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NNa nieofi cjalnym, prywat-
nym zdjęciu z rodzinnego 
archiwum – nieupozowa-
nym i nieretuszowanym 

– uśmiechnięty Bolesław Bierut, sto-
jąc na sopockiej plaży, wyciąga przed 
siebie rękę, wskazuje morze i coś wy-
jaśnia swojej córce Oleńce. Obok stoi 
pierworodny syn Jan z małżeństwa 
z Janiną Górzyńską. Sam Bierut jest 

Towarzysz na plaży
wojciech Fułek

W pierwszych latach powojennych czołowi polscy komuniści upodobali sobie Sopot 
jako letnią rezydencję. Regularnie gościł tu zwłaszcza Bolesław Bierut.

wyraźnie rozluźniony, w wakacyjnym 
nastroju, w płaszczu kąpielowym w pa-
ski, z podwiniętymi rękawami i związa-
nym w pasie sznurem. Córka, dziecko 
Bieruta i partyjnej towarzyszki Małgo-
rzaty Fornalskiej, wychowana w kom-
internowskim dietdomu w Moskwie – 
w kwiecistej, letniej sukience, z dwoma 

warkoczami przyozdobionymi misternie 
zawiązanymi kokardami. Syn, który – za 
radą ojca – w roku 1945 zmienił nazwi-
sko na Chyliński, też w jasnym płaszczu 
kąpielowym (taka była ówczesna plażo-
wa moda) – wpatrzony w daleki morski 
horyzont. W tle – sopockie molo i samot-
na rybacka łódka na brzegu.

Nie wiemy, co dokładnie pokazywał 
swoim dzieciom ówczesny władca Pol-
ski Ludowej, kto robił to zdjęcie i w któ-
rym roku. Wiemy natomiast gdzie. Mo-
żemy dziś zlokalizować to miejsce na 
sopockiej plaży, która przez lata niewiele 
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wydarzyło się w XX wieku 35

czą, w której z nabitą bronią przez całą 
dobę dyżurowali żołnierze. Mieszkańcy 
miasta omijali ten obszar, aby nie na-
razić się strażnikom, zresztą dostęp zo-
stał wtedy znacznie ograniczony. Cza-
sem spoglądano tylko z zaciekawieniem 
przez wysoki płot na rządowe limuzyny 
i kolejnych gości, dowożonych tu na let-
nie „wywczasy”, tak odmienne od tych, 
które proponowano „pracującym masom 
robotniczo-chłopskim”. Ekskluzywny, 
przedwojenny Kasino-Hotel, który we 
wrześniu 1939 roku gościł Adolfa Hit-
lera, przemianowany teraz na Grand Ho-
tel, dorobił się np. w tym samym czasie 
– zgodnie z nowym duchem Funduszu 
Wczasów Pracowniczych – wielkiej 
zbiorowej sali turystycznej, w której 
sypiało jednorazowo nawet do stu osób.

Pierwszy polityczny, propagandowy 
wiec z udziałem Bolesława Bieruta, któ-
ry pełnił wtedy funkcję przewodniczą-
cego Krajowej Rady Narodowej, odbył 
się w zniszczonym Gdańsku 8 kwietnia 
1945 roku. Bierut, wraz z premierem 
Edwardem Osóbką-Morawskim, gościł 
też wkrótce w Sopocie – 2 września tego 
samego roku, na uroczystym koncercie 
w otwartej właśnie Filharmonii Bałtyc-
kiej. Obaj byli inicjatorami przekazania 
dwóch sopockich kamienic na mieszkania 

dla muzyków oraz przyznania im specjal-
nych przydziałów żywności i ubrań. Naj-
prawdopodobniej już wtedy towarzysz 
„Tomasz” – jak w kręgach partyjnych na-
zywano Bieruta – upodobał sobie Sopot 
jako przyszłą nadmorską siedzibę, być 
może również z powodu dawnych, przed-
wojennych jeszcze, sentymentów partyj-
nych. Otóż odwiedził on to miasto po raz 
pierwszy w roku 1927 – jeszcze jako dzia-
łacz Komunistycznej Partii Polski. Przez 
kilka letnich i jesiennych miesięcy – za-
nim skierowano go do Międzynarodowej 
Szkoły Leninowskiej w Moskwie – był 
rezydentem w Wolnym Mieście Gdańsku, 
które miało status niezależnego teryto-
rium. W II RP groziły mu wtedy – jako 
działaczowi nielegalnej partii – areszto-
wanie i proces sądowy. „Dlatego Komitet 
Centralny KPP – wspominał syn Bieruta – 
zdecydował, że powinien opuścić Polskę. 
Wyjechał do Sopotu, gdzie mógł korzy-
stać z prawa azylu. Brał udział w pracach 
kierownictwa partii, które z tych samych 
przyczyn miało tam swoją siedzibę”. Rze-
czywiście, na terytorium Wolnego Miasta 
Gdańska inwigilacja działaczy KPP przez 
polską policję była zdecydowanie utrud-
niona, sopocka lokalizacja tajnych partyj-
nych struktur była zatem doskonałym roz-
wiązaniem. W małej, istniejącej do dziś 

się zmieniła. Brzeg morza, który wyzna-
cza początek lub koniec plażowej domi-
nacji, wciąż bowiem tkwi w tym samym 
miejscu, ciągle agresywnie zaczepiany 
przez „spienione fale”, te same, które 
kiedyś – jak w słowach popularnej pio-
senki – „gonił zachodni wiatr”.

Sentyment towarzysza 
„Tomasza”
Bierut spędzał z rodziną letnie waka-
cje najczęściej właśnie tu – w sopockim 
ośrodku rządowym, zorganizowanym 
w kompleksie kilku przedwojennych 
willi nad samym morzem. Część pla-
ży i nadmorskiej promenady, sąsiadu-
jąca z tymi willami, została wydzielo-
na i ogrodzona. Trafi ła pod „troskliwą 
opiekę” specjalnego oddziału wojsk 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go. Teren od strony północnej chroniły 
wartownia oraz szlaban. Obok wartowni 
postawiono wysoką wieżyczkę strażni-
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  Bolesław Bierut z marsz. Michałem Rolą-Żymierskim, Gdańsk-Oliwa, 1946 rok
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wydarzyło się w XX wieku36

kamieniczce przy ul. Jana Winieckiego 23 
(wówczas Benzlerstraße, nazwanej tak 
dla upamiętnienia długoletniego lekarza 
uzdrowiska, Hermanna Benzlera) zorga-
nizowano w latach 1926–1929 m.in. cen-
tralną partyjną redakcję oraz sekretariat 
Biura Politycznego KPP. Zapewne Bierut 
spał w tym samym miejscu ze wględu 
na dość znaczne koszty zakwaterowania 
w popularnym kurorcie. Do plaży miał 
stamtąd zaledwie kilka minut spacerem, 
z pewnością poznał więc wszystkie uro-
ki nadmorskiej okolicy, podziwiał piasz-
czyste plaże i soczystą zieleń parkowych 
drzew, egzotycznych krzewów i kwiatów, 

z których zawsze słynął Park 
Północny, pamiętający jeszcze 
czasy doktora Jana Jerzego Haff-

nera. Nic więc dziwnego, że Bierut darzył 
Sopot szczególną sympatią i powracał tu 
wyjątkowo często.

Na powojenną sopocką rezydencję 
upatrzył sobie jedną z piękniejszych 
nadmorskich willi, należącą niegdyś do 
bogatego niemieckiego kupca, Ernsta 
Claaszena. Tuż po wojnie przez jakiś 
czas mieszkał w tym budynku z rodzi-
ną Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy 
morskiej legendy Gdyni i wicepremier 
II Rzeczypospolitej. Bierut ściągnął go 
do Sopotu z wojennej emigracji, oferując 
stanowisko szefa – powołanej we wrześ-
niu 1945 roku – Delegatury Rządu do 

spraw Wybrzeża i obiecując dużą samo-
dzielność. Na tym początkowym etapie 
Kwiatkowski – doskonały fachowiec – 
był dla nowych władz nabytkiem wręcz 
bezcennym, nic więc dziwnego, że zy-
skał on – mimo sanacyjnej przeszłości 
– osobiste wsparcie Bieruta. Kwiatkow-
ski był nie tylko teoretykiem i wizjone-
rem, lecz także doskonałym organizato-
rem, zarażającym swoim entuzjazmem 
wszystkich współpracowników. W listo-
padzie 1947 roku napisał w przedmo-
wie do poematu Sen o morskiej potędze 
autorstwa sopockiej literatki Stanisławy 
Fleszarowej-Muskat: „Ziarno morskie 
w glebie polskiej kiełkowało. »Trzeba 
więc poczekać, aż naród poszum mo-
rza w swym sercu usłyszy« [tak pisała 
Fleszarowa-Muskat]. Spadkobiercą tej 
chwili dziejowej stało się nasze pokole-
nie. Ono usłyszało. Sen o morskiej potę-
dze staje się rzeczywistą osnową na war-
sztacie dziejowym Polski współczesnej”.

Swój sopocki sen w powojennej Pol-
sce Eugeniusz Kwiatkowski śnił, nie-
stety, dość krótko. Ówczesny premier 
Józef Cyrankiewicz (skądinąd wraz 
z żoną, znaną aktorką Niną Andrycz, 
stały bywalec rządowego ośrodka) nie-
bawem odwołał go z nadmorskiej pla-
cówki, a książkę błyskawicznie wyco-
fano z księgarń z zakazem kolportażu. 
Socjalistyczna Polska nie mogła prze-
cież odrodzenia polskiego wybrzeża za-
wdzięczać politykowi przedwojennemu. 
Delegaturę Rządu ds. Wybrzeża rozwią-
zano ostatecznie na osobiste polecenie 
Bieruta w roku 1948, a Kwiatkowskiego 
zesłano na drugi koniec Polski z admi-
nistracyjnym zakazem pobytu na Wy-Fo
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37wydarzyło się w XX wieku

brzeżu i w Warszawie. Osiedlił się w ro-
dzinnym Krakowie, gdzie zajął się pracą 
naukową w dziedzinach chemii, ekono-
mii i historii.

Sopocki sąd nad Gomułką
W tym samym roku, w sierpniu, 
Bierut wypoczywał wraz z rodzi-
ną w Sopocie, gdzie oddano już do 
jego dyspozycji całą willę Claasze-
na. Pozostali członkowie Biura Poli-
tycznego (m.in. Jakub Berman i Ma-
rian Spychalski) spędzali letnie urlopy
również nad morzem, ale w Juracie 
i Jastrzębiej Górze. Ponieważ Bierut 
przygotowywał się już wtedy do osta-
tecznej rozprawy z niewygodnym dla 
niego Władysławem Gomułką, który 
wciąż pełnił prestiżową funkcję sekre-
tarza generalnego Polskiej Partii Robot-
niczej, łącząc ją ze stanowiskiem mini-
stra ds. ziem odzyskanych, zaprosił do 
swojej sopockiej willi zaufanych towa-
rzyszy partyjnych. Wspominał syn Bie-
ruta: „10 sierpnia przyjechali wszyscy 
do Sopotu i uznali za niezbędne prze-
prowadzenie z Wiesławem [to partyjny 
pseudonim Gomułki] rozstrzygającej 
rozmowy”. Możemy zatem przyjąć, że 
ostateczne decyzje w sprawie odsunięcia 
od władzy i późniejszego aresztowania 
Władysława Gomułki zapadły właśnie 
wtedy – podczas nieformalnego spot-
kania Biura Politycznego w sopockiej 
willi Bieruta. Rozmowa z towarzyszem 
„Wiesławem” niczego już nie zmieni-
ła. Postanowiono postawić Gomułce 
zarzuty związane z jego „odchyleniem 
prawicowo-nacjonalistycznym” i uzy-
skać osobistą aprobatę Józefa Stalina dla 
tych działań. W związku z tym Bierut 
miał zamiar ustąpić z funkcji prezydenta 
(którą pełnił od 1947 roku) i oddać się 
wyłącznie sprawom partii, przejmując jej 
przywództwo. „Ojciec mój na propozy-
cję Stalina, przekazaną mu telefonicznie 
jeszcze w Sopocie, pozostał na stano-
wisku Prezydenta RP” – relacjonował 
wiele lat później syn Bieruta.

Towarzysz „Wiesław” stracił najpierw 
swoją funkcję partyjną, później ministe-
rialną, by w końcu doczekać się aresz-
towania i usunięcia z partii. Od kiedy 

w glorii powrócił w końcu na partyjne 
salony w roku 1956, zdarzało mu się by-
wać w sopockiej willi, widywano go tam 
zwłaszcza w drugiej połowie lat sześć-
dziesiątych. Korzystał z niej jednak dosyć 
rzadko, bo nie przepadał za urlopami nad 
morzem, a w dodatku dom napiętnowany 
był sensacyjnymi zeznaniami zbiegłego 
na Zachód w roku 1953 wysokiego funk-
cjonariusza bezpieki, Józefa Światły. To 
on osobiście aresztował Władysława Go-
mułkę i jego żonę, Zofi ę, oraz zajmował 
się przygotowaniem pokazowego procesu 
Gomułki, do którego ostatecznie nie do-
szło. W swoich słynnych audycjach na 
antenie Radia Wolna Europa „Za kulisami 
partii i bezpieki” Światło m.in. demasko-
wał wystawny tryb życia partyjnych pro-
minentów (który sam zresztą prowadził), 
opisując ich luksusowe rezydencje wypo-
czynkowe m.in. w Natolinie, Konstan-
cinie, Krynicy, Juracie czy ekskluzywną 
willę w Sopocie.

Aleja prominentów
Tuż obok willi Bieruta stały inne bu-
dynki, które na swoje letnie rezyden-
cje wybrali m.in. Edward Osóbka-Mo-
rawski, Michał Rola-Żymierski, Józef 
Cyrankiewicz i „marszałek dwóch na-
rodów” Konstanty Rokossowski. Temu 
ostatniemu, podobnie jak Bierutowi, 
uroczyście nadano tytuł honorowego 

obywatela miasta Gdańska. Do Sopo-
tu, dawnego ekskluzywnego „siedliska 
burżuazyjnej rozpusty”, co roku na letnie 
urlopy chętnie przybywali nowi władcy 
Polski, dlatego nadmorską trasę space-
rową miejscowi sarkastycznie nazywali 
„aleją prominentów”. Krążyły też wśród 
sopocian słuchy o dziwnym zamachu na 
marszałka Rolę-Żymierskiego (skądinąd 
w tamtym czasie już honorowego oby-
watela Sopotu), do którego ponoć odda-
no kilka strzałów, kiedy pewnego ranka 
wraz z adiutantem galopował konno po 
plaży. Wypoczynkowy Ośrodek Rządo-
wy, bo taką nazwę nieco później otrzy-
mał kompleks willi i budynków zaple-
cza, działał w tej formie do roku 1956, 
później zaś stał się Wojskowym Domem 
Wypoczynkowym, w którym nadal chęt-
nie bywali prominenci. Podobno na po-
czątku stanu wojennego pojawił się tam 

  Święto Morza w Gdyni: Bolesław Bierut 
i marsz. Konstanty Rokossowski ocieplają 
swój wizerunek
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wydarzyło się w XX wieku38

też gen. Wojciech Jaruzelski z całym 
swoim wojskowym sztabem, aby osobi-
ście nadzorować pacyfi kację Wybrzeża.

W pobliżu mieściła się prymitywna 
rybacka przystań – kilka łodzi wyciąg-
niętych na brzeg, drewniane mance, na 
których suszono sieci, i drewniane, rozpa-
dające się boksy, w których trzymano na-
rzędzia, sieci, sprzęt i skrzynki. Ostra woń 
ryb unosiła się w powietrzu, przenoszona 
morską bryzą w stronę wydm i alejki.

Kiedy się urodziłem, w moim mieście 
o istnieniu Bolesława Bieruta przypo-
minała już tylko nazwa jednej z ulic, 
choć w rozmowach rodziców czasami 
powracał ponury cień towarzysza „To-
masza” i czasów stalinowskich. Ojciec 
nazywał Bieruta Nikodemem Dyzmą 
PRL. Kiedy kilka lat później zobaczy-
łem zdjęcie starszego, łysawego męż-
czyzny, wyglądającego jak skromny 
urzędnik lub księgowy, byłem chyba 
rozczarowany. Nie tak wyobrażałem so-
bie kogoś, kto twardą ręką (choć nie-
zbyt samodzielnie) rządził nieprzerwa-
nie Polską blisko dwanaście lat. To od 
tego niepozornego człowieczka zależa-
ły losy tak wielu ludzi i mojej ojczyzny?

Dzisiejsza ul. Haffnera – kilka mie-
sięcy po wojnie nosząca imię Stefana 
Batorego – wciąż jest nazywana przez 
wielu starszych sopocian ul. Bieruta. Ro-
dzice odwiedzali czasami, zlokalizowa-
ną przy ul. Bieruta 7, malutką herbaciar-
nię pani Piaskowskiej pod uroczą nazwą 
„Moja Maleńka”, słynącą z doskonałej 
herbaty. Naprzeciwko mieszkała rodzina 
Herbertów, a młodziutki Zbigniew Her-
bert pisywał tam swoje pierwsze teksty.

„Miasto pasożytnicze”
Niechciany już dziś, z oczywistych po-
wodów, patron ulicy ma jednak, o dziwo, 
w najnowszej historii Sopotu zapisaną 
również pozytywną kartę. Jeden z pierw-
szych powojennych prezydentów mia-
sta, Antoni Turek, jeszcze w roku 1946 
udał się bezpośrednio do Bieruta, aby 
– podczas jednego z jego licznych po-
bytów nad morzem – uzyskać zgodę na 
wprowadzenie biletów wstępu na molo. 
„Obiekty użyteczności publicznej, tego 
rodzaju jak molo, muszą być udostępnia-

ne ludności bezpłatnie” – odpowiedział 
towarzysz „Tomasz”. Nie był jednak 
chyba dość stanowczy, skoro już na-
stępnego lata wprowadzono płatne bilety 
i specjalne karty wstępu na najsłynniej-
szą sopocką atrakcję turystyczną. Mało 
jednak brakowało, aby drewniane molo, 
wymagające co roku napraw i rekon-
strukcji, w ogóle zniknęło z mapy kuror-
tu. Po udanym sezonie letnim roku 1947 
jesienne sztormy całkowicie zniszczyły 
mola w Jelitkowie, w Brzeźnie i Orło-
wie. Ostatecznie dwa pierwsze w ogóle 
zlikwidowano, a molo orłowskie znacz-
nie skrócono. Silne sztormy nadweręży-
ły również drewnianą konstrukcję so-
pockiego mola i władze wojewódzkie 
planowały jego rozbiórkę. Taka decy-
zja wpisywała się w ówczesną politykę, 
uznawano bowiem poniemiecki kurort 
z jego kapitalistyczną otoczką i kłopot-
liwym wielokulturowym dziedzictwem 
za miasto „pasożytnicze, nieprodukują-
ce żadnych dóbr materialnych i posia-
dające samowystarczalność koniunktu-
ralną”, czyli stanowiące niebezpieczny 
balast w nowym ustroju powszechnej 
szczęśliwości. Cokolwiek miało to zna-
czyć w partyjnej nowomowie – brzmiało 
jednak wyjątkowo groźnie i złowiesz-
czo. Ba, planowano nawet przyłączenie 
Sopotu do Gdańska jako jego dzielnicy 
mieszkaniowej.

Tym zamiarom sprzeciwił się ów-
czesny kierownik Miejskich Zakładów 
Uzdrowiskowo-Kąpielowych, Mieczy-
sław Cisłak, któremu administracyjnie 
podlegały wówczas m.in. plaże, zakład 
balneologiczny oraz właśnie molo. Ko-
rzystający z zabiegów uzdrowiskowych 
marsz. Żymierski obiecał mu osobiste 
wstawiennictwo u najwyższych władz. 
Wiosną 1948 roku udało się ostatecz-
nie zorganizować w Sopocie spotka-
nie z Bierutem, który zapoznał się ze 
zniszczeniami i obiecał rządową po-
moc. Wkrótce też cofnięto decyzję 
o rozbiórce sopockiego mola oraz za-
gwarantowano – w wyniku osobistej 
interwencji towarzysza „Tomasza” – 
przekazanie przez Państwową Komisję 
Planowania Gospodarczego pokaźnej 
kwoty 35 mln złotych na niezbędne pra-

ce remontowe. Molo zostało uratowane, 
a Sopot odbywał swoją kolejną nadmor-
ską wędrówkę, nie ruszając się z miej-
sca – z pozycji miasta „pasożytniczego” 
do statusu letniej stolicy Polski i perły 
Bałtyku. Z pewnością sympatia Bieruta 
do sopockiego kurortu oraz niewątpliwa 
atrakcyjność jego nadmorskiej rezyden-
cji z plażą w tle odegrały w tej historii 
niebagatelną rolę. Choć z drugiej strony 
czasami trudno było nadążyć za niektó-
rymi decyzjami towarzysza „Tomasza” 
związanymi z Sopotem. W roku 1949 
na osobisty wniosek Bieruta dokona-
no np. wpłaty kwoty 100 tys. złotych 
na rzecz… Obywatelskiego Komite-
tu Budowy Kościoła pw. św. Michała 
w Sopocie. Był to oczywiście z jednej 
strony wyłącznie propagandowy, pusty 
gest, z drugiej wzbudzał on z pewnością 
konsternację wśród niezorientowanych 
mas partyjnych. Stwarzał jednak – po-
dobnie jak prezydencka przysięga Bie-
ruta, składana spektakularnie z ręką na 
Biblii – polityczną zasłonę dymną, za 
którą posuwano się do licznych aresz-
towań, represji i tortur.

Swojego socrealistycznego patrona 
sopocka ulica zmieniła dopiero w roku 
1989. Bierut towarzyszył zatem sopo-
cianom i wczasowiczom aż do samego 
końca PRL. Działo się tak (nie tylko 
zresztą w Sopocie – imię Bolesława 
Bieruta aż do 1989 roku nosił m.in. 
Uniwersytet Wrocławski), mimo że 
już wówczas było powszechnie wia-
domo, co miała na sumieniu ta mario-
netka Stalina, znana z bezpardonowej 
walki o władzę na szczytach PPR. Je-
den z najbliższych współpracowników 
towarzysza „Tomasza” w latach czter-
dziestych, premier Edward Osóbka-
-Morawski, tak opisywał jego osobo-
wość: „Bieruta znałem jako skromnego, 
pracowitego człowieka, ale także jako 
cynika, który bez zająknienia czarne na-
zywał białym i odwrotnie. Był to czło-
wiek małostkowy i podły”.
Wojciech Fułek – rodowity sopocianin, radny 
miejski, publicysta, scenarzysta i pisarz, współautor 
książki Kurort w cieniu PRL-u. Sopot 1949–1989 (2007), 
autor m.in. monografi i Opery Leśnej Od huzarów śmierci 
do Eltona Johna (2009) i sopockiego mola Krótka 
historia nieskończoności (2009)


