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Eryk Krasucki

O Piotrze Zarembie, 
jego pamiętnikarskim dziele 

i o tym, co dziś znaczy dla szczecinian 

Zapisywał na gorąco 4 lipca 1945 roku: „Odjazd do Szczecina przez peryfe-
rie Berlina, wprost na Bernau i potem na północ. Jazda buickiem trwa 2 godzi-
ny, z szybkością chwilami ponad 110 km – i to wśród krętej drogi. Czas ten jest 
jeszcze za krótki, aby wytrzeźwieć od tej malagi i szampana, którym uraczył nas 
major Fiedotow. Ale po przybyciu już sam fakt powrotu jako zwycięzca otrzeźwił 
mnie zupełnie. Ustalamy z Fiedotowem tok postępowania: jutro o 3-ej dostarcza 
on mnie schemat organizacyjny dotychczasowego zarządu niemieckiego, a o 6-ej 
wieczorem nastąpi przejęcie zarządu niemieckiego. Zmęczony piekielnie zasypiam 
snem kamiennym”1. Taki był początek. Nie pierwszy, prawda, ale trzeci, w końcu 
jednak de initywny. 5 lipca 1945 roku Szczecin przeszedł ostatecznie w ręce pol-
skiej administracji po skomplikowanej dyplomatycznej rozgrywce, która toczyła 
się od kwietnia, a właściwie jeszcze dłużej2. Można to ująć bardziej patetycznie, 
a więc tak, jak ujmował to plakat, który na szczecińskich ulicach rozlepiano dwa 
dni później: „POLACY! Szczecin jest polski!”3. Ten ton wydaje mi się zresztą bar-
dzo adekwatny do opisywanego czasu. Szczególnie zaś do dnia, który był bodaj 
czy nie najbardziej znaczący w całej karierze Piotra Zaremby. Nie najważniejszy, 
1 P. Zaremba, Dziennik 1945, oprac. Z. Chmielewski, J. Macholak, wstęp K. Kozłowski, posłowie B. So-

chański, Szczecin 1996, s. 63.
2 Jak była skomplikowana, pokazuje książka Piotra Zaremby Walka o polski Szczecin, Wrocław – 

Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, a także wyimki opublikowanego niedawno raportu 
Rohana Butlera, doradcy historycznego Foreign Of ice, zob. Brytyjczycy o statusie Szczecina. Tajny 
raport Rohana Butlera (1965), wstęp i oprac. J. Tybinka, R. Techman, Szczecin 2016. 

3 Stettin. Szczecin. 1945–1946. Dokumente – Erinnerungen. Dokumenty – Wspomnienia, wybór, re-
dakcja, komentarze T. Białecki i inni, Rostock 1995, s. 208–209.
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nie najtrudniejszy, ale najbardziej obrosły w znaczenia, symbolikę i konsekwen-
cje. To on de iniuje jego powojenną działalność publiczną. Za jego sprawą stał się 
tym, kim był, jeśli idzie o jego publiczną obecność. Wliczając w to rzeczy wzniosłe 
i mniej wzniosłe, mądrość, błędy i wszystko, co składa się na fascynujący życiorys 
polityka, naukowca i pisarza. Aż dziw bierze, że przed takim dniem był w stanie 
spokojnie zasnąć.

Urodził się w Heidelbergu 10 czerwca 1910 roku. Ojciec, również Piotr, był 
urzędnikiem bankowym, później zaś o icerem Wojska Polskiego, który został odsu-
nięty od służby w stopniu podpułkownika. Miało to miejsce niedługo po przewrocie 
majowym, co jest wyraźnym sygnałem na temat jego politycznych sympatii. Zwo-
lennik endecji, był jednocześnie człowiekiem nadzwyczaj lojalnym wobec swego 
najważniejszego przełożonego – generała Józefa Hallera, którego był adiutantem 
w okresie I wojny światowej i z którym z Rosji dotarł najpierw do Francji, a potem 
wraz z Błękitną Armią do Polski. Zaremba towarzyszył generałowi aż do jego śmierci 
i jest to bez wątpienia najważniejsza polityczna przyjaźń Piotra seniora. Klimatem 
uwielbienia dla generała Hallera nasiąkali również jego synowie, w tym późniejszy 
prezydent Szczecina. Piszę o tym, bo choć wielokrotnie wspominano o jego młodzień-
czych endeckich sympatiach, to nie było zbyt wielu świadectw je potwierdzających. 
Dopiero wspomnienia Pawła Zaremby, syna Piotra, które ukazały się w 2013 roku, 
rzucają na ten wątek nieco więcej światła4. Nie jest on zresztą drugorzędny, jeśli 
uwzględnić powojenne losy Zaremby i jego postawę. Równie istotne jest to, że wy-
kształcenie, ogładę i pęd ku wiedzy zawdzięcza on, jak się wydaje, w największym 
stopniu matce, Jadwidze Nadinie z domu von Herwarth. Pochodziła ona ze starej 
niemieckiej rodziny arystokratycznej, która osiadła w Rosji. Była kobietą znako-
micie wykształconą, studiującą języki nowożytne w kilku europejskich krajach. 
W Polsce zajęła się dziennikarstwem, pracą społeczną i nauczaniem. Szczególnie 
mocno angażowała się w działalność świeckich stowarzyszeń i organizacji zwią-
zanych z Kościołem katolickim. Biorąc pod uwagę powojenną sytuację, takie po-
chodzenie Piotra Zaremby mogło być co najmniej kłopotliwe. Mimo to prezydent 
pisał o nim otwarcie. I tak, w życiorysie spisanym w marcu 1947 roku na potrzeby 
Polskiej Partii Robotniczej, do której właśnie wstępował, można przeczytać: „wy-
chowany byłem w duchu wybitnie postępowym, ostro antysanacyjnym, niemniej 
jednak na podłożu patriotyczno-religijnym”5. Co więcej, Zaremba żywił wówczas 
przekonanie (mniejsza o to, że naiwne, biorąc pod uwagę zbliżającą się szybki-
mi krokami stalinizację), że jest w stanie pogodzić swój religijny światopogląd 
z doktryną marksistowską. „Jestem człowiekiem wierzącym i religijnym – pisał 

4 P. Zaremba, Koligacje rodzinne pierwszego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby, Szczecin 2013.
5 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecnie (dalej: AIPN Szczecin), sygn. 009/607, Od-

pis życiorysu złożonego przez Piotra Zarembę w Polskiej Partii Robotniczej 24 marca 1947 roku, 
Szczecin, 18 sierpnia 1947, k. 202–203.
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– i uznaję, że fakt ten w niczym nie utrudnia, ale właśnie ułatwia mi pracę dla do-
bra Polski pod politycznym i społecznym kierunkiem Polskiej Partii Robotniczej”6.

Rodzina Zarembów osiadła w Wielkopolsce, kupując majątek w Słupi w pobliżu 
Jarocina, a potem pod koniec lat 20. przeniosła się do Poznania. Piotr tam właśnie 
kończy gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego. Studia podejmuje początkowo na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, ale po roku wyjeżdża do Lwowa, gdzie na Wydziale Inżynierii Lądowej Po-
litechniki poznaje tajniki budowy dróg i mostów. Dyplom uzyskuje w 1934 roku, 
po czym zatrudniony zostaje w Zarządzie Miejskim w Poznaniu, gdzie stopniowo 
zdobywa doświadczenie i znajduje uznanie u przełożonych. Łączy się to z powie-
rzeniem mu kolejnych prac, jest więc kolejno: inżynierem projektantem w Dyrekcji 
Kanalizacji, szefem Biura Projektów, kierownikiem licznych budowli wchodzących 
w skład miejskiej infrastruktury i osobą nadzorującą techniczną stronę budowla-
nej obrony przeciwlotniczej Poznania. Obok tego publikuje, zarówno rzeczy na-
ukowe, jak i publicystyczne, pisząc na temat miejskiej zieleni i gospodarki komu-
nalnej. Artykuły te są zapowiedzią późniejszej kariery naukowej. Pisać Zaremba 
nie przestanie, co warto szczególnie podkreślić, również w czasie okupacji i choć 
będzie to pisanie „do szu lady”, to powstałe wówczas teksty zostaną wkrótce po 
wojnie opublikowane, a ich praktyczne znaczenie będzie trudne do przecenienia.

Wybuch wojny stanowi kres stabilnego życia Piotra Zaremby, choć całą okupa-
cję spędzi on w Poznaniu. Zmiana dotyczyła zwłaszcza sfery zawodowej. Z oczywi-
stych powodów miał dostęp wyłącznie do mniej prestiżowych stanowisk. Zatrud-
nienie znalazł więc w Dyrekcji Ogrodów Miejskich jako zwykły robotnik, później 
zaś wykonywał pracę kreślarza i technika w Miejskiej Dyrekcji Kanalizacji. Tu swo-
ją wiedzę mógł spożytkować przy budowie oczyszczalni ścieków w Szelągu pod 
Poznaniem (dziś to jedna z dzielnic miasta). Oprócz tego konspirował. Na tajnych 
kompletach kształcił młodych ludzi w zakresie techniki miejskiej i budownictwa, 
a wraz z grupą architektów przygotował potajemnie w roku 1944 plan rozwoju Po-
znania, który przyczynił się w istotnym stopniu do powojennej odbudowy miasta. 
Istnieje jeszcze jeden ciekawy wątek, który ma szczególne znaczenie dla powojen-
nych losów Piotra Zaremby. W swych życiorysach, pisanym w latach 40., jak i tym 
późniejszym o lat dwadzieścia, informował odpowiednie instytucje, że nie należał 
do żadnej organizacji podziemnej. I było to prawdą. Wiadomo jednak, co ujawnił 
w swoich wspomnieniach, że w 1943 roku miał kontakty konspiracyjne, najpew-
niej z najaktywniejszą w Wielkopolsce Organizacją Ziem Zachodnich „Ojczyzna”, 
której pro il ideowy był określony wyraźnie narodowo7. To stamtąd miało zostać 
ku niemu skierowane pytanie, czy nie chciałby po zakończeniu wojny podjąć pracy 

6 Tamże.
7 J.J. Nikisch, Organizacja „Ojczyzna” w latach 1939–1945, „Więź” 1985 nr 10–12, s. 184–207; „Ojczy-

zna” 1939–1945. Dokumenty, wspomnienia, publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004.
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na przejętym przez Polskę Pomorzu Zachodnim. Zaremba odpowiedział wówczas 
twierdząco, precyzując jednocześnie, że chciałby pracować nad morzem, co więcej, 
podpowiedział swemu rozmówcy, że miejscem tym mógłby być mało mu wówczas 
znany Szczecin. Osobą, która zadała późniejszemu prezydentowi to pytanie, był 
Stanisław Kirkin, kolega po profesji, który swoje powojenne życie również związał 
z miastem nad Odrą. Pisząc o tych sprawach, trudno się opędzić od spostrzeże-
nia, że to, co w okresie wojennym brzmiało nadzwyczaj fantastycznie, stosunko-
wo szybko stało się rzeczywistością. Historia ta ujawnia jednocześnie umiejętność 
formułowania dalekosiężnych planów przez ludzi związanych z wielkopolskim 
ośrodkiem myśli zachodniej i ogrom prac koncepcyjnych, jaki wykonali oni w okre-
sie przedwojennym i w trakcie wojny. Bez nich polonizacja tzw. Ziem Odzyskanych 
byłaby dużo trudniejsza.

Wraz z nastaniem roku 1945 sprawy potoczyły się bardzo szybko. Pierwsze 
tygodnie po wyzwoleniu to ponownie praca w poznańskim Zarządzie Miejskim, 
ale już w końcu marcu, w związku z wyrażeniem pragnienia pracy na rzecz „no-
wych ziem”, Zaremba otrzymał stanowisko kierownika w Biurze Planowania Re-
gionalnego. Działało ono przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu na Okręg Pomorze 
Zachodnie, którym był wówczas Aleksander Kaczocha-Józefski, a od 13 kwietnia 
płk Leonard Borkowicz. Zaremba otrzymał zadanie organizowania ekip technicz-
nych, które w następnych tygodniach pomagać miały w uruchamianiu infrastruk-
tury miejskiej na wskazanym obszarze. Ich punktem zbornym była Piła, będąca 
tymczasową siedzibą Pełnomocnika Rządu. Jednak to w Poznaniu, a nie w mieście 
nad Gwdą, został Zaremba poinformowany o tym, że obejmie funkcję prezyden-
ta Szczecina, który został po ciężkich walkach zdobyty przez Armię Czerwoną 
26 kwietnia. W jednej z jego książek znalazł się taki oto zapis tego momentu: „Prze-
rwałem swój marsz po mieście i udałem się na ulicę Konopnickiej 6, aby zameldo-
wać się tam w poznańskiej ekspozyturze Pomorza Zachodniego u zastępcy puł-
kownika Borkowicza kpt. Jaśkiewicza. Od niego dowiedziałem się, że zostałem 
wyznaczony na prezydenta Szczecina i mam natychmiast, tak jak stoję, udać się do 
zdobytego miasta. Działo się to o godzinie 15.00, w piątek 27 kwietnia 1945 roku”8. 
Zaczynał się czas wielkiego entuzjazmu i niepewności, czy rozpoczęta właśnie mis-
ja znajdzie szczęśliwy inał. Bez owych 10 tygodni, dzielących zajęcie Szczecina od 
jego ostatecznego przejęcia przez Polaków w dniu 5 lipca, zwycięstwo, o którym 
prezydent pisał w notatce zamieszczonej na wstępie tego tekstu, miałoby zupełnie 
inny smak. Inaczej też, jak się wydaje, Zaremba pojmowałby i de iniował miasto, 
którym przyszło mu przez 5 lat zarządzać.

Wspomnienia, które są zapisem owych lat, przynoszą tak ogromną liczbę szcze-
gółów, że ich streszczanie, a nawet pobieżny opis w tym miejscu mija się z celem. 
Dobrym rozwiązaniem wydaje się natomiast oddanie głosu prezydentowi, który 
8 P. Zaremba, Walka o polski Szczecin…, s. 120.
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spisując swój życiorys w latach 60., w tak lakoniczny sposób opisywał ów czas: 
„Bezpośrednio po zdobyciu Szczecina, (…) zostałem mianowany Prezydentem Mia-
sta Szczecina (…). W tym okresie dokonane zostało zagospodarowanie Szczecina, 
pierwszy etap jego odbudowy oraz zasiedlenie miasta ludnością polską. W cią-
gu 1945 roku przeprowadziłem rozmowy w naczelnym dowództwie radzieckich 
wojsk okupacyjnych w Berlinie, byłem jednym z dwóch członków delegacji polskiej 
dla delimitacji lądowego przebiegu granicy polsko-niemieckiej oraz podpisałem 
w imieniu PRL układ w Schwerinie. Brałem udział jako członek delegacji polskiej 
w obradach Międzynarodowego Związku Miast na szeregu Kongresów zagranicą 
(Anglia 1946, Francja, Belgia 1947, Szwajcaria 1949)”9. Mam podejrzenie, że mniej 
już nie można było powiedzieć. A przecież za niemal każdym z tych haseł kryją się 
sprawy doniosłe. Rozmowy z dowództwem Armii Czerwonej w Niemczech to prze-
cież nic innego, jak szukanie poparcia dla takiego kształtu linii granicznej, który 
był z pespektywy ówczesnej racji stanu najkorzystniejszy. To w gruncie rzeczy być 
albo nie być dla polskiego Szczecina, jaki znamy współcześnie, bo przecież pomysły 
przedzielenia go Odrą były poważnie brane pod uwagę. Równie istotne są dwa inne 
hasła: „pierwszy etap odbudowy” i „zasiedlenie miasta ludnością polską”. Oba pro-
cesy (abstrahując od ich skomplikowanej warstwy technicznej) były w warunkach 
pierwszych lat powojennych potwierdzeniem tego, że Polska jest w stanie zagospo-
darować miasto uzyskane w wyniku uzgodnień alianckich. Rzecz to niebłaha, bio-
rąc pod uwagę możliwości inansowe zniszczonego państwa, dewastację i obcość 
samego miasta, ale też rozmaite obawy ludzi, którzy przybywali na obszar zupeł-
nie nieznany, pod względem cywilizacyjnym tak różny od tego, który dotąd znali.

Pięć kolejnych lat po 1945 roku będzie więc dla Zaremby próbą oswojenia, na-
zwania i stworzenia przestrzeni, którą znał wcześniej jedynie z książek. Wystar-
czy powiedzieć, że za przewodnik po mieście służyła mu w pierwszym momencie 
mapa wyrwana naprędce z niemieckiej encyklopedii. To jedynie obraz, stopklatka, 
ale świetnie pobudza wyobraźnię. Trzeba jednocześnie powiedzieć, że kilka pierw-
szych miesięcy w Szczecinie to właściwie nieustanny ciąg takich obrazów, niosą-
cych ze sobą ogromną liczbę symbolicznych znaczeń. To czas, kiedy w gruncie rze-
czy coś powstaje z niczego, kiedy pośród gruzów rodzi się nowy świat. Jest on co 
prawda osadzony na siatce starego, jednak to, co minione, chce na różne sposoby 
unicestwić. Niszczenie pozostałości „starego” stanie się zresztą jednym z najczę-
ściej podnoszonych przeciwko Zarembie argumentów. Jego działania określi się 
nawet mianem „barbarzyńskich i haniebnych”, a wypowiadane to będzie z łatwo-
ścią charakterystyczną dla osób, które doświadczyły „łaski późnego urodzenia”, 

9 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), sygn. 01966/169, Życiorys 
Piotra Zaremby, 6 maja 1966, k. 5.
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pozbawionych dodatkowo krzty wyobraźni historycznej10. Zaremba odpowiadał 
na te zarzuty cierpliwie, z przyrodzoną mu skrupulatnością, udowadniając, że 
w warunkach, jakie istniały, trudno było zrobić więcej lub inaczej11. Odsłaniał jed-
nocześnie kontury kon liktu, który stał u źródeł jego odejścia ze stanowiska. Istnie-
nia jego czytelnik jest właściwie nieświadomy podczas lektury wspomnień. Cza-
sem pojawia się on w tle różnych wydarzeń, ale nigdzie nie został wyartykułowany 
wprost. To kon likt centralizmu z samorządnością, która w Szczecinie zorganizo-
wana została na poznańską modłę. Ale nie o tę czy inną tradycję w tym wszystkim 
szło, ale o to, że w państwie, które od pewnego momentu zmierzało ku zrealizowa-
niu sowieckiego wzorca w odniesieniu do wszelkich przestrzeni życia publiczne-
go, samorząd mający realny wpływ na rzeczywistość przestawał mieć rację bytu. 
Ostatecznie został on zlikwidowany wraz z reformą administracyjną w roku 1950. 
Wtedy też ze stanowiskiem pożegnał się Zaremba.

Nie było to pożegnanie naznaczone szczególnym smutkiem. Jeśli już czymś, to 
chyba satysfakcją i lekkim niepokojem o to, co wydarzy się dalej (z nim samym 
i z miastem). Nie był przecież Zaremba w Szczecinie władcą udzielnym, który 
z dnia na dzień stracił wszystko. Znał swoje ograniczenia od samego początku. 
One zresztą z roku na rok się zwiększały. Polityka nie była przecież jego grą, nigdy 
też, w sensie ścisłym, politykiem nie był. Nie znaczy to, że nie doceniał wagi, jaką 
ona ze sobą niosła. Miał, co nietrudno zrozumieć, zważywszy na to, że dorastał 
w politycznym otoczeniu, świadomość tego, jak wiele zależy od relacji z ludźmi 
władzy i od umiejętności kompromisu. Stąd brały się jego wzorcowe wręcz relacje 
z Leonardem Borkowiczem, które opierają się na paradoksie. To spotkanie dwóch 
światów, a właściwie dwóch stereotypowych wizerunków: wielkopolskiego ende-
ka i Żyda komunisty. Paradoks jest pozorny, bo w pierwszym okresie powojennym 
ów stereotyp przestaje mieć w wielu momentach znaczenie i okazuje się komplet-
nie nieprzydatny do zrozumienia świata. Ze świadomości wagi gestów politycz-
nych wynika też, jak się wydaje, wstąpienie Zaremby do partii komunistycznej. 
„Wierzę – pisał w marcu 1947 roku – że przyszłość Polski nad Odrą, jej odporność 
przeciw Niemcom i jej zwartość wewnętrzną najlepiej można osiągnąć, realizu-
jąc program polityczny przez PPR reprezentowany i dlatego uważam swój akces 
do bliższej współpracy jako konsekwencję tego przekonania”12. Moment jest zna-
czący. Po sfałszowanych wyborach ze stycznia, monopol polityczny komunistów 

10 K. Sałaciński, Kto zdewastował Szczecin, kilka pytań do prof. P. Zaremby, „Solidarność Szczecińska” 
1990, nr 24.

11 P. Zaremba, Szczecińska przeszłość i przyszłość (insynuacje i prawda), tekst pierwotnie opubliko-
wany w trzech częściach w „Szczecińskiej Solidarności”, przypomniany został po latach na portalu 
sedina.pl, http://sedina.pl/wordpress/index.php/2007/01/06/prezydent-piotr-zaremba-odpie-
ra-atak/ (dostęp: 3 września 2016). 

12 AIPN Szczecin, sygn. 009/607, Odpis życiorysu złożonego przez Piotra Zarembę w Polskiej Partii 
Robotniczej 24 marca 1947 roku, Szczecin, 18 sierpnia 1947, k. 202–203.
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staje się czymś oczywistym nawet dla tych, którzy wciąż wierzyli, że da się ich po-
wstrzymać. W ciągu następnych kilkunastu miesięcy klimat w Polsce zmieni się 
radykalnie. Legitymacja partyjna jest w tym momencie wciąż jeszcze gwarancją 
pozostania na stanowisku. Warunkiem sine qua non kontynuacji prezydentury. Czy 
jest to wysoka cena?

To pytanie mocno brzmi zwłaszcza dziś. Mam jednak wrażenie, że nazbyt czę-
sto odrywa się je od konkretu, od osoby, od rzeczywistości. A tę dla Zaremby wy-
znaczał Szczecin. Szczecinocentryczność widzenia świata jest u niego uderzająca13. 
Można to pochwalać, można się na to zżymać, ale uznanie tej kwestii jest pierw-
szym krokiem do zrozumienia powojennych wyborów i decyzji pierwszego szcze-
cińskiego prezydenta. Szczególnie tych trudnych, które wiążą się z koniecznością 
żyrowania kontrowersyjnych decyzji władz, jak to miało miejsce w roku 1970, 
1976 i 1981, czy też z wejściem na drogę niejawnych kontaktów z peerelowską 
policją polityczną14. W każdej z tych decyzji widać w gruncie rzeczy jedną myśl, 
wyrażaną na różne sposoby, ale zogniskowaną wokół hasła: „Szczecin jest polski!”. 
Jeśli ktoś oczekiwałby od Zaremby gestów sprzeciwu wobec władzy komunistycz-
nej, rejtanowskiego darcia szat nad tym, co działo się w kraju, to kompletnie po-
mylił adres. Mamy bowiem do czynienia z człowiekiem, który nie działał za pod-
szeptem impulsu, który nie podejmowałby decyzji bez rozważenia wszelkich za 
i przeciw. Zaremba to racjonalista do szpiku kości. Człowiek zdający sobie spra-
wę z tego, że gest i romantyczne uniesienie są poza aktualną racją stanu. Dlatego 
też, kiedy żegnał się w 1950 roku z urzędem, nie było w nim rozżalenia i goryczy, 
żadnego krzyku. Jedynie świadomość, że dotarł do kresu możliwości. „Dłużej bym 
już nie pociągnął – notował w dzienniku. – Zbyt odsunąłem się od swego zawo-
du, zbyt dużo przyciskało mnie spraw administracyjnych i inansowych, bzdur 
różnych, odciągając mnie od techniki i urbanistyki. Ale te pięć lat to zawsze bądź 
co bądź okres pierwszej polskiej prezydentury Szczecina, okres bohaterski, wła-
śnie dziś zakończony uznaniem naszej granicy przez Niemcy Wschodnie. Jest to 
ponadto okres wielkiej praktyki, nabranego doświadczenia, uzbierany olbrzymi 
kapitał moralny. I wreszcie jest to okres wielkiego zadowolenia z wyników własnej 
pracy”15.

Warto jednocześnie zauważyć, że pomimo wstąpienia do partii Piotr Zaremba 
pozostał dla rządzących Polską osobą niepewną. W okresie walk partyjnych w koń-
cówce lat 40. nazwany zostanie wprost „przedstawicielem kołtunerii”. Chwiejność 

13 Por. S. Iwasiów, Europa Piotra Zaremby. The Europe of Piotr Zaremba, „Przestrzeń i Forma” 2014, 
nr 22, s. 167–178.

14 Por. E. Krasucki, Grudzień ’70 / Styczeń ’71 – szczeciński przełom, [w:] Poznań, Szczecin, Wrocław. 
Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazugi i S. Paczosa, Poznań 2010, s. 213–225.

15 P. Zaremba, Szczecińskie lata 1948–1950, Poznań 1974, s. 250.
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wytykano mu również w latach 50.16 Prezydent znajdzie się też w polu zaintereso-
wania Urzędu Bezpieczeństwa. Obserwowano go uważnie właściwie aż do lat 60. 
W donosach pisano o nim, jako o wrogu peperowców, antysemicie i szowiniście, 
który stara się obsadzić wszystkie stanowiska ludźmi z Poznania (czytaj: upra-
wia nepotyzm)17. Charakterystyczna jest notatka, jaka pojawia się na jego temat 
w kontekście inwigilacji Josepha Waltersa, brytyjskiego dyplomaty przebywające-
go na placówce w Szczecinie (któremu nadano operacyjny przydomek „Brytan”)18. 
„W okresie okupacji niemieckiej – pisali wysocy funkcjonariusze szczecińskiej 
bezpieki – Zaremba będąc w Poznaniu wysługiwał się niemcom [sic!], żył z nimi 
w przyjaznych stosunkach i był przez nich szanowany, gdyż dał im w posiadanie 
i do użytku swój wynalazek, gaz do samochodów, który zastępował benzynę. Poza 
tym był pod ochroną gestapo, ponieważ obawiał się represji konspiracji polskiej. 
W sierpniu 1946 oku Zaremba udzielił pomocy w ucieczce z Polski do Włoch 
ks. Stasińskiemu ps. Kwiatkowski Henryk, który był kapelanem II-go korpusu NSZ – 
wydając mu skierowanie do strefy amerykańskiej w Niemczech, gdzie znajdu-
ją się kompanie wartownicze rekrutujące członków NSZ-tu. Każdy dowódca ko-
mend wartowniczych otrzymawszy takie skierowanie od Zaremby ma załatwiać 
dalszą trasę. Ks. Stasiński tą drogą, bez żadnej trudności i kontroli dokumentów, 
dostał się do Włoch przez Monachium. Zaremba ma brata Pawła, który jest dyplo-
mowanym pułkownikiem przy sztabie gen. Kopańskiego w Anglii. Brat – wrogo 
nastawiony do obecnej rzeczywistości, jest on na usługach angielskiego wywiadu 
IS, o czym świadczy zeznanie zatrzymanego Wołkowskiego vel Zambrowskiego 
Stanisława agenta IS-u (dane z MBP, Wydział II, Departament I). W protokole prze-
słuchania z dnia 12 maja 1948 roku Lebedyński Aleksander podaje, że podczas 
pełnienia dyżuru w gabinecie Zaremby w czerwcu 1946 roku znalazł kartkę pa-
pieru, na której było napisane: «Panie prezydencie przyjechałem z Włoch, gdzie 
byłem zarazem z bratem Pana, Pawłem, który jest o icerem II-go korpusu i który 
wyjeżdża do Londynu. Kiedy mogę się z panem zobaczy w celu oddania listu od 
brata i zobaczenia się z panem w bardzo ważnej sprawie? – podpisał Szyperski». 
Zaremba często kontaktuje się z «Brytanem» i utrzymuje kontakty z konsulem 
francuskim, którego dość często odwiedza”19. W dokumencie znaleźć też można ze-
staw środków, które miały służyć pełniejszej inwigilacji urzędującego prezydenta 
Szczecina.

16 Por. K. Kozłowski, Profesor Piotr Zaremba i jego czas historyczny, [w:] P. Zaremba, Koligacje rodzin-
ne…, s. 7–18. 

17 AIPN Szczecin, sygn. 009/607, Odpis doniesienia na Piotra Zarembę, [Szczecin, 1947], k. 21.
18 AIPN Szczecin, sygn. 009/1468, t. 1–4, Sprawa obiektowa kryptonim „Kolonia”. Materiały dotyczą-

ce kontaktów pracowników Konsulatu Wielkiej Brytanii w Szczecinie, 1946–1955.
19 AIPN Szczecin, sygn. 009/1468, t. 3, Raport o przebiegu rozpracowania obiektowego „Kolonia”, 

Szczecin, 28 lutego 1949, k. 243.
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Prezydent Szczecina Piotr Zaremba, 1945 r. Archiwum 
Państwowe w Szczecinie (dalej APSz), Spuścizna Piotra 
Zaremby, sygn. 876
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1945
– ROK ROZSTRZYGNIĘĆ 

1.  W ielka misja

W słoneczną pogodę, w czwartek 22 marca 1945 roku, o godzinie 16,00 wyjeż-
dżałem z dworca poznańskiego do Warszawy.

Po raz pierwszy od jesieni 1939 roku mogłem zetknąć się ponownie z tą osobliwą 
atmosferą, panującą na ruchliwym dworcu, cały okres okupacji spędziłem bowiem 
w Poznaniu, nie opuszczając go ani razu. Z początku jako pracownik izyczny, potem 
kolejno jako kreślarz i technik w Dyrekcji Ogrodów Miejskich – nie miałem okazji do 
wyjazdu z miasta.

Polakom w obrębie Warthegau nie wolno było podróżować bez specjalnej prze-
pustki – a ja miałem swe własne, również specjalne powody, żeby się o nią o icjal-
nie nie ubiegać. Dlatego też wyjazd ten stanowił dla mnie zarówno wielką atrakcję, 
jak i powód do szczerego wzruszenia.

Zaledwie miesiąc temu, 23 lutego 1945 roku, padła Cytadela poznańska, broniona 
przez silny garnizon niemiecki. Walki w mieście trwały nieprzerwanie od chwili, gdy 
w dniu 23 stycznia pierwsze oddziały radzieckie, przekroczywszy Wartę powyżej Lu-
bonia, zaatakowały od południa Dębiec. Mieszkając pod stokami Cytadeli, zaznawałem 
wraz z mymi bliskimi dłużej niż inni niemieckiej okupacji. Podczas gdy dzielnice Łazarz 
i Wilda oswobodzone zostały już w styczniu – ja ujrzałem pierwszego radzieckiego 
żołnierza dopiero w dniu 3 lutego. Oblężenie Cytadeli zmusiło nas do opuszczenia 
Winiar i do parotygodniowego koczowania u znajomych – najpierw u państwa Sę-
ków przy ulicy św. Wawrzyńca, a następnie u mojego byłego szefa sprzed wojny, in-
żyniera Mariana Serwackiego, którego gościnny dom przy ulicy Zakręt 22 w okolicy 
ulicy Ostroroga służył nam odtąd za punkt oparcia przez kilka miesięcy.


