunku do Eugeniusza Kurczyńskiego, Kazimierza 
Boruty, Zygmunta Tutki, Władysława Dworzyńskiego, Ryszarda Paproc-
kiego, Stanisława Prochownika. W stosunku do pozostałych skazanych 
marynarzy „Żurawia” sprawy się przeciągały, gdyż wnioskodawca nie 
był w stanie podać aktualnych adresów skazanych marynarzy „Żurawia”. 
Procedura jednoznacznie przewidywała, że skazani mieli prawo uczest-
niczyć w posiedzeniu o unieważnienie ich wyroku. 17 stycznia 1994 roku 
zapadło kuriozalne postanowienie Sądu Pomorskiego Okręgu Wojsko-
wego w Bydgoszczy, który odmówił unieważnienia wyroku w stosunku 
do Sylwestra Lamperta (sygnatura akt Cs Un 274/92). W postępowaniu 

108 AIPN Gd 164/43/DVD, k. 40–41.
109 AIPN Gd 164/44/DVD, k. 48.
110 Niestety nie dotarłem do dokumentów i nie wiem czy odtworzono akta sprawy trzech 

oficerów Ignatowicza, Bogumiła i Iwanowa, którzy skazani zostali w odrębnym procesie, 
a wyrok wydano w dniu 2 września 1951 r. Nie dotarłem też do dokumentów dotyczących 
unieważnienia im wyroków i ewentualnego zasądzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.
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zażaleniowym postanowienie to uchylił Sąd Najwyższy Izba Wojskowa 
w dniu 22 marca 1994 roku i uznał za nieważny wyrok Sądu Marynarki 
Wojennej z 4.09.1951 roku w stosunku do Sylwestra Lamperta. Szanując 
autorytet Sądu Najwyższego Izba Wojskowa, Sąd POW w Bydgoszczy 
wydał w stosunku do pozostałych skazanych marynarzy „Żurawia” po-
stanowienia o uznaniu ich wyroków za nieważne, gdyż działali na rzecz 
niepodległego bytu państwa polskiego.

Wyjątkiem była sprawa Mariana Michalskiego (sygn. akt Cs Un 
271/92), gdyż postanowieniem z 6 grudnia 1993 roku Sąd POW w Byd-
goszczy nie uwzględnił wniosków Prokuratury i Mariana Michalskiego 
o uznanie za nieważne wyroku z 4.09.1951 roku 111. Od postanowienia 
tego rewizję nadzwyczajną złożył prezes Sądu Najwyższego wskazując 
m.in., że w innych podobnych sprawach marynarzy „Żurawia” na-
stąpiło stwierdzenie nieważności wyroków, a rewizja nadzwyczajna 
służy zapewnieniu jednolitości orzeczeń sądów 112. Sąd Najwyższy 
Izba Wojskowa w składzie trzyosobowym wyrokiem z 17 lutego 1995 
roku (WRN 15/95) uznał rewizję za niezasadną i ją oddalił 113. Naczelny 
Prokurator Wojskowy złożył w Sądzie Najwyższym Izba Wojskowa 
kolejną rewizję nadzwyczajną na korzyść Mariana Michalskiego 
zarzucając naruszenie prawa materialnego art. 142 § 1 KKWP przez 
przyjęcie, że Michalski dopuścił się popełnienia tego czynu, podczas, 
gdy swoim zachowaniem nie wypełnił ustawowych znamion tego 
przestępstwa i wnosił o jego uniewinnienie 114. Sąd Najwyższy Izba 
Wojskowa w składzie siedmioosobowym w wyroku z 27 czerwca 1995 
roku (WRN 58/95) uwzględnił rewizję nadzwyczajną i uniewinnił Ma-
riana Michalskiego od popełnienia przypisanego mu czynu 115. Różnica 
pomiędzy unieważnieniem wyroku na mocy ustawy z 23 lutego 1991 
roku, a uniewinnieniem, co miało miejsce w przypadku Michalskiego, 

111 AIPN Gd 164/46/DVD, k. 58–59. Sąd uznał, że wprawdzie Michalski nie popełnił zarzucanego 
mu przestępstwa, ale jego zachowanie polegające na braku zamiaru dezercji do Szwecji, 
kierowanie się dobrem okrętu, co spowodowało, że nie podjął walki skutkuje, że represje 
nie miały związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Sąd 
sugerował, że należy uzyskać wyrok uniewinniający na innej drodze. Dziwną woltę zro-
bił prokurator Prokuratury Marynarki Wojennej, który złożył wniosek o unieważnienie 
wyroku, a w czasie posiedzenia sprzeciwił się własnemu wnioskowi.

112 Tamże, k.73–75.
113 Tamże, k. 79. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Sądu POW 

w Bydgoszczy.
114 Tamże, k. 88–90.
115 Tamże, k. 95–97. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał, że przestępstwo z art. 142 § 

1 KKWP polega na bezczynności władzy, a odpowiedzialności podlega żołnierz, który 
zaniechał czynności, którą powinien był wykonać z tytułu swoich obowiązków służbo-
wych. Marian Michalski był radiotelegrafistą i zeznał, że zachował się biernie, bo uważał, 
że przeciwstawienie się buntowi może doprowadzić do nieobliczalnych strat wśród załogi 
i mienia. Sąd Najwyższy uznał, że nie miał on służbowego obowiązku podejmowania 
działań zmierzających do zapobieżenia uprowadzenia okrętu, a tym samym nie mógł 
popełnić przypisywanego mu przestępstwa.
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polega na tym, że osoby, którym wyrok unieważniono mogły na mocy 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku dochodzić od Skarbu 
Państwa odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie 
za doznaną krzywdę wynikłą z wydania takiego orzeczenia. Natomiast 
osobie, którą uniewinniono przysługuje roszczenie odszkodowawcze 
od Skarbu Państwa na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
postępowania karnego. Niewątpliwie łatwiejsze było i jest uzyskanie 
odszkodowania i zadośćuczynienia na mocy ustawy z 23 lutego 1991 
roku. Marynarze z „Żurawia”, którym unieważniono wyroki, w więk-
szości skorzystali z tej drogi i dochodzili przed sądami wojskowymi 
odszkodowania i zadośćuczynienia 116.

Dla przykładu przytoczę dwie sprawy dotyczące marynarzy „Żurawia” 
pod sygnaturami Żo Un 35/94 Sądu POW w Bydgoszczy oraz Żo Un 7/97 
Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. W pierwszej z tych spraw 
skazany był pozbawiony wolności przez 17 miesięcy. Sąd wyliczył jakie 
są przeciętne zarobki na stanowisku, które mógłby sprawować skazany 
i wyliczył w ten sposób odszkodowanie, ale odjął kwotę, którą wypłacono 
skazanemu przy opuszczeniu zakładu pracy z tytułu wynagrodzenia 
za pracę w czasie pobytu w więzieniu. Co do zadośćuczynienia, sąd 
uwzględnił okoliczność, że wnioskodawca był niewłaściwie traktowany 
w śledztwie, a przesłuchiwano go po nocach uniemożliwiając sen. Przez 
większą część kary pracował on w kopalni jako górnik w trudnych wa-
runkach i nie był do niej przygotowany. Sąd uznał, że kwota 380 zł tytu-
łem zadośćuczynienia za jeden miesiąc odbywania kara jest adekwatna 
do cierpień (razem zasądzono tytułem zadośćuczynienia 6.400,00 zł, 
a tytułem odszkodowania 3.933,00 zł).

W drugiej sprawie, skazany odbywał karę przez ponad 46 miesięcy. 
Sąd ustalił, że średnie wynagrodzenie w 1997 roku, a więc w chwili 
orzekania, wynosiło 1.008,03 zł za jeden miesiąc i po przemnożeniu 
daje kwotę ponad 46.000 zł i taką kwotę zasądził. Odnośnie zadość-
uczynienia, sąd przyjął, że w czasie śledztwa wnioskodawca przebywał 
w celi, w której znajdowała się woda, był wielokrotnie bity, znieważany 
i umieszczany w tzw. karcerze. W czasie odbywania kary pracował 
w kamieniołomach, gdzie zmuszano go do pracy ponad jego siły 117. 
Sąd podkreślił, że krzywd fizycznych i psychicznych, których doznał 
skazany w więzieniu nie da się w prosty sposób przeliczyć na pienią-

116 Przyjmuje się, że szkodą jest wszystko to, co skazany stracił w wyniku skazania i odbycia 
kary. W ramach odszkodowania można było żądać np. kosztów wynagrodzenia obrońcy 
oraz utraconych zarobków jakie skazany by uzyskał, gdyby w czasie odbywania kary 
pracował zawodowo i uzyskiwał wynagrodzenie. Natomiast zadośćuczynienie za do-
znane krzywdy jest kategorią bliżej nieokreśloną, gdyż trudno jest przeliczyć cierpienia 
fizyczne i psychiczne, doznawane upokorzenia na konkretne pieniądze. Przyznawanie 
zadośćuczynienia opiera się na uznaniu sądu.

117 Więcej: Tadeusz Wolsza, Więzienia Stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, 
Wydawnictwo RM, 2013.
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dze i nie istnieje skala wartości, na podstawie której można by było 
ją zobiektywizować, ani wycenić. Sąd przyjął, że odpowiednia będzie 
kwota 19.000 zł za 46 miesięcy cierpień z tytułu pobytu w więzieniu 
i katorżniczej pracy 118.

UCIEKINIERZY I ICH RODZINY NA CELOWNIKU SŁUŻB

W różnych dokumentach wytwarzanych przez Informację Marynarki 
Wojennej, bądź prokuraturę, czy też sąd osoby, które pozostały w Szwe-
cji, lub które nawet nie przyłączyły się do buntu, ale zachowały bierną 
postawę określani są jednoznacznie jako „zdrajcy”. Stalinowski system 

„sprawiedliwości” przewidywał, że nie wystarczy ukarać samego zdrajcę, 
ale uznawano, że odpowiedzialność ponoszą również członkowie 
rodziny – rodzice, którzy go źle wychowali, a rodzeństwo, że mogło 
udzielać wsparcia „zdrajcy”. Już 9 sierpnia 1951 roku, a więc zanim osą-
dzono formalnie uciekinierów dyrektor Departamentu Śledczego MBP 
pułkownik Różański wydał polecenie aresztowania członków rodzin 

„zdrajców” pod zarzutem pomocnictwa do nielegalnego przekroczenia 
granicy, tj. o przestępstwa z art. 27 k.k. w zw. z art. 23 Rozporządzenia 
Prezydenta RP o granicach:

 » z rodziny Henryka Barańczaka – ojca Mariana, byłego poli-
cjanta granatowego;

 » z rodziny Wacława Jabłońskiego – ojca Tomasza, rolnika;

 » z rodziny Władysława Cesarza – stryja Józefa, referenta technicznego 
PKS oraz siostrę Stefanię;

 » z rodziny Jerzego Leśniaka – ojca Wawrzyńca, stolarza w Spółdzielni Pracy;

 » z rodziny Jerzego Czarnieckiego – ojca Bronisława, byłego członka AK, 
aresztowanego w październiku 1945 roku i zwolnionego, z zawodu ko-
lejarza, matkę Weronikę, brata Tadeusza;

 » z rodziny Henryka Szopy – ojca Adama, byłego przodownika policji, ma-
gazyniera w kopalni, matkę Paulinę, kierowniczkę stołówki, brata Jana;

 » z rodziny Wojciecha Pierścionka – ojca Michała, kelnera, siostrę Halinę, 
magazynierkę, siostrę Barbarę, rachmistrza;

 » z rodziny Mariusza Sztylera – ojca Mieczysława, pracownika umysłowego, 
matkę Apolonię, pracownika umysłowego;

 » z rodziny Tadeusza Tamana – wuja Józefa Makrockiego, dozorcę.

118 Omawiane postanowienia przyznawały marynarzom „Żurawia” odszkodowania i zadość-
uczynienia w skandalicznie niskiej wysokości. Dla porównania powszechnie znany jest 
przypadek pewnej celebrytki, której wykonano zdjęcie, gdy opalała się na plaży topless. 
Sąd zasądził na jej rzecz tytułem zadośćuczynienia 80.000 zł.
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Wskazano w rozkazie, że nie ustalono członków bliższej rodziny 
dezerterów Zbigniewa Hyckiego, Eugeniusza Kłuska oraz Adolfa Przy-
były 119. Pułkownik Różański wystosował do Szefa Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach w sierpniu 1951 roku 
polecenie aresztowania członków rodzin zbiegłych za granicę Henryka 
Szopę i Wojciecha Pierścionka, tj. Adama Szopę, Paulinę Szopę, Jana 
Szopę, Michała Pierścionka, Halinę Pierścionek, Barbarę Pierścionek. 
Pułkownik Różański powołując się na polecenie wiceministra generała 
Mietkowskiego polecił ponadto przeprowadzić w domach aresztowanych 
szczegółowych rewizji w celu znalezienia korespondencji. Aresztowa-
nych należało przesłuchiwać na okoliczności krewnych i znajomych 
zamieszkałych zagranicą oraz przygotowań Henryka Szopy i Wojciecha 
Pierścionka do ucieczki zagranicę. W załączeniu pułkownik Różański 
przesłał postanowienia wydane przez prokuraturę o aresztowaniu 120.

Aresztowanie członków rodziny nie kończyło się wyrokiem. Marian – oj-
ciec Henryka Barańczaka po aresztowaniu siedział 3 lata w więzieniu 
w obozie pracy bez jakiegokolwiek wyroku. Argumentowano, że spotykają 
go te represje za złe wychowanie syna. Ciężka praca spowodowała, że Ma-
rian Barańczak zachorował, co spowodowało jego zwolnienie w 1954 roku 
z powodu złego stanu zdrowia. Pozostała rodzina Henryka Barańczaka 
poddawana była do 1981 roku ustawicznej inwigilacji i prześladowaniom. 
Wielokrotnie poddawani byli przesłuchiwaniom i odbywało się to raz 
w miesiącu. Zadawano ciągle te same pytania kto ich odwiedzał, z kim 
się spotykali. Cała rodzina miała problemy ze znalezieniem pracy, a SB 
wprost nakazywało, aby ich z pracy wyrzucać. Były różnorodne inne 
szykany, jak np. nie wydawano zezwolenia na budowę. Rodzina żyła 
w ciągłym niedostatku, a pomoc Henryka Barańczaka była sporadyczna 
oraz niewielkich rozmiarów 121.

Bezpośrednio po ucieczce, Wydział I Zarządu Informacji Marynarki 
Wojennej wszczął 11 spraw agenturalnych poszukiwawczych wobec 
osób, które pozostały zagranicą 122. W tym zakresie Informacja MW 
współpracowała ściśle z urzędami UB właściwymi dla miejsca za-

119 Notatka Dyrektora Departamentu Śledczego MBP z dnia 9 sierpnia 1951 r. w związku ze zdradą 
ojczyzny 12 marynarzy z okrętu wojennego HG-11 „Żuraw” [w:] , Okręt hydrograficzny „Żu-
raw” i jego załoga… op.cit., s. 137–138. W notatce tej nieprawidłowo napisano Chycki przez 
samo „H”.

120 Tamże, k.138–139, pismo pułkownika Różańskiego do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bez-
pieczeństwa w Katowicach. Należy zauważyć, że postanowienie o tymczasowym areszto-
waniu prokurator wydał przed przesłuchaniem aresztowanych zanim został zgromadzony 
jakikolwiek materiał dowodowy uzasadniający winę aresztowanych. Jest to jeden z wielu 
przykładów bezprawia.

121 Tamże, k.169–174, rozmowa redaktor Magdy Malinowskiej z redakcji TVN „Ucieczki” z bratem 
Henryka Barańczaka – Czesławem Barańczakiem i jego żoną Mirosławą przeprowadzona 
12 maja 2004 r.

122 Prokurator marynarki Wojennej w grudniu 1951 r. rozesłał za wszystkimi 12 uciekinierami 
listy gończe, co odnotowano w Repertorium „S” Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni.
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mieszkania uciekinierów 123. W notatce major J. Kalisz przedstawia 
stan działań operacyjnych i ustaleń we wszystkich tych sprawach, 
których dokonano do sierpnia 1955 roku. Odnośnie Jerzego Czarniec-
kiego stwierdzono, że przebywa on w Kanadzie i nawiązał kontakt 
korespondencyjny z rodziną w kraju. Nie uczynił tego bezpośrednio 
obawiając się (słusznie) przechwycenia listu przez UB, ale posłużył się 
wybiegiem. Najprawdopodobniej przebywając w Kanadzie zetknął się 
z małżeństwem Rębaczow. List podpisał jako Rębaczow i wysłał go 
do pani Szulc, która mieszkała w Gdyni w mieszkaniu swojej siostry, 
która wyjechała do Kanady ze swoim mężem. Rębaczow służył w czasie 
wojny na statkach handlowych i pozostał na emigracji, a następnie 
ściągnął żonę. List był przeznaczony dla ojca uciekiniera. Janusz Szty-
ler również mieszkał w Kanadzie. Ustalono to w oparciu o list Marii 
Zakrzewskiej kierowany do rodziny uciekiniera. Z listu tego wynikało, 
że Sztyler prowadzi się niewłaściwie. Jerzy Leśniak wysłał list z Kanady 
do swojej rodziny w kraju podpisując się jako Leszek Morski. Analiza 
tego listu doprowadziła do wniosku, że napisał to bezpośrednio Jerzy 
Leśniak. Było kilka listów przychodzących na adres matki Jerzego 
Leśniaka, lecz przeznaczone dla Zosi, której UB dotychczas nie ustalił. 
Autor notatki relacjonuje, że Henryk Szopa mieszka także w Kanadzie, 
gdyż wynika to z listów przesyłanych do rodziny mieszkającej w Pol-
sce. W listach tych donosił, że ożenił się w Kanadzie i został ojcem 
jednego dziecka. Ustalono również, że jego brat Jan Szopa pełnił służbę 
wojskową, ale nie został poddany agenturalnej obserwacji, co należy 
niezwłocznie uczynić.

Rudolf Przybyła utrzymuje z rodziną mieszkającą w kraju kontakt 
listowny. Listy są wysyłane z Kanady. Uciekinier pisze, że mieszka 
ze swoim bratem Ottonem, który w 1952 roku uciekł z Polski. Prowadzą 
gospodarstwo rolne, a dodatkowo trudnią się handlem.

Henryk Barańczak do 1953 roku przebywał w Szwecji, a następnie 
w sposób nielegalny przybył do USA, gdzie w Nowym Jorku został 
zatrzymany przez władze amerykańskie i osadzony w obozie. Istniała 
korespondencja władz amerykańskich z konsulatem polskim w sprawie 
deportacji Barańczaka do kraju. Nie doszła ona do skutku i Barańczak 
pozostał na terenie USA. W lutym 1954 roku Barańczak przysłał z USA 
list do rodziny 124. Starano się uzyskać dokładne dane dotyczące jego 

123 AIPN BU 2386/15662 sprawa operacyjnego poszukiwania nr 3184 kryptonim „Szwed” do-
tycząca starszego marynarza Jerzego Czarnieckiego, notatka służbowa z dnia 23 sierpnia 
1955 r. sporządzona przez majora J. Kalisza, k.16–19. Z notatki tej nie wynika dlaczego 
wszczęto tylko 11 spraw, a pominięto uciekiniera mata Eugeniusza Kłusek.

124 Jerzy Przybylski, Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga. Zbiór studiów i dokumentów 
o uprowadzeniu okrętu i przebiegu śledztwa, s. 15. Wskazano, że Henryk Barańczak w Stanach 
Zjednoczonych przebywał od 1956 r. Niestety autor nie wskazał źródła swojej informacji. 
Jest ona w sposób oczywisty sprzeczna z informacją zawartą w notatce mjr J. Kalisza. Skoro 
autor notatki powołuje się na korespondencję władz amerykańskich z konsulatem polskim 
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miejsca pobytu. UB zamierzał zwerbować i wykorzystać kapitana 
Eislera z Marynarki Wojennej, który pochodził z tej samej wioski, którą 
zamieszkuje rodzina Barańczaka, nadto Eisler dobrze zna jego brata. 
Oficer informacji Wydziału I Zarządu Informacji Marynarki Wojennej 
ppor. Jędruch przeprowadził z nim rozmowę wstępną pod pretekstem 
przeniesienia go do sztabu głównego Marynarki Wojennej. W trakcie 
rozmowy na temat rodziny, znajomych kapitan Eisler nie podał nazwiska 
Barańczaka, o którego konkretnie nie był pytany. W trakcie rozpracowania 
ustalono, że Eisler jest wrogo ustosunkowany do PRL i ZSRR. Ojciec był 

„dwójkarzem”, a jego teść był przedwojennym pułkownikiem zwolnio-
nym w 1953 roku z Wojska Polskiego. Zrezygnowano więc z werbunku 
kapitana Eislera i poddano go agenturalnej obserwacji.

Tadeusz Taman na terenie Polski powojennej nie miał żadnych krew-
nych, gdyż pochodził z kresów i tam pozostała jego rodzina. Zalecono 
więc ustalenie rodziny uciekiniera na terenie ZSRR i powiadomienie 
władz radzieckich o dokonanej przez Tamana zdradzie.

Odnośnie Wacława Jabłońskiego przechwycono listy, których nadawcą 
był Jabłoński zamieszkały w USA, który pisał do rodziny uciekiniera. 
Początkowo przypuszczano, że ich nadawcą jest uciekinier, ale w wy-
niku dodatkowych sprawdzeń ustalono, że ojciec uciekiniera brał udział 
w wojnie z Niemcami w 1939 r. i po wojnie do kraju nie powrócił. Treść 
listów wskazywała, że nadawcą nie jest Wacław Jabłoński, ale jego ojciec. 
Miejsce pobytu Wacława Jabłońskiego pozostało nieznane.

Autor notatki ubolewał, że do chwili obecnej (tj. do sierpnia 1955 roku) 
nie uzyskano żadnych danych o miejscu pobytu Zbigniewa Chyckiego, 
Tadeusza Tamana, Władysława Cesarza i Wacława Jabłońskiego. Aby 
dotrzeć do tych osób, ustalono, że Barańczak i Leśniak nawiązali kon-
takt z marynarzami polskiego statku „Kraków”, który zawinął do portu 
szwedzkiego Vasteras. Okoliczność ta zachęciła, aby umieścić agenturę 
na statkach pływających do Szwecji w celu nawiązania kontaktu z Pier-
ścionkiem, bądź innym uciekinierem. W żadnej z prowadzonych spraw 
nie uzyskano danych, aby uciekinierzy kontaktowali się z osobami 
wojskowymi. Ustalono, że Henryk Szopa i Władysław Cesarz mają krew-
nych, którzy pełnią służbę wojskową, ale faktów tych nie znają organy 
informacji i należy je niezwłocznie powiadomić, aby objąć agenturalną 
obserwacją tych członków rodziny.

Wojciech Pierścionek nie wyjechał ze Szwecji i tam pozostał, o czym 
świadczyła jego korespondencja do rodziny. Wynikało z niej, że ożenił 
się z obywatelką Szwecji i pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. UB 
przeprowadził kombinację operacyjną, której celem było uzyskanie 
poprzez niego bliższych danych o miejscu pobytu innych dotychczas 

w sprawie deportacji oraz na list z USA, to niemożliwe jest, aby zdarzenia te miały miejsce 
w 1956 r., skoro notatka została spisana rok wcześniej.
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nieustalonych uciekinierów. Kombinacja polegała na tym, że major 
Bednarski podając się za brata Barańczaka zgłosił się do jego rodziny 
w Polsce. Nic nie uzyskał, a podał adres swojego miejsca zamieszkania 
jako skrzynkę kontaktową. Uznano, że może to spowodować dekonspi-
rację i akcji zaniechano.

Ambasada PRL w Sztokholmie powiadomiła 3.11.1955 roku, że Woj-
ciech Pierścionek chce powrócić do kraju, a kilku innych uciekinierów 
rozważa powrót, ale obawiają się ciążących wyroków. Zastępca Szefa 
Oddziału IV Głównego Zarządu Informacji, płk Gorzkowski postulował, 
aby rozważyć możliwość zmiany w drodze łaski przez Radę Państwa 
zaocznego wyroku w stosunku do 12 uciekinierów oraz zmian wyroku 
w stosunku do osób, które powróciły do kraju i tu zostali skazani 125.

12.04.1975 roku Szef Wydziału WSW w Ustce Cz. Kurdziel postanowił 
założyć Sprawę Operacyjnego Poszukiwania na Jerzego Czarnieckiego, 
kryptonim „Szwed” gdyż istnieje domniemanie, że korzystając ze wzmo-
żonego ruchu turystycznego może odwiedzić Polskę 126. Opracowany 
plan przewidywał następujące kierunki działań operacyjnych:

 » ustalenie pełnych danych personalnych rodziny, krewnych i znajo-
mych figuranta,

 » ustalenie czy dezerter utrzymuje kontakty z rodziną lub znajomymi oraz 
ich charakter i sposób komunikowania się,

 » czy członkowie rodziny czynili starania o wyjazd do Kanady lub innego 
państwa kapitalistycznego,

 » ustalenie aktualnego miejsca pobytu figuranta, miejsca pracy, warunków 
bytowych, itp.,

 » ustalenie postawy i przekonań politycznych rodziny figuranta.

Plan przewidywał wykonanie szczegółowych czynności, a w szczegól-
ności nawiązanie współpracy z terenowymi placówkami SB właściwymi 
dla miejsca zamieszkania rodziny i znajomych oraz objęcia ich inwigilacją 
i kontrolą korespondencji 127. Plan zakładał analizę akt paszportowych 
wszystkich krewnych, znajomych figuranta. Prowadzący postępowanie 
uzyskał szerokie informacje na temat bliższych i dalszych członków ro-
dziny oraz jego powinowatych. Ustalono, że Weronika Czaniecka, matka 
Jerzego Czanieckiego w 1968 roku przebywała w Kanadzie na zaproszenie 
swojego kuzyna. Inni członkowie rodziny również wyjechali za granic, 
ale żaden z nich nie ujawnił związku rodzinnego z Jerzym Czanieckim. 

125 AIPN BU 001710/108, k.26, notatka służbowa.
126 Tamże, k. 7.
127 Tamże, k. 46–49. W ramach tego plano nawiązano współpracę z placówkami w Krakowie, 

Żywcu.
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Ustalono, że od 1969 roku Jerzy Czaniecki nie kontaktował się z żadnym 
z członków rodziny. Ustalano jego miejsce pobytu w Kanadzie oraz, 
że pracuje w charakterze kierownika sklepu w Toronto. Z tych powodów 
zakończono prowadzenie sprawy 20.01.1976 roku 128.

Starszy marynarz Wacław Jabłoński urodził się 1928 roku w Lille 
we Francji w rodzinie polskich emigrantów zarobkowych. Jego ojciec 
Tomasz Jabłoński urodził się w 1897 roku w Bochotnicy i pracował jako 
fornal najmując się do pracy w różnych gospodarstwach. Z tej samej wsi 
pochodziła Agnieszka Matyjaszek i młodzi postanowili spędzić życie ra-
zem, ale na przeszkodzie stały względy finansowe, gdyż oboje pochodzili 
z biednych rodzin. Tomasz w 1923 roku wyjechał do pracy we Francji 

„za chlebem”. W rok później dołączyła do niego Agnieszka i na miejscu we 
Francji zawarli związek małżeński, z którego urodziło się dwóch synów: 
Henryk i Wacław oraz córka Janina. Rodzina na obczyźnie nie dorobiła 
się, ale w 1935 roku, po powrocie do Polski, było ich stać na kupno nie-
wielkiej działki rolnej w Józefowie w powiecie puławskim. Po wojnie, 
gospodarstwo powiększyło się o kilka hektarów z reformy rolnej. Wacław 
ukończył 6 klas szkoły podstawowej, a następnie w 1949 roku został 
powołany do wojska do Marynarki Wojennej. Wacław Jabłoński należał 
do grupy, która zeszła z okrętu i pozostała w Szwecji, a w związku z tym 
został skazany na karę śmierci pod zarzutem popełnienia przestępstwa 
zdrady ojczyzny, tj. z art. 1 § 3 Dekret z 13 czerwca 1946 roku o przestęp-
stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa oraz 
z art. 90 KKWP. 13 grudnia 1951 roku prokurator Marynarki Wojennej 
w Gdyni wydał za Wacławem Jabłońskim list gończy 152/51.

Sprawę Operacyjnego sprawdzenia „Żuraw” na Wacława Jabłońskiego 
założył 25.03.1975 roku kmdr ppor. J. Galik Zastępca Szefa Wydziału WSW 
Ustka w oparciu o materiały archiwalne otrzymane z Oddziału WSW 
Marynarki Wojennej w Gdyni 129. Celem założenia sprawy było ustalenie 
miejsca pobytu Jabłońskiego, osób z rodziny i znajomych, z którymi 
utrzymuje kontakty osobiste, bądź korespondencyjne. Przypuszczano, 
że figurant mógł w czasie przesłuchań w Szwecji i innych krajach 
zdradzić tajemnice, prowadzić nieokreśloną działalność przestępczą 
lub ewentualnie przyjechać do kraju. W wyniku działań operacyjnych 
ustalono dane krewnych i miejsce ich zamieszkania. Nie ustalono, aby 
rodzina utrzymywała kontakt z Wacławem Jabłońskim, co wynikało 
z prowadzonej kontroli korespondencji. Nie ustalono także miejsca 
pobytu figuranta. W 1965 roku Agnieszka Jabłońska - matka Wacława, 

128 Tamże, k.11, postanowienie o zaniechaniu prowadzenia sprawy.
129 Wojskowa Służba Wewnętrzna [WSW] była następczynią niechlubnej Informacji. Więcej: 

Radosław Peterman, Rola Wojskowej Służby Wewnętrznej w organach bezpieczeństwa 
Państwa w latach 1957–1990. [w:] „Politycznie obcy!”, Żołnierze Wojska Polskiego w zain-
teresowaniu Komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956, B. Polak, 
P. Skubisz, IPN Szczecin, s. 315–321.
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ORP „Żuraw”.  
ŹRóDŁO: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zdjęcie wykonał J. Uklejewski.
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wyjechała czasowo na zaproszenie Eleonory Jabłońskiej (synowej), która 
do Kanady wyjechała jeszcze w 1937 roku. Agnieszka Jabłońska, ubiega-
jąc się o paszport, nie wymieniła, że ma syna Wacława, który przebywa 
zagranicą 130. Prowadzący czynności stwierdził, że wyczerpano wszystkie 
możliwości ustalenia miejsca pobytu Wacława Jabłońskiego i dlatego 
postanowiono 9.01.1976 roku zakończyć prowadzenie sprawy 131.

W 1962 roku Stanisław Prochownik zwrócił się do władz o wydanie 
książeczki żeglarskiej. Przeprowadzono wówczas postępowanie w celu 
ustalenia czy zasługuje on na przywilej posiadania książeczki uprawniającej 
do przekraczania granicy państwowej. Ustalono, że Wojewódzki Urząd 
Spraw Wewnętrznych w Krakowie poczynając od 1947 roku prowadzi 
sprawę ewidencyjno-obserwacyjną dotyczącą Stanisława Prochownika ur. 
6 września 1927 roku. 132 2 kwietnia 1947 roku, aby skorzystać z amnestii, 
Stanisław Prochownik ujawnił się. Wskazał, że jest uczniem i mieszka 
w Zakopanem. Oświadczył, że w czerwcu 1945 roku wstąpił do AK oddział 

„Wisły” w powiecie krakowskim, gdzie przebywał do stycznia 1946 roku 
nosząc pseudonim „Bobek”. Otrzymał on na wyposażenie broń M.Pi 
nr 410 kal. 9 mm. W lutym 1946 roku pod pseudonimem „Nadwiślanin” 
przystąpił do grupy Antoniego Chmielewskiego pseudonim „Piorun”, 
która tworzyła organizację N.O.W. Z chwilą ujawnienia się Prochownik 
Stanisław złożył posiadaną broń 133. W 1951 roku został tymczasowo 
aresztowany wraz z innymi członkami załogi ORP „Żuraw”. Sprawę 
ewidencyjno-obserwacyjną zakończono w 1966 roku.

Ryszard Gurbiel został skazany na 7 lat więzienia za udział w buncie 
na ORP „Żuraw” pomimo, że powrócił do kraju. 7 stycznia 1956 roku 
Wojewódzki Urząd d/s Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie założył 
Ryszardowi Gurbielowi sprawę ewidencyjno-obserwacyjną 134. Z wła-
snoręcznie napisanego życiorysu wynika, że Ryszard Gurbiel skończył 
w Krakowie IV Gimnazjum im. Sienkiewicza i zdał maturę. W 1949 roku 
jako ochotnik wstąpił do Marynarki Wojennej, gdzie ukończył szkołę 
specjalistów morskich o specjalizacji miernik. Został skierowany do biura 
hydrograficznego Marynarki Wojennej i pływał na ORP „Żuraw”. Jak 
oświadczył Ryszard Gurbiel, skazano go na karę 7 lat więzienia za nie-
dochowanie wierności banderze. Karę odbywał w Gdańsku, w Sztumie, 
w Potulicach i w Kamieniu Pomorskim. 17 czerwca 1955 roku został 
zwolniony przedterminowo po odbyciu 3 lat i 9 miesięcy kary 135. Po po-

130 Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że Agnieszka Jabłońska wyjechała 
do Kanady używając fortelu i spotkała się tam z synem Wacławem.

131 AIPN Bu 2386/15670, k.7, postanowienie o zakończeniu prowadzenia sprawy.
132 AIPN Kr 010/1515 Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna.
133 Tamże, k.23 odpis z oświadczenia ujawnionego z dnia 2 kwietnia 1947 r.
134 AIPN Ks 010/8324 Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna.
135 Tamże, k.13 życiorys własnoręcznie napisany przez Ryszarda Gurbiela.
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wrocie z więzienia Ryszard Gurbiel zatrudnił się w Biurze Projektów 
Wodno-Melioracyjnych w Krakowie. Przystępując do rozpracowania 
figuranta zaplanowano, że zostaną pozyskani agenci w jego pracy 
oraz w miejscu zamieszkania, a także przekazano zlecenie na wywiad 
do Wydziału „B”, celem obserwacji dla ujawnienia jego kontaktów i ich 
charakteru 136. Rozpoznano rodzinę Ryszarda Gurbiela, jego żonę i ojca, 
dokonując szczegółowych ustaleń dotyczących rodziny. Sprawę ewiden-
cyjno-obserwacyjną prowadzono do 1970 roku nie uzyskując żadnych 
istotnych informacji.

Zachowane materiały operacyjne są niekompletne, fragmentaryczne 
i nie oddają szykan jakich doznali członkowie rodzin zbuntowanych 
marynarzy, którzy pozostali za granicą, jak i tych, którzy powrócili.

ZAKOŃCZENIE

Bunt na ORP „Żuraw” jest zdarzeniem wyjątkowym w dziejach nowożyt-
nej historii polskiej Marynarki Wojennej. Niezwykłość polega na tym, 
że bunt jako jedyny w pełni się powiódł, a marynarze, którzy go wzniecili, 
osiągnęli wszystkie zakładane cele, tj. przejęli władzę na okręcie wojen-
nym i pomimo braku wiedzy nawigacyjnej doprowadzili go bezpiecznie 
do portu w Ystad. Niezwykłe jest również, że bunt nie spowodował żad-
nych ofiar śmiertelnych, ani nawet ran za wyjątkiem postrzelenia się 
w sposób przypadkowy przywódcy Henryka Barańczaka. Podkreślenia 
wymaga perfekcyjny plan, który w całości został zrealizowany tak, jakby 
spiskowcy wielokrotnie go ćwiczyli. Barańczak dobierał wtajemniczo-
nych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo okrętu i prawidłowe 
funkcjonowanie maszyn. Godna uwagi jest okoliczność, że nie nastąpił 
jakikolwiek przeciek, pomimo, że w dniach poprzedzających bunt, 
marynarze byli wielokrotnie przesłuchiwani przez oficera Informacji 
por. Czyżyka. Zdumiewające jest również, że członkiem spisku był TI 

„Czapajew”, który potrafił dotrzymać lojalności wobec swoich kolegów. 
Niewątpliwie, jednym z powodów sukcesu spiskowców, była charyzma 
jego przywódcy, który cieszył się wielkim autorytetem wśród maryna-
rzy i podoficerów i potrafił ich przekonać do przyłączenia się do buntu, 
bądź by zachowali neutralność. Godna podkreślenia jest determina-
cja z jaką działali spiskowcy i ich niezachwiana wiara w powodzenie 
spisku. Jestem przekonany, że zdawali sobie sprawę, że w przypadku 
niepowodzenia zginą albo zostaną skazani na karę śmierci, gdyż na-
głośnione były przypadki spiskowców, którzy zostali wykryci i ponieśli 
najwyższy wymiar kary. Spiskowcy, a przede wszystkim ich przywódca 
Henryk Barańczak, miał świadomość i wiedzę, że przybycie do obcego 
tzw. kapitalistycznego portu nie gwarantuje otrzymania azylu. Zdawał 
sobie sprawę, że Duńczycy mogą ich wydać, gdyż Rosjanie mieli duże 

136 Tamże, k.20, wniosek z dnia 9.10.1956 r.
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wpływy, bo zdobyli i okupowali Bornholm. Większe gwarancje dawała 
neutralna Szwecja, która skrzętnie chroniła swoją niezależność, a liczni 
dziennikarze wywierali wpływ na liberalną politykę azylową. Okolicz-
ności dowodzą, że buntownicy nie zdawali sobie sprawy z wszystkich 
konsekwencji sowieckiego wymiaru tzw. sprawiedliwości, który stosował 
barbarzyńską, nieznaną europejskiej kulturze zasadę odpowiedzialności 
zbiorowej. Zapewne nie obejmowali swoją świadomością, że władze do-
padną ich najbliższych – rodziców i rodzeństwo, i będą ich prześladować 
przez długie lata aresztując i zsyłając bez wyroków do obozów pracy 
przymusowej oraz ustawicznie inwigilować i obrzydzać codzienne życie.

Odnotować należy niefrasobliwość, łatwowierność i brak rozeznania 
marynarzy i oficerów, którzy postanowili powrócić do kraju. Większość 
w swojej naiwności sądziła, że za uratowanie okrętu przed internowa-
niem, przyprowadzenie go do macierzystego portu spotkają ich pochwały 
i nagrody. Gdyby zdawali sobie sprawę w jakim ustroju żyją i jak Sowieci 
definiują zdradę, a w konsekwencji, że zostaną aresztowani, poddani 
okrutnemu śledztwu i skazani na wieloletnie więzienie – to zapewne 
większość podjęłaby inną decyzję i zostaliby w Szwecji. Zgodzić się 
należy, że bunt na ORP „Żuraw” spowodował falę represji w Marynarce 
Wojennej. Nastąpiły liczne aresztowania, wyroki skazujące, degradacje 
i brutalne traktowanie oficerów najbardziej doświadczonych, którzy 
służyli w okresie międzywojennym 137. Gdyby jednak nie było buntu 
na ORP „Żuraw”, to do wszystkich tych zdarzeń i tak by doszło, i zostałby 
znaleziony jakiś inny pretekst, wyimaginowany przez Informację spi-
sek. Decyzja, aby rozprawić się z kadrą oficerów przedwojennych, bądź 
wykazujących niewystarczające przywiązanie do ideałów komunistycz-
nych była podjęta już w 1949 roku i była konsekwentnie realizowana bez 
względu na to czy był bunt, czy też go nie było.

Uważam, że bunt na ORP „Żuraw” miał pozytywne skutki, gdyż był 
przejawem nastrojów społecznych i stanowił wyraz braku zgody na komu-
nistyczny terror. Wydarzenia na „Żurawiu” stanowiły cegiełkę w murze 

137 Jerzy Przybylski stoi na stanowisku, że decyzja o buncie była nierozważną w swoich skutkach. 
Dalej pisze: „Jeżeli działali pod wpływem oficerów Informacji narazili swoich kolegów, 
a także setki innych osób na fizyczne i moralne cierpienia. Jeżeli działali samodzielnie 
i tylko pod wpływem emocji muszą mieć świadomość odpowiedzialności za sekwencję 
wydarzeń, które miały miejsce w Marynarce Wojennej po 1 sierpnia 1951 r.” Jerzy Przybylski, 
Czy na pewno prowokacja? (Jeszcze raz w sprawie OH „Żuraw”), „Przegląd Morski”, Nr 
10/1989, s. 69–79. J. Przybylski podobny pogląd prezentuje w artykule „Okręt hydrograficzny 

„Żuraw” i jego załoga”, s. 90, pisząc: „Brak rozwagi w podejmowaniu tej decyzji [tj. wywołania 
buntu i pozostania w Szwecji, dop. E. S.] spowodował, że zwolniono z Marynarki Wojennej 
prawie 250 oficerów i podoficerów zawodowych oraz ponad 100 marynarzy i podoficerów służby 
zasadniczej spośród których większość sądzono i skazano na wiele lat więzienia. Wielu z nich 
w trakcie wykonywania wyroku pracowało w kopalniach węgla kamiennego i rudy uranowej. 
Jednocześnie wysiedlono z Trójmiasta i wybrzeża ok. 100 żołnierzy zawodowych i członków ich 
rodzin lub rodzin skazanych żołnierzy zawodowych. Wśród wysiedlonych w głąb Polski byli 
m.in. kadm. Włodzimierz Steyer, żona kmdr Zbigniewa Przybyszewskiego, st. bosm. Czesław 
Przybylski, kmdr por. Stefan de Walden, kmdr por. Franciszek Dąbrowski obrońca Westerplatte”.
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oporu i w dalszej perspektywie doprowadziły do upadku totalitarnego 
reżimu. To w przypadku braku oporu fala represji byłaby znacznie szersza.

W sprawie ucieczki „Żurawia” wielokrotnie była stawiana teza, że bunt 
części marynarzy był ukartowaną grą operacyjną Informacji Marynarki 
Wojennej, aby wykorzystać to zdarzenie do rozprawy z częścią kadry 
oficerskiej, która rozpoczynała swoją służbę w okresie międzywojen-
nym 138. Jako argumenty wskazywano pobyt na okręcie oficera Informacji 
Czyżyka, który przeprowadzał z marynarzami indywidualne rozmowy 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym bunt i uprowadzenie okrętu. 
Według zwolenników teorii prowokacji, bunt wywołali tajni współpra-
cownicy kierowani przez Informację, aby umieścić ich na zachodzie 
z wiarygodną legendą. Jako argumentu używano również faktu, że por. 
Czyżyk zszedł z okrętu w Kołobrzegu i udał się do Gdyni pociągiem. 
W chwili, gdy wysuwano te teorie, nieznane były dokumenty operacyjne 
dotyczące tajnych informatorów umieszczonych na ORP „Żuraw” i snuto 
co do tego jedynie spekulacje 139. Obecnie nie ulega wątpliwości, że je-
den TI pseudonim „Czapajew” czynnie uczestniczył w buncie z bronią 
w ręku, a drugi o pseudonimie „Zosia” zachował się biernie. Trzeci tajny 
informator, którym był jeden z oficerów (wyłączając z tego Ignatowicza) 
przez cały okres buntu był pod zamknięciem i nie brał żadnego udział 
w zdarzeniach na okręcie. TI „Czapajew” nie wywołał buntu i nie ulega 
wątpliwości, że przywódcą i głównym mózgiem wydarzeń był Henryk 
Barańczak, który nie był tajnym informatorem. Pogląd, jakoby zejście por. 
Czyżyka z okrętu świadczyło, że przygotował on bunt i nie chciał w nim 
uczestniczyć jest wątpliwy, chociażby z tego powodu, że gdyby istotnie 
przygotował on bunt, to zapewne pozostałby na okręcie, aby kontrolować 
przebieg wydarzeń w zamierzonym kierunku. Z dostępnych obecnie 
dokumentów operacyjnych nie wynika, aby por. Czyżyk wydał polecenie 
swoim tajnym informatorom wywołania buntu. Zapisy wskazują jedno-
znacznie, że mieli oni przeciwdziałać ewentualnemu buntowi. Gdyby 
istotnie przygotowano prowokację, to nie ulega wątpliwości, że fakt ten 
byłby odnotowany w ściśle tajnych wówczas dokumentach operacyjnych 
Jeżeli przyjąć, że bunt był dziełem Informacji to TI „Zosia” zachował 
się prawidłowo, gdyż ucieczka się udała. Jednak Kurczyński vel „Zosia” 
został skazany na 9 lat więzienia pomimo, że do końca był lojalny wobec 
Informacji. Nie można wykluczyć, że skazanie nastąpiło „za karę”, gdyż 
mógł on doprowadzić do uszkodzenia maszyn i uniemożliwić ucieczkę.

Bardzo szeroko do tej teorii odniósł się Jerzy Przybylski w kilku swoich 
publikacjach, w których zwalczał teorię prowokacji, nie znając doku-
mentów operacyjnych, na które powołuję się w niniejszej pracy. Kary, 

138 Twierdzenia takie wysuwa m.in. Julian Czerwiński, Wojciech Święcicki, Aleksander Gosk, 
jak również Jerzy Iwanow.

139 W niniejszej pracy po raz pierwszy ujawniam teczki personalne i pracy tajnych współpracow-
ników, gdyż materiały te nie były wcześniej znane badaczom, ani też nie były publikowane.
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jakie wymierzył Sąd Marynarki Wojennej wobec 24 marynarzy „Żurawia”, 
są drakońskie, ale nie odbiegają od innych wyroków w sprawach żoł-
nierzy i marynarzy. W sposób oczywisty uznanie 13 marynarzy, którzy 
powrócili, za winnych, było wyrokami niesłusznymi wg obowiązującego 
wówczas prawa, co jasno wykazał prokurator wojskowy już w 1982 roku 
i potwierdziły to sądy wojskowe w latach 1992–1994, unieważniając wy-
roki. Nie ulega wątpliwości, że wyroki na marynarzy „Żurawia” zapadły 
na polityczne zamówienie, a publiczne rozprawy gromadzące po kilkuset 
marynarzy miały podziałać odstraszająco i być przestrogą 140. Z przykro-
ścią należy zauważyć, że III Rzeczypospolita nie wynagrodziła cierpień, 
gdyż przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia były rażąco niskie.

Tradycje wschodnich tyranii przejęte przez Sowietów nakazywały 
karać przedmioty 141. Uznano okręt ORP „Żuraw” za winnego ucieczki, 
oraz że zhańbił polską Marynarkę Wojenną. Za karę, specjalnym na-
kazem ministra obrony narodowej, skreślono go z rejestru Marynarki 
Wojennej i otrzymał nazwę „Kompas”. Następnie, został przebudowany 
i od 1971 roku był barką koszarową zacumowaną w Gdyni. W 1981 roku 
został zezłomowany, ale nie znaczy to, że został zapomniany.

140 Sędzia mjr Teofil Karczmarz mawiał „My sędziowie nie od Boga, jak trzeba skazać to ska-
żemy”. Cytat za Andrzejem Albertem, Najnowsza historia Polski 1914–1993, t. II, s. 217.

141 Powszechnie znanym przykładem jest zachowanie Kserksesa króla Persów, który nakazał 
swoim sługom wymierzyć morzu 300 batów i do wody spuścić kajdany.
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suMMArY

The article describes the only successful rebellion on the battleship of the Pol-
ish Navy. On the 1st of August 1951, seven sailors have gained the weapons and 
overpowered eight people of the commanding staff (the officers). The Polish 
Navy’s Battleship “Żuraw” has changed his track and has arrived to port of 
Ystad, Sweden. Twelve members of the battleship’s crew has stayed in Sweden. 
The battleship has come back to port of Gdynia, Poland with the rest of the 
crew members. As a result of political arrangements, thirteen members of the 
battleship’s crew, including all the officers, has been arrested and subjected 
to a brutal investigation. After that, two court trails has been held, separately 
for the officers and for the sailors. They have been sentenced to severe cus-
todial punishments, from 2 years to 15 years of imprisonment. However, all 
the crew members that have stayed abroad have been sentenced to death 
penalty. The article describes behavior of two secret collaborators, who have 
participated in the rebellion. The author analyzes available documents, that 
testify that the families of the members of the battleship’s crew has been 
precisely spied. Some of the them has been arrested without the court sen-
tences and put into labor camps under the guise of helping in rebellion and 
escape. Furthermore, the article contains the information about the latest 
court trials that invalidate previous sentences and admit the compensation 
for the sailors, which unfortunately were very low.
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toMAsz ŁowKiewicz  
O historii stacji radarowej „Kondor”  
w Ustroniu Morskim

Wszystko zaczęło się od pewnego pytania przysłanego przez jednego z in-
ternautów, na skrzynkę pocztową strony „Twierdzakolobrzeg.pl”. Zapytał 
się, czy są jakieś informacje o Stellung 1. Ordnung Kondor. Zacząłem 
badać ten temat i okazało się, że udało się dotrzeć do niepublikowanych 
dotąd faktów z historii Ziemi Kołobrzeskiej.

W 2005 roku niewiele źródeł mówiło o tym, że w czasie II wojny 
światowej w pobliżu Ustronia Morskiego znajdowała się niemiecka stacja 
radarowa o kryptonimie „Kondor”. Właściwa nazwa to Funkmeßgerät 
Stellung 1. Ordnung Kondor, Henkenhagen, czyli kompania radiotech-
niczna 1 kategorii wykrywania, punkt o kryptonimie „Kondor” w Ustroniu 
Morskim. Od tego czasu minęło już kilkanaście lat, zostało napisanych 
kilka artykułów prasowych na ten temat, jednak nie wyczerpują one 
tematu, jedynie pobieżnie go nakreślając.

Słowo radar jest skrótem: RAdio Detection And Ranging (radiowe 
wykrywanie i namierzanie). Co ciekawe, jest to paradoks, bo urządzenie 
powstało znacznie wcześniej niż zostało nazwane. Po wielu projektach 
z różnych krajów, w 1938 roku niemiecka firma GEMA (Geselschaft fur 
Elektroakustiche und Machanische Apparate) wyprodukowała pierwszy 
seryjny egzemplarz radaru wczesnego ostrzegania o nazwie kodowej 

„Freya”. Pierwszy poważny sukces z zastosowaniem radaru Freya od-
nieśli Niemcy 18.12.1939 roku. Stacje radarowe na wyspach Heligoland 
i Wangerooge wykryły formacje brytyjskich bombowców Wellington 
z odległości 112 km. Dało to czas na poderwanie niemieckich myśliwców, 
które zestrzeliły 20 z tych maszyn.

Radar przyczynił się znacznie do poprawy obrony przeciwlotniczej 
III Rzeszy. W ciągu dnia, wykrywanie nieprzyjaciela było łatwe, ale 
po zmierzchu nastręczało to problemów. Dopiero w lipcu 1940 roku 
pułkownik Josef Kammhuber stworzył system nocnej obrony przeciwlot-
niczej III Rzeszy – tzw. Linia Kammhubera. Składał się z szeregu sektorów 
kontrolnych wyposażonych w radary i reflektory oraz powiązany z nimi 
nocny myśliwiec. Każdy sektor tak kierował nocnym myśliwcem, aby był 
w zasięgu wykrytych bombowców. Sektory były tak ustawione, aby zasięgi 
radarów wzajemnie się zazębiały i nie było wśród nich martwych pól.

Można by stwierdzić, że swoista Linia Kammhubera istniała rów-
nież na dzisiejszych ziemiach polskiego Pomorza. Istniejące w czasie 
II wojny światowej niemieckie stacje radarowe, były tak ulokowane, 
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aby zasięgi radarów się zazębiały. Choć niektóre dopiero powstawały, 
niektóre zostały przeniesione w inne miejsce, to i tak obszar Pomorza 
był dobrze chroniony pod względem obrony przeciwlotniczej. Oprócz 
funkcji typowo przeciwlotniczej radary na tym terenie miały dodatkowe 
zadanie. Wychwytywały powracające znad terenu III Rzeszy bombowce 
RAF i USAAF, które z powodu uszkodzeń lub braku paliwa kierowały się 
do neutralnej Szwecji. Takie pojedyncze samoloty, dodatkowo pozbawione 
osłony myśliwskiej, były łatwym celem dla niemieckich myśliwców.

POCZĄTKI STACJI RADAROWEJ KONDOR

W kilku serwisach internetowych oraz artykułach prasowych możemy 
wyczytać informacje 1, że stacja „Kondor” powstała 2 września 1944 roku. 
Niestety, nie można dać wiary tym przekazom, ponieważ stacja istniała 
tu znacznie wcześniej, czego dowodzą mapy rozmieszczenia stacji rada-
rowych. Na mapie z 1 kwietnia 1943 roku stacji „Kondor” jeszcze nie ma. 
Pojawia się na kolejnej, datowanej na dzień 1 lipca 1943 roku i to jako 
stacja I kategorii. Na następnej, z 31 sierpnia 1943 roku, zaznaczony jest 
jako stacja do rozbudowy. Co ciekawe, tego samego dnia na lotnisko 
w Bagiczu została skierowana 7./NJG 5 2.

1 Łukasz Gładysiak, Funkmess-Stellung Kondor, czyli niemieckie radary w Gwiździe, „Głos 
Koszaliński” 22.10.2016 r., www.ww2.dk/ground/ln/ln221.html, dostęp 07.08.2021.

2 7 Staffel / Nachtjagdgeschwader 5, czyli 7. eskadra z 5. Nocnego Pułku Myśliwskiego.

Autor artykułu na jednej z podstaw radaru Würzburg Riese, wchodzącego w skład stacji 
„Kondor”. Fot. T. Łowkiewicz, 2005 r.
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Jak z pełnej nazwy możemy wywnioskować, była to ważna stacja, 
tzw. pierwszej kategorii – 1. Ordnung (hierarchia była trójstopniowa 
od Stellung 1. Ordnung, do Stellung 3. Ordnung). Stacje 3 i 2 kategorii 
(Ordnung 3. i 2.) były to odpowiedniki posterunków obserwacyjnych 
wyposażonych w drewnianą wieżę, lornetkę i telefon. Stacje 1 kategorii 
dodatkowo miały za zadanie zbierać informacje ze stacji 2/3 kategorii, 
a niekiedy także, jak właśnie w przypadku „Kondora”, z lokalnego terenu 
od lokalnych posterunków obserwacyjnych. W tym momencie załoga 

„Kondora” znała sytuację w całym obszarze swej odpowiedzialności 
i mogła przekazać ją dalej, do nadrzędnego dowództwa, gdzie budowano 
kompletny obraz sytuacji powietrznej nad tym regionem III Rzeszy 
i skąd zazwyczaj przeprowadzano naprowadzanie. Stacja „Kondor” 
mogła również indywidualnie naprowadzać myśliwce na wyznaczone 
cele. Aby umożliwić naprowadzanie własnego samolotu na wrogi cel 
potrzebne były dwa typy radarów: wspomniana wcześniej Freya, oraz 
Würzburg Riese.

FREYA 
radar wczesnego ostrzegania
Wejście do służby:          1938 r.
Wielkość produkcji:          około 1000 szt.
Moc szczytowa:           15–20 KW
Częstotliwość powtarzania impulsów: 500
Zakres częstotliwości:        początkowo 120–130 MHz,  
                 pod koniec wojny 57–187 MHz
Maksymalny zasięg przeszukiwania:  około 160 km

WÜRZBURG RIESE 
radar przechwytywania przy naprowadzaniu z ziemi,  
także kierowania ogniem plot.
Wejście do służby:          1941 r.
Wielkość produkcji:         około 1500 szt.
Moc szczytowa:           7–11 KW
Częstotliwość powtarzania impulsów:  1875
Zakres częstotliwości: pasmo A:    553–566 MHz;  
          Pasmo B:    517–529 MHz
Maksymalny zasięg przeszukiwania:   około 64 km
Maksymalny zasięg śledzenia celu:    około 36 km 3

Na wyposażeniu stacji „Kondor” były dwie sztuki radarów Würzburg 
Riese. Świadczą o tym dwie betonowe podstawy na polu w pobliżu wsi 
Gwizd z prawej strony drogi Kołobrzeg – Koszalin (droga krajowa nr 11). 
Dodatkowo, po lewej stronie tej drogi ulokowano trzy radary Freya. 

3 Dane i parametry radarów za: Alfred Price, Narzędzia Mroku. Historia walki radioelek-
tronicznej 1939–1945, Wydawnictwo Dolnośląskie, s. 318–319.



156 | ROCZNIK 2021 | HISTORIA WOJSKOWOŚCI

Niestety, nie jest znana informacja o tym, czy wszystkie trzy stanęły 
w jednym czasie, czy dostawiano kolejne przy rozbudowach stacji.

Skąd wiadomo, że w Ustroniu Morskim ostatecznie działały trzy radary 
typu Freya? W niektórych przypadkach, aby chronić czułą aparaturę 
radaru stawiano kamienne lub ceglane mury zabezpieczające – tzw. 

„Splitter Mauer”. Do dziś można zobaczyć fundamenty po dwóch takich 
budowlach na pobliskich polach, oraz jedną całą. Przetrwała tylko dla-
tego, że znajdowała się na terenie, gdzie stacjonował rosyjski 325 pułk 
rakiet przeciwlotniczych osłaniający lotnisko Bagicz. Rosjanie ceglany 
budynek przykryli żelbetonowym dachem i zaadoptowali na własne 
potrzeby. Na pewno, aby móc skutecznie naprowadzać własne samo-
loty, potrzeba minimum dwa radary Würzburg Riese oraz jeden radar 
Freya. Radar Freya prowadził obserwację okrężną, a w razie wykrycia 
obiektu informacja o nim przechodziła do budynku dowództwa stacji, 
a stamtąd do pierwszego radaru Würzburg Riese, który mógł już śledzić 
obiekt w sposób ciągły. Drugi radar Würzburg Riese mógł w tym cza-
sie naprowadzać własne myśliwce na wychwycony cel. Aby sprawnie 
to zadanie wykonać, w budynku dowództwa zamontowany był planszet 
Seeburg, na którym był wyrysowany obszar kontroli stacji. Nad blatem 
na matowym szkle wyświetlano punktem koloru czerwonego pozycje 
wrogiego samolotu oraz punktem koloru niebieskiego pozycję własnego 
myśliwca. Dlatego pojawienie się na lotnisku Bagicz 7/NJG 5 nie było 
przypadkowe. Samoloty nie działały wyłącznie z „Kondorem”, ale zapew-
niały działania myśliwsko-przeciwlotnicze również w innych stacjach 
radarowych. Minusem takiego naprowadzania był fakt, iż pierwszy 
radar Würzburg Riese mógł naprowadzać tylko jeden myśliwiec. Aby 
temu zaradzić, w pobliżu wsi Gwizd umiejscowiono zestawy urządzeń 
radionamierników typu FuSAn 733, w którego w skład wchodziły dwa 
urządzenia: „Heinrich-Peiler” i „Hans E-Mess Gerät”. Radionamiernik 
FuSAn 733 współpracował z samolotowym transponderem FuG 16 ZY. 
Oprócz tego, zainstalowano również urządzenia (radionamiernik) FuSAn 
730/731 Freya – EGON, który współpracował z transponderem FuG 25a 
zamontowanym m.in. w samolocie Junkers 88 C-6 jakimi dysponowała 
7/NJG 5.

Niestety, okresu zainstalowania oraz dokładnej daty nie znamy. Ist-
nieją jedynie przypuszczenia co do dokładnej liczby urządzeń. Jednak 
od czasu zamontowania tych urządzeń możliwe było naprowadzanie 
większej liczby samolotów na wychwycone cele.

W artykule „Niemieckie stacje radarowe z okresu II wojny światowej 
na terenie Polski”, Jacek Durych wspomina o jeszcze jednym bardzo 
ciekawym urządzeniu które było na wyposażeniu stacji Kondor: „Jed-
nym z ciekawych, a zarazem rzadko spotykanych radarów był Jagdschloss. 
Na ogólną liczbę około 60 wyprodukowanych egzemplarzy, prawdopodobnie 
na terenie Polski zlokalizowane były 4. Z dokumentów niemieckich wynika, 
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że w obiekt taki wyposażona była kompania Seestern w Lembruku, ale nie 
zachowały się po nim żadne pozostałości, wiec trudno jest zweryfikować 
tę informację. Z dokładnie odwrotną sytuacją mamy do czynienia w Ustroniu 
Morskim, gdyż żadne dokumenty nie wskazują na zlokalizowanie w tym 
miejscu „Jagdschlossa”, ale potwierdzają to znalezione relikty oraz relacje 
pobliskich mieszkańców, którzy wspominają o „ceglanym domu z obracają-
cym się ramieniem” 4.

JAGDSCHLOSS 
radar przechwytywania przy naprowadzaniu z ziemi
Wejście do służby:          1944 r.
Wielkość produkcji:         około 80 szt.
Moc szczytowa:           150 KW
Częstotliwość powtarzania impulsów: 500
Zakres częstotliwości:        129–165 MHz
Maksymalny zasięg przeszukiwania:  około 180 km 5

Jeśli w przyszłości uda się znaleźć potwierdzenie w dokumentach lub 
relacje naocznych świadków, będzie to rewelacyjne odkrycie w temacie 
radarowym na naszym terenie.

OBSŁUGA

Stacja radarowa nie działała automatycznie. Musieli ją obsługiwać żołnie-
rze. Od 2 września 1944 roku stację obsadzono żołnierzami 40. Schwere 
Flugmelde-Leit Kompanie, Stellung „Kondor“, która wchodziła w skład 
Luftnachrichten-Regiment 221. Rozszyfrujmy nazwę: 40. ciężka kom-Rozszyfrujmy nazwę: 40. ciężka kom-
pania wykrywania i naprowadzania o kryptonimie Kondor, wchodząca 
w skład 221. pułku łączności lotniczej 6. Jestem w trakcie poszukiwania 
informacji, kto obsługiwał stację w okresie wcześniejszym. 40. kompania 
powstała w wyniku przekształceń z dawnej 18. Flugmelde-Leit Kompanie 
ze składu Luftnachrichten-Regiment 212, która stacjonowała w Regstrup 
k/Nyborg w Danii 7.

Oprócz 40. Kompanii, w Ustroniu Morskim rozmieszczono również 
sztab V Oddziału 221. pułku łączności lotniczej (V Abitellung Luftna-
chrichten-Regiment 221). Skupiał on cztery pomorskie kompanie:

 » 40. ciężka kompania wykrywania i naprowadzania o kryptonimie Kondor 
w Ustroniu Morskim,

4 Jacek Durych, Niemieckie stacje radarowe z okresu II wojny światowej na terenie Polski. 
„Infort – Biuletyn Miłośników Fortyfikacji”, 2009, s. 84.

5 Dane i parametry radarów za: Alfred Price, Narzędzia Mroku. Historia walki radioelek-
tronicznej 1939–1945, Wydawnictwo Dolnośląskie, s. 318–319.

6 Ciężka kompania wykrywania i naprowadzania, ponieważ obsługiwała stację pierw-
szej kategorii.

7 www.ww2.dk/ground/ln/ln221.html, dostęp 07.08.2021.
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 » 41. ciężka kompania wykrywania i naprowadzania o kryptonimie Leopard 
w Ulini pod Lęborkiem

 » 42. średnia kompania wykrywania i naprowadzania o kryptonimie Stier 
w Górsku k/Ustki 8,

 » 43. średnia kompania wykrywania i naprowadzania o kryptonimie Kobra 
w Sąpolnie pod Człuchowem.

Pierwszym dowódcą 221. pułku został płk Fritz Nagel. Szacuje się, 
że obsługą sztabu i radarów w Ustroniu Morskim zajmowało się od 250 
do 300 żołnierzy. Część z nich zakwaterowano w pobliskich koszarach, 
prawdopodobnie zlokalizowanych niedaleko dzisiejszego zakładu 
przetwórstwa rybnego w Gwiździe. Część kadry mieszkała na terenie 
garnizonu lotniska Bagicz. Załoga stacji nie mogła narzekać na nudę 
podczas pełnienia dyżurów. Albo pojawiały się samoloty zwiadowcze 
RAF, które podczas swoich misji fotografowały tereny wybrzeża 9, albo 
przelatywały alianckie bombowce zmierzające na bombardowanie 
Szczecina, Polic czy innych celów.

8 Średnia kompania wykrywania i naprowadzania, ponieważ obsługiwała stację dru-
giej kategorii.

9 Samoloty RAF/USAAF wykonały przeloty z wykonaniem zdjęć m.in. 1943 r. – IX, XII; 1944 r. 
– II, IV, VII, IX, X.

Jedyny ocalały „Splitter Mauer” w stacji „Kondor”. Fot. T. Łowkiewicz, 2007 r.
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DALSZE LOSY STACJI RADAROWEJ KONDOR

Do dziś nie wiadomo, do kiedy funkcjonowała stacja „Kondor” w Ustro-
niu Morskim. 5 marca 1945 roku niemieccy zwiadowcy zameldowali, 
że o godzinie 5.00 we wsi Bagicz pojawiły się rosyjskie czołgi. Stąd 
wniosek, że teren stacji radarowej zajęto tego samego dnia lub dzień 
wcześniej. Nie jest znany los wyposażenia stacji, czy zostało zniszczone 
czy zajęte lub wywiezione. W latach powojennych okoliczni mieszkańcy 
zagospodarowali pozostawione budynki i wykorzystali ich budulec 
do swoich celów. To czego nie dało się rozebrać, dzisiaj jest pamiątką 
po tajemniczej stacji radarowej.

Pomimo starań autora, artykuł ten nie jest kompletny i czeka jeszcze 
na odtajnienie i/lub odnalezienie archiwów w tym ciekawym temacie 
niemieckich radarów z Ustronia Morskiego.

Autor pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla kolegów: Cezary 
„Alkali” Piotrowski, Jacek „Covox” Durych, Michał „Beaviso” oraz Wojtek 
„Wojtarak” – za okazaną pomoc przy tworzeniu tego tekstu.
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suMMArY

The article discusses issues related to the functioning of a German radar station code-
named "Kondor" near Ustronie Morskie during World War II. This complex was established 
in 1943. Between 250 and 300 soldiers served there. The author of the article describes its 
equipment, technical details, and activities.
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roBert dzieMBA 
Kamień pokutny z drogi pomiędzy Rusowem 
a Strachominem

19 czerwca 2021 roku na drodze pomiędzy Rusowem (gmina Ustronie 
Morskie, powiat kołobrzeski) a Strachominem (gmina Będzino, powiat 
koszaliński), przeprowadzono akcję, w wyniku której wydobyto kamień 
związany z historią szlachty pomorskiej. W przedsięwzięciu uczest-
niczyła Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „Parsęta” oraz Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Prace nadzorował archeolog Andrzej 
Kasprzak z Muzeum Okręgowego w Koszalinie. Tzw. „kamienia pokut-
nego” z początku XVI wieku poszukiwała przez ostatnie dwa lata sołtys 
Strachomina – Renata Łuczak. Zabytek został usunięty z krajobrazu przez 
pracowników tutejszego PGR-u w latach 70-tych XX wieku 1. W tym też 
okresie rozebrano kościół w Strachominie. Epitafium Paula Antona von 
Kameke z 1718 roku oraz dwie XVII-wieczne płyty nagrobne: Paula Damitza 
i Gertrudy von Podewils oraz Kaspra Kameke, znalazły się w przyziemiu 
wieży Bazyliki Mariackiej w Kołobrzegu. Wstępne hipotezy dotyczące 
znaleziska zaprezentowałem czytelnikom w dniu przeprowadzonego 
odkrycia 2. W Dziale Historii Kołobrzegu Muzeum Oręża Polskiego w Ko-
łobrzegu prowadziłem jednak prace dotyczące próby ustalenia historii 
i przeznaczenia obiektu. Podstawowym błędem, jaki popełniłem, było 
poszukiwanie informacji o kamieniu z Rusowa. Zawężało to bowiem 
horyzont do przedwojennych terenów dawnego Powiatu Kołobrzesko-Kar-
lińskiego. Konsekwencją powyższego był fakt, że nie udało się znaleźć 
żadnej wzmianki. Sytuacja uległa zmianie w momencie, gdy zacząłem 
poszukiwać kamienia ze Strachomina. Okazuje się, że tak ten zabytek 
był określany przez 1945 rokiem, a także tak określany jest w polskiej 
literaturze poświęconej temu przedmiotowi.

Materiał, z którego wydobyta płyta jest wykonana, w literaturze został 
określony jako czerwony piaskowiec 3. Ma rozmiar 157×55 centymetrów. 
W jej górnej części znajduje się łeb kozła z godła rodowego pomorskiego 
rodu von Kameke. Następnie kamieniarz, który prawdopodobnie 

1 Według W. Łysiaka, nastąpiło to na polecenie ówczesnego dyrektora PGR w Rusowie. 
Wojciech Łysiak, Nieistniejący pomnik mordercy w Koszalinie. „Koszalińskie Zeszyty 
Muzealne” Nr 23/2001, s. 55.

2 Robert Dziemba: Unikatowe odkrycie: tzw. kamień pokutny po mordzie pod Strachominem, 
https://miastokolobrzeg.pl/historia/25068-unikatowe-odkrycie-tzw-kamien-pokutny-po-
mordzie-pod-strachominem.html, dostęp: 23.08.2021.

3 Album Pommerscher Bau-und Kunstdenkmäler, Fisher&Schmidt, Stettin 1899, s. 137.
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odwzorował liternictwo, ale mógł nie umieć czytać i pisać, co wyjaśnia-
łoby dziwne przerwy pomiędzy literami i wyrazami, naniósł inskrypcję:

ANNO 1605 DEN

Z8 IVNy IST DERE

E SELIGE PETER

KAMKE DER IVNGR

ZU STRACKMIN ERB-

SESSEN VON CHRIS-

TOP DAMZEN ZUM

PLEVSHAGEN ERBSES

ERBERMLICH VND . . . .

MVTLIGERWEIS ERSTO-

CHN VND VOM LEBEN ZU

TODE BRACHT DES SELE

GOT GNEDIGH SEI

W. Łysiak zaprezentował tłumaczenie powyższego tekstu: „W 1605 
roku, 28 czerwca szlachcic zacny, błogosławiony, Peter Kameke młodszy, 
właściciel ziemski Strachomina, przez Chrystofa Damitzena właściciela 
ziemskiego z Pleśnej nędznym i żałosnym sposobem został zakłuty i z życia 
do śmierci powołany. Niech Bóg będzie łaskawy” 4. W źródłach nie zacho-
wała się żadna informacja (albo też do tej pory nie udało się do niej 
dotrzeć), która upewniałaby nas co do przebiegu zarówno mordu, jak 
i powstania kamienia. W. Łysiak cytuje wszakże artykuł z koszalińskiego 
wydania czasopisma „Pommersche Heimat” z 1913 roku, gdzie opisany 
został kamień ze Strachomina. Autor powołuje się tam na rówieśnika 
Petera Kameke – Cosmusa von Simmera, autora „Historische, gene-
alogische Cosmographia“ – 14-tomowej kroniki pomorskiej, z częścią 
dotyczącą dziejów Kołobrzegu: „Beschreibung der Stadt Colbergk in 
Pommern”. Wersja opowieści jest taka: Peter Kameke i Christof Damitz 
byli na chrzcinach w Rusowie. Udali się tam po zawarciu ugody w sprawie 
sporu granicznego. Christof zaprosił Petera. Gdy wracali do domu, von 
Damitz miał skradać się za von Kameke, a następnie go zasztyletował. 
Zmarły pozostawił żonę i dziecko. Autor nie wyjaśnia, czy i jak doszło 
do ugody pomiędzy rodami, choć nie wspomina też o zemście rodowej. 
Mowa jest wszakże o tym, że sprawca zbiegł, a wdowa ponownie wyszła 
za mąż, za przedstawiciela znakomitego rodu pomorskiego von Podewils. 
Zaznacza się, że kamień stanął z woli żony 5. Problem w tym, że powyż-
sza wersja nie jest potwierdzona w żaden sposób źródłowo. W. Łysiak 
przytacza ją za tekstem popularnym opublikowanym w „Pommersche 

4 Wojciech Łysiak, Nieistniejący pomnik mordercy w Koszalinie… op.cit., s. 62.
5 Tamże, s. 63.
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Heimat” 6, choć nie jest ona cytowana w żadnym opracowaniu na-
ukowym. Powyższe oznacza, że nie możemy być pewni ani przebiegu 
zbrodni, ani tego, jak sytuacja wyglądała po zamordowaniu Petera 
von Kamecke. Wymaga to prowadzenia dalszego procesu badawczego. 
Co więcej, w pierwotnym opracowaniu zabytku z 1899 roku mowa jest 
o tym, że kamień z mocy ówczesnego prawa musiał wystawić morderca, 
a więc Christoph von Damitz 7. W. Łysiak, choć tekst ten był mu znany, 
w swoich opracowaniach tę kwestię pominął.

Wobec faktu domniemania, że kamień mogła wystawić żona zamor-
dowanego przedstawiciela pomorskiej szlachty, powstaje pytanie, czy 
w przedmiotowym zakresie mamy do czynienia z kamieniem pokut-
nym. Analiza literatury niemieckiej nie budzi co do tego wątpliwości 8. 
W opracowaniu zawierającym wypis interesujących nas tematycznie 
obiektów w regionie, wprost wskazuje się, że w Strachominie znajduje 
się kamień mordercy 9. W literaturze polskiej, szeroko o kamieniu 
mordercy ze Strachomina pisał W. Łysiak. W wydanej w 2000 roku 
monografii poświęconej śmierci i pokucie na interesującym nas ob-
szarze, autor pisze wprost o „kamieniu mordercy” 10 ze Strachomina. 
W jednej z późniejszych publikacji, W. Łysiak stwierdza natomiast tak: 

„Nieznana jest nam jednak treść umowy między rodzinami Kameke i Damit-
zenów, wskutek której wzniesiono pomnik w Strachominie. Nie wiadomo 
także, czy w istocie swej jest to rzeczywiście kamień pokutny, czy nie jest 
on dziełem wdowy po zamordowanym Peterze Kameke” 11. Widoczna jest 
tu niekonsekwencja autora. Wskazuje on bowiem, że „pomniki pokutne 
nie zawsze wznoszone były przez samych morderców” 12. Podaje tu przykłady, 
w tym kamień ze Strachomina. Jednakże, kamień z Trzebiatowa miałby 
ufundować parobek i jednocześnie morderca, którego wątpliwe, aby 
było na to stać. W. Łysiak wskazuje również, że kaplicę św. Apolonii 
w Stralsundzie w 1416 roku, w pokucie za publiczne spalenie trzech 

6 Der Mordstein von Strachmin, „Pommersche Heimat“, Nr 8/1913. Wojciech Łysiak, 
Zaklinanie śmierci. Śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim, Wydawnictwo 

„Eco”, Poznań 2000, s. 139.
7 Album Pommerscher Bau-und Kunstdenkmäler, Fisher&Schmidt, Stettin 1899, s. 137.
8 Der Mordstein von Strachmin, „Pommersche Heimat“, Nr 8/1913; P. Schulz, Die Flurnamen 

von Strachmin, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung“, Nr 12/1924; Ein Mordstein 
im Kreise Kolberg-Körlin, „Heimat – Beilage. Sonderbeilage der Schlawer Zeitung“, Nr 
31/1928; H. Spielberg, Der Mordstein bei Strachmin, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner 
Zeitung“, Nr 2/1928, Der Liekstein bei Strachmin, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner 
Zeitung“, Nr 5/1929.

9 Album Pommerscher Bau-und Kunstdenkmäler, Fisher&Schmidt, Stettin 1899, s. 92–93 
i 137.

10 Wojciech Łysiak, Zaklinanie śmierci… op.cit., s. 106.
11 Wojciech Łysiak, Nieistniejący pomnik mordercy w Koszalinie… op.cit., s. 60.
12 Wojciech Łysiak, Zaklinanie śmierci… op.cit., s. 112.
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Kamień pokutny ze Strachomina, rysunek z końca XIX w.,  
[w:] Album Pommerscher Bau-und Kunstdenkmäler, Fisher&Schmidt, Stettin 1899, 
s. 137.
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mnichów, wzniesiono przy udziale całej gminy 13. Po wtóre, przekaz 
o tym, że kamień ufundowała wdowa, nie ma ugruntowania źródłowego, 
a ma charakter jedynie popularny 14. Wreszcie, sama analiza formalna 
zabytku, przesądza w tej kwestii. Obiekt z drogi pomiędzy Rusowem 
a Strachominem w pełni odpowiada w formie i treści właśnie kamieniowi 
pokutnemu. Został ustawiony w miejscu, w którym morderstwo zostało 
popełnione. Analiza opracowań z literatury niemieckiej nie budzi w tej 
kwestii wątpliwości 15. Zachowała się także rycina z przedstawieniem 
kamienia z XIX wieku 16, a także jego zdjęcie z 1925 roku 17. Na kamieniu 
znajdują się dane o ofierze i mordercy, a także samej śmierci (mężczyzna 
został „zakłuty”). W przeciwieństwie do pomników pełniących funkcję 
upamiętniającą, nie ma tu informacji o cnotach zmarłego, czy wychwa-
lania jego ziemskich osiągnięć. W górnej części kamienia nie ma krzyża 
czy przedstawienia o charakterze chrześcijańskim, jest za to herb rodu 
von Kameke. Warto to podkreślić także z tego powodu, że kamień powstał 
już w okresie reformacji, w przeciwieństwie do wcześniejszych znanych 
obiektów, które powstawały w okresie średniowiecza i prymatu Kościoła 
katolickiego w Księstwie Zachodniopomorskim. W literaturze z końca 
XIX wieku znajduje się jeszcze jedno twierdzenie w zakresie funkcji 
krzyża pokutnego: miał on służyć wyzwoleniu duszy osoby zamordowanej 
z czyśćca dzięki temu, że każdy, kto przechodziłby obok takiego obiektu, 
wznosiłby za zamordowanego modlitwę 18. Oczywiście, nie oznacza 
to z kolei, że każdy taki krzyż jest krzyżem pokutnym 19. Podsumowując, 

13 Tamże.
14 W literaturze nie ma jednolitego poglądu w zakresie wzniesienia krzyża pokutnego 

z fundacji mordercy i fundacji rodowej. Jednakże nie można tracić z horyzontu badaw-
czego twierdzenia M. L. Klementowskiego: „Obowiązek stawiania krzyży pokutnych zanika 
w Niemczech pod koniec XVI wieku, w wyniku przemian, jakie nastąpiły po ogłoszeniu w 1532 
r. Constitutio Criminalis Carolina. Zniosła ona kary prywatne, a więc możliwość wykupienia 
się od kary. Również pojednanie, ugoda między sprawcą a pokrzywdzoną stroną, nie uwalniało 
winowajcy od kary publicznej. Wprawdzie krzyże pokutne wznoszono nadal, ale ich funkcja 
była już inna. Wznosił je już nie zabójca, ale rodzina zabitego dla uczczenia pamięci zmarłego. 
Natomiast zemsta legalna utrzymywała się nadał, mimo jej zakazu przez tzw. wieczysty pokój 
ziemski z 1495 r., przez cały wiek XVI, aż do schyłku wieku XVII”. Marian Lech Klementowski, 
O pojednaniu w zabójstwie w środkowoeuropejskich państwach w średniowieczu. „Rejent“ 
Nr 7–8/1996, s. 125.

15 Por. Max Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, 
Bildstocke, Staupsaulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 12 i n.

16 Album Pommerscher Bau-und Kunstdenkmäler, Fisher&Schmidt, Stettin 1899, s. 137.
17 Wojciech Łysiak, Nieistniejący pomnik mordercy w Koszalinie… op.cit., s. 64.
18 „Monatsblätter. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde“. Fünfter 

Jahrang, 1891, s. 24.
19 W Polsce doliczono się ok. 650 krzyży pojednania. Jednak, jak zauważa J. Warylewski, 

pojawiają się wątpliwości, czy wszystkie one powstały w oparciu o umowę kompozycyjną. 
Bez potwierdzenia w źródłach, nie można mieć pewności, że nie pełniły one innych 
funkcji: dewocyjnej, nagrobnej, pamiątkowej, a nawet granicznej. Jarosław Warylewski, 
Krzyże i kapliczki pokutne (pojednania), jako element średniowiecznej jurysdykcji karnej. 

„Studia Gdańskie”, t. XXXVIII, Gdańsk 2016, s. 155. Podobne wątpliwości wyraża W. Maisel, 



KAMIEŃ POKUTNy… | 167

moim zdaniem, możemy mieć do czynienia z kamieniem pokutnym, 
który jest takim obiektem nie tylko w swojej formie, ale także dzięki 
przesłaniu i działaniu, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Topos dobrej śmierci w kulturze, szczególnie w okresie średniowie-
cza, miał duże znaczenie dla społeczności, w której żył i funkcjonował 
zmarły. Człowiek żył w przeświadczeniu, że śmierć mu towarzyszy, dla-
tego każdy dzień życia go do niej przybliżał. Bogobojny chrześcijanin 
starał się żyć zgodnie z drogą przykazań, wystrzegając się nieprawości, 
jednocześnie starając się być przygotowanym na śmierć. Gdy zbliżało się 
poczucie nadejścia śmierci, chrześcijanin starał się pozostawić po sobie 
ład, usuwając więzy łączące go z tym światem. Pozostawiał dyspozycje 
dotyczące podziału majątku, godził się z bliskimi, sporządzał testament. 
Agonia następowała najczęściej w domu, w otoczeniu rodziny, bliskich, 
przy szepcie modlitw i zapalonych świecach. Zmarłemu na pożegnanie 
z życiem ziemskim zamykano po zgonie oczy. Taką śmierć uznawano 
za dobrą 20 i pozwalała ona na bezproblemowe przygotowanie pogrzebu, 
odprawienie egzekwii i pochowanie zmarłego.

Przeciwieństwem śmierci dobrej, była śmierć nagła, uznawana 
za złą, będąca odstępstwem od przyjętych zasad i obowiązującej kultury. 
Śmierć w wyniku zabójstwa, wypadku, ale także w wyniku sił natury, jak 
uderzenie piorunem czy utonięcie, była traktowana jako śmierć niedo-
bra. Odrębną kategorią była śmierć samobójcza czy osób, które poległy 
podczas pojedynków, jednakże uznawano ją również jako śmierć nagłą, 
a tym samym była to śmierć zła. Była przeżywana boleśnie, gdyż rodzina 
nie była na nią przygotowana. Następowała z dala od domu rodzinnego. 
Taka śmierć, sama z siebie, była uznawana za zło i wyzwalała złe emocje 
lub potrzebę zemsty. Jednocześnie, taki zgon uznawano za szkodliwy dla 
wspólnoty. Wierzenia ludowe były w tej kwestii jednoznaczne i jak podaje 
W. Łysiak, pisarz miejski z Lucerny, Cysat, miał w kronice z XVI wieku 
zapisać, że dusze ludzi „którzy przed odpowiednim czasem i godziną »nie 
zmarli śmiercią naturalną«, muszą po śmierci wędrować po ziemi, aż osiągną 
odpowiednią godzinę” 21. Oznacza to, że śmierć gwałtowna przyczyniała się 
do powstania nieszczęścia, którego skutki były społecznie odczuwalne, 
obciążające, albowiem dusze bliskich osób zmarłych nie zaznawały 
spokoju, przenikały do świata żywych i prześladowały swoich morder-
ców. Ponadto, skalane zostawało siłą nieczystą samo miejsce, w którym 
doszło do morderstwa. Co więcej, zgodnie z badaniami etnologicznymi, 
w dawnych kulturach uważano, że dusza człowieka, który zginął nagle, 

wskazując, że bez odpowiedniego rozeznania źródłowego, nie będziemy pewni co do prze-
znaczenia zabytku. Witold Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań, PWN 
1982, s. 164.

20 Wojciech Łysiak, Zaklinanie śmierci… op.cit., s. 35.
21 Za: tamże, s. 40.
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Kamień pokutny ze Strachomina, fot. z 1925 r., [w:] Wojciech Łysiak, Nieistniejący po-
mnik mordercy w Koszalinie. „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” Nr 23/2001, s. 64
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został zamordowany, nie zaznawała spokoju dopóty, dopóki nie zostanie 
pomszczona 22.

W obowiązującym w Kołobrzegu od 1255 roku prawie lubeckim 23 
kara egzekucji mieczem za zabójstwo nie została opisana. Zgodnie z art. 
97 Kodeksu Lubeckiego, jeśli sprawca zabójstwa ucieknie, połowa jego 
majątku ma zostać podzielona na trzy części i przyznana miastu, sądowi, 
a także stronie powodowej o zabójstwo 24. W okresie średniowiecza, 
na Pomorzu Zachodnim zgodnie z prawem, morderstwa nie uznawano 
za zbrodnię zasługującą na karę śmierci, ale karano za nie krwawą ze-
mstą, albo od tej kary można było się wykupić 25. Sprawę można było 
też skierować do sądu, gdyż morderstwo miało charakter roszczenia 
prywatno-skargowego 26. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ówczesny 
system prawa nie gwarantował jednostce skutecznej ochrony przed 
zamachem zarówno na nią, jak i jej mienie, czyli de facto obejmował 
szereg krzywd i roszczeń. Prawo zemsty stawało się więc legalnym 
instrumentem prawnym. Dotyczyło ono nie tylko morderstwa, ale rów-
nież pomniejszych działań człowieka przeciwko człowiekowi, poprzez 
stosowanie odwetu bez udziału prawodawcy. Prawo do zemsty miał nie 
tylko poszkodowany, ale również jego ród 27. Widziano również wady 
tego systemowego podejścia do stosowania prawa zemsty. Wróżdy 
powodowały stosowanie niewspółmiernego odwetu. Ponieważ odwet 
był nieuregulowany prawnie, każde subiektywne poczucie krzywdy 
uruchomiało system wróżd. Zemsta powodowała poczucie krzywdy 
u drugiej strony, w konsekwencji czego, uprawniała do zastosowania tego 
samego prawa 28. Taka spirala zemsty powodowała wielopokoleniowe 
swary, społeczne niepokoje i obniżała poczucie bezpieczeństwa, a nade 
wszystko przyczyniała się do strat w ludziach i mieniu. Przykładem jest 
morderstwo niejakiego Suma na przeprawie w Altefähr w 1405 roku. 
Podejrzewano o nie burmistrza Stralsundu Wulfa Wulfmana w 1405 roku, 

22 Marian Lech Klementowski, O pojednaniu w zabójstwie… op.cit., s. 105.
23 Zgodnie z przedmową do kołobrzeskiej kopii Kodeksu Lubeckiego, powstała ona 2 lutego 

1297 roku. Do Kołobrzegu 5 kwietnia 1297 roku przywieźli ją dwaj radni: Johann von 
Ghemelin i Johann Colberg. Der Kolberger Kodex des Lübischen Rechts von 1297, Verlag 
Peter Jancke, Hamburg 2005, s. 153.

24 Rolf Hammel-Kiesow, Der Kolberger Kodex und das Lübische Recht im Ostseeraum, [w:] 
Der Kolberger Kodex des Lübischen Rechts von 1297, Verlag Peter Jancke, Hamburg 2005, 
s. 22.

25 „Monatsblätter. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde“. Fünfter 
Jahrang, 1891, s. 24.

26 Wojciech Łysiak, Pokuta i pomorskie pielgrzymki pokutne w średniowieczu. „Stargardia”, 
tom III, Stargard 2003, s. 73–74.

27 Stanisław Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Wydawnictwo Zakładu Na-
rodowego Imienia Ossolińskich, Lwów-Warszawa-Kraków 1927, s. 9.

28 Marian Lech Klementowski, O pojednaniu w zabójstwie… op.cit., s. 108.
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ale wina nie została mu ostatecznie udowodniona. Jego syn, Thorkel 
Sum, był odmiennego zdania i zabił burmistrza 29.

Zmiany w praktycznym stosowaniu zemsty do dążenia do pojednania 
należy poszukiwać w chęci osiągnięcia spokoju publicznego. Zamiast 
odwetu, stosowano arbitraż, dążący do jednania poprzez zgodę zaangażo-
wanych w spór stron, oparty na zadośćuczynieniu, pokucie oraz przeba-
czeniu 30. Proces ten, zwany pokutą, określa się także jako „compositio”. 
Ugoda pojednawcza była zawierana na piśmie i była złożonym systemem 
określonych działań i gestów zarówno wobec zamordowanego, jak i jego 
rodziny. Bywało, że sprowadzała się ona do zapłacenia główszczyzny, ale 
najczęściej opierała się także o warunki dodatkowe, w tym publiczne 
upokorzenie, ofiarę na rzecz kościoła, wydalenie z miasta na określony 
czas. Powyższe wynikało albo z wyroku sądowego, jeśli sprawa oparła 
się o sąd, albo ustalane było na podstawie negocjacji prywatnych, bez-
pośrednio pomiędzy stronami, albo przy uczestnictwie pośredników. 
Umowa kompozycyjna zawierała także, poza sprawami majątkowymi, 
także kwestie duchowe, jak na przykład obowiązek pielgrzymki do miej-
sca świętego, potwierdzonej przywiezieniem znaku pokutnego, czy 
wreszcie konieczność wystawienia krzyża pokutnego 31. Pojawia się 
tu więc system nie tylko materialny, związany z utratą części majątku 
czy praw, ale także duchowy, jak ukorzenie się, błaganie, przyznanie 
do winy i uzyskanie przebaczenia, wreszcie pielgrzymka do miejsca 
świętego, w pewien sposób separująca sprawcę od jego społeczności 
na jakiś czas (ewentualnie wydalenie, pełniące tę samą funkcję), wreszcie 
gest symboliczny, związany z fundacją krzyża czy kamienia pokutnego, 
ułatwiający uzyskanie pokoju duszy zamordowanego dzięki modlitwie 
osób postronnych.

W literaturze przejawiają się przykłady różnych umów kompozycyj-
nych, natomiast na interesującym nas obszarze najstarszą zachowaną 
umową jest układ zawarty 24 stycznia 1376 roku 32. W wyniku rodowego 
zatargu, w 1364 roku Berthold Glasenpapp zamordował swojego ojczyma 
Dietmara Dobelstena w pobliżu obecnego Bukowa Morskiego. Jak 
pisze H. Riemann 33, zbrodnia ta nie została odpokutowana, a miasto 

29 Wojciech Łysiak, Pokuta i pomorskie pielgrzymki pokutne w średniowieczu. „Stargardia”, 
tom III, Stargard 2003, s. 73.

30 Stanisław Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, op.cit., s. 11.
31 Marian Lech Klementowski, O pojednaniu w zabójstwie… op.cit., s. 113. Jarosław Wary-

lewski, Krzyże i kapliczki pokutne (pojednania), jako element średniowiecznej jurysdykcji 
karnej… op.cit., s. 152.

32 Heinrich Meier, Colberger Mordsühne von 1376, [w:] Beiträge zur Geschichte und Ale-
terthumskunde Pommerns. Festschrift fünfundzwanzigjährigen Jubiläum des Herrn 
Gymnasialdirector Professor H. Lemcke, Stettin 1898, s. 55 i n. Warto tu zaznaczyć, że H. 
Riemann wskazuje, że spór ten zakończył się w 1367 roku. Herman Riemann, Geschichte 
der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 82.

33 Tamże, s. 82–83.
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skierowało tę sprawę do księcia. Intencją było skazanie zbrodniarza 
na wygnanie. Ostatecznie, doszło do podpisania umowy kompozycyjnej, 
w ramach której, sprawca do kościoła w miejscu, w którym dopuścił się 
zbrodni, miał na marach wnieść sukno wartości 12 marek. Miało mu 
towarzyszyć 100 mężczyzn i kobiet. Pamięć o zmarłym miała zostać 
uczczona podczas dwóch odprawionych mszy. Musiał ufundować dwie 
świece w podarunku razem z jedwabiem dla Kościoła, podarowane 
przez rodzinę ofiary. W Bukowie Pomorskim, gdzie doszło do zbrodni, 
morderca miał wznieść krzyż o wysokości 40 stóp, zaś w Kołobrzegu, 
przed Bramą Kamienną, miał wystawić katafalk z jedwabiem wartości 
20 marek i świecami wykonanymi z 3 funtów wosku. Następnie, katafalk 
wraz ze świecami miał być procesyjnie wniesiony do kościoła i jemu 
darowany, gdzie odprawione zostać miały 3 msze ku pamięci zamor-
dowanego, w których uczestniczyłoby 200 mężczyzn i kobiet. Berthold 
Glasenpapp został ponadto obciążony rentą roczną w wysokości 400 
marek dla rodziny zmarłego, z czego 32 marki przypadły kościołowi 
w Kołobrzegu jako ofiara rodziny zamordowanego. W ciągu 1 roku i 1 
dnia od podpisania umowy, sprawca miał odbyć pielgrzymkę do Rzymu, 
a dwóch ludzi wysłać do Akwizgranu. Z obu tych pielgrzymek miały 
zostać dostarczone znaki pielgrzymie w dowód ich przeprowadzenia. 
Ostatecznie, miał zostać wydalony z Kołobrzegu, nie mógł mieć tu domu, 
a gościnnie mógł tu przebywać 3 lub 4 tygodnie. Zgodnie z zapisem 
w księdze miejskiej, Berthold Glasenpapp spełnił ten ostatni warunek 
w 1377 roku, a w 1380 roku zrzekł się spadku po śmierci matki. Osta-
tecznie, historyk H. Riemann wskazuje, że krewni zamordowanego 
obniżyli swoje żądania wobec sprawcy, ale także, że umowa nie została 
w pełni wykonana.

H. Riemann opisuje także inny przypadek zbrodni, która zapisała się 
w historii miasta, a dotyczy dwóch niezwykle ważnych i znanych kołobrze-
skich rodów. Chodzi o Schlieffenów i Adebarów. Oba rody rywalizowały 
ze sobą na niwie politycznej o większe wpływy w mieście, a prowadzone 
przez nich spory przekładały się na napięcia społeczne. W 1486 roku doszło 
do tragedii. Dwaj przyjaciele: Benedict Adebar i Limprecht Schlieffen 
wracali z zabawy. Adebar zaszedł do domu Schlieffena i zapukał do jego 
drzwi. Chciał go przestraszyć i przez wejście pchnął mieczem. W wyniku 
nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, Limprecht został ranny. Według 
kronikarza, umierając, Schlieffen upomniał swojego kompana, aby ucie-
kał, bo czeka go rodowa zemsta. Adebar został jednak ujęty, a jego ród 
gotów był podpisać umowę kompozycyjną. Według kronikarza, Schlief-
fenowie na tym etapie sprawy mieli nie godzić się na powyższe i żądali 
sądu. Chcieli wypuścić zabójcę na wolność dopiero po wyroku, co zosta-
łoby odczytane jako akt łaski. Doprowadziło to do sporu, bo dumny ród 
Adebarów był za sprawiedliwością, ale nie za litością. Ścięcie Benedicta 
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Adebara zaogniło i tak trudne rodowe relacje, które przekładały się z kolei 
na stosunki społeczne i gospodarcze w Kołobrzegu 34.

Krzyże i kamienie pokutne są niezwykle ciekawym pomnikiem prawa 
średniowiecznego. Ich trwałość w otoczeniu miast i wsi, a także zacho-
wanie się we współczesnym krajobrazie, jest dowodem na to, że o ile 
nie wiemy, czy przyczyniły się one do skutków duchowych i spełnienia 
pokładanych w nich nadziei w zakresie życia wiecznego, o tyle możemy 
być pewni, że spowodowały, że przetrwała pamięć o tych, którzy nagle 
odeszli z tego świata. Jest to również świadectwo układu, polegającego 
na materialnym i moralnym zadośćuczynieniu wobec zmarłego i jego 
rodziny. Było to zgodne z przekonaniem ówczesnego społeczeństwa, 
że gwałt na ludzkim życiu wymagał zapłaty: pokuty i zabezpieczenia 
materialnego. Takie działanie było pożyteczne dla lokalnych społeczności, 
gdyż powodowało ustawanie niepokojów, sporów i waśni prowadzących 
do spirali odwetu. Istnieje przypuszczenie, że krzyż pokutny mógł być 
wznoszony nie tylko w miejscu zbrodni, ale także mogło to być miejsce 
pochówku zmarłego, którego zamordowano 35.

Pojednanie w wyniku zabójstwa zaczęło ustawać na większości terenów 
Niemiec od połowy XVI wieku 36. Kara stawała się upaństwowiona. Zmiany 
w podejściu kościoła w zakresie religijnego znaczenia krzyży i kamieni 
pokutnych nastały wraz z wprowadzeniem na Pomorzu Zachodnim w 1534 
roku reformacji. Tym bardziej ciekawe jest, że w okresie obowiązywania 
nowych zasad religijnych, powstał obiekt związany z dawną tradycją. 
Jak to już zostało wspomniane, treść kamienia pokutnego nie budzi 
wątpliwości i jest ona podobna do innych inskrypcji, pojawiających się 
na obiektach z tego okresu. Historie rodów również są dobrze opracowane 
i nie budzą zastrzeżeń historyków 37, a jednak nie znamy potwierdzonych 
źródłowo faktów dotyczących zbrodni na drodze pomiędzy Rusowem 
a Strachominem, pomimo, że pierwotne i cytowane już opracowania 
niemieckie kwalifikowały to wprost jako przedmiot wynikający z za-
stosowania umowy kompozycyjnej pomiędzy Christophem Damitzem 
a rodziną von Kameke 38. I choć nie znamy treści tej potencjalnej umowy, 
nie ulega wątpliwości, że status materialny sprawcy, był w końcu właści-
cielem ziemskim z Pleśnej – jak głosi inskrypcja na kamieniu, pozwalał 
mu na zapłacenie główszczyzny, opłacenie dodatkowych żądań rodziny, 
odbycie pielgrzymki i zlecenie wykonania kamienia. Rozpatrując poda-

34 Tamże, s. 263–264.
35 Marian Lech Klementowski, O pojednaniu w zabójstwie… op.cit., s. 114–115.
36 Tamże, s. 126; Jarosław Warylewski, Krzyże i kapliczki pokutne (pojednania), jako element 

średniowiecznej jurysdykcji karnej… op.cit., s. 152.
37 Por. Edward Rymar, Początki podkoszalińskiego klanu rycerskiego Kamyków i Boninów, 

„Rocznik Koszaliński” 2010; Julius Theodor Bagmihl, Pommersches Wappenbuch, Band 
3, Stettin 1847.

38 Album Pommerscher Bau-und Kunstdenkmäler, Fisher&Schmidt, Stettin 1899, s. 137.
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nia ludowe z prasy niemieckiej z początku XX wieku, że sprawca uciekł 
po dokonaniu zbrodni, moim zdaniem, należałoby uznać to jako mało 
prawdopodobne, ze względu na konsekwencje spadające na rodzinę 
mordercy i przepadek części majątku. Był on zbyt możnym człowiekiem, 
aby nie zaradzić zaistniałej sytuacji. Nie można jednak wykluczyć i tego, 
że za wzniesienie kamienia odpowiada rodzina Damitzów (w przypadku 
prowadzenia rozmów za sprawcę), jak i rodzina von Kameke, tudzież 
wdowa po zamordowanym szlachcicu. Regres umów kompozycyjnych 
lub chęć upamiętnienia zamordowanego małżonka nie może zostać 
na tym etapie badań wykluczony ze zbioru hipotez.

Odnalezienie kamienia pokutnego w wyniku działań sołtysa Stracho-
mina, Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta” oraz Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu, przyczynia się do lepszego poznania hi-
storii pomorskiej szlachty, a także pozwoliło odzyskać zaginiony zabytek, 
który upamiętniał zamordowanego Petera von Kamecke od kilku stuleci. 
Powinien być to przyczynek do dalszych badań w zakresie potencjalnej 
umowy kompozycyjnej zawartej przez oba rody i próby wyjaśnienia, 
w jakich okolicznościach kamień został wykonany. Po oczyszczeniu, 
został on umieszczony na wystawie w Muzeum Miasta Kołobrzeg w Pa-
łacu Braunschweigów, która jest oddziałem Muzeum Oręża Polskiego.

Akcja wydobycia kamienia pokutnego, 19.06.2021 r., fot. P. Gryń.
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suMMArY

On 19 June 2021 on the road between Rusów and Strachomin the "Parsęta" Group with the 
participation of the Polish Arms Museum in Kołobrzeg carried out an action as a result of 
which a stone connected with the history of the Pomeranian nobility was excavated. The 
so-called "murderer's stone" from the beginning of the 16th century which has been sought 
for the last two years by Renata Łuczak, the village leader of Strachomin. The monument 
was removed from the landscape by employees of the local State Agricultural Farm in 
the 1970s. The slab is 157x55 cm. It was made of red sandstone. In its upper part there is 
a head of a goat from the family emblem of the Pomeranian family von Kameke. Below 
there is an inscription in German which states: "In 1605, on 28 June, the nobleman, decent, 
blessed, Peter Kameke the younger, landowner of Strachomin, was stubbed by Chrystof 
Damitzen landowner of Pleśna in a miserable and pathetic manner and called from life 
to death. May God be gracious". (translation by W. Łysiak). Currently, the monument is in 
the Museum of the Town of Kolobrzeg.
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Andrzej puŁAwsKi 
Zbroje płytowe Zyberta (Siwerta) Grantzina 
i Paulusa von Damitza z przekazów 
ikonograficznych zlokalizowanych w Bazylice 
Konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Kołobrzegu

Przekazy ikonograficzne stanowią istotne źródło poznania dawnego 
uzbrojenia. Do dziś zachowało się wiele obiektów z tej kategorii, doku-
mentujących rynsztunek z różnych epok, np. monety, pieczęcie, herby 
czy zabytki sztuki 1. Wprawdzie poziom odwzorowania uzbrojenia 
na tych przedmiotach jest na różnym poziomie, często dzięki ikonografii 
bronioznawcy mają możliwość uzupełnienia wiedzy na temat jej kon-
strukcji, datacji i sposobu użycia. W przypadku odwzorowania postaci 
historycznych, źródła ikonograficzne dokumentują jakiej broni osoby 
te używały. W Bazylice Konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Kołobrzegu znajdują się dwa zabytki ruchome, które spełniają 
powyższe warunki. Należą do nich epitafium Zyberta (Siwerta) Grantzina 
i płyta nagrobna z wizerunkiem Paulusa von Damitza 2. W niniejszej pracy 
podjęto analizę tych wizerunków pod kątem pełnych zbroi płytowych.

1 Do najważniejszych prac w języku polskim, które opierają się na analizie tego typu obiek-
tów należą: Leszek Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce 
w świetle źródeł ikonograficznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976; 
Zdzisława Wawrzonowska, Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV 
wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź 1976; Mariusz Cieśla, Broń renesansowa 
na Śląsku, Wydawnictwo i Agencja informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, Racibórz 2008. 
Do prac dotyczących uzbrojenia w dawnym księstwie pomorskim, opierających się na za-
bytkach sztuki, należą między innymi: Andrzej Puławski, Gotyckie uzbrojenie ochronne 
na epitafium Zyberta (Siwerta) Grantzina z 1492 roku z kościoła NMP w Kołobrzegu, [w:] 
Janina Kochanowska (red.), Trzebiatów – spotkania pomorskie 2015, Trzebiatów 2016, 
s. 97–105; Tenże, Renesansowe i barokowe uzbrojenie ochronne na Pomorzu w świetle 
wybranych źródeł ikonograficznych, „Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Hi-
storycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem 
nadbałtyckich”, t. X (2015), 2016, s. 181–232; Tenże, Zbroje książąt pomorskich z kaplicy 
zamkowej w Szczecinie – próba charakterystyki w oparciu o zabytki sztuki, „Stargardia. 
Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości 
i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich”, t. XI (2016), 2017, s. 77–97; Tenże, 
Renesansowe zbroje płytowe z napierśnikiem bombiastym w dawnym księstwie pomor-
skim w świetle wybranych zabytków sztuki, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 
LXVII (2019), nr 4, s. 415–434.

2 Należy nadmienić, że płyta nagrobna z wizerunkiem Paulusa von Damitza i jego małżonki, 
pierwotnie znajdowała się w kościele w Strachominie (gm. Będzino, pow. koszaliński).
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Zybert Grantzin na epitafium z 1492 r. Fot.: Andrzej Puławski.
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Epitafium Zyberta Grantzina jest obrazem namalowanym na desce 
temperą, o wymiarach 125x152 cm. Przedstawia klęczącego z modli-
tewnie złożonymi rękoma i ubranego w pełną zbroję płytową Zyberta 
Grantzina, który uciekając przed zagrożeniem pozostawiał swojego 
konia przy bramie cmentarza. Z grobu na pomoc wychodzą mu szkielety 
uzbrojone w narzędzia pracy, używane za ich życia. Przed cmentarzem 
widoczny jest konny zbrojny oddział, w oddali natomiast grupa zbrojnych, 
zmierzających z pomocą Grantzinowi. W tle zauważalne jest miasto. 
U dołu obrazu przedstawiono, w półkolistych zwieńczeniach, postaci: 
św. Andrzeja z krzyżem w formie litery X i św. Jakuba Starszego z laską, 
odzianego w strój pielgrzymi. Epitafium datowane jest na 1492 rok 3. 
Z kolei płyta nagrobna Paulusa von Damitza i jego małżonki wykonana 
została z kamienia. Wizerunki zostały odwzorowane jako płaskorzeźby. 
Szlachcic został przedstawiony od pasa w górę, ubrany w pełną zbroję 
płytową. Wizerunki zmarłych otaczają dekoracje i inskrypcje. Obiekt 
datowany jest na 1644 rok 4.

W ostatnich stuleciach średniowiecza doszło do wzrosło znaczenie broni 
drzewcowej, miotającej i palnej. Spowodowało to zmiany w uzbrojeniu 
ochronnym, w efekcie czego rozpowszechniła się pełna zbroja płytowa. 
Proces produkcji tego uzbrojenia wymagał precyzji i dużego warsztatu. 
Materiałem do ich wytwarzania były żelazne płyty, które formowano 
zaawansowanymi narzędziami jak wielkie młoty i wirujące tarcze. 
Z czasem zbroje udoskonalano, przez co ewoluowały jej poszczególne 
elementy. Zmieniał się również cel jej noszenia; oprócz zbroi bojowych 
używano turniejowych i paradnych (ceremonialnych) 5.

Zybert Grantzin ubrany jest w zbroję gotycką. Uzbrojenie to powstało 
w pracowniach płatnerzy niemieckich w połowie XV w. i było popularne 
w drugiej części tego stulecia na terenie Europy. Jej podstawowym bu-
dulcem była biała polerowana stal. Zbroja gotycka charakteryzowała się 
smukłą sylwetką, ostrością konturów, wydłużonymi formami, krawędziami 
zdobionymi w drobne, ale precyzyjne motywy oraz układem żłobków 6. 
Jej forma, jak każdej zbroi płytowej, była odbiciem ówczesnego ubioru.

Odwzorowane przez autora epitafium uzbrojenie ochronne Grantzina 
składa się z następujących elementów. Na głowie rycerza zauważalny 
jest hełm zamknięty – łepka, celata (salada). Jego zasłona, mocowana 
za pomocą zaczepów skroniowych, z poziomą szparą wzrokową, unie-
siona jest do góry. W przedniej części zbroi znajduje się podbródek, 
napierśnik z układem żłobków i hakiem do mocowania kopii. Fartuch 

3 Andrzej Puławski, Gotyckie… op. cit., gdzie dalsza literatura dotycząca epitafium.
4 Tenże, Renesansowe i barokowe… op. cit., s. 210–211, gdzie dalsza literatura dotycząca 

płyty nagrobnej.
5 Mariusz Cieśla, Broń renesansowa… op. cit., s. 13–14.
6 Zdzisław Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 108.
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Paulus von Damitz na płycie nagrobnej z 1644 r. Fot. Grzegorz Bera.
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zbroi połączony jest z taszkami za pomocą nitów. Na epitafium widoczne 
są oba naręczaki, na które składają się wielofolgowane naramienniki, 
tarczki opachowe, opachy, nałokietniki i zarękawia. Rycerz ma założone 
rękawice palczaste z długimi mankietami. Nogi klęczącego chronią 
nabiodrki, folgowane nakolanniki, które zachodzącą wysoko na nabio-
drki i nagolenice. Stopy chronione są przez charakterystyczne dla zbroi 
gotyckiej, folgowane trzewiki ze szpiczastymi czubkami. Do trzewików 
zamocowane są ostrogi o gwieździstych bodźcach 7.

Paulus von Damitz ubrany jest w zupełnie inny typ zbroi płytowej, 
co wynika z chronologii. Niestety, nie jest możliwa jej pełna klasyfikacja. 
Podstawą do identyfikacji pełnej zbroi płytowej jest określenie typu jej 
napierśnika. Niestety, część napierśnika na wizerunku von Damitza 
jest zasłonięta, co znacznie utrudnia jego rozpoznanie. Najprawdopo-
dobniej jest to napierśnik z tzw. gęsim brzuchem (lub „gąską”) 8. Zbroje 
z tego typu napierśnikiem najpopularniejsze były w drugiej połowie XVI 
wieku 9. Był to ostatni typ zbroi renesansowej. Wcześniejszymi typami 
napierśników zbroi renesansowych były: bombiasty (kolisty) i tzw. tapul. 
Napierśnik z tzw. gęsim brzuchem zanikał w pierwszej połowie XVII 
wieku na rzecz mniej wypukłego i bardziej czworobocznego, używanego 
w zbrojach barokowych.

Na płycie nagrobnej obojczyk zbroi zasłonięty jest przez brodę szlach-
cica i kryzę hiszpańską. Napierśnik z pionową ością po środku i krótkim 
fartuchem. W pełni rozpoznawalny jest jedynie prawy naręczak osoby 
odwzorowanej. Składa się on z folgowanego naramiennika, opachy, nało-
kietnika i zarękawia. Wizerunek zawiera tylko jedną rękawicę palczastą. 
Przed postacią na stole leży hełm zamknięty, z uniesioną zasłoną, typu 

„wróbli dziób”, grzebieniem i pióropuszem. Kołnierz opisywanego hełmu 
jest folgowany. Zbroję dekorują zdobienia w postaci pasów trawionych. 
Zdobienia występują na krawędziach, wzdłuż pionowej ości napierśnika, 
naręczaka i na hełmie 10.

Poziom odwzorowania uzbrojenia na analizowanych przekazach 
jest metodologicznie niezwykle przydatny. Autorzy wizerunków z dużą 
dokładnością przedstawili poszczególne elementy zbroi płytowych. Od-
najduje to potwierdzenie w licznych katalogach muzealnych, wydawanych 

7 Andrzej Puławski, Gotyckie… op. cit.
8 Jest to tłumaczenie z języka niemieckiego (Gansbauch). Napierśniki tego typu charaktery-

zowały się zwężeniem w kształt trójkąta, zwieńczonego obłym, a nawet obwisłym zakoń-
czeniem w dolnej części tego elementu uzbrojenia. W wyglądzie występ ten przypomina 
pierś gęsi, co tłumaczy jego nazwę, Zdzisław Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce… op. 
cit., s. 155.

9 Andrzej Puławski, Renesansowe i barokowe… op. cit., s. 186.
10 Tamże, s. 210–211.
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w Polsce i Europie 11. Na podstawie omawianych źródeł ikonograficznych, 
bronioznawca może nakreślić stan ówczesnego uzbrojenia mieszkańców 
dawnego księstwa pomorskiego. Wprawdzie jest to jedynie wycinek 
większej całości materiału źródłowego, którym są wizerunki rozsiane 
po całym regionie, wykorzystane w niniejszej pracy zabytki sztuki stano-
wią istotny element w badaniu dawnego uzbrojenia pomorzan żyjących 
u schyłku średniowiecza i na początku wczesnych czasów nowożytnych. 
Należy nadmienić, że epitafium Zyberta Grantzina jest jedynym zabytkiem 
sztuki zawierającym wizerunek postaci historycznej w gotyckiej pełnej 
zbroi płytowej. Fakt ten czyni ten przekaz ikonograficzny unikalnym 
na tle całego Pomorza.

Na wizerunkach, zbroje, tak jak pozostałe uzbrojenie, posiadają 
znaczenie symboliczne. Świadczyły o szlacheckim pochodzeniu przed-
stawianych osób, gdyż niższe warstwy społeczeństwa najczęściej uży-
wały półzbroi, co w stosunku do Pomorza potwierdzają źródła pisane 12. 
Szczególną rolę należy przypisać ostrogom i hakowi do podtrzymywania 
kopii. Elementy te związane są z jazdą konno, co szczególnie podkreśla 
wysokie urodzenie ich właścicieli. Posiadanie pełnej zbroi płytowej było 
również odbiciem możliwości finansowych, gdyż uzbrojenie to należało 
do ekskluzywnego i drogiego.

11 Np. Johannes Schöbel, Prunkwaffen. Waffen und Rüstungen aus dem Historischen 
Museum Dresden, Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig 1973; 
Zdzisław Żygulski jun., Stara broń w polskich zbiorach, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Warszawa 1984.

12 Thomas Kantzow, Pomerania. Kronika Pomorska z XVI wieku, tom II, tłumaczenie 
Krzysztof Gołda, opracowanie Tadeusz Białecki, Edward Rymar, Uniwersytet Szczeciński, 
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 233.
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suMMArY

The text contains the results of the analysis of two iconographic records: Zybert (Siwert) 
Grantzin's epitaph from 1492 and Paulus von Damitz's tombstone from 1644. Both figures 
are dressed in full plate armour. Grantzin has Gothic armour, while von Damitz has Renais-
sance armour. The level of reproduction of the armour stands at a high level, which makes 
the epitaph and the tombstone valuable material for arms scholars.
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roBert dzieMBA  
Ecce Homo – trzy pomorskie kopie dzieła 
Rembrandta

Gdy w Wielkanoc 2021 roku postanowiłem opisać obraz „Ecce Homo” 
z Bazyliki Mariackiej w Kołobrzegu, okazało się, że choć dzieło pochodzi 
z 1640 roku i przetrwało do dnia dzisiejszego, pomimo zniszczeń kościoła 
w 1945 roku, to na jego temat informacji jest jak na lekarstwo 1. W wypi-
sie dzieł sztuki kościoła mariackiego w Kołobrzegu u J. Wachsena, nie 
znalazłem opisu tego obrazu, choć autor zwraca uwagę na inne elementy 
wyposażenia 2. Pierwsza wzmianka na ten temat pojawia się w pracy J. 
Maassa 3. P. Hinz również nie poświęca wiele uwagi temu obrazowi, za-
znaczając jednak, że „powstał podobno pod wpływem sztuki Rembrandta” 4. 
Ani w okresie przedwojennym, ani powojennym, nie natrafiłem na ani 
jedną pracę łączącą kołobrzeski obraz z konkretnym dziełem Rembrandta 5.

Obraz „Ecce Homo”, znany również jako „Chrystus przed Piłatem” 
powstał w 1640 roku. To tłusta tempera na desce, malarstwo tablicowe. 
Obraz ma wymiar 135×116 cm, z ramą 160×145 cm. Namalował go Joachim 
Knochenhower, a kwestię tę przesądza J. Maass, którego praca o historii 
kościoła mariackiego jest często pomijana. Wskazuje on, że ród Kno-
chenhowerów zajmował się malarstwem. Dzieło to powstało 3 kwietnia 
1640 roku 6. Obraz dość szybko został odrestaurowany. Dokonał tego wnuk 

1 Robert Dziemba, Kołobrzeski Chrystus przed Piłatem – kopia Rembrandta z 1640 roku, 
https://miastokolobrzeg.pl/historia/24585-kolobrzeski-chrystus-przed-pilatem-kopia-
rembrandta-z-1640-roku.html, dostęp: 18.08.2021.

2 Johann Friedrich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 89 i n.
3 Johann G. W. Maass St. Marien Dom-Kirche zu Colberg, Colberg 1837, s. 80. Autor pisze 

o omawianym dziele tak: „Obraz ten jest prawdopodobnie jednym z najwspanialszych dzieł 
w całym kościele”. To bardzo odważne stwierdzenie: nie snycerka, nie brązy, ale baro-
kowy obraz.

4 Paulus Hinz, Der Kolberger Dom und seine Bildwerke, Stettin 1936, s. 148.
5 W ogóle w polskiej literaturze poświęconej historii kościoła mariackiego, obraz „Ecce 

Homo” traktowany był niezwykle marginalnie. Powodem tego stanu jest fakt, że I. Galicka 
podczas badań w 1960 r. napisała zaledwie kilka zdań o scenie głównej, prezentowanej 
na tym obrazie. W późniejszym okresie nikt nie zadał sobie trudu, aby pogłębić zagadkę 
tego dzieła. Było ono marginalizowane na tyle, że H. Kroczyński w swojej pracy „Jedenaście 
wieków Kołobrzegu”, nie poświęcił mu nawet wzmianki. Izabela Galicka, Kolegiata p.w. 
NMP, Warszawa 1960, s. 40. Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska konkatedra, Kołobrzeg 
1986, s. 17. Dominik Kubicki, Kołobrzeska konkatedra, Pelplin 2000, s. 78.

6 1 kwietnia 1640 roku przypadała Niedziela Palmowa, a więc jeśli obraz ukończono w Wielki 
Wtorek 3 kwietnia, to mógł on zostać zaprezentowany kołobrzeżanom w Wielki Piątek, 
który przypadał 6 kwietnia 1640 roku.
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autora – Aegidius Knochenhower w 1715 roku 7. Nie wiadomo, dlaczego 
obraz wymagał restauracji w niecałe sto lat od powstania, natomiast 
informacja na ten temat znalazła się na jego złoconej ramie 8. Kolejna 
renowacja nastąpiła w 1817 roku 9.

Wielopostaciowa kompozycja zaprezentowana została na tle pałacu 
Poncjusza Piłata, rzymskiego prefekta Judei. W głębi, widoczna jest 
kolumna z wizerunkiem cesarza oraz zabudowania, nad którymi zza 
chmur przebija się słońce. Główna część przedstawienia umiejscowiona 
została po prawej stronie. Pierwszą postacią jest Piłat, siedzący na znaj-
dującym się na podwyższeniu tronie z baldachimem. Autor przedstawił 
go jako starszego mężczyznę, z brodą i turbanem na głowie, ubranego 

7 Według J. Maassa, ród Knochenhowerów wymarł w XVIII wieku. Johann G. W. Maass St. 
Marien Dom-Kirche zu Colberg, Colberg 1837, s. 80.

8 Kolejną znaną restaurację obraz przeszedł już w XXI wieku. Dzięki temu, scena Chrystusa 
przed Piłatem stała się widoczna.

9 Domus Ecclesiae, GorekRestauro s.c., Warszawa 2011, strony nienumerowane, opis obrazu 
„Ecce Homo” nr 22.

Obraz „Ecce Homo” z 1640 r. z Bazyliki Mariackiej w Kołobrzegu.
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w ozdobioną złotym haftem reprezentacyjną szatę. Unosi prawą rękę, 
jakby uspokajając przedstawicieli Sanhendrynu, chcąc zachować dystans. 
Jeden z kapłanów, przyklęka i wręcza prefektowi długi kij, być może 
trzcinę. Obok niego tłoczą się pozostali kapłani, nalegający na Piłata, 
przedstawieni w bogatych szatach. Promienie słońca wychodzącego zza 
chmur oświetlają postać Jezusa Chrystusa, stanowiącą centralny punkt 
dzieła. Mesjasz ma goły tors i umęczoną twarz, ręce w kajdanach trzyma 
przed sobą. Na plecach ma jasny, biały płaszcz. W biblii mowa jest wszakże, 
że Chrystus miał płaszcz purpurowy, za jednym wyjątkiem. Ewangeliści: 
Mateusz, Marek i Jan są zgodni: „Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa 

„Ecce Homo” Rembrandta, National Gellery.
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z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat 
i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny” (Mt); „Żołnierze zaprowadzili Go 
na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go 
w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę” (Mk); „Wówczas 
Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, 
włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym” (J). Problem 
w tym, że w tych opisach męki Chrystusa, płaszcz purpurowy czy szkar-
łatny pojawia się u niego po wyroku Piłata. Ale inaczej jest u św. Łukasza: 

„Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał 
ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali 

„Ecce Homo” Rembrandt/Harmensz van Rijn (1606–1669), Vliet Jan Joris (1610–1635?) 
ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
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się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni”. Oznacza 
to, że scena z obrazu zgadza się z opisem ewangelicznym. Św. Łukasz 
zaprezentował inne opowiadanie i to na nim oparł się artysta, przedsta-
wiając scenę u Piłata, gdzie Jezus ma „lśniący płaszcz”. Po lewej stronie 
Chrystusa stoi jeden z jego oprawców. W tle, kłębią się żołnierze i gapie. 
W lewym rogu znajduje się tłum, dyskutujący i reagujący na gest Piłata.

To niejedyne przedstawienie Chrystusa przed Piłatem na Pomorzu 
Zachodnim. Kolejny obraz został namalowany dla kościoła NMP Królowej 
Świata w Stargardzie. Znajduje się w środkowej część ołtarza głównego 
tej świątyni. Barokowe dzieło powstało z fundacji stargardzkiego krawca, 
Christofera Pütmanna oraz jego żony, Priscilli Loitzen w 1663 roku. Au-
torem obrazu jest stargardzki malarz Heinrich Redtel 10, zaś snycerkę 
ołtarza mógł wykonać jego teść – Blume 11. Ołtarz jest trzykondygna-
cyjny. W dolnej części znajduje się predella (brak malowidła, zasłonięte 
tabernakulum). W górnej części znajduje się obraz z postacią Chrystusa 
Pankratora, otoczony grupą ukrzyżowania, która wieńczy ołtarz. Obraz 
główny ze sceną Chrystusa przed Piłatem, zakończony półkoliście, znajduje 
się w otoczeniu dwóch wysuniętych kolumn. Cokoły i gzyms zdobione 
płaskorzeźbionym ornamentem. W 1822 roku ołtarz został zastąpiony 
dziełem Karla Friedricha Schinkla. Do prezbiterium powrócił w 1911 
roku. Poddano go w tym czasie konserwacji przeprowadzonej przez 
rzeźbiarza Ehlerta ze Szczecina i malarza Augusta Wildta z Hanoweru. 
Po 1945 roku trafił do kościoła Św. Ducha w Stargardzie. Do kościoła 
mariackiego powrócił po zakończeniu konserwacji w latach 1980–1981.

Niemalże identyczny ołtarz, bo pozbawiony pewnych elementów, 
znajduje się w katedrze w Kamieniu Pomorskim. Brakuje zwieńczenia 
w postaci grupy pasyjnej. Dzieło powstało w 1684 roku w warsztacie 
Heinricha Redtela z fundacji księcia Ernesta Bogusława de Croy. Zostało 
ustawione we wnętrzu katedry przy lektorium. W predelli znajduje się 
scena ostatniej wieczerzy. Jego konserwację przeprowadzono w latach 
1848–1850, a kolejną już w XXI wieku. W 1961 roku ołtarz przeniesiono 
z lektorium do południowego transeptu 12. Niestety, przez pewien czas 
scena główna była zasłonięta innym obrazem, co spowodowało jej 
ściemnienie i obecnie może być on nieco nieczytelny.

Powstaje pytanie: skąd takie natężenie przedstawień sądzonego 
przez Piłata Chrystusa w trzech najważniejszych kościołach Pomorza 

10 Heinrich Redtel, wnuk Dawida i syn Martina Redtela, pochodził ze znanej rodziny malarzy 
pracujących w Szczecinie m.in. dla dworu książęcego. W 1641 roku otrzymał obywatelstwo 
szczecińskie, a później stargardzkie.

11 Maciej Słomiński, karta ołtarza głównego w kościele NMP w Stargardzie, archiwum Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

12 K. Kroman, J. Kochanowska, karta dawnego ołtarza głównego w kościele Św. Jana Chrzci-
ciela w Kamieniu Pomorskim, archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Szczecinie.
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Ołtarz główny w kościele mariackim w Stargardzie, fot. R. Dziemba.
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Zachodniego? To niejedyne pytanie, na które warto udzielić odpowie-
dzi. Kolejne nasuwa się samo po zobaczeniu tych obrazów: dlaczego 
wyglądają one niemal identycznie? Odpowiedź na drugie pytanie nie 
jest skomplikowana. Wszystkie te dzieła sztuki są kopią ryciny, której 
autorem jest Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669) oraz Vliet 
Jan Joris (1610–1635?). Dzieło to powstało w oparciu o szkic olejny, któ-
rego wykonanie datowane jest na 1635 rok 13. Akwaforta powstała i była 
kolportowana od 1636 roku 14. Wszystko wskazuje na to, że była dość 
popularna. Jak argumentuje L. Brusewicz, przedstawienie autorstwa 
Rembrandta posiadało „niespotykaną dotąd dramaturgię epicką” i zostało 
opracowane tak, „by swoją wymową ideową nawiązywało do ówczesnych 
holenderskich dyskusji teologicznych o antytezie „Prawo – Ewangelia”” 15. 
Jego cena wszakże przewyższała wartość wielu innych dzieł malarskich 
i była jedną z najdrożej sprzedawanych grafik w ówczesnej Holandii. Nie 
mogę wszakże zgodzić się z L. Brusewiczem, że scena „Chrystusa przed 
Piłatem” została zaczerpnięta z Ewangelii Św. Jana (19,1–16) 16. Proces 
Chrystusa w tej Ewangelii odbywa się niejako w dwóch miejscach: 
u Piłata, gdzie doprowadzono Jezusa, ale także przed pretorium, gdzie 
zostali Żydzi 17. Podobny układ całej tej sceny można zaobserwować 
u dwóch pierwszych ewangelistów: Mateusza i Marka. Zupełnie inaczej 
przedstawia tę opowieść ewangelista Łukasz. Zgromadzenie Żydów po-
wstało i zaprowadziło Jezusa przed Piłata, gdzie go oskarżano. Tu Piłat 
nie wstaje, nie wychodzi – wszystko dzieje się w jednym miejscu, za wy-
jątkiem oddania Jezusa Herodowi i jego powrotu w „lśniącym płaszczu” 
do Piłata. I to ten moment, gdy Piłat obwieszcza, że nie znalazł w nim 
żadnej winy, a Żydzi domagają się ukrzyżowania, przedstawił Rembrandt. 
Moim zdaniem, przesądzający w tej kwestii poza opisem wymiany zdań 
pomiędzy Żydami a Piłatem, jest właśnie płaszcz, o którym pozostali 
ewangeliści wspominają dopiero po wyprowadzeniu Jezusa od Piłata.

Dzieło kołobrzeskie powstało już 4 lata po rozpowszechnieniu akwa-
forty. Jak widać, nie było jedynym obrazem namalowanym w oparciu 
o zdobywającą popularność grafikę, czego dowodzi powstanie ołtarza 

13 Lech Brusewicz, Zagadka tzw. „Ecce homo” z Kościoła św. Piotra na Helu: studium re-
cepcji sztuki Rembrandta w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej. „Acta Universitatis 
Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, Nr 25/1994, s. 67. https://www.
nationalgallery.org.uk/paintings/rembrandt-ecce-homo, dostęp: 19.08.2021.

14 Widnieje w katalogu rycin Bartscha pod nr 77 jako „grand Ecce Homo”. Por. Adam von 
Bartsch, Catalogue raisonné de toutes les Estampes qui forment l‘Œuvre de Rembrandt, 
et ceux de ses principaux Imitateurs, Wien 1797, s. 34 i 80.

15 Lech Brusewicz, Zagadka tzw. „Ecce homo” z Kościoła św. Piotra na Helu… op.cit., s. 67.
16 Tamże, s. 66.
17 „Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę. Dlatego 

Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? 
(…) Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty 
jesteś Królem Żydowskim?”.
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dla kościoła w Stargardzie i Kamieniu Pomorskim, a więc w kręgu 
wschodnich terenów Pomorza i ówczesnego państwa brandenburskiego 
L. Brusewicz, opracowując swój artykuł, wskazał na inne dzieła zrealizo-
wane w oparciu o tę akwafortę, ale obraz z Kołobrzegu pominął. W ten 
sposób powstał w 1647 roku obraz dla kościoła św. Piotra na Helu (obec-
nie w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku). Spośród tych, które 
bardziej bądź mniej odwzorowywały holenderski oryginał, wskazuje się: 
obraz z 1667 roku w ratuszu w mieście Reval w Estonii, obraz ze zbiorów 
Kunsthalle w Karlsruhe sprzed 1803 roku. Dwie kolejne kopie sprzedano 
na londyńskiej aukcji w 1949 i 1954 roku. L. Brusewicz odnalazł także taką 

Ołtarz w konkatedrze Św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, fot. R. Dziemba.
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kopię w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu czy w kościele 
Św. Mikołaja w Greifswaldzie (prawdopodobnie krótko po 1650 roku) 18.

L. Brusewicz próbując wyjaśnić recepcję sztuki Rembrandta, w tym 
wypadku przedstawienia Chrystusa przed Piłatem ze słynnej akwaforty, 
doszukuje się źródeł powstawania mody rembrandtowskiej w warsztacie 
gdańskim i przedstawia ku temu mocne argumenty w postaci zrealizowa-
nych dzieł. I dalej twierdzi następująco: „Wśród obrazów powtarzających 
przedstawienie wyobrażone na rycinie B.77 jedyne dzieło pochodzące z kościoła 
helskiego jest nie tylko dobrym i dość wiernym jej naśladownictwem, ale także 
wskazuje duże prawdopodobieństwo do maniery malarskiej amsterdamskiego 
mistrza. Ono też – jak się wydaje – stanowiło inspirację bądź bezpośredni wzór 
dla innych malowideł nadbałtyckich ukazujących rembrandtowską wersję 

„Ecce Homo”” 19. Jest jeszcze jeden ważny argument, przemawiający 
za Gdańskiem, jako miejscem, gdzie powstawały interesujące nas dzieła. 
Nad Motławą akwaforta Rembrandta musiała być znana, podobnie jak 
ryciny innych mistrzów, na bazie których swoją wiedzę pogłębiał tam-
tejszy lokalny warsztat. I choć „Ecce Homo” było dziełem nowatorskim, 
to jednak w Gdańsku potrafiono rozeznać się w kwestiach nurtujących 
mistrzów holenderskich w latach 30-stych XVII wieku. Miasto to było 
bogate i znaczące pod względem politycznym. Na przełomie XVI i XVII 
wieku jego pozycja uległa wzmocnieniu dzięki zyskom z handlu m.in. 
polskim zbożem. Tu rozwijała się kultura w oparciu o lokalny warsztat, 
ale ugruntowany na europejskich wpływach.

Wszystko wskazuje jednak na to, że obraz kołobrzeski z warsztatu 
rodu Knochenhowerów jest najstarszą znaną i zachowaną kopią dzieła 
mistrza z Amsterdamu. Pochodzi z 1640 roku, gdy obraz helski z 1647 
roku. Oznacza to, że twórczość z tej części wybrzeża Bałtyku nie była 
pierwowzorem dla warsztatu kołobrzeskiego. Jeśli tak, to powstaje 
pytanie: jak twórczość Rembrandta dotarła do Kołobrzegu i kim był 
autor kopii „Ecce Homo”? Zacznę od drugiej części zagadki. Jedynym 
miejscem, w którym mówi się, że ród Knochenhauerów zajmował się 
malarstwem, jest praca pastora kołobrzeskiej kolegiaty, Johanna Maassa. 
Niestety, nie znamy źródła tej informacji, jednak można przypuszczać, 
że Maass miał dostęp do archiwum kościoła mariackiego i w XIX wieku 
wiedział, o kim pisze, zwłaszcza, że zaznacza, iż na początku XVIII wieku 
ród ten wymarł 20. Jeśli tak, to Aegidio Knochenhowerus, który obraz 
przedstawiający Chrystusa przed Piłatem odrestaurował w 1715 roku, 
mógł być ostatnim przedstawicielem tego rodu. Poszukiwania dalszych 
informacji o Knochenhowerach, a zwłaszcza a autorze dzieła – Joachi-
mie, zakończyły się niepowodzeniem. Nie znalazłem ani informacji 

18 Lech Brusewicz, Zagadka tzw. „Ecce homo” z Kościoła św. Piotra na Helu… op.cit., s. 62 i n.
19 Tamże, s. 65–66.
20 Johann G. W. Maass St. Marien Dom-Kirche zu Colberg, Colberg 1837, s. 80.
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o działalności jego lokalnego warsztatu, ani wzmianek dotyczących 
twórczości czy zrealizowanych innych dzieł sztuki 21. Jeśli idzie o recep-
cję twórczości Rembrandta na terenach Pomorza Zachodniego, to jej 
dotarcie do Kołobrzegu nie jest niemożliwe, a nawet biorąc pod uwagę 
istniejącą sytuację, czasy jej sprzyjały, podobnie jak w Gdańsku. Z jednej 
strony, Księstwo Pomorskie po bezpotomnej śmierci księcia Bogusława 
XIV w 1637 roku, było pogrążone w chaosie wojny trzydziestoletniej. 
W Kołobrzegu stacjonowały wojska szwedzkie, które zdobyły miasto 
w 1631 roku. W 1630 roku, od czerwca do września, szalała tu najstrasz-
niejsza w dziejach zaraza, a 11 września wybuchł jeden z największych 
pożarów w dziejach miasta. Szwedzi nie traktowali jednak Kołobrzegu 
jako terenu okupowanego. Realizowano tu różnej inwestycje i nie była 
to tylko budowa fortyfikacji. Objęły one także kościół mariacki, w którym 
np. w 1641 roku wykonano oryginalny zabieg konserwatorski polegający 
na zabezpieczeniu rozchylających się filarów.

Kołobrzeg był więc miastem, do którego bez wątpienia mogła dotrzeć 
akwaforta Rembrandta. Jednakże, na obrazie „Ecce Homo” nie doszło 
jedynie do jej odwzorowania. Joachim Knochenhowerus nie wykonał 
mechanicznej kopii, ale przelał na deskę emocję postaci i oddał atmos-
ferę biblijnej sceny, uwypuklając jej najważniejsze elementy. Widoczne 
są pewne uproszczenia, stonowanie eskorty Jezusa i żołnierzy za nim 
stojących, dzięki czemu wyeksponowano główną postać. Piłat próbuje 
zapanować nad sytuacją, chce zwiększyć przestrzeń bezpieczeństwa 
swoich decyzji, ale Żydzi są stanowczy, zaś jeden z nich trzyma kij 
(trzcinę). Jeśli idzie o przedstawienie architektury, to zaprezentowano ją 
w pewnym uproszczeniu, o czym świadczą rysy twarzy na kolumnie czy 
nieco nieczytelna tarcza zegara. Taka realizacja obrazu nie mogła zostać 
przeprowadzona bez stosownych umiejętności, ale przede wszystkim 
doświadczenia malarza. Dzieło mogło powstać także w oparciu albo 
o studia artysty, albo w wyniku jego podróży, podczas których miał 
kontakt z nową sztuką. Tylko tak można wytłumaczyć powstanie obrazu 
w lokalnym warsztacie Pomorza Zachodniego w tym okresie.

W przeciwieństwie do Helu, Stargardu czy Kamienia Pomorskiego, 
obraz kołobrzeski nie ma formy ołtarzowej. Co mogło spowodować, 
że do kołobrzeskiej kolegiaty zamówiono modne wówczas przedsta-
wienie Rembrandta, ale stało się ono malarskim uzupełnieniem scen 
biblijnych w kościele mariackim? Może to tłumaczyć fakt, że w latach 
80-tych XVI wieku do kolegiaty trafiło epitafium zmarłego w 1587 roku 
kanonika Faustinussa Knigge 22. W głównym przedstawieniu znajdowała 

21 Jedynym śladem istnienia tej postaci jest wypis z rejestru nazwisk studentów filozofii 
Uniwersytetu w Strasburgu. Pod datą 1649 znajduje się zapis: „Joachimus Knochenhowerus, 
Treptoä Pomeranus”. Urkunden und Akten der Stadt Strassburg. Dritte Abhteilung: Die 
alten Matrikeln der Universität Strassburg, Strassburg 1897, s. 330.

22 Johann Friedrich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 279.
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się scena zmartwychwstania Chrystusa. Epitafium to miało być zawieszone 
na lektorium i zapewne było wykorzystywane jako ołtarz 23. Wykonywa-
nie kolejnego dzieła z funkcją ołtarzową, o zbieżnej tematyce, związanej 
ze skazaniem, męką i śmiercią mesjasza, należy uznać za bezcelowe. 
Dlatego wykonano dzieło, które uzupełniło sceny biblijne we wnętrzu 
świątyni o tę, której do tej pory nie było, nawet na polichromii sklepień.

Kołobrzeskie przedstawienie Chrystusa przed Piłatem przez lata nie 
było popularnym dziełem sztuki w kołobrzeskiej bazylice. Znany jest 
świecznik siedmioramienny, tzw. „taniec śmierci” czy obraz przedsta-
wiający niewiastę zachowaną we czci. Obraz „Ecce Homo” wisiał we 
wschodniej części skrajnej nawy południowej 24, a ze względu na swój stan 
zachowania i mało widoczną scenę główną, stanowił przykład „jakiegoś” 
malarstwa. Dzięki zrealizowanemu programowi związanemu z reno-
wacją i konserwacją średniowiecznych katedr Pomorza Zachodniego 
i dofinansowaniu ze środków norweskich, wraz z restauracją Bazyliki 
Mariackiej (2010–2013), konserwacji poddano także część jej wyposa-
żenia, w tym obraz „Ecce Homo”. W ramach prac uzupełniono ubytki 
w podobraziu, sklejono deski, ustabilizowano podobrazie, a także pracom 
restauracyjnym poddano warstwę malarską, dzięki której wydobyto 
z cienia wieków oryginalne przedstawienie z roku 1640. Konserwację 
wykonali: Marta Gościcka, Radosław Kostyra, Waldemar Derewońko. 
Teraz wiadomo, że jest to kopia dzieła Rembrandta, w dodatku najstarsza 
z dzieł pomorskich znanych obecnie badaczom.

23 Paulus Hinz, Der Kolberger Dom und seine Bildwerke, Stettin 1936, s. 131.
24 Do 1945 roku dzieło było prezentowane na wschodnim filarze pod emporą południową.
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suMMArY

While describing a painting from St Mary's Basilica in Kołobrzeg, it turned out that the 
work from 1640, presenting Christ being tried by Pilate, is a copy of Rembrandt's work. 
Until now, such a combination of the workshop of a Pomeranian (Kołobrzeg?) artist with 
the master's work had not taken place. This discovery made it possible to connect this 
painting with others in West Pomerania: in Stargard and in Kamień Pomorski, but also with 
other works from churches on the Baltic Sea. The author searches for common features 
between the paintings and also tries to establish their history, concluding that the painting 
from the St Mary's Basilica is the oldest Pomeranian copy of Rembrandt's “Ecce Homo”.
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roBert dzieMBA  
Pomiędzy misją a ekonomią. Muzeum w Polsce 
jako jednostka organizacyjna  
na początku XXI wieku 1

WSTĘP

Przemiany społeczne i gospodarcze, a także technologiczne, determinują 
zmiany zarówno w światowym, jak i polskim muzealnictwie. Zmieniają 
się oczekiwania społeczne w stosunku do muzeów, zmienia się również 
ich usytuowanie gospodarcze, gdyż coraz bardziej muszą one konkuro-
wać o widza z innymi podmiotami, nie tylko ze sfery kultury, ale coraz 
częściej ze sfery rozrywki. Jedną z dyscyplin, która wpływa na trendy 
w muzealnictwie, jest ekonomia. Eksperci próbują wykazywać kierunki 
zmian w jednostkach kultury, także w muzeach, traktując je często 
jak zwykłe przedsiębiorstwo, które dysponuje określonymi zasobami 
do tworzenia produktu i dostarczania go odbiorcom. Problem polega 
na tym, że zdarza się, iż zamiast rozwiązywać podstawowe problemy, 
ekonomiczna efektywność wpływa na marginalizację misyjności muzeum. 
W ujęciu ekonomicznym dominuje kwestia maksymalizacji frekwencji, 
pozyskiwania środków finansowych, a nie tego, jakie funkcje pełnią wy-
stawy czy jakie obowiązki muzeum ma wobec zbiorów i społeczeństwa.

Badanie tematyki związanej z ekonomiką muzeów jest nieco utrud-
nione. Powodem tego stanu rzeczy, czego potwierdzenie znajduje się 
w literaturze przedmiotu, jest fakt, że muzea podlegają analizom na bazie 
historii sztuki czy kulturoznawstwie 2, brakuje natomiast poszerzonych 
prac związanych z zagadnieniami prawnymi czy ekonomicznymi. Gdy 
jednak zagadnieniami muzealnictwa zajmują się ekonomiści, z jednej 
strony próbują wyjaśnić funkcjonowanie instytucji, jaką jest muzeum, 
za pomocą praw ekonomii, z drugiej, balansowanie pomiędzy realizacją 
misji, a realizacją zadań wynikających z prowadzonej działalności gospo-
darczej budzi pokusę do komercjalizacji oferty muzeum i skupianie się 
na profilowaniu zbiorów, które mają przyciągać widzów, powiększając 
tym samym frekwencję. Skutkiem tego jest obniżenie poziomu mery-
torycznego wystaw, podążanie w kierunku rozrywki. W środowisku 

1 Niniejszy artykuł powstał jako praca dyplomowa autora w Podyplomowym Studium Muze-
ologicznym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Święcha.

2 Clive Gray, Vikki McCall, The Role of Today’s Museum, New York 2020, strony nienumerowane.
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muzealników kwestia ekonomii kojarzy się również z racjonalizacją 
zarządzania i zmniejszeniem obciążeń finansowych związanych z utrzy-
maniem jednostek kultury. Nie oznacza to jednak, że teoria i praktyka 
ekonomiczna nie może nie mieć pozytywnego wpływu na działalność 
muzeów, poprawiać zarządzanie muzeum, zasobami ludzki, planowania 
czy kontroli. Może ona mieć także pozytywny wpływ na opracowanie 
relacji z otoczeniem i budową marki muzeum, ale przy ujęciu obowiąz-
ków ciążących z racji realizacji misji publicznej.

W zakresie konstrukcji pracy, w części pierwszej omówione zostaną 
zagadnienia związane z muzeum jako organizacją i determinantami praw-
nymi określającymi formułę muzeum, jego kierownictwo, finanse oraz 
nadzór na wykonywaniem obowiązków wobec zbiorów i społeczeństwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem muzeum jako jednostki organizacyjnej, 
której powierzono wykonywanie misji zapisanej ustawowo. Część druga 
opisuje zagadnienia związane z ekonomiką muzeum, jej definicjami, 
przedmiotem działalności i ekonomizacją celów muzeum, kosztami 
ich działalności, a także zagrożeń wynikających z przyjęcia prymatu 
ekonomiki muzeum nad jego misją. Autor dokonuje również krytycznej 
analizy prób związanych z interkorporowaniem założeń teoretycznych 
przedsiębiorstw jako organizacji ekonomicznych nastawionych na zysk 
do poziomu pewnego rodzaju spółek o funkcjach propagujących i promu-
jących szeroko rozumianą kulturę w jednostkach muzealnych, co staje 
się modne na Zachodzie. Ponadto, w części tej omówione zostały za-
gadnienia zarządzania strategicznego i jego praktycznego zastosowania 
przez zespół muzealny. W trzeciej części pracy, autor opisuje jak wygląda 
droga od funkcji naukowej muzeum do jego komercjalizacji. Stawianie 
na rozrywkę, redefiniowanie celów jednostki, stawianie na zysk jako 
podstawową funkcję muzeum koreluje z oczekiwaniami dużej części 
współczesnych odbiorców. Wpływa to jednak na ograniczoną realizację 
misji muzeum, co autor prezentuje na studium przypadku z Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu w latach 2008–2014. Pracę kończą wnio-
ski i postulaty dotyczące zmian w muzealnictwie i potrzeby dalszych 
badań nad problematyką związaną z ekonomiką muzeum, zwłaszcza 
na terenie Polski.

W zakresie ekonomiki mediów, autor zasadniczo opierał się na publi-
kacjach zagranicznych, głównie anglojęzycznych, ale nie tylko. Na rynku 
polskim ukazało się zaledwie kilka publikacji poświęconych tej tematyce, 
a ich wartość badawcza, zdaniem autora, jest ograniczona, co wynika 
z braku pełnego obrazu stanu muzealnictwa polskiego i dostępu do da-
nych statystycznych z działalności jednostek muzealnych, państwowych, 
samorządowych, ale także prywatnych. Przy opisie studium przypadku, 
autor opierał się na opracowaniach, artykułach prasowych, a także spra-
wozdaniach i materiałach źródłowych z badanego muzeum w Kołobrzegu.
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MUZEUM JAKO ORGANIZACJA

Organizacja to miejsce, w którym zachodzą określone procesy, związane 
z zarządzaniem i produkcją, ludźmi i kierowaniem nimi, ale także po-
dejmowaniem decyzji, administrowaniem i sterowaniem. R. W. Griffin 
definiuje organizację jako grupę ludzi współpracującą ze sobą w upo-
rządkowanym i skoordynowanym zakresie, którzy dążą do osiągnięcia 
określonego zestawu celów 3. Ważnym wymiarem funkcjonowania orga-
nizacji, jest jej otoczenie, a więc to, co dzieje się poza nią, jednocześnie 
na nią oddziaływując. Otoczenie zewnętrzne organizacji jest źródłem 
niepewności, które są niwelowane w procesie osiągania określonego celu 4.

Organizacją jest także muzeum. Realizowane są w nim konkretne 
działania, jak planowanie, decydowanie, organizowanie, przewodzenie, 
kontrolowanie. Powyższe czynności są zorientowane na zasoby muzeum: 
ludzi, finanse, majątek i informacje. Połączenie tych aspektów w proce-
sie działania pozwala na skuteczne i sprawne osiągnięcie celów, jakie 
muzeom stawia ustawa, odbiorcy, ale także jakie podejmowane są przez 
ich kierownictwo. W procesie kontroli, który należy uznać za narzędzie 
regulacyjne w organizacji, analizowany będzie stopień możliwości reali-
zacji założonych celów na poziomie planowania 5. W definicjach muzeum 
nie pojawia się określenie „organizacja”. Jednostki te są definiowane jako 

„instytucje” 6, a więc synonim organizacji. Dorota Folga-Januszewska 
wskazała inną, zdaniem autora, ważną cechę muzeum jako organizacji: jej 
trwałość 7. Organizacja taka nastawiona jest na funkcjonowanie w zmien-
nych warunkach otoczenia i pomimo, że możliwa jest jej likwidacja, jej 
zbiory przetrwają, przekazane do innej organizacji o podobnym profilu. 
Zdaniem autora, uprawnia to do twierdzenia, że to funkcja muzeum, 
jaką jest gromadzenie zbiorów i ochrona dziedzictwa kulturowego, 
determinuje określenie muzeum jako organizacji trwałej. Na gruncie 
prawodawstwa polskiego, ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 roku 
definiuje muzeum jako „jednostkę organizacyjną”. Na próżno poszukiwać 
definicji kategorii, jaką jest jednostka organizacyjna, gdyż ustawodawca 
nigdzie jej nie zdefiniował. W przypadku państwowych jednostek orga-
nizacyjnych, za zasadne wydaje się wskazanie woli ustawodawcy dla ich 
powołania do funkcjonowania na mocy aktu normatywnego. Majątek 

3 Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 5.

4 Andrzej K. Koźmiński, Organizacja, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, A. Koźmiński, 
W. Piotrowski, (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 33–34.

5 Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 654.

6 „Muzeum jest stałą, niedochodową instytucją działającą na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju, 
dostępną publicznie”. Dorota Folga-Januszewska, Dzieje pojęcia muzeum i problemy współ-
czesne – wprowadzenie do dyskusji nad nową definicją muzeum ICOM. „Muzealnictwo”, 
Nr 61/2020, s. 61.

7 Dorota Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989–2008. „Muzealnictwo”, Nr 50/2009, s. 35.
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tychże jednostek stanowi własność publiczną (rządową lub samorządową), 
a po likwidacji instytucji, powraca on do sfery publicznej na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa 8. Jednostki te wykonują powierzone 
zadania publiczne i podlegają kontroli publicznej 9. Przykładem takiej 
jednostki jest samorządowa instytucja kultury, będąca jednostką orga-
nizacyjną samorządu, a więc mająca podmiotowość cywilną i będąca 
od jednostki samorządu terytorialnego i jej podmiotowości cywilnej 
niezależna 10.

Muzeum jako organizacja, opisana w ustawie o muzeach, ma opisanego 
twórcę, który powoduje jej powstanie, ma określone cele do wykonania, 
podlega nadzorowi i kontroli, realizuje zadania ważne z punktu widzenia 
kultury państwa i samorządu, organizuje procesy i administruje powie-
rzonym majątkiem. Posiada organ wykonawczy, zarządzający, jakim jest 
dyrektor muzeum, zespół pracowników i wyspecjalizowanych działów, 
a także organ nadzoru w postaci rady muzeum lub rady powierniczej. 
Takie przedstawienie muzeum determinuje podejście do tej organizacji 
w ujęciu ekonomicznym. Przez lata, podejmowane próby i opracowania 
spotykały się z oporem środowisk muzealników 11, gdyż sprowadzały 
muzeum do poziomu fabryki samochodów 12. Opracowane modele 
ekonomiczne, wydaje się, nie odpowiadały złożoności funkcjonowania 
muzeów, a ich autorzy dokonywali określonych uproszczeń, które wypa-
czały misję, realizowaną przez muzea, w stosunku do funkcjonowania 
samej organizacji, jaką jest instytucja muzealna. Przykładem stosowania 
takiego kryterium w zakresie zarządzania zasobami na gruncie ekono-
micznym jest kategoria „liczba zwiedzających”. Determinuje ona aspekt 
ilościowy działania muzeum, w pełni policzalny i stanowiący wyjście 
dla modeli komparatystycznych, zaczynając od atrakcyjności muzeum, 
poprzez zaangażowanie środków w koszty osobowe, inwestycje czy też 

8 W przypadku muzeów, wyjątek stanowi tu odrębna kategoria jednostek, jaką są muzea 
prywatne, tworzone przez osoby fizyczne i prawne, niebędące organami państwa lub 
samorządu. Autor zasygnalizuje tu jedynie istniejący problem, polegający na funkcjono-
waniu rodzaju jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w myśl art. 
6 ust. 6 ustawy o muzeach. Takie muzeum nie jest również instytucją kultury, zgodnie 
z przepisami ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej. Por. Rafał Golat, Jak założyć 
prywatne muzeum. „Muzealnictwo”, Nr 49/2008, s. 14.

9 Grzegorz Kozieł, Modele regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników 
w jednostkach organizacyjnych w prawie polskim, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 
2019, s. 8.

10 Andrzej Szewc, O pojęciu „jednostka organizacyjna” w polskim prawie samorządu tery-
torialnego. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, t. 67/2005, zeszyt 3, s. 106.

11 J. Suchan wskazuje, że hasło „ekonomia muzeum”, jeśli już pojawia się w dyskursie pu-
blicznym, obejmuje albo racjonalizację działalności muzeum, albo zmniejszenie kosztów 
jego utrzymania, względnie – wpływ muzeum na lokalną gospodarkę. Jarosław Suchan, 
Ekonomia i muzeum. (Nie)bezpieczne związki, [w:] Ekonomia muzeum, D. Folga-Janu-
szewska, B. Gutowski, (red.), Universitas, Warszawa 2011, s. 49.

12 Clive Gray, Vikki McCall, The Role of Today’s Museum, New York 2020, strony nienumerowane.
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zwykłe utrzymanie nieruchomości. Takie zastosowanie kryteriów i wy-
ników obliczeń, zdaniem autora, należy uznać za ułomne. W literaturze 
zagranicznej zostało to określone, jakby działalność muzeum polegała 
na „przepuszczaniu zwiedzających przez drzwi” 13. Powodem takiego ujmo-
wania funkcjonowania organizacji muzealnej jest zachowanie samych 
menadżerów muzealnych, którzy wykorzystują dane o frekwencji jako 
jedyny element analizy ilościowej, zdolny do potwierdzenia dowodu, 
że dana jednostka cieszy się zainteresowaniem odbiorców, że jest atrak-
cyjna. Żadna inna funkcja muzeum nie jest policzalna, gdyż nie da się 
policzyć wzruszeń, przemyśleń, interakcji i ich wpływu na jednostkę. 
Zdaniem autora, to właśnie powoduje sceptycyzm muzealników do sto-
sowania kategorii ekonomicznych, analizujących obroty muzealnych 
sklepików, sprzedaż biletów, napojów i batoników, jakby muzeum mógł 
zbudować każdy, reszta była kwestią wypadkowej promocji i określonych 
uwarunkowań rynkowych. W myśl praw ekonomii, tak też może być, 
jednakże, w przypadku muzeów, sprowadzanie ich do funkcji zwykłych 
przedsiębiorstw, jak wskazuje C. Gray i V. McCall „zbuduj to, a przyjdą” 14, 
jest oczywistym wypaczeniem.

Czy to znaczy, że muzeów nie można badać? Odpowiedź na to pytanie 
jest negatywna. Ujmowanie zachodzących w muzeum procesów, struktur, 
metod zarządzania organizacją, wydatkami, jest możliwe, uzasadnione 
i ma sens, wpływając na przykład na poprawę jego funkcjonowania, 
zmniejszenie kosztów czy zwiększenie frekwencji. Autor chce tu jed-
nakże podkreślić, że racjonalne zastosowanie metodyki nauk ekono-
micznych będzie możliwe tylko wtedy, gdy badacze nie utracą z pola 
widzenia misji muzeum, że oprócz danych ilościowych, niezwykle łatwo 
policzalnych, znaczenie mają także dane jakościowe, które pozyskać 
i skwantyfikować jest znacznie trudniej, a bez których pełna diagnoza 
muzeum nie jest możliwa. Przy takim podejściu do muzeum jako or-
ganizacji, przy analizie frekwencji, należy się skupić nie tylko na tym, 
ile osób odwiedziło wystawę, ale też kim ci ludzie byli i po co przyszli. 
Przy analizie zaangażowania zasobów ludzkich, niezbędne jest nie tylko 
przełożenie powierzchni wystawowej bądź liczby zbiorów na osobę 
obsługującą wystawę, ale także poprzez uwzględnienie konieczności 
zapewnienia bezpieczeństwa zabiorów. Udział kapitału w konserwacji 
eksponatów, powinien uwzględniać nie tylko stopę zwrotu, ale również 
odpowiedzialność muzeum za gromadzone zbiory przed społeczeństwem 
i przyszłymi pokoleniami. W tym celu, aby nie spłaszczać misji muzeum 
pod naporem danych ilościowych, można stosować analizy porównawcze, 
badając zachodzące procesy w innych jednostkach kultury, nie tylko 
pod kątem kształtowania struktury majątkowo-kapitałowej, strumieni 

13 Tamże.
14 Tamże.
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pieniężnych, kontroli kosztów czy wyników finansowych, ale przede 
wszystkim pod kątem efektywności realizowania misji muzeum.

Powyższe uwidacznia, że muzeum jest organizacją specyficzną. Pełni 
misję publiczną wobec społeczeństwa, gromadzi i udostępnia zbiory, 
ale też prowadzi działalność kulturalną. Ustawodawca, w art. 1 ustawy 
o muzeach wskazał, że muzea to jednostki nienastawione na osiąganie 
zysku. Zdaniem autora, można je zaliczyć do organizacji o charakterze 
utylitarnym, gdzie osiągany przychód zasila budżet instytucji, celem 
jego wykorzystania w zakresie realizacji misji muzeum. Taką działalność 
organizacji na gruncie prawa polskiego można porównać z funkcjono-
waniem mediów publicznych, które realizują misję publiczną nadawcy 
publicznego. Organizacje te działają w strukturze spółek akcyjnych, 
których celem jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie 
przewidzianym w ustawie 15. Pomimo, że celem spółek kapitałowych jest 
przynoszenie zysku jego właścicielom, spółki akcyjne mogą być również 
spółkami powołanymi do realizacji określonego celu. W przypadku mu-
zeów, ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie tego rodzaju 
misji publicznej, która, zdaniem autora, występuje w sposób naturalny 
na bazie ustawy o muzeach, a jest nią gromadzenie i trwała ochrona 
dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze 
materialnym i niematerialnym.

W przeciwieństwie do innych jednostek organizacyjnych posiadających 
osobowość prawną, na przykład spółek osobowych lub kapitałowych, 
ustawa o muzeach nie określa jednolitego wzorca procedur przewidzia-
nych dla działania organu wykonawczego, jakim jest dyrektor muzeum, 
a także dla organów nadzoru. Z jednej strony, ustawodawca w art. 4 
ustawy, dla tych kwestii, których w tym akcie prawnym nie uregulował, 
odsyła do stosowania przepisów ustawy o prowadzeniu działalności 
kulturalnej. Zapisano w nim, że mecenat nad prowadzeniem działal-
ności kulturalnej sprawuje państwo. Przejawia się to we wspieraniu 
działań i inicjatyw kulturalnych. Art. 2 przedmiotowej ustawy wskazuje, 
że „formami organizacyjnymi działalności kulturalnej” są m.in. muzea. 
Warto podkreślić, że zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 2 ustawy, działal-
ność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultury nie stanowi działalności gospodarczej. Zdaniem autora, takie 
zawężenie ustawowe działalności misyjnej jednostek organizacyjnych 
państwa i samorządu w zakresie działalności kulturalnej ogranicza ich 
charakter do ustawowej misji, wyłączającej działalność komercyjną, 
o ile przepisy nie stanowią inaczej 16.

15 Maurycy Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Księga pierwsza, Elinex S.C., Warszawa 
1991, s. 362.

16 Działalność gospodarcza, a tym samym aktywność komercyjna muzeów, została ograni-
czona w art. 9 ustawy o muzeach. Taką działalność ustawodawca uznał jako dodatkową 
funkcję organizacji, z której dochód jest przeznaczany na pokrycie kosztów prowadzenia 
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Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej przewiduje funkcjo-
nowanie organizacji prowadzących działalność muzealniczą w postaci 
państwowych lub samorządowych instytucji kultury. Co ważne, w przy-
padku samorządów, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem 
obowiązkowym. Instytucja kultury należy do sektora finansów publicz-
nych, za pomocą którego administracja rządowa i jednostki samorządu 
terytorialnego prowadzą działalność kulturalną 17. Należy podkreślić, 
że w ten sposób ustawodawca wyodrębnił instytucje kultury spośród 
innych jednostek organizacyjnych, nadając im pewnego rodzaju auto-
nomię. W przypadku samorządowych jednostek kultury, działają one 
jako osoby prawne, pod własną nazwą i z własnym majątkiem, w oparciu 
o budżet i przewidzianą odrębnymi przepisami dotację, a dyrektor in-
stytucji nie może być odwołany z innych powodów, niż enumeratywnie 
wskazane w ustawie. Tego rodzaju typ pomiotów określa się mianem 
zakładów administracyjnych. W takiej organizacji, kierownik zakładu 
skupia w swoich rękach większość uprawnień związanych z zarządzaniem 
nim i reprezentowaniem go na zewnątrz. Przez zakład administracyjny 
(publiczny) należy rozumieć „trwale wyodrębniony organizacyjnie zespół 
środków osobowych i rzeczowych” 18, który prowadzi działalność polegającą 
na świadczeniu usług publicznych istotnych z punktu widzenia państwa, 
w tym przypadku kultury, ochrony dziedzictwa i ich upowszechniania.

Tworzenie muzealnej jednostki organizacyjnej jest kompetencją or-
ganizatora, którym może być minister i kierownik urzędu centralnego, 
jednostki samorządu terytorialnego, osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Powyższe 
oznacza szerokie spektrum osób i instytucji, które mają prawo powołać 
do funkcjonowania muzeum. Truizmem jest twierdzenie, że z formal-
nego punktu widzenia może to zrobić każdy. Prawodawca nałożył jed-
nak na organizatora muzeum obowiązki i wskazał je enumeratywnie. 
Organizator jest zobowiązany zapewnić środki potrzebne do utrzymania 
i rozwoju muzeum, zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom, 
a także sprawować nadzór nad muzeum. Ta ostatnia kwestia będzie 
analizowana w dalszej części pracy. Zapewnienie finansowania muzeum 

działalności statutowej muzeum. Warto tu zwrócić uwagę na brzmienie uzasadnienia wy-
roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 12.12.2012 r. (I SA/Gd 1039/12), 
w którym sąd oddzielił działalność kulturalną od działalności gospodarczej związanej 
z kulturą. Jeśli więc muzeum w sposób zorganizowany i ciągły prowadzi działalność 
gospodarczą związaną z kulturą, to nie jest ona działalnością kulturalną, a działalnością 
wynikającą z ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej: „Zdaniem 
Sądu prowadzenie działalności „związanej z kulturą” nie jest tożsame z „prowadzeniem 
działalności kulturalnej”, o której mowa w art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy”.

17 Vademecum dyrektora instytucji kultury, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019, s. 5.
18 Maciej Hadel, Koncepcje zakładu publicznego w nauce prawa administracyjnego. Rozprawa 

doktorska przygotowana pod kierunkiem dr. hab. Piotra Dobosza, prof. UJ, w Katedrze 
Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2019, s. 74.
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jest niezwykle ważnym aspektem jego funkcjonowania. Bez środków 
finansowych nie jest możliwe realizowanie celów organizacji muze-
alnej. Należy tu podkreślić, że bez należytego poziomu finansowania 
działalności muzeum, nie tylko nie będzie możliwe jego utrzymanie czy 
rozwój, ale nie będzie to instytucja trwała, o czym stanowi jej właściwość, 
zapisana w ustawie 19. Organizator zapewnia również bezpieczeństwo 
zbiorom, a więc w taki sposób organizuje działalność muzeum, aby 
pełnienie misji związanej z ochroną dziedzictwa było realizowane z jak 
największą dbałością o eksponaty. Praktyka finansowania działalności 
muzeów przez organizatorów odbiega od intencji prawodawcy, ale tym 
zagadnieniom autor poświęci dalszą część pracy.

Jak to już zostało podkreślone, ustawa o muzeach nie opisuje umo-
cowania organu wykonawczego w zakładzie administracyjnym i zasięgu 
jego władzy. Kwestie te reguluje ustawa o prowadzeniu działalności kul-
turalnej. Zasięg kompetencji dyrektora instytucji kultury, jest właściwy 
dla zakładu administracyjnego i ma on charakter jednorodny, to znaczy, 
że całość kompetencji, zadań i odpowiedzialności spoczywa na dyrektorze 
zakładu, którego powołuje organizator. Utworzenie stanowisk zastępców 
dyrektora możliwe jest po uprzednim zapisaniu takiej możliwości w sta-
tucie muzeum. Organizator ma swobodę w wyborze dyrektora instytucji 
kultury, z zastrzeżeniem zapisów art. 16 ust. 2 ustawy o prowadzeniu 
działalności kulturalnej, który do kompetencji właściwego ministra 
do spraw kultury oddaje stworzenie rozporządzenia z listą instytucji 
kultury, w których konkurs na stanowisko dyrektora jest obligatoryjny. 
Organizator muzeum, obok uprawnienia do wyboru dyrektora muzeum, 
otrzymał kompetencję ustalenia kwalifikacji kandydata na to stanowisko, 
a także określenia kompetencji i umiejętności, jakie ma posiadać dyrek-
tor. W praktyce stosowania przepisów w przedmiocie wyboru dyrektora, 
zaczęły pojawiać się wątpliwości. Dotyczyły one różnych kompetencji 
i wymogów stawianych kandydatom. Oczekiwano także różnorodnego 
wykształcenia, nie zawsze odpowiadającego statusowi organizacji. Po-
wody były różne. Zapewne analiza materiałów prasowych niektórych, 
zwłaszcza lokalnych konkursów, pozwoliłaby na snucie domniemań 

19 W zakresie obowiązku finansowania instytucji kultury, znamienny jest wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 28.07.2010 r. (I SA/Bd 498/10), w którym czytamy: 

„(…) prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym, po drugie, że gmina jako organizator powinna zapewnić instytucji kultury 
środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu. 
Bezsprzecznie nie może być takiej sytuacji, w której ze względu na brak środków insty-
tucja kulturalna zaprzestanie swojej działalności”. W ustawie o prowadzeniu działalności 
kulturalnej (art. 12), ustawodawca zobowiązał organizatora do zapewnienia środków nie-
zbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej, a także do utrzymania 
obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. W tej korelacji, brzmienie art. 5 ust. 
4 ustawy o muzeach należy uznać za dalej idące, gdyż nakazuje ono stosowanie takiego 
poziomu finansowania, który pozwoli nie tylko na funkcjonowanie muzeum, ale także 
jego rozwój.
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w zakresie na przykład upolitycznienia tych konkursów, albo wyboru 
kandydatów z dorobkiem niedostosowanym do profilu danej organizacji. 
Dostrzegł to nie tylko prawodawca 20, ale wypowiedziały się w tej kwestii 
także sądy. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim z 16.04.2008 r. (II SA/Go 105/08) w sposób jednoznaczny 
wskazał, że to organizator instytucji kultury najlepiej wie, jakie kryteria 
ma spełniać kandydat, aby zostać dyrektorem instytucji kultury. W obiegu 
prawnym nie ma już rozporządzenia ministra kultury i sztuki z 9.03.1999 r. 
określającego wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania 
stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury. Konsekwencją powyż-
szego, a także uznania za dowolny zasób kryteriów, jakie mają spełniać 
kandydaci na stanowiska dyrektorskie, zdaniem autora jest obniżenie 
standardów kierowania w jednostkach kultury 21. Ustawa o prowadzeniu 
działalności kulturalnej, jedynie lakonicznie stwierdza w art. 17, że dyrek-
tor instytucji kultury zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz. Zgodnie 
z art. 15 ust. 6 cytowanej ustawy, odwołanie dyrektora instytucji kultury 
ograniczone jest do enumeratywnego zbioru: rezygnacji, z powodu cho-
roby uniemożliwiającej zarządzanie organizacją, naruszenia przepisów 
prawa związanych z kierowaniem jednostką, w przypadku odstąpienia 
od realizacji programu przedłożonego w konkursie, albo w przypadku 
zmiany organizatora instytucji kultury. Takie zabezpieczenie funkcji 
dyrektora instytucji kultury przez ustawodawcę przed odwołaniem 
przez organizatora w dowolnym momencie, jest wyjątkiem w zakresie 
jednostek organizacyjnych państwa czy samorządu. Ich celem jest za-
gwarantowanie trwałości zarządzania instytucjami kultury, dbałością 
o ich misję i spełnianie celów na rzecz społeczności.

Jak każda organizacja, także muzeum ma wpisane w swoją działalność 
procedury nadzorcze. Ustawa o muzeach jako pierwszego w zakresie 
nadzoru nad muzeum wskazuje organizatora. Ponieważ prawodawca nie 
uregulował szczegółowych kwestii dotyczących nadzoru, uznać należy, 
że obejmują one wszystkie przejawy działalności organizacji. Organy 
państwa czy jednostki samorządu terytorialnego mają do tego prze-
znaczone wyspecjalizowane komórki zajmujące się audytem i kontrolą, 
jednakże, zdaniem autora, wyspecjalizowane bardziej w zagadnieniach 

20 Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, nr 
druku 2897, 3.10.2018 r.

21 Nie brakuje kontrowersji w tym zakresie, jak chociażby w Kołobrzegu, gdzie organizator 
instytucji kultury oczekiwał od kandydata na dyrektora np. jako wariantu 5-letniego 
doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (http://umkolobrzeg.
esp.parseta.pl/index.php?id=119585, dostęp: 10.02.2021). Takie furtki, zdaniem autora, 
pozwalają na start w konkursie osobom, które nie spełniałyby rygorystycznych kryte-
riów, jak wykształcenie kierunkowe w zakresie zarządzania czy kultury, albo właściwy 
staż pracy w instytucji kultury, czy chociażby staż na stanowiskach kierowniczych. Ma-
nipulując tymi kategoriami, organizator może ograniczać dostęp do konkursu osobom 
z najlepszymi kwalifikacjami, na przykład zawyżając dane parametry, albo preferując 
dany rodzaj wykształcenia.
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organizacyjno-prawnych i finansowych, a nie związanych z muzealnic-
twem i zasadniczymi kwestiami dotyczącymi tej dziedziny działalności 
kulturalnej, związanej ze sztuką czy ochroną dziedzictwa. Temat ten 
należy zasygnalizować, gdyż jest on istotny z punktu widzenia trwałego 
przechowywania zbiorów i ich ewidencjonowania. Nieprawidłowe czy 
nietrwałe nanoszenie numerów inwentarzowych może się okazać mniej 
ważne od przestrzegania przepisów finansów publicznych, gdy tym-
czasem są to zagadnienia równorzędne w muzeum realizującym misję 
publiczną i odpowiedzialnym za nią przed społeczeństwem. W przy-
padku wykazania nieprawidłowości, organizator ma też zasób sankcji 
przewidzianych prawem. Nieprzestrzeganie przez dyrektora przepisów 
prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej może 
być powodem zwolnienia w trybie natychmiastowym, dyscyplinarnym. 
Powyższe, na wniosek osoby zainteresowanej, może podlegać kontroli 
sądowej. Autor nie zgadza się z tezą R. Golata, że organizator w trybie 
nadzoru może wyciągać konsekwencje wobec innych pracowników 
muzeum, w szczególności „wicedyrektorów muzeum” 22, czy głównego 
księgowego. Ponieważ władztwo dyrektora w zakładzie administra-
cyjnym, jakim jest muzeum, jest praktycznie nieograniczone, ponosi 
on również pełną odpowiedzialność za działanie pracowników, nad 
którymi sprawuje stały nadzór i kontrolę. Nieprzestrzeganie prawa, 
albo inne delikty prawne powodowane przez pracowników dyrekto-
rowi muzeum podległych, podlega ocenie dyrektora i jedynie on może 
stosować w trybie nadzoru sankcje przewidziane w kodeksie pracy lub 
odrębnych umowach cywilnoprawnych, o ile takowe zostały przewi-
dziane. Brak należytego nadzoru nad członkami zespołu muzealnego 
może być również powodem dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora, ale 
organizator muzeum nie ma kompetencji, aby taką sankcję zastosować 
do pracowników danej jednostki organizacyjnej, co oczywiście nie jest 
przeszkodą w wykazaniu określonych nieprawidłowości.

Kolejny poziom nadzoru instytucjonalnego ustawodawca zarezerwował 
dla ministra właściwego dla spraw kultury. W art. 6a ust. 1 p. 2, zapisano 
kompetencje bardziej rozszerzone dla ministra, niż dla organizatora. 
Organizator bowiem, zgodnie z wolą prawodawcy, pełni nadzór nad 
powołaną przez siebie jednostką organizacyjną, a minister nie tylko ją 
nadzoruje, ale także ma prawo ją kontrolować. Zdaniem autora, nadzór 
nie jest możliwy bez stosownej kontroli, jednakże różnicę w ustawowych 
kompetencjach należy podkreślić. Co więcej, kompetencje w brzmieniu 
przywołanego artykułu ustawy, zostały powielone z brzemienia art. 8, który 
w ust. 1 stanowi, że minister sprawuje nadzór nad muzeami i w tym celu 
może dokonywać kontroli ich działalności. Zgodnie ze Słownikiem Języka 

22 Rafał Golat, Szczególne zasady nadzoru nad muzeami. „Muzealnictwo”, Nr 50/2009, cz. I, 
s. 294.
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Polskiego, nadzór nie jest niczym innym jak kontrolą lub pilnowaniem 
czegoś, więc zdaniem autora, inaczej nadzór bez kontroli byłby czynno-
ścią fasadową. Gdyby literalnie wczytywać się w przedmiotowe zapisy 
ustawy o muzeach w zakresie ich nadzoru, można by dojść do wniosku, 
że procedury nadzoru nad muzeami mają charakter dychotomiczny, 
w których organizator pełni nad muzeum nadzór, a minister nadzór 
i kontrolę. Takie traktowanie przepisów jest błędne i oba organy są zobo-
wiązane do nadzoru, kontroli i wyciągania konsekwencji. W przypadku 
ministra właściwego do spraw kultury, nie przewidziano decyzyjności 
w zakresie konsekwencji personalnych. Minister, w przypadku rażącego 
nieprzestrzegania prawa i braku wdrożenia procesów sanacyjnych, może 
zakazać dalszej działalności muzeum, wydając stosowną decyzję admi-
nistracyjną, która na wniosek zainteresowanej jednostki organizacyjnej 
może podlegać kontroli sądowej. Dodatkowej kontroli podlegają muzea 
znajdujące się w Państwowym Rejestrze Muzeów, do którego wpisuje się 
jednostki organizacyjne legitymujące się wysokim poziomem działal-
ności merytorycznej. W przypadku stwierdzenia, że w muzeum doszło 
do popełnienia przestępstwa, nastąpiła w nim redukcja zatrudnienia 
powyżej 10 procent, zmniejszeniu uległy środki na utrzymanie i rozwój 
muzeum, albo też naruszone zostały przepisy prawa lub statut, takowa 
instytucja musi ponownie złożyć dokumenty, celem potwierdzenia jej 
wysokiego poziomu merytorycznego przez powołaną do tego komisję 23.

Nadzór nad muzeum sprawuje również rada muzeum. Ten organ 
nadzoru funkcjonuje w muzeach państwowych i samorządowych, na-
tomiast nie ma on umocowania prawnego w muzeach powoływanych 
przez osoby fizyczne lub prawne. Rada muzeum powoływana jest przez 
organizatora z osób przewidzianych w sposób enumeratywny przez 
prawodawcę w ustawie o muzeach. Organ ten zajmuje się nadzorem 
nad realizacją misji muzeum i jego obowiązków wobec społeczeństwa, 
ocenia dyrektora muzeum na podstawie złożonego sprawozdania 
rocznego i opiniuje opracowany przez niego roczny plan działalności. 
Zauważyć należy, że obowiązująca treść ustawy w zakresie nadzoru rady 
muzeum, została znowelizowana i osłabiona 24, czyniąc radę organem 
fasadowym, z niewielkimi kompetencjami, ale przede wszystkim nie 
dając jej legitymacji do jakichkolwiek konsekwencji wobec dyrektora. 
Taki nadzór należy ocenić jako iluzoryczny. Biorąc pod uwagę rangę misji 

23 Kwestie te reguluje §5 Rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
z 13.05.2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru 
wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, 
w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki 
wpisu do Rejestru.

24 W pierwotnej wersji ustawy o muzeach z 21.11.1996 r., rada muzeum przynajmniej raz 
do roku miała obowiązek dokonać oceny funkcjonowania muzeum, a także zatwierdzała 
(teraz tylko ocenia) roczny plan działalności i sprawozdanie roczne. Jeśli decyzja rady 
była negatywna, kwestie te rozstrzygał organizator muzeum.
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muzeum i konieczność zapewnienia jego trwałej działalności, zdaniem 
autora, obniżenie kompetencji rad muzealnych należy uznać za krok 
w złym kierunku. Inną kwestią jest fakt powoływania rady muzealnej 
i kompetencji kierowanych tam przedstawicieli poszczególnych instytu-
cji. Organizator może scedować swoje kompetencje w zakresie nadzoru 
nad muzeum oraz realizacji przez jednostkę misji, a także powołania 
dyrektora na radę powierniczą. Powyższe wymaga zgody ministra wła-
ściwego do spraw kultury. W praktyce, powoływanie rad powierniczych 
jest w Polsce rzadkością.

Podsumowując tę część rozważań nad muzeum, przeprowadzona 
analiza uprawnia do stwierdzenia, że muzeum to jednostka organi-
zacyjna powoływana do życia przez organizatora, mogąca posiadać 
osobowość prawną. Podstawową cechą charakteryzującą muzeum jest 
fakt, że jako zakład administracyjny, realizujący misję ustawową, nie 
jest nastawiona na osiąganie zysku, a w przypadku jednostek samorządu 
terytorialnego jest organizacją realizującą zadania własne samorządu 
w zakresie kultury. Kolejną cechą muzeum jest jego trwałość, celem 
ochrony dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości. Mu-
zeum jest zakładem wyspecjalizowanym, kierowanym jednoosobowo 
przez dyrektora, który działa w imieniu i na jego rzecz, reprezentując 
je na zewnątrz, jednocześnie kierując zespołem pracowników, który 
można podzielić na fachową kadrę naukową oraz pracowników obsługi 
i kadry pomocniczej. Proces nadzoru nad muzeum sprawuje jego orga-
nizator oraz minister właściwy do spraw kultury, wspierany przez organ 
społeczny, jakim jest rada muzeum.

EKONOMIKA MUZEUM

W literaturze polskojęzycznej na próżno szukać odniesień do kategorii 
związanych z ekonomiką muzeum. Powodów takiego stanu rzeczy 
jest kilka. Pierwszym z nich, wobec chronicznego niedofinansowania 
polskiej kultury, a w szczególności muzeów, jest fakt, że operowanie 
kategoriami ekonomicznymi kojarzy się z racjonalizacją kosztów i re-
strukturyzacją organizacji 25. Drugim powodem, który zdefiniował autor, 
to kwestia prymatu analizy ilościowej nad analizą jakościową, skupianie 
się na kategoriach policzalnych, jak frekwencja, przy marginalizacji 
kategorii nieostrych, jak emocje czy sentymenty, albo przyzwyczajenia. 
Środowisko muzealników broni się przed definiowaniem działalności 
muzeum w kategoriach ekonomicznych, gdyż wiele elementów analiz 
i metod ekonomicznych pomija kwestie dla muzealnictwa ważne, spłasz-
cza je, generując dane odbiegające od stanu faktycznego. Skupianie 
się na liczbie odwiedzających wypacza misję muzeum, jego funkcję 

25 Jarosław Suchan, Ekonomia i muzeum. (Nie)bezpieczne związki, [w:] Ekonomia muzeum, 
D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, (red.), Universitas, Warszawa 2011, s. 49.
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kulturową, jako jednostki nienastawionej na zysk. Po trzecie, istnieje 
obawa, że wyniki analiz i optymalizacji funkcjonowania muzeów, będą 
prowadzić do działań zmierzających do dostosowania procesów organi-
zacji, aby przy jak najmniejszym zaangażowaniu kapitałów organizatora, 
najbardziej optymalnie wykorzystywały zasoby organizacji 26.

Zdefiniowane powyżej dylematy badawcze są znane w zachodnim 
nurcie badań i literaturze anglojęzycznej. Dotyczy to także kwestii zwią-
zanych z dotacją na finansowanie działalności uzależnianej od liczby 
odwiedzających, co powoduje, że muzea mogą skupiać się wyłącznie 
na generowaniu coraz większego strumienia odwiedzających 27. Innym 
problemem jest balansowanie pomiędzy realizacją misji, a realizacją 
zadań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej 28. Wresz-
cie, problematyka ekonomiki muzeów może być rozpatrywana jako 
stymulator gospodarek lokalnych, ale także gospodarek narodowych 
w zakresie analizy danych związanych z badaniem ruchu turystycznego 29. 
Co szczególnie warte podkreślenia, zaobserwować można wzrost zainte-
resowania ekonomiczną stroną funkcjonowania muzeów w literaturze 
anglojęzycznej, ale i więcej: pojawia się coraz więcej wyników badań 
dotyczących społecznej i ekonomicznej wartości kultury 30.

Zgodnie z ustawą o muzeach, ich misja realizowana jest poprzez 
gromadzenie zbiorów 31, ich katalogowanie i naukowe opracowanie, 
przechowanie i magazynowanie, zabezpieczanie i konserwację. Przed-
miotem działalności muzeów jest urządzanie wystaw stałych i czasowych, 
organizowanie badań i ekspedycji naukowych, prowadzenie działalności 
edukacyjnej, prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej 
kulturę, udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności wydawniczej. 
Spojrzenie z perspektywy celów czy zadań muzeum na ekonomikę muzeum, 
zdaniem autora, pozwala odrzucić zastrzeżenia związane z marginalizo-
waniem misji muzeum czy sprowadzaniem jego działalności do funkcji 
pobocznych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

26 Tamże, s. 50.
27 Katja Lindqvist, Museum finances: challenges beyond economics crises, Lund 2012, s. 9.
28 Clive Gray, Vikki McCall, The Role of Today’s Museum, New York 2020, strony nienumerowane.
29 Hannu Piekkola, Otto Suojanen, Arttu Vainio, Economic impact of museums, University 

of Vaasa, Levón Institute, Vaasa 2014, s. 44.
30 Cornelia Dümcke, Mikhail Gnedovsky, The Social and Economic Value of Cultural Heri-

tage: literature review, 2013, s. 135. Justin O’Connor, The cultural and creative industries: 
a literature review, 2007, s. 35 i n.

31 W ustawie o muzeach (art. 2 p. 1) mowa jest literalnie o gromadzeniu zabytków, a w kolejnych 
punktach tego przepisu także o zbiorach. Zdaniem autora, doszło tu do pewnego dycho-
tomicznego ujęcia problematyki tego, co muzea gromadzą. W myśl art. 1 przedmiotowej 
ustawy, skoro muzea gromadzą i chronią dobra naturalnego i kulturalnego dziedzictwa 
ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, to dziedzictwo materialne nie 
zawsze musi mieć status zabytku lub podlegać ochronie formalno-prawnej w momencie 
wpisywania do inwentarza muzealnego.
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Autor nie zgadza się z twierdzeniem J. Suchana, że ekonomizacja celów 
muzeum „z trudem daje się pogodzić zarówno z tradycyjnymi zadaniami 
muzeum, zwłaszcza z troską o zachowanie materialnego dziedzictwa i obo-
wiązkiem jego naukowego opracowywania (…)” 32. Ekonomika muzeum 
pozwala na inne spojrzenie na problematykę celów muzeum, ich reali-
zację, koszty, popyt na usługi muzeum, a także na jego wpływ na lokalną 
gospodarkę. Czym innym jednakże jest opracowywanie stosownych 
analiz, a czym innym ich rzeczywista implementacja. Można to ukazać 
na przykładzie tworzenia nowego muzeum lokalnego i budowy jego sie-
dziby. Organizator, lokalny samorząd, zauważając potrzebę stworzenia 
nowej instytucji, opierając się na idei rozbudowy jakiejś kolekcji bądź 
innych zbiorów, musi w tym celu zaangażować środki budżetowe, a więc 
środki publiczne, czyli zabezpieczyć funkcjonowanie i rozwój nowej 
placówki muzealnej. Musi oszacować m.in. koszty osobowe, koszty 
mediów, usługi obce, koszty działalności podstawowej, a także koszty 
inwestycji. Wartością podstawową przedmiotowego projektu będzie 
powstanie instytucji kultury, pozyskującej i opracowującej zbiory oraz 
upowszechniającej kulturę. Według krytyków „ekonomizacji muzeów”, 
to właśnie ta wartość powinna być wartością fundamentalną, przyświe-
cającą organizatorowi 33. Tymczasem byłoby tak, gdyby organizator 
baczył jedynie na wartość dodaną z tytułu powstania muzeum, więcej, 
tworzył je z myślą o komercjalizacji jego działalności podstawowej, 
wykorzystując w tym celu uprawnienie do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wartością dodaną powstania muzeum są m.in. nowe 
miejsca pracy, aktywizacja społeczności lokalnej, powstanie atrakcji 
turystycznej, zwiększenie ruchu turystycznego. W tych aspektach nie ma 
żadnych kategorii kulturalnych. Dla przeciwwagi twierdzeń krytycznych 
ekonomicznego ujmowania procesów działalności muzealnej, warto 
zwrócić uwagę na fakt, że wskazując na korzyści płynące z powstania 
nowego muzeum, pomija się problematykę kosztów powstania tych 
korzyści. Choć rodzi to ryzyko powstania pytań, czy istnieją inne po-
trzeby, na które można wydać środki publiczne, zabezpieczone na muzea, 
a które byłyby bardziej korzystne pod kątem ekonomicznym dla lokalnej 
społeczności 34, to należy się z tym problemem zmierzyć ze względu 
na trwałość działalności muzeum. Skoro organizator ma zabezpieczać 
środki finansowe na jego działalność, to na etapie powstawania muzeum 
powinien być społeczny konsensus w tym zakresie, aby zmiana władzy 

32 Jarosław Suchan, Ekonomia i muzeum. (Nie)bezpieczne związki, [w:] Ekonomia muzeum, 
D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, (red.), Universitas, Warszawa 2011, s. 51.

33 Jarosław Suchan nazywa to dekonstruowaniem systemu wartości obowiązujących w kul-
turze. Tamże, s. 50.

34 Powyższe może rodzić pytania dotyczące stosunku kosztów do korzyści pochodzących 
z działalności muzeów i ich kosztów alternatywnych. Clive Gray, Vikki McCall, The Role 
of Today’s Museum, New York 2020, strony nienumerowane.
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bądź społeczna krytyka nie zmieniła nastawienia do takiego projektu. 
Obok ukazania funkcji kulturowych, dbania o dziedzictwo i generowa-
nych tym samym obciążeń, trzeba wskazać także korzyści, wymierne 
i policzalne. Wartością dodaną będzie dodatni bilans funkcjonowania 
muzeum w lokalnej gospodarce i będzie to wymiarem ekonomicznym 
działalności muzeum. Wartością dodaną będzie organizacja kulturalna, 
mająca wkład w budowanie społeczności lokalnej i pełnienie w niej 
ustawowo zapisanych powinności. W ten sposób, działalność ta w róż-
nych aspektach, nie tylko się nie wyklucza, ale widać tu efekt synergii.

Autor prezentuje dość roboczy pogląd w zakresie definicji ekono-
miki muzeum, który powinien doczekać się większego zaangażowania 
ekonomistów i muzealników. Ekonomika muzeum będzie zajmowała 
się badaniem w ujęciu teoretycznym prawidłowości w obszarze dzia-
łania muzeów, mając na uwadze prawa ekonomii, a w sposób opisowy, 
opierając się na obserwacji przebiegu realnych procesów zachodzących 
w ich działalności, związanej z realizacją celów, bądź też misji muzeów. 
Ekonomika muzeów analizuje sposoby, jakimi ich organizatorzy za-
spokajają potrzeby społeczeństwa, związane z zabezpieczaniem dóbr 
kultury i działalnością kulturalną, ułatwiając rozumienie relacji, jakie 
zachodzą pomiędzy zespołami muzealnymi, odbiorcami produktów 
muzealnych i społeczeństwem. Rodzi to oczywiście pytania techniczne, 
dotyczące potencjalnego rynku, popytu, podaży, grup odbiorców, 
co może budzić kontrowersje, ze względu na sprowadzanie muzeum 
i jego działalności do roli produktu, a odwiedzających do konsumentów 
na rynku, na którym sprzedaje się produkty muzealne, jakimi mogą być 
np. wystawy. Jednak wydaje się, że spojrzenie na działalność muzeum 
w ujęciu ekonomicznym, wymaga od obserwatorów pewnej dojrzałości 
i zrozumienia mechanizmów, jakim podlega kultura, aby nie ulec poku-
som związanym z zaspokajaniem aktualnych trendów konsumpcyjnych. 
Jest to utrudnione ze względu na pogłębiający się dyskurs poszukiwania 
sensu istnienia i ilościowego udowadniania społecznej przydatności 
instytucji kultury. Są to tendencje coraz bardziej powszechne wśród 
ludzi kultury, wynikające z oczekiwań organizatorów do budowania 
jak największej frekwencji, aby uzasadnić społeczeństwu ekonomiczne 
zaangażowanie lokalnych instytucji w funkcjonowanie kultury. Wymaga 
to odwrotu od trendu zbioru nic nie znaczących liczb w postaci wystaw, 
pozyskanych zabytków, zwiedzających czy przeprowadzonych lekcji 
muzealnych. Nie ma uzasadnienia twierdzenie, że to organizatorzy 
wymuszają dane o frekwencji. Zdaniem autora, jest to wypadkową kon-
kurencji pomiędzy instytucjami kultury, wręcz walką o odbiorcę, który 
w czasach zbyt wielu głosów medialnych i funkcjonowania w przestrzeni 
hiperrzeczywistości, jest coraz mniej zainteresowany odbiorem kultury 
w ujęciu klasycznym. Dochodzi do frekwencyjnej licytacji, zabiegów 
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o większą dotację, której wysokość powinna zdaniem managerów kultury 
determinować liczba odbiorców.

Powstaje pytanie związane z działalnością muzeów: do czego im 
ekonomika muzeów w ogóle jest potrzebna? Muzea mają duże koszty 
stałe, a niskie koszty zmienne. W pewnym ujęciu można przyjąć, 
że nie ma znaczenia ile osób odwiedzi muzeum w danej jednostce 
czasu, albowiem przy przyjętej procedurze wytworzenia tego dobra 
koszty są zasadniczo stałe, co oznacza in ceteris paribus, że im więcej 
osób pojawi się na wydarzeniu bądź po prostu odwiedzi muzeum, tym 
większą korzyść z tego ma ta jednostka 35. Takie twierdzenie ma jednak 
ukrytą pułapkę: tylko teoretycznie skupia się ono na korzyści płynącej 
z funkcjonowania muzeum. Prawdą natomiast jest, jak pisze C. Gray 
oraz V. McCall, że rodzi to tendencje do konieczności wyjaśniania 
potrzeby kierowania wydatków na muzea, bo to właśnie owe korzyści 
są przedmiotem obaw, a nie koszty 36. Powodem tego stanu rzeczy, jest 
zdaniem badaczy brak empirycznych dowodów, które uzasadniałyby, 
dlaczego warto wydawać pieniądze na muzea. Skoro ich koszty stałe 
są wysokie, nie są nastawione na zysk, zdarza się, że odbiór ich misji 
jest niezrozumiały, często dochodzi do instrumentalizacji misji muzeum, 
w którym kwestia finansów czy ekonomiki staje się kwestią przetrwa-
nia tej organizacji 37. Zdaniem autora, takie podejście do ekonomiki 
muzeum, powoduje wypaczenie funkcjonowania tej instytucji. Jest 
to niebezpieczeństwo zaistnienia pokusy do podporządkowania misji 
muzeum prymatowi ekonomii. Polega ona na zwiększaniu satysfakcji 
odwiedzających z tego, co zapewnia muzeum korzyści obok działalności 
misyjnej, ale już nie statutowej. Powyższe zabiegi mają na celu zwiększać 
atrakcyjność muzeum i powiększać frekwencję, wraz z tym podwyższać 
przychody. Należy jednak odpowiedzieć na pytanie, czy tak ekonomicznie 
sformatowana misja muzeum jest jeszcze misją? Przecież takie działanie 
profiluje odwiedzających muzeum w kategoriach konsumpcyjnych, nie 
wymagając od nich zaangażowania czegoś więcej, poza czasem, chę-
cią i pieniędzmi przeznaczonymi na zakup biletu. Misja muzeum jest 
natomiast czymś więcej niż sprzedażą biletów. To budowanie wartości 
społecznych, historycznych czy nawet politycznych 38.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, stwierdzić należy, że przy-
jęcie prymatu ekonomiki muzeum nad jego misją, może sprowadzać 
działalność tej organizacji do supermarketu z eksponatami. Zwiedza-
jący są zwykłymi konsumentami, którzy opierają się na podstawowych 

35 Bruno S. Frey, Stephan Meier, The Economics of Museums, University of Zurich, 2003, s. 
9–10.

36 Tamże.
37 Tamże.
38 Wiesław Skrobot, Muzeum – przestrzeń publiczna i miejsce społeczne. „Muzealnictwo”, 

Nr 56/2015, s. 219 i n.
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prawach popytu i podaży, a niespełnienie przez muzeum ich wymagań, 
tworzyć będzie dysfunkcyjność polegającą na niedopasowaniu oferty 
do oczekiwań rynkowych. Będzie to teoretycznie prowadzić do nieefek-
tywności muzeum i jego społeczno-ekonomicznej degradacji, jako jed-
nostki niepotrzebnej i kosztochłonnej 39. Dlatego takie ujęcie teoretyczne 
należy odrzucić, albowiem jest ono sprzeczne z misją muzeum. Przyjąć 
bowiem należy i jest to zgodne z realiami społecznego funkcjonowania 
tego rodzaju jednostek, że zwiedzający mają różne powody, aby udać się 
do muzeum 40. Będą zainteresowani wystawą stałą, wystawą czasową, 
zawartością biblioteki, sklepiku muzealnego, a może spędzą czas na wy-
stawie plenerowej lub wezmą udział w jakimś spotkaniu, czy spotkają się 
w muzealnej kawiarni 41. Powyższe oznaczać będzie, że powód odwiedzenia 
muzeum nie będzie tak jednoznaczny i znormalizowany pod względem 
ekonomicznym, ale czyni z muzeum jednostkę wielofunkcyjną, której 
gałęzie działalności wpływają bezpośrednio na rachunek przepływów 
ekonomicznych, a ich ograniczenie zakłóci ocenę i właściwe spojrzenie 
na misję muzeum jako jednostki społecznie użytecznej 42. Na tym po-
lega efekt synergii, osiągany poprzez różnorodną działalność muzeum: 
od zbierania i udostępniania zbiorów, poprzez edukację, kulturę czy 
umilanie czasu, na rozrywce kończąc.

W literaturze anglojęzycznej nie brakuje autorów, którzy próbują opi-
sać różne funkcje ekonomiczne muzeum za pomocą skomplikowanych 
wzorów. Poniżej zaprezentowany został całkowity koszt operacyjny na tle 
liniowego modelu logarytmicznego frekwencji w muzeum, według Petera 
Jacksona oraz Thomasa Barry’ego 43:

39 Niestety, zauważyć należy, że w Polsce brakuje współpracy między muzeami, a także 
pomiędzy muzeami a uczelniami, muzeami a parkami naukowymi i innymi branżami, 
związanymi z rozwojem, wpływającym na rozwój lokalny, co wpływa na obniżenie rangi 
ekonomicznej muzeów lokalnych, które nie są traktowane przez aktorów lokalnej sceny 
politycznej jako partnerzy w tym zakresie. Museums and Local Development in Poland. 
OECD 2019, s. 10–11.

40 Anna Pawlikowska-Piechotka, Museums and the Commercialisation Dilemma of the 
Cultural Institutions. „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, Nr 4/2014, s. 347.

41 W wynikach badań pojawia się konstatacja, że im lepiej wykształcona społeczność, tym 
częściej korzysta z oferty muzealnej, bez względu na osiągane dochody. Bruno S. Frey, 
Stephan Meier, The Economics of Museums, University of Zurich, 2003, s. 4–5. Christine 
Burton, Carol Scott, Museums: Chalenges for the 21st century, [w:] Richard Sandell, Robert 
R. Janes (red.), Museum, Menegement and Marketing, Taylor & Francis Group, New York 
2007, s. 50.

42 „Dominacja ekonomicznych form racjonalności oznacza, że funkcji nie można rozpatrywać 
po prostu w ich własnych kategoriach w sprawach praktyki i polityki. Zapewnienie funkcji ma 
zawsze wymiar ekonomiczny, ale to, jak to wpływa na codzienne czynności, które podejmują 
muzealnicy, to zupełnie inna sprawa. (…) Wielofunkcyjność muzeum należy rozpatrywać nie 
tylko z perspektywy samego muzeum, ale również należy postrzegać ją jako mającą wiele różnych 
wpływów i konsekwencji społecznych, kulturowych i politycznych, obok ekonomicznych”. Clive 
Gray, Vikki McCall, The Role of Today’s Museum, New York 2020, strony nienumerowane.

43 [Za:] Bruno S. Frey, Stephan Meier, The Economics of Museums, University of Zurich, 
2003, s. 12.
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ln TC = ln a + b ln Q + y ln W + s ln K + r1 EX + r2 ED + r3 CN + r4 MB + r5 AC 44.

Zdaniem autora, tego rodzaju badania nie przynoszą żadnych in-
nych wyników, jak matematyczne przepływy określonych parametrów 
organizacji, a dane te nie mogą być porównywalne w poszczególnych 
krajach. Dla przykładu, dla USA wyniki przeprowadzonych analiz 
wykazały, że muzea działają w oparciu o ekonomię skali, a więc wraz 
ze wzrostem skali produkcji (działalności), zmniejszają się przeciętne 
koszty całkowite, co poprawia ich konkurencyjność. Jednakże, krzywe 
średnich kosztów miały tendencję spadkową przy niskiej frekwencji, 
ale rosły, gdy liczba odwiedzających przekraczała 100 tysięcy rocznie, 
co zdaniem autorów badań, predestynuje to do twierdzenia, że muzea 
to branża o malejących kosztach 45. Przeprowadzone analizy w warun-
kach polskich nie potwierdzają tego stanu rzeczy, o czym była już mowa 
wcześniej. Analiza funkcjonowania polskich muzeów w latach 1989–2008 
dowodzi tego w sposób nie budzący wątpliwości. W latach 1998–2008 
średnia dotacja od organizatora wynosiła 71% budżetu, 24% stanowiły 
dochody własne. Wzrost budżetów muzeów był znaczny i w ogólnej 
grupie badanych instytucji wyniósł 81%, ale w grupie muzeów samo-
rządowych 109%, z kwoty 79,6 mln zł w 1998 roku do 167 mln zł w 2008 
roku 46. W tym okresie rosła także cena biletów. Tymczasem frekwencja 
rosła nieznacznie, w skali 12,7% rok do roku, przy czym pełne jej sza-
cowanie jest niemożliwe, ze względu na niepełne dane zbierane przez 
GUS 47. Stabilizacja kosztów muzeów w Polsce na tle frekwencji jest 
widoczna także w badaniu wykonanym w 2018 roku. W państwowych 
instytucjach kultury stosunek kosztów wynagrodzeń do kosztów ogółem 
wynosi 40,5%, a w samorządowych instytucjach kultury aż 54% 48, gdy 
dotacja organizatora w pierwszej kategorii instytucji wynosiła średnio 
70,1%, a w drugiej – 76,8% 49. Średnia frekwencja na jednej wystawie 

44 „TC to całkowity koszt operacyjny, Q to całkowita frekwencja, W to stawka wynagrodzenia 
mierzona stosunkiem wypłat wynagrodzeń do opłacanych pracowników, a K to koszt kapi-
tału mierzony jako stosunek wydatków promocyjnych, takich jak rozwój, członkostwo oraz 
reklamowanie wkładów ze wszystkich źródeł publicznych i prywatnych. Ponieważ muzeum 
może angażować się w różne działania, w badaniu przeanalizowano, w jaki sposób priorytety 
ustalone przez muzeum wpływają na koszty. Dlatego EX to wydatki na wystawę jako ułamek 
całkowitych kosztów operacyjnych, ED to wydatki edukacyjne, CN to wydatki na konserwację 
i konserwację, a MB to wydatki na działalność członkowską. Ponieważ jakość odgrywa ważną 
rolę w kosztach sztuk widowiskowych, badanie próbuje uchwycić jakość, sprawdzając, które 
muzeum posiada akredytację Amerykańskiego Stowarzyszenia Muzeów. Jest to oczywiście tylko 
przybliżony, a może nawet zły wskaźnik jakości. AC jest zmienną zastępczą, która jest równa 1, 
jeśli jest akredytowana, i 0 w innym przypadku”. Tamże.

45 Tamże.
46 Dorota Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989–2008. „Muzealnictwo”, Nr 50/2009, s. 22.
47 Tamże, s. 27.
48 Muzea w 2018 roku. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2019, 

s. 133.
49 Tamże, s. 132.
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w państwowej instytucji kultury wynosiła w 2018 roku 35166 widzów, 
a w samorządowej instytucji kultury 3611 osób 50. Jeszcze bardziej kondy-
cję kosztów muzeów regionalnych na tle frekwencji uwydatnia średnio-
roczna frekwencja, która w kraju wyniosła w 2018 roku średnio 13276 51. 
Trudno w takiej sytuacji gospodarczej i rzeczywistości funkcjonowania 
muzeów w zmiennym środowisku zewnętrznym, dostosowywać wzory 
z literatury anglojęzycznej, które zdaniem autora nie pasują do polskich 
muzeów. To wymaga nieco innego spojrzenia na polskie muzealnictwo 
w kontekście ekonomicznej działalności organizacji oraz generowanego 
przez nią ruchu widzów i kosztów.

Muzeum teoretycznie może być uznane za przedsiębiorstwo, z tymże 
jednak wyłączeniem, że jego działalność sama z siebie nie może być 
nastawiona na osiąganie zysku, a ma realizować cele statutowe i misję 
muzeum, gdyż „muzea organizowane są w celu kulturalnego, edukacyjnego 
i innego używania swych skarbów (…), wszystkie kolekcjonują, chronią, ba-
dają i wystawiają swe obiekty” 52. Pomimo to, w literaturze anglojęzycznej 
powstają prace, które próbują w jakiś sposób interkorporować założenia 
teoretyczne przedsiębiorstw jako organizacji ekonomicznych nastawio-
nych na zysk do poziomu pewnego rodzaju spółek o funkcjach propagu-
jących i promujących szeroko rozumianą kulturę. Dlaczego tak się dzieje? 
Odpowiedź na to pytanie daje Gerald Matt: „Jedynym trwałym elementem 
stale zmieniającego się otoczenia jest w dzisiejszych czasach nieustające tempo 
przemian. Jeśli muzeum nie chce stać się zmurszałym sanktuarium przeszłości, 
musi uwzględniać dynamikę tych przemian, zaprzęgając ją w wewnętrzny 
mechanizm swych struktur, w strategię zarządzania i technikę komunikacji. 
Muzeum dnia dzisiejszego, w jego roli duchowo-kulturalnego centrum, musi 
być ujęte we współdziałaniu ze swym społecznym środowiskiem, które wpływa 
na treść jego działań i samo z kolei przez te działania jest interpretowane. 
Tylko wówczas muzeum przestaje działać jak proteza organizmu społecz-
nego i zasila go energią dobrze ukrwionego organu” 53. Warto zauważyć 
na niezwykle ostre i nieznoszące sprzeciwu słowa, jak: jedyny, tempo 
przemian, musi uwzględniać, musi być ujęte, itd., skierowane pod ad-
resem muzeum jako organizacji. Emanuje z tego krótkiego i jakże tech-
nokratycznego opisu wizja świata zmieniającego się nieustannie, która 
to zmiana wymusza zmianę także w muzeach, gdyż inaczej dokonają 
one autoseparacji z lokalnym środowiskiem, staną się niezrozumiałe, 
gdyż społeczeństwo zmienia się, tak więc i zmieniają się jego potrzeby, 

50 Tamże, s. 83.
51 Frekwencja była wyższa w muzeach państwowych i regionalnych w miejscowościach 

o znaczeniu turystycznym. Tamże, s. 81.
52 H. Varine-Bohan, „Museums” Encyklopedia Britannica, [za:] Mirosław Borusewicz, Nauka 

czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach, Universitas, Kraków 2012, 
s. 45.

53 Gerald Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 14.
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za czym muzea powinny podążać. Tyle, że muzea mogą obrać taką drogę, 
ale nie muszą. Nie jest bowiem w żaden sposób ugruntowane, że muzea 
wierne misji pierwotnej, związanej ze zbieraniem i upowszechnianiem 
zbiorów, staną przed blokadą komunikacyjną z widownią, tylko dlatego, 
że ich struktura organizacyjna będzie pochodziła sprzed 10 lat, albo nie 
będą miały certyfikatu zarządzania jakością. Lektura pracy Geralda Matta 
na przeciętnym muzealniku może wywołać nieodparte wrażenie, że oto 
muzea na początku XXI wieku stoją nad przepaścią. Oto kilka przykładów:

 » Spełniając swą misję kulturalną, każde muzeum musi zdecydować, którą 
z powyższych funkcji musi zaakcentować, a którą odsunąć na plan dalszy. 
Czy ma być więc miejscem nauczania, czy miejscem przeżywania sztuki, czy 
ma brać pod uwagę zadania edukacyjne, czy raczej powinności związane 
z dobrze rozumianą rozrywką? 54;

 » Stawiane przed muzeum zadanie propagowania kultury musi być skonkrety-
zowane i przełożone na język jasno sformułowanego Mission Statement. Ono 
właśnie stanowi punkt wyjścia, na podstawie którego należy rozwinąć ogólną 
politykę programową i poszczególne projekty muzeum, włączając w to plany 
budżetowe zakładane dla konkretnych okresów realizacyjnych 55;

 » Dyrektor muzeum nieutrzymujący żadnych relacji z tymi obszarami władzy 
politycznej, w których gestii spoczywają sprawy finansowania działalności 
muzeum, dyrektor niedbający o kontakty z ludźmi i instytucjami ważnymi 
dla kształtowania opinii publicznej, nieznający też ważnych osób ze świata 
biznesu jako potencjalnych sponsorów, nie jest już dzisiaj w stanie realizować 
postawionych przed nim zadań 56.

Zdaniem autora, tego rodzaju publikacje i ich myśli przewodnie, 
jak cytowane powyżej, są oderwane od rzeczywistości i obdzierają 
muzeum z misji i dbałości o to, aby przechowywać wytwory cywilizacji 
dla kolejnych pokoleń. Ekonomiści i przedstawiciele nauk o zarządza-
niu, których zresztą autor też jest przedstawicielem, mają tendencję 
sprowadzania zjawisk i procesów do liczb, które po przejściu określo-
nego procesu udoskonalenia mają ulec zwielokrotnieniu zwrotnemu 
i przynieść oczekiwaną optymalizację. Powstaje wszakże pytanie, czy 
muzeum XXI wieku takowej optymalizacji potrzebuje? Czy zachodni 
model ogromnych muzeów, utrzymujących się dzięki efektowi skali, jest 
jakimś wzorem dla polskiego muzealnictwa? Zdaniem autora tak nie jest, 
co więcej, dowodzą tego wnioski płynące z literatury anglojęzycznej, 
wskazujące, że przede wszystkim muzea regionalne mają przed sobą 
zupełnie inny charakter misji, co nie znaczy, że nie jest ona zagrożona. 

54 Tamże, s. 21.
55 Tamże, s. 23.
56 Tamże, s. 29.
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Sam fakt zmiany korzystania z mediów, a tym samym korzystania 
z oferty kulturalnej w wyniku rewolucji elektronicznej, jaka cały czas 
się dokonuje, nie pozostaje bez wpływu na to, co dzieje się w muzeach 
oraz wokół muzeów 57. W obu przypadkach, nie zmieni tego stanu rzeczy 
nowa struktura organizacyjna czy opracowanie wieloletniej strategii 
kultury. W warunkach polskich nie zmieni tego także fakt, że muzea 
są chroniczne niedoinwestowane i to na poziomie dotacji organizatora 58.

Nie budzi wątpliwości, że w tak zmiennym otoczeniu, dyskusja na temat 
ekonomicznych fundamentów działalności muzealnej, potrzeby zmian 
i wychodzenia naprzeciw nowym potrzebom społecznym jest niezbędna. 
Zdaniem autora, zamiast wpisywać muzeum w ramy przedsiębiorstwa, 
zamykać je w strukturach korporacyjnych, lepiej wybrać drogę analiz 
i ewolucji. Za słuszne należy uznać słowa J. Suchana: „Rzecz w tym, by 
jednak skupiać się na takim profilowaniu muzeum, które pozwoli wpisać 
je w dominujący wzorzec ekonomicznej efektywności, skoncentrować się 
na rzeczywistych problemach, które utrudniają tej instytucji wypełnianie 
społecznej misji” 59. Wychodząc naprzeciw takiemu postulatowi, trzeba 
mieć na uwadze kwestie związane z zarządzaniem strategicznym i za-
rządzaniem zmianą. Są to kwestie niezwykle trudne i obarczone dużym 
ryzykiem oraz naturalnym oporem, gdyż często wiążą się ze sprawami 
czysto ludzkimi, a te wywołują różnorakie emocje w procesie zmian 
i adaptacji 60.

Systemowe podejście do organizacji, jaką jest muzeum, pozwala 
zastosować definicję zarządzania strategicznego, proponowaną przez 
A. Stabryłę, jako proces informacyjno-decyzyjny, wspomagany poprzez 
funkcje: planowania, organizacji, motywacji i kontroli, który jest zdeter-
minowany na rozstrzyganie fundamentalnych problemów działalności 
organizacji. Skupia się on na kwestiach jej rozwoju i przetrwania, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu oddziaływania otoczenia, a także głównych 
kwestii związanych z wykorzystaniem czynników produkcji własnej 61. 

57 Christine Burton, Carol Scott, Museums: Chalenges for the 21st century, [w:] Richard 
Sandell, Robert R. Janes (red.), Museum, Menegement and Marketing, Taylor & Francis 
Group, New York 2007, s. 53.

58 Średnio, w latach 2013–2015, dotacja od organizatora pokrywała 67,4% wydatków muzeów 
w Polsce. Monika Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania 
muzeów: zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych, [w:] Muzea w Polsce, 
raporty na podstawie danych z projektu „Statystyka muzeów” 2013–2015. Biblioteka Na-
rodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2016, s. 93.

59 Jarosław Suchan, Ekonomia i muzeum. (Nie)bezpieczne związki, [w:] Ekonomia muzeum, 
D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, (red.), Universitas, Warszawa 2011, s. 52.

60 Robert R. Janes opisuje na przykład, że podczas reorganizacji jednego z muzeów, otrzy-
mywał groźby śmierci. Robert R. Janes, Embracing Organizational Change in Museums: 
A work in progres, [w:] Richard Sandell, Robert R. Janes (red.), Museum, Menegement 
and Marketing, Taylor & Francis Group, New York 2007, s. 68.

61 Adam Stabryła, Zarządzanie w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-
-Kraków 2000, s. 11.
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Skutkiem, czy też efektem takiego podejścia do kierowania organizacją 
muzealną, będzie zmiana. Modyfikowanie procesowe może zachodzić 
w wyniku czynników zewnętrznych, determinowanych z otoczenia 
muzeum, ale mogą one pochodzić z samego muzeum, od czynników 
wewnętrznych. Zmiana w organizacji, według R. W. Griffina, może 
być procesem realizowanym planowo, w sposób uporządkowany oraz 
terminowy, ale też może mieć charakter dostosowawczy, adaptacyjny, 
wyprzedzający wydarzenia mające nastąpić w przyszłości w określonych 
okolicznościach 62. Architektura procesu nie tylko nie jest skompliko-
wana, ale zdaniem autora, w pełni może być ona implementowana 
w jednostce organizacyjnej, jaką jest muzeum. Zmiana w organizacji 
musi zostać uznana jako potrzeba faktyczna, z którą zespół będzie się 
utożsamiał. Następnie, opracowywana jest karta celów, jakie zmiana 
ma przynieść, a więc rezultaty oczekiwane przez zespół. W kolejnej 
fazie, zespół przeprowadza diagnozę (analizę) istotnych zmiennych 
i wybiera metody właściwe do przeprowadzenia zmiany. Kolejna faza 
to opracowanie planu, a potem rzeczywiste wprowadzenie zmiany. 
Na koniec przeprowadzana jest ocena procesu i ewentualnie następuje 
jego kontynuacja 63.

Takie zarządzanie zmianą pozwala na lepsze dostosowanie plano-
wania i realizacji celów, przy poszanowaniu misji muzeum. Stwarza 
ono sytuację, w której można uniknąć całej technokratycznej i ekono-
micznej otoczki procesu, nie mniej jednak ma on charakter sformali-
zowany i biurokratyczny, aczkolwiek stopień jego komplikacji zależy 
wyłącznie od decyzji zespołu. Ważne przy tym jest to, aby był to proces 
zaplanowany, mierzalny i podlegający ocenie, gdyż pozwoli to zespołowi 
na wyciągnięcie wniosków, a organizacji na lepsze dostosowanie się 
do zmiennych wymogów otoczenia. R. R. Janes wskazuje, że zmiana 
spotyka się również z oporem i tak jak może być dobra dla organizacji, 
tak niekoniecznie musi rozumiana przez jej środowisko wewnętrzne, 
a kwestia ta w odniesieniu do muzeów do tej pory nie została właściwie 
opracowana 64. Nie budzi wątpliwości autora, że ryzyko wystąpienia 
oporu, w literaturze dotyczącej zarządzania zostało opracowane wyczer-
pująco 65. Każdemu procesowi wprowadzania zmian mogą towarzyszyć 
niepewności związane z zaniepokojeniem zespołu pracowników. Wiąże 
się to z ogólnym stanem niepewności, brakiem informacji, zagrożeniem 

62 Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 409.

63 Tamże, s. 412.
64 Robert R. Janes, Embracing Organizational Change in Museums: A work in progres… 

op.cit., s. 68–69.
65 Ricky. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2004, s. 414–415.
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osobistych interesów, poczuciem straty czy odmienną oceną lub nawet 
interpretacją sytuacji.

R. R. Janes wskazuje następujący układ strategii wprowadzania 
zmiany w muzeum i niwelowania oporu: rozwijanie niekomercyj-
nego partnerstwa z innymi organizacjami non-profit, opracowanie 
i wdrożenie nowej, elastycznej formy organizacji, twórcza służba spo-
łeczeństwu, zastosowanie procesów biznesowych i redukcja kosztów, 
usunięcie z kolekcji wybranych obiektów, celem pozyskania środków 
dla funduszu powierniczego (deaccessioning), działalność komercyjna 
i wygenerowanie dodatkowych przychodów 66. Tu niezwykle ważny jest 
aspekt zarządzania zasobami ludzkimi. Niwelowanie oporu zasobów 
personalnych można osiągać m.in. poprzez zaangażowanie członków 
zespołu w procesie planowania zmiany, poprawy procesu komunika-
cji wewnętrznej. Niestety, bez względu na starania na rzecz poprawy 
poszczególnych parametrów procesu zmiany, tam, gdzie obejmie ona 
zasoby ludzkie, spotka się z oporem jeśli nie pojedynczych członków 
zespołu, podważających różne aspekty agregowanych procesów, to zyska 
odpowiedź zakładowych organizacji związkowych. System zarządzania 
muzeum można określić definicją L. Szybińskiego, jako „kolektywny 
zbiór obiektów, zmierzających do spowodowania realizacji przez instytucję 
ustalonych dla niej celów” 67. Skoro możemy przyjąć założenie, że mu-
zeum realizuje w systemie zarządzania różne komplementarne cele, 
które nie mogą być ze sobą sprzeczne lub wykluczać się, to sprzężenie 
systemu z tymi celami zwiększa jego efektywność i wpływa na osią-
gnięcie tych celów. Zdaniem autora, budowa przewagi konkurencyjnej 
muzeum w oparciu o systemy zarządzania, poprawia jego sprawność 
organizacyjną, pozwala się doskonalić i szybciej eliminować działania 
niepożądane, przy jednoczesnej redukcji zaangażowania stosownych sił 
i środków. Takie działanie poprawia efektywność procesu komunikacji 
w środowisku wewnętrznym, a lepsza koordynacja działań w zespole 
zwiększa stabilność wdrożonego systemu 68.

MUZEUM – OD NAUKI DO KOMERCJI, NA PRZYKŁADZIE MUZEUM ORĘŻA 

POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU

Pierwotnie, podstawową funkcją muzeów była edukacja 69. Wraz z upływem 
czasu i zmieniającymi się uwarunkowaniami społecznymi, zwłaszcza 

66 Robert R. Janes, Embracing Organizational Change in Museums: A work in progres… 
op.cit., s. 69–70.

67 Hubert Witczak, Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 105.

68 John R. Schermerhorn, Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, 
s. 357.

69 Mirosław Borusewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach, 
Universitas, Kraków 2012, s. 120.
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w ostatnim okresie globalizacji i digitalizacji niemal wszystkich dziedzin 
życia, redefinicji uległy także kategorie związane z działalnością muzeów, 
które wiążą się z szeroko rozumianą komercjalizacją kultury i funkcją 
rozrywkową. Doprowadziło to do sytuacji, jak pisze M. Borusewicz, 
że „wysoka frekwencja ma świadczyć o sukcesie edukacyjnym, komercyjnym, 
o sprawności organizacyjnej oraz poziomie i kompetencjach kierownictwa” 70. 
Powyższe, dość skrótowe ujęcie problemu zmian w działalności i misji 
muzeów, w pełni oddaje podstawowe zagadnienia, które muzealnicy 
próbują zdefiniować. Wiążą się one z kwestią funkcji rozrywkowej, czy 
powinna być ona uzupełnieniem działalności, czy jednak powinna sta-
nowić główny nurt funkcjonowania muzeów 71. Co więcej, obserwowalny 
jest fakt reorganizacji, unowocześniania struktury i zarządzania, nawet 
wymiany kierownictwa muzeów, pod hasłem zwiększania efektywności 
działalności jednostek kultury, jednakże bywa i tak, że organ prowadzący 
dąży do tego, żeby kierownictwo muzeum kierowało się nie tyle wzglę-
dami merytorycznymi, ale kalkulacją ekonomiczną 72. Dokładając do tego 
opieranie się na osiągnięciach w ujęciu ilościowym, K. Barańska używa 
określenia „makdonaldyzacji” w stosunku do postrzegania działalności 
muzeów 73. To liczby mają determinować nowe postrzeganie muzeum 
i jego pracowników: liczba wystaw, liczba eksponatów, liczba pozyska-
nych zabytków, liczba zwiedzających, liczba wydanych i pozyskanych 
środków finansowych, liczba sponsorów, liczba wzmianek prasowych, 
liczba polubień na Facebooku, itd. Prowadzi to do banalizacji misji 
muzeum. Nie ma to też nic wspólnego ze sprowadzaniem działalności 
muzeum do działalności przedsiębiorstwa. Zbiór nic nie mówiących i nie 
powiązanych ze sobą danych ma pokazywać potencjał podejmowanych 
działań. Im większe będą to liczby, tym większa będzie misja muzeum. 
Zaznaczyć należy, że niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością. W ko-
munikacji z otoczeniem należy stosować określony kod, zrozumiały 
dla współczesnego społeczeństwa. Nie budzi również wątpliwości fakt, 
że działalność muzeum powinna być dla społeczeństwa klarowna, więcej, 
że powinna wzbudzać akceptację i zachęcać do współpracy. Ograniczanie 
się jednak do liczb, spłycanie funkcji misyjnej do frekwencji, zdaniem 
autora zaprzecza misji muzeum.

70 Tamże, s. 122.
71 Andrzej Rottermund, Finansowanie muzealnictwa w Polsce po 1989 roku – historia po-

szukiwania rozwiązań, [w:] Ekonomia Muzeum, D. Folga-Januszewska, B. Gutowski (red.), 
Universitas, Kraków 2011, s. 25.

72 Jarosław Suchan, Ekonomia i muzeum. (Nie)bezpieczne związki, [w:] Ekonomia muzeum, 
D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, (red.), Universitas, Warszawa 2011, s. 50.

73 Katarzyna Barańska, Misja jako narzędzie przezwyciężania współczesnych aporii muze-
alnych, [w:] Ekonomia muzeum, D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, (red.), Universitas, 
Warszawa 2011, s. 177.
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Takich dylematów dotyczących działalności muzeów jest więcej. 
W ramach opracowywanych strategii pozyskiwania zbiorów i zarządzania 
kolekcją, proponuje się zbierać jedynie najważniejsze i najcenniejsze 
eksponaty, dopuszczając sprzedaż eksponatów zbędnych. Można to na-
zwać optymalizacją w zakresie zapasów. Jakkolwiek brzmi to kuriozalnie, 
podobnie dziwnie wygląda porównywanie muzeum do dyskontu, ma-
gazynu czy skarbca. Żadne z tych porównań nie odzwierciedla w pełni 
misji muzeum w zakresie ochrony dóbr kultury, gdzie służy ono do ich 
przechowywania i właściwego zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń. 
Przekształcanie muzeum w inną instytucję, nawet w zakresie nazewnictwa, 
będzie podążaniem w kierunku obcym misji muzeum. Słusznie zauważa K. 
Barańska, że nakładanie nowych znaczeń dla starych pojęć jest właściwe 
dla współczesności, jednak muzeum jest muzeum i nie trzeba wymyślać 
dla niego nowych funkcji tylko dlatego, aby zyskało to akceptację wśród 
kolejnych pokoleń odbiorców 74, dla których na przykład muzeum może 
kojarzyć się pejoratywnie, z reliktem przeszłości, starociami i panem 
kapciowym, który na wejściu prosi o zmianę obuwia.

Kolejna kwestia dotyczy wskazywanej już problematyki związanej 
z posykiwaniem środków finansowych dzięki sprzedaży eksponatów 
gromadzonych w przepełnionych magazynach, co z jednej strony mia-
łoby rozwiązać problem braku właściwej powierzchni magazynowej, 
a z drugiej pozwoliłoby rozwiązać określone dylematy finansowe 75. 
Model muzeów, funkcjonujący na Zachodzie, pokazuje, jak duży kryzys 
związany z funkcjami i misją muzealnictwa tam wystąpił. Wskazywanie, 
że muzea powinny zajmować się tym, czego od nich oczekuje społeczeń-
stwo, albo kreować modele funkcjonowania, które powinno oceniać 
się w praktyce 76, od odniesionego sukcesu, wydaje się być oderwane 
od misji, jaką one rzeczywiście pełnią. Powoływanie się na różnice 
w opisie funkcji muzeów, determinowanych przez socjologów, polity-
ków czy ekonomistów, prowadzi do sytuacji, w której „różne grupy będą 
miały różne koncepcje tego, czego oczekuje się od muzeów - od bycia źródłem 
rozrywki w deszczowy dzień, poprzez współtworzenie koncepcji tożsamości 
społecznej, po poprawę dobrobytu społecznego wśród osób starszych, i czego 
oczekuje się od nich w procesie robienia tych rzeczy” 77. Ta perspektywa nie 
ukazuje czym są muzea, ale czym powinny się one zajmować. Zrozumie-
nie, do czego służą muzea w tym ujęciu, zależy od ich pozycjonowania 
w społeczeństwie na poziomie zagregowanym. Przechodząc do bardziej 
szczegółowych pytań, można zastanawiać się, jakie gusty ma zaspokajać 
muzeum, czy ma być dla elit, czy dla odbiorcy masowego? K. Barańska 

74 Tamże, s. 175–176.
75 Gerald Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 110.
76 Clive Gray, Vikki McCall, The Role of Today’s Museum, New York 2020, strony nienumerowane.
77 Tamże.
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dylemat ten określa jako przeciwstawienie elitarności muzeum, które 
jako takie będzie świecić pustkami, z populizmem, polegającym na za-
mianie muzeum w jarmark 78. Kolejną granicę w rozważaniach nad 
misją muzeum przekracza G. Matt, wskazując, że muzea „są zmuszone” 
odpowiedzieć na uwarunkowania konkurencji rynkowej i kurczącego 
się kapitału, którym jest uwaga publiczności, dążąc do jego zagospo-
darowania. Uważa on, że przez realizację misji muzeum rozumie się 

„przyciągnięcie uwagi ludzi do sztuki i zachęcenie do odwiedzenia muzeum” 79. 
Takie stawianie sprawy wygląda dość niewinnie, i choć G. Matt zastrzega 
się, że wszelkie działanie muzeów nie może powodować utraty jakości 
czy komercjalizować oferty muzeum, to jednak traktując muzeum jako 
przedsiębiorstwo, zdaniem autora, poprzez używanie określonych 
kategorii i słownictwa subtelnie przesuwa granice, redefiniując misję 
zgodnie z zasadą, że cel uświęca środki 80.

W odradzającej się po I wojnie światowej Rzeczpospolitej, w społe-
czeństwie panowało przekonanie, że „w Polsce pojęcie upaństwowienia 
rymuje się z pojęciem zniedołężnienia” 81. Po II wojnie światowej, podobne 
przekonanie dotyczyło jednostek gospodarki państwowej. Model go-
spodarki zachodniej, formuła przedsiębiorstw i generowania przez 
nie zysku, traktowane były nie tylko jako wzór do naśladowania, ale 
w latach 80-tych dało się zaobserwować wręcz presję do przejmowania 
zasad funkcjonowania prywatnych organizacji gospodarczych w sektorze 

78 Katarzyna Barańska, Misja jako narzędzie przezwyciężania współczesnych aporii muze-
alnych, [w:] Ekonomia muzeum, D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, (red.), Universitas, 
Warszawa 2011, s. 176.

79 Gerald Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 110.
80 W wielu miejscach swojej znanej pracy, Gerald Matt wskazuje określone cele i drogi dla 

ich osiągnięcia, ale zawsze zaznacza, że w końcu mamy do czynienia z muzeami, kulturą 
i sztuką, a w konsekwencji nie można działać ze szkodą dla tych aspektów misji muzeum. 
W przedmiotowej tematyce warto przytoczyć cytat z tej pracy: „W rozwiniętym społeczeństwie 
wolnego czasu i technologicznie zaawansowanych mediów również muzea zmuszone są przyjąć 
warunki konkurencji i coraz bardziej kurczącego się, możliwego do zagospodarowania kapitału 
uwagi publiczności. Dla instytucji związanej z propagowaniem sztuki nie oznacza to jednak 
wcale, że musi ona imitować w swej działalności parki tematyczne czy wręcz Disneylandy, lecz 
że poprzez profesjonalnie prowadzony marketing powinna publicznie podkreślać odrębność i ja-
kość proponowanych przez nią usług. Ten, kto chce podążać za swoimi powinnościami w sferze 
edukacji i upowszechniania treści kulturalnych, nie może zamykać się w pilnie strzeżonej przed 
oczami świata świątyni sztuki, lecz musi przyjąć trudy walki o publiczne postrzeganie swych 
programów i bronić swych przekonań”. Tamże, s. 158. Konkurencja powoduje, że jednostki 
nie zawsze wykorzystują przewagę konkurencyjną, ale takie działania marketingowe, 
które tworzą określony wizerunek lub przekonanie wśród odbiorców, nie zawsze zgodny 
z rzeczywistością. „Makdonaldyzacja” muzeum, jak można wywnioskować z cytowanego 
opisu, jest zła, ale jeśli muzealnicy chcą realizować misję muzeów, muszą wykorzystywać 
określone mechanizmy, które nie są godne muzeum, które tworzą iluzję i symulakra, 
stwarzając u odbiorców wrażenia. Mówiąc inaczej, są mechanizmy, które stosując, choć 
nie są one przystosowane co do zasady dla muzeów, osiągnie się lepsze rezultaty.

81 Maciej J. Kwiatkowski, Narodziny Polskiego Radia. Radiofonia w Polsce w latach 1918–1929, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s. 409.
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publicznym 82. Przenoszenie tych zasad na grunt funkcjonowania mu-
zeów autor uważa za nieporozumienie. Wystawa nie jest produktem, 
misją muzeum nie jest pozyskiwanie jak największej liczy odbiorców, 
a jak zauważa K. Barańska „zysk nie może być ani celem, ani kryterium 
efektywności muzeum” 83. Imperatyw frekwencji, wybieranie rozrywki 
zamiast dobrze opracowanych scenariuszy wystaw, stawianie na funkcję 
uzupełniającą, jak koncerty czy przedstawienia teatralne, albo rekon-
strukcje historyczne, targi, dewaluuje misję muzeum wówczas, gdy 
działania te stają się nadrzędnym celem muzeum, gdy management 
muzeum traktuje je jako główny produkt, a efekt medialny staje się 
dźwignią promocyjną. Wówczas, zdaniem autora, muzeum przestaje 
realizować misję zapisaną w ustawie o muzeach 84.

Zmiana idei muzeów, której jesteśmy świadkami, jak podkreśla 
D. Folga-Januszewska, zmienia również definicję muzeum, czyniąc ją 
zbieżną z przyzwyczajeniami, ale także oczekiwaniami publiczności 85. 
Kwestia rozrywki była w definicjach muzeum według ICOM od zawsze 
i w kolejnych latach ewoluowała. W 1951 roku wskazywano, że muzeum 
powinno dostarczać przyjemności i wiedzy, w 1961 roku mowa jest o edukacji 
i rozrywce 86. Przez kolejne lata kwestia rozrywki pozostawała w definicji 
muzeum, pomimo, że sama definicja ewoluowała i to dość dalece. W 2007 
roku po raz kolejny wskazano, że muzeum jest instytucją niedochodową, 
która działa w celu edukacji, nauki i przyjemności 87. Propozycja defini-
cji muzeum według ICOM z 2019 roku całkowicie zmienia postrzeganie 

82 Harry I. Ansoff, Zarządzanie Strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 1985, s. 29–30.

83 Katarzyna Barańska, Misja jako narzędzie przezwyciężania współczesnych aporii muze-
alnych, [w:] Ekonomia muzeum, D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, (red.), Universitas, 
Warszawa 2011, s. 178.

84 Katarzyna Barańska, zdaniem autora, skrótowo, ale niezwykle skutecznie opracowała 
definicję misji muzeum, która determinuje podstawę jego działalności, a każdy jej przejaw, 
który od powyższego odbiega, będzie jej zaprzeczeniem: „Istotną przesłanką dla tworze-
nia deklaracji misji, która miałaby taką obronną funkcję, powinno być głębokie przekonanie, 
że powierzone nam w historii i przyszłości zbiory stanowią wartość nadrzędną. To one i ich 
dobro stanowić mają punkt odniesienia dla wszystkich decyzji. (…) Opieka nad zbiorami jest 
podstawowym, najważniejszym obowiązkiem muzealników. Jeśli dla zwiększenia frekwencji czy 
działań promocyjnych i zarobkowych naraża się kolekcje, prezentując je w niewłaściwych warun-
kach lub ryzykując jakąkolwiek zmianę – trzeba mieć świadomość, że postępuje się niezgodnie 
z imperatywem i najważniejszym posłannictwem naszych instytucji”. Tamże, s. 181. Pokusa 
dodatkowych zysków, wprowadzanie zasad ekonomii, narażających zbiory i nie egzekwu-
jących ich interesów, organizacja wydarzeń w oderwaniu od zbiorów – to wszystko będzie 
wiązało się z komercjalizacją i „makdonaldyzacją” muzeum, bez względu na intencje temu 
towarzyszące i usprawiedliwiające podejmowane decyzje, zwłaszcza niewystarczającą 
dotację od organizatora.

85 Dorota Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj? „Mu-
zealnictwo”, Nr 49/2008, s. 201.

86 Dorota Folga-Januszewska, Dzieje pojęcia muzeum i problemy współczesne – wprowadze-
nie do dyskusji nad nową definicją muzeum ICOM. „Muzealnictwo”, Nr 61/2020, s. 32–33.

87 Tamże, s. 36.
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muzeum. Z celów instytucji w ogóle znika edukacja i rozrywka. W ogóle, 
w myśl tej definicji muzeum nie jest już instytucją, ale staje się „wielogło-
sową przestrzenią demokratycznej integracji” działającą w celu „kolekcjono-
wania, przechowania, badania, interpretowania, wystawiania i zachęcania 
do zrozumienia świata” 88. Autor nie będzie zagłębiał się w problematykę 
związaną z definicją muzeum. Zacytowane brzmienie definicji ICOM 
nie jest tożsame z propozycjami innych autorów, zwłaszcza obecnych 
w literaturze anglojęzycznej 89. Skoro jednak przez wiele lat rozrywka 
była w tej definicji obecna, warto zwrócić uwagę i na kwestie naukowe. 
Podkreśla to S. Lorentz, pisząc, że muzea powinny: „nie tylko informować 
szerokie rzesze swych odbiorców o osiągnięciach nauki lecz też same w szerszym, 
a choćby nawet w bardzo minimalnym stopniu współdziałać w jej rozwoju (…); 
w muzeach, które nie mają żadnych ambicji naukowych, upowszechnianie 
kultury łatwo przerodzić się może w jej wulgaryzację” 90. Dodaje on, że duże 
muzea powinny pełnić funkcję instytucji naukowych, natomiast mniejsze 
powinny być placówkami naukowymi 91.

Zdaniem autora, funkcja naukowa nie jest sprzeczna z funkcją roz-
rywkową, o ile ta rozrywka jest na najwyższym poziomie, ma charakter 
intelektualny i estetyczny, niesie ze sobą określoną wartość o dużym 
ładunku poznawczym dla jednostki lub zbiorowości. Jak słusznie za-
uważa M. Borusewicz, odbiorca wystawy muzealnej nie musi posiadać 
potrzeby nauki czy poznania, ale w muzeum „zderza się z rzetelną wiedzą, 
uporządkowaną i przedstawioną w możliwie atrakcyjny sposób” 92. Z dzisiejszej 
perspektywy postrzegania odbiorcy przez muzealników, twierdzenie S. 
Lorentza o tym, że duża większość odbiorców „nie posiada dostatecznego 
przygotowania, by zrozumieć sens i odczuć wartości zbiorów muzealnych” 93, 

88 Tamże, s. 31.
89 Mirosław Borusewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach, 

Universitas, Kraków 2012, s. 54–64.
90 Stanisław Lorentz, Filozofia muzeów, [w:] Przeszłość przyszłości. Księga pamiątkowa ku 

czci Profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę urodzin, A. Rottermund, D. Folga-
-Januszewska, E. Micke-Broniarek (red.), Muzeum Narodowe: Zamek Królewski, Warszawa 
1999, s. 18.

91 W latach 60-tych Stanisław Lorentz pisał tak: „Muzea powinny stanowić istotne punkty w sieci 
placówek naukowych. Można chyba wysunąć tezę, że wszystkie muzea, poza tylko ograniczającymi 
się do funkcji popularyzacyjno-turystycznych, powinny mieć ambicje podejmowania działalności 
naukowej. Wielkie muzea – to instytuty naukowe, ale nawet małe muzea regionalne i lokalne 
mogą nam oddać duże usługi, działając w swym skromnym zakresie. W wielkim wachlarzu 
dyskusji na tematy muzealne w ostatnich dziesięcioleciach sprawy naukowe znalazły się na pla-
nie dalszym. Zostaliśmy pochłonięci przez ogromne zadania, jakie nam nasunęła gwałtownie 
wzrastająca frekwencja i potrzeby oświatowe. Należałoby jednak przywrócić równowagę i podjąć 
znów rozważania na temat roli muzeów w rozwoju nauki”. Stanisław Lorentz, Współczesne 
problemy muzealnictwa światowego. „Muzealnictwo”, Nr 15/1967, s. 12.

92 Mirosław Borusewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach, 
Universitas, Kraków 2012, s. 146.

93 Stanisław Lorentz, Współczesne problemy muzealnictwa światowego. „Muzealnictwo”, 
Nr 15/1967, s. 10.
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wywołałaby co najmniej dyskusję, wynikającą z pewnego rodzaju po-
prawności politycznej, u podstaw której leży przekonanie o wysokim 
poziomie edukacji w Polsce. Autor nie chce tu wchodzić w polemikę 
z różnymi autorami czy publicystami, którzy poziom ten podważają. 
Tym bardziej ważna jest funkcja naukowa, edukacyjna i popularyzator-
ska muzeów, których misja w społeczeństwie jest niezwykle ważna, nie 
tylko poprzez kontakt z dziełami sztuki czy eksponatami historycznymi, 
a także innymi artefaktami ludzkiej wytwórczości, ale również dzięki 
wyjaśnianiu i pokazywaniu prawdziwego świata, będącego przeciwień-
stwem świata zdigitalizowanego i otoczonego siecią internetową.

Kwestie poruszone w tym rozdziale, w szczególności problematykę 
nauki i rozrywki, a także misji i komercji, autor będzie chciał ukazać 
na przykładzie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Jednostka ta po-
wstała jako Muzeum Regionalne w 1963 roku 94. Profil lokalny uległ zmia-
nie wraz z otwarciem w wieży kolegiaty wystawy o tematyce wojskowej, 
nawiązującej do walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku, ale przede wszyst-
kim do historii oręża polskiego. Muzeum przez lata podlegało resortowi 
kultury i sztuki, i miało pełną niezależność. Z małego, niewielkiego mu-
zeum prezentującego dzieje miasta nad Parsętą, muzeum zamieniło się 
w instytucję o charakterze militarnym pod patronatem ministerialnym. 
Miało ono jednak pewną przewagę nad wieloma muzeami lokalnymi. 
W latach 60-tych XX wieku Kołobrzeg stawał się modną miejscowością 
turystyczną. Letnicy przyjeżdżali tu z całej Polski, co umożliwiło regu-
larne kursowanie kolei. Odbudowa miasta trwała już od pewnego czasu, 
a rangi rządowej nabrała dopiero w 1957 roku. Wszystko to spowodowało, 
że frekwencja w kołobrzeskim muzeum, w porównaniu do innych tego 
rodzaju jednostek, była coraz większa. Wraz z otwarciem nowej siedziby 
w 1980 roku, frekwencja zaczęła osiągać historyczne poziomy. Dla przy-
kładu, w 1984 roku muzeum zwiedziło 628 511 osób 95, gdy liczba stałych 
mieszkańców Kołobrzegu wynosiła 40 848 osób, a więc stanowiła ona 
15-krotność stałej liczby ludności miasta. W latach 80-tych ubiegłego 
stulecia kołobrzeskie muzeum odwiedziło ponad 5 milionów ludzi (ta-
bela 1). Po 1989 roku frekwencja ta nieco spadła, ale dalej kilkukrotnie 
przekraczała liczbę kołobrzeżan, a do roku 2000 wynosiła ponad 200 
tysięcy zwiedzających rocznie 96. Wraz z rozwojem internetu w Polsce 
i procesu cyfryzacji oraz digitalizacji, pomimo utrzymującego się a na-
wet wzrastającego poziomu ilości turystów odwiedzających Kołobrzeg, 

94 Robert Dziemba, Historia Kołobrzegu po 1945 roku, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 
2019, s. 138.

95 Była to rekordowa frekwencja w kołobrzeskim muzeum. Jacek Klimżyński, Sprawozdanie 
z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w 1984 roku, Koszalińskie Zeszyty 
Muzealne 1985, t. 15, s. 159.

96 W 2000 roku wystawy muzeum zwiedziło 222 706 osób.
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frekwencja w kołobrzeskim muzeum zaczęła spadać, w niektórych latach 
nawet poniżej 100 tysięcy odwiedzających rocznie.

Analiza kilku dekad sprawozdań Muzeum Oręża Polskiego w Koło-
brzegu pokazuje, że frekwencja była informacją drugorzędną. Chwalenie 
się nią nie miało większego sensu, gdyż zarówno kierownictwo muzeum, 
jak i władze resortowe doskonale wiedziały, że liczba odwiedzających 
jest pokłosiem ogromnego ruchu turystycznego w Kołobrzegu, co więcej, 
zaledwie 25–30% odbiorców stanowiło grupę pełnopłatnych zwiedza-
jących. Na pierwszym miejscu w działalności muzeum była kwestia 
prowadzonych badań naukowych, działań edukacyjnych, a także starań 
związanych z powiększaniem kolekcji i pozyskiwaniem nowych ekspo-
natów. Sytuacja muzeum uległa zmianie w drugiej połowie lat 90-tych. 
W 1998 roku, w wyniku reformy samorządowej, doszło do zmian w mu-
zeach województwa koszalińskiego, które znalazły się w województwie 
zachodniopomorskim. Żadne muzeum z likwidowanego województwa 
nie zostało podporządkowane samorządowi nowego województwa, a tym 
samym, dwie największe placówki: Muzeum Okręgowe w Koszalinie 
i Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zostały przekazane organiza-
cyjnie samorządom lokalnym. Powiat kołobrzeski nigdy na ten cel nie 
miał właściwych środków. Wraz ze zmianami, frekwencja w kołobrze-
skim muzeum zaczęła spadać, aby na koniec drugiej dekady XXI wieku 
oscylować wokół ok. 130 tysięcy zwiedzających rocznie, nie licząc roku 
2020, w którym wybuchła epidemia.

Przedstawiona na wykresie 1 frekwencja w omawianej jednostce 
nie jest kompletna. W okresie transformacji brakuje danych za lata 
1990–1991, za lata 1992–1994 podane są wyniki łączne (na wizualizacji 
podane zostały dane średnie). Podobna przerwa obejmuje okres lat 
1998–1999, w którym miało miejsce wdrażanie reformy samorządowej. 
Danych dotyczących frekwencji nie podano publicznie za lata 2009–2010. 
Jak to już zostało wskazane, znaczący spadek frekwencji w kołobrzeskim 
muzeum widoczny jest od roku 2000. Z poziomu ponad 222 tysięcy osób, 
liczba odwiedzających spadła do ponad 111 tysięcy w roku 2002, a więc 
frekwencja zmniejszyła się o 100%. W kolejnych latach liczba zwie-
dzających uległa stabilizacji, z widocznym spadkiem właśnie w latach 
2009–2010. Do tej kwestii autor powróci w dalszej części pracy.

Autor postanowił sprawdzić, jak wyglądała aktywność omawianej 
jednostki w zakresie działań edukacyjnych i pracy naukowej. Zagadnienia 
te zostały zaprezentowane w tabeli 1. Wybrany czasookres rozpoczyna 
się w roku 2000 i obejmuje minione dwie dekady działalności muzeum 
w zakresie publikacji naukowych i popularnych, opracowanych kart 
katalogu naukowego oraz przeprowadzonych lekcji muzealnych.

W 2007 roku, w związku z przejściem dotychczasowego dyrektora 
muzeum na emeryturę, Zarząd Powiatu powierzył obowiązku kierowa-
nia jednostką nowemu dyrektorowi. Aby wykazać zmiany, jakie zaszły 
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w działalności tej instytucji, punktem odniesienia stała się frekwencja, 
ale nie od razu. W sprawozdaniu z działalności muzeum, opublikowanym 
w „Koszalińskich Zeszytach Muzealnych” za rok 2009 i 2010 brakuje da-
nych dotyczących frekwencji 97. Trudno uznać to za przypadek, że dwa 
razy z rzędu do publikacji dopuszczane było niepełne sprawozdanie 
z działalności ustawowej omawianej jednostki. Zdaniem autora było 
tak dlatego, że frekwencja w pierwszych dwóch latach spadła o kilka-
naście procent. Natomiast, gdy tylko frekwencja wzrosła, informacja 
o tym znalazła się w sprawozdaniach. W kolejnych latach, gdy liczba 
zwiedzających była na tyle duża, dane o frekwencji stały się informacją 
publiczną, o której można było przeczytać w mediach 98. Rozpisywały 
się o niej także media o zasięgu ogólnopolskim, ale i branżowym. W jed-
nym z wywiadów, ówczesny dyrektor mówił o frekwencji, że „wszystkie 
wystawy podporządkowane są głównemu celowi, jakim jest ściągnięcie 
do nas zwiedzających” 99. Można powiedzieć, że w Kołobrzegu docho-

97 Malwina Markowska, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalno-
ści w roku 2009, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 30, Muzeum w Koszalinie, Koszalin 
2010, s. 79. Malwina Markowska, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie 
z działalności w roku 2010, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 31, Muzeum w Koszalinie, 
Koszalin 2011, s. 69.

98 Na przykład: Rekordowy rok w muzeum, https://miastokolobrzeg.pl/kultura/11683-rekor-
dowy-rok-w-muzeum.html, dostęp: 12.04.2021.

99 Andrzej Kisiel, Widz w muzeum. Ilość i jakość, czyli metody zdobywania widzów, http://
muzealnictwo.com/2013/02/ilosc-i-jakosc-czyli-metody-zdobywania-widzow, dostęp: 
12.04.2021.

WYKRES 1. Frekwencja w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w latach 1980–2020. 
Opracowanie własne autora na podstawie danych z „Koszalińskich Zeszytów 
Muzealnych” i danych Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
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dziło do zmian w kierunku muzeum totalnie podporządkowanego tylko 
jednej kwestii: frekwencji 100. Z tego powodu utworzono samodzielne 
stanowisko ds. promocji i marketingu. W sprawozdaniu z działalności 
muzeum zapisano, że służy ono do „zwiększania dostępności obiektu dla 
zwiedzających” 101, ale w rozmowie z branżowym portalem dyrektor twier-
dził, że „cały marketing jest skierowany na działania przyciągające widza” 102. 

100 Dla kołobrzeskiego muzeum liczyła się wyłącznie frekwencja i przychody. Podporząd-
kowywano im wszystkie dziedziny funkcjonowania muzeum. „Dokonujemy także zmian 
na wystawach stałych, aby i one były atrakcyjne. Muzeum ze statyczną wystawą stałą jest martwe 
i nie jest w stanie generować ani wyższych przychodów, ani dodatkowej frekwencji, bo wszyscy 
powiedzą, że już tam byli i już to widzieli”. Tamże.

101 Malwina Markowska, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności 
w roku 2009, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 29, Muzeum w Koszalinie, Koszalin 2009, 
s. 78.

102 Andrzej Kisiel, Widz w muzeum. Ilość i jakość, czyli metody zdobywania widzów… op.cit.

Rok Książki Artykuły Broszury

popularne

Karty katalogu 

naukowego

Lekcje 

muzealne

2000 4 0 0 40 26
2001 0 0 0 13 23
2002 0 0 0 2 10
2003 2 0 0 5 54
2004 0 0 0 50 31
2005 0 0 0 20 30
2006 0 0 0 1108 23
2007 0 4 0 715 15
2008 0 3 1 162 22
2009 0 10 0 0 41
2010 0 7 0 232 33
2011 1 35 0 94 146
2012 1 2 0 648 202
2013 1 0 1 194 124
2014 0 2 1 107 260
2015 0 2 0 25 138
2016 0 33 0 41 190
2017 0 15 0 66 201
2018 3 58 0 104 47
2019 2 49 0 3 155
2020 2 86 0 7 brak danych

TABELA 1. Aktywność naukowa oraz liczba prowadzonych lekcji muzealnych w Mu-
zeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w latach 2000–2020. Opracowanie własne autora 
na podstawie danych z „Koszalińskich Zeszytów Muzealnych” i danych Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu.
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Przejście od zwiększania dostępności muzeum do prowadzenia działań 
zmierzających do pozyskiwania widza, przy stwierdzonym założeniu, 
że jest to główny cel funkcjonowania jednostki, zdaniem autora, stanowi 
o przejściu od muzeum misyjnego w kierunku przedsiębiorstwa 103. Taka 
transformacja była już poddana analizie we wcześniejszej części pracy. 
M. Poprawski wskazuje, że „nacisk na analizę danych frekwencyjnych jest 
tym bardziej silny, jeśli dodamy do tego ciśnienie ze strony ilościowej, ryn-
kowej czy też usługowej perspektywy uczestnictwa w kulturze dominującej 
w masowej konsumpcji kulturalnej (będącej domeną globalnych korporacji 
z obszaru przemysłów kulturalnych)” 104. W przypadku muzeum w Koło-
brzegu nie było nacisków, ale był to wybór. Z jednej strony, faktycznie 
muzeum posiada niską dotację od organizatora, która nie pokrywa 
strony wydatkowej. Nie było to jednak usprawiedliwieniem w dążeniu 
do jak największej maksymalizacji przychodów, bo nie to jest misją 
muzeum 105. Frekwencja nie była i nie może być punktem docelowym 
dla muzeum, natomiast wpływa na jego postrzeganie czy markę, jako 
instytucję cieszącą się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Przedstawione w tabeli 1 liczby prezentują realizację ustawowej misji 
muzeum. W latach 2006–2007 wykonano więcej kart katalogu naukowego, 
niż w okresie wprowadzanych zmian przez nowego dyrektora, a więc 
w latach 2008–2014. Zaprzestano opracowywać zabytki wchodzące 
w skład zbiorów i magazynów, a niemal wszystkie zakładane karty do-
tyczyły zbiorów specjalnych lub zbiorów biblioteki. Wzrosły za to dwie 
kategorie. Pierwsza, dotyczy publikacji muzeum, ale nie może być brana 
pod uwagę 106. Druga dotyczy lekcji muzealnych. Ich liczba faktycznie 
wzrosła, ale miała charakter czysto komercyjnego towaru, który muzeum 

103 Dyrektor muzeum nie ukrywał, skąd czerpie wzorce przy dokonywaniu transformacji 
kierowanego przez siebie muzeum: „Nowoczesne muzealnictwo przychodzi do nas ze świata, 
obserwujemy publikacje Geralda Matta, który opisuje muzeum jako przedsiębiorstwo, czytamy 
wszystkie publikacje z zakresu muzealnictwa, które są wydawane w Polsce i na Zachodzie”. 
Tamże.

104 Marcin Poprawski, Promocja, marketing i frekwencja – aspekty zarządzania muzeami 
w Polsce. Muzeum w 2017 roku, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 
Warszawa 2018, s. 53.

105 Marcin Poprawski tak definiuje kwestię misyjności muzeum w zakresie frekwencji, a za-
sadniczo ujęcie rozwoju publiczności z punktu widzenia działalności muzeum: „Chodzi 
zatem nie tylko o to, by zwiększać liczbę publiczności instytucji i sprzedawać więcej biletów 
wstępu, lecz o to, by widzowie, zwiedzający, czytelnicy i słuchacze pochodzili ze środowisk oraz 
obszarów bardziej różnorodnych społecznie, wiekowo, kulturowo czy geograficznie. Ostatecznie 
najważniejsze jest to, by osoby te rozwijały się razem z instytucją, w której przebywają, współ-
tworzyły ją, propagowały i wzmacniały swoim zaangażowaniem”.

106 W pierwszym przypadku, w 2011 roku wykazano aż 35 artykułów, jednak w zdecydowanej 
większości są to artykuły ówczesnego doktoranta Łukasza Gładysiaka, które nie powstały 
w związku z jego pracą w muzeum. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu wydawało 
także własny publikator pt. „Gazeta Muzealna”, który stał na bardzo niskim poziomie. 
W jednym przypadku wykazano nawet częściowy plagiat treści opublikowanych w inter-
necie. Robert Dziemba, Te zapożyczenia są „nieuniknione”?, https://miastokolobrzeg.pl/
wiadomosci/9028-te-zapoyczenia-s-qnieuniknioneq.html, dostęp: 12.04.2021.
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sprzedawało jak największej liczbie chętnych. Powodem były pieniądze, 
które na lekcjach muzealnych muzeum zarabiało 107. W okresie zmian 
w muzeum, przeprowadzono 828 lekcji, gdy w latach 2000–2007 było 
ich zaledwie 212.

Transformacja muzeum w Kołobrzegu, zdaniem autora, przebie-
gała modelowo w kierunku jego urynkowienia i przejściu na model 
przedsiębiorczy. Liczyły się pieniądze, na które można było zamienić 
dostęp do zbiorów. Relacja z mediami była budowana nie na zasadzie 
partnerstwa, ale fraternizacji, przy przekraczaniu pewnej fundamen-
talnej granicy świata mediów, która determinuje postawę krytyczną. 
Dochodziło do sytuacji, w której artykuły z wystaw, prezentacji czy im-
prez publikowano jako kopię wysłanej notatki z muzeum, bez podania 
autorstwa. Dziennikarze nawet nie brali udziału w tym, o czym pisali 108. 
Społeczność miejska otrzymywała informacje o muzeum z muzeum 
i z mediów również z muzeum. Dochodziło do sytuacji, w których 
w momencie nieprawidłowości w działaniu muzeum, wykazanych 
przez organ prowadzący, nie było komu o tym napisać, jakby to nikogo 
nie interesowało. W konsekwencji, zamiast rozwoju instytucji, doszło 
do patologii, w postaci braku jakiejkolwiek krytyki, bo recenzentem 
swojej działalności było de facto samo muzeum. Nawet gdy o Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu pisali autorzy branżowi, nie sprawdzali 
dostarczanych lub przedstawianych informacji. W 2011 roku w czasopiśmie 

„Muzealnictwo” Andrzej Zugaj pisał: „Mieszkańcy zameldowani w powiecie 
kołobrzeskim są uprawnieni do zniżki przy zakupie biletów wstępu – to część 
projektu „Obudzić Kołobrzeg” mającego na celu zaktywizować mieszkańców 
i zachęcić do inicjatyw lokalnych” 109. W tekście nie znajdziemy natomiast 
informacji o braku dnia bezpłatnego, co ograniczało dostęp do mu-
zeum dla mieszkańców powiatu. Powodem były oczywiście pieniądze, 
a właściwie konieczność ich zarabiania przez muzeum, nawet kosztem 
wykluczenia z uczestnictwa w dostępie do wystaw tych, którzy nie mogli 
sobie pozwolić na zakup biletów 110.

107 Dyrektor tak opowiadał o pozycji budżetowej lekcji muzealnych: „W turystycznym Koło-
brzegu walczymy i o jakość, i o ilość, ponieważ ta ilość przekłada się na środki finansowe, które 
możemy później wykorzystać w naszym budżecie. Znaczącą rolę odgrywają wpływy z biletów, 
z oprowadzania po muzeum, z organizowania lekcji muzealnych, ze sprzedaży wydawnictw”. 
Andrzej Kisiel, Widz w muzeum. Ilość i jakość, czyli metody zdobywania widzów… op.cit.

108 Robert Dziemba, O muzeum możliwa tylko propaganda?, https://miastokolobrzeg.pl/
felietony/9308-o-muzeum-moliwa-tylko-propaganda.html, dostęp: 12.04.2021.

109 Andrzej Zugaj, Realne i wirtualne Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, „Muzealnictwo” 
Nr 52/2011, s. 197.

110 Tak uzasadniał brak dnia bezpłatnego dyrektor Pawłowski: „Staram się zadbać o budżet, który 
jest tak skromny i staram się o to, żeby jak najmocniej wzmocnić ten budżet”. Robert Dziemba, 
Czy muzeum łamie prawo dla pieniędzy?, https://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/3063-

-czy-muzeum-amie-prawo-dla-pienidzy.html, dostęp: 12.04.2021.
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Zmiana w przepisach w zakresie ustalania bezpłatnego zwiedzania 
nastąpiła w 1996 roku, przyznając w tym zakresie większą autonomię 
kierownictwu 111. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji z 2007 roku 
wskazano, że wolny od opłat ma być tylko jeden dzień w tygodniu, ale 
wyłącznie na wystawy stałe, co było postulatem środowiska muzeal-
ników. Jednocześnie, dyrektor uzyskiwał kompetencję do zwolnienia 
z opłat w pozostałym zakresie 112. W środowisku muzealników dzień 
bezpłatny był krytykowany, gdyż generował ruch zwiedzających przy 
braku przychodów ze zwiedzania wystaw. Zmiana ustawy i ograniczenie 
bezpłatnego zwiedzania do jednego dnia w tygodniu nie zmieniła tego 
podejścia. W literaturze wskazuje się na różne podejście do bezpłatnego 
zwiedzania 113. Niechęć do stosowania przepisów ustawy o dniu bezpłat-
nym wstępu na wystawy jest uzasadniona w przypadku muzeów, które nie 
są w stanie pozyskać środków finansowych na zbilansowanie wydatków, 
a dotacja organizatora nie jest wystarczająca. Jednakże, ta sama ustawa 
stanowi, że muzeum nie jest nastawione na organizację zysku. Jak to już 
było podkreślane, muzeum pełni misję wobec społeczeństwa, a muzea 
państwowe i samorządowe są finansowane ze środków publicznych. Bez-
płatne wejście na wystawy stałe w jeden, wyznaczony w tygodniu dzień, 
umożliwia wszystkim, bez różnicy i podziałów, na wstęp do muzeów 
i zapoznanie się z prezentowanymi zbiorami. Stawia to muzea w innej 
sytuacji pośród instytucji kultury, dowodząc jego misji w społeczeństwie 
i taki był też zamysł ustawodawcy, związany z ułatwieniem dostępu 
do zbiorów. Autor zdaje sobie sprawę, że dzień ten jest w obecnych czasach 
wykorzystywany przede wszystkim w miejscowościach turystycznych, 
gdy to właśnie w tym czasie dochodzi do kumulacji wycieczek i zwie-
dzających, niemniej jednak mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju 
egalitaryzmem w dostępie do muzeum: każdy raz w tygodniu może je 
zwiedzić bez dokonywania odpłatności.

Opisane powyżej zmiany dowodzą komercjalizacji działalności 
kołobrzeskiego muzeum. Głównym celem jednostki było zwiększenie 
przychodów, zanikała funkcja naukowa muzeum, a więc nudna, mało 
atrakcyjna, za to wzrastała pozycja funkcji rozrywkowej, której celem 
było zwiększenie frekwencji i przychodów. Traktowanie muzeum jako 
przedsiębiorstwa, kierowanie się rachunkiem zysków i strat, nastawienie 
na pozyskiwanie sponsorów na każdy zabytek (w Kołobrzegu program 

111 Rafał Golat, Nowelizacja ustawy o muzeach z 29 czerwca 1997 roku. „Muzealnictwo” Nr 
49/2008, cz. I, s. 30–31.

112 Projekt ustawy o zmianie ustawy o muzeach z 28 marca 2007 roku, http://orka.sejm.gov.pl/
Druki5ka.nsf/0/E44B010685003C90C12572BA00646C81/$file/1598.pdf, dostęp: 12.04.2021.

113 Jak pisze Dorota Folga-Januszewska, wstęp na wystawy jest płatny w tych muzeach, gdzie 
dotacja publiczna nie przekracza 60% ogólnych kosztów, albo ich sytuacja ekonomiczna 
jest trudna. Dorota Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989–2008. „Muzealnictwo”, Nr 
50/2009, s. 31.
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ten nazwano „społeczną adopcją zabytków”), a wreszcie budowa wo-
bec każdego procesu czy przejawu działalności otoczki marketingowej, 
upodabniała tę jednostkę do przedsiębiorstwa 114, a nie do samorządo-
wej jednostki kultury z misją wobec społeczeństwa. W sprawozdaniu 
z działalności muzeum za 2008 rok czytamy, że wraz ze zmianą dyrek-
tora muzeum w 2007 roku rozpoczął się okres „wdrażania nowej polityki 
funkcjonowania muzeum” 115, zaś niezwykle ważną zmianą było utworze-
nie stanowiska specjalisty ds. marketingu i promocji, gdyż „działania 
marketingowe miały na celu wprowadzenie na rynek instytucję kultury” 116. 
Doszło do swoistego urynkowienia muzeum, w którym ważna była nie-
powtarzalna i konkurencyjna oferta, polityka komunikacji z odbiorcą, 
polityka usług i produkcji oraz polityka cen i dystrybucji, realizowana 
w otoczeniu promocji i reklamy. W ten sposób nie zawartość muzeum, 
nie wystawy, zbiory czy zabytki, ale samo muzeum stało się produktem, 
który trzeba było promować i sprzedawać, nieustannie działać na rzecz 
budowy jego marki i poprawy jej rozpoznawalności. Muzeum, z instytucji 
misyjnej, stawać zaczęło się, zgodnie z opisem zawartym w sprawozdaniu 

„instytucją otwartą na potrzeby odbiorców, nowoczesną, reagującą na prze-
miany życia społecznego i gospodarczego, a także wyznaczającej kierunki 
rozwoju kultury miasta” 117. Autor wykazywał wcześniej te cechy w ujęciu 
krytycznym muzeum, w którym realizacja misji i powinności wobec 
społeczeństwa zeszła na dalszy plan. Liczył się klient i zaspokojenie jego 
potrzeb związanych z zagospodarowaniem wolnego czasu. Krytycznie 
ocenia to A. Kamińska, pisząc, że „Zadowolenie klientów przekładające się 
na muzealną frekwencję stało się głównym kryterium oceny sukcesu muzeum. 
W wielu przypadkach doprowadziło do obniżenia jakości propozycji, czy 
wręcz upodobnienia muzeów do parków rozrywki” 118.
Zwykły czytelnik, zapoznający się ze sprawozdaniami Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu z lat 2008–2014, znajdzie w nich bardzo dużą 
ilość danych, wydarzeń i opisów. Pracownicy uczestniczyli w konfe-
rencjach naukowych, ale nie wygłaszali na nich referatów, a gdy to się 

114 Takie zmiany w muzealnictwie opisuje Aneta Kamińska: „Zauważalna – zwłaszcza pod koniec 
XX wieku stała się komercjalizacja muzeów. Zaczęły się wówczas pojawiać opinie, iż muzeum 
należy traktować jak przedsiębiorstwo, funkcjonujące w określonych realiach ekonomicznych 
oraz podejmować próby jego urynkowienia”. Wraz z wprowadzeniem pojęcia „ekonomia 
kultury” pojawiło się pojęcie „ekonomia muzeum”.

115 Malwina Markowska, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności 
w roku 2008, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 28, Muzeum w Koszalinie, Koszalin 2009, 
s. 95.

116 Tamże.
117 Tamże.
118 Aneta Kamińska, (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjo-

pedagogiczne. Praca doktorska pisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki 
Gromkowskiej-Melosik. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów 
Edukacyjnych, Poznań 2015, s. 57.
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już zdarzyło, nie publikowano ich w materiałach pokonferencyjnych. 
Duża część wystaw czasowych to wystawy posterowe, fotograficzne, 
pozyskane z zewnątrz. Jako przejaw działalności statutowej wskazy-
wano na przykład pozyskanie wystawy posterowej z Instytutu Pamięci 
Narodowej i prezentację jej w budynku organizatora, czyli w starostwie 
powiatowym. „Wydarzeniami” nazywano wszystkie zjawiska, jakie 
działy się w muzeum, a jakikolwiek kontakt z daną instytucją urastał 
do rangi „współpracy”, którą odnotowywano, co przecież nijak ma się 
do sprawozdania z działalności statutowej 119. Można odnieść wrażenie, 
że działalność marketingowa i promocyjna pojawiła się także w sprawoz-
daniach z działalności statutowej, w których każda aktywność musiała 
mieć odpowiednią rangę i wpływ na działalność muzeum.

Podkreślić należy, że szczególną rangę w komercjalizacji oferty 
muzeum miała realizacja imprez, które organizowało lub w których 
uczestniczyło muzeum. Rekonstrukcje historyczne urosły w sprawoz-
daniach do rangi „spektakli historycznych” 120, a w narracji medialnej, 
wspieranej przez marketing, także do rangi „otwartego muzeum techniki 
wojskowej” 121. Rekonstrukcja historyczna, zdaniem autora, służy celom 
edukacyjnym, gdyż w świecie cyfrowym staje się bardziej atrakcyjna 
od wystawy muzealnej, ze względu na dodatkowe wymiary i walory. 
Rewolucja społeczno-gospodarcza, jaka dokonała się na świecie w wy-
niku przemian epoki węgla i pary, przekładając się na wzrost poziomu 
wykształcenia i świadomości obywatelskiej, a tym samym uczestnictwa 
w kulturze, spowodowała, że na wystawach zaczęto zmieniać podpisy 
pod eksponatami, tak, aby stały się one bardziej zrozumiałe dla zwiedza-
jących, dla których pełniły funkcję edukacyjną 122. Natomiast rewolucja 
techniczna spowodowała, że zwiedzający nie oczekują już edukacji, nie 
przychodzą do muzeum dla zdobywania wiedzy, ale traktują muzeum 
jak instytucję spędzania wolnego czasu, podobną do kina czy parku 
rozrywki 123. Środowiska rekonstruktorów uważają, że rekonstrukcja 
historyczna wiąże się z popularyzacją historii oraz edukacją. Znacznie 
mniejszy odsetek badanych deklaruje, że to rozrywka, ale ta kwestia też 

119 Malwina Markowska, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności 
w roku 2008, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 28, Muzeum w Koszalinie, Koszalin 2009, 
s. 86.

120 Malwina Markowska, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu: sprawozdanie z działalności 
w roku 2008, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 31, Muzeum w Koszalinie, Koszalin 2010, 
s. 83.

121 https://dobroni.pl/artykul/boj-o-kolobrzeg-spektakl/570943, dostęp: 12.04.2021.
122 Aneta Kamińska, (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjope-

dagogiczne… op.cit., s. 45.
123 Muzea bardzo szybko „odnalazły” się w nowej sytuacji, „rozumiejąc małą atrakcyjność 

własnej oferty, w walce o masowego widza zaczęły stosować różnego rodzaju działania mające 
zachęcić do wizyty w muzeum jako formy wypoczynku”. Tamże, s. 57.
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jest zauważalna 124. A. Kamińska krytycznie odnosi się do tego rodzaju 
popularyzacji historii, wskazując, że ta forma „budzi jednak zastrzeżenia 
o selektywną prezentację historii oraz o narzucanie interpretacji” 125, a więc 
jest odległa od tego, jak prezentowane powinny być dzieje w muzeum.

Rekonstrukcje, ze względu na swój masowy charakter, dotyczą rów-
nież największych wydarzeń, najczęściej bitew z historii Polski. Dotyczy 
to również inscenizacji pt. „Bój o Kołobrzeg”, realizowanej przez ko-
łobrzeskie muzeum. Istnieje duże ryzyko ich teatralnego traktowania, 
spłycania, pokazywania wybranych wątków bez kontekstu 126. Skupienie 
na przeżywaniu tego, co ukazuje się widzom, nie sprzyja również oto-
czenie tego rodzaju przedsięwzięć, które ma charakter masowy i wręcz 
piknikowy. K. Baraniecka-Olszewska nazywa to „jarmarcznością” 127. 
Wszystko to wpisuje się w komercyjne przedstawienie przeszłości, łatwe, 
przyjemne, nieskomplikowane i niewymagające 128. Zdaniem autora, 
w przypadku rekonstrukcji historycznej w wykonaniu czy organizacji 
muzeum nie można mówić o realizacji misji muzeum, ale o tworzeniu 
produkcji popkulturowej. Takie działania wpisują się w masowość wy-
nikającą z działań marketingowych, w budowę wielkich przedstawień 
i potrzeby uzyskiwania rozgłosu, niezbędnego do budowania i pozycjo-
nowania muzeum nie jako instytucji naukowej, ale rozpoznawalnego 
znaku towarowego, kojarzącego się nie z książkami czy „starociami”, 
ale z ciekawymi imprezami. Oczywiście, krytyka tych działań nie ma 
charakteru totalnego, ale jej funkcją jest wykazanie konsekwencji 

124 Grupy rekonstrukcji historycznych - działania oddolne na rzecz krzewienia kultury 
narodowej. Raport z badań, s. 59. https://www.nck.pl/upload/attachments/318583/Grupy-

-rekonstrukcji-historycznych-raport-z-badan.pdf.
125 Aneta Kamińska, (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjope-

dagogiczne… op.cit., s. 110.
126 Por. Prof. Miziołek: Zainteresowanie rekonstrukcjami historycznymi istniało od wie-

ków, https://dzieje.pl/content/prof-mizio%C5%82ek-zainteresowanie-rekonstrukcjami-
historycznymi-istnia%C5%82o-od-wiek%C3%B3w, dostęp: 12.04.2021.

127 Organizatorzy rekonstrukcji nie mogą stawiać warunków czy budować przeszkód w mo-
mencie, gdy liczy się publiczność, która de facto jest probierzem powodzenia przedsię-
wzięcia. Setki czy tysiące widzów przekładają się na dotację od władz gminy na organizację 
przedsięwzięcia, bo liczy się masowość, liczy się klient, z czym mamy do czynienia także 
w momencie fetyszyzacji frekwencji w muzealnictwie. Kamila Baraniecka-Olszewska 
konstatuje to tak: „I choć odtwórcy niejednokrotnie pomstują, iż ich działaniom towarzyszy 
konsumpcja kiełbasek z grilla z rozstawionych na takiej imprezie stoisk, godzą się jednak przed-
stawiać swoje umiejętności w takich warunkach, znają bowiem wymagania odbiorców, schemat 
dzisiejszych imprez masowych i prawa festynu”. Kamila Baraniecka-Olszewska, Naprzód 
do przeszłości! Rekonstrukcje historyczne między historią a teraźniejszością, „Etnografia 
Polska”, t. LIX, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2015, s. 91.

128 Autor w tej kwestii utożsamia się z twierdzeniem Marka Krajewskiego, że „przeszłość w stopniu 
wyższym niż dawniej staje się dziś łatwo dostępna, ale raczej jako przedmiot konsumpcyjnych 
przyjemności niż podstawa tożsamości (...) staje się więc źródłem przyjemności, a nie sensu, zaś 
jej logika jest tożsama z tą, która rządzi rozrywką i konsumpcją”. Marek Krajewski, Kultury 
kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 210.
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związanych z komercjalizacją działalności kołobrzeskiego muzeum i jego 
upodobnienia do przedsiębiorstwa w omawianym okresie.

Powyższe zmiany oceniła Rada Muzeum Oręża Polskiego w 2014 
roku. Była to ocena negatywna. Organ nadzorujący wykonywanie obo-
wiązków muzeum wobec zbiorów i społeczeństwa, wskazał, że muzeum 
w swojej działalności skupia się wyłącznie na pozyskiwaniu środków 
finansowych poprzez pozyskiwanie zwiedzających. Wskazano na niski 
poziom działalności naukowej 129. Rada zauważyła także, że dalsza 
konkurencja i dopasowywanie oferty do sytuacji rynkowej, doprowadzi 
do niebezpiecznej „komercjalizacji oferty muzeum” 130. Powyższa uchwała 
była jednym z powodów, w związku z którym organizator muzeum nie 
przedłużył umowy dotychczasowemu dyrektorowi i rozpisał konkurs 
na obsadę tego stanowiska.

Podsumowując niniejszą część pracy, autor chce podkreślić, że niskie 
przychody czy za mała dotacja od organizatora nie mogą być uznane 
za pretekst do działań na rzecz komercjalizacji muzeum i odchodze-
nia od realizacji ustawowej misji. Jak to już zostało wskazane, dotacja 
na działalność podstawową nie jest wystarczająca w wielu przypadkach 
do zabezpieczenia środków na planowane wydatki i potrzeby jednostek. 
Pokusa do sięgnięcia po inne rozwiązania, niż przewidziane w ustawie, 
transformacja muzeum według modelu biznesowego, opieranie się 
na marketingu i reklamie jako dźwigni promocji produktu, często słabego 
merytorycznie, rozrywkowego czy festynowego z jednej strony, z dru-
giej zyskującego poklask odbiorcy masowego, grozi utratą misyjności 
i na dłuższą metę podważa sens funkcjonowania takiego muzeum, któ-
rego działalność determinują zasady promocji kultury masowej. Obrona 
działalności takich jednostek wynikami frekwencji czy pozyskiwanych 
środków finansowych, odbywa się przy pominięciu tego, w jaki sposób 
realizowały one ustawową i instytucjonalną misję powierzoną przez 
społeczeństwo właśnie muzeom.

ZAKOŃCZENIE

Wbrew istniejącej w literaturze polskiej krytyce ekonomiki muzeum, 
jest to zagadnienie przydatne i zdaniem autora niedoceniane w polskim 
muzealnictwie. Niedostosowanie dotacji organizatora dla muzeów przy 
jednoczesnym oczekiwaniu regularnego zdobywania dodatkowych środków 
czy to z działalności podstawowej, czy działalności gospodarczej, należy 

129 „Liczba publikacji naukowych, aktywność naukowa muzeum w fundamentalnych dziedzinach, 
osiągnęła zdaniem Rady Muzeum stan krytyczny. Niezadowolenie Rady budzi również organi-
zacja konferencji czy sympozjów, które nie kończą się wydaniem recenzowanej i punktowanej 
publikacji naukowej, albo których poziom naukowy i badawczy jest niski, niewiele wnosi 
do stanu poznawczego nauki polskiej”. Uchwała Nr 2/2014 Rady Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu z 3.10.2014 r.

130 Tamże.
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traktować jako niewypełnianie regulacji wynikającej z art. 5 ust. 4 p. 1 
ustawy o muzeach, który stanowi o konieczności zapewnienia środków 
potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum. Niestety, w tej kwestii 
ustawodawca podszedł zbyt naiwnie, a być może działał z premedytacją, 
mając na uwadze wydatki z budżetu centralnego na muzea państwowe. 
Konsekwencją tego działania jest przepis, który nie przewiduje żadnych 
ustaleń dotyczących środków na działalność muzeum, gdyż nie reguluje, 
w jakiej wysokości mają te środki być zabezpieczone w danym roku 
budżetowym. W konsekwencji, organizator może przeznaczyć środki 
w wysokości, w jakiej uważa za stosowne. Zdaniem autora, można 
to uznać za pewnego rodzaju pierwotne źródło patologii polskiego mu-
zealnictwa, polegające na chronicznym niedofinansowaniu. Ekonomika 
muzeów będzie więc analizować sposoby, jakimi organizatorzy jednostek 
zaspokajają potrzeby społeczeństwa, związane z zabezpieczaniem dóbr 
kultury i działalnością kulturalną, ułatwiając rozumienie relacji, jakie 
zachodzą pomiędzy zespołami muzealnymi, odbiorcami produktów 
muzealnych i społeczeństwem. Finansowy aspekt jest tu ważny o tyle, 
że im mniejsze środki przeznaczane na działalność muzeum, tym większe 
ryzyko jego pauperyzacji, ale także większa pokusa, a czasami ostatnia 
deska ratunku w postaci komercjalizacji. Jak to już zostało wskazane, 
nie może to być usprawiedliwieniem dla takiej działalności, ale kwestie 
te powinny zostać uregulowane na poziomie ustawowym.

Podporządkowanie działalności muzeum prymatowi ekonomii, co ma 
zwiększyć jego atrakcyjność, frekwencję, a przez to mieć bezpośredni 
wpływ na wzrost przychodów, nie zwiększa zaangażowania naukowego, 
badawczego, nie powoduje realizacji ambitnych projektów wystawowych, 
gdyż w dużej części przypadków czegoś innego oczekują odbiorcy, za-
interesowani nie realizacją przez muzeum misji, wywiązania się z obo-
wiązków wobec zbiorów i społeczeństwa, ale zagospodarowaniem przez 
nie ich wolnego czasu. Misja wydaje się więc nudna, mało atrakcyjna, 
a wśród młodych pokoleń muzealników nawet nieodpowiadająca po-
stulatom ich rówieśników, którym muzeum kojarzy się z pajęczynami 
i komunikatami z napisem „nie dotykać”. Wprowadzenie do definicji 
muzeum funkcji rozrywkowej 131, powoduje, że pojęcie to jest traktowane 

131 Ciekawe spostrzeżenia na temat rozrywki i definicji tego pojęcia czyni M. Obidziński, 
który zauważa, że nie musi mieć to znaczenia potocznego, prymitywnego, kojarzącego 
się z biernym oddawaniem się bodźcom: „Rozrywka to wszelkiego rodzaju aktywność ludzka, 
która doświadczana, rozumiana i spostrzegana jest, jako coś przyjemnego, pożądanego, intere-
sującego, czy też jako odpoczynek (jako nie-praca), która skierowana jest na zaspokojenie którejś 
z psychologicznych potrzeb jednostki. Aby rozrywka mogła być satysfakcjonująca, musi być formą 
interakcji, relacji, czy obcowania z inteligentną istotą (niekoniecznie realną, czy realnie obecną). 
Rozrywka może być celem samym w sobie – będąca w tej sytuacji motywacją, doświadczana jako 
przeciwieństwo pracy i obowiązku, jako coś dobrowolnego i spontanicznego – lub też, może być 
efektem ubocznym jakiegoś zachowania/aktywności człowieka – stanowiąc tym samym nagrodę”. 
Michał Obidziński, Rozrywka. Ujęcie w perspektywie koncepcji działania w czasie. „Fides 
et Ratio” Nr 21/2015, s. 148.
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w ujęciu potocznym. Zdaniem autora, jest to błędna interpretacja tej 
funkcji, a jej spłycanie prowadzi do obniżenia merytorycznego poziomu 
działalności muzeów. Zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie 
spędzania wolnego czasu nawet w funkcji rozrywki, nie oznacza, że ma 
ona mieć poziom jarmarczny, prosty, niewymagający interakcji czy 
zaangażowania ze strony odbiorcy.

Taki dysonans powstający na gruncie definicji muzeum i ustawowej 
misji muzeum, prowadzi do wniosku, że kwestia samej misji powinna 
zostać podniesiona w ustawie o muzeach do rangi misji ustawowej 
i stosownie do niej precyzyjnie określona, jako obowiązkowe działanie 
tego rodzaju jednostek publicznego sektora kultury. Misja powinna 
być planowana w planie rocznym, odpowiednio opisania w sprawoz-
daniu jednostki i podlegać ocenie na przykład rady muzeum czy rady 
powierniczej. Odpowiednią rangę tej ocenie nadałaby konsekwencja 
w postaci sankcji, gdy w momencie negatywnej oceny sytuacja taka 
prowadziłaby do odwołania dyrektora instytucji kultury. Sprawozdania 
powinny mieć charakter zunifikowany na poziomie kraju, nie tylko 
liczbowy, ale i opisowy. Pozwoliłoby to zmienić stan, w którym badacze 
tej tematyki nie mają dostępu do szczegółowych danych związanych 
z kondycją polskich muzeów, zarówno ekonomicznych, lokalowych, 
jak i kadrowych. Obecne dane pochodzą z dobrowolnych ankiet i nie 
odzwierciedlają pełnego funkcjonowania polskiego muzealnictwa, co wię-
cej, nie obejmują jednostek prywatnych. Być może pewnego rodzaju 
odniesieniem do misji muzeum mogłaby być misja mediów publicznych 
i sposób jej prezentowania, wraz z działalnością spółek polskiej telewizji 
i radiofonii publicznej, zdefiniowana w ustawie o radiofonii i telewizji. 
Autor chce tu zaznaczyć, że nie ma typów idealnych, niemniej jednak 
ustawowe zdefiniowanie misji i sprawozdawczości z corocznej realizacji 
obowiązków wobec zbiorów i społeczeństwa byłoby determinantem 
wpływającym na poprawę balansowania pomiędzy realizacją misji, a ko-
mercją. Pozwoliłoby to stosownemu organowi ocenić, czy organizator 
wywiązuje się ze swoich obowiązków w postaci dotacji zapewniającej 
nie tylko środki na działalność muzeum i jego rozwój, ale wystarczające 
środki, wynikające z planu zaopiniowanego przez radę muzeum. Takie 
opracowanie byłoby także czynnikiem ułatwiającym ocenę muzeów 
rejestrowych w zakresie tego, czy zasługują one na to, aby taki status 
posiadać. Merytoryczna ocena właściwych organów powinna być okre-
sowa, a status muzeum rejestrowanego nie powinien być przyznawany 
na czas nieokreślony. Powyższe ułatwiłoby również ocenę społeczeństwa, 
czy muzeum w ich mieście realizuje misję, w jakim zakresie i jak jest 
ona oceniana. Byłoby to dodatkowym czynnikiem kontroli obywateli 
nad jednostkami finansowanymi ze środków publicznych w oparciu 
o profesjonalne dane, a nie artykuły prasowe, coraz częściej będące 
wytworem muzealnego marketingu.
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Przykład kołobrzeskiego muzeum pokazuje, jak łatwo pretekst związany 
ze zbyt małą dotacją organizatora może służyć za potrzebę uczynienia 
konieczności pozyskiwania dodatkowych środków finansowych za cel 
muzeum. Łatwo to uzasadnić tym, że muzeum musi zarabiać, nie ma 
środków na takie czy inne działania, nie może zatrudnić wykwalifikowa-
nej kadry, albo zakupić określonych zbiorów, nie wspominając o pracy 
naukowej czy konserwacji eksponatów. Powstaje wszakże pytanie, jak 
ostatecznie muzeum gospodaruje tymi środkami, które pozyskuje w wy-
niku postępującej komercjalizacji? A skoro stawiane jest takie pytanie, 
to rodzi ono kolejne: budżet o jakiej wysokości uznać za optymalny dla 
danej jednostki? To ważne pytanie, gdyż brak ograniczeń w tym zakresie 
prowadzić może albo do krytyki działań organizatora (zbyt mała dotacja), 
albo do krytyki działań dyrektora muzeum (brak realizacji misji lub też 
jej realizacja na zbyt niskim poziomie). Odpowiedzi nie będą proste, 
jednakże takie pytania muszą się pojawiać, aby odpowiedzi na nie, nie 
zastępowały prezentacje z danymi o coraz większej frekwencji i coraz 
wyższych przychodach ze sprzedanych biletów.

Poruszone zagadnienia, zdaniem autora, wymagają dalszej dysku-
sji środowiska muzealników, a także szerszych badań w omawianym 
zakresie. Ich celem powinna być poprawa funkcjonowania polskich 
muzeów i zabezpieczenia realizacji przez nie swoistej misji, która nie 
występuje w przypadku innych instytucji kultury. Celem muzeów jest 
m.in. upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury 
polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i este-
tycznej czy wreszcie udostępnianie zbiorów, a nie nastawienie na zysk, 
choć nie może z perspektywy badawczej znikać spostrzeżenie, że bez 
właściwego poziomu finansowania sektora kultury, realizacja tych celów 
będzie napotykać na coraz większe trudności.
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suMMArY

The economics of museums examines the ways in which the organisers of the units 
meet the needs of society for the preservation of cultural goods and cultural activities, 
facilitating an understanding of the relationships that exist between museum collections, 
the recipients of museum products and society. The financial aspect is important here 
insofar as the smaller the resources allocated to museum activities, the greater the risk 
of pauperisation, but also the greater the temptation, and sometimes the last resort, of 
commercialisation. This cannot be an excuse for such activity, but these issues should be 
regulated at statutory level. The purpose of museums is, among other things, to dissemi-
nate the fundamental values of Polish and world history, science and culture, to shape 
cognitive and aesthetic sensitivity and, finally, to make collections accessible, and not to 
be profit-driven, although the observation that without an appropriate level of financing 
for the cultural sector the realisation of these goals will enco  unter increasing difficulties 
cannot be ignored from the research perspective.



Varia

mAriusz miedzińsKi
Rozwój zasobów mieszkaniowych gminy Kołobrzeg i gminy Ustronie 
Morskie oraz szacowanie łącznej pojemności mieszkaniowej 
i turystycznej strefy podmiejskiej Kołobrzegu / 242



242 | ROCZNIK 2021 | VARIA

MAriusz MiedzińsKi  
Rozwój zasobów mieszkaniowych gminy 
Kołobrzeg i gminy Ustronie Morskie oraz 
szacowanie łącznej pojemności mieszkaniowej 
i turystycznej strefy podmiejskiej Kołobrzegu

Celem opracowania jest określenie wielkości dostępnych zasobów 
mieszkaniowych oraz pojemności turystycznej bazy noclegowej, jaka 
funkcjonuje w strefie podmiejskiej miasta Kołobrzeg na obszarze gminy 
Kołobrzeg i gminy Ustronie Morskie. Brak jakichkolwiek istotnych zmian 
granic administracyjnych w połączeniu z bardzo niewielką powierzchnią 
miasta Kołobrzeg (25,67 km2) jest przyczyną bardzo silnej presji inwe-
stycyjnej w strefie podmiejskiej Kołobrzegu. Doprowadziło to do bardzo 
znaczącego wzrostu wielkości zasobów mieszkaniowych i gwałtownego 
rozwoju turystycznej bazy noclegowej. Procesy te są impulsem do roz-
ważania zmian granic i statusu administracyjnego miasta Kołobrzeg.

Gmina Miasto Kołobrzeg podobnie jak inne gminy powiatu kołobrze-
skiego od 45 lat cechuje nieomal niezmieniona struktura administracyjna 
w granicach obecnego powiatu kołobrzeskiego. Po reformie terytorialnej 
przeprowadzonej w 1975 roku, gdy zlikwidowano powiaty i gromady, 
ustalone zostały współczesne granice gminy miasto Kołobrzeg oraz 6 
gmin wiejskich tworzących od 1999 roku obszar powiatu kołobrzeskiego 
(Gościno uzyskało prawa miejskie w 2011 roku). Tak długi, trwający 45 
lat okres stabilności struktur administracyjnych na poziomie lokalnym 
sprzyja podejmowaniu badań stanu zagospodarowania, a zwłaszcza 
wielkości zasobów mieszkaniowych w gminach otaczających miasto 
Kołobrzeg. Należy na wstępie podkreślić, że przez ostatnie 45 lat nie-
omal zupełnie nie zmieniły się powierzchnie poszczególnych jednostek 
administracyjnych obecnego powiatu kołobrzeskiego, natomiast gmina 
miasto Kołobrzeg w tym czasie zwiększyła swoje zaludnienie o ponad 
42%. Największy wzrost liczby ludności nastąpił w gminie wiejskiej 
Kołobrzeg, gdzie liczba mieszkańców zwiększyła się o ponad 91%. W po-
zostałych gminach przyrost był relatywnie niewielki i nie przekraczał 
10%. Jedyna gminą, w której liczba ludności w latach 1976–2021 spadła 
o 2% jest gmina Rymań (tab. 1).

Obszar nadmorski powiatu kołobrzeskiego administracyjnie dzieli się 
na trzy jednostki: gminę miasto Kołobrzeg, gminę wiejską Kołobrzeg oraz 
gminę wiejską Ustronie Morskie. Gminy te tworzą tzw. Miejski Obszar 
Funkcjonalny Kołobrzeg (FUA- Functional Urbanity Area), obejmujący 
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obszar bardzo silnych powiązań społecznych i gospodarczych połączony 
wspólną infrastrukturą technicznej i społeczną zlokalizowaną głównie 
na terenie Kołobrzegu.

Analiza zmian przestrzennych i demograficznych wskazuje, że po-
wierzchnia tzw. MOF Kołobrzeg praktycznie nie uległa żadnym zmia-
nom przez ostatnie 45 lat (różnica powierzchni rzędu 0,5%). Z kolei 
liczba ludności MOF Kołobrzeg w tym czasie zwiększyła się aż o 46%. 
Tak duża zmiana liczby ludności była spowodowana atrakcyjnością 
osadniczą miasta i jego zaplecza, wiążąc się ze znaczącym przyrostem 
zasobów mieszkaniowych, a w ciągu ostatnich kilku lat także bardzo 
rozpowszechnionej zabudowy apartamentowej.

Przyrost zasobów mieszkaniowych na terenie gminy Miasto Kołobrzeg 
spowodował podwojenie powierzchni mieszkalnej miasta w ciągu ostat-
nich 25 lat. W tym samym czasie powierzchnia zasobów mieszkaniowych 
gminy Kołobrzeg zwiększyła się ponad trzykrotnie, a w gminie Ustronie 
Morskie 2,5-krotnie. Analiza skali przyrostu zasobów mieszkaniowych 
w obu gminach wiejskich pozwala zauważyć, że od 2016 roku przyrost ten 
systematycznie zwiększa się. Obserwacja zmian jakie dzieją się w strefie 

TABELA 1. Powierzchnia i ludność gmin powiatu kołobrzeskiego w latach 1976 i 2021.

Nazwa miasta/gminy Powierzchnia  
1976 r. (km2)

Ludność  
XII 1976 r.

Powierzchnia  
2020 r. (km2)

Ludność 
XII 2020 r.

Gmina Miasto Kołobrzeg 25,43 32 522 25,67 46 198

Gmina Dygowo 128,86 5 132 128,52 5 609

Gmina Gościno  
(razem z miastem Gościno)

115,66 4 769 128,52 5 133

Gmina Kołobrzeg 145,14 5 714 144,03 10 964

Gmina Rymań 146,62 3 987 146,15 3 904

Gmina Siemyśl 107,11 3 697 107,31 3 875

Gmina Ustronie Morskie 57,38 3 289 56,98 3 617

Razem  
(obecny powiat kołobrzeski)

726,20 59 110 724,66 79 300

Razem MOF Kołobrzeg  
(m. K-g + g.K-g + g.U.M)

227,95 41 525 226.68 60 779

ŹRóDŁO: (2020) GUS, (1977) Charakterystyka miast i gmin w województwie 
koszalińskim, Urząd Wojewódzki, Wojewódzka Komisja Planowania w Koszalinie, 
Koszalin, Kwiecień 1977.
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podmiejskiej Kołobrzegu co najmniej od 2019 roku skłania do zadania 
pytania: jaka jest i jaka będzie w najbliższych latach skala rozbudowy 
obiektów apartamentowych, mieszkalnych i wypoczynkowych w Koło-
brzegu i jego zapleczu?

By udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, należało dokonać szcze-
gółowej inwentaryzacji realizowanych latem i jesienią 2021 roku inwesty-
cji apartamentowo-mieszkaniowych i wypoczynkowych. W badaniach 
uwzględniono Kołobrzeg i wszystkie miejscowości strefy nadmorskiej 
powiatu kołobrzeskiego: Dźwirzyno, Grzybowo, Sianożęty i Ustronie 
Morskie oraz miejscowości południowej części strefy podmiejskiej 
Kołobrzegu, tj. Zieleniewo, Błotnica, Korzystno, Niekanin, w których 
realizowane jest zorganizowane budownictwo mieszkaniowe realizo-
wane przez przedsiębiorstwa sektora deweloperskiego.

TABELA 2. Liczba i powierzchnia lokali mieszkalnych w mieście Kołobrzeg i gminach 
Kołobrzeg i Ustronie Morskie

Ro
k

Li
cz

ba
 lo

ka
li 

m
ie

sz
ka

ln
yc

h 
m

ia
st

a 
Ko

ło
br

ze
g

Po
w

ie
rz

ch
ni

a 
lo

ka
li 

m
ie

sz
ka

ln
yc

h 
m

ia
st

a 
Ko

ło
br

ze
g

Li
cz

ba
 lo

ka
li

m
ie

sz
ka

ln
yc

h
gm

in
y 

Ko
ło

br
ze

g

Po
w

ie
rz

ch
ni

a 
lo

ka
li 

m
ie

sz
ka

ln
yc

h 
gm

in
y 

Ko
ło

br
ze

g

Li
cz

ba
 lo

ka
li

m
ie

sz
ka

ln
yc

h 
gm

in
y 

U
st

ro
ni

e 
M

or
sk

ie

Po
w

ie
rz

ch
ni

a 
lo

ka
li 

m
ie

sz
ka

ln
yc

h 
gm

in
y 

U
st

ro
ni

e 
M

or
sk

ie

1995 14 469 800 917 1 892 145 400 912 72 435
1996 14 623 815 177 1 951 151 160 917 73 260
1997 14 685 823 021 2 019 157 165 925 74 544
1998 14 787 833 933 2 072 163 863 936 76 318
1999 14 927 847 585 2 107 168 734 945 77 824
2000 15 065 863 414 2 145 175 458 975 80 300
2001 15 356 887 266 2 235 183 793 981 81 668
2002 17 153 1 084 167 2 672 268 273 1 135 114 343
2003 17 417 1 102 515 2 732 278 507 1 134 115 112
2004 17 682 1 119 308 2 855 292 823 1 143 116 793
2005 18 044 1 147 333 2 995 306 997 1 150 118 291
2006 19 034 1 205 703 3 112 322 995 1 157 119 631
2007 19 387 1 235 475 3 286 341 704 1 164 121 068
2008 19 841 1 273 972 3 416 357 941 1 175 123 871
2009 20 495 1 313 295 3 605 380 425 1 202 127 299
2010 21 275 1 445 702 3 746 411 521 1 367 152 622
2011 21 442 1 457 244 3 843 423 780 1 409 157 436
2012 21 835 1 480 514 3 917 436 899 1 426 161 849
2013 22 015 1 491 209 4 008 448 737 1 438 164 656
2014 22 226 1 502 950 4 071 456 493 1 456 167 898
2015 22 521 1 519 609 4 122 465 642 1 473 170 387
2016 23 025 1 548 380 4 154 471 559 1 528 175 919
2017 23 577 1 577 663 4 195 478 973 1 686 184 986
2018 24 530 1 619 502 4 259 488 560 1 740 190 701
2019 25 375 1 662 259 4 341 500 738 1 794 196 418

ŹRóDŁO: GUS, Bank Danych Lokalnych, (dostęp 05.09.2021).
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Charakterystyczną cechą procesów suburbanizacyjnych Kołobrzegu 
jest koncentracja nowych inwestycji deweloperskich wzdłuż 6 pasm 
osadniczych, tj:

1. Kołobrzeg – Grzybowo – Dźwirzyno – Rogowo – Mrzeżyno  
(długość pasma 20 km);

2. Kołobrzeg – Korzystno – Grzybowo (długość pasma 8 km);

3. Kołobrzeg – Zieleniewo – Rościęcino/Błotnica  
(długość pasma 8 km);

4. Kołobrzeg – Zieleniewo – Rościęcino – Charzyno  
(długość pasma 10 km);

5. Kołobrzeg – Budzistowo – Niekanin – Stramnica  
(długość pasma 6 km);

6. Kołobrzeg – (Podczele) – Bagicz – Sianożęty – Ustronie Morskie  
(długość 15 km).

Zabudowa miejskiego obszaru funkcjonalnego Kołobrzeg w dwóch 
przypadkach wykroczyła poza granice otaczających miasto Kołobrzeg 
oraz gmin: Kołobrzeg i Ustronie Morskie. Dotyczy to w szczególności 
pasma zachodniego Kołobrzeg – Mrzeżyno, rozciągającego się na długo-
ści 20 km. Realizacja kilku bardzo dużych inwestycji apartamentowych 
i hotelowych w Rogowie i Mrzeżynie, a także koncepcja budowy „miasta 
rozrywki” z parkiem rozrywki w Mrzeżynie, pozwala na faktyczne zali-
czenie tego obszaru do pasma zachodniego MOF Kołobrzeg. Podobna 
sytuacja dotyczy pasma Kołobrzeg - Charzyno na terenie gminy Siemyśl 
(dostępnego drogą powiatową przez Rościęcino i trasą rowerową przez 
Rościęcino i Błotnicę). W Charzynie i Błotnicy realizowane są przedsię-
wzięcia zmierzające do budowy dużych osiedli mieszkaniowych jednoro-
dzinnych i wielorodzinnych, przy czym projekt Vilpark w Charzynie stał 
się już na tyle atrakcyjny, że ceny działek budowlanych za 1 m2 osiągnęły 
latem 2021 roku wartość ok. 250 zł/1 m2 i są kilkukrotnie wyższe niż 
w okolicy. W sąsiedztwie osiedla „Vilpark” w Charzynie budowane jest 
kolejne, w tym tzw. „Zielone Osiedle” w formie zabudowy jednorodzinnej.

Z kolei projekt Vilpark w Błotnicy może być docelowo pierwszym 
bardzo dużym prywatnym kompleksowym projektem deweloperskim 
w regionie Kołobrzegu (ustalane zapisy planistyczne MPZP pozwalają 
tam na realizację ok. 2 900 lokali mieszkalnych i apartamentowych 
w zabudowie jednorodzinnej, szeregowej, rzemieślniczej, mieszka-
niowej wielorodzinnej i apartamentowej przeznaczonej dla ok. 9 000 
mieszkańców). Projekt Vilpark w Błotnicy obejmuje także zabudowę 
usługową, handlową, magazynową, warsztatową oraz usługi wyższego 
rzędu związane ze szkolnictwem, sportem i rekreacją.
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Innymi przykładami rozwoju zabudowy mieszkaniowej realizowanej 
w formie mieszkaniowych projektów deweloperskich są osiedla „Sło-
neczne Wzgórze” w Niekaninie (129 domów mieszkalnych), „Nad Doliną” 
w Zieleniewie (28 domów mieszkalnych) czy „Rezydencja Ustronie Mor-
skie” (100 domów szeregowych). Licznie realizowane są także niewielkie 
zespoły domów szeregowych w Korzystnie, Zieleniewie i Grzybowie.

Realizowane wokół miasta Kołobrzeg osiedla rezydencjonalne stano-
wią istotną alternatywę dla zakupu domu czy mieszkania na obszarze 
miasta Kołobrzeg. Analiza inwestycji które weszły do realizacji od 2020 
roku już po wybuchu pandemii Covid-19 wskazuje, że ogromną więk-
szość nowej bazy noclegowej zaplecza Kołobrzegu stanowią inwestycje 
mieszkalno-apartamentowe a tylko pojedyncze projekty dotyczyły hoteli 
czy pensjonatów.

Osiedle „Słoneczne Wzgórze” w Niekaninie k. Kołobrzegu.  
ŹRóDŁO: www.osiedleslonecznewzgorze.pl



ROZWÓJ ZASOBÓW MIESZKANIOWyCH… | 247

Plan sytuacyjny osiedla „Słoneczne Wzgórze” w Niekaninie.  
ŹRóDŁO: www.osiedleslonecznewzgorze.pl

Wizualizacja osiedla „Nad Doliną” w Zieleniewie k. Kołobrzegu.  
ŹRóDŁO: www.nad-dolina.pl

Plan osiedla „Rezydencja Ustronie” w Ustroniu Morskim.  
ŹRóDŁO: www.rezydencjaustronie.pl
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WYKAZ INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH I APARTAMENTOWYCH WOKÓŁ 
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1 SEASIDE APARTAMENTS Grzybowo 36 108 1 300 21,6 248,5 130
2 SUNSET RESORT Grzybowo 386 1158 25 000 231,6 2941 2500
3 AMBERIA Grzybowo 22 66 1 000 13,2 157 100
4 POSESJA KAPITAŃSKA Grzybowo 78 234 3 000 46,8 543 300
5 AMBRA PARK Grzybowo 140 420 10 000 84 1090 1000
6 OSADA MORSKA Grzybowo 163 489 5 000 97,8 1103 500
7 ALEJA POŁUDNIOWA Dźwirzyno 60 180 1 300 36 392,5 130
8 CRISTAL SPA Dźwirzyno 63 189 3 000 37,8 453 300
9 CONDOHOTEL DŹWIRZYNO Dźwirzyno 165 458 6 000 91,6 1066 600

10
APARTAMENTY DŻWIRZYNO 
JACHTOWA

Dźwirzyno 128
384 4 500 76,8 880,5 450

11 SHELLTER** Rogowo** 750 2000 40 000 400 5000 4000

12
APARTAMENTY 
MARINA ROGOWO** Rogowo** 130 390 7 000 78 955 700

13 ROGOWO PEARL** Rogowo** 535 1605 28 500 321 3922,5 2850
14 HOTEL ZALEWSKI** Mrzeżyno** 275 550 20 000 110 1600 2000
15 LIGHTHOUSE HOTEL** Mrzeżyno** 41 82 2 000 16,4 214 200
16 HEVENIA MRZEŻYNO** Mrzeżyno** 274 822 15 000 164,4 2019 1500
17 APARTAMENTY BOULEVARD** Mrzeżyno** 57 171 3 500 34,2 429,5 350

18
SPA APARTAMENTY 
BŁĘKITNE TARASY Sianożęty 135 405 7 500 81 997,5 750

19 GEO-ECO-APARTMENTS Sianożęty 60 180 5 000 36 485 500
20 7 WYSP Sianożęty 35 105 3 500 21 297,5 350
21 NA KLIFIE Sianożęty 361 758 16 000 151,6 1916 1600
22 FAMILYHOTEL DOMINIKANA Sianożęty 107 321 7 500 64,2 829,5 750
23 PERŁA MóRZ Sianożęty 88 264 6 000 52,8 678 600
24 PIĘĆ MóRZ Sianożęty 150 450 7 500 90 1087,5 750
25 APARTAMENTY KU MORZU Sianożęty 222 666 15 000 133,2 1707 1500

26
REZYDENCJA USTRONIE 
MORSKIE Ustronie Morskie 97 291 8 000 58,2 782 800

27 SAILOR Ustronie Morskie 30 90 1 000 18 205 100
28 DWIE SOSNY Ustronie Morskie 77 231 3 500 46,2 549,5 350
29 DW RIVIERA Ustronie Morskie 30 90 1 000 18 205 100
30 BOLLUWARDRESIDENCE Ustronie Morskie 11 33 500 6,6 78,5 50
31 SUMMER LOFTS Ustronie Morskie 81 243 7 000 48,6 661 700

32
APARTAMENTY HOLYDAY 
PARK&RESORT Ustronie Morskie 60 180 4 000 36 460 400

33 OSIEDLE APARTAMENTOWE Ustronie Morskie 96 288 6 000 57,6 726 600
34 APARTAMENTOWIEC POLNA Ustronie Morskie0 24 72 1 200 14,4 174 120
35 APARTAMENTY KU MORZU Ustronie Morskie 270 810 25 000 162 2245 2500
36 SUNSNOW Ustronie Morskie 140 420 9 000 84 1065 900
37 IMPERIAL APARTMENTS Ustronie Morskie 100 300 6 000 60 750 600
 38 GEA APARTAMENTY Ustronie Morskie 60 180 5 000 36 485 500
39 APARTAMENTY USTRONIE Ustronie Morskie 30 90 1 500 18 217,5 150
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40 USTRONIE APARTMENTS Ustronie Morskie 103 309 6 000 61,8 768 600

41
HOTEL SKAL SPA**** II 
ETAP Ustronie Morskie 60 180 5 000 36 485 500

42 SUNSET APARTAMENTY Ustronie Morskie 144 432 8 000 86,4 1064 800

43
NOWE MIESZKANIA 
USTRONIE Ustronie Morskie 30 90 1 500 18 217,5 150

44
SUN PREMIUM CLASS 
APARTMENTS Ustronie Morskie 360 1080 15 000 216 2535 1500

Inwestycje w budowie 5 977
17 
040 358 500 3 408 43 042,5 35 850

1 SENATOR - ROZBUDOWA Dźwirzyno 150 300 5 000 60 725 500
2 PERŁOWA PRZYSTAŃ Sianożęty 432 1296 16 000 259,2 2992 1600
3 OW KACPEREK Sianożęty 150 300 2 700 60 667,5 270
4 NAD DOLINĄ Zieleniewo 28 56 3 500 11,2 199,5 350
5 VILPARK BŁOTNICA Błotnica 2900 8700 190 000 1 740 22 125 18 900

Inwestycje przygotowane 3 660
10 
652 216 200 2130,4 26 709 21 620

1
Zabudowa 
Apartamentowa Sianożęty 432 1296 16000 259,2 2992 1600

2
Zabudowa 
Apartamentowa Sianożęty 341 1023 5400 204,6 2181 540

3
Zabudowa 
Apartamentowa Sianożęty 89 267 3000 53,4 609 300

4
Zabudowa 
Apartamentowa Sianożęty 135 405 5000 81 935 500

5
Butikowe Nieruchomości 
SEASIDE Sianożęty 60 180 2500 36 422,5 250

6 Apartamenty na Wiejskiej Ustronie Morskie 110 330 4000 66 760 400

7
Summer Lofts Ustronie 
Morskie Ustronie Morskie 81 243 3000 48,6 561 300
Inwestycje projektowane 1 248 3 744 38 900 748,8 8460,5 3 890

INWESTYCJE ŁĄCZNIE g. K-g + g. U.M 11 301
32 
647 628 400 6 529,4 81 004 62 840

Inwestycje w m. 
Kołobrzeg* g. m. Kołobrzeg

22 
927

46 
995 1 349 300 10 125 141 537 105 707

Inwestycje m. Kg + 
zaplecze RAZEM

34 
228

79 
642 1 977 700 16 654 222 541 168 547

TABELA 3. Realizowana, przygotowywana i projektowana zabudowa w gminie Kołobrzeg 
i gminie Ustronie Morskie.  
ŹRóDŁO: opracowanie własne autora. Stan na 05.09.2021 r.

* Dane na temat skali i wielkości realizowanych inwestycji na obszarze gminy miasto 
Kołobrzeg wg. stanu na sierpień 2021 r.
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Wskazany w tabeli nr 3 wykaz realizowanych, przygotowanych i pro-
jektowanych inwestycji mieszkaniowych i apartamentowych wskazuje 
na trzy podstawowe kierunki rozbudowy obiektów noclegowych i tury-
stycznych w regionie kołobrzeskim, tj.:

 » budowę kilkunastu małych i średnich projektów osiedli rezydencjo-ę kilkunastu małych i średnich projektów osiedli rezydencjo- kilkunastu małych i średnich projektów osiedli rezydencjo-
nalnych rozmieszczonych w dalszej odległości od pasa nadmorskiego,

 » budowę kilkudziesięciu różnego rodzaju inwestycji apartamentowych, 
zlokalizowanych we wszystkich miejscowościach strefy nadmorskiej,

 » dokończenie lub budowę kilku inwestycji typu hotelowego jako konty-ę kilku inwestycji typu hotelowego jako konty- kilku inwestycji typu hotelowego jako konty-
nuacja projektów rozpoczętych przed rozpoczęciem stanu zagrożenia 
epidemicznego Covid-19;

Na podstawie tabeli 3 możliwe jest wskazanie miejscowości, w których 
występuje zjawisko bardzo silnej presji inwestycyjnej. Największa liczba 
nowych inwestycji w 2021 roku jest realizowana w miejscowości Ustronie 
Morskie (17). Tylko w Ustroniu Morskim realizowane jest łącznie ok. 1 800 
jednostek mieszkalnych, które powiększą bazę noclegową o ok. 5 400 
miejsc noclegowych. Duża liczba nowych inwestycji realizowana jest 
także w Sianożętach (8), dzięki czemu liczba jednostek mieszkalnych 
zwiększy się tam o ok. 1150, w których przewiduje się powstanie ok. 3150 
miejsc noclegowych. Jeśli uwzględnimy, że realizowana jest tam także 
duża liczba innych małych indywidualnych inwestycji noclegowych, 
to można szacować, że w ciągu najbliższych 2–3 lat tylko w Sianożętach 
i Ustroniu Morskim baza noclegowa powiększy się o co najmniej 10 000 
miejsc noclegowych.

Bardzo znaczące przyrosty bazy noclegowej mają miejsce także 
w paśmie Kołobrzeg – Grzybowo – Dźwirzyno – Rogowo – Mrzeżyno. 
Największe przyrosty wielkości bazy noclegowej w ciągu 2–3 lat powinny 
wystąpić w Grzybowie (ponad 800 pokoi i ok. 2 500 miejsc), Dźwirzynie 
(ok. 600 pokoi i 1 800 miejsc), jednak największy skok w ramach pasma 
zachodniego Kołobrzegu będzie miał miejsce w Rogowie (przyrost o ok. 
1 415 pokoi i aż 4 000 miejsc noclegowych). Znacząco powiększy się 
również baza noclegowa Mrzeżyna (ok. 600 pokoi i ok. 1 500 miejsc). 
W sumie w ramach pasma zachodniego Kołobrzegu baza noclegowa 
zwiększy się o w ciągu 2–3 lat o kolejne co najmniej 3 550 pokoi i 10 000 
miejsc noclegowych.

W ciągu najbliższych lat należy się także spodziewać rozwoju zabudowy 
w Błotnicy, a przez to bardzo może zwiększyć się pojemność mieszkalna 
i noclegowa gminy Kołobrzeg. W ramach projektowanej inwestycji „Vilpark” 
w Błotnicy można się spodziewać rozpoczęcia największej kompleksowo 
realizowanej prywatnej inwestycji deweloperskiej na całym Pomorzu 
Środkowym. „Miasteczko/dzielnica Villpark Błotnica” może oznaczać 
budowę nawet ok. 2 900 jednostek mieszkalnych przewidzianych dla 



ROZWÓJ ZASOBÓW MIESZKANIOWyCH… | 251

ok. 8 700 mieszkańców. Pozostałe trzy pasma zabudowy nie będą w naj-
bliższych latach reprezentować aż tak znaczącej skali obserwowanych 
procesów suburbanizacyjnych. W miejscowościach Charzyno, Niekanin 
i Stramnica powinny być obserwowane procesy kontynuacji rozpoczę-
tych wcześniej inwestycji (Villpark Charzyno, Słoneczne Wzgórze, Nad 
Doliną, itp.).

Należy podkreślić, że w 2021 roku ok. 90% nowobudowanych obiek-
tów noclegowych stanowiły apartamentowce i hotele apartamentowe. 
Mimo wciąż obowiązującego we wrześniu 2021 roku stanu zagrożenia 
pandemią Covid-19 skala realizowanych inwestycji nie opadła, ale wręcz 
znacząco wzrosła. Należy przy tym podkreślić, że realizowane inwe-
stycje są zgodne z zapisami odpowiedniego MPZP dla gminy Ustronie 
Morskie, przy czym nastąpił bardzo duży przyrost projektowanej, przy-
gotowywanej i realizowanej zabudowy apartamentowej i mieszkaniowej. 
Mimo wciąż utrzymującego się stanu zagrożenia pandemią Covid-19 
gospodarka turystyczna Kołobrzegu i jego zaplecza w okresach otwarcia 
między poszczególnymi lockdownami osiąga zaskakująco zadowalające 
wielkości odbicia pocovidowego. Bardzo dobrym, ale wciąż niedosko-
nałym miernikiem stanu gospodarki turystycznej miasta Kołobrzeg 
są comiesięczne raporty na temat wielkości wpływów do budżetu miasta 
Kołobrzeg z tytułu opłaty uzdrowiskowej.

Sezon letni 2021 roku po zmniejszeniu obostrzeń i ograniczeń 
okołocovidowych późną wiosną prawdopodobnie okazał się jednym 
z najlepszych w ostatnich latach, a po uwzględnieniu inflacji powi-
nien on być co najmniej porównywalny do sezonu letniego 2019 roku 
(ostatni sezon letni przed pandemią Covid-19). Można zatem stwierdzić, 
że gospodarka turystyczna Kołobrzegu była w stanie dostosować się 
do uwarunkowań społeczno-gospodarczych i potrafiła po głębokim za-
łamaniu ruchu turystycznego powrócić do właściwego funkcjonowania. 
Gwałtowne załamania rynku turystycznego spowodowane pandemią 

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w Kołobrzegu wg miesięcy w latach 2016–2021.  
ŹRóDŁO: opracowanie własne autora na podstawie danych UM Kołobrzeg.
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w 2020 i 2021 roku połączone z wielomiesięcznymi ograniczeniami 
działalności turystycznej i lecznictwa uzdrowiskowego doprowadziły 
do konieczności poszukiwania nowych alternatywnych kierunków roz-
woju funkcji turystycznych i innych funkcji gospodarczych możliwych 
do lokalizacji w mieście uzdrowiskowym. Można wstępnie wnioskować, 
że podstawowym efektem pandemii jest przeprofilowanie części inwe-
stycji i ukierunkowanie realizacji w stronę inwestycji apartamentowych 
a nie hotelowych.

Efektem takich działań jest wystąpienie zjawiska bardzo znaczącego 
rozwoju zasobów mieszkaniowych gminy Kołobrzeg i gminy Ustronie 
Morskie, zwłaszcza w zakresie masowej budowy „drugich mieszkań 
i apartamentów”. Brak rezerw terenowych na obszarze miasta Kołobrzeg 
stał się z kolei przyczyną poszukiwania nowych lokalizacji inwestycji 
turystycznych na terenach gminy Ustronie Morskie (Ustronie Morskie, 
Sianożęty), gminy Kołobrzeg (Grzybowo, Dźwirzyno) a nawet gminy 
Trzebiatów (Rogowo, Mrzeżyno). Z kolei bardzo intensywny rozwój 
strefy nadmorskiej w Kołobrzegu i wokół Kołobrzegu skłania inwestorów 
do dalszej rozbudowy zasobów mieszkaniowych i apartamentowych 
zwłaszcza w kierunku południowym i południowo-wschodnim w stosunku 
do granic miasta Kołobrzeg (projekty: „Vilpark Błotnica”, „Słoneczne 
Wzgórze”, „Nad Doliną”, itp.). Poszukiwanie nowych kierunków rozwoju 
wynika przy tej okazji także z potrzeb zapewnienia tzw. „cichych i no-
woczesnych stref zamieszkania” zlokalizowanych z dala od obszarów 
największej koncentracji ruchu turystycznego (np. „Vilpark Błotnica”). 
Działania te łączą się także z poszukiwaniem innych – alternatywnych 
funkcji społeczno-gospodarczych (np. funkcji usług przemysłowych) 
w połączeniu z dalszą przebudową systemu komunikacyjnego i postulo-
waną zmianą granic administracyjnych miasta Kołobrzeg. To wszystko 
wpisuje się w obraz bardzo szybko rozbudowującego się miasta i jego 
strefy podmiejskiej.

Podjęta w niniejszym opracowaniu próba oszacowania wielkości 
powstającej nowej turystycznej i okołoturystycznej bazy noclegowej, 
jaka w najbliższych 2–3 latach będzie zbudowana w Kołobrzegu i jego 
zapleczu, pozwoliła oszacować ją łącznie na ok. 35 000 jednostek miesz-
kalnych i ok. 80 000 miejsc noclegowych przy sumarycznej powierzchni 
użytkowej ok. 2 mln m2. Inwestycje te będą stanowić bardzo poważne 
obciążenie dla systemów infrastrukturalnych miasta i jego zaplecza. 
Można szacować, że tzw. szczytowe zapotrzebowanie tych nowych 
obiektów na wodę w ciągu doby będzie mogło sięgnąć aż 16 000 m3 na 
dobę. Wymagana moc przyłączeniowa w zakresie energii elektrycznej 
może wynieść aż 222 MW, a energii cielnej ok. 170 MW. Są to docelowo 
bardzo duże wielkości szczytowe, a jednocześnie stanowią one bardzo 
duże wyzwanie dla istniejącej i obecnie eksploatowanej infrastruktury 
technicznej miasta i jego zaplecza. Tym samym liczące obecnie 46 500 



ROZWÓJ ZASOBÓW MIESZKANIOWyCH… | 253

mieszkańców miasto Kołobrzeg i jego oceniana na 110 000 miejsc 
noclegowych baza noclegowa może zostać dodatkowo rozbudowana 
o kolejne ok. 47 000 miejsc, przez co samo miasto zbliży się swoją 
pojemnością noclegową do ok. 200 000 mieszkańców i osób korzysta-
jących z bazy noclegowej. Z kolei istniejąca obecnie i licząca ok. 60 000 
miejsc noclegowych baza noclegowa strefy podmiejskiej Kołobrzegu 
(gminy Kołobrzeg i gminy Ustronie Morskie) może w ciągu kilku lat 
zwiększyć się o kolejne 33 000 miejsc (razem z Rogowem i Mrzeżynem), 
co pozwala oszacować szczytową pojemność noclegową tak szeroko 
rozumianej strefy podmiejskiej Kołobrzegu na ok. 75 000 osób, a po roz-
budowie osiągnie ona pojemność nawet 105 000 osób. Realna staje się 
zatem potrzeba myślenia o Kołobrzegu jako największej w skali kraju 
aglomeracji turystyczno-wypoczynkowej i uzdrowiskowej, osiągającej 
w ciągu kilku lat zaludnienie szczytowe oceniane na ok. 0,3 mln osób. 
Konieczne jest również bardzo znaczące przemodelowanie funkcji miasta 
z zachowaniem wiodącej funkcji turystyczno-uzdrowiskowej w kierunku 
rozwoju gospodarki morskiej, usług przemysłowych i usług wyższego 
rzędu. Tak duża skala docelowego rozwoju zasobów mieszkaniowych, 
apartamentowych, hotelowych i potencjału społeczno-gospodarczego 
miasta rodzi także potrzebę zmiany granic administracyjnych (zwłaszcza 
w kierunku południowym), a także jednoczesnej zmiany jego statusu 
administracyjnego (awans Kołobrzegu do grupy miast – gmin miejskich 
na prawach powiatu).

suMMArY

The increase in the number of facilities and beds in the Kolobrzeg's Municipal Functional 
Area means that there is a real need to think of Kolobrzeg as the largest tourist, leisure and 
spa agglomeration in the country, reaching its peak population estimated at approx. 0.3 
million within a few years. It is also necessary to remodel the functions of the city in a very 
significant way, retaining the leading tourist and spa function towards the development 
of maritime economy, industrial services and higher-order services. Such a large scale of 
target development of housing, flat, hotel resources and the city's socio-economic potential 
also necessitates a change of administrative borders (especially in the southern direction), 
as well as a simultaneous change of its administrative status (Kołobrzeg's promotion to 
the group of towns – municipalities with district rights).
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MArlenA wAchowsKA  
Raport o stanie Powiatu Kołobrzeskiego (2020)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Powiatu corocznie przed-
stawia Radzie Powiatu raport, w którym omawiane są najważniejsze 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem powiatu w minionym roku. 
W 2021 roku opisano stan roku 2020. W niniejszym raporcie zaprezento-
wane zostaną wybrane i najbardziej interesujące czytelników fragmenty 
raportu, który przyjęli radni Rady Powiatu w Kołobrzegu, na podstawie 
danych przygotowanych przez pracowników poszczególnych wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu oraz podległych jednostek.

W roku 2020 Zarząd Powiatu w Kołobrzegu w składzie: Tomasz 
Tamborski – starosta kołobrzeski, Jacek Kuś – wicestarosta kołobrzeski, 
Helena-Rudzis Gruchała – członek zarządu, Andrzej Olichwiruk – członek 
zarządu oraz Mirosław Tessikowski – członek zarządu, podjął 171 uchwał.

Rada Powiatu w Kołobrzegu w składzie: Ryszard Szufel – przewod-
niczący Rady Powiatu, Agnieszka Bany – wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu, † Antoni Szarmach do 18.06.2020 roku – wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, Barbara Aściukiewicz, Henryk Bieńkowski, Adam Dzik, 
Wioletta Dymecka, Urszula Dżega-Matuszczak, Łukasz Mielnikiewicz 
od 03.08.2020 roku, Robert Jaruzel, Jacek Kuś, Andrzej Olichwiruk, 
Marcin Pawlak, Grażyna Plewko, Ilona Polan, Marta Skubisz, Tomasz 
Tamborski, Mirosław Tessikowski, Artur Wasiewski, Krzysztof Zadka, 
w roku 2020 podjęła 67 uchwał.

OŚWIATA

Stan zatrudnienia i liczba uczniów w siedmiu szkołach dla młodzieży 
w roku szkolnym 2020/2021:

 » nauczyciele – 381,
 » administracja i obsługa – 160,
 » uczniowie – 3 431.

Egzamin maturalny w 2020 r., przeprowadzony został w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z epidemią, egzaminy maturalne odbyły się nie w maju, jak 
w latach ubiegłych, ale w czerwcu. W pięciu szkołach, dla których powiat 
jest organem prowadzącym, matury rozpoczęły się w dniu 8 czerwca, 
a zakończyły 26 czerwca 2020 r. Maturzyści, którzy z przyczyn zdro-
wotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, 
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mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach 8–14 lipca. Termin 
poprawkowy CKE wyznaczyła na dzień 8 września. Ogłoszenie wyników 
matury nastąpiło w dniu 11 sierpnia 2020 r., a matury zdawanej w ter-
minie poprawkowym – w dniu 30 września 2020 r.

Egzaminy, zarówno w sesji głównej, dodatkowej jak i poprawkowej, 
odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

Maturzysta musiał przystąpić do trzech pisemnych egzaminów matural-
nych: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki. 
Były one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musiał też przystą-
pić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów 
do wyboru – maksymalnie do sześciu wybranych.

W grupie przedmiotów do wyboru były: biologia, chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język 
łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości 
narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język 
polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. 
Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język 
polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W 2020 roku – szczególnym, ze względu na ogłoszony w kraju stan epi-
demii, abiturienci nie musieli przystępować do dwóch – obowiązkowych 
w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka 
obcego. Przeprowadzone zostały one tylko i wyłącznie dla zdających, 
którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej 
w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. W szkołach, 
dla których Powiat Kołobrzeski jest organem prowadzącym, takich 
zdających nie było.

Aby zdać maturę, abiturient musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów 
z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wy-
boru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu 
zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, miał 
prawo do egzaminu poprawkowego w dniu 8 września. Ten, który nie 
zdał więcej niż jednego egzaminu, mógł je poprawiać dopiero za rok.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach powiatu w klasach matural-
nych uczyło się 629 uczniów (313 w liceum i 316 w technikum). Szkołę 
ukończyło 606 uczniów, w tym – 300 uczniów liceum i 306 uczniów 
technikum. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 562 absolwentów 
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liceów i techników z roku 2019/2020, w tym – 294 uczniów liceum i 268 
uczniów technikum, co stanowi 93 % uprawnionych do zdawania.

Do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. przystąpili również ab-
solwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie 
uzyskali świadectwa dojrzałości oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo 
dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2020 r. przystąpili ponownie 
do egzaminu maturalnego, w celu podwyższenia wyniku egzaminacyj-
nego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu, bowiem absolwent 
ma możliwość zdawania egzaminu w ciągu 5 kolejnych lat od dnia 
pierwszego egzaminu. Takich absolwentów w 2020 r. było 115, w tym – 75 
absolwentów liceum (najwięcej w liceum w ZS w Gościnie) oraz 40 ab-
solwentów technikum.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Zdawalność egzaminu, z uwzględnieniem wyników osób, które przystą-
piły do egzaminów w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym:

 » ogółem w Polsce – 81,8% (rok wcześniej – 87,5%)
 » ogółem w woj. zachodniopomorskim – 79,1% (rok wcześniej – 84%)
 » ogółem w szkołach prowadzonych przez Powiat Kołobrzeski – 88,27% 

(rok wcześniej – 91,10%).

Analiza średnich wyników procentowych egzaminu maturalnego, zdawa-
nego na poziomie podstawowym, pokazuje wzrost wyników w naszym 
powiecie w stosunku do roku ubiegłego z j. polskiego – o ponad 2 punkty 
i jednocześnie spadek wyników z z j. angielskiego – o niecałe 2 punkty, 
a matematyki – o ponad 9 punktów.

Analiza średnich wyników procentowych egzaminu maturalnego, 
zdawanego na poziomie rozszerzonym, pokazuje wzrost wyników 
w naszym powiecie w stosunku do roku ubiegłego z j. polskiego – o 1,3 
punktu i jednocześnie spadek wyników z j. angielskiego – o 2 punkty, 
a matematyki – o 10 punktów. Podobna tendencja do wzrostu i spad-
ków wyników jak w naszym powiecie, wystąpiła w okręgu i wojewódz-
twie zachodniopomorskim.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że na ogólny wynik Powiatu Kołobrze-
skiego składają się wyniki wszystkich szkół ponadpodstawowych (liceów 
i techników), zarówno prowadzonych przez Powiat Kołobrzeski, jak 
i trzech szkół niepublicznych – prowadzonych przez inne organy. Analiza 
wyników szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym, na tle 
wyników wszystkich szkół Powiatu Kołobrzeskiego, wyraźnie wskazuje, 
że nasze szkoły osiągają zdecydowanie wyższe wyniki, niż pozostałe 
szkoły ujmowane w raportach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 
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INWESTyCJE WyKONANIE W ROKU 2020:

 » wykonanie dokumentacji odgromowej bursy Zespołu Szkół Policeal-
nych – 4 870 zł,

 » wykonanie dokumentacji termomodernizacji – docieplenia I Liceum 
Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika – 21 000 zł,

 » wykonanie dokumentacji termomodernizacji – docieplenia auli Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – 6 000 zł,

 » wykonanie dokumentacji termomodernizacji – wymiana dachu w Zespole 
Szkół Policealnych – 15 000 zł,

 » wykonanie rzeźby „Mariana” – I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 
im. M. Kopernika – 12 077 zł,

 » adaptacja pomieszczeń pod biuro – Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzy-
woustego – 8 950 zł,

 » wykonanie dokumentacji – przystosowania szkoły i internatu dla osób 
niepełnosprawnych – Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza – 70 000 zł,

 » zakup sprzętu do kuchni Zespół Szkół Morskich – 15 122,99 zł,

 » wykonanie modernizacji wentylacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym – 150 247 zł,

 » wykonanie modernizacji pokoi w internacie Zespołu Szkół Morskich – 169 
999,50 zł.
Ogółem wydatki – 473 266,89 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Powiat Kołobrzeski w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 
roku realizował:

 » prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

 » przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na konty-
nuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, 
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne 
ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zapewniające 
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
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 » pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przysto-
sowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, 
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne 
ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zapewniające 
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających 
braki w przystosowaniu się;

 » prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o za-
sięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. 
W 2020 r. w domach pomocy społecznej, funkcjonujących w Powiecie 
Kołobrzeskim, zamieszkało 35 nowych osób:

 › w DPS Włościbórz – 19 osób,
 › w DPS Gościno – 16 osób,
 › w DPS Kołobrzeg nie było przyjęć,

Wpływ stanu epidemii na organizację pracy i funkcjonowania domów 
pomocy społecznej:

 » stworzono bezpieczne warunki dla pracy zatrudnionego personelu. 
W codziennych działaniach stosowano się do rekomendacji Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz wytycznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na tej 
podstawie powstały wszystkie procedury, dotyczące funkcjonowania 
domów pomocy społecznej, które wdrożono w roku 2020;

 » na co dzień personel domów pomocy społecznej stosował przyłbice, 
maseczki, rękawice oraz płyny dezynfekujące. Środki ochrony osobistej 
zostały zabezpieczone ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jak i Wo-
jewody Zachodniopomorskiego. Na zabezpieczenie środków ochrony 
osobistej domy pomocy społecznej przeznaczyły również środki własne, 
planowane na ten cel;

 » w ramach podejmowanych działań zapobiegawczych, oprócz wpro-
wadzenia i przestrzegania podstawowych środków bezpieczeństwa 
i higieny, wprowadzony został zakaz wstępu dla wszystkich osób 
z zewnątrz. Niezbędne formalności załatwiane były w wyznaczanym 
miejscu, przed wejściem do placówki. W okresie letnim udostępniono 
pokoje odwiedzin, gdzie na wyznaczoną godzinę możliwe były spotkania 
pojedynczych członków rodziny z mieszkańcami. W DPS Gościno, dzięki 
przeszklonym drzwiom, mieszkańcy mogli zobaczyć się z odwiedzającymi 
ich bliskimi. Umożliwiono im również rozmowy telefoniczne i wideo 
rozmowy. Mieszkańcy nie mogli opuszczać placówek, co wpływało 
negatywnie na ich samopoczucie, mieli jednak możliwość korzystania 



RAPORT O STANIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO | 261

z ogrodu, gdzie spacerowali i spędzali wolny czas lub w przypadku DPS 
Kołobrzeg korzystali z terenu wokół budynku.

TRANSPORT ZBIOROWY

W 2020 roku, z uwagi na obowiązujący od 20 marca 2020 r. stan epide-
mii, organizacja pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Kołobrzegu dostosowana była do ograniczeń i restrykcji, wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych. Pomimo 
złej sytuacji związanej z Covid-19, Wydział Komunikacji realizował swoje 
zadania nieprzerwanie przez cały rok 2020. Podejmowano wszelkie kroki, 
aby sprawy mieszkańców załatwiane były możliwie szybko, aczkolwiek 
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zadania z zakresu transportu zbiorowego Wydział Komunikacji realizuje 
na podstawie ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 
2140 z późn.zm.).

Na dzień 31.12.2020 r. w powiecie funkcjonowało 7 firm, wykonują-
cych regularne przewozy osób: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Przewozowe Transport Osobowy i Towarowy AN-JAN 
Marchlewscy A. G. s.c., Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o., 
TOP-BUS Marian Jaremij, Usługi Przewozowe KAMI Kamila Starczyk, 
Usługi Turystyczno-Przewozowe Piotr Wojciechowski oraz Express Bus 
s.c. Witold Rogoża, Tomasz Rogoża, Małgorzata Rogoża.

Liczba linii komunikacyjnych, na których wykonywany jest publiczny 
transport zbiorowy – 40.

Łączny przebieg roczny w kilometrach na wszystkich liniach komuni-
kacyjnych– 2 243 272.

Sprzedano:

 » 388 765 biletów jednorazowych ( jeden bilet = jeden pasażer),

 » 931 896 biletów miesięcznych ( jeden bilet = 44 pasażerów),

 » 3 136 biletów okresowych ( jeden bilet = liczba dni w tym okresie razy 
dwa przejazdy).

Łączna liczba autobusów, którymi są wykonywane przewozy na obszarze 
powiatu, w tym o pojemności:

 » od 9 do 17 miejsc – 5,

 » od 18 do 50 miejsc – 40,

 » powyżej 50 miejsc – 20.
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W 2020 roku wydano 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby 
własne rzeczy oraz udzielono 2 zezwoleń na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego rzeczy.

Wydział Komunikacji realizował ponadto zadania związane z rejestracją 
pojazdów, wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojaz-
dami oraz nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami 
kontroli pojazdów.

W 2020 roku Wydział Komunikacji zarejestrował na stałe 4635 pojazdów 
(w tym: nowe, sprowadzone z zagranicy i przerejestrowane). Wyreje-
strowano na stałe 738 pojazdów (kradzież, demontaż). Odnotowano 
1067 zgłoszeń zbycia oraz wydano 65 decyzji o czasowym wycofaniu 
pojazdów z ruchu.

Ogółem w 2020 roku Wydział Komunikacji wydał 14 316 decyzji admi-
nistracyjnych, w tym:

 » 11 906 decyzji z tytułu rejestracji pojazdów (wszystkie decyzje wydane 
w procesie stałej i czasowej rejestracji),

 » 2 410 decyzji w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.

Ponadto w 2020 roku wydano 1636 dokumentów, uprawniających 
do kierowania pojazdami mechanicznymi (praw jazdy krajowych 
i międzynarodowych).

Wpłynęły 124 sprawy z Wydziałów Karnych Sądów Rejonowych, celem 
wykonania orzeczonego środka karnego – zakazu kierowania pojazdami.

Wydano 590 decyzji o cofnięciu lub zatrzymaniu prawa jazdy, skiero-
waniu na badania lekarskie, psychologiczne i kontrolne sprawdzenie 
kwalifikacji kierowcy. Skierowano na kurs reedukacyjny 72 kierowców. 
Przywrócono uprawnienia 63 kierowcom.

Przekazano do innych urzędów akta ewidencyjne 121 kierowców. W opi-
sywanym okresie wydano 49 zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzy-
wilejowanych oraz udostępniono 1273 profile kandydatów na kierowców.

Na dzień 31.12.2020 roku na terenie Powiatu Kołobrzeskiego funkcjono-
wało 11 ośrodków szkolenia kierowców oraz 6 stacji kontroli pojazdów 
(w tym 2 okręgowe). Przeprowadzono kontrole kompleksowe w 6 ośrod-
kach szkolenia kierowców.

W ewidencji instruktorów nauki jazdy wpisanych było 30 instruktorów.

Inwestycje zrealizowane w roku 2020:

 » rozbudowa drogi powiatowej Kołobrzeg–Grzybowo – 10 531 502,59 zł,
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 » odszkodowanie za grunty zajęte pod inwestycje Grzybowo–Stary Bo-
rek – 3 300 zł,

 » wykonanie dokumentacji ul. Myśliwska w Kołobrzegu – 98 700 zł,

 » wykonanie chodnika ul. Mazowiecka w Kołobrzegu – 3 783,48 zł,

 » wykonanie zatoki autobusowej w Jarkowie – 5 977,81 zł,

 » wykonanie chodnika w Świeciu Kołobrzeskim – 21 076,20 zł,

 » wykonanie chodnika w Dębogardzie – 6 998,72 zł,

 » wykonanie dokumentacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Za-
rządzie Dróg Powiatowych – 3 690 zł,

 » opracowanie karty informacyjnej przebudowy drogi Białokury–Gora-
wino – 2 000 zł,

 » dokumentacja ciągu pieszo–rowerowego ul. Grzybowska w Koło-
brzegu – 48 339 zł,

 » zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych, tj.: samochód ciężarowy, 
zabudowa do przewozu odpadów, kosiarka, karczownik – 502 355,19 zł.

Ogółem – 11 227 722,99 zł.

Łączne nakłady na remonty dróg – 155.000 zł, w tym:
 » remont nawierzchni chodnika w miejscowości Budzistowo – 155.000 zł.

KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

W zakresie realizacji omawianego zadania, w 2020 r. z budżetu Powiatu 
Kołobrzeskiego wydatkowano, w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, kwotę 9 000 zł.

Wydanie książki o 19 Baterii Artylerii Stałej w Kołobrzegu było realizacją 
zadania publicznego. Wsparcie z budżetu powiatu nastąpiło na podstawie 
z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie polegało na opracowaniu i wydaniu książki, poświęconej 
19 Baterii Artylerii Stałej w Kołobrzegu, autorstwa R. Dziemby i T. Łow-
kiewicza w ilości 300 szt. Książka trafiła do mieszkańców i bibliotek 
na terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Powiatu Białogardzkiego, a także 
do bibliotek akademickich i regionalnych w Polsce. W dniu 10 grudnia 
2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu część nakładu rozdano 
mieszkańcom powiatu.

Przedmiotem działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest 
upowszechnianie podstawowych wartości historycznych, regionalnych 
i artystycznych, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycz-
nej, poprzez umożliwienie kontaktu ze zbiorami, oprócz szeregu działań 
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związanych z realizacją zadań statutowych Muzeum (m.in. gromadzenie 
zbiorów i zabytków, organizowanie działalności wystawienniczej, pro-
wadzenie współpracy naukowej i popularyzatorskiej z innymi muzeami 
i instytucjami).

W 2020 r. Muzeum zorganizowało lub współorganizowało następujące 
wydarzenia kulturalne:

 » I Zimowy Rajd Rekonstruktorów „Winter Warz 2020” 
Białogard–Podborsko – 18.01.2020r.

 » Wirtualna konferencja popularno–naukowa pt. „75 lat polskiego Koło-
brzegu 1945–2020” – 03.06.2020 r.

 » I Sobota z żywą historią – 20.06.2020 r.

 » II Sobota z żywą historią – 25.07.2020 r.

 » III Rajd Pieszy Śladami Zimnej Wojny (Podborsko–Modrolas–Podborsko) 
17–19.07.2020r.

 » VI Zlot Zimnowojenny – 11–12.07.2020 r. – Port Jachtowy w Kołobrzegu

 » II Festiwal Wczesnośredniowieczny „Budzistowo – dawny Koło-
brzeg” – 05–06.09.2020 r.

 » Gra miejska „Śladami bohaterów walk o Kołobrzeg w 1945 r.” – 17.10.2020 r.

W 2020 r. Muzeum przeprowadziło następujące edycje konkursów:

 » X edycja Regionalnego Konkursu Historyczno–Sportowego „Baw się 
historią – Kołobrzeg moje miasto” – 11.03.2020 r.

 » V edycja Regionalnego Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków – „Za-
bytki Wokół Nas”

W 2020 r. zorganizowano wystawy czasowe:

 » 07.08.2020 r. – 06.11.2020 r. – „Podwodny pojedynek. Polskie i niemiec-
kie okręty podwodne 1939–45”, wystawa w Muzeum Miasta Kołobrzeg,

 » 03.06.2020 r. – „75 lat polskiego Kołobrzegu 1945–2020” wystawa poste-
rowa oraz wirtualna wystawa czasowa do oglądania online.

Muzeum w roku 2020 r., ze względu na wprowadzony stan epidemii, 
było nieczynne dla zwiedzających przez 5 miesięcy (marzec, kwiecień, 
maj, listopad, grudzień). W tym czasie nastąpiły radykalne zmiany w or-
ganizacji pracy oraz poczynione zostały daleko idące zmiany, związane 
z ograniczeniem kosztów działalności. Polegały one między innymi 
na zawieszeniu ochrony fizycznej, wykonywanej przez zewnętrzną firmę 
Agencję Ochrony LEX-CRIMEN, na dwóch obiektach muzealnych tj. Od-
dziale Dzieje Oręża Polskiego przy ul. Emilii Gierczak oraz Kołobrzeskim 
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Skansenie Morskim przy ul. Bałtyckiej. Zawieszona została wypłata pre-
mii kwartalnych, które zgodnie z regulaminem wynagrodzeń są częścią 
wynagrodzenia pracownika. Dokonano przesunięć na stanowiskach 
pracy, część pracowników przejęła obowiązki ochrony i dozoru w syste-
mie całodobowym, zgodnie z wymogami ochrony mienia, nałożonymi 
na muzeum ustawą o ochronie zabytków. W okresie sezonu, by uniknąć 
zatrudniania nowych osób, pracownicy merytoryczni przejęli obowiązki 
opiekunów wystaw, by zapewnić ciągłość udostępniania zbiorów dla 
zwiedzających. Pracownikom, którym kończyły się umowy o pracę cza-
sowe, nie dokonano ich przedłużenia. Dzięki tym działaniom, udało się 
utrzymać muzeum w ciągłej gotowości do uruchomienia, wykonywania 
niezbędnych prac utrzymujących zabytki w niepogorszonym stanie oraz 
utrzymać pracowników z wieloletnim doświadczeniem w muzealnictwie.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu otrzymało z budżetu powiatu 
dotację w wysokości 141 800 zł na dofinansowanie kosztów realizacji 
zadania pn.: „Rogowo dawny hangar lotniczy: ratunkowy remont części 
dachu”. Dodatkowo, kwotę 63 766 zł, muzeum pozyskało na to zadanie 
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu 

„Ochrona zabytków 2020”, zaangażowano także środki własne w kwocie 
15 418,56 zł. Łącznie wykorzystano kwotę 220 984,56 zł. Dzięki tym środkom 
udało się naprawić 1298 m2 (z 4000 m2) powierzchni dachu. Przeprowa-
dzone roboty budowlane powstrzymały postępującą destrukcję obiektu 
oraz przechowywanych w nim zbiorów muzealnych. Zatrzymano dalsze 
zawilgocenie budynku, rozrost kolonii glonów i grzybów pleśniowych 
oraz rozległych zacieków na płycie dachowej od wewnątrz budynku oraz 
lokalnych zacieków na posadce hangaru, związanych z bezpośrednim 
przeciekaniem wody podczas deszczów przez dziury w dachu.

Zadnia inwestycyjne:

Muzeum uzyskało dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego w wysokości 25 000 zł na wykonanie 
ekspertyzy technicznej oficyny XV w. Kamienicy Kupieckiej, ze wska-
zaniem zaleceń co do sposobu wykonania koniecznych napraw oraz 
opracowania programu prac konserwatorskich.

ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

W analizowanym okresie 2020 roku do Wydziału Budownictwa wpły-
nęło ogółem 3103 pism i wniosków, które wymagały rozpatrzenia lub 
udzielenia odpowiedzi. Większość z tych wniosków dotyczyła wydania 
pozwolenia na budowę lub jego zmiany, czy przeniesienia na inną osobę. 
Były to także zgłoszenia robót budowlanych, zwolnionych z pozwoleń 
na budowę. W minionym 2020 roku wzrosła, też ilość wniosków o sa-
modzielność lokali.
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Zestawienie ogólnej ilości wniosków dla zobrazowania zakresu prowa-
dzonych spraw przez Wydział Budownictwa:

Lp. Rodzaj sprawy
Ilość 
wniosków

1. Sprawozdawczość statystyczna 2

2.
Opiniowanie przez powiat i jego jednostki organizacyjne 
projektów aktów prawa miejscowego

30

3. Udostępnianie informacji publicznej 43

4.
Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę 
obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania 
obiektów budowlanych lub ich części

954

5. Rozbiórka obiektów budowlanych 36

6.
Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót 
budowlanych, rozbiórki oraz zmiany sposobu użytkowania 
obiektów budowlanych lub ich części

899

7. Przygotowanie inwestycji 250
8. Realizacja i odbiór inwestycji 661

9. Samodzielność lokali 228
Ogółem 3103

Zestawienie ilości wniosków zgłoszeń budowy lub robót budowlanych, 
w oparciu o ustawę Prawo budowlane, z podziałem na poszczególne 
ich rodzaje:

Lp. Rodzaj sprawy
Przyjęte
bez sprzeciwu

Decyzja 
sprzeciw

Ogółem

1.

Budowa budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, 
sieci oraz stacji 
transformatorowych

89 4 93

2.
Pozostałe zgłoszenia budowy 
lub robót budowlanych

630 176 806

Ogółem 719 180 899

Uwzględniając powyższe, w 2020 roku odnotowano wzrost ogólnej ilości 
zgłoszeń budowy lub robót budowlanych, podyktowany nowelizacją 
ustawy Prawo budowlane, która wprowadziła m.in. rozszerzenie katalogu 
obiektów i robót zwolnionych z pozwolenia na budowę, a także zwol-
nionych z obowiązku dokonania zgłoszenia. Wprowadzona instytucja 
zgłoszeń zamiaru budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
sieci oraz stacji transformatorowych przyniosła oczekiwany rezultat 
i cieszy się znacznym zainteresowaniem.
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Zestawienie ilości wydanych decyzji, w oparciu o ustawę Prawo budow-
lane, z podziałem na poszczególne ich rodzaje:

Lp. Rodzaj decyzji Ilość decyzji

1. Pozwolenia na budowę 841

2. Pozwolenia na rozbiórkę 33

3.
Decyzje uchylające pozwolenia

1

4. Umorzenia postępowań 41

5. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji –

6. Decyzje odmowne 54

7. Wniesione sprzeciwy do zgłoszeń 180

Ogółem 1150

Atrakcyjność turystyczna Powiatu Kołobrzeskiego oraz cenne walory 
przyrodnicze mają wpływ na wzrost inwestycji w powiecie i napływ 
nowych mieszkańców, co ma swoje bezpośrednie przełożenie na in-
tensywność ruchu budowlanego na tym obszarze. Pod tym względem 
w Powiecie Kołobrzeskim od dłuższego czasu widoczny jest znaczny 
obrót nieruchomościami i jego atrakcyjność dla inwestorów i poten-
cjalnych nabywców.

Uwzględniając przedstawione dane, ilość wydawanych w Wydziale 
Budownictwa aktów administracyjnych, czyli decyzji, postanowień i za-
świadczeń, wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane, wzrasta 
nieprzerwanie już od kilku lat. Mimo znacznego natłoku spraw oraz 
wprowadzenia na czas epidemii COVID-19 pracy zdalnej w Wydziale 
Budownictwa, w 2020 roku nie odnotowano żadnego przypadku wy-
dania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę z przekroczeniem 
ustawowego terminu.

Poniżej przedstawiono liczbę nowych obiektów, na które wydano po-
zwolenia na budowę w 2020 r., z podziałem na poszczególne kategorie:
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Rodzaj obiektów budowlanych
Ilość wydanych 
pozwoleń 
na budowę

Liczba budynków
Liczba lokali 
mieszkalnych

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne

232 267 267

Budynki mieszkalne 
wielorodzinne

30 47 1162

Hotele i budynki zakwaterowania 
turystycznego

23 76 –

Budynki usługowe 12 18 –

Budynki przemysłowe 
i magazynowe

4 4 –

Pozostałe budynki niemieszkalne 24 30 –

Ogółem 325 442 1429

Zamieszczone zestawienie tabelaryczne obrazuje bardzo dobrą kondycję, 
rysującą się w 2020 roku na rynku budowlanym w naszym powiecie, 
zwłaszcza w sferze budownictwa mieszkaniowego oraz usług turystyki.

Ruch budowlany w Powiecie Kołobrzeskim nie przebiega równomiernie 
we wszystkich jego gminach. Największą aktywność budowlaną w 2020 r. 
można było zaobserwować w gminie Kołobrzeg oraz Ustronie Morskie.

Liczba nowych obiektów, na które wydano pozwolenia na budowę 
w 2020 r., z podziałem na poszczególne miasta i gminy.

Obręb ewidencyjny Liczba wydanych pozwoleń na budowę Liczba budynków

Miasto Kołobrzeg 38 50

Gmina Dygowo 30 34

Miasto Gościno 23 23

Gościno  
(obszar wiejski)

20 22

Gmina Kołobrzeg 97 127

Gmina Rymań 12 12

Gmina Ustronie Morskie 55 124

Gmina Siemyśl 50 50

Ogółem 325 442
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Uwzględniając powyższe, największą ilość decyzji administracyjnych 
wydano dla terenu gminy Kołobrzeg oraz Ustronie Morskie. Najmniejsza 
ilość wydanych decyzji była w mieście Gościno i gminie Rymań.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wpro-
wadziła w 2020 r. obowiązek poinformowania organu administracji 
architektoniczno-budowlanej o prowadzeniu robót budowlanych oraz 
o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także o robotach budowla-
nych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług. Ustawa 
ta przyznała również organom administracji architektoniczno-budowlanej 
kompetencję do wydawania decyzji o ustaleniu wymagań dotyczących 
niezbędnych zabezpieczeń prowadzenia robót budowlanych w sytuacji 
gdy prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w art. 12 ust. 2 
ww. ustawy, powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Jednocześnie omawiane przepisy prawne, pomimo krótkiego czasu 
obowiązywania, wprowadziły istotne regulacje dotyczące biegu ter-
minów w postępowaniach administracyjnych, w tym, co oczywiste, 
w postępowaniach prowadzonych przez organ administracji architek-
toniczno-budowlanej. Dodatkowo, zmiany w zakresie biegu powyższych 
terminów wprowadziła kolejna nowelizacja – ustawa z dnia 16 kwietnia 
2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie w dniu 18 
kwietnia 2020 r. Ostatnia istotna zmiana to ustawa z dnia 14 maja 2020 
r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Bieg ter-
minu, który został zawieszony z dniem 31 marca 2020 r. na okres stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19, biegł dalej (a nie od nowa) od dnia następującego po dniu 
ustania wskazanych stanów. Tym samym terminy w postępowaniach, 
których bieg nie rozpoczął się z uwagi na przepis art. 15zzs ww. ustawy, 
rozpoczynał swój bieg po upływie 7 dni od ww. daty uchylenia, a więc 
od 25 maja 2020 r.

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY

W 2020 r., w okresie stanu epidemii, Wydział Ochrony Środowiska reali-
zował ustawowe zadania, zachowując określone zasady bezpieczeństwa 
pracy (maseczki, dystans, w razie potrzeby praca zdalna) oraz zasady 
dotyczące obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu 
(ograniczenie bezpośredniego kontaktu z klientami urzędu; kontakt 
telefoniczny, elektroniczny, listowny) oraz uwzględniając zapisy ustaw 
dotyczące szczegółowych rozwiązań w czasie trwania epidemii.
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PRZYRODA

 » ilość wydanych decyzji dotyczących usuwania drzew – 168,

 » ilość zarejestrowanych zwierząt egzotycznych, zgodnie z wymogami 
ustawy o ochronie przyrody – 3.

OCHRONA POWIETRZA

W 2020 r. wydano 2 decyzje dotyczące pozwolenia na wprowadzanie 
pyłów i gazów do powietrza ze źródeł emisji, zlokalizowanych na tere-
nie zakładów,

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

Przyjęto 5 zgłoszeń nowych instalacji wytwarzających pola elektro-
magnetyczne – stacji bazowych telefonii komórkowej oraz 31 zgłoszeń 
o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektroma-
gnetyczne – istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej.

ODPADY

W wydziale prowadzone były postępowania, związane z dostosowaniem 
zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 
20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1592). W 2020 r. zostały wydane 2 decyzje „dostoso-
wawcze” i wygaszono 19 decyzji w zakresie zbierania lub/i przetwarzania 
odpadów (brak wniosku o zmianę w celu dostosowania do obowiązu-
jących przepisów).

GEOLOGIA

 » zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich 
i hydrogeologicznych – 14,

 » przyjęcie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej – 16.

ŁOWIECTWO

W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu 
obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, 
starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może 
wydać decyzję o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale 
redukcyjnym zwierzyny – jest to doraźne działanie zaradcze, mające 
na celu eliminację powyższego zagrożenia, a nie służące redukcji po-
pulacji zwierzyny.

W 2020 r. wydano łącznie 6 decyzji dotyczących wykonania odłowu wraz 
z uśmierceniem dzików:

 » 4 na obszar miasta Kołobrzeg – łączna ilość dzików do odłowu wraz z uśmier-
ceniem 100 szt. (zadanie finansowane przez Gminę Miasto Kołobrzeg),
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 » 1 na obszar gminy Ustronie Morskie – 15 szt. dzików (zadanie współfinanso-
wane przez Gminę Ustronie Morskie 5000 zł i Powiat Kołobrzeski 2380 zł),

 » 1 na obszar gminy Kołobrzeg – 10 szt. dzików. (zadanie finansowane 
przez Gminę Kołobrzeg).

OCHRONA PRAW KONSUMENTA

W 2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił konsumen-
tom ogółem 1484 porad i informacji prawych. W porównaniu do 2019 
roku ilość porad zmniejszyła się o ok 50%. Przyczyną mniejszej ilości 
porad i skarg jest przede wszystkim mniejsza ilość, zawieranych przez 
konsumentów, umów cywilno-prawnych z powodu epidemii COVID-19. 
Epidemia spowodowała również, że w 2020 roku konsumenci zwracali się 
ze sprawami, które miały bardziej złożony charakter. Analiza okoliczności 
sprawy oraz przepisów prawnych wymagała większego zaangażowania 
rzecznika. Pomimo, iż konsumenci podejmowali mniej czynności praw-
nych i zawierali mniej umów z powodu stanu epidemii, nie wpłynęło 
to na ograniczenie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
Zwiększyła się ilość skarg, dotyczących rezygnacji z imprez turystycznych 
i zakwaterowania z powodu epidemii COVID-19. Więcej pytań dotyczyło 
organizacji nauki w trybie zdalnym oraz zasad rozwiązania umowy 
o świadczenie usług edukacyjnych. Najwięcej skarg zgłoszono na sklepy 
internetowe, gdyż z powodu COVID-19 konsumenci częściej decydowali 
się na zakupy na odległość. Skargi na sklepy internetowe często dotyczyły 
opóźnień w realizacji zamówienia. Skargi na sklepy internetowe miały 
również związek z działalnością firm kurierskich w zakresie nierzetel-
nego wywiązywania się z umowy dostarczenia przesyłek.

Znacznie zmniejszyła się ilość skarg na przedsiębiorców, zawierających 
umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, na tzw. pokazach. Mniejsza ilość 
skarg wynika z faktu, że takie pokazy przez wiele miesięcy nie były or-
ganizowane. Przyczyną mniejszej ilości skarg było również ograniczenie 
nieuczciwych praktyk przez firmy telekomunikacyjne i energetyczne. 
Szeroko zakrojona w poprzednich latach przez rzecznika kampania 
ostrzegawczo-informacyjna skutecznie zmniejszyła ilość umów zawar-
tych pod wpływem błędu.

Jak w latach poprzednich Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielał 
również pomocy przy sporządzaniu oświadczeń, pism odwoławczych 
lub procesowych. Rzecznik, prowadząc poradnictwo konsumenckie, 
dokonywał analizy zasadności skargi lub problemu przedstawionego 
przez konsumentów. Przedstawiał konsumentom możliwości prawne 
rozwiązania zgłoszonego problemu, analizował zapisy umów, kart gwa-
rancyjnych, interpretował przepisy prawne.
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W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wszczynał postępowanie 
na skutek 45 wniosków, złożonych przez konsumentów. W porównaniu 
do roku 2019 wniosków było o 37 mniej. Z roku na rok zmniejsza się 
ilość skarg na działalność firm telekomunikacyjnych i energetycznych, 
dlatego też nie jest w tych sprawach potrzebna interwencja Rzecznika 
Konsumentów. Wskutek złożonych wniosków przez konsumentów Rzecz-
nik, w ramach swoich ustawowych uprawnień, występował do przed-
siębiorców o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
Po przedstawieniu argumentów na podstawie zgromadzonych dowodów 
i materiałów, Rzecznik wskazywał przedsiębiorcom właściwy sposób 
załatwienia spornej sprawy i wnosił o jego realizację w odpowiednim 
terminie lub o przedstawienie argumentów uzasadniających odmienne 
stanowisko przedsiębiorcy. Wśród spraw, wymagających pisemnej in-
terwencji Rzecznika, były sprawy dotyczące zawierania i rozwiązywania 
umów z operatorami energetycznymi, operatorami telekomunikacyj-
nymi, organizatorami imprez turystycznych oraz reklamacje dotyczące 
odzieży i obuwia oraz mebli, jak też spory związane z zawarciem umowy 
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość – sklepy internetowe 
i firmy kurierskie.

Dla dochodzenia roszczeń na drodze sądowej Rzecznik przygotowywał 
w 2020 r. 3 projekty pozwów i 8 pism procesowych do sądów powszechnych 
oraz do Polubownych Sądów Konsumenckich. Część pism procesowych 
dotyczyła spraw wszczętych w 2018 i 2019 r. W odniesieniu do 2019 r. 
przygotowanych było 14 pozwów mniej. Rzecznik przygotowywał projekty 
pism procesowych, takich jak: wnioski dowodowe, sprzeciwy od nakazów 
zapłaty, sprzeciwy od wyroków zaocznych, wnioski o nadanie klauzuli 
wykonalności i wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem, wnioski o wsz-
częcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o przywrócenie terminu.

Ze względu na stan epidemii COVID-19 bezpośrednia edukacja i spotka-
nia z młodzieżą w szkołach nie były realizowane. Wypełnienie funkcji 
edukacyjnej przez Rzecznika było możliwe dzięki współpracy z lokalnymi 
mediami. Współpraca dotyczyła najczęściej konkretnych problemów, 
zgłaszanych przez konsumentów bezpośrednio do redakcji oraz prze-
kazywania informacji z bieżącej działalności Rzecznika.

suMMArY

The Report on the State of Kolobrzeg District discusses the activities of the local govern-
ment unit in 2020, with particular emphasis on the activities of the District Starosty, as 
well as the sphere of education and culture.
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ROBERT DZIEMBA (1981), absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, polito-
log, historyk, ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, dziennikarz, regionalista, 
od wielu lat zajmujący się historią Kołobrzegu. Autor i współautor monografii 
historycznych oraz ponad 400 artykułów poświęconych dziejom Kołobrzegu 
i Pomorza Zachodniego. Reżyser i współtwórca filmów dokumentalnych i audycji 
historycznych. Prowadzi cykliczną audycję „Kwadrans z historią” na antenie Radia 
Kołobrzeg i w Telewizji Kablowej Kołobrzeg. Kustosz i kierownik Pracowni Historii 
Kołobrzegu w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. W 2016 roku uruchomił 
Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, a rok później zrealizował projekt związany 
z powstaniem Muzeum Miasta Kołobrzeg. Odznaczony złotą odznaką „Za opiekę 
nad zabytkami”. Prezes Fundacji Historia Kołobrzegu i szef Grupy Rekonstruk-
cji Historycznych Kołobrzeg, strzelmistrz Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego 
oraz członek Rady Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. www.dziemba.pl

ANDRZEJ KUCZKOWSKI (1981), archeolog i regionalista, autor ponad 100 prac nauko-
wych i popularnonaukowych. Od ponad dwóch lat – przy wsparciu pasjonatów 
historii – realizuje szeroko zakrojony projekt dotyczący identyfikacji i badań 
późnośredniowiecznych siedzib rycerskich Pomorza Środkowego, w ramach któ-
rego udało mu się odkryć około 150 nieznanych obiektów tego typu. W 2020 roku 
wraz z Marcinem Krzepkowskim (Fundacja Relicta) zidentyfikował pozostałości 
po średniowiecznym mieście biskupim Stolzenberg/Sławoborze.

TOMASZ ŁOWKIEWICZ (1980), pasjonat historii Kołobrzegu i militariów, od wielu lat 
zajmujący się wojskową przeszłością miasta nad Parsętą. Współtwórca portalu 

„Festungkolberg.prv.pl”, przekształconego następnie w portal „Twierdzakolobrzeg.pl”, 
z powodzeniem działający po dziś dzień. Autor wielu artykułów historycznych 
poświęconych fortyfikacjom, w tym współautor monografii o 19. Baterii Artylerii 
Stałej. Przewodniczący Rady Fundacji Historia Kołobrzegu, członek Grupy Rekon-
strukcji Historycznej Kołobrzeg oraz członek Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego.

MARIUSZ MIEDZIŃSKI (1976), kołobrzeżanin, absolwent IG AP w Słupsku, doktorat 
w IGMIT WNG UŁ, pracownik naukowy IGSEiT AP w Słupsku, doktor nauk o ziemi 
w dyscyplinie geografia (specjalność geografia społeczno-ekonomiczna), wykła-
dowca akademicki, nauczyciel geografii i przyrody. Zainteresowania badawcze 
dotyczą: procesów kolonizacji i urbanizacji turystycznej, rozwoju polskiej strefy 
nadmorskiej, geografii miast, urbanistyki i planowania przestrzennego i geo-
grafii ekonomicznej. Autor kilkudziesięciu artykułów, opracowań naukowych, 
ekspertyz gospodarczych, strategii i programów dla potrzeb jednostek samorządu 
terytorialnego i gospodarki. Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny. Przewod-
niczący PTG O/Słupsk (kad. 2020–2023), ekspert ds. Kołobrzegu i NOF Kołobrzeg.
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ANDRZEJ PUŁAWSKI (1983), historyk, autor i wydawca publikacji z zakresu historii 
i kultury Pomorza. Absolwent Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawodowo związany z Książnicą Stargardzką. Sa-ą Stargardzką. Sa- Stargardzką. Sa-
morządowiec, obecnie radny Rady Miejskiej w Chociwlu.

EDWARD STĘPIEŃ (1954), ukończył w 1979 roku Wydział Prawa na Uniwersytecie 
Gdańskim. Praca magisterska nosiła tytuł „Liberum veto”. Przez siedem lat był 
prokuratorem, a następnie radcą prawnym. Od 1994 roku wykonuje zawód ad-
wokata w indywidualnej kancelarii w Kołobrzegu. W 2005 roku rozpoczął pro-
wadzenie badań naukowych dotyczących procesów politycznych na Pomorzu. 
Autor artykułów o charakterze prawnym i historycznym. Publikuje w „Gazecie 
Kołobrzeskiej”, „Kulisach Kołobrzeskich”, „Palestrze”, portalu „Miastokolobrzeg.pl” 
oraz na autorskiej stronie www.edwardstepien.pl m.in. artykuły popularno-
naukowe pod wspólnym tytułem „Kołobrzeg w archiwum IPN”. Autor książki 

„Kołobrzeg – twierdza Solidarności” oraz współautor książek wydanych przez 
IPN Oddział Szczecin: „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego 
na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989” oraz „Kościół 
katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 
1945–1989”. Ponadto współautor wydanej przez Wydział Humanistyczny Uni-
wersytetu Szczecińskiego „Polifonia Pamięci. Między niemiecką przeszłością, 
a polską tożsamością Kołobrzeg 1945–2015”. Inicjator i członek założyciel „Sto-
warzyszenia Przywracania Pamięci Kołobrzeg 80”.

MARLENA WACHOWSKA (1981), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego, magister prawa. Ukończone studia podyplomowe: controlling 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Uniwersytet Gdański), innowacyjne praktyki 
Public Relations (Uniwersytet Gdański), zarządzanie samorządem terytorial-
nym (Politechnika Gdańska). Od 2011 roku pełni funkcję rzecznika prasowego 
starosty kołobrzeskiego.

EDWARD WIŚNIEWSKI (1944), absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toru-
niu na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym (mgr fizyki w 1967 roku). 
Pracownik naukowy UMK w Toruniu oraz Politechniki Warszawskiej. W latach 
1979–1988 pracował w Polskiej Żegludze Bałtyckiej: był organizatorem i kierow-
nikiem ośrodka obliczeniowego w PŻB, najpierw jako filii Centrum Informatyki 
Gospodarki Morskiej w Gdyni, a potem jako Działu Informatyki kołobrzeskiego 
armatora. Kierował zespołem wdrażającym pierwsze systemy informatyczne 
wspomagające zarządzanie w centrali i na promach PŻB. W 1991 roku, po uzy-
skaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego (temat pracy „Model systemu informatycznego 
wspomagającego zarządzanie w polskiej żegludze promowej”), poświęcił 
się pracy naukowo-dydaktycznej pracując na kilku uczelniach: Zachodnio-
pomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (dziekan Wydziału Zamiejscowego), 
Politechnice Koszalińskiej (adiunkt), Uniwersytecie Szczecińskim (adiunkt), 
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Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku (adiunkt) oraz Społecz-
nej Akademii Nauk w Łodzi (dziekan Wydziału w Kołobrzegu i Koszalinie). Jest 
autorem pięciu książek oraz 153 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii 
oraz zarządzania. Wypromował 596 licencjatów oraz 330 magistrów ekonomii 
i zarządzania. Promotor pomocniczy dwóch prac doktorskich. Współpracował 
z Uniwersytetami w Bratysławie i Żilinie, Fachhochschule w Dortmundzie i Be-
ruffachschule w Greifswaldzie. W latach 2008–2019 był członkiem, sekretarzem 
i przewodniczącym Rady Nadzorczej w Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A. Wieloletni 
działacz społeczno-gospodarczy w Kołobrzegu, m.in. wiceprezes Regionalnego 
Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego. Nagrodzony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (2003), Złotym Gryfem Zachodniopomorskim (2009) i Złotym Krzyżem 
Zasługi (2009).
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Wnętrze kolegiaty w kierunku empory organowej przed 1945 rokiem. Pastel Janusza 
Tężyckiego ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu.


