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Na początku XX w. wieś Gdynia nie miała na swoim terenie kaplicy ani kościoła. Wchodziła w
skład parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Oksywiu 1, jednej z największych w diecezji
chełmińskiej, która obejmowała w tym czasie oprócz Oksywia i Gdyni również Pierwoszyno, Chylonię,
Obłuże i Pogórze. Jej granice, ustanowione jeszcze w 1257 r., dotrwały aż do roku 1913 2. W tym czasie
od parafii oksywskiej został oddzielony kościół w Chyloni, a dwa lata później utworzono odrębną parafię
w Pierwoszynie.
Odległość z Gdyni do kościoła parafialnego w Oksywiu, wynosząca prawie 4 kilometry, była przyczyną wielu trudności w uczestniczeniu w życiu religijnym wspólnoty parafialnej, szczególnie dla osób
starszych, chorych i kalekich. Sytuację tę złagodziło nieco osiedlenie się w 1910 r. Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo nazywanych szarytkami. Zamieszkały one w domu przy ulicy Starowiejskiej, ofiarowanym zakonowi przez rodzinę Skwierczów. Na poddaszu domu zakonnego urządziły kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej od Cudownego Medalika erygowaną w 1912 r. Kapelanem został ks. Ludwik Rybka przybyły do Gdyni dla podratowania zdrowia. Swoją posługę pełnił do roku 1920. W ostatnich dwóch
latach pomagał mu ks. Wiktor Jasiński przebywający w Gdyni również ze względów zdrowotnych. Do
1920 r. siostry wybudowały przylegającą do klasztoru kaplicę zakonną p.w. św. Wincentego a Paulo, z
której korzystali również mieszkańcy Gdyni. Kaplica św. Miłosierdzia, choć była wielkim udogodnieniem, nie mogła jednak zastąpić kościoła, który zapewniałby gdynianom wszechstronną opiekę duszpasterską.
Wczesną wiosną 1920 r. powstała inicjatywa założenia „Komitetu Budowy Kaplicy Sezonowej w
Gdyni”. Wiązała się ona z planami stworzenia w przyszłości kurortu nadmorskiego, miejsca wypoczynku
w okresie letnim dla turystów z innych regionów kraju. Kaplica sezonowa miała zapewnić przybyszom
możliwość uczestnictwa w nabożeństwach na miejscu, bez konieczności udawania się do Oksywia.
Komitetowi przewodził Jan Radtke, człowiek niezwykle prężny, inicjator wielu działań mających
na celu rozwój Gdyni3. W Komitecie pełnił funkcję wiceprezesa, ponieważ godność prezesa zarezerwowano dla proboszcza parafii ks. Franciszka Łowickiego. W skład zarządu weszli najaktywniejsi Gdynianie: Jan Kamrowski (sekretarz, zawodowo kierownik szkoły powszechnej w Gdyni), Franciszek Wilma
(skarbnik), Jerzy Miller, Józef Abraham, Franciszek Grzegowski, Aniela Głogowska, Jan Marszal, Józef
Voigt, Augustyn Moza, Jan Szulc i Augustyn Plichta.
W maju 1920 r. J. Radtke w imieniu Komitetu zwrócił się do Zarządu Parafialnego w Oksywiu z
prośbą o poparcie starań w kurii biskupiej o zezwolenie na wybudowanie w Gdyni kaplicy, by goście nasi
polscy wypełniali chętnie i łatwo swe obowiązki katolickie. Niestety, zamiast spodziewanego poparcia
Komitet spotkał się ze strony Zarządu Parafialnego w Oksywiu z wielką rezerwą i nieprzychylnością.
Proboszcz oksywski ks. Łowicki w liście do kurii biskupiej w Pelplinie, wyjaśniając swoje stanowisko,
napisał, że gdyby zgodził się na utworzenie sezonowej kaplicy w Gdyni, to niebawem Gdynia, tak jak
Pierwoszyno odmawiałaby płacenia podatków pod pozorem, że muszą płacić na kapliczkę, a dążyliby do
oderwania się od Oksywia, przez co nowe powstałyby zatargi i ewentualne szkody dla pokrzywdzonej
parafii oksywskiej. Odległość Gdyni 3-3,5 kilometra nie uzasadnia – dążności ku utworzeniu Kaplicy, bo
tym samym prawem mogłyby Obłuże i Pogórze też dążyć do posiadania osobnych kaplic i nabożeństw.
Przez budującą się szosę udogodni się drogę z Gdyni do Oksywia. Osobna Kaplica, choćby sezonowa,
przyczyniłaby się do uszczuplenia dochodów parafialnej Kasy Kościelnej, do większego jeszcze rozluźnienia stosunku do parafialnego Kościoła i do uszczuplenia jeszcze większego powagi i wpływu oksywskiego
proboszcza. Pierwszą bodaj koniecznością by było usunięcie ujemnych skutków i podniesienie wpływu i
powagi proboszcza oksywskiego i zacieśnienie związku parafialnego. Jeśliby Prześwietna Władza wykluczyła wszelkie obawy parafii oksywskiej, pewnie by Zarząd ostatecznie się zgodził. W takim razie jednak
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A. Romeyko, Życie religijne w Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie, nr 1, s. 91, Pierwotnie kościół był pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny.
Na prośbę oksywskiego proboszcza w 1253 r. biskup kujawski Wolomir określił granice parafii przydzielając w jej skład
wsie: Oksywie, Obłuże, Podgórze, Dębogórze, Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty, Gdynię, Witomino i Redłowo. Patrz. A.
Romeyko, Życie…, W. Szulist, Zarys dziejów Gdyni, cz. II, Pod władzą książąt pomorskich, „Biuletyn Nautologiczny” 1965,
nr 4-6, s. 22.
Jan Radtke – ur. 10.02.1872 r. w Dębogórzu na Kępie Oksywskiej, zm. 22.12.1958 r. Pierwszy sołtys Gdyni wybrany
23.11.1918 r., wójt Chyloni, inicjator wykorzystania walorów Gdyni dla rozwoju turystyki, budowy portu, uzyskania praw
miejskich i wielu innych.

wykluczyć by trzeba wszelkie postronne wpływy i zapewnić oksywskiemu proboszczowi niczem nieograniczony zarząd Kapliczki. Gdynia powinna przyjść wreszcie do poznania i uznania, że jedynie kompetentnymi odpowiedzialnym proboszczem jest proboszcz oksywski. Tedy dopiero jednolite, celowe i skuteczne
duszpasterstwo, będzie możliwe. Osobiście życzyłbym gościom i starym łatwiejszej okazji o nabożeństwo,
nawet gotów bym był tam czasem odprawić nabożeństwo z nauką, gdyby ujemne wpływy były usunięte,
gdyby obawy na przyszłość wykluczone zostały4. Proboszcz oksywski nie bez powodu obawiał się dążenia
gdynian do utworzenia nowej parafii. Ograniczałoby to wpływy do kasy parafialnej. Należałoby jednak
stanąć nieco w obronie księdza Łowickiego, który mógłby jawić się jako materialista, człowiek nastawiony jedynie na pomnażanie zysków z „tacy” i obawiający się ograniczenia wpływów. Była to postać nietuzinkowa. Kapelan oddany był sprawie polskiej, aktywnie uczestniczył w życiu kościoła i Pomorza, pełnił
funkcję prezesa Komitetu Funduszu Pomocy Wdowom i Sierotom po Pracownikach Morza (od 1922 r.),
zasiadał w Centralnym Komitecie Pomorskim dla odbudowy Kresów Wschodnich (1922 r.). W uznaniu
zasług odznaczony został Orderem Polonia Restituta. Należy również pamiętać, że kapłani w tamtych
czasach cieszyli się dużo większym autorytetem niż dziś. Rzadziej poddawani byli krytyce czy ocenie.
Nie było telewizji, przepływ informacji był ograniczony, społeczeństwo mniej wykształcone, dlatego
ksiądz postrzegany był w zupełnie innym wymiarze, traktowany jako osoba nieomylna i darzony olbrzymim szacunkiem. Całowanie księdza w rękę przy okazji wizyty duszpasterskiej lub na zakończenie rozmowy było wtedy czymś naturalnym. Dziś, takie postępowanie budzi uśmiech, szczególnie na twarzach
ludzi młodych.
Mimo braku oficjalnej zgody na budowę kaplicy Komitet nie zaprzestał swoich działań. Zaczęto
gromadzić materiały budowlane, zbierać fundusze. Organizowano w tym celu różnego rodzaju imprezy i
kwesty. Przeprowadzony w 1921 r. pierwszy powszechny spis ludności wykazał, że we wsi Gdynia
mieszkało wówczas 1268 osób, w tym 1179 katolików, 82 ewangelików oraz 7 innego wyznania5. Dane te
utwierdzały w przekonaniu, że budowa kaplicy jest potrzebna.
W dniu 29 września 1922 r., w uroczystość św. Michała Archanioła, tj. dzień odpustu w oksywskiej
parafii, proboszcz ks. Łowicki, w asyście licznie zgromadzonych mieszkańców Gdyni i okolic, dokonał
wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłe fundamenty świątyni i poświęcił plac budowy położony
przy późniejszej ulicy Świętojańskiej. Uroczystość poświęcenia zbiegła się z decyzją o budowie portu
morskiego w Gdyni, która zapadła 21 września 1922 r. Plac pod budowę świątyni ofiarowała Komitetowi
Budowy mieszkanka Gdyni Elżbieta Skwiercz. W późniejszym czasie na kolejnej podarowanej przez nią
parceli pobudowano dom parafialny. Prace budowlane powierzono firmie Romana Wojkiewicza i Mariana Baranowskiego, którzy byli również autorami projektu architektonicznego. Wcześniej zgromadzony
materiał i zasoby finansowe pozwoliły na rozpoczęcie prac budowlanych już jesienią 1922 r. W trakcie
budowy kaplica rozrosła się do rozmiarów kościoła o powierzchni 300 m 2. Zmiany w planie budowy nastąpiły wiosną 1923 r., co spowodowało konflikt pomiędzy ks. Łowickim, proboszczem oksywskiej parafii a Komitetem Budowy Kaplicy. Proboszcz w liście do Kurii Biskupiej w Pelplinie napisał: Donoszę
najuprzejmiej, że zamierzam złożyć przewodnictwo w Towarzystwie Budowy Kaplicy w Gdyni i wystąpić z
niego dla następujących powodów:
1) Mimo monitów, próśb i gróźb nie mogę spowodować Zarządu i Wydziału Budowlanego, by sporządzić bilans, aby można zwołać Walne Zebranie Towarzystwa Budowy Kaplicy, które jest sądownie zarejestrowane.
2) Wydział bez mojej wiedzy zmienił plan budowli, a przez to spowodował częściowe zniekształcenie
i poważne przedrożenie budowy.
3) Wydział Budowlany zaciągnął bez mojej wiedzy, bez uchwały Zarządu lub Jego Zebrania poważne pożyczki.
Wobec tego nie mogę nadal ponosić żadnej odpowiedzialności. Niech takową przyjmie pan Radtke, sołtys
i wójt, który tak samodzielnie postępuje6.
Mimo różnych przeciwności budowę ukończono wiosną 1924 r. Świątynia o powierzchni 300 m2
mogła pomieścić jednocześnie kilkaset osób. Początkowo tylko na stojąco, z czasem wyposażona w ławki
zyskała 120 miejsc siedzących. Wybudowana na planie krzyża łacińskiego stała na fundamentach, w któ4
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rych umieszczono kamienie stanowiące balast jednego z pierwszych statków zagranicznych cumujących
w porcie gdyńskim. Jednonawowy kościół został wsparty ośmioma filarami pobudowanymi wzdłuż
bocznych ścian. Między nimi rozpięte zostało sklepienie beczkowe. Ściany zewnętrzne podzielono bardzo płaskimi, szczątkowymi przyporami 7. System przypór wtopionych do wnętrza, na wzór kościołów
barokowych, przenosił całą siłę dźwigającą do środka. Prezbiterium niższe od nawy otrzymało kształt
absydy8. W niej umieszczono początkowo prowizoryczny ołtarz główny, który zastąpiono później tym
właściwym z obrazem patronki kościoła.
Kościół oddany w stanie surowym nie posiadał wieży, posadzki, brakowało mebli i sprzętów liturgicznych. Postanowiono jednak zorganizować uroczystość poświęcenia, wyznaczając termin na dzień 3
maja 1924 r. Było to święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Pierwszy kościół w Gdyni zadedykowano Najświętszej Maryi Pannie, jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Oddanie
się Jej opiece połączyło tradycyjny kult Matki Boskiej na Pomorzu ze świętem odrodzonej Ojczyzny nadając mu wymiar zarówno kościelny jak i narodowy. Poświęcenia dokonał ksiądz Franciszek Łowicki,
który został zaproszony przez władze i Komitet Budowy, chociaż od 11 kwietnia 1924 r. pełnił posługę
kapłańską w parafii w Niedźwiedziu. Pierwotnie poszukiwanie patrona dla kościoła budziło zagorzałe dyskusje w środowisku gdyńskim: Rybacy byli za św. Piotrem, inni za Janem Chrzcicielem, a również za św. Michałem. Ostatecznie przeważył tytuł, którego rzecznikiem był wojewoda pomorski Stanisław Wachowiak9.
On też był w późniejszym czasie fundatorem ołtarza głównego, wykonanego przez stolarza Juliana
Bradtke z Wejherowa a wraz z małżonką podarowali kościołowi obraz Matki Boskiej Pocieszenia pędzla
znanego malarza, profesora Jana Rutkowskiego, pod którego kierunkiem zostały przeprowadzone w 1925
i 1926 r. prace nad konserwacją obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Obraz został
umieszczony w ołtarzu głównym kościoła. Srebrną sukienkę przyozdabiającą święte postacie ufundowała
rodzina Tutkowskich. Przez dwa lata, dzięki ofiarności Gdynian, wyposażono kościół w brakujący sprzęt,
meble, sprzęt liturgiczny i elementy wystroju wnętrza. Obok wspomnianego ołtarza głównego zbudowano dwa mniejsze, boczne. Po lewej stronie z figurą św. Piotra, ufundowany przez gdyńskich rybaków, a po
prawej – ołtarz poświęcony św. Janowi Nepomucenowi, podarowany przez rodzinę Jana Radtke. Ambonę
i balaski10 wykonano dzięki ofiarności rodziny Plichtów. Złotą monstrancję podarowała kościołowi rodzina Voigtów, wielki złoty kielich Aniela Głogowska, szaty liturgiczne zakupili Kamrowscy. Wyposażenie kościoła, a więc – ołtarze, ambona, balaski, konfesjonały, wykonane zostały w stylu neobarokowym.
Jednak wiele szczegółów zdobniczych nawiązywało do bliskości morza i ludzi z nim związanych. Warto
tu wspomnieć o kropielnicach umieszczonych przy wejściu, za które służyły duże muszle morskie – dar
od komandora Tadeusza Bramińskiego. Ofiarował również piękny model żaglowca, który został zawieszony nad chórem.
Poświęcenie kościoła w Gdyni podzieliło parafian na tych, którzy uczęszczali na nabożeństwa do
oksywskiego kościoła i tych, którzy modlili się w kościele gdyńskim. Oprócz Gdynian do nowego kościoła przybywali mieszkańcy pobliskich wsi i folwarków: Grabówka, Redłowa i Witomina. Stało się,
zatem tak, jak przewidział ksiądz Łowicki. Świątynia, mimo że w obrębie oksywskiej parafii stanowiąca
jej filię, podzieliła parafian i należało spodziewać się, że wkrótce zechce się usamodzielnić. Nowym proboszczem parafii św. Michała w Oksywiu został, ks. Klemens Przeworski, który inaczej pojmował rolę
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kościoła w życiu parafian i swoją posługę kapłańską. Na początku 1925 r. wystosował pismo do generalnego wikariusza w Pelplinie, w którym stwierdził, że: możliwe szybkie utworzenie parafii w Gdyni jest
wskazane dla dobra dusz parafian. Wiedział również, że budowa portu w Gdyni wcześniej czy później i
tak podzieli parafię nie tylko terytorialnie. Już teraz widzi się w parafii oksywskiej właściwie dwie parafie
o zupełnie innym charakterze, to parafia wiejska w Oksywiu i wioskach na Kępie Oksywskiej i parafia
miejska w Gdyni. Ten podwójny charakter parafii utrudnia niepomiernie duszpasterstwo i byłoby dobrze
według mojego zdania te części od siebie oddzielić11 – napisał do generalnego wikariusza w Pelplinie.
Dzięki jego staraniom podjętym na przełomie lat 1924/1925, a więc krótko po objęciu probostwa, utworzono w 1925 r. w Gdyni lokalny wikariat, który powierzono księdzu Feliksowi Borowskiemu, oddelegowanemu z oksywskiego kościoła.
Rok później, 26 czerwca 1926 r., zaledwie 4 miesiące po podjęciu przez władze państwa decyzji
(10 lutego 1926 r.) podnoszącej sołectwo gdyńskie do rangi miasta, została erygowana pierwsza na terenie Gdyni samodzielna parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Podział
oksywskiej parafii na dwie niezależne od siebie stał się faktem. Proboszczem NMP został ks. Ernest Jesionowski12. Kontynuował budowę kościoła, organizował życie religijne, uczył katechezy. W tym czasie dobiegały końca prace budowlane i wykończeniowe kościoła. Jesienią 1927 r. wieża kościelna została zwieńczona neobarokowym hełmem. Umieszczono w niej dwa dzwony, „Marię” i „Józefa” – ufundowane
przez Annę i Augustyna Grubbów. Był to ostatni etap budowy pierwszego kościoła parafialnego w Gdyni. We wrześniu ks. E. Jesionowski został przeniesiony do parafii w Dąbrówce koło Kamienia, gdzie
również został proboszczem. Parafię gdyńską objął ks. Teodor Emilian Turzyński, który tę funkcję pełnił do
wybuchu wojny13. Zaangażował się w organizację pracy duszpasterskiej, wspomagał działalność organizacji religijnych i społecznych. Decyzja o nadaniu Gdyni praw miejskich oraz rozporządzenie prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. O prawie przemysłowem14 spowodowały napływ dużej grupy ludności różnych zawodów, w tym rzemieślników, potrzebnych gospodarce Gdyni, a także niezbędnych do
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„Rocznik Gdyński”, nr 4, s. 71.
Ernest Jesionowski ur. 10 I 1889 r. w Radzynie. Ksiądz, absolwent progimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim, gimnazjum w Iławie (egzamin dojrzałości w 1909 r.), w latach 1909-1912 studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie a następnie na Uniwersytecie w Bonn i we Wrocławiu. Kurs praktyczny odbył w Pelplinie, gdzie również otrzymał święcenia
kapłańskie 29 III 1914 r. Był wikarym w Wielkich Radowiskach, w Gdańsku (Kaplica Królewska), w Tczewie (1918-1922),
w Nowem (1922-1926), W latach 1926-1927 jako kurator w parafii NMP w Gdyni kontynuował budowę kościoła, organizował życie religijne, był katechetą. Od 19 IX 1927 r. objął probostwo w Dąbrówce koło Kamienia a od 1 I 1933 r. w Garczynie. Od tego czasu pełnił również funkcję wizytatora nauki religii w dekanacie. Okres wojny spędził w Generalnej Guberni, dokąd został wysiedlony wraz z innymi księżmi z dekanatu kościerskiego. Po wojnie w 1945 r. wrócił do Garczyna
gdzie zajął się odbudową zniszczonego kościoła i wieży oraz organizacją dekanatu. W latach 1945-1959 był dziekanem dekanatu kościerskiego. Po rezygnacji został radcą duchowym. 50-lecie pracy kapłańskiej obchodził 29 III 1964 r. w Garczynie. 31 III 1969 r. przeszedł na emeryturę, zamieszkał w Kościerzynie gdzie zmarł 21 IX 1981 r. Pochowany został na
cmentarzu parafialnym w Garczynie.
Teodor Emilian Turzyński (1888-1939) – ksiądz, kanonik, proboszcz parafii NMP Królowej Polski, zamordowany w Piaśnicy. Urodził się 11 IX 1988 r. w Chełmie, ojciec był szewcem. W Chełmie skończył gimnazjum klasyczne, następnie w
Pelplinie Biskupie Seminarium Duchowne, w 1912 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikary pracował w Gdańsku,
Świeciu i Czersku oraz jako zastępca proboszcza Łęgowie. Podczas I wojny świtowej był kapelanem marynarki niemieckiej
w Cuxhaven, odznaczonym za ratowanie rannych. Po wojnie wrócił do Czerska na stanowisko wikarego, zorganizował kursy języka, historii i literatury polskiej dla nauczycieli powiatu chojnickiego, w 1920 r. był sekretarzem Rady Obrony Państwa i członkiem komitetu organizacyjnego Zaślubin Polski z Morzem. W 1922 r. zdał egzamin proboszczowski w Pelplinie, w 1923 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego potwierdziło uprawnienia do nauczania Religi
katolickiej. W 1927 r. objął parafię NMP Królowej Polski w Gdyni i rozwiązał energiczną działalność. Był prefektem w
Prawnym Gimnazjum Koedukacyjnym dr. Zegarskiego, prezesem Towarzystwa Budowy Bazyliki Morskiej, asystentem w
gdyńskim oddziale Stowarzyszenia im. Piotra Skargi, kapelanem Sokolstwa Polskiego Dzielnicy Pomorskiej, do 1939 r.
kierował Radą Szkolną Miejscową, działał w stowarzyszeniu Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie i przyczynił się
do założenia tygodnika parafialnego „Gwiazda Morza”. Powołał gdyński oddział „Caritasu” i objął opieką bezrobotnych
ubogich. W 1936 r. otrzymał order Polonia Restituta i złoty Krzyż Zasługi. Znany Był w całej Polsce, szczególnie z diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, (w 1939), który zgromadził w Gdyni wielu biskupów z kardynałem Augustem Hlo ndem na czele. Po zajęciu Gdyni przez Niemców został wraz z innymi księżmi swojej parafii internowany, po kliku dniach
zwolniony. Ponownie aresztowany 23 X 1939 r., wywieziony został do Nowego Portu, stamtąd do Stutthofu. Zamordowany
wraz z innymi duchownymi z Gdyni w dniu 11 XI 1939 r. w Piaśnicy, Encyklopedia Gdyni…, t. I, Gdynia 2006, s. 875.
„Dziennik Ustaw” RP 1927, nr 53, poz. 468. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 VI 1927 r. o prawie przemysłowym. Patrz: J. Michaś, Dzieje cechu rzemiosła i przedsiębiorczości w Gdyni w latach 1926-1956, Gdańsk 2015, s. 6
(mpis).
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budowy portu. Wzrosła, zatem liczba parafian ks. Turzyńskiego. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. było ich ponad 20 tys. Postawiło to przed gdyńskim kapłanem nowe wyzwania. Ksiądz
Turzyński widział potrzebę budowy nowych kościołów w rozwijającym się mieście. Wiosną 1929 r. objął
kierownictwo Komitetu Budowy Kościoła pod wezwaniem Najsłodszego Serca Pana Jezusa. Kościół w
pierwotnej formie ukończono jesienią tegoż roku. Niespełna półtora roku później, 1 stycznia 1931 r. rozpoczęły pracę nowe gdyńskie parafie: Najsłodszego Serca Pana Jezusa, parafia portowa Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza, parafia Bazyliki Morskiej na Kamiennej Górze i Św. Rodziny na Grabówku, a
w 1933 r., tzw. kuracja w Małym Kacku, którą powierzono opiece duszpasterskiej księdzu Stefanowi
Radtke, bratu pierwszego wójta Gdyni, Jana Radtke. Ksiądz Turzyński został pierwszym dziekanem nowoutworzonego Dekanatu Gdyńskiego. W swojej pracy duszpasterskiej wspierał wszelkie organizacje
kościelne, bractwa i towarzystwa m.in.: Katolickie Stowarzyszenie im. Piotra Skargi; Katolickie Stowarzyszenie Kobiet; Katolickie Stowarzyszenie Mężów; Katolickie Stowarzyszenie Robotników; Sodalicja
Mariańska i Stowarzyszenie Misyjne; Stowarzyszenie Żywego Różańca Towarzystwo Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo i Związek Towarzystw Charytatywnych Diecezji Chełmińskiej Caritas15.
Wspomniany oddział „Caritas” powstał przy parafii NMP w 1935 r. z myślą o objęciu opieką osób
ubogich i bezrobotnych. Proboszcz Turzyński był również inicjatorem powstania chóru „Symfonia”, który wykonywał zarówno pieśni kościelne jak i utwory świeckie skomponowane m.in. przez Feliksa Nowowiejskiego. Współdziałał przy tworzeniu bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych – u sióstr szarytek przy ul. Starowiejskiej i filii przy ul. Świętojańskiej i Kwiatkowskiego, w których zgromadzono ponad 2 tys. książek, a także tygodnika „Gwiazda Morza”, który ukazywał się w ramach Akcji Katolickiej
Dekanatu Gdyńskiego od grudnia 1936 r. do września 1939 r.16.
Celem działalności była ochrona wartości chrześcijańskich i tożsamości narodowej oraz interesów
rzemiosła polskiego. Rozwój rzemiosła spowodował, że zaczęły powstawać organizacje i stowarzyszenia
rzemieślnicze. W dniu 1 grudnia 1928 r. powstało Towarzystwo Rzemieślników Katolickich. Na jego czele
stanął rzemieślnik – mistrz ślusarski Józef Rataj. Ksiądz Turzyński wspierał działania rzemieślników,
uczestniczył w zebraniach, zabierał głos w dyskusjach. W czerwcu 1929 r. Towarzystwo Rzemieślników
Katolickich zorganizowało uroczystość poświęcenia sztandaru. Wśród zaproszonych gości znalazły się
delegacje władz, urzędów i wielu przedstawicieli Towarzystw katolickich i narodowościowych związanych z rozwojem miasta i rzemiosła. Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem w kościele Najświętszej Maryi
Panny, po którym nastąpiło składanie sztandaru i wbijanie pamiątkowych gwoździ. Wielu zaproszonych
gości wygłosiło okolicznościowe przemówienia. Do większych, prężniej działających organizacji należały również Generalny Sekretariat Chrześcijańskiego Rzemiosła z prezesem Józefem Ratajem na czele
oraz Katolickie Towarzystwo Rzemieślników17. Działalność ks. Turzyńskiego, zarówno ta duszpasterska
jak i społeczna, zaskarbiła mu uznanie, szacunek i sympatię parafian, mieszkańców Gdyni oraz władz
duchownych i świeckich. W 1936 r. otrzymał order Polonia Restituta a w 1937 r. tytuł kanonika honorowego kapituły chełmińskiej. Skupiał wokół siebie ludzi różnych zawodów, środowisk i pozycji społecznej. Dla każdego potrafił znaleźć dziedzinę, w której człowiek mógł się realizować jako katolik i społecznik. Różnorodność inicjatyw, jakie podejmował, pozwoliła jego parafianom włączyć się czynnie w życie
kościoła i parafii na miarę swoich uzdolnień i możliwości. Zaangażował się we wspaniałe przedsięwzięcie – budowę Bazyliki Morskiej w Gdyni, monumentalnej świątyni i w założeniach największego kościoła w mieście. Brak funduszy i wybuch II wojny światowej zniweczył te plany18.
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A. Romejko, dz. cyt., s. 100.
Ibidem, s. 99.
Towarzystwo Rzemieślników Katolickich powstało w Gdyni 1 XII 1928 r. Inicjatorem powstania organizacji był Józef
Rataj – rzemieślnik, wieloletni radny miasta Gdyni, ur. w Golejewie, powiat Rawicz. Mieszkał w Gdyni przy ul. Działowskiego 1. Od 1928 r. był mistrzem warsztatów ślusarskich Stoczni Gdyńskiej, członkiem komisji egzaminacyjnej dla czeladników. W latach 1928-1939 przewodniczył Towarzystwu Rzemieślników Katolickich w Gdyni, był także sekretarzem Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej przy Towarzystwie Robotników Katolickich. Należał do Rady Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji oraz Zakładu Oczyszczania Miasta. Był członkiem komisji rewizyjnej Komunalnej Kasy Oszczędności i Towarzystwa Budowy Osiedli i Miejskiej Komisji Opieki Społecznej. Należał do Polskiego Związku Zachodniego. W 1937 r.
został członkiem Kaszubskiego Komitetu Budowy Koszar w Gdyni. W kampanii wrześniowej uczestniczył, jako ochotnik
– w stopniu sierżanta. Dowodził plutonem motocyklistów – utrzymujących łączność walczących oddziałów. Aresztowany
przez Gestapo, został rozstrzelany w lasach piaśnickich w listopadzie 1939 r. Patrz: J. Michaś, Dzieje cechu…, s. 34 (mpis).
A. Romejko, dz. cyt., s. 100.

Gehennę lat okupacji w Gdyni opisano w wielu książkach, artykułach i wspomnieniach. Warto jednak podkreślić olbrzymią rolę kościoła w życiu duchowym społeczeństwa polskiego w tym trudnym czasie. Ludzie szukali schronienia, poczucia bezpieczeństwa, wspólnoty i łączności z Bogiem. Duchowieństwo natomiast, chcąc sprostać zadaniom, jakie nałożyła na nie okupacja, niosło posługę kapłańską, narażając wielokrotnie swoje życie. Eksterminacja polskiego duchowieństwa była jednym z głównych celów
niemieckich władz okupacyjnych. Hans Frank, zarządzający tzw. Generalnym Gubernatorstwem pisał o
polskim duchowieństwie: Jestem również tak mądry i wiem, że klechy są naszymi śmiertelnymi wrogami.
Kościół pozostawał zawsze w rezerwie jako ostatni ośrodek polskiego nacjonalizmu, jak długo były jeszcze do dyspozycji inne środki działania. Kościół jest dla umysłów polskich centralnym punktem zbornym,
który promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła. Gdyby wszystkie
światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół. Katolicyzm nie
jest, bowiem w tym kraju żadnym wyznaniem, lecz koniecznością życiową19. Takie postrzeganie polskiego
kościoła i duchowieństwa oraz patriotycznej roli, jaką odgrywali w życiu społeczeństwa polskiego, skutkowało szeroko zakrojoną martyrologią polskiego duchowieństwa i wprowadzonymi w trakcie działań
wojennych zakazami ograniczającymi praktyki religijne społeczeństwa20.
Od pierwszych dni wojny na podstawie przygotowanych list władze okupacyjne rozpoczęły aresztowania elity intelektualnej miasta. W raporcie z 17/18 września 1939 r. czytamy: W Gdyni udało się
aresztować 64 osoby na podstawie poszukiwań wszczętych przez Urząd Tajnej Policji Państwowej. Aresztowano dalsze 83 osoby na podstawie poszukiwań prowadzonych przez Einsatzkommando, w większości
chodzi o takie osoby, których nie można było ująć w Gdańsku w trakcie ogólnej akcji poszukiwań. Liczba
zatrzymanych, których nie można było ostatecznie przebadać i którzy dlatego na razie przebywają w
areszcie tymczasowym, wynosi około 4000 osób21. Wśród aresztowanych znaleźli się, pracownicy Stacji
Morskiej oraz księża dekanatu gdyńskiego: proboszcz ks. Alfons Wysiecki, wikary ks. Franciszek Lesiński
i ks. Józef Szarkowski z parafii Św. Rodziny na Grabówku, a także ks. kanonik Teodor Turzyński z parafii
Najświętszej Maryi Panny. Umieszczono ich w kawiarni Fangrata na Skwerze Kościuszki, skąd zwolniono po paru dniach22.
Dnia 23 października 1939 r. gdyńskie władze okupacyjne wystosowały na ręce dziekana ks. kanonika Turzyńskiego zaproszenie na dzień następny, tj. 24 października na godzinę 10.00 na konferencję dla
całego kleru dekanatu gdyńskiego do siedziby gestapo na Kamiennej Górze. Do gestapo przybyli o wyznaczonej godzinie wszyscy obecni w tym czasie księża. Z powodu nieobecności nie stawili się: kapłan
szpitala ks. Franciszek Dąbrowski, późniejszy kanonik w Pelplinie, oraz wikariusze ks. Boniecki z Cisowej i ks. S. Kwiatkowski z Małego Kacka. W gestapo konferencja okazała się zręcznym bluffem, będącym
tylko wabikiem na księży. Po sprawdzeniu personaliów przystąpiono mianowicie do szczegółowych badań
dotyczących stosunku księży do Niemców, Rzeszy, przynależności do organizacji politycznych itp. Po długich męczących badaniach wypuszczono wówczas tylko ks. Klemensa Przeworskiego – proboszcza z
Oksywia, jego wikariusza ks. Tadeusza Danielewicza, ks. Pawła Lubińskiego – proboszcza z Małego Kacka, ks. Romana Wiśniewskiego – proboszcza z Orłowa oraz ks. dyrektora Caritasu, Mieczysława Żurka.
Prawdopodobnie uratowały ich listy polecające od miejscowych Niemców23.
Księdza Żurka aresztowano ponownie kilka dni później i dołączono do kapłanów przebywających
w Etapie Emigracyjnym na Grabówku. Następnie przewieziono wszystkich do Nowego Portu, a 2 listopada 1939 r. do Stutthofu. W tej grupie znaleźli się: ks. kanonik T. Turzyński – dziekan gdyński, Czesław
Racki, Jan Zakrzewski, Piotr Dunajski, Kazimierz Kalisz, Jan Bieńkowski, Anastazy Fierek – proboszcz z
Gdyni – Cisowej, Józef Mówiński – proboszcz z Gdyni – Witomina, Brunon Olkiewicz – proboszcz z
Gdyni – Obłuża. Kanonik T. Turzyński zginął rozstrzelany w lasach piaśnickich 11 listopada 1939 r.
Wraz z nim, w dniu Święta Niepodległości, zamordowano w lasach piaśnickich 314 osób pochodzących z
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Cyt. [za:] J. R. Nowak, Prześladowania Kościoła przez nazistów, [b.m.w.].
Z. Fijałkowski, Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1983, s. 283-314.
J. Michałowska, Terror i wyniszczenie, [w:] Dzieje Gdyni, pod red. R. Wapińskiego, Wrocław 1980, s. 216. Patrz: A. Drzycimski, Diecezja gdańska, [w:], Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, pod red. ks. Z. Zielińskiego,
Warszawa 1983, s. 101.
J. Michałowska, dz. cyt., s. 217. Patrz: J. Szarkowski, Wychowawca pokoleń, Gdynia 1996, s. 65.
J. Michałowska, dz. cyt., s. 219.
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Gdyni. Wśród nich była spora grupa gdyńskich rzemieślników, nauczycieli, lekarzy, sędziów i urzędników24.
Wiele przekazów ustnych zawiera informację, że kościół NMP na początku II wojny zamieniono na
areszt tymczasowy, w którym również przetrzymywano wywożonych skazańców – elitę gdyńskiej władzy, nauczycieli, urzędników, kapłanów oraz tych wszystkich, którzy byli związani z kulturą i rozwojem
miasta. Informacje te potwierdza również ks. prałat Edmund Skalski, obecny proboszcz parafii NMP25.
Inne kościoły zamieniono w większości na świątynie ewangelickie. Kościół NMP z dniem 17 września
1939 r. do 29 marca 1945 r. przemianowano na zbór luterański pod wezwaniem Marcina Lutra. Kościół
Garnizonowy na Oksywiu zamieniono na magazyn.
Na początku 1940 r. przybyli do Gdyni i okolic księża z Rzeszy. Zajęli miejsca polskich kapłanów,
w większości wysiedlonych lub zamordowanych. Uprawiali politykę germanizacyjną, wymierzoną przeciwko ludności polskiej, ściśle współpracując z władzami niemieckimi. Sytuacja kościoła była szczególnie trudna właśnie w Gdyni, gdzie hitlerowcy na siłę próbowali udowodnić niemieckie korzenie miasta i
regionu26. Zasiedlali go Niemcami przybyłymi m.in. z państw nadbałtyckich (Łotwa, Estonia). Wydano
całkowity zakaz odprawiania nabożeństw w języku polskim, nakazano likwidację polskich napisów, obrazów, chorągwi i książeczek do nabożeństwa. Dodatkowo ks. Karl Knop, wyznaczony na komisarza
biskupiego przez biskupa Karola Spletta nakazał wyposażenie wszystkich świątyń w niemieckie flagi ze
swastyką27.
Wielu mieszkańców Gdyni po II wojnie nie wróciło do swojego miasta. Oddali życie w czasie działań wojennych, zginęli w obozach koncentracyjnych, zostali rozstrzelani, ponieśli śmierć w czasie wysiedleń. Ci, którzy przeżyli i wrócili zaczęli tworzenie nowej rzeczywistości od szacowania strat i odbudowy
miasta. Rozmontowano barykady, odgruzowano ulice. Gazety donosiły o przygotowaniach portu gdyńskiego do eksportu węgla. Wspólnoty parafialne wracały do swoich kościołów. Władze kościelne starały
się zapewnić im opiekę duszpasterską, obsadzając wakujące probostwa. Parafię NMP w Gdyni pod koniec maja 1945 r. objął ks. Józef Miszewski 28. Jego posługa kapłańska w Gdyni przypadła w bardzo trudnym okresie zarówno dla Gdyni, kraju i kościoła. Z jednej strony następowała odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych, z drugiej zaś próba nawiązania relacji świeckich i kościelnych. Po zakończeniu II wojny
światowej kościół katolicki, który odgrywał znaczącą rolę w kulturze społecznej narodu polskiego, musiał przeciwstawić się doktrynie komunistycznej dążącej do zdobycia władzy na wszystkich płaszczyznach życia politycznego i społecznego. Władze komunistyczne podjęły zatem walkę z kościołem, który
był postrzegany jako zagrożenie dla systemu i kolebka opozycji wobec partii komunistycznej 29. W dniu
12 września 1945 r. rząd zerwał konkordat podpisany ze Stolicą Apostolską w 1925 r. W 1948 r. zmarł
prymas kardynał August Hlond. Nowym prymasem został arcybiskup Stefan Wyszyński. Na początku
1950 r. udało mu się, wbrew woli znacznej części biskupów, czasowo unormować stosunki między rządem komunistycznym a kościołem30. Niestety, nie był to „sojusz” trwały. Po umocnieniu władzy przez komunistów sytuacja Kościoła w Polsce znacznie się pogorszyła. Rozpoczęto akcje propagandowe popierające ateizm i dyskredytujące kościół, jako wroga nowego systemu. Na mocy dekretu „o ochronie wolności sumienia i wyznania”31 ograniczone zostało działanie istniejących wcześniej bez przeszkód stowarzyszeń religijnych, seminariów duchownych, zakonów, domów dziecka, domów opieki, szkół prowadzo24
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Ibidem. Patrz: J. Walkusz, Diecezja chełmińska, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, pod
red. ks. Z. Zielińskiego, Warszawa 1983, s. 87. Patrz: E. M. Grot, Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r. ze szczególnym
uwzględnieniem losu mieszkańców Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie”, nr 4, Gdynia 2009, s. 250.
Zob.: Relacja z Edmundem Skalskim z 11 IV 2016 r. (w zbiorach własnych autora).
Nazwę miasta zmieniono z Gdyni na Gotenhafen, co w tłumaczeniu dosłownym oznaczało, jako Port Gotów.
J. Walkusz, dz. cyt., s. 87.
Ks. Józef Miszewski ur. się 23 listopada 1903 roku we Władykach (powiat lubawski). Rodzicami jego byli Józef i Maria z
domu Dąbrowska. Naukę rozpoczął w szkole w Lubawie. W 1925 roku zdał egzamin maturalny, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1929 roku w Pelplinie z rąk biskupa Okoniewskiego. Pracę duszpasterską rozpoczął w styczniu 1930 roku, jako wikariusz w Starej Kiszewie. W czerwcu 1932 roku
zaczął pełnić obowiązki administratora parafii Garczyn. Funkcję administratora parafii pełnił do stycznia 1933 roku, kiedy to został mianowany prefektem i administratorem w Działdowie. Całą II wojnę światową spędził w Warszawie. W czerwcu 1945
roku został proboszczem parafii NMP w Gdyni, gdzie zmarł 20 lutego 1972 roku.
L. Potykanowicz-Suda, Państwo a Kościół katolicki w województwie gdańskim w latach 1945-1970, Warszawa 2011, s. 5665.
A. Dudek, R. Gryz., Komuniści i kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006, s. 63-99.
Dz. U., nr 45, dekret 334, z dnia 5 VIII 1949 r., s. 958.

nych przez duchowieństwo. Dekret ten zapowiadał kary więzienia za zmuszanie do udziału w praktykach
religijnych i udział w zbiegowiskach publicznych oraz karanie duchownych za nieprzestrzeganie i nadużywanie wolności. Zaostrzający się proces stalinizacji i walki z kościołem przyniósł ze sobą próbę rozbicia
kościoła od wewnątrz. Bierut pisał do Stalina: Na bazie tego pożytecznego dla nas kompromisu będziemy
rozwijać dalsze natarcie w celu ograniczenia wpływu kościoła Katolickiego w naszym kraju32. Zorganizowano ruch „księży – patriotów”33, którzy popierali władze komunistyczne. Inwigilacja środowisk katolickich
i kleru nasilała się. Ustawą z dnia 19 kwietnia 1950 r., rząd powołał Urząd do Spraw Wyznań, instytucję
całkowicie uzależnioną i podporządkowaną dyrektywom partyjnym 34. Jego zadaniem było kontrolowanie
i represjonowanie kościoła i związków wyznaniowych. W tym celu urząd współpracował z wieloma ministerstwami, np. z ministrem oświaty ze względu na nauczanie religii oraz posiadanie przez kościół szkół
wyznaniowych i seminariów duchownych, z ministrem finansów w celu śledzenia polityki finansowej
kościoła, z ministrem budownictwa, aby kontrolować budownictwo sakralne i rozbudowę oraz remonty
już istniejących kościołów. Urząd d/s Wyznań ściśle współpracował również ze Służbą Bezpieczeństwa.
Został zlikwidowany przez Sejm 23 listopada 1989 r. na mocy ustawy o zmianach w organizacji oraz
zakresie działania niektórych organów administracji państwowej35. Nowa polska rzeczywistość powojenna z jednej strony gwarantowała wolność wyznania, z drugiej śledziła i ograniczała wszelkie poczynania
kościoła. Również władze gdyńskie pozwalały parafiom na swoim terenie na „samodzielne” działanie,
lecz pod szczególnym nadzorem, dając wymownie do zrozumienia, że i tak ostatnie słowo należy do nich.
Konflikt między Kościołem, a państwem, z różnym natężeniem, trwał do 1989 r.36.
Opisanie tych lat działalności parafii NMP w Gdyni, z perspektywy XXI w. stanowi nie lada wyzwanie. Użyta narracja istniejących źródeł historycznych musi być prowadzona w niezwykle delikatnym
wymiarze adekwatnym do sytuacji. W większości trzeba opierać się na tzw. oral history 37. Jest ona wyjątkowo trudna do zweryfikowania ze względu na niewielką ilość zachowanych dokumentów. Każda nadinterpretacja może wypaczyć rzeczywisty obraz ludzi i wydarzeń oraz być krzywdząca dla którejś ze
stron – kościoła lub władz. Istniejące źródła, odnalezione w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta w
Gdyni, to w większości korespondencja z Urzędem Miejskim, Urzędem Wojewódzkim, w tym z Wydziałem
Wyznań, z Kurią Biskupią Chełmińską oraz notatki służbowe komunistycznych urzędników różnego
szczebla.
Przekaz ustny często nie w pełni pokrywał się z informacjami odnalezionymi w dokumentach.
Przykładem wspomnianej oral history jest chociażby historia krzyża na Kamiennej Górze. Krzyż postawiono przed II wojną światową w miejscu, w którym miała stanąć Bazylika Morska. Na początku II wojny został zniszczony przez Niemców. Po wyzwoleniu wzniesiono nowy. W świadomości niektórych
Gdynian zachowały się przekazy ustne, w tym również byłego proboszcza tejże parafii ks. prałata Edmunda Wierzbowskiego, które mówiły o zniszczeniu krzyża przez nieznanych sprawców (komunistów)
na początku lat sześćdziesiątych. Władze PRL-owskie wywierały wprawdzie nacisk na jego usunięcie,
jednakże same najprawdopodobniej nie posunęły się do jego zniszczenia. Uczyniła to natura w lutym
1965 r. podczas sztormu. Jest to udokumentowane notatką służbową z dnia 16 lutego 1965 r., w której
stwierdzono: W związku z tym, że podczas ostatniej wichury wywrócony został krzyż na Kamiennej Górze
32
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Cyt [za:] B. Noszak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polscew okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 2008, s. 53.
W expose sejmowym premier Józef Cyrankiewicz w styczniu 1949 r. powiedział, że „wszelkie próby wykorzystania ambony czy szat kapłańskich dla podniecenia namiętności przeciw państwu ludowemu lub popierania podziemia będą przecinane
z całą stanowczością i surowością prawa”. Obiecał, że rząd otoczy opieką księży, którzy dadzą dowody patriotyzmu. Ruch
księży – patriotów powstał 12 I 1950 r. przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Początkowo miał skupiać
księży, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Rząd jednak szybko zmienił tę zasadę i zadecydował, że do organizacji może
przystąpić każdy kapłan, który chce dać wyraz swojego patriotyzmu i „pozytywnego stosunku do Polski Ludowej”. Tych
„przekonanych” do nowej władzy było ok. 10%. Niewielki procent stanowili również księża kombatanci, którym obiecano
opiekę i pomoc medyczną. Pozostali to karierowicze lub księża zmuszeni szantażem do współpracy z władzami. Ruch przestał istnieć 12 VII 1955 r., ale cztery lata później władze wznowiły jego działalność. Definitywnie zakończony w latach siedemdziesiątych. Patrz: www.księża-patrioci, dostęp 10 IV 2016 r.
Dz. U. 1950, nr 19, poz. 156.
Dz. U. 1989, nr 64, poz. 387.
L. Potykanowicz-Suda, dz. cyt., s. 19-56.
Jest to historia mówiona poprzez przekazy ustne, nagrywanie, zapisywanie wspomnień, opowieści pokoleń poprzedzone
przez konfrontację, co najmniej trzech źródeł, bazujących na opiniach mówiącego, osobistych przeżyciach, które się pokrywają.
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zawiadomiłem kierownika wydziału Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej tow. Krauzego Włodzimierza, aby usunął go z tamtego miejsca. Wg relacji Krauzgo krzyż został uprzątnięty. O fakcie tym poinformowano kierownictwo K.M.M.O. w Gdyni (Służba Bezpieczeństwa) i sprawą tą mieli się zająć kpt. Skoczek i kpt. Chybała, celem zabezpieczenia przed ustawieniem innego. Dnia 16 II 1965 r. poinformował
mnie kpt. Chybała, że w sprawie tej poczyniono odpowiednie kroki38. Prawda wyłaniająca się z dokumentów archiwalnych okazała się banalna. Wiemy, zatem kto usunął przewrócony krzyż i kto był odpowiedzialny za „zabezpieczenie terenu” przed postawieniem nowego krzyża. Odbiega to jednak od ustnego
przekazu pamięciowego wielu Gdynian.
Mimo wielokrotnych starań ks. Miszewskiego – i w późniejszych latach ks. Wierzbowskiego – o rekonstrukcję krzyża, władze skutecznie blokowały te poczynania. Potwierdza to m.in. pismo z początku lat
osiemdziesiątych. W grudniu 1982 r. ks. E. Wierzbowski Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny
otrzymał niejasną odpowiedź w sprawie postawienia krzyża na Kamiennej Górze po ponad roku oczekiwania. W piśmie datowanym na dzień 15 grudnia 1982 r. czytamy: Odpowiadając na wystąpienie w
sprawie wzniesienia Krzyża na Kamiennej Górze uprzejmie informuję, że w wyniku rozwiązania dotychczasowych związków zawodowych stanowisko zawarte w piśmie z dnia 12.10.1981 r. w sprawie lokalizacji Krzyża na Kamiennej Górze utraciło adresata. Biorąc powyższe pod uwagę postępowanie w powyższej
sprawie stało się bezprzedmiotowo. Traktując pismo Parafii, jako nowy wniosek w sprawie lokalizacji Krzyża na Kamiennej Górze – decyzję w tej sprawie podejmie Architekt Miejski39. Krzyż wzniesiono dopiero w
1994 r. i zadbano o solidną konstrukcję, aby żadna wichura mu nie zagroziła.
W dokumentach archiwalnych zachowała się poufna informacja z dnia 14 marca 1964 r. dotycząca ks.
Józefa Miszewskiego i kierowanej przez niego parafii NMP. W informacji i krótkiej charakterystyce dotyczącej księży – administratorów parafii, których na terenie Gdyni jest 14 czytamy: Parafia, która mieści się w Gdyni – Śródmieście przy ulicy 22 lipca 26/3 Proboszczem jest ksiądz kanonik Miszewski Józef
urodzony 23 XI 1903 r. w Wołdykach powiat Lubawa. Do Gdyni przybył z Warszawy 28 maja 1945 r.
Ksiądz Miszewski jest jednocześnie dziekanem dekanatu Gdynia-Południe. Ksiądz o charakterze statecznym. Polecenia swych władz wykonuje wiernie, mimo, że sprzeczne one są z zarządzeniami państwowymi.
Przykładem tego jest fakt jeden i drugi, kiedy przeprowadzono w Prezydium rozmowy ostrzegawcze, aby
nie odczytywano listu episkopatu dot. punktów katechetycznych, to wyraźnie w rozmowie powiedział, że
dyrektyw swych władz będzie wykonywał ściśle chociażby sprzeczne były z dyrektywami władz. W miesiącu maju 1961 r. został ukarany przez kolegium grzywną 1500 zł za nielegalne zorganizowanie zebrania
ludności kościele, gdzie wykłady prowadziła osoba świecka – delegatka przysłana z Częstochowy. Kilkakrotnie występował z wnioskiem o zezwolenie na budowę nowego kościoła. Architekci opracowali projekt,
lecz przez Prezydium został odrzucony i zezwolenia nie uzyskał. Zarządzenie Ministerstwa Oświaty zignorował i punktu katechetycznego nie zarejestrował, a taki prowadzi w salce parafialnej40.
Władze PRL-u wymagały rejestracji punktów katechetycznych oraz corocznych sprawozdań z ich
działalności. Nauczanie religii zostało usunięte z placówek oświatowych41. Władze komunistyczne były
bardzo niechętne katechizacji. Po podpisaniu w 1950 r. porozumienia z Episkopatem Polski, w zamian za
rezygnację Kościoła z krytyki kolektywizacji i namawiania do oporu zgodziły się na nauczanie religii w
punktach katechetycznych. Co roku pod koniec listopada lub na początku grudnia administrator parafii
NMP ks. Miszewski otrzymywał z Wydziału Oświaty pismo zobowiązujące go do złożenia w terminie do
końca roku sprawozdania w sprawie działalności punktu katechetycznego działającego przy parafii. Kanonik zazwyczaj nie wywiązywał się z nałożonego obowiązku. W lutym otrzymywał zatem kolejne pismo wzywające do złożenia sprawozdania w terminie siedmiodniowym. W 1964 r. został również ukarany grzywną, o czym można przeczytać chociażby w piśmie z dnia 15 lutego tegoż roku: Wobec niezłożenia przez Księdza sprawozdań z działalności punktów katechetycznych, a tym samym niedopełnienie
obowiązku, wynikającego z & 7 ust. 1 i 2 instrukcji z dnia 21 listopada 1961 r. dotyczącej trybu realizacji
zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych
Dz. U., nr 13, poz. 177, wydanego w wykonaniu art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju sys38
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Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Gdyni, (AZUMG), sygn. 11/2, Sprawy wewnętrzne wyznaniowe, Parafie 1961-1958,
Notatka służbowa dotyczącą wywrócenia krzyża z dnia 16 II 1965 r., [b.p.].
Ibidem, Pismo, podpis nieczytelny, do wiadomości również Architekt Miejski w Gdyni, SA. II-6817-21/82 z dnia 15 XII
1982 r., [b.p.].
Ibidem, Kuria Biskupia Chełmińska w Pelplinie w sprawie kwestionariuszy, [b.p.].
A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 148-163.

temu oświaty i wychowania Dz. U., nr 32, poz. 160 Wydział Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni wzywa Księdza do złożenia sprawozdań za rok 1963 z punktów katechetycznych prowadzonych w kościele i kaplicy w Gdyni w terminie siedmiodniowym. Niezłożenie tych sprawozdań w powyższym terminie spowoduje wymierzenie Księdzu grzywny w wysokości 1.500 zł. (tysiąc pięćset zł), przewidzianej w
art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w
administracji Dz. U., nr 36, poz. 342 – późniejszymi zmianami. Podpisał Inspektor Szkolny Fr. Martyński42.
Co ciekawe, pod koniec lat sześćdziesiątych zmieniła się nazwa adresata. W 1969 r. pismo z Wydziału Oświaty w sprawie sprawozdania skierowane było po raz pierwszy do proboszcza księdza Miszewskiego, a nie jak w latach poprzednich – administratora parafii. Treść pisma przez te wszystkie lata była
taka sama: Proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Marii Panny Dziekan Ksiądz Kanonik Józef Miszewski,
Gdynia ul. 22 lipca 26. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni – Wydział Oświaty powiadamia, że
na podstawie § 7 ust. 1 i 2 instrukcji z dnia 21 listopada 1961 r. dotyczącej trybu realizacji zarządzenia
Ministra Oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia... jest Ksiądz – jako Proboszcz Parafii –
zobowiązany do przedłożenia wydziałowi Oświaty w Gdyni sprawozdania z działalności punktu katechetycznego
prowadzonego w kościele w Gdyni. Prezydium MRN w Gdyni – Wydział Oświaty prosi o sporządzenie sprawozdania w oparciu o załączony wzór (zał. 1 do instrukcji z dnia 21 listopada 1961 r.). Sprawozdanie należy
przesłać do Wydziału Oświaty najpóźniej do dnia 31 grudnia 1969 r. wg stanu z 1 grudnia 1969 r.43.
Pisma przypominające i wezwania do złożenia sprawozdań ks. Miszewski otrzymywał do końca
swojej posługi w parafii NMP. Ostatnie takie pismo odebrał w 1972 r.44. Poniżej na załączonej kopii dokumentu przedstawiono sprawozdanie z roku 1970.
Administrator ks. kanonik Miszewski, jako dziekan zobowiązany był do składania kurii biskupiej
sprawozdań z finansów swojej parafii i dekanatu oraz z działalności punktów katechetycznych. W poufnym piśmie Kurii Biskupiej Chełmińskiej w Pelplinie z dnia 8 stycznia 1964 r. skierowanym do ks. Kanonika Józefa Miszewskiego czytamy: Kuria Biskupia przesyła Przewielebnemu Ks. Dziekanowi w załączeniu
kwestionariusz dotyczący katechizacji parafialnej oraz ksiąg rachunkowych w poszczególnych parafiach
diecezji Chełmińskiej. Przewielebny Ks. Dziekan zechce niezwłocznie doręczyć przez zaufaną osobę załączony Kwestionariusz wszystkim Księżom, Proboszczom wzgl. Administratorom parafii dekanatu tamtejszego, celem dokładnego sumiennego wypełnienia odnośnych punktów. Poszczególni Księża Rządcy kościołów winni wypełnione i podpisane przez siebie kwestionariusze zwrócić Przew. Ks. Dziekanowi, również przez zaufane osoby możliwe w najkrótszym terminie. Przew. Ks. Dziekan zaś prześle zebrane kwestionariusz okazyjnie do Kurii Biskupiej wzgl. doręczy je osobiście J. E. Ks. Biskupowi Ordynariuszowi
lub Księżom Biskupom Wikariuszom Generalnym z okazji przybycia do Pelplina na najbliższą konferencję
Księży Dziekanów we wtorek, dnia 18 lutego br. Podpisali: Ks. Górski – Sekretarz oraz Zygfryd Kowalski
– Wikariusz Generalny45. Wart podkreślenia jest fakt, iż kuria przekazywała kwestionariusze przez zaufane osoby, polecając ich zwrot tą samą drogą lub osobiście. Opatrywała je również klauzulą – poufne. Należy, zatem przypuszczać, że informacje w nich zawarte przeznaczone były tylko i wyłącznie do wiadomości
kurii, a podjęte środki ostrożności miały zapobiec ujawnieniu danych osobom niepowołanym lub instytucjom
rządowym.
Kościół starał się zachować poufność danych, mając na uwadze represje aparatu państwa nałożone
na wiernych i kapłanów. Wynikały one z polityki państwa wobec kościoła, który nie mógł biernie przyglądać się wielu poczynaniom władz. Aresztowania księży, utrudnianie nauczania religii były między
innymi odwetem za odmowę podpisania Apelu Sztokholmskiego w 1950 r.46. W opinii władz było to jedno42
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AZUMG, sygn. 11/2, Nr Ośw. II-32/1/64, z dnia 15 II 1964 r., Wezwanie do złożenia zeznania, [b.p.]. Patrz: L. Potykanowicz-Suda, dz. cyt., s. 50.
AZUMG, Nr Ośw.V-10/M/69, PMRN w Gdyni Wydział Oświaty z dnia Gdynia 12 XII 1969 r. Podpisał Inspektor Szkolny – K.
Dalecki, [b.p.]. Patrz: L. Potykanowicz-Suda, Państwo a Kościół..., Rejestracja punktów katechetycznych, s. 167.
AZUMG, Nr Ośw.K-10/M-1/72, z dnia 27 XI 1972 r., Wezwanie do złożenia zeznania, [b.p.].
Ibidem, Kuria Biskupia chełmińska Pelplin, L. Dz. 77/64.I z dnia 8 I 1964 r., [b.p.].
Apel Sztokholmski wzywał narody do przeprowadzenia plebiscytu w sprawie zakazu produkcji broni atomowej, w Polsce za
akcję zbierania podpisów odpowiedzialny był Komitet Obrońców Pokoju działający na szczeblu centralnym. Miał on swoje struktury na szczeblu wojewódzkim, miejskim, powiatowym, gminnym, gromadzkim a nawet blokowym. Jeden komitet miał obejmować zasięgiem swojego działania tysiąc mieszkańców. Zgodnie z instrukcją członkowie komitetów mieli w grupach 2-3 osobowych odwiedzać kolejne mieszkania czy chaty wiejskie, przeprowadzać rozmowy wyjaśniające drogę „walki o pokój” oraz namawiać do składania podpisów. Jako pierwszy pod apelem podpisał się prezydent RP Bolesław Bierut. Osoby odmawiające podpisu pod tym jednoznacznie politycznym orędziem spotykały represje – włącznie z wydaleniem z pracy. Były one też wciągane do
kartoteki informacyjnej Ministerstwa Bezpieczeństwa jako „wrogi element”. W ciągu dwóch miesięcy, do 18 czerwca 1950 roku
15

znaczne z udzieleniem poparcia „amerykańskim imperialistom”, a nie Związkowi Radzieckiemu wytyczającemu
„jedynie słuszną drogę walki o pokój na świecie”.

Sprawozdanie o punktach katechetycznych47

47
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apel sztokholmski, według oficjalnych danych, podpisało 18 milionów Polaków, czyli niemal cała dorosła ludność kraju. Złożenia
asygnaty pod apelem sztokholmskim wymagano również od Kościołów i związków wyznaniowych, a ewentualną odmowę złożenia podpisu traktowano jako poparcie dla „amerykańskich imperialistów” i sprzeciw wobec „pokojowej polityki” ZSRR. Odmowa
stawała się też dla komunistów dogodnym pretekstem do rozpoczęcia szykan wobec grup wyznaniowych, które tego nie zrobiły.
Ibidem, jak na załączniku, [b.p.].

Kwestionariusz katechizacji i ksiąg rachunkowych48

48

AZUMG, sygn. 11/2, L. Dz. 77/64/I, Załącznik do pisma z dnia 8 I 1964 r., [b.p.].
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Władze świeckie zapraszały przedstawicieli kościoła na spotkania związane z rozwojem społecznym i gospodarczym miasta. Dowodem tego jest zaproszenie ks. kanonika Józefa Miszewskiego na takie
spotkanie w 1964 r.: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni uprzejmie zaprasza Księdza na spotkanie z władzami miasta. Celem spotkania jest omówienie problemów społeczno-gospodarczych miasta
Gdyni w okresie XX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz perspektywy jego rozwoju. Termin spotkania ustala się na dzień 1 XII 1964 r. godz. 13.00 sala nr 119 (budynek PMRN) 49. Podobne spotkanie
odbyło się w sali „Herbowej” Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 23 marca 1965 r. o godz. 11.
Wpływ władz świeckich na życie parafii nie ograniczał się tylko do egzekwowania sprawozdań.
Miały one również głos decydujący w wielu innych sprawach dotyczących życia tej społeczności religijnej. Nawet trasa procesji na Boże Ciało musiała uzyskać akceptację Wydziału Spraw Wewnętrznych:
Decyzja: Na podstawie art. 8 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach
(Dz. U., nr 20, poz. 89) Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zezwala ks. kan.
Józefowi Miszewskiemu – administratorowi parafii N.M.P. w Gdyni na odbycie w Gdyni-Śródmieściu w
dniu 9 czerwca 1966 r. w godz. od 11.00 do 13.00 procesji następującą trasą: z kościoła przy ul. Świętojańskiej ulicami: Świętojańską, 22 lipca, Abrahama, 10 lutego i Świętojańską do kościoła. Jednocześnie zezwala się na ustawienie na trasie procesji ołtarzy z wyłączeniem budynków i gmachów o charakterze publicznym.
Uzasadnienie Zmiana w proponowanej trasie procesji nastąpiła z uwagi na potrzeby komunikacji
miasta. Zgodnie z art. 100 § 1 K.P.A. decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania za pośrednictwem tut. Wydziału do Urzędu Spraw
Wewnętrznych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Na zasadzie § 33 ust. 1 rozp. Rady Ministrów z dnia 26.12.1957 r. (Dz. U., nr 1,
poz. 3 z 1958 r.) opłatę skarbową w wysokości 20 zł pobrano i skasowano na podaniu. Powyższe pismo
adresowane do ks. kanonika J. Miszewskiego otrzymała również do wiadomości k-da M.M.O. w Gdyni50.
Nie wiadomo z jaką datą ks. Miszewski wystosował pismo do WSW w Gdańsku w sprawie przebiegu procesji Bożego Ciała. Należy założyć, że pismo było wysłane na tyle wcześniej, aby zachować
tryb administracyjny. Natomiast odpowiedź z dnia 27 maja 1966 r., czyli 13 dni przed procesją w zasadzie zamykała drogę odwoławczą od tej decyzji. Nawet gdyby proboszcz złożył odwołanie w dniu otrzymania pisma, mieszcząc się w 14 dniowym terminie odwoławczym, to nie miał żadnej gwarancji, że
otrzyma jakąkolwiek odpowiedź przed Bożym Ciałem. Zapewne zdawał sobie również sprawę, że odwołanie wstrzymuje w ogóle zgodę na odbycie procesji. Sądzę, że nie nadużyję tutaj interpretacji stwierdzeniem, że zmiana trasy i termin wysłania pisma z odpowiedzią były przejawem złośliwości wobec proboszcza, celowo uniemożliwiając mu polemikę z urzędami, pokazując jednocześnie, że i tak władza ma głos
decydujący w sprawach religijnych. Uzasadnienie, że trasę zmieniono ze względu na potrzeby komunikacyjne miasta dowodzi, że ksiądz zaproponował inną, zapewne dłuższą trasę. Natomiast argument koronny
o zabezpieczeniu potrzeb komunikacyjnych, dziś z perspektywy czasu, wydaje się zwykłą wymówką.
Władze świeckie ingerowały we wszystkie sprawy związane z życiem parafii. Nawet uzyskanie
zgody na wykonanie elewacji kościoła wymagało akceptacji wielu urzędników. Zespół Miejski skierował
w tej sprawie pozytywną opinię do Wydziału do Spraw Wyznań: Obywatel Kierownik Wydziału ds. Wyznań przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Gdańsku w odpowiedzi na pismo Wasze Nr Wz. – W –
1036/69 z dnia 29 lipca 1969 r. w sprawie wykonania nowych elewacji kościoła przy ul. Świętojańskiej 29
– informuje, że dnia 19.09.1969 r. Zespół Miejski pozytywnie zaopiniował wniosek wydziału BU i A
PMRN w Gdyni – skierowany do Wydziału BU i A Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Gdańsku z prośba
o wydanie decyzji nakazującej odnowienie wspomnianej elewacji kościoła. W załączeniu ww. wniosek51.
Wydział do Spraw Wyznań w piśmie do Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury również nie
wniósł zastrzeżeń. W zachowanej korespondencji czytamy: Wydział Budownictwa Urbanistyki Architektury PWRN w miejscu w odpowiedzi na pismo z dnia 17 VI 69 r. Nr AB.III-602/S/-/69 tut. Wydział ds.
49
50

51
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AZUMG, sygn. 11/2, Zaproszenie z dnia 25 XII 1964 r., [b.p.].
Ibidem, Prezydium Miejskiej Rady w Gdyni Wydział Spraw Wewnętrznych Nr WSW. II-6b/17/66 z dnia 27 maja 1966 r.,
[b.p.]. Patrz: L. Potykanowicz-Suda, Państwo a Kościół..., Uroczystości kościelne, s. 271. Autorka opisuje wydarzenia
związane z konfliktami w Gdańsku, Tczewie i innych miejscowościach województwa gdańskiego. Można, zatem założyć,
że tożsame lub podobne sytuacje miały miejsce i w Gdyni. Biorąc pod uwagę to, że władze KW PZPR znajdowały się w
Gdańsku. Były to działania mające na celu próby neutralizowania uroczystości kościelnych.
Ibidem, Pismo z dnia 10 X 1969 r., [b.p.].

Wyznań komunikuje, że nie wnosi zastrzeżeń w sprawie wykonania elewacji kościoła przy ul. Świętojańskiej 29 w Gdyni. Kopię pisma otrzymał Przewodniczący PWRN w Gdyni52. Jak wynika z powyższego
źródła nie znaleziono przeciwwskazań do wykonania nowej elewacji, która zapewne nie była odnawiana
od początku, tj. od czasu budowy kościoła. Pytanie tylko, jakie były pobudki tej decyzji. Może chodziło o
względy czysto estetyczne? Kościół znajdował się przecież w centrum Gdyni.
Koniec lat sześćdziesiątych i lata siedemdziesiąte XX w. nie przyniosły znaczących zmian w polityce państwa wobec Kościoła. Nadal problem stanowiło uzyskanie zgody na budowę kościoła, zakup materiałów budowlanych. Kościół był nadal inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa i zwalczany przez
Departament IV, specjalnie w tym celu utworzony.
Po śmierci ks. Miszewskiego administratorem parafii został ks. Józef Szarkowski 53. Funkcję tą pełnił od marca 1972 r. do 1975 roku54. Następnie obowiązki proboszcza parafii przejął ks. Edmund Wierzbowski. W materiałach archiwalnych znajduje się decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do Spraw
Wyznań z dnia 20 września 1975 r.: Urząd Wojewódzki Wydział do Spraw Wyznań w Gdańsku po rozpatrzeniu pisma z Kurii Biskupiej Chełmińskiej dnia 5 września 1975 r. L. Dz. 3427/75/1 – nie zgłasza zastrzeżeń przeciw mianowaniu Edmunda Wierzbowskiego na administratora parafii Najśw. Maryi Panny
Królowej Polski w Gdyni. Decyzja niniejsza jest ostateczna w instancyjnym toku postępowania administracyjnego55. Zatwierdzenie kandydata na proboszcza przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
– Wydział do Spraw Wyznań było decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 1 dekretu z dnia 31
grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych i następowało w drodze rozpatrzenia wniosku Kurii Biskupiej.
Nie zawsze była ona pozytywna. Wielokrotnie Kuria Biskupia Chełmińska w Pelplinie otrzymywała decyzję odmowną. Tak było w przypadku ks. Klemensa Baungarta, kilkukrotnie proponowanego na
stanowisko proboszcza w różnych parafiach. Zazwyczaj w uzasadnieniu pisano, że: ksiądz nie posiada
kwalifikacji obywatelskich do objęcia samodzielnego stanowiska kościelnego, ponieważ nie gwarantuje
lojalnego przestrzegania wszystkich zarządzeń władz państwowych w wypadku objęcia funkcji administratora
parafii56. Kandydatura ks. Wierzbowskiego, zgłoszona przez Kurię Biskupią Chełmińską pismem z 5 września 1975 r., uzyskała akceptację.
Nowy proboszcz zyskał sobie opinię doskonałego organizatora życia parafii, a także budowniczego.
W dokumentach archiwalnych znajduje się wniosek wraz z ekspertyzą techniczną dotyczący rozbudowy
kościoła NMP, który Urząd Miejski w Gdyni, Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
przesłał do Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Pismo z dnia 25 lipca 1977
r. zawiera ręczną adnotację – do wiadomości Wydział Spraw Wewnętrznych wm.57. Dokument ten
świadczy o tym, że również w latach siedemdziesiątych uzyskanie pozwolenia na wykonanie wszelkich
prac budowlanych i remontowych prowadzonych w obiektach o charakterze sakralnym wymagało zgody
nie tylko różnych wydziałów odpowiadających za wydawanie decyzji budowlanych, ale również Wydziału do Spraw Wyznań i Wydziału Spraw Wewnętrznych.
Ten sam Wydział Gospodarki Terenowej wystosował do księdza Wierzbowskiego upomnienie z
zagrożeniem z dnia 15 lutego 1978 r. powołujące się na pismo z 31 czerwca 1977 r., w którym nakazano
doprowadzenie wnęki do stanu zgodnego z zatwierdzonym projektem technicznym w terminie do 20 wrze52

53

54

55

56
57

Ibidem, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział do Spraw Wyznań, pismo z dnia 16 X 1969 r., Gdańsk, do wiadomości przyjął
tow. Lewandowski 21 X 1969 r., [b.p.].
Józef Szarkowski (1908-2006) – ksiądz, wykładowca łaciny, opiekun drużyn harcerskich. Urodził się 12 XII 1908 we wsi
Nowe Glinki w Borach Tucholskich. Święcenia kapłańskie przyjął w grudniu 1933 r. Od 1935 r. wykładowca łaciny oraz
propedeutyki filozofii w Prywatnym Męskim Gimnazjum Nr 803 Towarzystwa Szkół Średnich. Był równocześnie prefektem w Państwowej Szkole Morskiej. Opiekun drużyny harcerskiej i koła PCK. Po zajęciu Gdyni przez Niemców został aresztowany i osadzony w KL Stutthof. Dzięki życzliwej pomocy zwolniony z obozu, przedostał się do Warszawy, gdzie nauczał
w tajnym szkolnictwie. Jako wikariusz w latach 1972-1975 administrator parafii NMP w Gdyni. Kapelan na statkach „Kościuszko” i „Pułaski”, zm. 12 IV 2006 r., Encyklopedia Gdyni…, t. I, Gdynia 2006, s. 784.
Pierwszy kościół w Gdyni, Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Gdynia, 1994, s. 16.
Patrz: J. Szarkowski, Wychowawca pokoleń, Gdynia 1996, s. 134.
AZUMG, sygn. 11/2, WZ. 4. 1042/75, na podstawie art. 5 ust. 1 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych, Dz. U., nr 1, poz. 6 z 1957 r. i art. 97 kodeksu postępowania administracyjnego. Pismo z upoważnienia
wojewody podpisał mgr Jan Szewczyk, pismo z dnia 20 IX 1975 r. [b.p.].
Ibidem, WZ. IV-419/66, pismo z dnia 21 III 1966 r. [b.p.].
Ibidem, GT-II-BN-8380/173/77, pismo z dnia 27 VII 1977 r. [b.p.].
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śnia 1977 r.: Wobec upływu terminu wykonania powyższego obowiązku Wydział Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdyni, jako wierzyciel wzywa Obywatela do niezwłocznego wykonania obowiązku wynikającego z wyżej wymienionej decyzji i zagraża, że w przypadku niewykonania ww.
czynności skieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego58. Koszt upomnienia wynosił 3 złote.
Pismo podpisał z up. Prezydenta Miasta inż. arch. Henryk Małach z-ca kierownika. Tego samego dnia
urzędnik wystosował również kopię cytowanego pisma do Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gdyni59. Sprawa się jednak na tym nie skończyła, albowiem ksiądz nie zastosował się do zaleceń. W liście wystosowanym do Wydziału Spraw Wewnętrznych w Gdyni z 15 listopada 1979 r. ks. mgr
E. Wierzbowski informował, że wielokrotnie zwracał się z prośbą o odbiór techniczny zabudowanej wnęki. Zapewnił również, że została ona wykonana zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę a minimalne zmiany podyktowane względami bezpieczeństwa przeciwpożarowego zostały odnotowane w
dzienniku budowy, do którego miał wgląd miejski inżynier nadzoru. Ksiądz skarżył się również na brak
odpowiedzi na pisma wystosowane do Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w
Gdyni. Uważam, że przyjęcie budynku przez najwyższe władze kościelne powinno być uprzedzone przez
przyjęcie go przez władze cywilne. Dalsza część listu wyjaśnia zdenerwowanie Wydziału Gospodarki
Terenowej nakazującemu doprowadzenie wnęki do stanu zgodnego z projektem i grożącemu wszczęciem
postępowania egzekucyjnego. Obchodzony Rok Dziecka stawia sprawę w zupełnie szczególnym świetle.
Nie można odbierać dobrych warunków nauczania dzieciom, którym obecny rok jest poświęcony. Oburzają nas złe warunki życia i nauczania dzieci na świecie, cieszyć się, więc należy, że nasze polskie dzieci
otrzymują dobre warunki. Jest to akt dobrej woli. Odwlekanie decyzji w tej sprawie niepotrzebnie drażni
nasze społeczeństwo60.
W dniu 22 listopada 1979 r. Kuria Biskupia Chełmińska zwróciła się do Wydziału do Spraw Wyznań z prośbą o wybudowanie podziemnych pomieszczeń na przechowywanie sprzętu liturgicznego w
parafii Najświętszej Maryi Panny w Gdyni. W odpowiedzi napisano: W roku 1977 proboszcz parafii p.w.
Najśw. Marii Panny w Gdyni otrzymał zezwolenie na rozbudowę budynku plebani o część gospodarczą, w
której miały być pomieszczenia na przechowywanie sprzętu liturgicznego. Prace te wykonano niezgodnie
z zatwierdzonym projektem technicznym. W trakcie prac budowlanych wprowadzone zostały zmiany, w
rezultacie, których zamiast pomieszczeń gospodarczych wybudowano inne. Działanie to było niezgodne z
przepisami Prawa budowlanego. Decyzje Urzędu Miejskiego z dnia 31 sierpnia 1977 r. i Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 listopada 1977 r. w sprawie doprowadzenia zabudowy wnęk plebanii do stanu zgodnego z
zatwierdzonym projektem technicznym nie zostały wprowadzone w życie Wykonanie ciążącego na proboszczu parafii NMP w Gdyni obowiązku doprowadzenia nowej części plebanii do stanu zgodnego z projektem w pełni zaspokoi potrzeby magazynowe parafii61. Pismo podpisał dyrektor Wydziału d/s Wyznań mgr
Edward Pobłocki. Mimo odmowy proboszcz starał się wszelkimi sposobami uzyskać zgodę na rozbudowę plebanii. Kuria Biskupia Chełmińska również nie zaprzestała starań w tej sprawie. Świadczy o tym
pismo Wydziału d/s Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 11 lutego 1980 r. powołujące się
na pismo z kurii, podpisane przez dyrektora Ryszarda Pobłockiego, skierowane do Wiceprezydenta Gdyni Ryszarda Łosińskiego z prośbą o opinię. Korespondencja miała charakter poufny62.
W dniu 30 kwietnia 1980 r. Koło Starych Gdynian przy Klubie Morskim Związku Zarodowego Marynarzy i Portowców złożyło propozycję ks. Wierzbowskiemu dotyczącą budowy krużganka łączącego kościół z
plebanią63. Zasugerowali, że warto w planach zagospodarowania terenu wokół kościoła uwzględnić tę
58
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Ibidem, GT-I-BN-8386/67/78, pismo z dnia 15 II 1978 r. [b.p.].
Ibidem, GT-II-BN-8386/67/78, pismo z dnia 15 II 1978 r. [b.p.].
Ibidem, ks. mgr Edmund Wierzbowski do Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Wewnętrznych w Gdyni, pismo z dnia 15 XI
1979 r. [b.p.].
Ibidem, WZ 4-579/79, do Kurii Biskupiej Chełmińskiej w Pelplinie Wydział do Spraw Wyznań w Gdańsku, pismo z dnia
30 XI 1979 r. [b.p.].
Ibidem, WZ IV-45/80/pf z dnia 11 II 1980 r. [b.p.].
Ibidem, pismo, Koła Starych Gdynian z dnia 30 IV 1980 r., Wielebny Księże Proboszczu, w załączeniu przekazujemy 2 fotografie krużganku, który łączył Kościół z plebanią. Fotografie te są dziełem naszego kronikarza Władysława Gucia. Mając na uwadze zagospodarowanie otoczenia kościoła jesteśmy zdania, że winno ono uwzględniać dawną formę architektoniczną. Sądzimy, nasza propozycja będzie mogła być uwzględniana w planach architektonicznych. W podpisie za Zarząd Koła – Prezes Edmund Mentkowski i
Sekretarz – Zbigniew Gątkiewicz. W opisie technicznym widzimy koncepcję projektu rekonstrukcyjnego krużganków pomiędzy plebanią a kościołem: 1. Dach dwuetapowy konstrukcji drewnianej kryty dachówką holenderską lub korytkową w
nawiązaniu do istniejącego dachu budynku kościoła, 2. Filary i sklepieni krużganka z cegły klinkierowej spoinowej, 3.

piękną dawną formę architektoniczną. Załączone do pisma dwie fotografie krużganka wykonane przed
wojną przez kronikarza Koła Starych Gdynian Władysława Gucia stanowiły dowód na istnienie tego detalu architektonicznego. Poniżej wygląd przedwojennego projektu, o przywrócenie którego wnioskowali członkowie Koła Starych Gdynian.

Rys. 1. Krużganek (połączenie kościoła z plebanią)64
W opisie technicznym koncepcji projektu rekonstrukcyjnego krużganka łączącego kościół z plebanią zadbano o wierne odtworzenie konstrukcji budowli. Użyte materiały i elementy zdobnicze miały nawiązywać do stylu bryły kościoła. Zaproponowano dwuetapowy dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką holenderską lub korytkową, nawiązujący do istniejącego dachu budynku kościoła. Filary i sklepieni krużganka miały być wykonane z cegły klinkierowej spoinowej a fragmenty ścian pomiędzy sklepieniem otynkowane białym nakrapianym tynkiem. Do budowy ściany krużganka przy wejściu od strony
ul. 22 lipca zaproponowano kamień twardy łamany spoinowy w nawiązaniu do materiału i formy wykonania cokołu kościoła65.
Proboszcz przychylny inicjatywom wiernych wystosował pismo z dnia 10 czerwca 1980 r.66 do Urzędu
Miejskiego Wydział Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Gdyni, w którym poprosił o zgodę na połączenie kościoła z plebanią krużgankiem tak, jak w latach przedwojennych. Dołączył kopię zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prośbę Kola Starych Gdynian oraz archiwalne zdjęcia krużganka. Parafia była zainteresowana budową krużganka ze względów funkcjonalnych, jakim było połączenie kościoła z plebanią oraz estetycznych, ponieważ odgrodziłby on teren kościoła od
ruchliwego i mało efektownego zaplecza hotelu.
Wojewódzki konserwator zabytków architekt mgr inż. Artur Kostarczyk dnia 13 października 1980
r. wystosował pismo do Biura Parafii Najświętszej Maryi Panny w Gdyni, w którym, powołując się na
naradę z 11 października 1980 r., wyraził zgodę na budowę krużganka łączącego kościół z plebanią. Zaznaczył, że przęsła mają być równe, dach kryty dachówką a położenie wzdłuż budynku plebani do wejścia na teren kościelny od strony ul. 22 Lipca. Mimo to nigdy nie zrealizowano tego projektu. W dokumentach archiwalnych i przekazach ustnych nie ma żadnej informacji dlaczego zaniechano budowy krużganka. Pismo zawiera jednak informację znacznie wyższej rangi – Ponadto informujemy, że urząd konserwatorski widzi możliwość budowy nowego kościoła na zapleczu działki67. Czy było to celowe działanie
p. Kostarczyka w sprawie miejsca i budowy nowego kościoła trudno powiedzieć. Nie można również
określić jednoznacznie, czy była to samodzielna inicjatywa konserwatora, czy też działanie uzgodnione
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Fragmenty ścian pomiędzy sklepieniem – tynk nakrapiany biały, 4. Ściany przy wejściu od strony ul. 22 lipca – kamień twardy
łamany spoinowy (patrz cokół kościoła), [b.p.].
Ibidem, Elewacja od ul. Świętojańskiej 1:100, [b.p.].
Ibidem, załącznik opisu technicznego do wniosku Koła Starych Gdynian, [b.p.].
Ibidem, Biuro Parafii Najświętszej Maryi Panny z dnia 10 VI 1980 r., [b.p.].
Ibidem, Nasz znak II/4100/5/31/80, pismo z dnia 13 X 1980 r., [b.p.].
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nieoficjalnie z urzędnikami różnego szczebla. Kopię pisma przesłano do wiadomości Wydziału do Spraw
Wyznań i do Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdyni.
Wywołało ono istną burzę. Prezydent Gdyni mgr Jan Krzeczkowski skierował do wojewody gdańskiego
prof. Jerzego Kołodziejskiego wyjaśnienia dotyczące, jego zdaniem nieporozumienia: W związku z pismem Gdańskiego Ośrodka Ochrony Dóbr Kultury z dnia 13.10.1980 r. nr II/4100/5/31/80 podpisanym przez
mgr inż. arch. Artura Kostarczyka. Pismo to zostało zaadresowane do Biura Parafii Najświętszej Maryi
Panny ul. 22 Lipca nr 26-81-372 Gdynia, kopia natomiast została przesłana do Urzędu Miasta Gdyni. Z
pisma tego wynika, że dnia 11.10.1980 r. miała miejsce narada, na której omawiano sprawy budownictwa sakralnego w Gdyni. W omawianym piśmie mgr. arch. Artur Kostarczyk informuje proboszcza parafii
NMP, że urząd konserwatorski widzi możliwość budowy nowego kościoła na zapleczu działki. O projekcie
budowy nowego kościoła wcześniej nie zostałem powiadomiony, podobnie Wydział ds. Wyznań Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku. Uważam, że w tej sytuacji mgr ach. Artur Kostarczyk przekroczył swoje
uprawnienia.
Po pierwsze przez fakt prowadzenia pertraktacji z administratorem parafii NMP poza mną i bez
mojego udziału oraz bez udziału przedstawiciela Wydziału ds. Wyznań w Gdańsku.
Po drugie przez fakt udzielenia opinii o możliwości budowy nowego kościoła przed oficjalnym wystąpieniem władz kościoła do obywatela Wojewody.
Postępowanie mgr. arch. A. Kostarczyka doprowadziło do publicznego ogłoszenia na ambonie i
rozplakatowania w gablotach informacji o projekcie budowy nowego kościoła. Nieprzestrzeganie swoich
kompetencji przez ww. pracownika gdańskiego Ośrodka Ochrony Dóbr Kultury spowodowało poinformowanie społeczeństwa miasta Gdyni w sprawie, w której Obywatel Wojewoda i władze Miasta Gdyni
nie podjęły jeszcze żadnych decyzji. Jeśli obecnie będzie rozpatrywana sprawa budowy przedmiotowego
kościoła, będzie to odbywało pod presją opinii społecznej. W związku z powyższym proszę Obywatela Wojewodę o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do mgr. arch. Artura Kostarczyka.
Uprzejmie proszę Obywatela Wojewodę o zmianę obszaru nadzorowanego przez mgr. arch. Kostarczyka, gdyż nie widzę możliwości współpracy z przedstawicielem GOODK wprowadzającym zamęt swoim
działanie w sprawach wymagających rozwagi i dyscypliny68. W korespondencji zwrotnej otrzymał pismo
podpisane przez dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki mgr Macieja Krzyżanowskiego: W odpowiedzi na pismo
Towarzysza Prezydenta z dnia 27 października br. skierowane do wojewody Gdańskiego w sprawie pisma
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 X br. (L. Dz. II/4100/5/31/80) dot. kościoła parafii
Najświętszej Maryi Panny w Gdyni, pragnę poinformować, że:
– w dniu 11 października br. nie odbyła się narada, a jedynie lustracja konserwatorska na terenie
posesji parafii i nie omawiano tam spraw budownictwa sakralnego w Gdyni,
– inspektor Artur Kostarczyk otrzymał upomnienie za przekroczenie kompetencji służbowych,
– wydaje się celowe zwrócenie się do rzeczoznawców Stowarzyszenia Architektów Polskich o opinię, która mogłaby ostatecznie określić brak możliwości realizacji budynku nowego kościoła na
posesji omawianej parafii 69. Kopię pisma otrzymał Wydział ds. Wyznań.
Trudno jednoznacznie stwierdzić czy niefortunna, zdaniem władz, zgoda na budowę kościoła zainspirowała proboszcza ideą budowy nowej świątyni, czy też ksiądz Wierzbowski nosił się z takim zamiarem wcześniej. Jedno jest pewne, przez cały czas swojej posługi kapłańskiej często korespondował z władzami różnego szczebla. Na początku lat osiemdziesiątych pisał do nich nie tylko w sprawie krużganka i
pomieszczeń magazynowych, występował również o zgodę na budowę nowej plebani.
W archiwum zachowała się również korespondencja w sprawie „okrąglaka”. W piśmie z dnia 18 maja 1981 r. skierowanym do Wojewody Gdańskiego proboszcz wyjaśnił: Parcela XV 88 nr 152 o powierzchni 973 m2 jest własnością Parafii Najśw. Maryi Panny w Gdyni. Na niej mieści się tzw. „okrąglak” przeznaczony do rozbiórki. Władze miejskie zamierzały początkowo za ponad 1 milion zł. Przeprowadzić remont i przeznaczyć wspomniany „okrąglak” na pawilon wystawowy. Dyr. mgr Maria Sieradzan orzekła,
że barak nie nadaje się na pawilon wystawowy. Jest to, bowiem małe, ciemne zawilgocone pomieszczenie70. W dalszej części ksiądz podkreślając raz jeszcze, że „okrąglak” znajduje się na terenie parafii, za68
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Ibidem, Pismo Prezydenta Gdyni mgr. Jana Krzeczkowskiego, SA. II6817-13/80, z dnia 27 X 1980 r., [b.p].
Ibidem, Krótka notatka w odpowiedzi na skargę Prezydenta Gdyni do Wojewody Gdańskiego, Nasz znak
WKZ/4100/5/31/80, Wasz znak SA.II-6817-13/80, z dnia 14 XI 1980 r., [b.p.].
Ibidem, pismo do Wojewody Gdańskiego z dnia 18 V 1981 r., [b.p.].

proponował, że chętnie go odkupi i przeznaczy na pomieszczenie do składowania materiałów budowlanych potrzebnych do budowy kościoła, następnie dokona rozbiórki a uzyskany materiał wykorzysta do
budowy.
Wydział Spraw Społeczno Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gdyni udzielił odpowiedzi na
pismo skierowane do wojewody dopiero 10 listopada 1981 r. Podpisał je upoważniony przez wojewodę
kierownik wydziału mgr Andrzej Gliniecki. W związku z rozważaniem możliwości przekazania tzw.
„okrąglaka” parafii NMP w Gdyni, proszę o przedstawienie koncepcji zagospodarowania tego obiektu
pod względem użytkowym jak również wystroju zewnętrznego z uwagi na lokalizację w centrum miasta 71.
Z treści odpowiedzi można wnioskować, że najprawdopodobniej kierownik nie zapoznał się z propozycją
ks. Wierzbowskiego dotyczącą zagospodarowania „okrąglaka”, lub zostawił sobie możliwość udzielenia w
przyszłości odmowy sprzedaży.
Proboszcz Wierzbowski odpisał niezwłocznie, bo już 15 listopada 1981 r.: W odpowiedzi na pismo
z dnia 10.11.br. dotyczące tak zwanego „okrąglaka” donoszę, że zgodnie z prośbą wystosowaną do Wojewody prof. Kołodziejskiego, „okrąglak” ma być na czas przejściowy używany, jako pomieszczenie potrzebne do kontynuowania prac związanych z budową nowego kościoła. Z pisma z dnia 12.11.br. z Wyd.
Gospodarki Przestrzennej w Gdańsku wynika, że została już ustalona lokalizacja nowego kościoła. Stanie
on na placu, gdzie obecnie stoi okrąglak. Zatem musi on być zniesiony. W okresie przejściowym pragniemy go wykorzystać na biura dla inżynierów i pomieszczenia dla pracowników. Zewnętrzny wystrój budynku pragniemy przeprowadzić w takim stopniu, jaki jest konieczny, aby nie ucierpiał na tym wygląd
miasta. Przekazujemy na początek prowizoryczny szkic naszych ustaleń i zamierzeń72.
Poniższe grafiki przedstawiają wizualizację wyglądu przedmiotowego okrąglaka. Z rysunków wynika, że nie był to budynek okrągły, jak można by sobie to wyobrazić na podstawie korespondencji wymienianej pomiędzy parafią a władzami.

Rys. 2. Elewacja zachodnia okrąglaka73

Rys. 3. Elewacja północna okrąglaka74
Kierownik Wydziału Spraw Społeczno Administracyjnych mgr Andrzej Gliniecki w dniu 9 grudnia 1981 r.
z upoważnienia prezydenta napisał do ks. mgr Edmunda Wierzbowskiego, Proboszcza Parafii NMP w
Gdyni: Zgodnie z prośbą z dnia 18 maja 1981 r. dotyczącą przekazanie w użytkowanie parafii lokalu
użytkowego tzw. okrąglaka uprzejmie informuję, że lokal ten przekazuję Parafii Najświętszej Marii Panny
w Gdyni na czas określony tj. do czasu ukończenia budowy nowego kościoła z przeinaczeniem na zaple71
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Ibidem, pismo 3A.V-6817-7/81, do ks. Mgr. Edmunda Wierzbowskiego z dnia 10 XI 1981 r., [b.p.].
Ibidem, pismo z dnia 13 XI 1981 r., SA. II. 6817-7/81, Urząd Miejski Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych w
Gdyni. [b.p.].
Ibidem, grafika przedstawiająca elewację części zachodniej okrąglaka, [b.p.].
Ibidem, grafika przedstawiająca elewację części północnej okrąglaka, [b.p.].
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cze techniczno-biurowe dla pracowników. W przypadku wydania decyzji negatywnej w przedmiocie budowy kościoła, decyzja o przydziale lokalu użytkowego tzw. okrąglaka zostanie uchylona a obiekt będzie
podlegał rozbiórce75. Dzień później została wydana decyzja administracyjna nr I-8176/7-012/135/81 podpisana z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Inspektora Miejskiego Świątkowską (pieczątka imienna
mało czytelna – przyp. autora): Decyzja o przydziale lokalu użytkowego dla Parafii NMP w Gdyni położonego w budynku nr 27 przy ul. Świętojańskiej w Gdyni – pawilon tzw. okrąglak. Lokal powyższy przydzielony zostaje na zaplecze techniczno-biurowe dla pracowników do czasu ukończenia budowy nowego kościoła76. Decyzja wydana była na czas określony i zawierała klauzulę o jej uchyleniu w przypadku wydania decyzji negatywnej dotyczącej budowy kościoła. Kopię otrzymali: ks. mgr Edmund Wierzbowski Proboszcz Parafii NMP w Gdyni, ROM Gdynia ul. Władysława IV 4 i Wydział Spraw Lokalowych w Gdyni,
który potwierdził odbiór dnia 10 grudnia 1981 r.
Kuria Biskupia Chełmińska 26 maja 1981 r. skierowała pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w którym poparła wnioski parafii w sprawie budowy kościoła oraz „odkupienia okrąglaka” i poprosiła o pozytywne ich rozpatrzenie. W załączeniu Kuria Biskupia przesyła dwa pisma parafii Najśw. Maryi
Panny w Gdyni z 27 kwietnia i 18 maja br., wraz z cytowanym w piśmie z 27 kwietnia odpisem pisma Ministerstwa Kultury i Sztuki z 10 kwietnia br. skierowanego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Gdańsku z zaleceniem postawienia wniosku o realizację nowego kościoła na terenie sąsiadującym77. Pismo zawierało cztery załączniki – wspomniane kopie trzech pism oraz szkic proponowanej lokalizacji
nowego kościoła. Podpisał je biskup Zygfryd Kowalski – Wikariusz Kapitulny.
W dniu 30 maja 1981 r. Wydział ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przesłał do Prezydenta Gdyni J. Krzeczkowskiego wspomniane pismo Kurii Biskupiej Chełmińskiej oraz wnioski proboszcza parafii NMP w Gdyni w sprawie budowy nowego kościoła i zakupu przeznaczonego do rozbiórki
„okrąglaka”. Wniosek w sprawie odkupienia istniejącego obiektu jest mylnie skierowany do Wojewody,
gdyż uprawnienia w tym zakresie posiada Prezydent Gdyni. Natomiast prosimy o stanowisko w sprawie
budowy nowego kościoła w proponowanym przez parafię miejscu78. Korespondencję podpisał Dyrektor
Wydziału ds. Wyznań mgr Edward Pobłocki.
Jest to kolejny dowód na daleko idącą ostrożność urzędników. Na początku lat osiemdziesiątych
XX w. skuteczność polityki władz wobec kościoła była znacznie mniejsza niż w latach poprzednich. Należy przypomnieć, że w tym czasie mieliśmy już papieża Polaka, który w dniach 2-10 czerwca 1979 r.
odbył pierwszą pielgrzymkę papieską do Polski. Wydawałoby się, że nastały czasy bardziej liberalne a
osoba Wielkiego Polaka, syna tej ziemi i głowy kościoła położy kres wszelkim animozjom na linii kościół – państwo. Mimo to nadal uzyskanie zgody na budowę nowego kościoła napotykało szereg przeciwności natury administracyjnej, objawiającej się głównie opóźnianiem terminów wydawania decyzji.
Decyzja o zatwierdzeniu planu zagospodarowania terenu kościoła została wydana dopiero 18 listopada 1982 r.79 natomiast pozwolenie na budowę 15 grudnia 1982 r., po rozpatrzeniu wniosku z 10 listopada 1982 r.80. Była to decyzja na budowę fundamentów pod nowy kościół przy ul. Zygmuntowskiej.
Oba pisma z upoważnienia Prezydenta Gdyni podpisał inż. Architekt Henryk Nawrocki.
W dniu 22 marca 1983 r. zapadła decyzja, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 marca 1983 r., w
sprawie montażu słupów stalowych ze stężeniami na budowę nowego kościoła: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Gdyni:
1. Ustala się miejsce i warunki realizacji inwestycji oznaczonej w załączniku graficznym określający
warunki wykorzystania terenów.
2. Zatwierdza się pod względem urbanistycznym i architektonicznym plan realizacyjny objęty załącznikiem.
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Ibidem, pismo z dnia 9 XII 1981 r., [b.p.].
Ibidem, decyzja o przydziale lokalu użytkowego I-8176/7-12/135/81 dnia 10 XII 1981 r., [b.p.].
Ibidem, pismo L. Dz. 1633/81/V, Kuria Biskupia Chełmińska do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 26 V 1981 r.,
[b.p.].
Ibidem, pismo WZ IV-598/81 z dnia 30 V 1981 r., [b.p.].
Ibidem, decyzja GT-I-BN-8322/154/82 paraf. NMP z dnia 18 XI 1982 r., [b.p.].
Ibidem, decyzja GT-II-BN-8381/080/82/ z dnia 15 XII 1982 r., [b.p.].

3. Udziela się pozwolenia na budowę inwestycji w całości w części obejmującej montaż słupów budowlanych ze stężeniami na terenie – działce położonej w Gdyni przy ul. 22 Lipca 2681.
Decyzję z up. Prezydenta Gdyni podpisał Architekt Miejski, inż. arch. Henryk Nawrocki Kierownik
Wydziału. Dnia 25 stycznia 1984 r. kościół wraz z przykościelnym cmentarzem i ogrodzeniem został wpisany
do rejestru zabytków woj. gdańskiego pod numerem 896, a obecnie w rejestrze woj. pomorskiego figuruje
pod nr 104982. Od 1986 r., po wybudowaniu nowego kościoła, przestał być kościołem parafialnym, został
kościołem filialnym tejże parafii. W dniu 26 czerwca 2001 r. zyskał rangę kolegiaty stając się siedzibą
Kapituły Gdyńskiej. To tylko niektóre, wybrane aspekty z bogatego życia parafii.
Kościół Najświętszej Maryi Panny był pierwszą świątynią zbudowaną w Gdyni. Od pierwszych dni
swojego istnienia wpisał się w historię najpierw wsi, potem miasta i ludzi tam żyjących. To w nim byli
chrzczeni, uczęszczali na lekcje katechezy, przystępowali do pierwszej komunii, bierzmowania, zawierali
sakrament małżeństwa i otrzymywali ostatnią posługę. Niepowtarzalny klimat świątyni sprawia, że wierni
znajdowali i znajdują w niej doskonałe warunki do modlitwy i chwili zadumy, powierzając Matce Bożej
Pocieszenia swoje radości i troski. W sercach wielu Gdynian na zawsze pozostanie najważniejszym kościołem w mieście. Pierwsza gdyńska parafia została erygowana zaledwie kilka miesięcy po otrzymaniu
praw miejskich. Świątynia jest więc rówieśnicą Gdyni, przetrwała II wojnę światową, była świadkiem
odbudowy miasta po wojennej zawierusze i powojennych relacji kościół – państwo. Przez te wszystkie
lata miały w nim miejsce różne wydarzenia związane z życiem parafii, regionu i kraju. W jego murach
świętowano uroczystości kościelne i państwowe, gromadzące nie tylko parafian, ale również mieszkańców Gdyni i okolic oraz rzesze turystów. Obchodzono w nim kolejne rocznice nadania praw miejskich,
Święta Wojska Polskiego i te zakazane w powojennej Polsce: 3 Maja – Święto Konstytucji, 15 sierpnia –
Bitwy Warszawskiej 1920 (cud nad Wisłą), 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości, rocznice
mordu katyńskiego oraz wiele innych, które były łączone ze świętami kościelnymi. Inicjatorem świąt
patriotyczno kościelnych był w ostatnich latach PRL-u oraz pierwszych latach III RP ks. prałat Edmund
Wierzbowski, a obecnie kontynuatorem dziekan, ks. prałat Edmund Skalski.
Kolegiata w życie współczesnej społeczności wpisuje się jako świątynia wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest popularnym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa. Rok po katastrofie smoleńskiej, 11 kwietnia 2011 r., odsłonięto przy kolegiacie tablicę pamiątkową, poświęconą ofiarom
tragedii. Od ponad dziewięćdziesięciu lat, każdego dnia Kościół Najświętszej Maryi Panny niesie posługę
w duchu wiary, patriotyzmu i poszanowania tradycji. Zaszczepione w nas wartości: wiara i słowa Bóg
Honor Ojczyzna, budują przyszłość wiarą czynioną, którą my tworzymy dla siebie i następnych pokoleń
tak, jak tworzyli ją dla siebie i dla nas nasi dziadowie.

SUMMARY
Future forged by faith. The Collegiate Church of Virgin Mary Queen of Poland in Gdynia in light
of chosen documents
Since the early beginnings of the 20th Century, Gdynia had no church. Over the years, Roman Catholic
faith marked its dominance as the first chapel was grounded. Establishing a new parish of Virgin Mary
came soon after the birth of Gdynia in 1926. The parish quickly became a cultural and religious centre in
flamboyantly growing city. It had faced evil abyss of both totalitarian regimes: German Occupation
(1939-1945) and Communist rule (1945-1989). Thanks to glorious and heroic stance of its priests, it has
not only overcame the dramatic obstacles of past times, but also strengthen its position by playing a vital
role in Gdynia’s incumbent social life.
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Ibidem, CP-II-BN-8381/309/83, Urząd Miejski w Gdyni Wydział Gospodarki Przestrzennej pismo z dnia 22 III 1983 r.,
[b.p.].
Uchwała Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r., s. 70. Patrz: Dz. U. WP Gdańsk, 27 I 2010 r.,
nr 12, s. 894 i 935.
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