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 11 

Współczesny wymiar patriotyzmu

Kiedyś wiedzieliśmy, jaka jest podstaw owa defi nicja patriotyzmu. 
To miłość ojczyzny (niekiedy pisanej dużą literą) oraz gotowość do po-
święcenia dla niej. Z czasem rozszerzono tę defi nicję o gotowość pracy 
dla kraju, narodu. Pojawił się też termin „małej ojczyzny” zapożyczo-
ny z niemieckiego Haimat. Nie przyjęła się bardzo polska, rodzima 
nazwa – matecznik.

W XXI wieku patriotyzm odmieniany jest przez wszystkie przy-
padki i na różne sposoby. Trudno podać uniwersalną defi nicję tego 
terminu. Współczesny wymiar patriotyzmu określany jest w zależno-
ści od doraźnych potrzeb, najczęściej politycznych. Staje się orężem 
walki. Eustachy Rylski ukuł nawet defi nicję prostackiego patriotyzmu. 

Najprościej owe rozchwianie spointować cytatem z Juliusza Słowac-
kiego:

Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu
chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
szli dalej krzycząc: „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”

(...)
Nie pomnisz tego wyrazu, próżno wznosisz dłonie
kołacząc w bramy inne, kiedy dom twój płonie.
Daj serce, niechże milion do ciebie się przyzna.
To ona! Jej szukacie – prawdziwa Ojczyzna.
I ulgę czując odszedł z miłosierdzia znakiem,
Pan Bóg wszechmogący nad Mojżeszowym krzakiem.

Organizuje się wiele imprez pod hasłem stulecia niepodległości. 
Duży udział w szerokiej gamie propozycji ma też Muzeum Niepod-
ległości, wspominaliśmy o tym w poprzednich numerach naszego 



kwartalnika. Jedną z ostatnich, głośnych i twórczych, była konferencja 
„Polscy Ormianie w drodze do niepodległej”. Przygotowaliśmy nową 
wersję wystawy, we wprowadzeniu do okolicznościowego wydawnic-
twa Adam Struzik napisał między innymi:

Po 123 latach niewoli, w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. W ciągu 
tych 100 lat można dostrzec olbrzymią rolę samorządów. Współcześnie żyjemy 
w najdłuższym pokojowym okresie nowożytnej historii Polski. Żyjemy w wolnym, 
demokratycznym, niepodległym, suwerennym kraju. Nie uświadamiamy sobie tego 
na co dzień, pochłonięci bieżącymi problemami, bieżącymi konfl iktami polityczny-
mi. Nie dostrzegamy też tego, że mija tak naprawdę 20 lat istnienia nowoczesnych 
samo-rządów, właśnie takiego czasu tworzenia, budowania i rozwoju. Osiągnięcia 
samorządu przyczyniły się do postępu cywilizacyjnego naszego kraju. Bez samo-
rządu, bez wyzwolenia energii ludzi, bez upodmiotowienia obywateli nie byłyby 
możliwe te przeobrażenia. Została wyzwolona energia ludzka również w wymia-
rze mikro, w małych strukturach, we wspólnotach lokalnych, sołeckich, gminnych, 
później w tych większych powiatowych i w tych na poziomie wojewódzkim. Oczy-
wiście aspirowaliśmy do Unii Europejskiej, dlatego silne województwa stały się też 
podmiotem polityki regionalnej. To wszystko działo się i dzieje się w ramach takich 
fundamentalnych zasad, na których powinno być oparte nowoczesne państwo, a te 
zasady, które zresztą wychodzą tak naprawdę z głębokiej społecznej nauki Kościo-
ła i myśli chrześcijańsko-demokratycznej, myśli ludowej, to jest po pierwsze dobro 
wspólne i kierowanie się tymi zasadami dobra wspólnego1.

Słowa te aktualizują uniwersalny przekaz o nauce płynącej z do-
świadczeń historii. Czy zawsze umiemy właściwie odczytać przesła-
nie, jakie zostawili nam poprzednicy?

Kilka tygodni temu organizowaliśmy też bardzo ważną konferen-
cję poświęconą 20-leciu samorządności (samo-rządności). Zakończo-
ne wybory do rad gminnych, miast i sejmików wojewódzkich oraz 
interpretacja ich wyników, nie mówiąc już o prowadzonej brudnej 
kampanii, po raz kolejny dowodzą, że nie wyciągamy nauk ze zdarzeń 
historycznych i nie umiemy cieszyć się zdobyczami współczesności. 

1 Ormianie-Semper Fidelis. W drodze ku Niepodległości, informator wystawy 
pod redakcją Krzysztofa Bąkały i Tadeusza Skoczka, Muzeum Niepodległości, 
Warszawa 2018, s. 7.
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Zerknijmy więc na artykuł Dariusza Adamczyka rekonstruujący myśl 
Jana Pawła II i jego pogląd na jedność europejską wyznaczaną przez 
chrześcijańską tożsamość.

Waldemar Kozyra przypomina działalność Stanisława Wojciechow-
skiego w czasach, gdy jeszcze nie był on prezydentem, w okresie, kie-
dy był czołowym współpracownikiem premiera I.J. Paderewskiego.

W natłoku artykułów związanych ze stuleciem niepodległości (uwa-
ga ta na szczęście nie dotyczy „Niepodległości i Pamięci”) z zaintere-
sowaniem zapoznamy się zapewne z tekstem Danuty Muchy o udziale 
Polaków w walkach o uzyskanie niepodległości… Argentyny. Polscy 
ofi cerowie i żołnierze uciekając przed represjami zaborców natych-
miast włączali się w walki narodowowyzwoleńcze z hiszpańskimi 
kolonizatorami. Ilu ich potomków pozytywnie odpowiedziało później 
na apel Ignacego J. Paderewskiego wstępując w Europie do armii Józe-
fa Hallera? Warto sprawdzić.

W czasie walk narodowowyzwoleńczych żołnierze mieli w sercu 
jedną ojczyznę, walczyli o nią na wszystkich frontach i na wszystkich 
kontynentach. Wtedy tylko poeta odważył się postawić profetyczne, 
jak się okazało, pytanie: Ojczyzna… ale jaka?

W wieku XXI to pytanie stawiane jest bardzo często.

Tadeusz Skoczek
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Konsekwencje wojen napoleońskich na Śląsku

Słowa kluczowe 

wojny napoleońskie, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, powstania na Górnym Ślą-
sku, ewolucja świadomości narodowej, poddaństwo, uwłaszczenie chłopów, 
napięcia społeczne, socjalny wyzysk, niemiecka świadomość narodowa

Streszczenie
Autor podejmuje próbę udowodnienia tezy, że kwestie narodowe na Dolnym i Gór-
nym Śląsku w istotny sposób znalazły swój początek w dobie wojen napoleoń-
skich. Podczas gdy w 1807 górnośląscy autochtoni zachowywali się wobec pru-
skich Hohenzollernów lojalnie, to w tym samym czasie na Dolnym Śląsku woj-
ska w barwach napoleońskich witano entuzjastycznie. W 1813 na Dolnym Śląsku 
nastroje się zmieniły, a pruskim elitom udało się tę niechęć przekuć w zupełnie 
na tej ziemi nowy, pruski narodowy entuzjazm. Wojny napoleońskie stały się 
wręcz mitem założycielskim krystalizującej się niemieckiej świadomości naro-
dowej. Na Górnym Śląsku wypadki potoczyły się dokładnie w odwrotnym kie-
runku. W 1811 roku wybuchło tu powstanie przeciwko panującym socjalnym nie-
sprawiedliwościom. Zostało krwawo stłumione przez wojska pruskie, co wywołało 
głęboką nienawiść do Hohenzollernów. Rebelia ta stała się fundamentem napięć 
społecznych i narodowych w XIX wieku, które znalazły swój fi nał w powstaniach 
śląskich 1919−1921. 
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Postronny obserwator środowisk autochtonicznych na Górnym 
Śląsku zdziwi się zapewne wyraźną obecnością w nich francuskich 
nazwisk. Co niezwykłe, poszczególne francuskie nazwiska związane 
są z określonymi miejscowościami i to od bardzo konkretnego histo-
rycznego momentu, jakim był rok 1813. Wówczas to przez Górny Śląsk 
przetoczyła się fala wracającej z kampanii rosyjskiej pobitej wielkiej 
armii Napoleona Bonaparte. Wielu spośród owych francuskich żoł-
nierzy było wycieńczonych trudami wielomiesięcznej ucieczki, cho-
rych, rannych. Region ten znajdował się wówczas zaraz za granicą 
ówczesnego Księstwa Warszawskiego. Na Górnym Śląsku żołnierze 
francuscy przyjmowani byli z wielkim współczuciem i serdecznością. 
Jedni zatrzymywali się tutaj na krócej, inni na dłużej. Niektórzy żenili 
się z miejscowymi dziewczynami i zostawali na zawsze. Zjawisko to 
było symptomem niezwykle ważnego procesu historycznego, który 
niedoceniany jest zarówno w polskiej, jak i niemieckiej literaturze 
przedmiotu.

Zaczął się on już kilka lat wcześniej. Wojna prusko-francuska 
w 1806 roku stanowiła pasmo zwycięstw Napoleona. Jesienią owego 
roku poddały się najważniejsze pruskie twierdze – Erfurt, Magdeburg, 
Kostrzyn, Szczecin1. Była to poważna strata, ponieważ w ówczesnym 
sposobie prowadzenia wojny warownie postrzegane były jako cen-
tra logistyczne armii polowej. Były one nie tylko silnie strzeżonymi 
magazynami broni i amunicji, ale również miejsce przechowywania 
zaopatrzenia czy żywności2. Bez tych fortów prowadzenie walk było 
wówczas prawie niemożliwe. 

Wojna toczyła się dalej. Na Śląsku armia napoleońska pojawi-
ła się 2 listopada 1806 roku3. Być może nie bez powodu składała się 
ona z oddziałów niemieckich − dwóch bawarskich dywizji piechoty 

1 M. Braubach, Von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress, 
München 1999, s. 84.
2 T. Przerwa, Twierdze pruskie na Śląsku w czasie wojen napoleońskich ze szczegól-
nym uwzględnianiem wojny 1806−1807 roku, [w:] Śląsk w dobie kampanii napole-
ońskich, red. Dariusz Nawrot, Katowice 2014, s. 38.
3 M. Czapliński, Dzieje Śląska od 1806 do 1945, [w:] Historia Śląska, (red.) 
M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerlik, Wrocław 2002, s. 252.  
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generałów Deroya i Wredego oraz kontyngentów Związku Reńskiego4. 
I tu na ich drodze stanęło osiem pruskich twierdz: Głogów, Wrocław, 
Brzeg, Nysa, Świdnica, Srebrna Góra, Kłodzko i Koźle. Broniło ich 
19 000 ludzi5. Było to co prawda za mało do komfortowego zapewnie-
nia im bezpieczeństwa6, ale też nie było powodem, dla którego musiały 
się one łatwo poddawać. Na ich słabość złożyło się wiele przyczyn. 
Przede wszystkim to, że zależność wobec Prus w przekonaniu więk-
szości mieszkańców Dolnego Śląska miała wówczas charakter formal-
no-prawny7. Armia napoleońska natomiast w ich oczach była symbo-
lem politycznych i społecznych reform, więc witana była entuzjastycz-
nie8. W tej sytuacji załogi dolnośląskich twierdz nie miały motywacji, 
by specjalnie poświęcać się stając w ich obronie. Tym bardziej, że nie 
dysponowały odpowiednim zapleczem bytowym, załogi mieszkały 
w wilgotnych i zimnych, nieogrzewanych pomieszczeniach9. Nic więc 
dziwnego, że kolejne twierdze bez specjalnego oporu się poddawały. 

Zupełnie inaczej, paradoksalnie, wyglądała sytuacja na Górnym 
Śląsku. Armia napoleońska pojawiła się tu 23 stycznia 1807 roku10. 
Przystąpiono do blokady twierdzy w Koźlu, którą początkowo kie-
rował polski arystokrata, książę Jan Nepomucen Sułkowski11. Dowo-
dził on zjednoczonymi oddziałami bawarsko-reńskimi. Górnośląska 
załoga stawiła tu nieoczekiwanie zacięty opór12. Ostatecznie stacjo-
nujące w Koźlu oddziały polowe pod dowództwem porucznika Wi-
towskiego zaatakowały i zadały kompromitującą klęskę niemieckim 

4 D. Nawrot, Zamiast wstępu. Śląsk w dobie kampanii 1806/1807 i 1813 roku, [w:] 
Śląsk w dobie kampanii napoleońskich…, op. cit., s. 12.
5 Ibidem, s. 15.
6 T. Przerwa, op. cit., s. 41.
7 J. Bahlcke, Schlesien und die Schlesier, München 2000, s. 87.
8 P. Brandt, Die Befreiungskriege von 1813 bis 1815 in der deutschen Geschichte, 
München 1989, s. 98. 
9 T. Przerwa, op. cit., s. 48.
10 J. Bahlcke, op. cit., s. 87.
11 D. Nawrot, op. cit., s. 21.
12 J. Bahlcke, op. cit., s. 87.
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oddziałom Sułkowskiego13. Również polskie oddziały uczestniczące 
w walkach na Górnym Śląsku nie miały łatwo. Zdarzały się przypad-
ki, że przyjmowano je przyjaźnie. Nierzadko jednak ówcześni górno-
śląscy chłopi występowali nawet zbrojnie przeciwko wojskom armii 
napoleońskiej14. Szczególną sławę zdobył dowódca odrzańskiej twier-
dzy, płk Dawid von Naumann. To dzięki osobistemu poświęceniu tego 
pochodzącego z Koźla ofi cera twierdza stawiała skuteczny opór. Neu-
mann jej obronę przypłacił zresztą życiem15. O poświęceniu obrońców 
górnośląskiej warowni świadczyć może fakt, że do końca pozostała 
w niej tylko ¼ żołnierzy spośród tych, którzy rozpoczęli obronę16. 
Twierdza w Koźlu broniła się do pokoju w Tylży w lipcu 1807 roku17.  

Różnica w postawach obrońców twierdz dolnośląskich i twierdzy 
kozielskiej jest uderzająca. Można chyba stąd wnosić, że wówczas jesz-
cze lojalność Górnoślązaków wobec państwa pruskiego była większa 
niż w Legnicy czy Wrocławiu. Taka postawa wobec Hohenzollernów 
budzi z dzisiejszej perspektywy duże zdziwienie. Wytłumaczyć da się 
chyba tylko głębokim i bardzo poważnie traktowanym katolicyzmem 
ludności autochtonicznej. Ideologia ta narzucała swoim wiernym lojal-
ność wobec hierarchicznie pojmowanego świata.    

Górnośląska społeczność autochtoniczna była bowiem w majestacie 
pruskiego prawa w wyjątkowy sposób dyskryminowana. Przytłacza-
jąca większość ziemi uprawnej tego regionu była w rękach arystokra-
tycznych rodzin, których majątki były dobrami rycerskimi (Rittergut). 
Powszechnie nazywano je dominiami i taka nazwa do dziś w gwarze 
śląskiej występuje. Nadanie dominium było rodzajem zapłaty za służ-
bę wojskową, którą rycerstwo otrzymywało od panującego18. 

Zgodnie z feudalnymi, patrymonialnymi zasadami ustrojowy-
mi rycerze oddawali swoją ziemię w użytkowanie chłopom, którzy 

13 D. Nawrot, op. cit., s. 21.
14 Ibidem, s. 19 i 20.
15 T. Przerwa, op. cit., s. 43; Patrz także: K. Jońca, Wielka Armia Napoleona w kam-
panii 1807 roku pod Koźlem, Opole 2003.
16 T. Przerwa, op. cit., s. 42.
17 J. Bahlcke, op. cit., s. 87.
18 W. Magura, Geschichte der Landwirtschaft Schlesiens, Hamburg 1986, s. 69.
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w zamian za to zobowiązani byli świadczyć pracę na rzecz swoich 
panów19. Prawo pruskie stanowiło, że poddani stawali się ich własno-
ścią. W drugiej połowie XVIII handel chłopami górnośląskimi był 
czymś tak naturalnym, jak handel niewolnikami w starożytnym Rzy-
mie. I proceder ten w gruncie rzeczy od antycznych wzorów niczym 
się nie różnił. Feudalni panowie i ich urzędnicy mieli również pra-
wo domagać się darmowej pracy dzieci autochtonicznych w swoich 
latyfundiach. Od suwerennej ocen pana zależało, od jakiego wieku 
można było zatrudniać dzieci i kiedy młody człowiek stawał się do-
rosły. Dzieci zmuszane były do pracy wyłącznie za jedzenie, na które 
składały się głodowe racje20.

Obciążenia wynikające z obowiązku pracy i innych świadczeń 
na rzecz feudalnych panów były tak przytłaczające, że chłopi nie mieli 
ani czasu, ani możliwości, by uprawiać własne pole. W konsekwencji 
rodziny autochtoniczne często po prostu głodowały21. Chłopom nie wol-
no było sprzedać żadnego żywego inwentarza czy płodów rolnych, póki 
nie zaproponowano ich panu feudalnemu. On też dyktował jednostron-
nie ceny zakupu. Musiał także wyrazić zgodę na to, by owe produkty 
rolne autochtonowi wolno było w ogóle sprzedać na wolnym rynku22. 
Do tego dochodziły brutalne praktyki upokarzania chłopów. Kije i baty 
były podstawowymi środkami motywującymi ich do pracy23.

Autochtoni wobec właścicieli majątków arystokratycznych byli cał-
kowicie bezbronni. Sprawowali oni nad nimi nie tylko ograniczoną 
władzę sądowniczą, pan feudalny na swoim terenie był z mocy pra-
wa również komendantem lokalnej policji. Decydował też, kto w niej 
może służyć. Każdego poddanego mógł według własnego uznania 
i kaprysu represjonować. I wymuszać każdy wysiłek24. Na Górnym 

19 Ze względu na stosunki panujące tu w tym czasie nie będzie nadużyciem meto-
dologicznym nazywanie owych uprzywilejowanych właścicieli ziemskich panami 
feudalnymi.
20 W. Magura, op. cit., s. 53.
21 Ibidem, s. 55. 
22 Ibidem, s. 62. 
23 Ibidem, s. 55. 
24 Ibidem, s. 70. 
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Śląsku ucisk feudalny ludności wiejskiej przez jej arystokratycznych 
panów był nawet jak na pruskie warunki zupełnie wyjątkowy.

Dominia zachowywały cały szereg innych przywilejów. Były zwol-
nione z płacenia podatków gruntowych na rzecz państwa, jak również 
w znacznym stopniu ze świadczenia podatku dochodowego i wszel-
kiego rodzaju ceł na towary sprowadzane z zagranicy. Feudalni pano-
wie mieli prawo do 4% kredytów, podczas kiedy pozostali obywatele 
mogli je otrzymać z marżą 10%. Szczególnym przywilejem dominiów 
był tak zwany Auenrecht. Była to regulacja określająca, że wszelkie 
grunty w gminie, które nie występowały w księgach wieczystych jed-
noznacznie zapisane jako własność innego obywatela, należały do pana 
feudalnego. W skład dominium wchodziły więc nie tylko wszystkie 
drogi, place, łąki i nieużytki. Auenrecht oddawał panom feudalnym 
w posiadanie również rzeki i stawy. Tylko oni mieli prawo do korzysta-
nia z ich wody i oni mieli monopol na wykorzystywanie ich do celów 
transportowych25.

Wszystkie te przywileje były często źródłem ogromnej zamożności 
panów feudalnych. Nie mieli oni też żadnych powodów, żeby się z bo-
gactwem kryć, tak więc przymierający głodem autochtoniczni chłopi 
musieli się nieomal codziennie przyglądać bajkowemu bogactwu ary-
stokratów26.  

Wieść o tym, że francuskie Zgromadzenie Narodowe 4 sierpnia 
1789 roku zniosło wszelkie poddaństwo osobiste, szybko odbiła się 
głośnym echem na Górnym Śląsku. Zachowały się liczne pisma, które 
górnośląscy chłopi kierowali do rządu prowincjonalnego i króla Prus 
prosząc o ulżenie ich losowi27. Ciągle zachowywali się jednak jak 
wierni poddani Hohenzollernów.

W przeciwieństwie do lojalnych wobec króla pruskiego górnoślą-
skich autochtonów, mieszkańcy Dolnego Śląska przyjmowali wojska 
napoleońskie z nadzieją i radością. W dużych miastach jak Wrocław 
czy Legnica witano je owacyjnie28. Z czasem sytuacja miała się jednak 

25 Ibidem, s. 70 i nn. 
26 Ibidem, s. 55. 
27 Ibidem. 
28 P. Brandt, op. cit., s. 98. 
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zmienić. Zamiast wprowadzenia oczekiwanych reform wojska fran-
cuskie nakładały na ludność Dolnego Śląska różne kontrybucje. Co 
więcej, wojenne zawirowania w Europie spowodowały zahamowanie 
handlu, a tym samym załamanie rynków zbytu dla śląskich towarów. 
Miało to wszechstronne ekonomiczne konsekwencje. Wywołały gwał-
towaną infl ację i pogorszenie poziomu życia wszystkich warstw spo-
łecznych. Pojawiło się poważne bezrobocie. Nałożyło się na to poczu-
cia zagrożenia kulturowej i regionalnej tożsamości, która zwłaszcza 
dla inteligencji dolnośląskiej byłą ważną  wartością29.

W profrancuskich i rewolucyjnych sympatiach na Dolnym Śląsku 
pruskie elity polityczne upatrywały poważnego niebezpieczeństwa. 
Dostrzeżono w tym kontekście konieczność przeprowadzenia re-
form państwa stanowego. Ich kluczowym animatorem był ówczesny 
minister Prus, baron Karl von Stein. Chciał on stworzyć system, 
który stanowiłby płaszczyznę współdziałania monarchy i wszyst-
kich warstw społeczeństwa na zasadzie równości i dobrowolno-
ści. Przed takim rewolucyjnymi zmianami miał jednak Friedrich 
Wilhelm duże obawy. Wielkim rzecznikiem reform była natomiast 
królowa Luisa30. 

Jednym z najważniejszych elementów strategii Karla von Steina 
był dekret (Dekret von erleichterten Besitz und dem freien Gebrauch 
des Grundeigentums, so wie die persönliche Verhältnisse der Landbe-
wohner) z 9 listopada 1807 roku. Znosił on, przynajmniej formalnie, 
na terenie całego Królestwa Pruskiego poddaństwo. Zniósł w Prusach 
również różnice prawne pomiędzy panami feudalnymi a resztą spo-
łeczeństwa. Dekret tworzył także podstawy do regulacji stosunków 
własnościowych, co dawało chłopom możliwość zamiany pańszczy-
zny na świadczenie fi nansowe. Otwierał drogę do wykupu ziemi, któ-
rą dotychczas uprawiali31. Były to w feudalnej rzeczywistości zmiany 
o rewolucyjnym charakterze. 

Dekret Steina w decydujący sposób przyczynił się do zmiany po-
strzegania państwa pruskiego na Dolnym Śląsku. Hohenzollernowie 

29 A. Herzig, Die Unruhige Provinz. Schlesien zwischen 1806 und 1871, [w:] Deut-
sche Geschichte im Osten Europas [Hrsg.] N. Conrads, Berlin 1994, s. 472.
30 M. Braubach, op. cit., s. 112.
31 Ibidem, s. 117.
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odzyskali zaufanie w oczach tutejszego mieszczaństwa i inteligencji. 
Tymczasem stosunek do wojsk napoleońskich był coraz gorszy. Kon-
fl ikt zaostrzył się, kiedy Napoleon podjął decyzję o inwazji na Rosję. 
Władze pruskie wyraziły zgodę, żeby przekazać Francuzom na czas 
przejścia ich wojsk kompetencje administracyjne. Przemarsz armii na-
poleońskiej wiązał się bowiem z ogromnymi problemami zaopatrze-
niowymi i logistycznymi. Przez Dolny Śląsk w 1812 roku przetoczyła 
się na wschód półmilionowa armia. Ta ogromna liczba ludzi i towa-
rzyszących im taborów kierowana była przez aroganckich, dumnych 
i pewnych siebie francuskich ofi cerów. Żołnierze napoleońscy doko-
nywali masowych rekwizycji wszelkich zapasów żywności, broni, 
środków transportu. Towarzyszyła temu fala napadów rabunkowych 
i kradzieży32. Szczególnie oddziały bawarskie przodowały w gwał-
tach, rozbojach i braku dyscypliny33.

Winą za tę sytuację obarczano Francuzów, ponieważ to oni zobo-
wiązali się do utrzymywania porządku publicznego. Na zjawiska te 
z oburzeniem reagowała administracja pruska, która zredukowana zo-
stała do bezwolnego egzekutora woli francuskich mocodawców. Coraz 
głośniej mówiono o haniebnym pokoju z Francuzami, który przyniósł 
tak dramatyczne skutki dla regionu34. W całych zresztą Prusach rosło 
rozgoryczenie francuskim panowaniem i chęć podjęcia walki. Wielkie 
wrażenie na społeczeństwie pruskim robiły hiszpańskie dążenia naro-
dowościowe35.

Paradoksalnie zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na Górnym Ślą-
sku. Przede wszystkim z tego powodu, że wielka armia francuska po-
dążająca na wschód, do Rosji ominęła Górny Śląsk. Przypuszczalnie 
miało to również związek z konsekwentną obroną twierdzy w Koź-
lu i lojalną wobec Hohenzollernów postawą ludności Górnego Ślą-
ska w 1807 roku36. Armia napoleońska nie miała tu okazji pokazać 

32 A. Herzig, op. cit., s. 472.
33 D. Nawrot, op. cit., s. 12.
34 B. Münchow-Pohl, Zwischen Reform und Krieg. Untersuchungen zur Bewußt-
seinslage in Preußen 1809−1812, Göttingen 1987, s. 365.
35 M. Braubach, op. cit., s. 97.
36 T. Przerwa, op. cit., s. 49.
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się więc w 1812 roku z najciemniejszej strony. Biedne, rolnicze tereny 
Górnego Śląska nie odczuły skutków kryzysu ekonomicznego, tak do-
tkliwie dającego się we znaki północnej części regionu. Dlatego też na 
Górnym Śląsku nie było powodów do antyfrancuskich nastrojów.

Zaostrzył się natomiast radykalnie wewnętrzny konfl ikt wokół 
wprowadzenia w życie zapisów dekretu Steina z 9 listopada 1807 roku. 
Zarówno arystokracja, jak i urzędnicy nie byli mentalnie przygotowa-
ni do tego, by traktować swoich dotychczasowych poddanych jak wol-
nych, równych sobie ludzi. Górnośląscy panowie feudalni starali się 
edykt ten przemilczać albo przynajmniej pomniejszać jego znacznie37. 
Na niewiele się to zdało, ponieważ wieść o dekrecie Steina szybko 
się rozniosła. Chłopi interpretowali jego rozporządzenie również jako 
wyzwolenie z obowiązków pańszczyzny i wszelkich innych fi nanso-
wych świadczeń na rzecz panów feudalnych. Stąd też konsekwentnie 
odmawiali ich realizacji38. 

Tak daleko dekret Steina bynajmniej jednak nie szedł39, dlatego pa-
nowie feudalni mogli w majestacie prawa zastosować wobec autochto-
nów środki przymusu, co uczynili też z całą brutalnością. Nie było to 
trudne, ponieważ cały system policyjny był w ich rękach40. Wszystko 
to powodowało, że frustracja i irytacja autochtonicznych chłopów była 
coraz większa. Raz po raz wybuchały tu zamieszki i bunty przeciw ary-
stokratycznym panom. Zaczęły się one paradoksalnie w zamożniejszych 
regionach Górnego Śląska już w roku 1809, w powiatach namysłowskim 
i głubczyckim. Kilka miesięcy później, w czerwcu 1810 roku w powiecie 
pszczyńskim doszło nawet do starć chłopów z wojskiem pruskim41.  

Do wielkiego powstania skierowanego również przeciwko pruskim 
władzom doszło w lutym 1811 roku42. Zaczęło się ono w południowych 

37 A. Herzig, op. cit., s. 468.
38 W. Magura, op. cit., s. 56.
39 A. Herzig, op. cit., s. 468.
40 W. Magura, op. cit., s. 72. Prawa sądownicze panów feudalnych został zniesio-
ne dopiero w 1851 roku. Natomiast prawa policyjne utrzymali panowie feudalni 
do 1872 roku.
41 Ibidem, s. 74.
42 M. Czapliński, op. cit., s. 252.
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gminach powiatu głubczyckiego, potem rozprzestrzeniło się na tereny 
lewobrzeżnej Odry, a więc okolice Głogówka, Krapkowic, Raciborza. 
Z czasem bunt podnieśli autochtoniczni chłopi w powiatach opolskim 
i strzeleckim. Rewolta dotarła w końcu do powiatów pszczyńskiego 
i wodzisławskiego43.

Powstanie miało bardzo gwałtowny i brutalny przebieg. Chłopi na-
padali, palili i demolowali arystokratyczne siedziby. Dopuszczali się 
gwałtów na feudalnych panach i znęcali się nad ich rodzinami. Ofi arą 
powstania padli nie tylko właściciele ziemscy, ale też ich urzędnicy 
i kler. W wyniku rewolty zamordowano wiele osób. Opanowanie re-
belii okazało się dla władz pruskich bardzo trudne44. O sile powstania 
świadczy fakt, że wysłany do uspokojenia sytuacji 60-osobowy od-
dział kawalerii konnej został zmuszony przez chłopów do ucieczki. 
Dopiero wielokrotnie silniejsze oddziały wojska pruskiego zdołały 
opanować sytuację. Powstanie zostało brutalnie i krwawo zgniecio-
ne45. W wyniku tych gwałtownych starć w oczach autochtonicznej 
ludności wrogiem stało się państwo pruskie, a nie Francuzi46.

Wydarzenia 1811 roku arystokratycznych panów feudalnych niewie-
le nauczyły. Starali się nie dopuścić do jakiejkolwiek kulturalnej i cy-
wilizacyjnej emancypacji środowisk autochtonicznych. Słusznie spe-
kulowano, że niewykształceni i zahukani chłopi nie będą w stanie na 
drodze prawnej bronić swoich interesów. By uniemożliwić zawiązanie 
grup interesów zakazano im też jakichkolwiek form zrzeszania się. Te 
różne formy dyskryminacji miały miejsce przez cały wiek XIX47.

43 W. Magura, op. cit., s. 75.
44 A. Herzig, op. cit., s. 468.
45 J. Ziekursch, Hundert Jahre Schlesischer Agrargeschichte, Breslau 1915, s. 315.
46 Powstanie w 1811 roku nie cieszyło się w polskiej literaturze przedmiotu wielkim 
zainteresowaniem. A jeżeli już to w bardzo starych publikacjach. W roku 1864 wy-
szła w Wodzisławiu praca, w której autor opisuje jeden z epizodów wydarzeń w tym 
powiecie w 1811 roku. Miały one tam stosunkowo łagodny przebieg. Przywódcę 
miejscowej rewolty skazano tylko na 4 lata więzienia. Innych uczestników ukarano 
chłostą. Patrz: F. Henke, Kronika, czyli Opis topografi czno-historyczno-statystycz-
ny miasta i Wolnego Państwa Stanowego Wodzisław na Górnym Śląsku, Wodzisław 
1864, s. 196−197.
47 W. Magura, op. cit., s. 82.
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Różnice nastrojów na Górnym i Dolnym Śląsku z całą ostrością 
można było zauważyć kilka miesięcy później, w kontekście katastrofy 
wojsk napoleońskich w Rosji. Pierwsze pogłoski o niej dotarły do Wro-
cławia już w listopadzie 1812 roku i przyjęte zostały entuzjastycznie. 
Wycofujące się francuskie oddziały pojawiły się na drogach Dolnego 
Śląska w połowie grudnia 1812 roku i spotkały się ze zdecydowaną 
wrogością, dlatego zarządzono zmianę trasy ich odwrotu. Nakaza-
no im kierować się na zachód, przez tereny ciągnące się na południe 
od Opola. Na Górnym Śląsku Francuzi spotkali się ze współczuciem 
i serdecznością ze strony ludności cywilnej. Społeczność autochto-
niczna niosła im pomoc chętnie i spontanicznie48. Ta atmosfera była 
tak przyjazna, że wielu z francuskich żołnierzy tu się ożeniło i pozo-
stało nawet na stałe.

Jakże inaczej wyglądała sytuacja na Dolnym Śląsku. Wrocławscy 
mieszczanie stanęli teraz murem po stronie Friedricha Wilhelma49. 
Spełniły się tym sposobem nadzieje Steina, którego marzeniem była 
krystalizacja narodu pruskiego. W procesie jego powstawania niema-
łą rolę odegrał fakt, że król przeniósł 22 stycznia 1813 siedzibę sto-
licy Prus z Berlina do Wrocławia50. W ten sposób miasto to stało się 
na pewien czas centrum politycznym państwa. Wywołało to praw-
dziwą erupcję patriotycznych uczuć społeczeństwa Dolnego Śląska 
w stosunku do Prus51. 

To poczucie narodowe powstało z konglomeratu różnych prądów fi -
lozofi cznych. Łączyło w sobie elementy idealizmu Kanta i Schillera. 

Ogromny wpływ na jego kształtowanie miał Herder, którego koncepcje 
historycznej jednorazowości Niemiec i organicznej jedności jego spo-
łeczeństwa, były powszechnie dyskutowane52. Ale najważniejsze było 
chyba przekonanie o własnym znaczeniu wśród innych europejskich 
nacji. Mieszkańcy Wrocławia w zupełnie irracjonalny sposób stali się 
nagle dumni z osiągnieć ludzi pochodzących z zupełnie innych części 

48 P. Brandt, op. cit., s. 100.
49 Ibidem. 
50 J. Bahlcke, op. cit., s. 88.
51 M. Braubach, op. cit., s. 137.
52 Ibidem, s. 97. 
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Niemiec, którzy odnieśli szczególne osiągnięcia w obszarze nauki czy 
kultury. Dawali oni wrocławskiemu mieszczaństwu poczucie przyna-
leżności do rzekomo najbardziej kreatywnego społeczeństwa świata. 

Niezmiernie ważnym elementem krystalizacji pruskiego poczucia 
narodowego stała się wspólna polityczna wola oporu wobec francu-
skich aspiracji dominacji w Europie. Na fali tych nastrojów na dworze 
Hohenzollernów dojrzała 28 lutego 1813 roku decyzja o wypowiedze-
niu Napoleonowi wojny. Fakt ten wywołał w Prusach wielki społecz-
ny entuzjazm zarówno wśród arystokracji, burżuazji, jak i prostych 
ludzi53. 

Milowym krokiem w procesie budzenia pruskiego poczucia naro-
dowego była odezwa króla Friedricha Wilhelma z 17 marca 1813 roku 
An mein Volk. Jej pierwotnym celem była mobilizacja społeczeństwa 
pruskiego do walki z Napoleonem54. Król Fryderyk Wilhelm po raz 
pierwszy postawił w niej znak równości pomiędzy sobą i resztą na-
rodu. Uznał go za wartość nadrzędną i godną daleko idących poświę-
ceń. W odezwie zwracał się też do narodu pruskiego o pomoc w wal-
ce z francuskimi najeźdźcami55. Tezy w niej sformułowane stanowiły 
odejście od zasad obowiązujących w społeczeństwie stanowym. Ta 
wizja społeczeństwa składającego się z obywateli, którzy mieli równe 
prawa polityczne, nie podobała się nawet królowi. Również elity ary-
stokratyczne obawiały się zbyt daleko idącej emancypacji ludu. Ale 
narodowy entuzjazm wywołany tą odezwą był już nie do powstrzy-
mania. Obywatele Wrocławia gotowi byli nagle poświęcić nie tylko 
swój majątek, ale nawet życie w walce o wspólną narodową sprawę. 
Ich aspiracje polityczne stały się później fundamentem dezintegracji 
stanowej feudalnych struktur na rzecz nowoczesnego, kapitalistycz-
nego państwa narodowego56. Król przypuszczalnie nie był do końca 
świadom treści zawartych w odezwie, którą tylko autoryzował. A tym 
bardziej jej konsekwencji.

53 J. Bahlcke, op. cit., s. 88.
54 M. Braubach, op. cit., s. 137. Napisał ją pochodzący z Prus Wschodnich Theodor 
Gottlieb von Hippel. W latach dwudziestych XIX wieku Hippel był prezydentem 
rejencji opolskiej.
55 J. Bahlcke, op. cit., s. 88.
56 M. Braubach, op. cit., s. 138.
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Charakterystyczne, że ów wybuch pruskiego poczucia narodowe-
go znalazł swoje odbicie w eliminacji słowiańskiej gwary na Dolnym 
Śląsku, która jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku była tu bardzo 
rozpowszechniona57, podobnej do tej gwary, która na Górnym Śląsku 
obecna jest do dziś.

Ten nowy entuzjazm dla wspólnej narodowej sprawy stał się rów-
nież impulsem do tworzenia ochotniczej armii Schlesische Armee58. 
Za jednego z jej inspiratorów uchodzi Henrik Steff en, który z własnej 
inicjatywy wezwał studentów do wyzwolenia Prus spod francuskiej 
władzy. Jako pierwszy wstąpił do batalionów studenckich, a trzy 
czwarte wrocławskich studentów poszło za jego przykładem59. Była to 
młodzież zarówno mieszczańska, jak i arystokratyczna. W ich szere-
gach znalazł się dla przykładu młody Josef von Eichendorff 60.

Nad zreorganizowaną we Wrocławiu ochotniczą Schlesische Ar-
mee dowództwo objął marszałek Gebhard Blücher, a jego szefem 
sztabu został marszałek hrabia August Wilhelm von Gneisenau61. 
Schlesische Armee brała później z powodzeniem udział w walkach 
nad Kaczawą62, gdzie Blücher pokonał księcia Tarentu, marszałka 
Etienne’a Jacques’a MacDonalda63. Jego armia odniosła decydujące 
zwycięstwo pod Lipskiem 16 października 1813 roku w bitwie, która 
zadecydowała o zatrzymaniu francuskiej ekspansji64. Schlesische Ar-
mee walczyła również pod Waterloo65. 

Sukcesy Schlesische Armee związane były również z rewolucyj-
nymi zmianami, jakie w niej wprowadzono. Zaniechano wówczas 
bezsensownego drylu i upokarzających kar. Zamiast nich starano się 

57 M. Czapliński, op. cit., s. 261.
58 M. Braubach, op. cit., s. 137.
59 Ibidem, s. 142.
60 D. Nawrot, op. cit., s. 30.
61 M. Braubach, op. cit., s. 142.
62 W. Müller-Loebnitz, Die Schlacht an der Katzbach, Liegnitz 1938. 
63 D. Nawrot, op. cit., s. 35.
64 M. Braubach, op. cit., s. 145.
65 J. Bahlcke, op. cit., s. 89.
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wprowadzać nagrody. Jedną z nich miał być Krzyż Żelazny, który 
ustanowił we Wrocławiu Friedrich Wilhelm66. Jest on do dziś sym-
bolem Bundeswehry67. Elementem, który miał motywować żołnierzy 
do walki było przekonanie o słuszności sprawy i gotowość do soli-
darnego poświecenia dla narodu. W żołnierzach umacniano poczucie 
dumy i ambicję militarnych sukcesów68. 

Na Dolnym Śląsku solidarna, narodowa mobilizacja sił do walki 
z Napoleonem stała się rodzajem fundamentu pruskiej tożsamości 
narodowej. Później, w XIX wieku powstała wielka liczba pomników, 
wystaw, dzieł literackich, ponadto odbywały się uroczystości na po-
lach dawnych bitew. Za przykład może posłużyć nie tylko pomnik 
Blüchera na placu Solnym we Wrocławiu, ale również Hala Stulecia 
oddana ku czci wojen napoleońskich dokładnie w setną rocznicę tam-
tych wydarzeń. 

Charakterystyczne były rysujące się coraz bardziej różnice pomię-
dzy Górnym i Dolnym Śląskiem. W środowiskach autochtonicznych 
rejencji opolskiej o jakimś pruskim, narodowym entuzjazmie nie 
mogło być mowy. Przedstawiciele tych środowisk nie przejawiali 
zainteresowania dla wstępowania do ochotniczej armii Blüchera69. 
W przeciwieństwie do Dolnego Śląska słowiańska gwara nie utraci-
ła nic ze swojej atrakcyjności i była powszechnie używana. Jest ona 
żywa do dziś.

Przede wszystkim jednak brutalnie zdławione powstanie w 1811 
roku pozostawiło wśród ludności autochtonicznej Górnego Śląska głę-
boką niechęć do państwa pruskiego. Rewolucyjne, antypruskie nastroje 
utrzymywały się w tych środowiskach przez następne dziesięciolecia. 
Ciągle dochodziło do wybuchów społecznego niezadowolenia, a tak-
że napadów, plądrowania i niszczenia arystokratycznych dworów. 
Do ekscesów doszło dla przykładu w okolicach Olesna we wrześniu 
w 1848 roku. Skończyły się one krwawymi rozprawami z panami 
feudalnymi i ich urzędnikami. Zbuntowanych chłopów pacyfi kowała

66 D. Nawrot, op. cit., s. 34.
67 J. Bahlcke, op. cit., s. 88.
68 M. Braubach, op. cit., s. 123.
69 M. Czapliński, op. cit., s. 253.
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znowu pruska armia. Nie uspokoiło to nastrojów. Do gwałtownych 
rozruchów doszło w nocy z 3 na 4 grudnia 1848 roku w Rożnowie koło 
Kluczborka. Zamordowano wówczas właściciela majątku von Dehne-
la oraz jego zarządcę von Gladisa. Wezwano pruskie wojsko, aresz-
towano i natychmiast skazano aktywistów. Wywołało to w powiecie 
kluczborskim takie oburzenie, że władze już 10 grudnia 1848 roku 
na całym tym obszarze musiały ogłosić stan wojenny. Również w po-
wiecie toszeckim chłopi odmówili świadczeń na rzecz swoich pruskich 
panów i wszczęli bunt70.

W tych warunkach o budowaniu jakieś pruskiej tożsamości narodo-
wej na Górnym Śląsku mowy być nie mogło. Temu procesowi sprze-
ciwiali się też świadomie panowie feudalni w obawie przed emancy-
pacją autochtonów. Wizja wspólnoty narodowej, do której mieliby oni 
należeć wspólnie i na równych prawach z chłopami, była dla nich nie 
do przyjęcia71. Ale było też trudno od autochtonów oczekiwać, żeby 
identyfi kowali się z narodem, którego armia prowadziła wobec nich 
krwawe represje.

Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że faktyczny podział spo-
łeczny, kulturalny i polityczny Śląska dokonał się podczas wojen na-
poleońskich. Z lojalnej obrony twierdzy w Koźlu w 1807 roku nie po-
zostały na Górnym Śląsku nawet wspomnienia. Żywe natomiast były 
reminiscencje związane z wybuchem społecznego niezadowolenia 
i krwawym stłumieniem rewolucji w 1811 roku. Być może nadużyciem 
byłoby stwierdzenie, że kwestie narodowościowe rozstrzygnęły się 
na Górnym Śląsku w dobie wojen napoleońskich, ale nie ulega kwestii, 
że wówczas to położono główne fundamenty pod procesy społecz-
ne, polityczne i narodowe, które znalazły swój fi nał w powstaniach 
śląskich − rewolcie, w której po stu latach znowu Francuzi odegrali 
kluczową rolę. 

Sebastian Fikus 

70 W. Magura, op. cit., s. 83 i nn.
71 A. Herzig, op. cit., s. 466.
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Consequences of the Napoleonic Wars in Silesia
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of national conciousness, servitude, peasants‘ manumission, social tensions, 
social exploitation, German sense of national identity

Abstract
Author aims to show that the nationality of Upper and Lower Silesia has been 
determined during the Napoleonic Wars. In 1807, as Upper Silesians proved themselves 
loyal towards the Hohenzollern dynasty, Lower Silesians were happily welcoming the 
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Napoleonic army. The atmosphere in Lower Silesia changed in 1813, when Prussian 
elites managed to obtain the locals‘ favour and Napoleonic Wars transformed into the 
founding myth of German identity. The situation was drastically diff erent in Upper 
Silesia where, in 1811, the uprising against social inequalities broke out. Bloodily 
suppressed by the Prussian army, it evoked a great hatred towards Hohenzollerns. The 
rebellion laid the foundation for social and national tensions in 19th century, manifested 
in Silesian Uprisings between 1919 and 1921. 

Folgen der Napoleonischen Kriege in Schlesien

Schlüsselworte 

Napoleonischen Kriege, Oberschlesien, Niederschlesien, Aufstände in Ober-
schlesien, Evolution des nationalen Bewusstseins, Leibeigenschaft, Bauern-
befreiung, soziale Spannungen, soziale Ausbeutung, deutsches Nationalgefühl

Zusammenfassung
Der Autor versucht, die These zu beweisen, dass nationale Fragen in Niederschlesien 
und Oberschlesien während der Napoleonischen Kriege maßgeblich beeinfl usst 
wurden. Während sich die Oberschlesier im Jahr 1807 loyal gegenüber den preußischen 
Hohenzollern verhielten, wurden gleichzeitig die Truppen in napoleonischen Farben in 
Niederschlesien enthusiastisch aufgenommen. 1813 veränderten sich die Stimmungen 
und es gelang den preußischen Eliten, diese Abneigung in eine völlig neue, preußische 
nationale Begeisterung zu verwandeln. Dabei wurden die Napoleonischen Kriege sogar 
zum Gründungsmythos des sich herauskristallisierenden deutschen Nationalgefühls. In 
Oberschlesien spielten sich die Ereignisse genau in die entgegengesetzte Richtung ab. 
1811 brach dort ein Aufstand gegen die herrschenden sozialen Ungerechtigkeiten aus. 
Er wurde von den preußischen Truppen blutig unterdrückt und löste tiefen Hass auf die 
Familie Hohenzollern aus. Diese Rebellion wurde im 19. Jahrhundert zum Fundament 
sozialer und nationaler Spannungen, die mit den schlesischen Aufständen in den Jahren 
1919−1921 ihr Ende nahmen. 

Последствия наполеоновских войн в Силезии 

Ключевые слова

Наполеоновские войны, Верхняя Силезия, Нижняя Силезия, восстания 
в Верхней Силезии, эволюция национально сознания, крепостное право, 
раскрепощение, общественное напряжение, социальная эксплуатация, 
немецкое национальное сознание
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Резюме
Автор осуществляет попытку доказать тезис, что национальный вопрос в Верхней 
и Нижней Силезии в значительной степени разрешился во время Наполеоновских 
воен. В то время как в 1807 году местное население Верхней Силезии сохраняло 
лояльность Гогенцоллернам, в Нижней Силезии наполеоновские войска радостно 
приветствовались. В 1813 настроения изменились и прусским элитам удалось 
направить их в совершенно новый для этих земель русло прусского национального 
энтузиазма. Наполеоновские войны стали легли в основу формирующегося 
немецкого национального самосознания. В Верхней Силезии история пошла 
в совершенно ином направлении. В 1811 здесь вспыхнуло восстание против 
существующей социальной несправедливости. Его жестоко подавила прусская 
армия, что вызвало глубокую ненависть к Гогенцоллернам. Этот мятеж стал 
фундаментом общественного и национального напряжения в XIX веке, которое в 
результате привело к Силезским восстаниям 1919−1921 гг.
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Streszczenie
Po klęskach powstań narodowych (powstanie listopadowe, powstanie stycznio-
we) ich uczestnicy w obawie przed represjami zaborców udawali się na emigrację, 
przeważnie do Paryża. Stamtąd wielu Polaków wyjeżdżało na kontynent amery-
kański w poszukiwaniu lepszego życia. Dominującą część stanowiła emigracja 
zarobkowo-osadnicza, jednak znaleźli się także Polacy, którzy wybrali emigrację 
polityczno-wojskową. Większość z nich trafi ła do Argentyny walczącej z hiszpań-
skimi kolonizatorami o niepodległość oraz o utrwalenie zdobyczy wolnościowych. 
W niniejszym artykule zarysowano sylwetki polskich ofi cerów, którzy dzięki od-
wadze zdobywali wysokie stopnie wojskowe oraz zasłużyli na wdzięczność narodu 
argentyńskiego.



34

Danuta Mucha

Ten położony nad południowym Atlantykiem kraj (graniczący 
od zachodu z Chile, od północy z Boliwią i Paragwajem, a na pół-
nocnym wschodzie z Brazylią i Urugwajem), zamieszkany pierwotnie 
przez Indian, był od lat trzydziestych XVI stulecia systematycznie ko-
lonizowany przez Hiszpanów1. W roku 1776 ziemie te weszły w skład 
wicekrólestwa La Platy2. W roku 1810 antyhiszpańskie powstanie 
Kreolów obaliło wicekróla, uznając formalnie władzę króla hiszpań-
skiego Ferdynanda VII. Rządząca w jego imieniu junta faktycznie 
była jednak niezależna i ogłosiła się rządem niepodległej La Platy, co 
musiało doprowadzić do konfl iktu zbrojnego z hiszpańskimi koloni-
zatorami. W prowadzonych walkach (1814−1815) siłami argentyński-
mi dowodził generał José de San Martin, któremu udało się pokonać 
wrogów. Dzięki temu w lipcu 1816 roku kongres delegatów La Platy 
ogłosił deklarację niepodległości Zjednoczonych Prowincji La Platy, 
obejmujących formalnie Argentynę, Boliwię, Paragwaj i Urugwaj. 
W późniejszym okresie utworzą one odrębne państwa.

W zarysowanym tu, w największym skrócie, procesie dochodze-
nia Argentyny do niepodległości uczestniczyli także Polacy. Niektórzy 
z nich wstępowali do oddziałów powstańczych i walczyli o niepodległość 
przybranej ojczyzny, zyskując za wykazaną w bojach waleczność awanse 
wojskowe i wdzięczność społeczeństwa argentyńskiego. Angażowali się 
nie tylko w walki wyzwoleńcze z kolonizatorami hiszpańskimi, ale także 
w inne konfl ikty zbrojne, jakie prowadziła Argentyna: w wojnę domową 

1 Wiedzę o dziewiętnastowiecznych dziejach Argentyny (interesujących nas w tym 
artykule) można znaleźć w następujących monografi ach: Dzieje Ameryki Łaciń-
skiej od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych, t. 1, 1750−1870/1880, 
pod red. Tadeusza Łepkowskiego, oprac. Marcin Kula, Tadeusz Łepkowski, Jan 
Szemiński, Warszawa 1977; Dzieje Ameryki Łacińskiej od schyłku epoki kolonialnej 
do czasów współczesnych, pod red. Tadeusza Łepkowskiego, t. 2, 1870/1880−1929, 
red. tomu Robert Mroziewicz, Ryszard Stemplowski, oprac. Marcin Kula, Warsza-
wa 1979; A. Dembicz i in., Ameryka Łacińska, wstęp Leon Onichimowski, Warsza-
wa 1976; H. Miller Bailey, A. Nasatir, Dzieje Ameryki Łacińskiej, przeł. Krystyna 
Szerer, Warszawa 1965; Z. Szot, Argentyna, Warszawa 1992. 
2 Wicekrólestwo La Platy – kolonia hiszpańska ze stolicą w Buenos Aires (założoną 
w roku 1536 przez Hiszpana Pedro de Mendozę), wyodrębniona z Wicekrólestwa 
Peru w celu obrony jego południowych prowincji przed wpływami brytyjskimi 
i portugalskimi. Wicekrólestwo La Platy obejmowało tereny obecnej Argentyny, 
Urugwaju, Paragwaju i Boliwii.
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(1819−1825) między federalistami a centralistami, w walki z Indianami 
czy w trwającą kilka lat wojnę z Paragwajem (1865−1870).

Pierwsi przedstawiciele polskiej emigracji politycznej pojawili się 
w Argentynie około roku 18123. Byli nimi najprawdopodobniej uczest-
nicy niefortunnej wyprawy na San Domingo4. Niektórzy z nich roz-
proszyli się po wielu krajach Ameryki Południowej i trafi li do La Platy, 
gdzie przyłączyli się do walk narodowowyzwoleńczych z Hiszpanami 
(1806−1816). W takim charakterze znaleźli się na ziemi argentyńskiej 
m.in. kapral Manuel (Emanuel) Zatocki, porucznik Antoni Mierza 
(Mierzwa), generał Antoni Belina-Skupiewski, major Jan Walerian 
Bulewski, porucznik Jan Karol Wenderski i inni, których nazwiska 
(często zniekształcone) fi gurują w archiwach wojskowych w Buenos 
Aires5. Nasza wiedza o nich jest jednak znikoma, wyjątek stanowią 
dwie postacie: Jana Waleriana Bulewskiego i Antoniego Tomasza Be-
liny-Skupiewskiego, o których wiemy nieco więcej.

3 J. Mazurek, Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego 
do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Warszawa 2006, s. 83−84; Dzieje Po-
lonii w Ameryce Łacińskiej, Zbiór studiów pod red. Marcina Kuli, Wrocław 1983, 
s. 215; W. Wójcik, Polacy w Brazylii, Argentynie i Urugwaju w XIX i XX wieku, 
„Dzieje Najnowsze” 1972, z. 2, s. 87−88. M. Paradowska, Polacy w Ameryce Połu-
dniowej, Wrocław 1977, s. 45−46.
4 San Domingo było dawną kolonią francuską. W celu przywrócenia zwierzchnic-
twa francuskiego na wyspie, której autonomię ogłosili zbuntowani w 1791 roku 
niewolnicy, Napoleon I wysłał w roku 1802 ekspedycję karną, w skład której we-
szły dwie półbrygady legionistów polskich. Wojna na San Domingo była krwawa 
i okrutna. Część żołnierzy polskich poddała się lub przeszła na stronę buntowni-
ków. Po ogłoszeniu niepodległości Haiti (1804) pozostało na wyspie około 400 
legionistów, część rozproszyła się po Ameryce Południowej. Monografi czne ujęcie 
tematu zob. A. Skałkowski, Polacy na San Domingo 1802−1809, Poznań 1921. 
Zob. także powieść Walerego Przyborowskiego Na San Domingo (1902). 
5 S. Pyzik, Los Polacos en la Republica Argentina y América del Sur desde el año 
1812, Buenos Aires 1966, s. 70−75. Stanisław Pyzik (1893−1981) w roku 1812 
przybył do Argentyny (uciekł z Galicji w obawie przed poborem do armii au-
striackiej), a po ukończeniu studiów został profesorem fi zyki, chemii i technologii 
w Argentyńskim Instytucie Meteorologicznym. Napisał kilka książek o losach Po-
laków w Ameryce Łacińskiej, opartych na materiałach archiwalnych. Z archiwów 
argentyńskich korzystał także wspomniany J. Mazurek, o czym pisze we Wstępie 
(s. 13) swojej książki. Jego praca dotyczy jednak emigracji zarobkowej, o politycz-
nej wspomina marginalnie.
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Pierwszy z nich (w Argentynie znany jako Juan Valerio Bulewsky) 
wstąpił w młodym wieku (daty życia nieznane) do armii napoleoń-
skiej, w której uzyskał stopień podpułkownika kawalerii6. Uczestni-
czył w bitwie pod Waterloo, a po klęsce Francuzów i upadku Napole-
ona powrócił na krótko do Polski, aby następnie wyjechać do Argen-
tyny i walczyć o jej niepodległość. Przybył do Buenos Aires za późno, 
w roku 1819, gdy młoda republika była już niepodległa. Ale i wtedy 
doświadczeni wojskowi byli jej potrzebni. Bulewski został przydzie-
lony do sławnego pułku El Ejercito de los Andes − miał prawo po-
traktować to jako wyróżnienie. Służbę pełnił w fortecy San Carlos 
(prowincja Tucuman). Brał udział także w kampanii Sierra Ventana 
(południowo-zachodnia część prowincji Buenos Aires) pod dowódz-
twem generała Martina Rodrigueza. Do zadań tego dowódcy należało 
prowadzenie misji negocjacyjnej z Indianami, walczącymi z wojskami 
argentyńskimi. Wśród parlamentariuszy znalazł się major Bulewski. 
Niestety, nie zdołali oni dojść do obozu Indian, gdyż wpadli w zorga-
nizowaną przez nich zasadzkę i zostali podstępnie zamordowani7.

Z kolei Antoni Tomasz Belina-Skupiewski (1772−1836) – galicyj-
ski hrabia − już w 1794 roku zaciągnął się do wojska jako wolonta-
riusz i przeszedł długą drogę awansów – od zwykłego żołnierza 
do generała8. Najpierw wyjechał do Włoch, aby tam wstąpić do Legio-
nów generała Jana Henryka Dąbrowskiego (był to korpus posiłkowy 
6 Encyklopedia Emigracji i Polonii, pod red. Kazimierza Dopierały, t. 1, Toruń 
2003, s. 289.
7 Józefa Radzymińska pisała o Bulewskim: „Śmierć dawnego napoleońskiego żoł-
nierza, o którym zachowała się pamięć jako o najlepszym towarzyszu broni i czło-
wieku pogodnym, jest tragicznym symbolem pogmatwanych dróg historii i jej za-
sadzek”; J. Radzymińska, Biały orzeł nad Rio de la Plata, Warszawa 1971, s. 17. 
Dla uczczenia Bulewskiego jedna z ulic miasta Tandil (prowincja Buenos Aires) 
została nazwana ulicą Juana Bulewskiego. Józefa Radzymińska (1921−2002) – po-
etka, powieściopisarka, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszaw-
skiego, po II wojnie światowej przez wiele lat mieszkała w Buenos Aires. Do Polski 
powróciła w 1962 roku. Zob. L. Bartelski, Polscy pisarze współcześni 1944−1968, 
Warszawa 1970, s. 210.
8 Informacje biografi czne o Belinie-Skupiewskim podaję według źródła interne-
towego: Antoni Tomasz Belina-Skupiewski (1772−1836, https://cinepolaco.com/
rincon/bicentenario_del_cruse_de_los_andes/index.html [dostęp: 22.11.2017]. Po-
dany tu biogram jest trudny do zweryfi kowania w sytuacji gdy brak innych źródeł.
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armii Republiki Lombardzkiej, który utworzył Napoleon). Następnie, 
w 1799 roku, wstąpił jako sierżant do Legii Naddunajskiej dowodzonej 
przez generała Karola Kniaziewicza. Został wówczas ranny w bitwie 
pod Caselle i Cotroną we Włoszech oraz w bitwie pod Pułtuskiem, już 
na terenie Polski. Przeszedł wówczas do Legii Nadwiślańskiej. W la-
tach 1808−1811 w składzie pułku francuskiego walczył w Hiszpanii. 
Po awansie na podporucznika II Pułku Nadwiślańskiego wziął udział 
w wojnie z Rosją 1812 roku jako ofi cer Legionu generała Dąbrow-
skiego. Wiemy, że szczęśliwie powrócił spod Moskwy do kraju. Nie 
wiadomo jednak, jak to się stało, iż z polskim szwadronem szwole-
żerów dowodzonym przez pułkownika Jana Pawła Jerzmanowskiego 
Belina-Skupiewski trafi ł na wyspę Elbę – miejsce zesłania Napoleona. 
Razem z cesarzem uciekł stamtąd i znalazł się we Francji już jako 
pułkownik.

Belina-Skupiewski uczestniczył w bitwie pod Waterloo, a po upad-
ku Napoleona wyjechał z żoną do Stanów Zjednoczonych (podob-
no namówiony do tego przez cesarza). Z Nowego Jorku przybył do 
Buenos Aires, by walczyć o niepodległość Argentyny pod komendą 
generała José de San Martina. Widocznie musiał wykazać się wa-
lecznością, skoro tenże dowódca armii argentyńskiej awansował go 
do stopnia generała9.

W pierwszej połowie XIX wieku pojawiła się w Ameryce Południo-
wej, a więc i w Argentynie, druga fala polskiej emigracji politycznej. 
W przeciwieństwie do pierwszej, wywodzącej się przeważnie z byłych 
ofi cerów napoleońskich, druga miała już związek z emigrantami-żoł-
nierzami opuszczającymi ojczyznę po klęsce powstania listopadowego 
oraz po Wiośnie Ludów 1848 roku na ziemiach polskich. Przed repre-
sjami zaborców patrioci ratowali się wyjazdem za granicę, przeważnie 
do Francji. Nieliczni powstańcy zdecydowali się na szukanie szczęścia 
na drugiej półkuli. Zasilali oni głównie szeregi emigracji zarobkowej, 
pracując dla dobra narodów Ameryki Łacińskiej jako inżynierowie, 

9 Na tym wszakże nie skończyła się przygoda wojenna polskiego generała. Z po-
lecenia San Martina udał się do Chile, by walczyć o niepodległość tego kraju. Na-
stępnie wziął udział w niektórych bitwach o niepodległość Brazylii, ciągle pod ko-
mendą San Martina, uznanego za bohatera narodowego Argentyny, Chile i Peru. 
Później Belina-Skupiewski walczył jeszcze o wyzwolenie Peru. Prawdopodobnie 
wraz z rodziną wyjechał do Ekwadoru, gdzie zmarł w 1836 lub 1840 roku.
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lekarze, nauczyciele i uczeni. Ale byli także Polacy, którzy włączyli się 
do prowadzonych wówczas w Ameryce Południowej walk wyzwoleń-
czych o niepodległość wielu państw, służąc swoim doświadczeniem 
wojskowym. Rozproszyli się po wielu krajach latynoskich, wybierając 
także Argentynę10. Spośród kilku ofi cerów najbardziej zasłużyli się 
dla przybranej ojczyzny przed 1863 rokiem dwaj Polacy: Teofi l Iwa-
nowski (1827−1874) i Henryk Spitczyński (1845−1920), którzy w armii 
argentyńskiej dosłużyli się stopni generalskich. 

Iwanowski był synem Niemca Reicha i Polki Iwanowskiej, jednak 
całe życie czuł się Polakiem i używał nazwiska panieńskiego matki11. 
Urodził się w Poznaniu i  w tym mieście ukończył gimnazjum. Następ-
nie powołano go do służby w wojsku pruskim, gdzie uzyskał stopień 
wachmistrza. Gdy w Wielkopolsce wybuchło powstanie (pod wpły-
wem ruchów rewolucyjnych zwanych Wiosną Ludów) Teofi l (jeszcze 
Reich) zaciągnął się do oddziałów Ludwika Mierosławskiego i wal-
czył do upadku powstania. Nie czekając na represje rządu pruskiego 
uciekł do Hamburga, przyjął nazwisko panieńskie matki i odtąd już 
pozostał przy nim do końca życia.

W Hamburgu zgłosił się do brazylijskiego legionu cudzoziemskie-
go, werbowanego przez wysłanników Brazylii w celu wsparcia stolicy

10 Spośród najbardziej znanych Polaków w Argentynie, którzy przybyli do tego kra-
ju po klęsce powstania listopadowego, ale nie służyli w armii argentyńskiej, należy 
na pierwszym miejscu wymienić hr. Aleksandra Colonna-Walewskiego (1810−1868) 
– naturalnego syna Napoleona I i Marii Walewskiej, uczestnika m.in. bitwy 
pod Ostrołęką. Później Walewski przyjął obywatelstwo francuskie i poświęcił się 
dyplomacji. W tym charakterze został wysłany do Buenos Aires jako francuski 
poseł nadzwyczajny. Z kolei inny uczestnik powstania listopadowego – Napoleon 
Feliks Żaba (1803 lub 1805 lub 1806−1885) – poeta, tłumacz i działacz polityczny, 
po przybyciu do Argentyny (1850) był wykładowcą języka hiszpańskiego w szko-
łach średnich i na uniwersytecie w Buenos Aires, osiągając godność profesora.
11 O Teofi lu Iwanowskim pisali m.in.: S. Gonzaga, Polak generałem argentyńskim, 
„Polska Zbrojna” 1937, nr 350, s. 3; S. Pyzik, Iwanowski Teofi l, [w:] Polski Słownik 
Biografi czny, t. 10, Wrocław−Warszawa−Kraków 1962−1964, s. 180; E.S. Urbań-
ski, Gen. Teofi lo R. Iwanowski w Argentynie (1852−1870), [w:] Sylwetki polskie 
w Ameryce Łacińskiej w XIX i XX wieku, Saint-Point 1991, t. 1, s. 179−182; Dzie-
je Polonii w Ameryce Łacińskiej, Zbiór studiów pod red. Marcina Kuli, Wrocław 
1983, s. 215; D. Mucha, Polacy w Ameryce Łacińskiej. Słownik biobibliografi czny, 
Łódź 2016, s. 75.  
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Urugwaju – Montevideo − obleganej przez wojska argentyńskie. Oko-
ło 1850 roku Iwanowski wyjechał do Argentyny i brał aktywny udział 
w wielu wyprawach wojennych przeciw Indianom i buntującym się 
ciągle rodzimym generałom-dyktatorom. W trwającej prawie 30 lat 
wojnie domowej secesjonistów, dążących do rozbicia Argentyny 
na wiele niezależnych od siebie prowincji-państw z federalistami 
(zwolennikami jednolitej Argentyny, chociaż zorganizowanej na zasa-
dach federacyjnych) Iwanowski konsekwentnie wspierał federalistów, 
walcząc po stronie generała Bartolomé Mitre – przyszłego prezydenta 
Argentyny. Pod jego rozkazami wsławił się w rozstrzygającej bitwie 
z secesjonistami pod Pavon (1861).  

Tak rozpoczęta kariera wojskowa z upływem czasu wykazywała 
tendencję rosnącą, co Iwanowski zawdzięczał nie tylko swej waleczno-
ści, ale i wierności wobec federalistów, którzy ostatecznie zwyciężyli 
m.in. dzięki pokonaniu przeciwników politycznych w powstaniu sece-
sjonistów w prowincji Entre Rios oraz Mendoza. Iwanowski aktywnie 
w tym uczestniczył, umiał walczyć do końca, mimo odnoszonych ran. 
Niezależnie od wewnętrznych walk brał udział również w krwawej 
wojnie Argentyny z Urugwajem i Paragwajem. Za wszystkie te za-
sługi został awansowany do stopnia generała (1873) przez prezydenta 
Domingo Faustino Sarmiento, pod którego rozkazami jako generała 
wcześniej służył12. 

Stopnia generalskiego dosłużył się w armii argentyńskiej także inny 
Polak – Henryk Spitczyński (1845−1920)13. Po Wiośnie Ludów ojciec 
jego wraz z żoną i synem przybył do Buenos Aires. By ułatwić wymo-
wę w języku hiszpańskim Henryk zmienił nazwisko na Spika. Dru-

12 Rok później (1874) Iwanowski zginął podczas tłumienia jednego z ostatnich 
buntów secesjonistów w San Luis. Na jego nagrobku umieszczono napis w języku 
hiszpańskim: Generałowi Iwanowskiemu – wdzięczna  Republika. Jego imieniem 
nazwano ulicę w Merlo (wystawiono mu tam pomnik) oraz w San Luis. Ponadto 
jeden ze szczytów w Cordillera de Santa Clara nazwano Generał Teofi l Iwanowski.   
13 Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej…, op. cit., s. 215; J. Mazurek, op. cit., 
s. 84; E. Michalik, Enrique Spika – argentyński generał z polskim rodowodem, [w:] 
Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. 
Historia i współczesność, Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografi -
styki Polonijnej pod redakcją R. i Z. Judyckich, Toruń 2001, s. 286−288; M. Para-
dowska, op. cit., s. 47.   
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ga ojczyzna była dla niego łaskawa. Tutaj w wieku dojrzałym wstąpił 
do armii argentyńskiej, w której osiągnął wszystkie szczeble hierarchii 
wojskowej, aż do rangi generalskiej. W szeregach wojska argentyń-
skiego Spika-Spitczyński działał prawie czterdzieści lat. W ciągu tak 
długiego czasu uczestniczył w wojnie paragwajskiej (1864−1870), pod-
czas której otrzymał wiele odznaczeń argentyńskich, urugwajskich 
i brazylijskich14. W rozkazach dziennych z tej wojny często wymienia-
no nazwisko naszego rodaka, chwaląc jego męstwo15. W późniejszym 
czasie Spitczyński pracował w służbie granicznej, a następnie został 
profesorem teorii taktyki w Instytucie Wojskowym. Do końca życia 
pamiętał o polskich korzeniach i w tym duchu wychowywał swoich 
potomków.  

Kolejna fala emigrantów popowstaniowych pojawiła się po 1864 
roku. Wówczas, podobnie jak po roku 1831, część uczestników zrywu 
niepodległościowego opuszczała ojczyznę w obawie przed prześla-
dowaniami politycznymi i udawała się na Zachód16. Tam zaś działali 
przy ambasadach w Paryżu i Londynie agenci argentyńscy, werbujący 
ochotników na wyjazd za ocean. Wiedział o tym Józef Ignacy Kra-
szewski, od 1863 roku zamieszkały w Dreźnie. W swoich Rachunkach 
następująco napisał o tych praktykach: „Ajenci Argentyńscy ciągną 
obietnicami dobrego zarobku i wielkiej taniości. Już kilkudziesięciu 
współwygnańców za Ocean popłynęło. Rząd francuski, który obecnie 
nie tylko żołd emigrantom odejmuje, lecz i subsidja przyznane nauko-
wym polskim zakładom umniejsza, wspiera pieniężnie ten wyjazd, 
każdemu bowiem odpływającemu wypłaca 250 franków na koszta 

14 W wojnę paragwajską zaangażowało się kilka państw: Argentyna, Brazylia i Uru-
gwaj. Jej rzeczywistą przyczyną były roszczenia terytorialne Argentyny i Brazylii 
wobec Paragwaju, sięgające początków niepodległości tego państwa (1811). W re-
zultacie wyniszczających działań wojennych Paragwaj poniósł klęskę i do 1876 
roku był okupowany przez Argentynę i Brazylię, które nałożyły na niego wysoką 
kontrybucję i zmusiły spustoszone państwo do zrzeczenia się znacznej części tery-
torium. Był to największy konfl ikt w historii Ameryki Południowej.
15 Dla przykładu: „Henryk Spika, godny wódz, wykazał wysoką dzielność, okrywa-
jąc chwałą naród, do którego należy”; J. Radzymińska, Biały orzeł…, op. cit., s. 89.
16 Po powstaniu styczniowym na emigrację zdecydowało się około siedmiu tysięcy 
uczestników walk niepodległościowych. Zob. J. Borejsza, Emigracja polska po po-
wstaniu styczniowym, Warszawa 1966, s. 19.
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i ośmiodniowe utrzymanie na lądzie Argentyńskim”17 (pisownia ory-
ginalna).

Niektórzy emigranci polityczno-wojskowi znaleźli drugą ojczyznę 
m.in. w Argentynie i w przyszłości brali udział w wielu bitwach, zdo-
bywając szlify ofi cerskie. Jeden z Polaków – Wiktor Woyniłłowicz, 
wspominał, iż razem z nim przybyło do Buenos Aires piętnastu ko-
legów, z którymi stracił później kontakt. Pamiętnikarz uczestniczył 
w wielu bitwach i oblężeniach w północnej części Argentyny i w Pa-
ragwaju18.

Nieliczni badacze problematyki polskich wychodźców politycz-
nych, którzy mieli okazję zbadać archiwa wojskowe w Buenos Aires 
ujawnili szereg nazwisk byłych uczestników powstania styczniowe-
go, walczących w armii argentyńskiej19. Byli to pułkownicy: Robert 
Adolf Chodasiewicz, Jan i Eugeniusz Wysoccy (synowie Jordana Cze-
sława Wysockiego, uczestnika powstania styczniowego, a następnie 
pułkownika w armii argentyńskiej), Fortunat Marecki, Adam Wacław, 
Ryszard Starszy, major Tadeusz Sztyrle, kapitanowie: Władysław 
Czarnecki, Anzelm Iżarowski, Jan Guzdynowicz, porucznicy: Robert 
Skowroński, Leon Miaskowski, Henryk Ożarowski, Fryderyk Żelaw-
ski, Aleksander Borkosabowski, Józef Zieliński oraz kilkunastu szere-
gowych żołnierzy (uczestników powstania styczniowego), którzy wal-
czyli i ginęli bezimiennie. Do naszych czasów przetrwały nazwiska 
najbardziej zasłużonych dla oręża argentyńskiego ofi cerów polskiego 
pochodzenia.

Należał do nich bezsprzecznie wspomniany Robert Adolf Choda-
siewicz (1832−1896), nazywany w Argentynie także Roberto Adolfo 
Chodasiewicz20. Jego biografi a mogłaby stanowić scenariusz do fi lmu 

17 Z roku 1868 Rachunki przez B. Bolesławitę, Poznań 1869, s. 647. W Dreźnie 
Kraszewski napisał cykl „obrazków powstaniowych” wydanych – aby nie narażać 
się na szykany – pod pseudonimem B. Bolesławita.
18 J. Radzymińska, Biały orzeł…, op. cit., s. 46.
19 Zob. m.in.: J. Mazurek, op. cit., s. 87; W. Wójcik, op. cit., s. 88; M. Paradowska, 
op. cit., s. 50. 
20 O Chodasiewiczu pisali m.in.: J.S. Urbański, Pułk. Roberto A. Chodasiewicz w Ar-
gentynie (1865−1896), [w:] Sylwetki polskie…, op. cit., s. 99−102; M. Paradowska, 
op. cit., s. 50−51; D. Mucha, op. cit., s. 33−35; P. Korczyński, Najemnik z przezna-
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(lub nawet serialu) wojenno-przygodowo-sensacyjnego. Urodził się 
w Wilnie, ale niedługo później jego rodzina została zesłana w głąb Ro-
sji za udział ojca w powstaniu listopadowym. Z nakazu rządu carskie-
go Robert musiał wstąpić do szkoły wojskowej, którą ukończył w 1852 
roku z wyróżnieniem jako specjalista-topograf. W rok później, po wy-
buchu wojny krymskiej (w której Rosja walczyła przeciwko Francji, 
Anglii i Turcji), młody Chodasiewicz jako podporucznik musiał wy-
ruszyć na front. Na Krymie nadzorował prace fortyfi kacyjne twier-
dzy sewastopolskiej oraz brał udział w ataku na pozycje brytyjskie 
pod Almą (odznaczono go za to Orderem św. Włodzimierza), Bałakła-
wą i Inkermanem, za co otrzymał awans na kapitana.

Początek kariery w wojsku rosyjskim był obiecujący. Mimo to Cho-
dasiewicz właśnie wtedy podjął decyzję o przejściu do oddziałów 
brytyjskich (co zresztą czyniło wielu Polaków wcielonych do armii 
rosyjskiej). Tutaj dezerter stworzył oddział wywiadowczo-dywersyj-
ny, zadając Rosjanom wielkie straty poprzez niszczenie magazynów 
wojskowych21. Między innymi, znając twierdzę sewastopolską, spo-
wodował pożar części tamtejszych magazynów.

Po zakończeniu wojny krymskiej Chodasiewicz wyjechał do Lon-
dynu, a stamtąd w wielką podróż po całej Europie (z wyłączeniem 
państw zaborczych). Później przybył do Turcji i zaciągnął się na pięć 
lat do oddziału polskiej jazdy. Równocześnie kierował budową dróg 
i mostów w różnych częściach imperium osmańskiego. I chociaż Bry-
tyjczycy zaproponowali mu wyjazd do Indii i wstąpienie do stacjonu-
jącej tam armii, Chodasiewicz odmówił i udał się do Stanów Zjedno-
czonych (1862), oferując swe usługi armii Unii w toczącej się wówczas 
wojnie secesyjnej. Jako specjalista wojsk inżynieryjnych nadzorował 
budową 50 redut rozmieszczonych na północ od Waszyngtonu. Służył 

czenia – losy Roberta Adolfa Chodasiewicza, patrona Argentyńskich Sił Powietrz-
nych, http.://historykon.pl/najemnik-z-przeznczenia-losy-rberta-adolfa-chodasiewi-
cza-patrona-argntynskich-sil-powietrznych [dostęp: 2.12.2017].
21 Chodasiewicz proponował Brytyjczykom stworzenie specjalnego oddziału 
w mundurach rosyjskich, który miałby przeprowadzać konne rajdy na tyłach od-
działów rosyjskich, ale dowództwo nie zaakceptowało takiego pomysłu. Tym nie-
mniej działania dywersantów były tak dotkliwe dla Rosjan, że generał Piotr Gor-
czakow wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy rubli za głowę Chodasiewicza. 
Zaniepokojone władze brytyjskie zabroniły mu wychodzenia poza obręb obozu.
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także w jednostkach artyleryjskich pod komendą generała Ulyssesa 
Granta. Później pracował w Departamencie Inżynieryjnym w No-
wym Jorku. Tutaj poznał argentyńskiego ministra Domingo Fausti-
no Sarmiento (przyszłego prezydenta), który namówił Chodasiewicza 
na wyjazd i wstąpienie do armii argentyńskiej. Argentyna była wów-
czas w stanie wojny z Paragwajem.

W ten sposób Chodasiewicz stał się kapitanem armii sprzymierzo-
nych (Argentyny, Brazylii i Urugwaju). Brał udział w zwycięskich wal-
kach nad rzeką Parana i w wielu bitwach lądowych i rzecznych, m.in. 
pod Tuyuti („amerykańskim Waterloo”), które coraz bardziej przechy-
lały szalę zwycięstwa na stronę trójprzymierza22. Wyróżnił się wówczas 
wybitnymi talentami strategicznymi i fortyfi kacyjnymi. Przede wszyst-
kim jednak zasłynął jako pomysłodawca pionierskiego użycia balonu 
do lotów zwiadowczych i bojowych nad paragwajskimi twierdzami. 
Dzięki temu osobiście (na 20 przelotów balonowych sam wykonał 12) 
mógł zlokalizować trudno dostępne z lądu stanowiska nieprzyjacielskie23.

Jesienią 1869 roku Brazylijczycy awansowali Chodasiewicza 
do stopnia podpułkownika. W tym samym roku ożenił się z siostrze-
nicą gubernatora Corrientes (jedna z prowincji Argentyny położona 
w północno-wschodniej części kraju). Z tego związku urodziły się 
cztery córki i dwóch synów. Rok później Chodasiewicz otrzymał oby-
watelstwo argentyńskie24. Mimo to osiadł wówczas z rodziną w Asun-
cion (stolica Paragwaju), gdzie powierzono mu posadę dyrektora kolei. 
Następnie, od 1876 roku, pracował w Departamencie Topografi i pro-
wincji Corrientes. Jedenaście lat później wyjechał do Buenos Aires 
i ponownie wstąpił do armii. Został zweryfi kowany w stopniu puł-
kownika i objął stanowisko profesora w szkole inżynierii wojskowej. 
Później piastował jeszcze urząd dyrektora w fabryce materiałów wy-
buchowych, by ostatecznie zakończyć służbę w armii.

22 J. Wojtczak, Wojna paragwajska 1864−1870, Warszawa 2011, s. 70−73.
23 J. Kędzierski, Robert Adolf Chodasiewicz (1832−1896), „Skrzydlata Polska” 
1964, nr 48. Jest on dzisiaj uważany w Argentynie za „pierwszego lotnika i patrona 
»Argentyńskich Sił Powietrznych«”.
24 Za udział w wojnie paragwajskiej Chodasiewicz otrzymał wiele wyróżnień 
od armii argentyńskiej oraz Cruz de Bronce i Orden Imperial de la Rosa od rządu 
Brazylii.
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Chodasiewicz nie zapomniał o swej pierwszej ojczyźnie – Polsce. 
Z jego inicjatywy w 27. rocznicę wybuchu powstania styczniowego 
(1890) powołano Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które postawi-
ło sobie za cel konsolidację Polonii argentyńskiej oraz kultywowania 
tradycji ojczystych25.

Danuta Mucha
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Poles fi ghting for Argentina’s independence
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Abstract
After the failure of the national uprisings (the November and January Uprisings), their 
members decided to emigrate in fear of the eventual repressions. Mostly, they headed 
towards Paris, but not being their last stop − many travelled through Atlantic. Apart from 
searching a better pay and settlement, some emigrated for political and military reasons. 
The majority ended up in Argentina, the country fi ghting for its independence with Span-
ish colonisers and for maintaining its liberties. The article presents the profi les of the 
Polish offi  cers who contributed to Argentina’s liberation, high-ranked for their courage.

Polen im Kampf um die Unabhängigkeit Argentiniens
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Zusammenfassung
Nach den Niederlagen der nationalen Aufstände (Novemberaufstand, Januaraufstand) 
wanderten ihre ehemaligen Teilnehmer aus Angst vor den Repressionen der Besatzer 
aus, vor allem nach Paris. Von dort aus verreiste eine beachtliche Gruppe von Polen auf 
den amerikanischen Kontinent auf der Suche nach einem besseren Leben. Außer dem 
dominierenden Teil der Erwerbs- und Siedlungsauswanderung gab es auch die Polen, 
die aus politischen und militärischen Gründen emigrierten. Die meisten von ihnen er-
reichten Argentinien, das damals für die Unabhängigkeit mit den spanischen Kolonisa-
toren und für die Konsolidierung der Unabhängigkeitsgewinne kämpfte. Dieser Artikel 
stellt die Profi le der polnischen Offi  ziere vor, die dank ihres Mutes hohe militärische 
Ränge gewannen und die Dankbarkeit des argentinischen Volkes verdienten.

Участие поляков в войне за независимость Аргенти-
ны

Ключевые слова

Аргентина, польская эмиграция, XIX век, участие в войне за независи-
мость, биографии великих польских офицеров

Резюме
После поражений польских восстаний (Ноябрьское восстание 1830−1831, Январ-
ское восстание 1863−1864) их участники, боясь репрессий, эмигрировали, глав-
ным образом, в Париж. Оттуда многие поляки уезжали в Америку, в поисках 
лучшей жизни. Кроме экономических и переселенческих мигрантов, составля-
ющих большинство, были и военно-политические эмигранты. Большинство из 
них попало в Аргентину, которая в то время боролась с испанскими поселенцами 
за независимость. В этой статье описаны польские офицеры, которые, благодаря 
своему мужеству получили высокие воинские звания и завоевали благодарность 
аргентинцев.
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W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego – 
działalność mniszek leśniańskich na obszarze 
nadbużańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX wieku1
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nia Katarzyna Jefi mowska

Streszczenie
Artykuł prezentuje uwarunkowania organizacji i działalności prawosławnego żeń-
skiego zgromadzenia zakonnego, które główną siedzibę miało w Leśnej na Pod-
lasiu. Placówka ta działała przez trzydzieści lat, licząc od formalnego utworzenia 
w 1884 r. do ewakuacji sióstr latem 1915 r. W tym okresie zakonnice, korzystając 
ze wsparcia najwyższych władz państwowych i cerkiewnych, prowadziły ożywio-
ną działalność o charakterze religijnym (propagowanie prawosławia wśród dawnej 
ludności unickiej), kulturalno-oświatowym (praca rusyfi kacyjna wśród miejsco-
wej ludności wiejskiej), opiekuńczym i gospodarczym. Poczynania zgromadzenia 
w Leśnej i jego fi lii, później samodzielnych klasztorów, służyły realizacji polityki 
państwa rosyjskiego i Cerkwi prawosławnej. Na działalność zakonnic przemoż-
ny wpływ wywarła ihumenia Katarzyna Jefi mowska, która przenosiła na tereny 
Podlasia wzorce prawosławia rosyjskiego, przy jednoczesnym eliminowaniu trady-
cyjnych ruskich (białoruskich, ukraińskich). W działalności oświatowej, kultural-
nej, opiekuńczej i gospodarczej korzystała z doświadczeń wybitnych pedagogów 
i uczonych rosyjskich tamtego okresu. 

1 Artykuł opracowany na podstawie badań prowadzonych w ramach tematu badaw-
czego nr 271/11/S („Prasa podlaska w XIX−XXI wieku”), sfi nansowanego z dotacji 
na naukę, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Leśna Podlaska2 w latach 1884−1915 stała się jednym z głównych 
ośrodków działalności religijnej, jak również społeczno-gospodar-
czej i kulturalnej rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Miejscowy żeński 
klasztor oddziaływał na teren nadbużańskiego Podlasia, rozumianego 
jako obszar ówczesnych powiatów: bialskiego, konstantynowskiego, 
radzyńskiego, włodawskiego, po części też sokołowskiego i siedlec-
kiego, wchodzących w skład guberni siedleckiej (1867−1913). Wpły-
wy klasztoru leśniańskiego sięgały zresztą znacznie dalej − na pół-
nocy po Teolin w guberni suwalskiej i Krasnystok w grodzieńskiej, 
na południu zaś po Radecznicę w powiecie zamojskim oraz Turkowi-
ce w hrubieszowskim (obydwa ośrodki w guberni lubelskiej). Urszula 
Pawluczuk, współczesna badaczka problematyki życia monastyczne-
go na terenie imperium Romanowów, porównała ośrodek w Leśnej 
do Ławry Kijowsko-Pieczarskiej, gdyż zarówno pierwszy, jak i drugi 
dały początek wielu innym monasterom3, wymienione bowiem wyżej 
klasztory w Teolinie, Krasnymstoku, Radecznicy, Turkowicach, a tak-
że w Wirowie w guberni siedleckiej tworzyły wysłanniczki z Leśnej. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w świetle wybranych ty-
tułów rosyjskiej prasy regionalnej, okoliczności powstania, uwarun-
kowań i głównych kierunków działania żeńskiego monasteru w Le-
śnej na Podlasiu. Zakres czasowy obejmuje lata 1884−1915. Datę po-
czątkową wyznacza decyzja Świątobliwego Synodu w Petersburgu 
z 25 kwietnia 1884 roku, na podstawie której powstał żeński mona-
styr leśniański. Z uwagi jednak na uwarunkowania, należy sięgnąć 
do wydarzeń wcześniejszych, zwłaszcza dotyczących problematyki 
unickiej. Datę końcową artykułu wyznaczono na 1915 roku. W związ-
ku bowiem z „bieżeństwem” zakonnic w głąb Rosji, klasztor został 
wtedy opuszczony, a następnie przejęty przez poprzedniego właścicie-
la – Kościół rzymskokatolicki. Zakres terytorialny określono w tytu-
le – nadbużańskie Podlasie, obejmujące wyżej wymienione powiaty 
guberni siedleckiej. Z uwagi jednak na rozległy obszar oddziaływania 

2 Leśna Podlaska – obecnie wieś w województwie lubelskim, w powiecie bialsko-
podlaskim, oddalona od Białej Podlaskiej o 16 kilometrów, siedziba władz gmin-
nych, 953 mieszkańców. W omawianym okresie w nazwie miejscowości nie uży-
wano przymiotnika „Podlaska”. Taką wersję nazwy przyjąłem w artykule.
3 U. Pawluczuk, Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Białystok 2007, s. 36.
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mniszek z Leśnej w dalszej części pracy będą też odniesienia do miej-
scowości ze wschodnich terenów Królestwa Polskiego i zachodnich 
z ziem zabranych.  

Problematyka działalności monasteru w Leśnej była zwykle po-
bieżnie omawiana w publikacjach naukowych i popularnonaukowych. 
Stosunkowo najwięcej miejsca funkcjonowaniu wymienionej wyżej 
placówki zakonnej poświęciła wspomniana już Urszula Pawluczuk. 
O znaczeniu klasztoru leśniańskiego pisał też Antoni Mironowicz4. 
Krótka wzmianka o udziale przeoryszy Katarzyny w nagłaśnianiu 
sprawy chełmskiej znalazła się w książce Andrzeja Szabaciuka5. Z ko-
lei Jerzy Sroka ogólnie przedstawił działalność klasztoru prawosław-
nego w publikacji poświęconej Zakładowi Kształcenia Nauczycieli6. 
Przyczynkarski charakter mają prace wydane przez środowiska kato-
lickie, a poświęcone sanktuarium leśniańskiemu7, jak również publi-
kacje autorstwa osób związanych z Cerkwią prawosławną8. O począt-
kach działalności prawosławnych mniszek na Podlasiu dowiadujemy 
się też z rosyjskich publikacji z tamtego okresu9. 

4 A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, 
Białystok 2005.
5 A. Szabaciuk, „Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji 
w latach 1863−1915, Lublin 2013.
6 J. Sroka, Leśniacy. Zakład Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej 
1916−1970, Biała Podlaska 1990.
7 A. Jędrzejewski, Historia cudownego obrazu Matki Boskiej w Leśnej, Leśna Pod-
laska 1928; M.R. Łaziński [ojciec paulin], Powrót cudownego obrazu Matki Bożej 
do Leśnej na Podlasiu (z racji 250-letniego jubileuszu zjawienia się cudownego ob-
razu 1683−1933), Częstochowa 1933; E. Rakoczy, Sanktuarium Maryjne w Leśnej 
Podlaskiej w XIX wieku, Leśna Podlaska 1986.
8 K istorii prawosławnogo żenskogo monaszestwa na Chołmszczinie i Podlaszji, 
„Prawosławnyj Kalendar”, Warszawa 1966, s. 92−97; P. Niesteruk, Szkoła ihumenii 
Katarzyny, „Przegląd Prawosławny” 2004, nr 5, s. 30−33; P. Nosuwiec, Lisnianskij 
monastyr, jak kulturno-religijnyj oseredok Pidljaszja do switowoj wijny, „Cerkwa 
i Narid”, Krzemieniec 1935, nr 18, s. 566−569.
9 M.N.G., Istoriceskija svedenija o lesninskoj prawoslavnoj żenskoj obscynie (se-
dleckaja gubernija, konsatntinowskago ujezda), Petersburg 1888; V.T.M-ć, Jawle-
nije cudotwornoj ikony Bogomateri w Lesnie w swjazi s drugimi sowremennymi 
sobytjami na Rusi, Warszawa 1883.
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Bazę źródłową artykułu stanowi – jak już wyżej wskazano − ro-
syjskojęzyczna prasa regionalna z końca XIX i początku XX wieku, 
przede wszystkim „Chołmsko-Warszawskij Jeparchialnyj Westnik”, 
„Bratskaja Beseda” i „Chołmskaja Rus”, a także wydawany corocz-
nie „Chołmskij Narodnyj Kalendar”. Pierwsze z wymienionych pism, 
organ prasowy diecezji chełmsko-warszawskiej, zawiera podstawowe 
wiadomości o życiu religijnym w omawianym monastyrze, źródłach 
jego fi nansowania itd. O ważniejszych wydarzeniach z dziejów klasz-
torów prawosławnych na Podlasiu i wschodniej Lubelszczyźnie do-
wiadujemy się także ze wspomnień biskupa chełmskiego Eulogiusza10.

1. Teren działania

Leśna była od końca XVII wieku ważnym ośrodkiem życia reli-
gijnego, oddziałującym na katolików obrządku łacińskiego i greko-
katolickiego Podlasia nadbużańskiego. Miało to związek z kultem 
wizerunku Matki Boskiej, rozpoczętym objawieniami w 1683 roku. 
Od 1727 roku opiekę nad tym sanktuarium sprawowali paulini11. Wy-
wierali oni istotny wpływ na miejscową ludność, tak w sferze reli-
gijnej, jak i narodowej. Ta druga zaznaczyła się w okresie powstań 
narodowych. Ojciec Eustachy Rakoczy, w referacie wygłoszonym 
na V Ogólnopolskim Kongresie Mariologicznym i Maryjnym w Lu-
blinie 29 sierpnia 1986 roku, wskazał na znaczenie leśniańskich pau-
linów dla polskiej działalności niepodległościowej w drugiej połowie 
XIX wieku. Zwłaszcza w okresie powstania styczniowego klasztor stał 
się jednym z ogniw ruchu narodowego. W następstwie upadku zrywu 
niepodległościowego zakonnicy zostali usunięci z Leśnej w nocy z 27 
na 28 października 1864 roku. Było to częścią działań podjętych przez 
władze rosyjskie wobec wszystkich zgromadzeń katolickich w ska-
li całego Królestwa Polskiego. W Leśnej pozostał tylko podprzeor 
10 Put’ mojej żizni. Wospominanija Mitropolita Jewłogija, Izłożenyje po jego rasska-
zam M. Manuchinoj, Paryż 1947.
11 Strona prawosławna utrzymywała, że katolicy podstępem weszli w posiadanie 
cudownego wizerunku  i przez blisko dwieście lat z Leśnej prowadzili działalność 
wrogą Cerkwi prawosławnej; M. Popow, Istoriczeskija swiedenija o lesninskom 
monastyre, jego sowremiennoje sostojanije i wlijanije na narod, „Chołmskij Na-
rodnyj Kalendar” (dalej: CNK) na 1892 god, Warszawa 1891, s. 129.
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ojciec Dionizy Korzeniowski jako administrator parafi i do 1868 roku, 
później jego miejsce zajął ksiądz Leon Przesmycki. E. Rakoczy po-
dał również, że po kasacie klasztoru, z polecenia biskupa podlaskiego 
Beniamina Szymańskiego w obiektach popaulińskich zjawili się dwaj 
jego wysłannicy. Ich zadaniem było sprawdzenie inwentarza kościel-
nego oraz zabranie co cenniejszych przedmiotów do skarbca diecezjal-
nego. Mieli oni wówczas zabrać oryginalny wizerunek Matki Boskiej 
Leśniańskiej, na jego miejscu umieścili wierną kopię. Dalsze losy ob-
razu są związane z osobą biskupa Szymańskiego, który usunięty przez 
władze rosyjskie z urzędu w Janowie przebywał w Łomży, gdzie le-
śniański wizerunek przekazał pod opiekę siostrom benedyktynkom12. 
Inną wersję przedstawiają środowiska prawosławne, które utrzymują, 
iż monaszki uciekające z Leśnej przed wojskami niemieckimi w 1915 
roku zabrały ze sobą oryginalny obraz i to zgromadzenie zakonne ma 
go w swoim posiadaniu. 

Losy klasztoru leśniańskiego są ściśle związane z problemem unic-
kim. Sanktuarium, jak już wyżej wskazałem, będące w posiadaniu 
łacińskich zakonników, oddziaływało również na miejscową ludność 
unicką. W latach sześćdziesiątych XIX wieku, gdy z Leśnej zostali 
usunięci paulini, o klasztor upomniał się unicki biskup chełmski Mi-
chał Kuziemski13. Ten dostojnik pochodzący ze Lwowa miał plany 
„oczyszczenia” obrządku greckokatolickiego z „naleciałości polsko-
-łacińskich”. W Leśnej zamierzał osiedlić zakonników z greckokato-
lickiego zgromadzenia bazylianów z Białej Podlaskiej i Warszawy. 
W tych działaniach oczyszczających obrządek unicki z „naleciałości 
12 E. Rakoczy, op. cit., s. 17−19. 
13 Michał Kuziemski (Mychajło Kuziemskij) (1809−1879) – ukraiński działacz po-
lityczny i cerkiewny, syn duchownego greckokatolickiego, od 1833 r. duchowny 
unicki, od 1837 r. pełnił szereg funkcji kościelnych, m.in. kanclerz konsystorza, 
później prałat. W okresie Wiosny Ludów najpierw był zastępcą, a następnie prze-
wodniczącym Głównej Rady Ruskiej (Hołowna Ruska Rada). W październiku 1848 
r. zorganizował we Lwowie zjazd inteligencji ukraińskiej. W latach 1861−1868 był 
posłem na sejm krajowy w Galicji i posłem do wiedeńskiej Rady Państwa. Póź-
niej (1868−1871) piastował godność unickiego biskupa chełmskiego. Z uwagi 
na konfl ikty z władzami rosyjskimi, dążącymi do likwidacji obrządku unickiego 
i rusyfi kacji unitów, Kuziemski był zmuszony opuścić Chełm i powrócić do Lwowa; 
F. Steblij, Kuziemskij Michajlo (20.02.1809−05.12.1879), [w:] Enciklopedija Lwo-
wa, t. 3, pod redakcieju Andrija Kozickogo, Lwów 2010, s. 658−659.
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polsko-łacińskich” Kuziemski uzyskał akceptację ze strony władz ro-
syjskich, które tą drogą chciały doprowadzić do zbliżenia, a następnie 
do włączenia greckokatolickiej diecezji chełmskiej do Cerkwi prawo-
sławnej. Przewodniczący Komitetu Urządzającego w Królestwie Pol-
skim książę Włodzimierz Czerkasski – jak zauważył  Alfons Jędrze-
jewski – zwlekał z odpowiedzią na postulat biskupa chełmskiego. Za-
mierzał bowiem uczynić z Leśnej ośrodek propagowania prawosławia 
wśród miejscowej ludności14. Ostatecznie więc upadł plan Kuziem-
skiego, biskup zaś skłócony z władzami rosyjskimi i znienawidzony 
przez samych unitów porzucił diecezję i wrócił do Lwowa.

Sprawa unicka miała jednak istotne znaczenie dla dalszych losów 
omawianego klasztoru. W 1875 roku nastąpiło wcielenie do Cerkwi 
prawosławnej unickiej diecezji chełmskiej, jedynej tego obrząd-
ku w Królestwie Polskim. W następstwie tego dotychczasowi unici, 
w świetle obowiązującego prawa, stawali się wyznawcami religii ma-
jącej status państwowej. W warunkach imperium rosyjskiego ozna-
czało to konieczność pozostawania przy tym obrządku i brak możli-
wości wyboru wyznania. Unici w większości nie akceptowali narzu-
conego im prawosławia. Władze rosyjskie, dążąc do likwidacji oporu 
grekokatolików, zdecydowały się na zamykanie – jak to określano 
– centrów polskiej i katolickiej propagandy. W ramach tych działań 
likwidacji uległa rzymskokatolicka diecezja podlaska (1867 r.). W roku 
kasaty unii w Królestwie Polskim w posiadanie Cerkwi prawosław-
nej weszły lokalne sanktuaria, przy których skupiali się katolicy oby-
dwu obrządków. Taki los spotkał obiekty sakralne w Leśnej i Kodniu, 
obydwa ośrodki znane z kultu maryjnego. Podobnie władze rosyjskie 
postąpiły z sanktuarium pod wezwaniem św. Antoniego Padewskie-
go w Radecznicy, w powiecie zamojskim. Bernardyni, dotychczasowi 
gospodarze tego obiektu, w 1869 roku zostali zmuszeni do oddania go 
unitom. Powstała tam wówczas parafi a tego obrządku. W 1875 roku, 
wraz z likwidacją unii dawny klasztor w Radecznicy wszedł w posia-
danie Cerkwi prawosławnej15. 

14 A. Jędrzejewski, op. cit., s. 16−17.
15 Klasztor w Radecznicy został przekazany unitom na prośbę biskupa chełmskiego 
Michała Kuziemskiego. Tak więc w tym przypadku starania dostojnika zakończy-
ły się dla niego połowicznym sukcesem. Wprawdzie władze rosyjskie zgodziły się 
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Ofi cjalna kasata unii w Królestwie Polskim oraz działania podję-
te przez władze rosyjskie nie przyniosły – jak już wyżej wskazano 
− akceptacji prawosławia przez większość ludności grekokatolickiej. 
Powszechnym niemal dla tej społeczności był bojkot narzuconego jej 
wyznania. Z danych Siedleckiego Gubernialnego Zarządu Żandarme-
rii wynika, że w pierwszym roku po likwidacji unii (1876) w skali 
całej guberni siedleckiej tylko 11,54% dawnych unitów uczęszczało 
do cerkwi. Największy opór odnotowano w powiatach siedleckim i so-
kołowskim, gdzie odsetek ten wyniósł 1,73%, w pozostałych zaś: w ra-
dzyńskim – 2,13%, konstantynowskim – 9,82%, bialskim − 14,68%, 
włodawskim − 16,26%16. W kolejnych latach rozmiary bojkotu nie ule-
gły większym zmianom. Charakterystycznym dla postaw większości 
dawnych unitów, których w ofi cjalnej nomenklaturze administracja 
określała jako „opornych”, było unikanie kontaktów z duchownymi 
prawosławnymi i niekorzystanie z ich posług religijnych (msza, spo-
wiedź, komunia, ślub, chrzest, pogrzeb). Prześladowani próbowali 
uzyskać posługi religijne w parafi ach rzymskokatolickich. Było to jed-
nak utrudnione z uwagi na zarządzenia władz rosyjskich i w związku 
z tym surowe sankcje dla księży, którzy zdecydowaliby się na mie-
szanie w „wewnętrzne sprawy prawosławia”. Należy też zauważyć, że 
nierzadko „oporni” spotykali się z niezrozumieniem ze strony katoli-
ków obrządku łacińskiego. Obszerne opisy tych wydarzeń pozostawiła 
właścicielka majątku Kolano, Jadwiga Łubieńska17.

Opór dawnych unitów wobec narzuconego im wyznania w ciągu 
kilku lat po kasacie unii dowodzi nieskuteczności działań administra-
cyjnych. Z niewielkich efektów zastosowania przymusu zdały sobie 

na przejęcie obiektów przez unitów, ale nie wyraziły zgody na osiedlenie w nich gre-
kokatolickiego zakonu bazylianów; R. Jusiak, Sanktuarium św. Antoniego w Radecz-
nicy w kontekście środowiska lokalnego, Kalwaria Zebrzydowska 2013, s. 60−61.
16 J. Cabaj, Życie religijne unitów podlaskich w pierwszym roku po kasacie unii 
w świetle sprawozdań żandarmerii, [w:] Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. 
Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej księ-
dza Profesora Romana Krawczyka, pod red. Janusza Gmitruka i Anny Wielgosz, 
Warszawa−Siedlce 2012, s. 478−479.
17 Ottonówna (Jadwiga Łubieńska), Podlaskie „Gospody Pomyłuj” 1872−1905. 
Kronika 33 lat prześladowania Unii przez naocznego świadka…, Kraków 1908, 
s. 57−60.
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sprawę kręgi cerkiewne. Stąd, jak się wydaje pojawiły się projekty 
poczynań długofalowych o charakterze religijnym, ale również kul-
turalno-oświatowym i gospodarczym. Jednym z nich stała się dzia-
łalność zakonów żeńskich, które zapoczątkowały swoją „misję” w Le-
śnej. Źródła rosyjskie wskazują, iż inicjatorem tych poczynań był ar-
cybiskup chełmsko-warszawski Leoncjusz Lebiedziński. Duchowny 
Michaił Popow, podkreślił, iż dwieście lat „propagandy łacińskiej”, 
gdy nie słyszano w Leśnej liturgii prawosławnej, sprawiło, że oko-
liczni mieszkańcy zapomnieli dawną wiarę. Leoncjusz – jak zauważył 
wspomniany autor rosyjski − uświadomił sobie, że w takiej sytuacji 
działania jednego proboszcza nie przyniosą spodziewanych efektów, 
a do odrodzenia prawosławia na tych terenach może doprowadzić zor-
ganizowana akcja wielu osób. Dlatego zgodził się na pomysł sprowa-
dzenia do Leśnej zgromadzenia żeńskiego. Z takim projektem Leon-
cjusz zwrócił się do Świątobliwego Synodu w Petersburgu. Stamtąd 
uzyskał poparcie, zrozumienie i błogosławieństwo. Wsparcie płynęło 
też z kręgów dworskich, w tym przede wszystkim ze strony cesarza. 
W ten sposób w 1884 roku w miejsce wcześniejszego klasztoru ka-
tolickiego powstało prawosławne zgromadzenie Świętej Bogurodzicy. 
M. Popow podkreślił też, że arcybiskup Leoncjusz poszukiwał dla le-
śniańskiego zgromadzenia „dostojnej” przełożonej. Znalazł ją w oso-
bie hrabiny Eugenii Borysowny Jefi mowskiej18. 

2. Przełożona Katarzyna i jej klasztor

Omawiając kwestie organizacji i działalności monaszek leśniań-
skich, należy zwrócić uwagę na ogólną sytuację zgromadzeń żeńskich 
w państwie rosyjskim. Cytowana już wyżej badaczka problematy-
ki prawosławia na ziemiach polskich, Urszula Pawluczuk, wskazała 
na obecne w społeczeństwie rosyjskim w drugiej połowy XIX wieku 
dążenie do odnowy życia religijnego. Wyrazem tego był m.in. wzrost 
liczby chętnych do zgromadzeń zakonnych. Szczególnie dotyczyło to 
kobiet. To zwiększone zainteresowanie życiem zakonnym znalazło 
możnych protektorów w tym przede wszystkim w osobie cesarzo-
wej Aleksandry Fiodorowny, która, jak podkreśliła U. Pawluczuk, we 

18 M. Popow, op. cit., s. 130−131. 
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wspieraniu kierowała się „prawosławnym prozelityzmem”. Wspomnia-
na badaczka zaznaczyła również, że zgromadzenia zakonne tworzone 
licznie w tamtym czasie, były wzorowane na tradycjach rosyjskiego ży-
cia monastycznego, z jednoczesnym eliminowaniem białorusko-ukra-
ińskich. „Służyło temu obsadzanie monasterów mnichami przybyłymi 
z Rosji oraz organizowanie życia monastycznego na wzór rosyjski”19.   

Tak było również w przypadku tworzenia klasztoru żeńskiego 
w Leśnej. Zgromadzenie powstawało od podstaw. Decyzję w sprawie 
utworzenia leśniańskiego monasteru żeńskiego podjął – jak już wyżej 
wskazano − Świątobliwy Synod 25 kwietnia 1884 roku. Blisko rok póź-
niej, 24 lutego 1885 roku funkcję przełożonej zgromadzenia arcybiskup 
Leoncjusz powierzył arystokratce Eugenii Borysownej Jefi mowskiej. 
O tym fakcie informował na swoich łamach „Chołmsko-Warszawskij 
Jeparchialnyj Westnik” w numerze 5 z 13 marca 1885 roku20.

Nominowana miała wtedy prawie trzydzieści pięć lat (urodzona 
18 sierpnia 1850 r.). Była córką hrabiego Borysa Jefi mowskiego, spo-
krewnionego z dynastią panującą. W chwili podjęcia pracy na Pod-
lasiu hrabianka Eugenia miała za sobą lata edukacji domowej, zdany 
egzamin na uniwersytecie w Moskwie, zapewniający jej uprawnienia 
nauczycielskie. W sferze oświatowej zetknęła się z działalnością pe-
dagogiczną Sergieja Adamowicza Raczinskiego, botanika i pedago-
ga, który zrezygnował z posady na uniwersytecie i poświęcił się pra-
cy oświatowej wśród ludu. W swojej posiadłości na terenie guberni 
smoleńskiej stworzył wzorcową placówkę, w której dzieci chłopskie 
mieszkały i uczyły się pod jednym dachem ze swoim nauczycielem. 
Pracę oświatowo-wychowawczą opierał na dokładnym poznawaniu 
potrzeb i talentów dzieci21. Doświadczenia Raczinskiego wykorzysty-
wała później Jefi mowska w swojej pracy w Leśnej.

W sferze polityczno-społecznej znaczący wpływ na poczynania 
przełożonej monaszek leśniańskich wywarło zetknięcie się z ruchem 

19 U. Pawluczuk, op. cit., s. 32−33.
20 Objawlenija i izwiestija. Naznaczenije naczalnicy Ljasnenskoj żenskoj obszczyny, 
„Chołmsko-Warszawskij Jeparchialnyj Westnik” (dalej: CWJW) 1885, nr 5, s. 58. 
21 Raczinskij Sergei Aleksandrowicz, [w:] Encikłopediczeskij słowar. Wypusk XI, 
Petersburg, dodatek do czasopisma „Priroda i Ljudi” 1901, s. 2846; por. też. P. Nie-
steruk, op. cit., s. 30.
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słowianofi lskim, a także „modnym” wówczas fi lozofem Włodzimie-
rzem Sergiejewiczem Sołowiewem22. W kwestiach religijnych nato-
miast w poczynaniach Jefi mowskiej można dostrzec oddziaływanie 
ruchu odnowicielskiego w Cerkwi prawosławnej, tzw. „starszeństwa”. 
Jeszcze przed przybyciem na Podlasie swoje plany konsultowała 
ze starcem Ambrożym z Pustelni Optino. Z jego rady wielokrotnie 
miała korzystać już w czasie pobytu i pracy w Leśnej23.

Tak więc Jefi mowska przenosiła na wschodnie tereny Królestwa 
Polskiego tradycje prawosławia rosyjskiego. Wśród sióstr przybywa-
jących do Leśnej i innych ośrodków, którym zgromadzenie tamtejsze 
dało początek, dominujący był element napływowy. Jeszcze dwadzie-
ścia lat po założeniu zgromadzenia zdarzały się postrzyżyny nowicju-
szek przybyłych z Syberii24. Warto też zauważyć, że wśród czołowych 
postaci wśród sióstr znajdowały się Rosjanki, wywodzące się z central-
nych guberni imperium, z wyższych sfer i dobrze wykształcone. One 
pełniły kierownicze funkcje w tworzonych później klasztorach fi lial-
nych, które następnie usamodzielniały się od macierzystego w Leśnej. 
Tak np. przeoryszą mniszek w Radecznicy została Eugenia Gromeko, 
córka gubernatora siedleckiego. Ukończyła Instytut Smoleński w Pe-
tersburgu. Miała też doświadczenie w pracy u boku przeoryszy Kata-
rzyny w Leśnej. R. Jusiak podkreślił, że Eugenia, po postrzyżynach 
Atanazja, była „pupilką” Jefi mowskiej25. Wykształceniem i koneksja-
mi wyróżniała się też założycielka zgromadzenia w Turkowicy – Ma-
ria Gorczakowa. W swojej pracy również wzorowała się na doświad-
czeniach Jefi mowskiej. Ponadto siostra Maria Magdalena Gorczakowa 
(imiona przyjęte podczas postrzyżyn dokonanych w Zamościu w 1905 
roku przez biskupa Eulogiusza), była znakomicie przygotowana 
do pracy pedagogicznej. Przed przybyciem do Królestwa Polskiego 
pracowała w Moskwie jako nauczycielka języka rosyjskiego na pen-
sji francuskiej. W szkole tej stosowano nowoczesne metody nauczania 

22 Solowjew Wladimir Sergeewicz, [w:] Ibidem, Wypusk XII a, Petersburg 1901, 
s. 3330−3331. 
23 U. Pawluczuk, op. cit., s. 36. 
24 Tri dnia w lesninskom żenskom monastyre, CWJW 1905, nr 40, s. 479−480. 
25 R. Jusiak, op. cit., s. 62.
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i korzystały z niej także córki polskich arystokratów26. Wymienione 
przykłady sióstr wywodzących się z wpływowych rodzin pokazu-
ją, że w środowiskach rosyjskich pracę w powiatach nadbużańskich 
traktowano w kategoriach misji umacniania prawosławia i wpływów 
państwa. Z pewnością też łatwiej było przełożonym wywodzącym się 
z wyższych sfer zabiegać o wsparcie materialne dla ich działań. 

Eugenia Jefi mowska, która po postrzyżynach na zakonnicę przy-
jęła imię Katarzyna, przybyła do Leśnej w październiku 1885 roku, 
czyli blisko osiem miesięcy po nominacji na przełożoną. Wraz z nią 
przyjechało pięć zakonnic i dwie nowicjuszki (posłusznice)27. Przy-
byszki – jak zauważyła U. Pawluczuk – „zastały zaniedbaną cerkiew, 
dwa domki i uświęcone miejsce objawienia Matki Bożej”28. Nieco od-
mienne ustalenia w tej kwestii poczynił badacz regionu Jerzy Sroka, 
zwłaszcza w odniesieniu do stanu budynków klasztornych. Wskazał 
bowiem, iż cztery lata po przejęciu przez Cerkiew prawosławną roz-
poczęła się przebudowa kościoła. Trwała ona dwa lata. W układzie 
wewnętrznym świątynia zachowała dawny układ. W istotny sposób 
zmienił się widok zewnętrzny. Przede wszystkim pojawiło się pięć ko-
puł ze złocistymi krzyżami prawosławnymi. Przebudowaną świątynię 
wraz z położoną w pobliżu kaplicą poświęcił arcybiskup Leoncjusz 
11 czerwca 1881 roku29. Trudno zatem wyobrazić sobie, że obiekt prze-
budowany na cerkiew dużymi nakładami środków trzy lata po zakoń-
czeniu inwestycji był zaniedbany.

Nie zagłębiając się jednak w kwestie stanu zabudowań nale-
ży podkreślić, że Katarzyna przybywając na Podlasie mogła liczyć 
na materialne wsparcie. Władze państwowe wyznaczyły mniszkom 
leśniańskim 30 000 rubli rocznej subwencji. Zakonnice miały również 
możliwość zwracania się do bogatych Rosjan o materialne wsparcie 
dla akcji umacniania prawosławia30. Z tej formy Jefi mowska korzy-
stała od początku pełnienia funkcji przełożonej. Wskazują na to infor-

26 Put’ mojej żyzni…, op. cit., s. 154.
27 M. Popow, op. cit., s. 130−131.
28 U. Pawluczuk, op. cit., s. 36.
29 J. Sroka, op. cit., s. 14.
30 Ibidem, s. 15. 
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macje pojawiające się co pewien czas w organie prasowym diecezji 
chełmsko-warszawskiej. I tak w numerze listopadowym z 1885 roku 
zamieszczono wzmiankę o tym, że Jefi mowska wraz z nominacją 
otrzymała zeszyt do zapisywania ofi ar przeznaczonych na budowę 
zgromadzenia. Z zestawień zamieszczonych w czasopiśmie „Chołm-
sko-Warszawskij Jeparchialnyj Westnik” wynika, iż do listopada 1885 
roku, a więc w ciągu dziewięciu miesięcy od nominacji, Jefi mowskiej 
udało się zgromadzić 1 413 rubli. Pierwsza ofi ara, anonimowa, w wy-
sokości 25 rubli, została zapisana pod datą nominacji, tj. 24 lutego. 
Kolejnych ofi arodawców, nawet wymienionych z nazwiska trudno zi-
dentyfi kować. Wśród darczyńców znaleźli się m.in. kupiec Wargunin 
(100 rubli), duchowny „preoswiaszczennyj” Aleksy (25 rubli), a także 
niepodany z nazwiska redaktor pisma „Ruś” (50 rubli)31.

Datki zapisywane w zeszycie Jefi mowskiej nie były jedynymi, 
napływającymi na budowę leśniańskiego zgromadzenia. Wspo-
mniane wyżej pismo „Chołmsko-Warszawskij Jeparchialnyj West-
nik” dziesięciokrotnie w ciągu 1885 roku zamieszczało informacje 
o ofi arodawcach, przekazujących często znaczne sumy na monastyr 
za pośrednictwem konsystorza chełmsko-warszawskiego. Łącz-
na suma ofi ar kierowanych tą droga wyniosła około 4 000 rubli. 
Z ogólnych zestawień wynika, że wśród darczyńców przodowali 
mieszkańcy guberni zachodnich i centralnych imperium. Wskazu-
je to, iż tam docierały informacje o tworzonym zgromadzeniu i że 
w tamtych kręgach było też zainteresowanie umacnianiem placó-
wek prawosławnych na terenie Królestwa Polskiego. O zaangażo-
waniu darczyńców z imperium świadczy zestawienie z maja 1885 
roku. Wśród ofi arodawców znaleźli się m.in. Natalia nieznanego 
nazwiska z Orła − 50 rubli; Nikołaj Nikitycz Myszkin z Carycy-
na z guberni saratowskiej – 3 ruble; lekarz Michajłow z Wiatki – 
3 ruble; kupiec „1-ej gildii” Bogdanow z Petersburga – 500 rubli; 
Maria Kuryłowicz − 500 rubli; archimandryta Innocenty (Inokien-
tij) – bilet Petersburskiej Kredytowej Spółki Miejskiej z piętna-
stoma kuponami za 500 rubli; L.A. Zatołokina – 100 rubli; hra-
bia Wallerod – 10 rubli, dwudziestu trzech chłopów z Moskwy – 

31 Objawlenija i Izwiestija. Pożertwowanija i soderżanije Lensnaskoj Żenskoj 
Obszczyny, CWJW 1885, nr 22, s. 328. 
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5 rubli, anonimowy ofi arodawca z Wilna – 5 rubli, Głafi ra Iwanow-
na Zajcewa z Moskwy – 3 ruble, nadworny radca Nikołaj Winogra-
dow – 3 ruble; nauczyciel Marek Trepenko ze Święcian – 1 rubel; 
redakcja „Warszawskiego Dniewnika” – 70 rubli; anonimowy ofi a-
rodawca z Petersburga – 2 ruble; Katarzyna Barteniewa – 10 rubli, 
anonimowi ofi arodawcy z Wołkowyska w guberni grodzieńskiej – 3 
ruble; siostry Gołubiny z Petersburga – 8 rubli, i Ewpraksja Junsze-
wa z Odessy − korale, które ofi arodawczyni wyceniła na 305 rubli32.

Największe jednak znaczenie miało wsparcie płynące dla dzia-
łań Jefi mowskiej ze strony samego dworu cesarskiego, najwyższych 
władz administracyjnych kraju z generał-gubernatorami warszaw-
skimi na czele oraz hierarchii prawosławnej. I tak, wielkim wyda-
rzeniem w dziejach monasteru była wizyta pary cesarskiej. Miało 
to miejsce 12 września 1900 roku. Mikołaj II i Aleksandra wraz 
z dworem zostali powitani na dworcu w Białej, skąd wszyscy udali 
się powozami do Leśnej. Pobyt pary cesarskiej pociągnął za sobą 
przybycie do wymienionych miejscowości generał-gubernatora 
warszawskiego księcia Aleksandra Imeretyńskiego, gubernato-
ra siedleckiego Jewgenija Subbotkina, wicegubernatora Aleksego 
Małajewa. Na miejscu, w Leśnej parę cesarską powitała ihumenia 
Katarzyna ze wszystkimi siostrami. Wśród witających były też de-
putacje społeczeństwa guberni siedleckiej, składające się z wójtów 
gmin powiatów bialskiego i konstantynowskiego. Mowę powitalną 
wygłosił biskup lubelski Herman (Iwanow). Wskazał na znaczenie 
monasteru dla życia religijnego „ruskiego Zabuża i jego ruskich 
mieszkańców”. Rodzina cesarska wraz z osobami towarzyszącymi 
wzięła udział w nabożeństwie, później zwiedzała obiekty monaste-
ru. Przewidziano też czas na spotkanie z podopiecznymi monaszek, 
zgromadzonymi w budynku miejscowej szkoły. Cała wizyta pary 
cesarskiej w Leśnej trwała niespełna dwie i pół godziny, odbiła się 
jednak szerokim echem w całym Królestwie Polskim. Świadczy 
o tym umieszczenie informacji o wizycie cesarskiej przez prasę pol-
skojęzyczną jako wiadomość dnia33. 

32 CWJW 1885, nr 9, s. 123. 
33 Przyjazd Ich Cesarskich Mości Najjaśniejszych Państwa, „Gazeta Kaliska” 1900, 
nr 210, s. 1. 
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Wizyta pary cesarskiej była też z pewnością bardzo istotna dla mni-
szek, przede wszystkim ze względów propagandowych. Cesarz odwie-
dził bowiem ważne już wtedy centrum życia religijnego i kulturalnego 
„ruskiego Zabuża”. Dodatkowo jeszcze Mikołaj II wraz z małżonką 
ofi arowali na ręce ihumenii Katarzyny drogocenny krzyż ubogacony 
kamieniami, a na potrzeby monasteru 5 000 rubli34.  

Częstymi gośćmi w Leśnej byli – jak już wyżej wskazano − dostoj-
nicy prawosławni i wysocy urzędnicy rosyjscy w Królestwie Polskim, 
na czele z generał-gubernatorami i gubernatorami. Wielokrotnie 
w klasztorze przebywał wspomniany wyżej arcybiskup chełmsko
-warszawski Leoncjusz (Lebiediński). Jedna z tych wizyt miała miej-
sce w czerwcu 1891 roku. Okazją stała się uroczystość św. Trójcy35. 
Rok później Białą i Leśną odwiedził następca Leoncjusza − Flawian 
(Gorodecki). Było to 4 czerwca 1892 roku. Wizyta trwała cztery dni. 
Nazajutrz po powitaniu Flawiana na uroczystości religijne przybył gu-
bernator siedlecki (Subbotkin) z rodziną, a także reprezentanci admi-
nistracji gubernialnej i szkolnej36. 

Mając do dyspozycji znaczne wsparcie fi nansowe i możnych protek-
torów z wielką energią realizowała ihumenia Jefi mowska swoje plany. 
Z zestawień zamieszczonych w 1910 roku, a więc po dwudziestu pię-
ciu latach jej obecności w Leśnej, wynika, że klasztor stał się centrum 
działalności religijnej, dobroczynnej i oświatowej, oddziaływał na te-
reny nadbużańskiego Podlasia, Grodzieńszczyzny i wschodniej Lubel-
szczyzny. Wówczas od trzech lat Jefi mowska nie była już przełożoną. 
Ze względów zdrowotnych zrezygnowała na rzecz swojej wychowan-
ki ihumenii Niny. Katarzyna pozostawała jednak w Leśnej, wywiera-
jąc zapewne istotny wpływ na funkcjonowanie klasztoru. Należał on 
wtedy do zgromadzeń I klasy. Przebywało w nim wówczas 220 sióstr 
i nowicjuszek.

34 O prebywanii Ich Imperatorskich Weliczestw w lesninskom żenskom monastyre 
sedleckoj guberni, CWJW 1900, nr 37, s. 445−448.  
35 Archipastyrskoje poseszczenije lesnianskago żenskago monastyrja i gor. Bieły 
Sinodalnym Czlenom, Wysokopreoswieszczennym Leontijem, Archipiskopom Choł-
msko-Warszawskim, CWJW 1891, nr 13, s. 200−202. 
36 Archipastyrskoje poseszczenije gor. Bieły i Lesninskago monastyrja, CWJW 
1892, nr 13, s. 232−233. 
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Do sanktuarium, gdzie znajdowała się ikona Matki Bożej oraz 
relikwie męczennika Atanazego, ihumena brzeskiego, ściągały tysiące 
wiernych, zwłaszcza w dniu 14 września, na pamiątkę rocznicy „obja-
wienia obrazu”. Dla przybywających pielgrzymów były przygotowane 
miejsca ułatwiające dotarcie do klasztoru i udział w uroczystościach. 
I tak, do dyspozycji podróżujących koleją w Białej Podlaskiej oddano 
kaplicę, a przy niej gospodę z pokojami na odpoczynek. Dalszą trasę 
do Leśnej (ok. 16 kilometrów) pielgrzymi mogli przebyć odpłatnie po-
wozami konnymi37.

Przy monastyrze leśniańskim w 1910 roku znajdowały się placówki 
dobroczynne i oświatowe. Spośród tych pierwszych należy wymienić: 
1) ochronkę dla małoletnich (od 1 do 7 lat) dzieci obojga płci (w oma-
wianym czasie pod opieką monaszek pozostawało około 100 wycho-
wanków); 2) przytułek dla 30 ubogich i starszych kobiet; 3) lazaret 
na 25 łóżek z apteką; 4) lecznicę dla chorych z okolicznych wsi 
z bezpłatnym wydawaniem leków. Przyjmowano tam w ciągu roku 
do 20 000 tysięcy potrzebujących pomocy. Przy lecznicy był szpital 
na 6 łóżek. Na utrzymanie i prowadzenie tych instytucji zgromadzenie 
nie otrzymywało wtedy środków państwowych38.

Zakonnice w Leśnej prowadziły też następujące placówki edukacyj-
ne:1) żeńską szkołę cerkiewno-nauczycielską; 2) żeńską dwuklasową 
szkołę cerkiewną; 3) żeńską dwuklasową i 2 jednoklasowe szkoły cer-
kiewno-parafi alne; 4) żeńską szkołę gospodarstwa rolnego i ekonomii. 
Ostatnia z tych placówek rozpoczęła swoją działalność z początkiem 
roku szkolnego 1905 roku. Na pierwszy kurs zapisało się 21 dziew-
cząt39. We wszystkich szkołach uczyło się około 400 uczennic. Były 
zakwaterowane w internatach. Na prowadzenie szkół cerkiewnych 
wykorzystywano środki państwowe40.

O warunkach przyjęć i zasadach funkcjonowania placówek oświato-
wych, prowadzonych przez monaszki leśniańskie, można dowiedzieć 
się z cytowanego wielokrotnie organu prasowego diecezji chełmsko-

37Monastyri w eparchii. 2. Lesninskij, CNK na 1911 g., Chełm 1910, s. 73−74.
38 Ibidem.
39 Tri dnia w lesninskom żenskom monastyrze, CWJW 1905, nr 40, s. 480.
40 Monastyri w eparchii. 2. Lesninskij, CNK na 1911 g., Chełm 1910, s. 73−74.
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-warszawskiej. I tak w 1902 roku „Chołmsko-Warszawskij Jeparchial-
nyj Westnik” zamieścił szczegółowe informacje dotyczące przyjęć do 
klasy drugiej i regulaminu żeńskiej szkoły cerkiewno-nauczycielskiej. 
Warunkiem podjęcia nauki było pomyślne zdanie egzaminu konkur-
sowego z materiału obejmującego język rosyjski, matematykę, zna-
jomość zasad religii prawosławnej. Przewidywano też sprawdzenie 
zdolności wokalnych kandydatek. Okazało się, że szkoła nie dyspono-
wała wtedy bezpłatnymi miejscami, a zatem na rodziców wszystkich 
uczennic spadały koszty utrzymania swoich córek. Odpłatność za rok 
wynosiła 30 rubli, za pierwsze półrocze − 20, za drugie zaś – 10. Ro-
dzice winni byli wyposażyć córki w materiały niezbędne do zamiesz-
kania w internacie (pościel, ubranie, obuwie). Z informacji prasowej 
wynika, że w szkole panowała surowa dyscyplina. Szczególnie pięt-
nowane były nieposłuszeństwo, brak szacunku dla starszych, grubiań-
stwo i przede wszystkim złodziejstwo. Za wszystkie te przewinienia 
groziło wydalenie ze szkoły41.

Teren klasztoru leśniańskiego był też miejscem ożywionej dzia-
łalności gospodarczej. Pod jej wrażeniem był biskup chełmski i lu-
belski Eulogiusz (Gieorgijewski), który odwiedził Leśną we wrze-
śniu 1905 roku. Dostojnik podziwiał wtedy tereny zagospodarowane 
po ich uprzednim zmeliorowaniu, rozplanowane tam miejsca space-
rowe z alejkami, gazonami i klombami kwiatowymi. Na osuszonym 
gruncie powstały też sady owocowe, ogród i pasieka. Biskup miał 
również okazję zwiedzić wytwórnię świec, sklep, a także zapoznać się 
z pracą w piekarni oraz w przetwórni mleka. Szczególną uwagę zwró-
cił na zastosowanie maszyn oraz higienę przygotowywania produktów 
żywnościowych42. 

Z pobytu biskupa Eulogiusza zachował się też opis budynków, 
w których prowadzono szkoły. W większości były to nowe obiekty, 
wykonane z trwałego materiału (murowane). W relacji podkreślono 
jednak kontrast pomiędzy budynkami, w których mieszkali uczniowie 
i zasiedlonymi przez siostry. Te ostatnie nie miały wtedy własnych po-
mieszczeń, „tłoczyły się na strychach, tylko niektóre miały cele”43. To 
41 Ot Lesninskago żenskago monastyrja, CWJW 1902, nr 25, s. 295−296.
42 Tri dnia w lesninskom żenskom monastyrze, CWJW 1905, nr 40, s. 479−480.
43 Ibidem, s. 480.
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zestawienie służyło z pewnością celom propagandowym − ukazaniu 
poświęcenia monaszek w pracy wśród ludności wiejskiej Podlasia.

3. Oddziaływanie klasztoru w Leśnej

Ukazując oddziaływanie zgromadzenia leśniańskiego na wschod-
nich obszarach Królestwa Polskiego należy wspomnieć o poczyna-
niach ośrodków, które wyłoniły się z wyżej wspomnianego. Tymi 
placówkami były wymieniane już m.in.: żeński klasztor I klasy Chry-
stusa Zbawiciela w Wirowie w powiecie sokołowskim, żeński klasztor 
I klasy pod wezwaniem św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy 
w powiecie zamojskim i wreszcie  najmłodszy pod wezwaniem Opieki 
Matki Boskiej w Turkowicy w powiecie hrubieszowskim. Ten ostatni 
w 1910 roku był jeszcze fi lią radecznickiego. Samodzielność uzyskał 
w 1912.

Monastyr wirowski znajdował się ok. 27 kilometrów od stacji ko-
lejowej w Sokołowie Podlaskim. Miejscowy klasztor został zało-
żony w 1894 roku jako fi lia leśniańskiego i jak ten ostatni korzystał 
ze wsparcia kręgów dworskich i rządowych. Placówka w Wirowie 
w początkach swojego istnienia borykała się z wieloma problemami. 
Najważniejszym był brak dostatecznej ilości ziemi z przeznaczeniem 
pod zabudowę obiektów zaplanowanych przez zgromadzenie. W 1898 
roku ówczesna przełożona Anna Potto zgłosiła się o pomoc do „wyż-
szych władz” Królestwa Polskiego. W odpowiedzi generał-gubernator 
warszawski Aleksander Imeretyński wysłał radcę stanu Wojejkowa, 
aby na miejscu w Wirowie zorientował się w potrzebach zgromadze-
nia i możliwościach ich zaspokojenia, a następnie przekazał zebrane 
informacje do Petersburga, do oberprokuratora Świątobliwego Syno-
du. Z artykułu prasowego dowiadujemy się również o ofi erze 6 000 
rubli, przekazanej przez cesarza na rzecz zgromadzenia w Wirowie. 
Miał on umotywować datek chęcią wsparcia dobroczynnej dla społe-
czeństwa całego kraju działalności zgromadzenia44.

O ofi arności cesarza na rzecz monasteru wirowskiego pisały ro-
syjskojęzyczne pisma. Wyrażano przy tym przekonanie, że przykład 
władcy podziała na poddanych, dzięki temu znajdzie się wielu ofi aro-

44 Carskaja miłost’ po otnoszeniju k wirowskoj obiteli, CWJW 1898, nr 12, s. 244.
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dawców, skłonnych wesprzeć działalność zgromadzenia w Wirowie. 
Wskazywano na znaczenie prasy. Podawano przykład redakcji „War-
szawskiego Dniewnika”, która podjęła się przyjmować ofi ary na „nu-
żdy Wirowskoj obiteli” (potrzeby wirowskiego klasztoru). Autor arty-
kułu w organie diecezji chełmsko-warszawskiej wyraził przekonanie, 
że podobne działania, nagłaśniające m.in. ofi arność cesarza, podejmą 
pisma stołeczne i lokalne, aby tą drogą rozpropagować potrzeby zgro-
madzenia w Wirowie i zachęcić do ofi arności swoich czytelników45. 

Informowanie o ofi arach składanych na rzecz monasteru w Wirowie 
przejęła na siebie redakcja „Chołmsko-Warszawskiego Jeparchialnego 
Westnika”. Nie było już na łamach tego pisma informacji o datkach 
dla Leśnej. Wśród ofi arodawców można wyodrębnić stałych darczyń-
ców na rzecz Wirowa. Był nim np. Ioann Sergijew (Kronsztadzki). 
Wywierał on ogromny wpływ na życie zakonne w Rosji. Był również 
bliskim znajomym Jefi mowskiej. Odwiedził ją w Leśnej w 1899 roku. 
Pierwszą ofi arę na rzecz Wirowa w wysokości 200 rubli złożył Sergi-
jew we wrześniu 1901 roku46. Trzy miesiące później ponownie  znalazł 
się na liście darczyńców. Ofi arował wówczas 300 rubli47. Jeszcze raz 
złożył ofi arę (100 rubli) w 1902 roku48.

Ofi arność na rzecz Wirowa z jednej strony, z drugiej zaś praca mni-
szek przynosiła efekty. Od 1898 roku stał się on klasztorem samodziel-
nym. Obszernie działalność monasteru wirowskiego została przed-
stawiona w numerze 32 „Chołmsko-Warszawskiego Jeparchialnego 
Westnika” z sierpnia 1899 roku. Autor relacji wskazywał na rolę jaką 
odgrywała przełożona Anna. Poza pracą edukacyjną siostry w Wiro-
wie prowadziły zakrojoną na szeroką skalę działalność opiekuńczą, 
przede wszystkim dotyczyło to opieki medycznej49. W podobnym to-

45 Ibidem.
46 Pożertwowanija, CWJW 1901, nr 37, s. 449. 
47 Pożertwowanija, CWJW 1901, nr 52, s. 652−653. 
48 Pożertwowanija, CWJW 1902, nr 4, s. 41. 
49 W szpitalu wirowskim według ofi cjalnych danych z roku 1897 w pierwszym pół-
roczu z pomocy medycznej skorzystało 7 167 osób. Autor opisujący działalność 
opiekuńczą podkreślał, iż pomoc uzyskiwali tu wszyscy bez względu na narodo-
wość i przynależność religijną, w tym również Polacy; Podwigi wirowskoj żenskoj 
obiteli (Iz dorożnoj zapiski kniżki g. Kołosowa), CWJW 1899, nr 32, s. 404−408. 
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nie w tym samym czasie był przedstawiony opis działalności mniszek 
w Leśnej50.

Przełożoną monasteru wirowskiego w 1910 roku była ihumenia Zu-
zanna Mielnikowa. W klasztorze przebywało wtedy około 200 sióstr. 
Monastyr wirowski powielał formy działalności jednostki, z której 
się wyłonił. Tak więc podobnie jak w Leśnej działały instytucje do-
broczynne i oświatowe. Spośród tych pierwszych funkcjonowały: 
1) ochronka dla małoletnich dzieci obojga płci, zapewniająca opiekę 
dla 50 sierot; 2) przytułek dla starszych kobiet; 3) szpital z 30 łóżka-
mi oraz pogotowie udzielające bezpłatnej pomocy medycznej. Siostry 
organizowały opiekę w domach chorych. Na działalność dobroczynną 
monastyr wirowski, podobnie jak leśniański, nie otrzymywał pomocy 
ze środków państwowych.

W Wirowie pod opieką miejscowych monaszek działały dwuklasowa 
szkoła cerkiewna, jednoklasowa cerkiewno-parafi alna i gimnazjum. 
Były to placówki zamknięte, z internatem. W odległej o 2 kilometry 
wsi Mołożewie zakonnice prowadziły szkołę dwuklasową i gimna-
zjum dla chłopców. Uczniowie tutejsi mieli również zapewnione miej-
sca w internacie. Przy tej placówce istniał też punkt opieki medycznej 
z 6 łóżkami dla obłożnie chorych oraz lecznica dla dochodzących.

Na terenie klasztornych dóbr w Czekanowie, odległych od Wirowa 
o 8 kilometrów, siostry prowadziły „wirowsko-czekanowską” żeńską 
szkołę gospodarstwa wiejskiego. I tu również uczennice korzystały 
z miejsc w internacie. Ponadto przy szkole w Czekanowie działała ap-
teka i punkt pomocy medycznej. Z placówek oświatowych prowadzo-
nych przez siostry z klasztoru w Wirowie, w świetle źródeł cerkiew-
nych, miało korzystać ponad 300 uczniów51. Formy działalności po-
dobne do przedstawionych wyżej prowadziły wspomniane wcześniej 
klasztory z terenu guberni lubelskiej, tj. w Radecznicy i Turkowicy.

Radecznicki monastyr pod wezwaniem św. Antoniego Pieczer-
skiego był w 1910 roku zaliczany do I klasy. Przebywało w nim 90 
sióstr. Ich przełożoną była ihumenia Atanazja Gromeko. Monastyr 
powstał w obiektach odebranych bernardynom. Początkowo znajdo-

50 Podwigi lesninskago żenskago monastyrja (Iz dorożnoj zapiskoj kniżki 
C. Kołosowa), CWJW 1899, nr 37, s. 469−472.  
51 Monastyri w eparchii. 3. Wirowskij, CNK na 1911 g., Chełm 1910, s. 74−75.
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wało się w nim zgromadzenie męskie, w 1899 roku zastąpione przez 
żeńskie. Stanowił najpierw fi lię monasteru leśniańskiego, ale już dwa 
lata później spełnił warunki, aby zostać placówką samodzielną I klasy. 
Największe święto obchodzone w monastyrze przypadało w dniach 
31 maja i 1 czerwca według kalendarza juliańskiego i było poświęce-
nie przypomnieniu patrona. Wzorem Leśnej Podlaskiej w Radeczni-
cy również prowadzono działalność dobroczynną i oświatową. I tak 
funkcjonowała tam ochronka dla 30 dzieci, lazaret i apteka z codzien-
nym, nieodpłatnym przyjmowaniem chorych i wydawaniem leków. 
Monaszki prowadziły też żeńską szkołę dwuklasową, dwuklasową 
cerkiewno-parafi alną szkołę z internatem dla 125 uczennic, szkołę 
sadownictwa i ogrodnictwa oraz jednoklasową szkołę cerkiewno-pa-
rafi alną w Trzęsianach oddalonych od Radecznicy o 15 kilometrów. 
W obiektach monasteru prowadzono też warsztaty rzemieślnicze 
(tkackie, rękodzielnicze, pisania ikon, złotnicze)52.

We wsi Turkowica w powiecie hrubieszowskim w 1903 roku zo-
stało utworzone zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Opieki Prze-
najświętszej Bogurodzicy. W 1910 roku stanowiło ono fi lię monasteru 
radecznickiego. W świątyni turkowickiej była stara, uważana za cu-
downą ikona Matki Bożej, dla której uczczenia gromadzili się liczni 
wierni  w dniu 2 lipca. Zgromadzenie w Turkowicy liczyło 30 sióstr. 
Przy klasztorze była apteka i bezpłatna opieka medyczna dla miejsco-
wej ubogiej ludności53.

W działalności religijnej wymienione wyżej monastery żeńskie 
starały się przyswoić dotychczasowe święta i uroczystości, nadając 
im nowy wymiar. I tak w Leśnej szczególną czcią była otaczany wi-
zerunek Matki Boskiej, chociaż oryginał – jak już wyżej wskazano 
− najprawdopodobniej został na polecenie biskupa Pawła Szymań-
skiego wywieziony do Łomży, skąd wrócił po ponad pięćdziesięciu 
latach, w 1927 roku. Niemniej obraz był czczony przez prawosław-
nych. Główne uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego odbywały 
się we wrześniu. W tym czasie obchodzono rocznicę „objawienia się 
obrazu” w 1683 roku. Leśna w tych dniach była celem uroczystych 
procesji-pielgrzymek z okolicznych parafi i prawosławnych: Rudna, 

52 Monastyri w eparchii. 4. Radocznickij, ibidem, s. 75−76.
53 Ibidem, s. 76.  
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Klonowicy, Janowa, Choroszczynki, Kobylan, Starego Międzyrzeca, 
Szóstki, Dołhy, Witoroża i Wohynia. Przybywali też wierni z para-
fi i Terebuń (obecnie w Republice Białoruś) w diecezji grodzieńskiej. 
Ogółem w Leśnej zjawiało się niekiedy 10 tys. osób54. 

Przykładem wykorzystania dotychczasowych przyzwyczajeń reli-
gijnych miejscowej ludności była – można by określić − „kosmetycz-
na” zmiana patrona klasztoru radecznickiego. Od XVII wieku do cza-
su przejęcia przez Cerkiew prawosławną było to jedyne na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej sanktuarium św. Antoniego Padewskiego. 
Nowi właściciele zachowali imię patrona. Pozostał nim nadal Antoni, 
tyle że Kijowsko-Pieczerski, żyjący w XI wieku założyciel Ławry Pie-
czerskiej, czczony przez wyznawców prawosławia i grekokatolików. 
W Radecznicy pozostawiono nawet dzień 13 czerwca na uroczystości 
ku czci nowego patrona, czyli w przybliżeniu datę wspomnienia św. 
Antoniego Padewskiego.

W symbolice religijnej znajdujemy też wprowadzanie do kultu no-
wych treści, zdecydowanie odmiennych od dotychczasowych. Tak 
było ze sprowadzeniem do Leśnej relikwii czczonego przez Cerkiew 
prawosławną świętego Atanazego, ihumena brzeskiego. Żył on w 1 po-
łowie XVII wieku. Wielokrotnie i otwarcie występował przeciw unii 
kościelnej, żądał jej likwidacji. Układał się też z Moskwą. Oskarżo-
ny o popieranie powstania Chmielnickiego został rozstrzelany w 1648 
roku. Tak więc Leśna stała się miejscem kultu świętego, występują-
cego przeciw unitom i państwu polskiemu. Ksiądz Józef Pruszkow-
ski, kronikarz prześladowań unitów, odnotował opinie uciskanych 
na temat świętego. Według nich święty „Afanasij musiał bardzo się 
buntować i dokuczać Polakom!”55. Tak więc zdaniem Pruszkowskiego 
kanonizowany przez Cerkiew prawosławną uczestnik powstania prze-
ciw Polsce nie był akceptowany przez „opornych”, gdyż kojarzył się 
z siłą narzuconym im wyznaniem. 
54 Swedenija o chramowych prazdnikach i torżestwennych prazdnowanijach lublin-
skoj i sedleckoj gubernij s najboleje cztimymi miestnymi swiatyniami. 29. Lesninskij 
żenskij monastyr, CNK na 1908 g., Chełm 1907, s. 65.
55 Martyrologium czyli męczeństwo Unii św. na Podlasiu. Z autentycznych i wia-
rygodnych źródeł zebrał i napisał (P.I.K. Podlasiak) ks. Józef Pruszkowski, cz. 2, 
1882−1921, Wydanie drugie powielaczowe, opracowane na podstawie wydania II, 
New Jersey, Woodbridge 1983, s. 48.
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Systematycznie prowadzona działalność mniszek leśniańskich, 
w Leśnej i klasztorach z niej się wywodzących, mogła przynieść efek-
ty oczekiwane przez inicjatorów tych poczynań zarówno w sferze 
wyznaniowej, jak też narodowej. Przede wszystkim placówki szkol-
ne edukowały w języku rosyjskim liczne grupy młodego pokolenia. 
Wprawdzie bezpośrednio nie nakłaniano podopiecznych innych wy-
znań do przyjęcia prawosławia, jednak oddziaływanie sióstr nie po-
zostawało bez wpływu na życie religijne wychowanków. Wszystkich 
podopiecznych wychowywano na wiernych poddanych cesarza.

Kształtowaniu pożądanych postaw − wierności i oddania władcy 
i państwu rosyjskiemu służyły uroczystości religijne, organizowane 
w klasztorze leśniańskim. Tak np. było 14 września 1905 roku, gdy 
dla tysięcznej rzeszy wiernych wyświetlono na płótnie podobiznę 
Mikołaja II i jego żony. Biskup Eulogiusz, obecny na tej uroczysto-
ści (Podwyższenia Krzyża Świętego), zaintonował hymn Boże carja 
chrani, który następnie odśpiewali uczestnicy przy akompaniamencie 
orkiestry wojskowej z Białej Podlaskiej. Takie umiłowanie dla panują-
cych – według autora relacji prasowej − wynikało też z faktu, że żywo 
interesowali się oni pracą mniszek w Leśnej56.

Klasztor w Leśnej odegrał znaczącą rolę w staraniach o wydzielenie 
guberni chełmskiej, podjętych w 1905 roku przez środowiska nacjona-
listyczno-cerkiewne. Ihumenia Katarzyna Jefi mowska wraz z bisku-
pem Eulogiuszem stali na czele delegacji, która w maju 1905 roku 
udała się do Petersburga, aby przedstawić carowi katastrofalną – ich 
zdaniem − sytuację prawosławia na terenach nadbużańskich po ogło-
szeniu ukazu tolerancyjnego. W jego następstwie prawosławie porzu-
ciło ok. 170 tys. „opornych”, którzy przeszli do Kościoła rzymskokato-
lickiego. Katarzyna, dzięki koneksjom umożliwiła delegatom dotarcie 
do pary cesarskiej i wpływowych osób ze sfer rządzących. W ten spo-
sób tzw. sprawa chełmska została nagłośniona. W następnych latach 
rozpoczęły się prace dumskiej komisji zakończone uchwałą o wyod-
rębnieniu guberni chełmskiej, podjętą przez Dumę i usankcjonowaną 
przez Mikołaja II w 1912 roku z mocą obowiązującą od 1(14) września 
1913 roku57. 

56 Tri dnia w lesninskom żenskom monastyre, CWJW 1905, nr 40, s. 480.
57 Szerzej o sprawie wydzielenia guberni chełmskiej: J. Cabaj, Społeczeństwo 



 69 

W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego – działalność mniszek leśniańskich...

W nowo utworzonej jednostce administracyjnej, m.in. poprzez ode-
rwanie jej od Królestwa Polskiego i przyłączenie do generał-guberna-
torstwa kijowskiego, miały być stworzone warunki do zabezpieczenia 
interesów prawosławia, a także przyspieszonej rusyfi kacji. Z pewno-
ścią znaczącą rolę w tych działaniach odegrałyby monastery żeńskie 
na czele z leśniańskim – dobrze zorganizowane i sprawnie zarządza-
ne. Do realizacji planów przyspieszonej rusyfi kacji terenów nadbużań-
skich nie doszło z uwagi na to, iż niespełna dwa lata po utworzeniu 
guberni chełmskiej Rosjanie zostali wyparci przez wojska państw cen-
tralnych.

Do końca jednak ich obecności zakonnice prawosławne wiernie 
i z oddaniem służyły państwu rosyjskiemu. Przykładem są działania 
klasztoru w Wirowie na rzecz armii. „Chołmskaja Ruś”, organ pra-
sowy Bractwa św. Bogurodzicy w Chełmie, wielokrotnie i z wielkim 
uznaniem informowała o pomocy dla wojska, świadczonej przez za-
konnice. W lutym 1915 roku na łamach wspomnianego pisma, pojawi-
ła się obszerna wzmianka o lazarecie, prowadzonym przez miejsco-
we siostry. Pierwsi ranni dotarli  do Wirowa w listopadzie 1914 roku. 
W ciągu trzech miesięcy funkcjonowania lazaret udzielił pomocy po-
nad 100 rannym żołnierzom armii rosyjskiej58.

Kilka tygodni później organ Bractwa św. Bogurodzicy w Chełmie 
na swoich łamach zamieścił fotografi ę na całą stroną z podpisem: 
Łazariet – sanataorij pri wirowskom żenskom monastyre, chołmskoj 
eparchii (Lazaret – sanatorium przy wirowskim klasztorze żeńskim, 
diecezji chełmskiej). Na zamieszczonym zdjęciu znalazła się ihume-
nia Ambrozja wraz z duchownym Joanem Czernawinem, lekarzem, 
siostrami i podopiecznymi – rekonwalescentami. Natomiast na stro-
nie 11, w rubryce „Po Chołmszczynie” została zamieszczona obszer-
na wzmianka o działalności lazaretu. Wynikało z niej, że w marcu 
1915 roku do Wirowa dotarła kolejna partia 100 rannych z frontu, czyli 
była to już druga grupa żołnierzy. Znaleźli się wśród nich odznaczeni 
krzyżami za waleczność uczestnicy walk pod Przasnyszem. Przyjęcie 

guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w latach I wojny świato-
wej, Siedlce 2006; A. Wrzyszcz, Gubernia chełmska. Zarys ustrojowy, Lublin 1997. 
58 Izwestija. Po Chołmszczynie. W wirowskom lazarete, chołmskoj eparchii, „Choł-
mskaja Rus” (dalej: CR) 1915, nr 6, s. 12. 
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bohaterów – jak podkreślił autor wzmianki – miało serdeczny cha-
rakter. Przybyli mieli zapewnioną opiekę medyczną i duchową. Autor 
notatki prasowej cytował wypowiedzi rekonwalescentów, którzy pod-
kreślali ogromne zaangażowanie i pracowitość, a także serdeczność 
i troskę ze strony przełożonej ihumenii Ambrozji59.

Do końca swej obecności w powiatach nadbużańskich Królestwa 
Polskiego siostry prowadziły działalność oświatowo-wychowawczą. 
Świadczą o tym m.in. spostrzeżenia bp. chełmsko-lubelskiego Ana-
stazego z wizytacji Wirowa, przeprowadzonej w lutym 1915 roku, 
a także Radecznicy z czerwca tego roku60.

Latem 1915 roku, dwa lata po formalnym utworzeniu guberni cheł-
mskiej, zakonnice prawosławne zniknęły z terenów nadbużańskich 
na skutek ewakuacji („bieżeństwa”) przed nacierającymi wojska-
mi niemieckimi. Mniszki z Leśnej początkowo znalazły schronienie 
w Piotrogrodzie, zaś w następstwie zawieruchy rewolucyjnej przez 
Besarabię dotarły na tereny Jugosławii. Tam w 1925 roku zmarła ich 
założycielka hrabina Eugenia (Katarzyna) Jefi mowska.

W odrodzonej Polsce obiekty klasztorne w Leśnej Podlaskiej i Ra-
decznicy powróciły do dawnych właścicieli, tj. paulinów i bernardy-
nów. W tym wypadku „historia zatoczyła koło”. Budynki w Wirowie 
zmieniły przeznaczenie. Tylko w Turkowicy od 2008 roku istnieje 
restytuowany prawosławny Żeński Dom Zakonny pw. Opieki Matki 
Bożej. Zamieszkują tam trzy siostry, natomiast w najbliższej okolicy 
nie ma wyznawców prawosławia. A zatem działalność mniszek pra-
wosławnych w powiatach nadbużańskich stanowi zamknięty rozdział 
w dziejach tych terenów.

4. Podsumowanie

Działalność żeńskich klasztorów prawosławnych na wschodnich 
terenach Królestwa Polskiego i zachodnich ziem zabranych stanowi 

59 Izwestija. Po Chołmszczynie. W wirowskom lazarete, chołmskoj eparchii, CR 
1915, ibidem, nr 17, s. 11−12. 
60 Izwestija. Po Chołmszczynie. Episkopska rewizija wirowskich szkoł, chołmskoj 
eparchii, CR 1915, nr 21, s. 11−12; por. też. Chronika. Poezdka Preoswjaszczen-
niejszago Anastazija, CR 1915, nr 23, s. 12.
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zasadniczo zamknięty okres w dziejach, gdyż za wyjątkiem szcząt-
kowej obecności zakonnic tego wyznania w Turkowicy, zniknęły one 
zupełnie z pozostałych miejsc, w tym przede wszystkim z Leśnej 
na Podlasiu, stanowiącej centrum pracy w służbie prawosławia i pań-
stwa rosyjskiego. Monastery funkcjonowały przez około trzydzieści 
lat, licząc od decyzji Świątobliwego Synodu, po „bieżeństwo” w 1915 
roku.  Zakonnice wypełniały zadania religijne, rozumiane jako misja 
mająca na celu zaszczepianie prawosławia wśród ludności „opornej”, 
jak również polityczne, polegające na prowadzeniu łagodnej rusyfi -
kacji i kształtowaniu wśród miejscowej ludności postawy wierności 
cesarzowi i państwu rosyjskiemu. Monaszki leśniańskie i z zakonów-
córek zaszczepiały wzorce prawosławia moskiewskiego, odmiennego 
od tradycji rusińskich (białorusko-ukraińskich).

Działania mniszek na terenach nadbużańskich były prowadzone 
na szeroką skalę. Nie ograniczały się do sfery religijnej, ale obejmo-
wały również sprawy oświatowe, opiekuńcze, kulturalne i gospodar-
cze. Tak silne oddziaływanie było możliwe dzięki wszechstronnemu 
wsparciu ze strony najwyższych władz państwowych i cerkiewnych. 
Przełożone klasztorów mogły liczyć na pomoc możnych protektorów. 

Zapewne działania mniszek prawosławnych będą zawsze postrze-
gane jako element polityki władz rosyjskich, mających na celu for-
sowanie prawosławia i rusyfi kacji. Wspieranie poczynań organów 
państwowych i cerkiewnych stanowiło istotę misji monaszek. Należy 
jednak odnotować, że swoimi inicjatywami o charakterze kulturalno-
-oświatowym i gospodarczym wpłynęły także na podniesienie pozio-
mu cywilizacyjnego ludności wiejskiej powiatów nadbużańskich. 

Jarosław Cabaj
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In the service of Orthodox Christianity and Russia. The 
activity of nuns from Leśna Podlaska in the Bug river 
region at the turn of the 19th and 20th century

Keywords

Uniats, Orthodox Christianity, russifi cation, female monastery, Leśna Podla-
ska, ihumenia Katarzyna Jefi mowska

Abstract
Article discusses the determinants infl uencing the organization of the Christian 
Orthodox female monastery in Leśna Podlaska and its activity. The institution was 
established in 1884 and was active 30 years − up to the evacuation in the summer 1915. 
In those years, nuns were pursuing religious (promotion of Orthodox Christianity 
among ex-Uniats), educational-cultural (russifi cation of the peasants), economic and 
service activities thanks to the support of the highest State and Church authorities. Their 
work in Leśna, then in other monasteries, aimed to realise the policy of Russia and the 
Orthodox Church.
They were heavily infl uenced by ihumenia Katarzyna Jefi mowska who propagated 
Russian Orthodox Christianity in Podlachia region, eliminating old Ruthenian 
traditions. She based her educational, cultural, economic and service work upon the 
experiences of prominent Russian pedagogues and scholars. 
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Im Dienst der orthodoxen Kirche und des russischen 
Staates – die Tätigkeit der Nonnen aus Leśna in der 
Woiwodschaft Podlachien im Bereich des Flusses Bug 
an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts

Schlüsselworte

Bekenner der unierten Kirche, orthodoxe Kirche, Russifi zierung, Frauenmo-
nasterium, Leśna in der Woiwodschaft Podlachien, Hegumene Katarzyna 
Jefi mowska

Zusammenfassung
Der Artikel widmet sich der Darstellung der Bedingungen von der Organisation 
und Tätigkeit der orthodoxen Ordensgemeinde für Frauen, die ihren Sitz in Leśna 
in der Woiwodschaft Podlachien hatte. Die Einrichtung war für dreißig Jahre tätig, 
von ihrer formalen Gründung im Jahr 1884 bis zur Evakuierung der Schwestern im 
Sommer 1915. In dieser Zeit führten die Nonnen mit Unterstützung der höchsten 
staatlichen und orthodoxen Behörden lebendige religiöse Aktivitäten (Förderung 
der Orthodoxie unter den ehemaligen Bekennern der unierten Kirche), Kultur- und 
Bildungsaktivitäten (Russifi zierungsarbeit unter der lokalen Landbevölkerung), Sozial- 
und Wirtschaftsaktivitäten durch. Die Aktivitäten der Gemeinde in Leśna und ihren 
Filialen, später unabhängigen Klöster, dienten der Umsetzung der Politik des russischen 
Staates und der orthodoxen Kirche.
Hegumene Katarzyna Jefi mowska hatte einen gewaltigen Einfl uss auf die Tätigkeit der 
Nonnen. Sie übertrug die Modelle der russischen Orthodoxie auf die Woiwodschaft 
Podlachien und eliminierte dabei die traditionellen ruthenischen (weißrussischen, 
ukrainischen) Modelle. In ihren Bildungs-, Kultur, Sozial und Wirtschaftsaktivitäten 
nutzte Jefi mowska die Erfahrungen bedeutender Pädagogen und russischer 
Wissenschaftler dieser Zeit. 

Служа православию и России – деятельность 
монашек Леснинского монастыря на территории 
Подляшья близ реки Буг на рубеже XIX и XX веков

Ключевые слова

Униаты,  православие, русификация, женский монастырь, с. Лесна на 
Подляшье, игуменья Екатерина Ефимовская
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Резюме
Статья посвящена условиям организации и деятельности женского православного 
монашеской общины, находившейся в местности Лесна на поляшье. Община 
просуществовала 30 лет, считая с её официального учреждения в 1884 до 
эвакуации монашек летом 1915 года. За это время монахини, при поддержке 
верховных государственных и церковный властей, осуществляли активную 
религиозную (распространение православия среди бывшего униатского 
начеления), культурно-просветительскую (русификация местного сельского 
населения) воспитательную и хозяйственную деятельность. Активность 
Леснинского монастыря и его филиалов (в дальнейшем самостоятельных 
монастырей)  служила осуществлению политики российского государства и 
православной церкви. 
Огромное влияние на деятельность монашек оказала игуменья Екатерина 
Ефимовская. Именно она принесла на территорию Подляшья русские православные 
обычаи, одновременно искореняя украинские и белорусские традиции. В своей 
просветительской, культурной, воспитательной и экономической деятельности 
игуменья Екатерина пользовалась опытом выдающихся российских педагогов и 
ученых того времени.
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Streszczenie
Brazylia była pierwszym państwem Ameryki Łacińskiej, które uznało w 1918 r. 
niepodległą Polskę. Związki między obydwoma narodami mają jednak znacznie 
dłuższą historię niż stosunki dyplomatyczne. Pojedyncze osoby z ziem polskich 
przenikały do tego kraju już w okresie kolonialnym, a po roku 1869 wychodź-
stwo przybrało charakter zorganizowany i masowy. Trzonem emigracji była lud-
ność wiejska: małorolni i bezrolni chłopi, robotnicy rolni, wiejscy rzemieślnicy 
itp. W nowej rzeczywistości polscy emigranci potrafi li się zaaklimatyzować; po-
wszechnemu awansowi społecznemu towarzyszyły procesy asymilacji i akultura-
cji. Nie zrywając więzów z krajem pochodzenia, przyjmowali również elementy 
kultury kraju osiedlenia. Dzięki temu stali się ważnym łącznikiem w stosunkach 
politycznych, gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Brazylią a Polską. 
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Brazylia była pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który ogłosił, iż 
„uznaje powstanie zjednoczonej i niepodległej Polski”. Stanowisko po-
wyższe zostało przedstawione 17 sierpnia 1918 roku w nocie ministra 
spraw zagranicznych Brazylii Nilo Peçanhi skierowanej do posła francu-
skiego w Rio de Janeiro, Paula Claudela. De iure stało się to kilka mie-
sięcy później, 16 kwietnia 1919 roku, kiedy to Brazylia uznała rząd Igna-
cego J. Paderewskiego. Pierwsze poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej 
przybyło do Rio de Janeiro 27 kwietnia 1920 roku. Uroczyste wręczenie 
listów uwierzytelniających na ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Brazylii – Epitácia Pessoi (1865–1942) odbyło się 27 maja 1920 roku. 

Akredytując Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego – mówił podczas 
uroczystości Ksawery Orłowski, pierwszy przedstawiciel RP w Brazylii – Rząd 
Rzeczpospolitej Polskiej pragnął dowieść, jak bardzo zależy mu na nawiązaniu 
ofi cjalnych stosunków między obydwoma państwami – stosunków, które de facto 
istnieją między naszymi państwami już od ponad pół wieku. Przed 52 laty z Pol-
ski, wykreślonej z politycznej mapy Europy, po raz pierwszy wyruszyły jej dzieci, 
aby w Brazylii szukać pogodniejszego nieba i losu lepszego od tego, jaki szykowa-
ło im jarzmo najeźdźcy. Polska nie przestała interesować się swymi zmuszonymi 
do emigracji synami, którzy z etykietą Rosjan lub Niemców pracowali dla rozwoju 
bogactwa waszego wspaniałego kraju, znajdując tu chleb i drugą Ojczyznę1.

W słowach tych pobrzmiewa uznanie dla Brazylijczyków polskie-
go pochodzenia, którzy na gościnną ziemię brazylijską docierali już 
w okresie kolonialnym, a następnie przez cały wiek XIX i XX. Jed-
nakże indywidualni emigranci szybko wtapiali się w miejscowe śro-
dowiska, nie tworząc skupisk zwartych, które miałyby późniejszą kon-
tynuację. Początek zbiorowości, która okazała się trwała, dali dopiero 
polscy chłopi. W 1869 roku do portu Itajaí, położonego u wybrzeży 
prowincji Santa Catarina, przybyło pierwszych 16 rodzin z Górne-
go Śląska. Zapoczątkowali oni masową emigrację osadniczą z ziem 

1 J. Mazurek,  Noventa anos das relações diplomáticas entre a República da Polônia 
e a República Federativa do Brasil, Embaixada da Republica da Polônia, Brasília 
2010, s. 2−3; Zob. ponadto: Brazylia i Polska  – daleko, lecz blisko (w 80. rocznicę 
nawiązania stosunków dyplomatycznych), Katalog wystawy pod red. J. Mazurka, 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego − Towarzystwo Polsko-Brazylijskie, 
Warszawa 2011.
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polskich do Brazylii, trwającą nieprzerwanie do wybuchu I wojny 
światowej. Jak się szacuje, w tym czasie mogło tam przybyć około 110 
tys. polskich emigrantów2.

Sądzi się powszechnie, że ze względu na chłopski rodowód i społecz-
ny charakter imigracji polskiej w Brazylii, polska diaspora w tym kraju 
dysponowała niewielkim potencjałem twórczym i intelektualnym. Doro-
bek ten jednak – co prawda rozproszony w czasie i na obszarze całej Bra-
zylii – jest całkiem spory, zarówno w sensie znaczenia, jak i rozmiarów. 
Oczywiście, analizując proces asymilacji polskich chłopów w społeczeń-
stwie brazylijskim, należy pamiętać, iż odbywał się on nie bez proble-
mów. Kontakty z miejscową ludnością były sporadyczne, a – co istotne 
– centra kultury brazylijskiej położone bardzo daleko. Ten izolacjonizm 
polskich kolonii sprawił, że emigranci z Polski nie włączyli się w stopniu 
dostatecznym w proces budowy „Nowej Brazylii”, nowoczesnej, prze-
mysłowej i zurbanizowanej, który rozpoczął się pod koniec XIX wieku. 
Od tego czasu Polonia brazylijska uległa jednak dużym przeobrażeniom 
wewnętrznym, zmieniło się jej miejsce w wieloetnicznym i wielokultu-
rowym społeczeństwie brazylijskim, a jej wywodzący się z nizin spo-
łecznych przedstawiciele zdobyli wysoką pozycję. Polonia brazylijska 
odgrywała także doniosłą rolę w stosunkach pomiędzy Polską a Brazy-
lią. Niektórzy wręcz twierdzą, co nie odbiega od prawdy, że Polonia bra-
zylijska jest pomostem w relacjach polsko-brazylijskich.

***

Powstanie niepodległej Polski było dla Polonii brazylijskiej wyda-
rzeniem doniosłym. Rozbudziło niebywały entuzjazm w wychodź-
cach i przyczyniło się do wzrostu aktywności społeczno-oświatowej 
w koloniach polskich. Nikt już nie mógł koloniście rzucić obelżywe-
go słowa: „Polak bez sztandaru”, co najboleśniej dotykało wychodź-
cę z Polski. Jednocześnie wiele osób miało nadzieję, że odrodzenie 

2 Więcej na temat obecności polskiej w Brazylii przed I wojną światową zob. 
K. Groniowski, Polska emigracja zarobkowa w Brazylii 1871−1914, Ossolineum, 
Wrocław 1972; R.C. Wach owicz, O camponês polonês no Brasil, Curitiba 1981; 
M. Kula, Polono-Brazylijczycy i parę kwestii im bliskich, Biblioteka Iberyjska, 
Warszawa 2012; J. Mazurek, A Polônia e seus emigrados na América Latina (até 
1939), Editora Espaço Acadêmico, Goiânia 2016.
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Polski będzie oznaczać koniec ich życia na emigracji. Redakcja „Pola-
ka w Brazylii” zasypywana była listami wychodźców, którzy zapyty-
wali, kiedy niepodległa Polska „wyśle po nich swoje okręty”.

Radość z odzyskania niepodległości dalekiej Ojczyzny nie przesła-
niała jednak polskim emigrantom problemów ich kraju zamieszkania 
– Brazylii. W lutym 1925 roku w Kurytybie, stolicy stanu Parana, 
tamtejsza społeczność ufundowała – z okazji setnej rocznicy niepod-
ległości Brazylii – pomnik Siewcy, wykonany przez syna emigran-
tów, Jana Żaka (1886−1961). Sam monument w sposób symboliczny 
oddaje mentalność Polonii brazylijskiej – ludzi, którzy nadludzkim 
wysiłkiem trzebili podzwrotnikową puszczę, aby zapewnić sobie byt. 
Ten wysiłek i trud nie zawsze był należycie rozumiany i doceniony 
przez przedstawicieli społeczeństwa brazylijskiego. Co więcej, stał się 
przedmiotem negatywnych stereotypów o Polakach3. Byli oni postrze-
gani jako ci, którzy preferują pracę fi zyczną (szczególnie na roli), po-
równywaną do pracy Murzynów. Mężczyznom zarzucano skłonność 
do nadużywania alkoholu, kobietom zaś to, że miały gustować jedynie 
w pracach domowych, w mieście zaś najmować się jako pomoc do-
mowa. W niektórych miastach (szczególnie w pierwszych dziesięcio-
leciach XX wieku), słowo polaca (Polka) było synonimem ulicznicy. 
Konrad Wrzos (właśc. Konrad Rosenberg, 1905−1974), podobnie jak 
wielu innych dziennikarzy i podróżników odwiedzających Amerykę 
Południową, zauważył, że znaczną część owych ulicznic stanowiły 
Polki żydowskiego pochodzenia4. Te jednostkowe fakty zostały na-
stępnie uogólnione i zaczęły się odnosić do wszystkich Polaków. Dla-
tego też portugalskie słowo „o Polaco” „a Polaca” nabrało w Brazylii, 
podobnie jak w Argentynie, konotacji negatywnych. Z tego powodu 

3 K. Smolana, Sobre a gênese do estereótipo do Polonês na América Latina (caso 
brasileiro), „Estudos Latinoamericanos”, [Wrocław] 1979, s. 5.
4 K. Wrzos, Domy publiczne i więzienie, [w:] Wzdłuż̇ dalekiego brzegu. Wybó r re-
portaż y z lat mię dzywojennych, wyboru dokonali J. Gembicki, Z. Mitzner, Czytel-
nik, Warszawa 1966, s. 701−710; Z nowszej literatury: I. Vincent, Ciała i dusze. 
Tragiczne losy trzech żydowskich kobiet zmuszonych do pracy w domach publicz-
nych w Ameryce, z języka angielskiego przełożyła A. Rojkowska, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, Wrocław 2006; M. Pollack, Cesarz Ameryki, z języka niemieckiego 
przełożyła K. Niedenthal, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011; U. Glensk, Hi-
storia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918−1939), Universitas, War-
szawa 2014. 
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w latach 30. XX wieku liderzy polonijni wymyślili wyraz „polônes” 
jako określenie neutralne, aby móc mówić o Polakach bez zabarwienia 
pejoratywnego. 

W okresie międzywojennym stosunki polsko-brazylijskie utrzymy-
wano na szczeblu poselstw. Poselstwu RP w Rio de Janeiro podlegał 
Konsulat Generalny w Kurytybie, otwarty 1 stycznia 1920 roku, oraz 
wicekonsulaty RP (działające początkowo jako agencje konsularne) 
w Porto Alegre i São Paulo. Poselstwu Brazylii w Warszawie podlega-
ły konsulaty w Warszawie i Gdyni. Przedstawicielstwa dyplomatyczne 
wspierane były wydatnie przez inicjatywy społeczne, które za cel sta-
wiały sobie popularyzację wiedzy o obu krajach, ich kulturze, o sto-
sunkach polsko-brazylijskich oraz o Polonii brazylijskiej. W 1929 roku 
w Rio de Janeiro powstało Brazylijsko-Polskie Towarzystwo Kultural-
no-Gospodarcze pod przewodnictwem wiceprezydenta Brazylii – Fer-
nanda de Mello Viana (1878−1954). W tym samym roku w Warszawie 
powołano, z inicjatywy prof. Juliana Szymańskiego (1870−1958), mar-
szałka Senatu w latach 1928–1930, Towarzystwo Brazylijsko-Polskie 
im. Ruy Barbosy, które – notabene – istnieje do dnia dzisiejszego. 

Atmosfera sympatii i przyjaźni widoczna była w korespondencji 
między politykami obu krajów, a także podczas pierwszych wzajem-
nych wizyt, którym towarzyszył okazały ceremoniał dyplomatyczny. 
W 1934 roku przebywał w Brazylii marszałek Senatu RP Władysław 
Raczkiewicz (1885−1947), przyjęty m.in. przez prezydenta Brazylii, 
Getúlio Vargasa (1882−1954). W maju 1934 roku przebywała z kolei 
w Polsce misja wojskowa z gen. José Fernandesem Leite de Castro 
(1871−1950) na czele, z którą spotkał się marszałek Józef Piłsudski 
(1867−1935). Ten ostatni już w 1922 roku odznaczył prezydenta Brazy-
lii Epitácia Pessoa da Silva (1865−1942) Orderem Orła Białego. Kilka 
lat później, w 1935 roku, podobne odznaczenie otrzymał Getúlio Var-
gas. Najwyższe odznaczenie Brazylii – Krzyż Południa – otrzymali 
z kolei: w 1922 Józef Piłsudski, w 1934 roku prof. Juliusz Szymański, 
w 1935 – Prezydent RP Ignacy Mościcki (1967−1947).

Istnienie licznej społeczności polskiej w Brazylii było dla polskich 
naukowców, podróżników i pisarzy inspiracją do podejmowania tema-
tyki brazylijskiej. Jej owocem jest ogromna masa prac naukowych, re-
portaży, pamiętników, opowiadań i powieści, opisujących nie tylko wa-
runki życia polskich osadników, ale także egzotykę, piękno i bogactwo 
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przyrody tego kraju. W 1924 roku południową Brazylię odwiedził An-
toni Słonimski (1895−1976), czego plonem były kontrowersyjne repor-
taże, negatywnie oceniające środowisko tamtejszej Polonii, drukowane 
najpierw jako Listy do przyjaciół w „Wiadomościach Literackich” (nr 6, 
14, 16, 18, 1925), a następnie w książce zatytułowanej Pod zwrotnikami. 
Dziennik okrętowy (Warszawa 1925). W połowie lat trzydziestych po-
łudniową Brazylię wizytował – jako stypendysta MSZ – Zbigniew Uni-
łowski (1909−1937). Rezultatem rocznego pobytu były powieści Żyto 
w dżungli (Warszawa 1936) oraz Pamiętnik morski (Warszawa 1937). 

Wielu Polaków, którzy związali swój los z Brazylią, wzbogaciło na-
ukę, sztukę i literaturę tego kraju. Warto w tym miejscu wymienić 
Szymona Kossobudzkiego (1869−1934), lekarza, poetę i publicystę, 
jednego z współzałożycieli Uniwersytetu Parańskiego w Kurytybie, 
Czesława Bieżankę (1895−1985), entomologa i inicjatora uprawy soi 
w Brazylii, Tadeusza Chrostowskiego (1878−1923), ornitologa i pio-
niera badań nad ptactwem stanu Parana, Jana Żaka (1884−1961), arty-
stę rzeźbiarza czy Bruno Lechowskiego (1887−1941) artystę malarza.

Przełom lat 20. i 30. XX wieku to także czas pierwszych umów 
i kontraktów handlowych pomiędzy obydwoma krajami. Najważniej-
szą z nich była umowa o taryfach celnych, podpisana 22 sierpnia 1929 
roku (weszła w życie 4 kwietnia 1932). W tym czasie Polska eksporto-
wała do Brazylii głównie węgiel, cement, rury, szyny kolejowe i cynk. 
Importowała zaś kawę, kakao, tytoń, bawełnę, nieobrobione skóry by-
dlęce i rudę żelaza. Polskie czynniki rządowe, wobec dużego bezrobo-
cia w miastach oraz przeludnienia na wsi polskiej, wspierały emigrację 
do Brazylii. Służył temu także Układ w sprawie imigracji zawarty 
19 lutego 1927 roku pomiędzy Urzędem Emigracyjnym w Warszawie 
a Departamentem Pracy stanu São Paulo. Łącznie, w latach 1919–1939 
do Brazylii wyjechało z Polski ponad 41 tys. osób, z czego znaczny 
odsetek stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych, głównie 
Żydzi i Ukraińcy. W dużej części była to emigracja zorganizowana 
i kierowana przez instytucje prywatne i państwowe, rozwijające się 
w Polsce za sprawą ruchu kolonialnego5. Emigrantów przewoziła m.in. 

5 Więcej na ten temat: J . Mazurek, Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec 
wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Biblioteka 
Iberyjska, Warszawa 2006, s. 61−66.
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powstała w 1934 roku polsko-duńska spółka akcyjna Gdynia–Amery-
ka Linie Żeglugowe (GAL), która posiadała swoje przedstawicielstwo 
także w Rio de Janeiro.

Wymiana gospodarcza pomiędzy obydwoma krajami, mimo podpi-
sanych umów, nie była jednak zbyt duża, dlatego to przede wszystkim 
Polonia stanowiła pomost, który zbliżał oba społeczeństwa. Czyniła to, 
jak się wydaje, dość skutecznie – o czym może świadczyć postawa spo-
łeczeństwa brazylijskiego po napaści niemieckiej na Polskę w 1939 roku.

W nieobecności ministra Aranha, który brał udział w posiedzeniu Rady Mini-
strów, przyjął mnie sekretarz Stanu, minister Macedo Suares – zanotował Tadeusz 
Skowroński (1896–1986), polski poseł w Brazylii. – Wręczyłem mu notę. Mini-
ster Suares uścisnął mi serdecznie rękę i oświadczył, że pomimo neutralności, jaką 
ogłosi Brazylia, wszystkie jego i całego narodu sympatie są po stronie Polski6. 

Swoją neutralność Brazylia rzeczywiście ogłosiła – miało to miej-
sce 4 września 1939 roku – choć przez kilkanaście miesięcy admini-
stracja brazylijska formułę neutralności, bardzo rygorystyczną zresztą, 
interpretowała raczej na korzyść Niemców. Dla władz brazylijskich 
wchodzenie w konfl ikt z Niemcami było niezręczne z kilku powodów. 
Po pierwsze, niemiecka diaspora w Brazylii była liczna i posiadała silną 
reprezentację polityczną. Po drugie, ówczesne czynniki rządowe uwa-
żały, że zachowując rygorystyczną neutralność Brazylia będzie mogła 
czerpać korzyści z wymiany handlowej pomiędzy obu krajami. W od-
różnieniu od ówczesnych elit politycznych, postawa społeczeństwa bra-
zylijskiego – pomijając oczywiście grupę pochodzenia niemieckiego – 
nie budziła wątpliwości co do tego, z którą stroną konfl iktu sympatyzu-
je. Prasa brazylijska, która szczegółowo informowała o wydarzeniach 
w Polsce, była dla nas bardzo przychylna, pomimo ostrej cenzury. Już 
same tytuły świadczyły, za kim opowiadała się brazylijska opinia pu-
bliczna. Bezprzykładna agresja; Polska broni wolności i honoru; Bar-
barzyńskie bombardowanie Polskiego Lourdes – Częstochowy – oto 
tylko niektóre tytuły gazet z pamiętnego września 1939 roku. Niestety, 
wraz z upływem kolejnych dni, kiedy wieści z frontu jasno pokazywa-

6 T. Skowroński, Wojna polsko-niemiecka widziana z Brazylii 1939–1940, Polska 
Fundacja Kulturalna, Londyn 1980, s. 9.
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ły, kto będzie zwycięzcą w tym konfl ikcie, pozycja Polski stawała się 
coraz trudniejsza. Przede wszystkim na polu propagandy przegrywali-
śmy z Niemcami, którzy za wybuch wojny i zahamowanie brazylijskie-
go eksportu do Niemiec obarczali winą oczywiście Polskę.

Po klęsce wrześniowej – w dniu 5 października 1939 roku – Brazy-
lia bezzwłocznie uznała rząd polski w Paryżu i skierowała tam swoje-
go przedstawiciela do kontynuowania misji dyplomatycznej. Kilka dni 
później prezydent Brazylii – Getúlio Vargas – przyjął polskiego posła 
Skowrońskiego.

Prezydent odniósł się do mnie z wielką uprzejmością, ale też i z pewną rezerwą 
– notował wrażenia polski dyplomata – podyktowaną chęcią zachowana jak najda-
lej idącej neutralności. Z pytań, które mi stawiał, wyczuć mogłem, że trudno mu 
zrozumieć opuszczenie armii walczącej przez Naczelnego Wodza, miał też duże 
zastrzeżenia co do jego zdolności i wykształcenia fachowego7. 

Klęska Polski w wojnie z Niemcami była również wielkim szokiem 
dla tamtejszej Polonii.

Defetystyczne nastroje wśród kolonii staram się opanować – pisał Skowroński – 
przede wszystkim przez zaciągnięcie wszystkich do pracy, ale to niełatwe zadanie, 
gdyż kolonia powoli zaczyna uważać się za emigrację, to jest jako sumienie narodu, 
nie ponoszące żadnej odpowiedzialności, za to co się stało, a tym samym, jako in-
stytucja mająca prawo do krytyki8.

Widać z tego, jak bardzo zmieniła się postawa Polonii brazylijskiej 
w odniesieniu do kraju pochodzenia. Postawa ta była także udziałem 
ludzi zamieszkujących odległy interior. Świadczy o tym raport, jaki 
Paweł Nikodem (1892−1982) sporządził w 1943 roku dla przedstawi-
ciela rządu londyńskiego, przebywającego w Brazylii z misją werbun-
kową do Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii. 

Jadąc w te odległe zakątki miałem w pamięci wspomnienia z roku 1920. By-
łem wówczas po raz pierwszy w Ivahy, a było ono całkowicie skryte w lasach. 

7 Ibidem, s. 29.
8 Ibidem, s. 65.
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Koloniści stawiali dopiero pierwsze kroki w nowej ziemi. Nie znali języka krajo-
wego. Z Polski wywieźli byli nie najlepsze wspomnienia, bo to przeważnie służba 
dworska, a jednak powszechnie tęsknili za krajem i popłakiwali za gniazdem oj-
ców. Najpowszechniejszym pytaniem, jakie mi wówczas stawiano, było: „Kiedy 
rząd polski przyśle po nas statki i zabierze nas z powrotem”. Osadnicy, licząc na 
wyjazd, opuszczali się w robotach. Dziś, po ćwierć wieku, nastroje są zupełnie 
inne. Rozmowy sąsiedzkie w domach i wendach obracają się, w dorzeczu Ivahy, na 
temat sprośnych wieprzów i ich cen. W Getúlio Vargas – naokoło kartofl i i bawełny, 
a w Londrynie zainteresowanie skupia się na kawie i skaczących z dnia na dzień 
w górę cenach ziemi. O wojnie także się mówi. O Polsce – również, lecz zaintereso-
wanie numer jeden skupia się na gospodarce własnej i sąsiedzkiej. (…) Osadnikom 
powodzi się nieźle, bodaj jak nigdy przedtem i dlatego też myśl o powrocie do kraju 
należy do wspomnień. Ten i ów porusza w rozmowie ten temat, lecz wypytywano 
raczej o możliwości przesiedlenia się do przyszłych kolonii, jakie Polska niewątpli-
wie otrzyma, aniżeli nad Odrę lub Wisłę9. 

W tym czasie dużym sukcesem poselstwa RP było zorganizowa-
nie Komitetu Pomocy Ofi arom Wojny w Polsce, w skład którego we-
szli sympatycy sprawy polskiej, rekrutujący się spośród społeczeń-
stwa brazylijskiego, jak również z Polonii. Komitet działał do 1945 
roku. Zebrał on blisko 4 mln cruzeiros, które to środki przeznaczano 
na pomoc dla jeńców wojennych, ludności cywilnej w Polsce, dla ofi ar 
deportacji w Rosji oraz dla dzieci osiedlonych w Afryce i innych czę-
ściach świata. Poza pomocą pieniężną Komitet wysłał także wiele ton 
żywności, ubrań i lekarstw.

Brazylia przyjęła również wielu polskich uchodźców wojennych, 
których szacunkowe liczby oscylują w przedziale od 2 do 3 tysięcy. 
W grupie tej spotykamy przedstawicieli wojska, arystokracji, dawnych 
sfer rządowych czy też zamożnego kupiectwa żydowskiego. Z tego 
ostatniego środowiska wywodził się Stanisław Fischlowitz (1900–
1976), potomek rodziny żydowskiej, która osiedliła się w Polsce jesz-
cze w epoce Jagiellonów. Między uchodźcami politycznymi, którzy 
w dniu 5 sierpnia 1940 roku przybyli na pokładzie statku „Angola” 
9 Imigranci polscy w Brazylii podczas II wojny światowej, wybór dokumentów 
z Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, do publikacji 
podał, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Stemplowski, Instytutu Badań 
Polonijnych UJ, Warszawa 1978, s. 78. 
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do Rio de Janeiro, były także wielkie postacie polskiej kultury: poeci 
Julian Tuwim (1894–1953) i Jan Lechoń (1899–1956) czy aktorka Irena 
Eichlerówna (1908–1990). Spotkali tu, przybyłych wcześniej, swoich 
dawnych przyjaciół i wybitnych polskich artystów, m.in. Jana Kiepurę 
(1902–1966), Witolda Małcużyńskiego (1914–1977) czy Augusta Za-
moyskiego (1893–1970). W późniejszym czasie przez krótki moment 
w Rio de Janeiro przebywał grafi k karykaturzysta – Zdzisław Czer-
mański (1900−1970) i poeta Kazimierz Wierzyński (1894–1969). Emi-
granci grupowali się wokół poselstwa bądź pozostawali w kręgu Ste-
fanii Płaskowieckiej-Nodari (1892–1973), wielkiej polskiej fi lantropki, 
która do dyspozycji polskich uchodźców oddała swój dom w Niterói.

Niestety, dla wielu pobyt w Brazylii nie był wesołym epizodem, 
a raczej przejściowym, pełnym tęsknoty za Polską etapem w podróży 
– i oczekiwaniem na wizę do USA bądź Kanady. Echa pobytu Tuwima 
w Rio można znaleźć w jego Kwiatach polskich:

Dziś w Rio dżdżysty polski dzień
I polskie chmury niebo kryją.
Jak okręt-widmo, okręt-cień,
Dziś Łódź wylądowała w Rio.
Jak zawsze, deszcz wyciąga mnie
Na spacer… Avenidą? Nie.
Od Krótkiej do Nawrotu. Potem
Sto razy tam i z powrotem 
(…)
My country is my home. Ojczyzna,
A inne kraje są hotele10.

W przeciwieństwie do Tuwima, w Brazylii dobrze czuł się inny wy-
bitny poeta polski, Jan Lechoń, który – według słów Tuwima − „pełen 
biologicznego wigoru, pożera wielkie ilości ciastek i lodów, po czym 
idzie na śniadanie i w błyskawicznym tempie wtraja duże porcje”11. Co 
jednak ważniejsze, Lechoń przełamał trwającą od lat niemoc twórczą 
i napisał wspaniały wiersz – Pieśń o Stefanie Starzyńskim. W innym 

10 J. Tuwim, Kwiaty polskie, PIW, Warszawa 1955, s. 58, 99.
11 B. Dorosz, Lechoń i Tuwim. Dzieje trudnej przyjaźni, LTW, Warszawa 2004, s. 34.
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utworze, zatytułowanym Rio de Janeiro, napisanym prawdopodob-
nie już w Stanach Zjednoczonych, dominuje zachwyt nad brazylijską 
przyrodą, choć ze smutną pointą. Późnym latem 1941, po wielkich sta-
raniach – cierpiący, mimo miłego przyjęcia w Brazylii, na dotkliwą 
samotność, zwłaszcza po wyjeździe Tuwimów i Wierzyńskich – Jan 
Lechoń wyjechał do Nowego Jorku.

Wielu wojennych tułaczy związało się z Brazylią już na stałe. Zbi-
gniew Ziembiński (1908–1978), znany aktor scen polskich, przybył 
do Rio de Janeiro w 1941 roku, a w dwa lata później wyreżyserował w Te-
atrze Miejskim w Rio de Janeiro sztukę Nélsona Rodriguesa Suknia ślub-
na, która zapoczątkowała „rewolucję teatralną” w Brazylii12. Po II wojnie 
światowej był aktorem, reżyserem spektakli teatralnych i telewizyjnych, 
wykształcił ponadto całe pokolenie aktorów i reżyserów brazylijskich. 
Modernizując teatr, popularyzując sztuki brazylijskich autorów i walcząc 
o dostęp do sztuki teatralnej dla publiczności wszystkich klas społecznych, 
pozostawił niezatarty ślad we współczesnej kulturze brazylijskiej. Rio de 
Janeiro przyznało mu tytuł honorowego obywatela, a po jego śmierci na-
dano jednemu z placów i jednemu z teatrów jego imię. 

Niewielka liczba Polaków osiadłych w Brazylii zasiliła szeregi Pol-
skich Sił Zbrojnych i wzięła udział w walkach na frontach zachod-
nioeuropejskich. Rekrutacja na terenie Brazylii została rozpoczęta 
w lipcu 1940 roku. Do Wielkiej Brytanii przetransportowano do końca 
1943 roku łącznie 371 ochotników13. Różnie potoczyły się losy tych, 
którzy dostali się do Armii Polskiej w Anglii.

Najstarszy mój brat Feliks – pisał Jan Krawczyk (1916–1996) – całą wojnę prze-
siedział w Szkocji, gdzie „wywojował” sobie żonę Szkotkę; oboje wyemigrowali 
do Australii, urządzili się jako tako i dożywają swoich dni. Drugi brat, Bolesław, 
był pancernikiem u gen. Maczka i brał udział w inwazji na Normandię. Po de-
mobilizacji wrócił do żony i córki w Porto Alegre. Zmarł przed paru laty w São 
Leopoldo. Wrócił również do swojej rodziny Kowalczyk, który niedawno bawił 
w Polsce, gdzie został wciągnięty na listę członków ZBOWiD. Mieszka w Porto 

12  A. Pluta, Ten piekielny polski akcent. Ziembiński na brazylijskiej scenie, Biblioteka 
Iberyjska, Warszawa 2015, s. 143−164.
13 J. Smoliński, Polonia obu Ameryk w wojskowo-mobilizacyjnych planach rządu 
RP na uchodźstwie (1939–1945), WIH, Warszawa 1998, s. 124.
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Alegre. Tomasz Kasprzyk, którego niemiłosiernie poharatało pod Chambois, także 
powrócił na łono rodziny. Pożegnał się z życiem przed paroma laty. Pięciu braci 
Putonów – jeden był ranny – cało i zdrowo wróciło do domowych pieleszy. W ogóle 
wszyscy, którzy pozostali przy życiu, wrócili do domu w Brazylii14.

W międzyczasie – 22 sierpnia 1942 roku – Brazylia znalazła się 
w stanie wojny z Niemcami i Włochami, co zdecydowanie zmieniło 
pozycję Polski. Brazylia, jako jedyny kraj Ameryki Łacińskiej, wysła-
ła swoje wojska do ogarniętej wojną Europy. W Brazylĳskim Korpusie 
Ekspedycyjnym, który liczył 25 tys. żołnierzy, nie brakowało oczywi-
ście Brazylĳczyków polskiego pochodzenia. Jesienią 1944 roku toczy-
li oni ciężkie boje w północnych Włoszech, pomiędzy Pizą a Bolonią. 
Mimo dużych strat własnych, z powierzonych im zadań wyszli obron-
ną ręką – zdobyli Monte Castello, ważny punkt obrony niemieckiej 
na Półwyspie Apenińskim15.

W latach 1944–1989 Polska znalazła się w radzieckiej strefi e wpły-
wów, a więc była państwem o ograniczonej suwerenności. Znalazło to 
swoje odbicie w relacjach międzynarodowych. 12 września 1945 roku 
Brazylia wycofała swoje poparcie dla rządu RP na uchodźstwie w Lon-
dynie i uznała Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Warszawie. 
Kilka dni później rządy obu krajów ustaliły, że relacje pomiędzy Polską 
a Brazylią pozostaną na tym samym co przed wojną poziomie, a więc 
na szczeblu poselstw. W rezultacie Poselstwo RP w Rio de Janeiro wzno-
wiło pracę latem 1946 roku, a Poselstwo Brazylii dopiero rok później. 
W tym czasie funkcjonowały Konsulaty Generalne w Kurytybie oraz 
w São Paulo. Od 1948 roku polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne 
sprawowały opiekę nad interesami Związku Radzieckiego, z którym 
Brazylia zerwała stosunki dyplomatyczne w październiku 1947 roku. 

Nieco lepiej było w sferze gospodarki i handlu. Brazylia, poszukują-
ca rynków zbytu dla realizowanej strategii rozwoju, nie miała oporów 
przed zawarciem całego szeregu umów, układów i porozumień z ko-
munistyczną Polską. Umowy te wprowadzały clearingowy charakter 
rozliczeń, tzn. oparty na równowadze wzajemnych dostaw bez anga-

14  J. Krawczyk, Ochotnicy z Rio, Wydawnictwo MON, Warszawa 1988, s. 253−254.
15 B. Fausto, História do Brasil, Editora de USP, São Paulo 2004, s. 382; M. Ma-
linowski, Brazylia. Republika, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2012, s. 160−162.
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żowania środków dewizowych. Na początku lat 60. XX wieku pakiet 
umów gospodarczych został poszerzony o Umowę o współpracy na-
ukowej i technicznej (25.05.1961 i 9.08.1963) oraz kulturalnej. Tę ostat-
nią podpisano 19 października 1961 roku, przy okazji wizyty ofi cjal-
nej w Brazylii ministra spraw zagranicznych PRL Adama Rapackiego 
(1909−1970). Wcześniej, 18 stycznia 1961 roku, relacje pomiędzy Pol-
ską a Brazylią podniesiono do rangi ambasad16.

W tym czasie doszło także do pierwszych kontaktów międzypar-
lamentarnych, a także ożywienia relacji międzyrządowych. W marcu 
1960 roku, na zaproszenie Izby Deputowanych i Senatu Federalnego, 
przybyła delegacja Sejmu PRL, pod przewodnictwem posła Oskara 
Lange. Została ona przyjęta przez prezydenta Brazylii Juscelino Kubit-
schka de Oliveira (1902−1976) oraz wiceprezydenta kraju i przewodni-
czącego Senatu – João Goularta (1919−1976). W 1962 roku przebywał 
w Polsce z ofi cjalną wizytą minister spraw zagranicznych Brazylii, 
Francisco Clementino de Santiago Dantas (1911−1964). W tym samym 
roku złożył wizytę w Brazylii minister handlu zagranicznego PRL 
Witold Trąmpczyński (1909−1982).

Wcześniej jednak, w latach 1945−1951, do Brazylii przybyła nowa 
fala emigracyjna. Podaje się, że przyjechało wówczas od 10 do 20 tys. 
Polaków. Imigranci – w większości pochodzenia inteligenckiego – osie-
dlili się w miastach, w tym w Rio de Janeiro oraz São Paulo. W tej 
grupie wychodźców znajdowała się duża liczba ofi cerów, inżynierów, 
prawników. Byli to ludzie z wyższym wykształceniem, odznaczają-
cy się większymi aspiracjami życiowymi. Jednym z nich był Alfred 
Jurzykowski (1899–1966), który pracował w Brazylii w latach 1950–
1960, stając się pionierem brazylijskiego przemysłu samochodowego. 
Dnia 28 września 1956 roku, przy współpracy z fi rmą Mercedes Benz, 
otworzył w pobliżu São Paulo fabrykę autobusów i ciężarówek Mer-
cedes Benz do Brasil. W uroczystościach tych uczestniczył prezydent 
Brazylii – Juscelino Kubitschek. W roku 1960 została powołana przez 
Jurzykowskiego w Nowym Jorku fundacja, mająca na celu popieranie 
naukowców i artystów z Polski i Brazylii.

Praktycznie wraz z falą emigracji powojennej zamknął się proces 
dopływu Polaków do Brazylii. W następnych latach jeśli docierali nasi 

16 J. Mazurek, Noventa anos das relações diplomáticas..., op. cit., s. 6.
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rodacy do tego kraju, to były to wypadki nieliczne, wręcz jednostko-
we. Jednym z takich wyjątków jest Andrés Bukowinski, który mieszka 
w São Paulo od 1973 roku, prowadząc, jako dyrektor i udziałowiec, fi rmę 
ABAFILMES. Urodził się w Warszawie w 1940 roku. Mając sześć lat 
opuścił Polskę wraz z rodzicami i udał się do Anglii, gdzie mieszkał do 
1949 roku, po czym wyemigrował do Argentyny. W wieku 21 lat zaczął 
swoją karierę jako reżyser fi lmów reklamowych. Jest laureatem wielu 
renomowanych nagród, w tym trzech Złotych Lwów z Cannes, Nagrody 
Clio oraz wielu, wielu innych. Brazylijska sieć telewizyjna Globo sied-
miokrotnie uznała go za Profesjonalistę Roku. Jego fi lm Hitler został 
uznany za jeden z 40 najlepszych fi lmów komercyjnych XX wieku. 

Tymczasem dla starej Polonii okres po II wojnie światowej to począ-
tek skomplikowanego procesu asymilacji i budowania własnej pozycji 
w społeczeństwie brazylijskim. W tym czasie Polonia brazylijska stała 
się obiektem badań brazylijskich uczonych. W 1955 roku Wilson Mar-
tins (1921−2010) opublikował książkę Um Brasil diferente, w której 
starał się uzasadnić negatywny stereotyp Polaka w Brazylii. W rze-
czywistości zawarł tam wszystkie obiegowe opinie na temat Polaków. 
Stereotypy czy też wady, zestawione zostały tu z cechami – pozostają-
cych w mniejszości – Niemców, Włochów, Japończyków. Autor dowo-
dził, że Polacy, którzy dominowali liczbowo w Paranie, nie odgrywali 
większej roli w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym stanu 
(w porównaniu np. z etnią włoską czy niemiecką). Emigranci z Polski 
i Japonii – zdaniem Martinsa – mieli mieć także trudności z naucze-
niem się języka portugalskiego.  

Poglądy Martinsa zostały uznane przez innego brazylijskiego so-
cjologa Octavio Ianniego (1926−2004) za „przejaw ideologii rasowych 
tam krążących”. Co więcej, odwołując się do badań Giorgio Mortarego 
(1885−1967), Ianni twierdził, że „asymilacja językowa Polaków i ich 
potomków jest znacznie szybsza niż asymilacja nie tylko Japończy-
ków, ale także Niemców i emigrantów z ZSRR”17.

W badaniach nad Polakami, prowadzonych w Kurytybie w drugiej 
połowie lat 50. XX wieku, Octavio Ianni swoją uwagę koncentrował 
na niektórych zjawiskach związanych z przystosowaniem społecznym 

17 O. Ianni, Raças e classes sociais no Brasil, Editora Brasiliense, São Paulo 2004, 
s. 181, (tłumaczenie W. Miodunka).
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Polaków do innych grup imigrantów z Europy (Niemców, Włochów), 
a także Brazylijczyków. „Mówiąc dokładniej, chcielibyśmy poruszyć 
sprawę obecnego stanu stosunków między Polakami a innymi jed-
nostkami oraz grupami w Kurytybie, bądź też utrwalić jeden moment 
z procesu ich integracji w ramach całej wspólnoty”18. 

Ianni postanowił zbadać opinie na temat możliwości zawarcia mał-
żeństwa między członkami różnych grup etnicznych. Respondentów 
pytano o aprobatę małżeństwa brata lub siostry, a także gotowość sa-
mego respondenta do zawarcia małżeństwa z Niemcami, Włochami, 
Polakami i Żydami. „Tak” na pytanie odpowiedziało 59%, gdy chodzi-
ło o małżeństwo z Niemcami, 76%, kiedy mowa była o małżeństwie 
z Włochami, 33% gdy pytano o małżeństwo z Polakami, a 30% w wy-
padku możliwego małżeństwa z Żydami.

Zastanawiając się nad przyczynami odrzucania możliwości mał-
żeństwa z Polakami, Ianni zwraca uwagę na takie wypowiedzi in-
formatorów, którzy negatywną odpowiedź uzasadniali, łącząc Po-
laków z Murzynami i Mulatami. Spowodowało to, że w dalszych 
badaniach Ianni pytał Niemców, Włochów i Polaków o gotowość 
zawarcia małżeństwa z Murzynami i Mulatami. W wypadku Mu-
latów odpowiedzi pozytywne wynoszą odpowiednio 32%, 33% 
i 35%, w wypadku Murzynów zaś – 32%, 26% i 42%. Przedstawi-
ciele polskiej grupy etnicznej najczęściej więc wyrażali gotowość 
zawarcia małżeństwa z Murzynami, co potwierdzało wcześniejsze 
obserwacje o istniejących małżeństwach Polaków z przedstawicie-
lami ludności afrobrazylijskiej w Brazylii. Z dzisiejszej perspek-
tywy moglibyśmy to uznać za wyraz otwartości i demokratyzmu 
polskich emigrantów, ale rzeczywistość nie była tak piękna. Emi-
granci wywodzili się z marginesu ówczesnego społeczeństwa pol-
skiego, w Brazylii zaś powiększyli szeregi tamtejszego marginesu, 
na którym sytuowali się Murzyni i Mulaci19. 

Badając problematykę asymilacji i akulturacji imigrantów z ziem 
polskich w Brazylii należy mieć świadomość, że są to procesy 

18 Ibidem, s. 272. 
19Więcej na ten tem at: W . Miodunka, „O negro do Paraná é o polaco”, czyli 
o przemianach tożsamości polskiej w Brazylii, [w:] Emigracja – Polonia – Ameryka 
Łacińska, pod red. T. Palecznego, Warszawa 1996, s. 159−175.
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niezmiernie skomplikowane – z powodów, które zasadniczo wystę-
pują na całym świecie. W Brazylii miały szczególnie trudny prze-
bieg z powodu pluralizmu etnicznego jej mieszkańców. Analizując 
obecność polską w Brazylii śledzimy tak naprawdę proces formo-
wania się współczesnego społeczeństwa brazylijskiego, którego 
ważnym elementem byli emigranci. Według wyliczeń Ruy Wacho-
wicza w latach 1820−1955 do Brazylii przybyło łącznie 5 200 593 
emigrantów, z czego emigranci z ziem polskich stanowili zaledwie 
2,4% całej imigracji zagranicznej tego okresu. Sytuuje to imigran-
tów z ziem polskich na szóstym miejscu pod względem wielkości za 
imigracją włoską (29%), portugalską (28,1%), hiszpańską (11,5%), 
niemiecką (4,3%) i japońską (3,6%)20.

Negatywne stereotypy, których obiektem byli Polacy, przyśpieszył 
proces asymilacji. Polacy zaczęli się bowiem wstydzić swego pocho-
dzenia. Ks. Jan Pitoń (1909−2006) w liście do ks. kard. Władysława 
Rubina (1917−1990), delegata Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Wy-
chodźstwa Polonijnego z roku 1968 pisał:

Proces wynaradawiania kroczy naprzód, wzrasta łatwość posługiwania się ję-
zykiem miejscowym, starzy nadal operują językiem polskim, młode pokolenie 
jako tako „bąka”, ale już odchodzi i ciągnie w stronę przybranej lub rzeczywistej 
ojczyzny (…). Jeżeli szybko nie pokryjemy środowisk polonijnych siecią szkółek 
sobotnich i nie weźmiemy inicjatywy we własne ręce, to drugie Milenium będzie 
likwidacją Kościoła polskiego21.

W 1970 roku przedstawiciele Polonii brazylijskiej zainicjowali – 
z okazji 100. rocznicy przybycia pierwszej grupy osadników do Parany 
– wydawanie w języku portugalskim „Anais da Cominidade Brasileiro-
-Polonesa” (Roczników Społeczności Brazylijsko-Polskiej). Na uwagę 
zasługuje fakt, że okrągłą rocznicę postanowiono uczcić wydawaniem 
roczników naukowych. „Ten sposób potwierdza drogę przemian i roz-
woju, która się dokonała w ciągu 100 lat: oto potomkowie chłopów 
polskich, mających albo wykształcenie elementarne, albo niemających 

20 R.C. Wachowicz,  Aspektos do imigração polonesa no Brasil, „Projecões” 1999, 
t. 1, s. 16.
21 E. Miś, Z polskim ludem polski ksiądz, „Słowo Powszechne” 1982, nr 174, s. 4.
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go wcale, nieznających języka kraju osiedlenia w chwili osiedlania się 
w nim – postanawiają uczcić 100-lecie swej imigracji, świadomi tego, 
co jako grupa osiągnęli, wydając roczniki naukowe w języku kraju 
osiedlenia” – skonkludował prof. Władysław Miodunka22. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przemiany tożsamości Polonii 
brazylijskiej, które dokonywały się stopniowo i etapami, wpisują się 
w proces formowania tożsamości brazylijskiej. Wpływ na to miała 
również struktura emigracji do tego kraju. Inaczej przebiegał ten pro-
ces w miastach, a zupełnie inaczej w brazylijskim interiorze. Gene-
ralnie rzecz biorąc znajdował się on na suwaku przemian pomiędzy 
dwoma punktami skrajnymi: bycia Polakiem i stawania się Brazylij-
czykiem. Przesuwając się od jednego punktu skrajnego do drugiego, 
tożsamość zawierała coraz mniej elementów polskich, a coraz więcej 
brazylijskich. Ale gdy nawet ludzie ci stawali się już Brazylijczyka-
mi, podkreślali swój związek z Polską, twierdząc, że pochodzą z kraju 
o długiej, choć nieznanej w Brazylii historii, że dzięki temu są dziedzi-
cami starej i bogatej kultury. Tę świadomość wyrażali autorzy artyku-
łów drukowanych w „Anais”, w tym przede wszystkim Edwino Temp-
ski (1913−1995), autor książki Quem é polonês, wydanej w 1971 roku23.

Jak stwierdziliśmy, przemiany tożsamości Polonii brazylijskiej do-
konywały się jako reakcja na negatywny stereotyp Polaka, funkcjonu-
jący wśród mieszkańców południowej Brazylii. Z czasem te wysiłki 
zostały dostrzeżone i docenione także przez przedstawicieli innych 
grup etnicznych. Wyrazów uznania dla Brazylijczyków polskiego po-
chodzenia na przełomie lat 70/80 XX wieku mamy wiele, ale symbo-
liczną wręcz cezurą, która niezmiernie dowartościowała nasza grupę 
etniczną, był wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża oraz jego 
wizyta w Kurytybie w 1980 roku. Odtąd polskie pochodzenie stało się 
powodem do niezaprzeczalnej dumy. Nie bez znaczenia jest również 
fakt, że wizyta papieża pozostawiła trwałe, widoczne w przestrzeni 
miejskiej Kurytyby artefakty, w tym park im. Jana Pawła II, zwany 
powszechnie parkiem polskim24.  

22 W. Miodunka, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki 
humanistycznej, Universitas, Kraków 2003, s. 55.
23 Ibidem, s. 55. 
24 M.C. Solheid da Costa, Skrzypce, które grały tylko po polsku. Od piętna bycia 
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Symbolem przemian tożsamości osadników polskich, wzrostu zna-
czenia pozycji emigrantów polskich w społeczeństwie brazylijskim, 
może być postać poety i pisarza Paulo Leminskiego (1944−1989), syna 
Polaka i Murzynki, którego teksty śpiewali tak znani w Brazylii pio-
senkarze, jak Caetano Veloso (ur. 1942), Ney Matogrosso (ur. 1941), 
Paulinho Boca de Cantor (ur. 1946), Guilherme Arantes (ur. 1953) czy 
grupa Os Titãs. „Kurytybański Rimbaud o fi zjonomii judoki”, jak pi-
sał o nim brazylijski poeta i tłumacz Haroldo de Campos (1929−2003), 
był związany z ruchem awangardowym i pisał poematy eksperymen-
talne. W 1976 roku opublikował powieść eksperymentalną Catatau, 
uznawaną za znamienite dzieło współczesnej literatury brazylijskiej.

Wychodząc z założenia – pisał Marcelo Paiva de Souza – iż René Descartes 
przybył do Brazylii razem z Maurício de Nassau, Leminski snuje narrację, będącą 
strumieniem świadomości, można by rzec psychodelicznym, wielkiego fi lozofa eu-
ropejskiego w zetknięciu z tropikalną rzeczywistością Nowego Świata. Pod koniec 
pojawia się Krzysztof Arciszewski, którego Descartes oczekuje, aby wyjawić mu 
targające nim rozterki25.  

Leminski nawiązywał także do negatywnego stereotypu Polaka 
brazylijskiego, żartując z niego, np. w tomiku poezji z 1980 roku, 
zatytułowanym Polonaises. W niektórych wierszach odwoływał się 
do swego polskiego rodowodu:

Wróciło moje polskie serce
serce, które mój dziadek
przywiózł mi z daleka
serce zdruzgotane
podeptane
serce poety26 
   (z portugalskiego przełożył Tomasz Łychowski)

Polakiem do rekonstrukcji tożsamości polskiej w Paranie, „Przegląd Polonijny” 
1997, t. 86, z. 4, s. 19−38.
25 M. Paiva de Souza, Leminski’s Wake, „Przegląd Polonijny” 1997, nr 4, s. 44.
26 P. Leminski, Caprichos e relaxos, Brasiliense, São Paulo 1985, s. 55.
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Oby mucha usiadła na mapie
aby wylądowała w Narajowie
we wsi, z której pochodzi
ojciec mojego ojca
ten co przyjechał zdobyć Amerykę
ten, któremu się nie uda
Polska w pamięci
przed nim Atlantyk
Wisła w żyłach27 
   (z portugalskiego przełożył Tomasz Łychowski)

Wróćmy jednak do wzajemnych relacji polsko-brazylijskich. Kolej-
ny ich etap otwiera rok 1964, gdy rządy w Brazylii przejęło wojsko, 
co zaznaczyło się regresem w stosunkach politycznych. Dobrze nato-
miast rozwijała się współpraca gospodarcza – szczególnie intensywna 
na przełomie lat 70. i 80., kiedy to wzajemne obroty dochodziły do 700 
mln USD rocznie. Struktura towarowa polskiego eksportu koncentro-
wała się na siarce, węglu, wyrobach chemicznych oraz statkach. W im-
porcie brazylijskim dominowały produkty rolno-spożywcze (m.in. 
kawa, śruta sojowa, bawełna), ruda żelaza, magnezyty. Brazylia udzie-
lała Polsce wysokich kredytów na zakup swoich towarów, co doprowa-
dziło rząd w Warszawie do poważnego zadłużenia. Była to zasadnicza 
przyczyna impasu w stosunkach dwustronnych. Do ożywienia relacji 
polsko-brazylijskich, doszło w latach 80. XX wieku. Ważnym elemen-
tem w tym procesie było spotkanie, które miało miejsce 17 stycznia 
1981 roku w Rzymie, przywódców ruchów robotniczych obu krajów, 
zaangażowanych w proces demokratyzacji – Lecha Wałęsy (ur. 1943) 
i Inácia „Luly” da Silvy (ur. 1945). Plotka głosi, że główni uczestnicy 
spotkania, którzy z czasem stali się prezydentami swoich krajów, nie 
przypadli sobie do gustu. Istotne były zapewne cechy charakterolo-
giczne uczestników spotkania, a także rywalizacja o uznanie w świa-
towym ruchu związkowym.

Mimo podobieństwa biografi i i sytuacji – pisał jeden z publicystów – które wy-
niosły ich do roli robotniczych przywódców, inaczej postrzegali reformy w swoich 

27 Idem, Distraídos venceremos, Brasiliense, São Paulo 1999, s. 55.
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krajach. Wałęsa, występujący przeciw reżimowi komunistycznemu, w poszukiwa-
niu idealnego modelu gospodarczego spoglądał ku Europie zachodniej i USA. Lula 
chciał iść w przeciwnym kierunku. Buntował się przeciw prawicowej dyktaturze 
brazylijskiej wspieranej przez USA28.

Kilkanaście miesięcy później doszło do spotkania na najwyższym 
szczeblu w historii wzajemnych relacji pomiędzy Polską a Brazylią. 
25 września 1985 roku w Nowym Jorku, podczas 40. sesji Zgromadze-
nia Ogólnego ONZ, spotkali się mianowicie I sekretarz PZPR Wojciech 
Jaruzelski (1923−2014) i ówczesny prezydent Brazylii, José Sarney (ur. 
1930). W 1989 roku nastąpiły przemiany ustrojowe w Polsce. Po raz 
pierwszy od wieków niezagrożona wojnami czy rozbiorami, podjęła 
śmiałą próbę reform, starając się nadrobić zapóźnienie cywilizacyjne. 
Nieco wcześniej drogę do pełnej demokracji przeszła Brazylia, cze-
go zwieńczeniem była konstytucja z 1988 roku. W pierwszym okresie 
po transformacji nastąpił dramatyczny spadek wzajemnych obrotów 
handlowych, choć w tym czasie doszło do podpisania – 28 lipca 1992 
roku – umowy o 50% redukcji oraz restrukturyzacji polskiego zadłu-
żenia wobec Brazylii, a następnie – w 2001 roku – wykupienie przez 
Polskę pozostałej części zadłużenia w Banco Central (za 74% jego 
nominalnej wartości), co ostatecznie zakończyło kwestię polskiego 
zadłużenia w Brazylii. W tym czasie nastąpiło także niezwykłe oży-
wienie w stosunkach politycznych. Zapoczątkował je marszałek Sena-
tu Andrzej Stelmachowski (1925−2009), który w kwietniu 1991 roku 
przebywał w Brazylii na czele delegacji polskiego Senatu. Kilka mie-
sięcy później ofi cjalną wizytę w tym kraju złożył minister spraw zagra-
nicznych Krzysztof Skubiszewski (1926−2010). W 1995 roku przybył 
prezydent RP – Lech Wałęsa. Była to pierwsza na tym szczeblu wizy-
ta w historii wzajemnych stosunków. W roku 2000 – w 500. rocznicę 
odkrycia Brazylii – gościł tu premier Jerzy Buzek (ur. 1940). W tym 
samym roku w Brazylii przebywał marszałek Sejmu, Maciej Płażyń-
ski (1958−2010). Ukoronowaniem wzorowych stosunków politycznych 
była wizyta w Polsce, w lutym 2002 roku, prezydenta Brazylii Fer-
nando Henrique Cardoso (ur. 1931), a kilka miesięcy później ofi cjalna 
wizyta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (ur. 1954) w Brazylii.

28  S. Barański, Życiorysy (nie)równoległe, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 40, s. 6.
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Efektem tych wszystkich wizyt i spotkań były kolejne umowy i po-
rozumienia ułatwiające wzajemne kontakty i relacje. 14 sierpnia 1992 
roku zaczęła obowiązywać umowa o współpracy kulturalnej, 12 stycz-
nia 1998 zaś o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. W 1993 pod-
pisano umowę handlową, która odeszła od dotychczasowego clearingu 
i przyznała obu stronom Klauzulę Największego Uprzywilejowania. 
23 kwietnia 2000 roku weszło w życie porozumienie o ruchu bezwi-
zowym. Obywatele obu krajów mogą się teraz odwiedzać bez zbęd-
nych formalności przez okres 90 dni. Podpisano także porozumienie 
o współpracy technicznej w dziedzinie ochrony roślin i postępowaniu 
fi tosanitarnym, ułatwiającą obrót towarami rolno-spożywczymi (obo-
wiązuje od 21.04.1999), a także umowę o współpracy w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej (9 października 2006).

Od roku 1999 Polska jest członkiem NATO, a od 2004 – Unii Eu-
ropejskiej. Obecność Polski w Unii Europejskiej korzystnie wpłynęła 
na import towarów brazylijskich (niższe cła stosowane na obszarze 
UE). Również towary polskie uzyskały możliwość łatwiejszego dostę-
pu do rynku brazylijskiego, dzięki wynikom II Szczytu UE – Brazylia 
w Rio de Janeiro z grudnia 2008 roku. W tym samym roku obroty han-
dlowe między obydwoma krajami wyniosły ok. 1 mld 100 mln USD, 
w tym nasz eksport osiągnął ponad 440 mln USD, import z Brazy-
lii zaś ok. 660 mln USD. Najważniejszą pozycję w naszym imporcie 
z Brazylii w ostatnich latach stanowiły samoloty pasażerskie Embraer, 
zakupione przez PLL LOT29.

Dobrze układa się współpraca obu krajów na forum organizacji mię-
dzynarodowych, gdzie dochodzi do spotkań na najwyższym szczeblu. 
W trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych we 
wrześniu 2007 roku w Nowym Jorku prezydent Polski Lech Kaczyń-
ski (1949−2010) spotkał się z prezydentem Brazylii – Luizem Inácio 
Lula da Silva. Podczas szczytu Unia Europejska – Ameryka Łacińska 
w Limie (maj 2008) prezydent Lula spotkał się z kolei z polskim pre-
mierem Donaldem Tuskiem (ur. 1957). Kontynuowana jest wymiana 
wizyt delegacji parlamentarnych. W kwietniu 2007 roku w Brazy-
lii przebywał marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz (ur. 1949). 
We wrześniu 2015 odwiedził Warszawę wiceprezydent Brazylii 

29  J. Mazurek, Noventa anos das relações diplomáticas ..., op. cit., s. 17.
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Michela Temera (ur. 1940), który prowadził rozmowy z premier Ewą 
Kopacz (ur. 1956) oraz prezydentem Andrzejem Dudą (ur. 1972).

Łącznikiem w stosunkach polsko-brazylijskich, szczególnie kultu-
ralnych, są nadal Brazylijczycy polskiego pochodzenia. Podczas wizyt 
ofi cjalnych czy roboczych zawsze podkreślano ich wkład w kultu-
rę kraju oraz rozwój relacji polsko-brazylijskich. Prezydent Fernan-
do Henrique Cardoso, podczas wizyty w Polsce w lutym 2002 roku, 
przy okazji obiadu wydanego na jego cześć przez prezydenta Aleksan-
dra Kwaśniewskiego powiedział m.in.: 

Od dawna podziwiam bratniego i szczerego ducha Polaków. Podczas moich wizyt 
na południu Brazylii, szczególnie w stanach Parana i Rio Grande do Sul, urzekła 
mnie szlachetność Polaków i ich potomków, którzy tam mieszkają. (…) Od teatru 
po sztuki piękne, od rolnictwa po przemysł, nie mówiąc o edukacji i nauce, udział 
społeczności polskiej jest bardzo znaczny w życiu Brazylii. Dlatego przybyłem 
do Polski z odczuciem, że powracam do ważnej macierzy etnicznej mozaiki, jaką 
jest Brazylia30.

Kilka miesięcy później, 9 kwietnia 2002 roku, podczas ofi cjalnej 
wizyty w Brazylii Aleksander Kwaśniewski docenił rolę i znaczenie 
Polonii brazylijskiej dla stosunków polsko-brazylijskich. W czasie 
spotkania z prezydentem Fernando Henrique Cardoso oznajmił:

Dziś polska społeczność w Brazylii tworzy most między naszymi krajami. Lu-
dzie, którzy tu mieszkają i pracują, którzy są oddanymi brazylijskimi obywatelami 
– utrzymują zarazem więź ze starym krajem, z polską kulturą i tradycją. Ile z tego 
wynika dobra i piękna, miałem okazję widzieć podczas wczorajszego spotkania 
z moimi rodakami. Zawsze będą oni ważnymi uczestnikami polsko-brazylijskiego 
dialogu; będą dla nas przewodnikami, nauczycielami i tłumaczami dwóch fascynu-
jących kultur31.

30 [Cardoso Fernando Henrique], Przemówienie Pana Prezydenta Republiki wy-
głoszone podczas kolacji wydanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana 
Aleksandra Kwaśniewskiego, Warszawa, 25 lutego 2002. Nadbitka powielona 
w zbiorach autora, s. 2−3.
31 Wizyta ofi cjalna Prezydenta RP z Małżonką w Federacyjnej Republice Brazylii – 
dzień trzeci. http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?mode=view&id=1182 
[dostęp: 12. 01 2016].
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Dzisiaj potomkowie polskich emigrantów w Brazylii żyją już w zu-
pełnie w innej rzeczywistości i mogą poszczycić się wieloma osiągnię-
ciami. Intensyfi kacja życia kulturalnego potomków polskich imigran-
tów w Brazylii oraz współpraca instytucji polonijnych z instytucja-
mi polskimi nasilała się od początku lat 90. XX wieku. W 1990 roku 
zostały założone dwie nowe organizacje: POLBRAS i BRASPOL 
(Federacja Stowarzyszeń Polonijnych w Brazylii), z których do dziś 
przetrwała tylko ta ostatnia. BRASPOL zespala obecnie ponad 360 
jednostek polonijnych rozrzuconych po całym kraju, przyczyniając się 
do ich zbliżenia i zaktywizowania działań. Ponadto, popularność i wy-
soki poziom artystyczny osiągnęły polskie zespoły folklorystyczne, 
czego dowodem jest ich częsty udział w przeróżnych, także międzyna-
rodowych, festiwalach. Niezwykle istotna dla zachowania tożsamości 
jest też rola polskiego duchowieństwa i licznych zgromadzeń zakon-
nych, pełniących posługę religijną wśród Polonii. W skupiskach Bra-
zylijczyków polskiego pochodzenia prowadzona jest bogata działal-
ność kulturalno-społeczna: kultywuje się polskie tradycje i zwyczaje, 
organizuje kursy języka polskiego, celebruje polskie święta narodowe 
i kościelne. Dzięki deputowanemu do parlamentu stanowego, Sergio 
Stasińskiemu (ur. 1969), parlament stanu Rio Grande do Sul uchwa-
lił w 2004 roku ustawę, dzięki której dzień 3 maja jest obchodzony 
w stanie Rio Grande do Sul jako Dzień Osadnika Polskiego w tym re-
gionie. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Federalnego Parany 
(UFPR) w Kurytybie od 2009 roku funkcjonuje nowy kierunek – fi lo-
logia polska. Jest to ważne miejsce kształcenia przyszłych nauczycieli 
(kierunek oferuje specjalizację nauczycielską), pracy naukowej oraz 
promocji języka i kultury polskiej w Brazylii.

W dzisiejszej Brazylii nie istnieją statystyki, które mówiłyby o li-
czebności grupy etnicznej pochodzenia polskiego. Niezależnie od sza-
cunków, których rząd wielkości oscyluje od 1 do 3 milionów, nieza-
przeczalnym faktem pozostanie, że Polonia brazylijska rolę pomostu 
w stosunkach polsko-brazylijskich będzie pełnić także w przyszłości. 
Mimo rosnącej wymiany gospodarczej, dobrych relacji politycznych 
i gospodarczych, to ona stanowić będzie fundament stosunków pomię-
dzy obydwoma krajami.

Jerzy Mazurek
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Transformations in the Polish Brazilians community 
and its role in shaping the relations between the two 
nations

Keywords

Poland, Brazil, Polish diaspora, diplomatic relations, history

Abstract
Brazil was the fi rst country of Latin America to recognize the independence of Poland 
in 1918. However, the links between the two nations reach further back into the past 
than their diplomatic relations. Poles from certain parts of the country started their 
migration as long ago as in the colonial period, but it was after 1869 when the massive 
and organized migrations started to head towards Brazil. Emigrants came mostly from 
rural areas. Landless farmers, smallholders, farm workers and craftsmen smoothly 
merged into the new cultural environment thanks to the great social advancement 
accompanying the migration. They adopted many elements of the Brazilian culture 
without burning their Polish bridges, which greatly shaped the political, economic and 
cultural relations between the two countries. 
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Veränderungen in Gemeinschaft der polnischen 
Emigranten in Brasilien und ihre Rolle in den 
Beziehungen zwischen Polen und Brasilien

Schlüsselworte
Polen, Brasilien, Gemeinschaft der polnischen Emigranten, diplomatische 
Beziehungen, Geschichte

Zusammenfassung
Brasilien war das erste Land in Lateinamerika, das 1918 die polnische Unabhängigkeit 
anerkannt hat. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern haben jedoch eine viel 
längere Geschichte als die diplomatischen Beziehungen. Einzelne Individuen aus den 
polnischen Ländern drangen bereits in den Kolonialzeiten in dieses Land ein, und 
nach 1869 nahm der Exodus einen organisierten und massenhaften Charakter an. Der 
Kern der Auswanderung war hauptsächlich die Landbevölkerung: Klein- und landlose 
Bauern, Landarbeiter, ländliche Handwerker, usw. Die polnischen Emigranten waren 
imstande, sich in der neuen Realität zu akklimatisieren. Der weit verbreitete soziale 
Aufstieg wurde von den Prozessen der Assimilation und Akkulturation begleitet. Ohne 
die Beziehungen zum Herkunftsland abzubrechen, nahmen sie auch Elemente der Kultur 
des Siedlungslandes an. Dadurch wurden sie zu einem wichtigen Faktor der politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Brasilien und Polen. 

Преображения Полонии в Бразилии и её роль в 
польско-бразильских отношениях

Ключевые слова

Польша, Бразилия, Полония, дипломатические отношения, история

Резюме
Бразилия − первая страна Латинской Америки, которая в 1918 г. признала 
независимость Польши. Однако история связей между этими народами намного 
длиннее, чем история их дипломатических отношения. Немногочисленные 
польские эмигранты  приезжали в Бразилию уже в колониальную эпоху, а после 
1869 г. эмиграция приобрела организованный и массовый характер. Основную 
часть эмигрантов составляли селяне: малоземельные и безземельные крестьяне, 
наемные работники, сельские ремесленники и прочие. Они умели приспособиться 
к новой реальности, социальномe продвижению сопутствовали процессы 
ассимиляции и аккультурации. Не разрывая уз с родной страной, они принимали 
культуру своей новой родины. Благодаря тому они стали важной частью 
политических, экономических и культурных отношений Бразилии и Польши.
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Streszczenie 
Stanisław Wojciechowski minister spraw wewnętrznych Polski Odrodzonej 
(16 stycznia 1919–23 czerwca 1920) z racji swego urzędu wielokrotnie kierował 
rządem, był bowiem zastępcą premiera I.J. Paderewskiego, który często przeby-
wał za granicą. W Sejmie Ustawodawczym jego propozycje prawodawcze więk-
szość sejmowa szybko przyjmowała i wcielała w życie. Powszechnie uważano, że 
bardzo sprawnie rozwiązywał nabrzmiałe problemy społeczne, zażegnując strajki 
i wybuchy niezadowolenia. W imieniu rządu przygotował Deklarację konstytucyj-
ną, która w gruncie rzeczy wskazała kierunek organizacji polskiej administracji 
w duchu centralistycznym, realizowanym przez polskie rządy tak przed, jak i po 
maju 1926 r., wbrew faktycznym postanowieniom Konstytucji marcowej 1921 r. 
S. Wojciechowski metodycznie i planowo współtworzył struktury administracji 
spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego, w szczególności administra-
cji ogólnej, którą stanowili starostowie i wojewodowie, oraz Policji Państwowej. 
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***

Działalność polityczna i społeczna Stanisława Wojciechowskiego 
w polskiej historiografi i jest już dość dobrze opracowana, w szcze-
gólności z lat 1922–1926, kiedy to sprawował urząd prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej1. Natomiast mniej znana jest jego działal-
ność jako ministra spraw wewnętrznych RP, którą to funkcję pełnił 
od 16 stycznia 1919 roku do 23 czerwca 1920 roku. Należy podkreślić, 
że sprawując ją realizował zadania centralnego organu administracji 
publicznej, dlatego też podstawą niniejszego artykułu są założenia me-
todologiczne właściwe dla badań nad dziejami ustroju i administra-
cji, ze szczególnym uwzględnieniem teorii organu administracyjnego 
w ujęciu podmiotowym2. 

Stanisław Wojciechowski urodził się 15 marca 1869 roku w Kali-
szu, a jego rodzicami byli Feliks i Florentyna z Vorhoff ów. Pochodził 
ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Studiował na Wydziale Matema-
tyczno-Fizycznym, a później Przyrodniczym Uniwersytetu War-
szawskiego. Tu rozpoczął działalność polityczną, wiążąc się naprzód 
ze Związkiem Młodzieży Polskiej „Z”, a następnie z ruchem socjali-
stycznym. Aresztowany w 1891 roku, po wyjściu na wolność wyjechał 
z kraju. Brał udział w Kongresie Założycielskim Polskiej Partii So-
cjalistycznej w Paryżu w 1892 roku. Po powrocie do Polski, wspólnie 
z Józefem Piłsudskim kierował partią i wydawał „Robotnika”. W 1905 
roku odszedł z PPS i rozpoczął działalność w ruchu spółdzielczym. 
W 1906 roku współtworzył Towarzystwo Kooperatystów oraz zo-
stał dyrektorem Związku Stowarzyszeń Spożywczych. Od 1915 roku 
przebywał w Rosji, zbliżając się do ugrupowań społecznie umiarko-
wanych. W 1917 roku, w Moskwie został prezesem Polskiego Zjed-
noczenia Międzypartyjnego, które podporządkowało się Komitetowi 
Narodowemu Polskiemu w Paryżu. W czerwcu 1918 roku powrócił 
1 Zob. Z. Pawluczuk, Konspirator i prezydent. Rzecz o Stanisławie Wojciechow-
skim, Warszawa 1993; Stanisław Wojciechowski, prezydent RP. Wspomnienia. 
Orędzia. Artykuły, wstęp M. Groń-Drozdowska, M. Drozdowski, Warszawa 1995; 
Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, 
Wrocław 1992. 
2 Szerzej: W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Lublin 2009, s. 15–24, 28–29. 
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do kraju i objął stanowisko profesora historii i teorii kooperacji w Wyż-
szej Szkole Handlowej w Warszawie. 

***

Dnia 16 stycznia 1919 roku tymczasowy naczelnik państwa Józef 
Piłsudski zdymisjonował drugi rząd ludowy, którym kierował Ję-
drzej Moraczewski i powołał nowy, z Ignacym Janem Paderewskim 
na czele. W gabinecie tym Stanisław Wojciechowski otrzymał tekę 
ministra spraw wewnętrznych. W zamyśle Józefa Piłsudskiego miał 
to być rząd przejściowy, bezpartyjny, fachowy i powinien ustąpić 
po ukonstytuowaniu się Sejmu Ustawodawczego. Faktycznie był rzą-
dem partyjnym o obliczu centrowym, w którym znaczne wpływy 
uzyskały stronnictwa prawicowe. Głównymi osobistościami gabinetu 
byli: premier Ignacy Jan Paderewski, który objął dodatkowo resort 
spraw zagranicznych; Stanisław Wojciechowski, popierany przez 
J. Piłsudskiego i zastępujący premiera w czasie jego częstych nieobec-
ności w kraju; Józef Englich, pochodzący z Wielkopolski i dzierżący 
tekę ministra skarbu. Utworzenie rządu I.J. Paderewskiego zamykało 
czas formowania się jednolitego ośrodka władzy państwowej w Pol-
sce, gdyż uznała go Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu i Komitet 
Narodowy Polski w Paryżu, a co najważniejsze, państwa zwycięskiej 
Ententy3. 

Rząd ten miał przed sobą piętrzące się problemy natury gospodar-
czej i polityczno-administracyjnej. W pierwszej kolejności, należało 
przeprowadzić w sposób bezstronny i spokojny wybory do Sejmu 
Ustawodawczego wyznaczone na 26 stycznia 1919 roku, co w pełni 
się udało. Po ukonstytuowaniu się Sejmu Ustawodawczego, w dniu 
10 lutego 1919 roku gabinet I.J. Paderewskiego otrzymał wotum za-
ufania i stał się odtąd rządem większości sejmowej. Od połowy 1919 
roku musiał zmagać się z narastającym kryzysem gospodarczym, 
w szczególności aprowizacyjnym oraz z coraz większymi trudno-
ściami na arenie międzynarodowej. Premier Paderewski mówił w sej-
mie: „Polska nie chce awantury, Polska nie chce rewolucji, nie chce 

3 Archiwum Akt Nowych, Prezydium Rady Ministrów, Akta Grupowe 1932–1939, 
sygn, 2–7 (3), akty nominacyjne I–XI 1919; Z. Pawluczuk, op. cit., s. 87−88.
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też reakcji (...). Polska chce ładu, porządku i prawa. Polska chce być 
zdrową, silną i czystą. Polska chce ewolucyjnego rozwoju i postępu. 
Polska idzie naprzód, ale chce iść prosto”. Na temat aprowizacji kraju 
stwierdzał: „Najpilniejszą potrzebą obecnej chwili to chleb. Wszyst-
kie inne, jakkolwiek ważne, są drugorzędne. Chwilowo grozi nam 
chłód i głód”. Z chłodem rząd miał sobie poradzić, z głodem – mógł 
sobie nie dać rady. Dlatego też, prosił posłów o nagłe uchwalenie no-
wej ustawy aprowizacyjnej podnoszącej wielkość tzw. kontyngentów, 
to jest obowiązkowych dostaw dla państwa żywności i artykułów 
pierwszej potrzeby4. Jednakże późną jesienią doszło do zasadniczego 
kryzysu politycznego, którego fi nałem był upadek 27 listopada 1919 
roku gabinetu Ignacego J. Paderewskiego. Próba jego rekonstrukcji nie 
powiodła się i 13 grudnia 1919 roku powstał nowy rząd koalicyjny 
na czele z Leopoldem Skulskim. W gabinecie tym tekę ministra spraw 
wewnętrznych ponownie otrzymał Stanisław Wojciechowski. Pod-
stawą polityczną nowego rządu był sojusz partii centrum: Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Piast”, Narodowego Zjednoczenia Ludowego, 
Chrześcijańskiej Demokracji i Zjednoczenia Mieszczańskiego5. Nowy 
rząd sprawnie działał przez pierwszą połowę 1920 roku, zwłaszcza 
że na froncie wschodnim wojska polskie odnosiły wyjątkowe sukce-
sy, zajmując Kijów na początku maja 1920 roku. Już jednak pierwsze 
niepowodzenia na Ukrainie zachwiały koalicją rządową. Ostatecznie, 
zgłoszony przez PSL „Piast” wniosek dotyczący przymusowego wy-
kupu ziemi pod parcelację okazał się ciosem dla tej koalicji. Premier 
zmuszony został do zgłoszenia dymisji gabinetu 9 czerwca 1920 roku. 
W istocie jego upadek był rezultatem coraz większych niepowodzeń 
wojsk polskich na froncie wschodnim i zbliżania się Armii Czerwonej 
do centrum kraju. Stanisław Wojciechowski będąc w stanie dymisji 
sprawował swoją funkcję do 23 czerwca 1920 roku6. 

4 Biblioteka Sejmowa w Warszawie, Sejm Ustawodawczy. Sprawozdanie stenogra-
fi czne (dalej: BS, SU), 97, 12 XI 1919, p. 23; szerzej: R. Wapiński, Ignacy Pade-
rewski, Wrocław 1999, s. 9 i n. 
5 Pierwszy rząd parlamentarny w Polsce – Leopolda Skulskiego, „Piast”, nr 51, 
21 XII 1919; A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski Niepodległej. Zarys dzie-
jów politycznych, Warszawa 1983, s. 67.
6 W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów…, op. cit., s. 143; Gabinety 
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***

W dniu 16 stycznia 1919 roku Stanisław Wojciechowski obejmując 
tekę ministra spraw wewnętrznych po swoim poprzedniku − pierw-
szym ministrze spraw wewnętrznych Polski Odrodzonej Stanisławie 
Thugutcie − zastał wyjątkowo złożoną sytuację polityczną w kraju. 
Trwała kampania wyborcza do Sejmu Ustawodawczego, której punkt 
kulminacyjny przypadł już na czas jego urzędowania w MSW. Osta-
tecznie jednak wyznaczone na 26 stycznia 1919 roku wybory prze-
biegły w spokojnej i pokojowej atmosferze, a frekwencja wyniosła 
70–90%. Hasło bojkotu wyborów, rzucone przez komunistów (Ko-
munistyczna Partia Robotnicza Polski − KPRP) i żydowski „Bund”, 
zostało przez społeczeństwo jednoznacznie zanegowane. Wybory 
odbyły się na terenach w pełni kontrolowanych przez rząd polski, to 
jest na obszarze byłego Królestwa Polskiego (poza okręgami: suwal-
skim i bialskopodlaskim) oraz w Galicji Zachodniej. W Kongresów-
ce największą liczbę głosów – ponad 40% zdobył Narodowy Komitet 
Wyborczy Stronnictw Demokratycznych (endecja), następnie Polskie 
Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” – 22%, mieszczańskie ugrupowa-
nia żydowskie – około 10% i PPS − 9%. Klęskę poniosły ugrupowania 
konserwatywne i aktywistyczne. Ogółem na całym obszarze wybor-
czym siły skupione wokół Narodowej Demokracji otrzymały ponad 
40% wszystkich głosów, PSL „Wyzwolenie” uzyskało 16%, Polska 
Partia Socjalistyczna − 11%, a PSL „Piast” i żydowskie ugrupowania 
mieszczańskie po 8%7.

Po ukonstytuowaniu się w dniu 10 lutego 1919 roku Sejmu Ustawo-
dawczego nastąpiła względna stabilizacja polityczna kraju oraz zakoń-
czył się wstępny okres budowania struktur państwa polskiego. W dniu 
20 lutego 1919 roku Sejm uchwalił Małą Konstytucję, która tymcza-
sowo regulowała wzajemny stosunek do siebie najwyższych władz 

Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. zbiorową J. Farysia i J. Pajewskiego, Szczecin–
Poznań 1997, s. 60.
7 Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 2, II Rzeczypospolita, napisał A. Ajnen-
kiel, Warszawa 1989, s. 16–18; T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
z 1919 r. Z życiorysami i podobiznami 311 posłów sejmowych, Poznań 1920, 
s. 253−262.



108

Waldemar Kozyra

państwowych, gruntując w Polsce ustrój liberalnego państwa prawne-
go z systemem politycznym demokracji parlamentarnej8.  

W tym czasie minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojcie-
chowski przystąpił do systematycznego wzmacniania struktur resortu 
spraw wewnętrznych, w szczególności terytorialnych. Pozwoliło to 
na efektywniejsze oddziaływanie władz państwowych, głównie po-
wiatowych, na życie społeczno-polityczne kraju. Już 3 kwietnia 1919 
roku komisarze powiatowi (dawniej ludowi) otrzymali nowe wytycz-
ne dotyczące miesięcznych sprawozdań sytuacyjnych. Odtąd mieli 
je przygotowywać według następujących zasad. Po pierwsze – ich 
„podstawą orientacyjną” miał być „pamiętnik”, to jest przygotowany 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wzór sprawozdania. Po dru-
gie, w sprawozdaniu tym powinien znaleźć się opis sytuacji powiatu 
pod względem politycznym, gospodarczym i społecznym, bez osobi-
stych poglądów i spostrzeżeń komisarza. Po trzecie – sprawozdanie po-
winno być napisane treściwie, bardzo zwięźle, należało podawać przede 
wszystkim fakty, cyfry, daty. „Wszelka frazeologia, wodnistość i pre-
tensjonalność stylu ma być w sprawozdaniu wykluczona”. Po czwarte 
– w każdym dziale sprawozdania komisarz miał informować o tym co 
„sam zdziałał pod względem własnej inicjatywy i twórczości”. Spra-
wozdanie dzieliło się na dwie części: I − Administracja Powiatowa, 
II − Samorząd. Każdy tytuł (zagadnienie) miało być napisane na od-
rębnym arkuszu papieru po to, by „odnośny tytuł mógł być bezzwłocz-
nie skierowany do właściwej sekcji (wydziału) Ministerstwa względnie 
do innego przynależnego Ministerstwa”9. 

Okólnikiem z 21 listopada 1919 roku minister spraw wewnętrz-
nych zmniejszył częstotliwość przygotowywania tego typu raportów 
z okresu miesięcznego na roczny. Jednocześnie wprowadził miesięcz-
ne sprawozdania sytuacyjne, dotyczące poszczególnych działów ad-
ministracyjnych. Wzór sprawozdania („pamiętnik”) dla miesięcznych 
8 Druga Rzeczypospolita. Wybór dokumentów, red. A. Łuczak, J.R. Szafl ik, Warsza-
wa 1988, dok. nr 6; Historia sejmu polskiego..., op. cit., s. 40–41.
9  Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Dopływy z byłego 
Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i byłego Centralnego 
Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (da-
lej: AAN, MSW, Dop.), sygn. 973, k. 11−12; Biblioteka Narodowa w Warszawie, 
S. Wojciechowski, Moje Wspomnienia, t. 2, sygn. akc. 10398, k. 21.
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sprawozdań sytuacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 
składał się z następujących części: 1. Działalność państwowych or-
ganów bezpieczeństwa i ich wzajemny stosunek (policja, żandarme-
ria wojskowa, straż kolejowa, skarbowa, graniczna, stosunek policji 
do starostów, prokuratur, władz sądowych oraz innych władz państwo-
wych cywilnych, stosunek ludności do policji, opinia o kwalifi kacjach 
i sprawności działania wyższych funkcjonariuszy policji); 2. Sytuacja 
polityczna i społeczna (stronnictwa polityczne; stowarzyszenia i orga-
nizacje społeczne; zebrania publiczne; agitacja wywrotowa; ruch ko-
munistyczny i jego przywódcy); 3. Stan bezpieczeństwa publicznego 
(rozruchy na tle politycznym lub socjalnym; nieposłuszeństwo wła-
dzom; ważniejsze wypadki w szczególności bandytyzm; działalność 
sądów doraźnych); 4. Stosunki robotnicze (sytuacja na rynku pracy, 
stan bezrobocie; roboty publiczne; pośrednictwo pracy; inspekcja pra-
cy; organizacje robotnicze; związki zawodowe i strajki); 5. „Stosunki 
agrarne” (relacje między dworem a wsią; postawa polityczna rolników 
małorolnych i bezrolnych; agitacja komunistyczna i łamanie umów; 
służba folwarczna; komisje rozjemcze; interwencje władz i ich skutki; 
strajki rolne; parcelacje); 6. Stan aprowizacji powiatu (braki w aprowi-
zacji, wywóz towarów defi cytowych z powiatu, zaopatrzenie ludności 
w artykuły pierwszej potrzeby, walka z lichwą, paskarstwem, szmu-
glem i łapownictwem); 7. Nastroje w wojsku, które stacjonowało w po-
wiecie (ilość garnizonów, rekwizycje wojskowe, składnice wojskowe, 
„stosunek do ludności cywilnej i żydowskiej (nietakt i samowola)”, 
nadużycia przy wyborach); 8. Sprawy żydowskie (stosunek Żydów 
do ludności chrześcijańskiej oraz ewentualne ekscesy antyżydowskie); 
9. Ruch emigracyjny i reemigracyjny; 10. Prasa (czasopisma, wysokość 
nakładów, zamykanie i zawieszanie pism, sprawy sądowe, druki niele-
galne, rejestracja czasopism i zakładów drukarskich)10. Sprawozdania 
te starostowie mieli przesyłać bezpośrednio do wydziału bezpieczeń-
stwa (wydział BB) w Sekcji Bezpieczeństwa i Obyczajności Publicz-
nej MSW, a następnie do Sekcji Bezpieczeństwa i Prasy. Zadaniem 
wydziału BB było kompletowanie danych dotyczących stanu bezpie-
czeństwa i porządku publicznego w państwie, opracowywanie ogólno-
krajowych raportów sytuacyjnych oraz podejmowanie przedsięwzięć 

10  AAN, MSW, Dop., sygn. 973, okólnik MSW nr 761 z 21 XI 1919.
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mających na celu zapobieżenie ewentualnym wystąpieniom przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Dlatego też, wydział ten 
nawiązał ścisły kontakt ze wszystkimi władzami i instytucjami rzą-
dowymi, a zwłaszcza starostami (dawni komisarze powiatowi), by 
od nich „w drodze najkrótszej i w jak najszybszym czasie mógł otrzy-
mać niezbędne mu dane informacyjne o stanie bezpieczeństwa pu-
blicznego i na podstawie tychże, opracować źródłowo cały otrzymany 
materiał informacyjny”11. 

Dnia 2 sierpnia 1919 roku utworzono w państwie drugi szczebel 
administracji ogólnej (zespolonej, politycznej), to jest administrację 
wojewódzką na czele z wojewodami, powołując pięć pierwszych wo-
jewództw w Polsce centralnej: warszawskie, lubelskie, kieleckie, łódz-
kie i białostockie. Administracja ta rozpoczęła efektywnie pracować 
dopiero od lutego 1920 roku, kiedy to uruchomiono urzędy wojewódz-
kie. Odtąd podstawowym organem administracji ogólnej odpowie-
dzialnym za realizację zadań ministra spraw wewnętrznych w terenie 
był wojewoda. Od tego czasu przede wszystkim urzędy wojewódzkie, 
przygotowywały szczegółowe i zbiorcze raporty sytuacyjne dla mini-
stra spraw wewnętrznych i poszczególnych komórek organizacyjnych 
MSW12.

Na politykę administracyjną ministra spraw wewnętrznych Stani-
sława Wojciechowskiego w zakresie społeczno-politycznym, znaczny 
wpływ wywierały, oprócz informacji z urzędów starościńskich i wo-
jewódzkich, raporty podległych mu struktur policyjnych, które w tym 
czasie ulegały dalszej reorganizacji i usprawnianiu. Otóż, w marcu 
1919 roku zostało zlikwidowane Biuro Wywiadowcze MSW, gdyż 
jego szef Marian Skrudlik miał swój udział w przygotowaniach i prze-
prowadzaniu zamachu stanu Januszajtisa – Sapiehy13. W jego miejsce 
w kwietniu 1919 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych utwo-
rzono Wydział Informacyjny, którego skład personalny zdominowany 
został przez osoby związane z obozem belwederskim. Zorganizowano 

11 Ibidem, okólnik MSW nr 780 z 3 XII 1919. 
12 W. Kozyra, Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919–1939, Lublin 1999, 
s. 26–27, 29–30. 
13 J. Skrzypek, Zamach stanu płk. Januszajtisa i ks. Sapiehy 4–5 stycznia 1919 r., 
Warszawa 1948, s. 25, 45; S. Thugutt, Autobiografi a, Warszawa 1984, s. 124–125.
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w nim specjalne komórki, które zajmowały się podsłuchem, przeglą-
daniem niejawnym korespondencji prywatnej oraz walką z tzw. or-
ganizacjami skrajnymi (KPRP)14. Ponadto, sprawami wywiadu poli-
tycznego zajmował się Oddział Wywiadowczy Dowództwa Głównego 
Milicji Ludowej oraz Inspektorat Defensywy Politycznej w Naczelnej 
Inspekcji Policji Komunalnej15. W lipcu 1919 roku nastąpiło zunifi -
kowanie struktur policyjnych w Polsce poprzez powołanie jednolitej 
Policji Państwowej. W jej ramach już w sierpniu 1919 roku podjęto 
prace nad stworzeniem odrębnego pionu, zajmującego się kwestiami 
społeczno-politycznymi (wywiad polityczny). W październiku ujaw-
niono istnienie w Komendzie Głównej Policji Państwowej komórki 
pod nazwą: Inspektorat Defensywy Politycznej16. Merytorycznie pod-
legała ona szefowi Sekcji Bezpieczeństwa i Prasy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Jej zadaniem było prowadzenie obserwacji życia spo-
łeczno-politycznego, głównie poprzez inwigilację partii politycznych, 
organizacji, grup i osób będących zagrożeniem dla państwa, zwalcza-
nie przestępstw politycznych, szpiegostwa i sabotażu. Komórce tej 
podlegała niezbyt jeszcze dobrze zorganizowana struktura wywiadu 
politycznego w terenie17. 

W tym okresie minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojcie-
chowski dużo uwagi poświęcał sprawom konstytucyjno-ustrojowym, 
gdyż był szefem zespołu rzeczoznawców rządowych, przygotowują-
cych Deklarację konstytucyjną rządu. Akt ten spotkał się z opozycją 
kół narodowodemokratycznych, które domagały się nie deklaracji za-
sad konstytucyjnych, a projektu konstytucji. Minister Wojciechowski 
odpowiadał, że zasady te w sytuacji, gdy jest wiele projektów konsty-
tucyjnych w Komisji Konstytucyjnej Sejmu, są wytycznymi dla rządu,

14 AAN, MSW, Dop., sygn. 1000, k. 4−5; Komendanci główni Policji Państwowej 
1919−1939, red. K. Filipow, Białystok 1997, s. 5–10.
15 A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki 
działania, Warszawa 1996, s. 253; R. Litwiński, Policja Państwowa w wojewódz-
twie lubelskim w latach 1919–1939, Lublin 2001, s. 182, 216.
16 Archiwum Państwowe w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej 
w Lublinie (dalej APL, KWPPL), sygn. 4, okólnik KG PP z 16 X 1919.
17 APL, KWPPL, sygn. 21, protokół z posiedzenia odbytego w Komendzie Policji 
Państwowej Okręgu IV w Lublinie.
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bez których nie mógłby on prowadzić prac nad ustawodawstwem 
szczegółowym np. dotyczącym organizacji administracji rządowej czy 
samorządu terytorialnego. W Deklaracji przyjęto, iż władzę prawo-
dawczą winien sprawować sejm, wyłoniony w powszechnych wybo-
rach. Najwyższą władzę wykonawczą miał dzierżyć naczelnik pań-
stwa, również powołany z woli narodu w wyborach powszechnych. 
W parlamencie mniejszość miała mieć zagwarantowane prawo rewizji 
wcześniej powziętych uchwał, a rząd miał być organem przestrzega-
jącym wykonywania ustaw. Administracja miała zajmować się tymi 
sprawami, których społeczeństwo nie chciało czy też nie mogło brać 
na swoje barki. Mimo że Deklaracja mówiła o usamodzielnieniu się 
obywateli poprzez samorząd terytorialny, przeważającą rolę w zarza-
dzaniu terenem miała odgrywać scentralizowana (urzędnicza) admini-
stracja rządowa. W rezultacie dokument ten wskazał kierunek dalszej 
organizacji polskiej administracji publicznej w duchu centralistycz-
nym, realizowanym konsekwentnie przez polskie rządy tak przed, jak 
i po maju 1926 roku, faktycznie wbrew postanowieniom Konstytucji 
marcowej 1921 roku18.

W pierwszych miesiącach 1919 roku sytuacja społeczno-politycz-
na była bardzo napięta, zwłaszcza pod względem aprowizacyjnym. 
Miastom zaczął „grozić chłód i głód”19. Na znacznych obszarach kraju 
dochodziło do zaburzeń, strajków i manifestacji. Wiceminister spraw 
wewnętrznych Józef Alojzy Bek (Beck)20 w okólniku nr 117 z 25 lute-
go 1919 roku pisał do komisarzy ludowych, że na „całej powierzchni 
Ziemi Lubelskiej” odbywało się, oprócz strajków służby folwarcznej, 
uzbrajanie ludzi dworskich i „pewnej części ludności miejskiej”. Wy-
stępował tam przymus fi zyczny wobec właścicieli dóbr ziemskich i ich 
zarządców, pełne „pogwałcenie własności prywatnej”, czynny opór 

18 BS, SU, 33, 6 V 1919, p. 4–6; W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów…, 
op. cit., s. 240. 
19 Archiwum Państwowe w Kielcach, Komisarz Ludowy Kielecki, sygn. 68, okól-
nik MSW z 18 I 1919 roku w sprawie aprowizacji miast.
20 Był ojcem ministra spraw zagranicznych RP płk. Józefa Becka. W młodości 
zmienił nazwisko z Beck na Bek, jego syn Józef powrócił do nazwiska Beck, 
J. Sokulski, Józef Beck (Bek), [w:] Polski Słownik Biografi czny, t. 1, Kraków 1935, 
s. 390–391.  
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ludności wobec zarządzeń władz; samowola „tłumu” przy wyborach 
rad gminnych i sejmików powiatowych oraz tajna i jawna działalność 
żywiołów wywrotowych. Podobne wypadki zachodziły i w innych 
częściach kraju. Dlatego też, domagał się od komisarzy ludowych 
„autentycznych wiadomości” na temat sytuacji społeczno-politycznej 
na podległym im terenie. Powinni mu oni przedłożyć „ekstraordyna-
ryjne sprawozdanie” w ciągu najbliższych 10 dni. Natomiast w razie 
nagłej potrzeby zwiększenia w powiecie stanu liczebnego Milicji Lu-
dowej lub wojska, należało natychmiast depeszować do wydziału bez-
pieczeństwa publicznego MSW21. 

W marcu 1919 roku mniejszość komunistyczna w Warszawskiej 
Radzie Delegatów Robotniczych (WRDR) podjęła decyzję o zorga-
nizowaniu w całym kraju strajku powszechnego. PPS, która w niej 
przeważała nie poparła jej, stąd większość Rad Delegatów Robotni-
czych (RDR) nie przystąpiła do strajku. Uchwałę tę wykonała jednak 
Zagłębiowska Rada Delegatów Robotniczych, a w rezultacie 12 marca 
1919 roku zastrajkowało Zagłębie Dąbrowskie. Nastąpiły masowe de-
monstracje w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Interweniowało woj-
sko, które obsadziło większość kopalń, a do manifestantów otworzyło 
ogień. Zginęło 5 robotników, a interweniujące w obronie manifestan-
tów oddziały państwowej Milicji Ludowej zostały rozbrojone i inter-
nowane w Krakowie. Dowódca wojskowy, bez konsultacji z władzami 
zwierzchnimi już 11 marca wprowadził na terenie ogarniętym straj-
kami stan wyjątkowy. W związku z wydarzeniami w Zagłębiu Dą-
browskim, w dniach 14–20 marca w Sejmie Ustawodawczym odbyła 
się gwałtowna debata parlamentarna. Głównym obiektem ataku po-
słów socjalistycznych był rząd, a w szczególności szef resortu spraw 
wewnętrznych. Minister Stanisław Wojciechowski wyczerpująco od-
powiadał na interpelacje poselskie, biorąc w obronę z jednej strony 
lokalne władze administracyjne i wojsko, a z drugiej Milicję Ludową. 
Informował posłów, że na jego wniosek rząd wysłał do Zagłębia Dą-
browskiego komisję, która miała dogłębnie zbadać przebieg zdarzeń 
i przedstawić raport, który miał być niezwłocznie przedstawiony sej-
mowi22. 

21 AAN, MSW, Dop., sygn. 973, k. 1.
22 Archiwum Akt Nowych, Prezydium Rady Ministrów, Rektyfi katy (dalej: AAN, 
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Drugi minister spraw wewnętrznych Polski Odrodzonej wraz z pod-
ległym mu MSW uznał, że narastającej fali niepokojów społecznych, 
które były inspirowane przez czynniki antypaństwowe i wywrotowe 
(KPRP), należy się zdecydowanie i jednoznaczne przeciwstawić. Dla-
tego też kierownictwo resortu spraw wewnętrznych przygotowało za-
rządzenie Rady Ministrów o stanie wyjątkowym, które weszło w ży-
cie 1 kwietnia 1919 roku na terytorium byłego Królestwa Polskiego 
i obowiązywało do końca czerwca tegoż roku. Wywołało wielkie 
oburzenie w sejmie przede wszystkim wśród posłów ze stronnictw 
robotniczych. Minister S. Wojciechowski już 4 kwietnia, odpowiada-
jąc na interpelacje poselskie przedstawił motywy, jakimi kierował się 
rząd przy jego wprowadzaniu. Stan wyjątkowy wprowadzony został 
nie przeciwko społeczeństwu, lecz dla jego obrony, a przeciwko wro-
gom zewnętrznym, „których agenci działają wewnątrz kraju i pracują 
na rzecz jego zniszczenia od wewnątrz”. Chodziło przede wszystkim 
o działalność komunistów polskich. Na podstawie przepisów stanu 
wyjątkowego minister spraw wewnętrznych zakazał organizowania 
wszelkich zgromadzeń, manifestacji i pochodów „pod gołym nie-
bem”. Rezerwował sobie prawo wprowadzenia innych rygorów stanu 
wyjątkowego na poszczególnych obszarach państwa, gdyby zaszła 
taka potrzeba. Mówił: „Ja wolę, żeby to było zawczasu wzbronione, 
niż, żeby wskutek braku takiego zakazu zdarzały się takie wypadki 
jak w Zagłębiu Dąbrowskim”. Jego argumenty trafi ły do przekonania 
większości posłów i sejm, mimo protestów posłów socjalistycznych, 
odrzucił wszystkie nagłe interpelacje w tej sprawie23. Wprowadzenie 
stanu wyjątkowego przyniosło pożądany efekt, gdyż sytuacja poli-
tyczna w kraju zaczęła się normalizować. Świadczy o tym raport Na-
czelnego Dowództwa WP z kwietnia 1919 roku do Prezydium Rady 
Ministrów oraz do ministra spraw wewnętrznych. Pisano w nim, że 
choć było jeszcze wiele punktów zapalnych, fala wystąpień antypań-
stwowych opadała. Informowano, że bezrobotni w Częstochowie 

PRM, Rekt.), nr 22, t. 88, telegram DOG Kraków do MSWojsk, odpis do MSW 
z 21 III 1919; BS, SU, 14, 14 III 1919, p. 691−696; 16, 20 III 1919, p. 868–877; 
J. Ławnik, Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918–1939, Warszawa 
1979, s. 344–345.
23 BS, SU, 25, 4 IV 1919, p. 39–48; 30, 11 IV 1919, p. 114–116. 
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manifestowali przeciwko działalności aprowizacyjnej magistratu, 
ale „spokój nie został zakłócony”. Co więcej robotnicy aresztowali 
dwóch agitatorów komunistycznych i przekazali ich władzom proku-
ratorskim24. 

Przyszły prezydent RP był często atakowany za niewłaściwą 
postawę służb policyjnych wobec manifestujących swoje nieza-
dowolenie poszczególnych grup obywateli. Przykładowo, 8 lipca 
1919 roku w sejmie odpowiadał na interpelację posła Bronisława 
Ziemięckiego i towarzyszy (PPS) w sprawie zachowania się poli-
cji w dniu 3 lipca, podczas manifestacji robotników zatrudnionych 
przy robotach publicznych w Warszawie. W czasie tych zajść trzech 
manifestantów zginęło. Jednocześnie z interpelacją wystąpił Woj-
ciech Korfanty ze Związku Ludowo-Narodowego, domagający się 
od rządu zdecydowanych działań, by chcący pracować bezrobotni 
nie byli terroryzowani przez agitatorów komunistycznych. Minister 
Stanisław Wojciechowski w obszernym wystąpieniu stwierdził, że 
policja wobec manifestantów zachowała się właściwe. „Oskarżać 
– mówił − organy bezpieczeństwa o mord, o świadome morder-
stwo, sądzę, że w tych warunkach nie można. Uczyniły one co im 
niezmiernie ciężki obowiązek nakazywał, a odpowiedzialność za 
krew przelaną spada na sprawców, którzy wywołali zajścia (Brawa 
na prawicy i w centrum)”25. 

Jak wynikało z raportów informacji wojskowej przekazywanych 
do MSW jesienią 1919 roku, sytuacja społeczno-polityczna kraju nor-
malizowała się. Kontrwywiad wojskowy donosił, że w większości 
okręgów wojskowych panował względny spokój (Dowództwo Okręgu 
Generalnego Łódź, Kraków, Lwów, Poznań, Toruń). Jedynie w okrę-
gu lubelskim i kieleckim rozpoczynały się strajki rolne, których fala 
kulminacyjna przypadła na czas zorganizowanego w dniach 16–20 
października przez Związek Zawodowy Robotników Rolnych strajku 
powszechnego, obejmującego kilkadziesiąt powiatów. W większości 
przypadków strajki te zakończyły się podpisaniem porozumień, a wo-

24 AAN, PRM, Rekt., nr 22, t. 88, raport informacji politycznej z 26 IV 1919.
25 BS, SU, 65, 8 VII 1919, p. 35–41; 68, 11 VII 1919, p. 49–53; AAN, PRM, Rekt. 
nr 22, t. 88, pismo MSW do PRM z 13 IX 1919 w sprawie zamierzonej demonstra-
cji robotników z robót publicznych.
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bec uczestników kilku z nich użyto policji i wojska26. Zimą 1919/1920 
roku ogólna sytuacja społeczno-polityczna w państwie, z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa publicznego, była w miarę ustabilizowana. 
W szczególności, sytuacja w Zagłębiu Dąbrowskim poczęła zmieniać 
się na lepsze, gdyż socjaliści zdobyli tu przewagę nad komunistami, 
a znaczna część zagłębiowskiej klasy robotniczej zaakceptowała pań-
stwo polskie i pepeesowskie, pokojowe metody walki o polepszenie 
bytu27. Wiosną 1920 roku zapanował względny spokój na Lubelsz-
czyźnie i Kielecczyźnie. Ludność wiejska wyczekiwała reformy rol-
nej. Starosta puławski informował, że „na tej reformie ześrodkują się 
głównie wszelkie dążenia i oczekiwania szerokich mas tutejszej lud-
ności”28. 

Natomiast znacznym problemem dla kierowanej przez S. Wojcie-
chowskiego administracji spraw wewnętrznych była sytuacja społecz-
no-polityczna w Warszawie. Otóż, w marcu 1920 roku wybuchł strajk 
metalowców, a dla poparcia ich żądań w dniu 11 marca Warszawska 
Rada Związków Zawodowych ogłosiła strajk powszechny. Przerwały 
pracę m.in. gazownia, elektrownia, tramwaje. Rząd na wniosek mi-
nistra spraw wewnętrznych Stanisława Wojciechowskiego zmilitary-
zował elektrownię i uruchomił ją przy pomocy wojska. Ostatecznie 
po długich negocjacjach ze związkowcami konfl ikt w dniu 19 marca 
został zażegnany29. Następny wielki wybuch społecznego niezadowo-
lenia w Warszawie nastąpił w czerwcu 1920 roku. Na wniosek Bloku 
Pracowników Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, w któ-
rym skupiło się siedem związków zawodowych, został ogłoszony 
26 AAN, PRM, Rekt., nr 22, t. 88, raport MSWojsk z 21 X 1919; W. Mich, Strajk 
powszechny robotników rolnych w październiku 1919 roku, „Kwartalnik Historii 
Ruchu Zawodowego” 1989, R. 28, nr 1, s. 39–54.
27 Archiwum Akt Nowych, Komenda Główna Policji Państwowej, Dopływy 
z byłego Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i byłego 
Centralnego Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej (dalej: AAN, KG PP, Dop.), sygn. 1, raport nr 2 z 14 I 1920 z Zagłębia 
Dąbrowskiego.
28 Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społecz-
no-Polityczny, sygn. 1935, sprawozdanie roczne starosty puławskiego; sygn. 1655. 
29 W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów…, op. cit., s. 234; J. Ławnik, op. 
cit., s. 348.
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8 czerwca strajk powszechny. Sparaliżował on zupełnie miasto, jed-
nakże w wyniku energicznej akcji podległych MSW służb i wojska, 
w krótkim czasie sytuację udało się opanować. Szybko uruchomio-
no elektrownię, a pracujących członków narodowodemokratycznych 
i chrześcijańskich związków zawodowych, które strajku nie poparły 
policja osłaniała przed terrorem strajkujących. Ostatecznie po wielu 
wystąpieniach robotniczych strajk udało się zakończyć porozumie-
niem zawartym w dniu 24 czerwca 1920 roku30. 

Stosunek kierowanego przez Stanisława Wojciechowskiego resortu 
spraw wewnętrznych do partii politycznych i stowarzyszeń społecz-
nych znacząco zmienił się po wprowadzeniu w życie wspomnianego 
wyżej stanu wyjątkowego, przedłużanego następnie aż do maja 1921 
roku31. Podczas jego trwania, w dniu 23 czerwca 1919 roku wydany 
został okólnik MSW w sprawie udziału funkcjonariuszy służb poli-
cyjnych w zgromadzeniach publicznych. Ustalał on, że zgromadzenia, 
to jest „wszelkie zebrania towarzyskie oraz zgromadzenia członków 
legalnie istniejących stowarzyszeń i związków, urządzane bez udzia-
łu osób trzecich” w zamkniętych pomieszczeniach mogą być wolne 
od udziału policji. Jednakże, zgromadzenie w tychże pomieszcze-
niach dla osób postronnych podlegały już nadzorowi policji, która 
miała prawo im asystować i w każdej chwili rozwiązać. Natomiast 
wszelkie zgromadzenia pod gołym niebem z wyjątkiem wycieczek 
towarzyskich, naukowych itp. były zakazane. Postanowienia te nie 
miały zastosowania do zgromadzeń poselskich, których funkcjonowa-
nie uregulowało odrębne zarządzenie ministra spraw wewnętrznych 
z 17 kwietnia 1919 roku32. Okólnik szefa MSW nr 51 z 17 lutego 1920 
roku wyjaśniał jedną z ważniejszych spraw dotyczących organiza-
cji i funkcjonowania partii politycznych w Polsce. Stwierdzał, że do 
partii politycznych nie stosowały się przepisy dekretu tymczasowe-
go naczelnika państwa z 3 stycznia 1919 roku o stowarzyszeniach33, 

30 AAN, KG PP, Dop. sygn. 1, raport nr 95 z 22 VI 1920; J. Ławnik, op. cit., 
s. 347–348, 352–353.
31 J. Ławnik, op. cit., s. 73; zob. C. Grabarczyk, Stany nadzwyczajne w okresie prowizo-
rium konstytucyjnego 1918–1921, „Acta Universitatis Lodziensis” 1992, F. 1, s. 21 i n. 
32 AAN, MSW, Dop., sygn. 973, okólnik MSW nr 386 z 23 VI 1919. 
33 Nowa redakcja obowiązujących na terenie byłego Królestwa Polskiego rosyj-



118

Waldemar Kozyra

co w znaczący sposób ułatwiło organizowanie się i działalność partii 
politycznych, gdyż władze administracyjne odtąd nie mogły domagać 
się od nich przymusowej legalizacji, sprawozdań i innych obowiązków 
przynależnych stowarzyszeniom społecznym. Natomiast gdy nasuwa-
ły się wątpliwości, czy dana organizacja była stowarzyszeniem czy też 
partią polityczną, władze administracyjne miały obowiązek zwrócić 
się o wyjaśnienie tej kwestii do władz zwierzchnich34.

Nadzorowane przez ministra spraw wewnętrznych Stanisława 
Wojciechowskiego służby bezpieczeństwa publicznego w bardzo 
ograniczonym zakresie obserwowały działalność legalnych par-
tii politycznych. Obserwacji tej poddawano głównie partie ludowe 
i socjalistyczne, gdyż głosiły one hasła postępu społecznego mające 
na celu poważną reformę dotychczasowego ustroju społeczno-po-
litycznego państwa. Podejrzewano je też o podatność na infi ltrację 
agentury komunistycznej. Zwracano uwagę na działalność Polskiej 
Partii Socjalistycznej i podległych jej związków zawodowych (Ko-
misja Centralnej Rady Związków Zawodowych). Obserwowano 
zwłaszcza postawę tej partii podczas zaburzeń i niepokojów spo-
łecznych. Szybko okazało się, że PPS nie tylko nie podburzała tłu-
mów, ale często działała na rzecz ich uspokojenia i uśmierzenia za-
mieszek. Od wiosny 1920 roku organy administracyjno-policyjne 
podległe ministrowi S. Wojciechowskiemu interesowały się też PPS 
ze względu na jej postawę wobec rokowań polsko-bolszewickich 
i spraw wschodnich. W styczniu 1920 roku Inspektorat Defensywy 
Politycznej KG PP informował, iż partia ta była przeciwna wojnie 
polsko-bolszewickiej. Autorytatywne w tym względzie było stano-
wisko Ignacego Daszyńskiego, który na jednej z konferencji par-
tyjnych „wypowiedział się jak najkategoryczniej przeciwko konty-
nuowaniu wojny z czerwonym wschodem”. Był też przeciwko „za-
mierzonej rzekomo ofensywie wojsk polskich przeciwko Ukrainie”. 
Natomiast Mieczysław Niedziałkowski skonstatował, iż Rosja So-
wiecka gdyby nie prowadziła wojny z Polską szybko stałaby się zbyt 
silną i bardzo niebezpieczną dla Rzeczypospolitej. Polska powinna 

skich tymczasowych przepisów o stowarzyszeniach i związkach z 3/17 III 1906 r.
 – „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 3, poz. 88. 
34 AAN, MSW, Dop., sygn. 974, okólnik MSW nr 51 z 17 II 1920.
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zawrzeć pokój z bolszewikami, ale tylko na zasadzie samostano-
wienia o sobie wszystkich „narodów kresowych”. Wtedy można by 
powołać do życia wielki blok narodów wschodnich, „którego Polska 
byłaby duszą” pod nazwą „Stany Zjednoczone Europy Wschodniej”. 
W skład tegoż związku miały wejść: Polska, Finlandia, Łotwa, Es-
tonia, Litwa, Białoruś, „a może z czasem i Ukraina”. Projekt ten 
o wiele łatwiej dałoby się przeprowadzić, gdyby w Polsce sprawo-
wał władzę rząd „szczerze demokratyczny” na czele z PPS35. Ad-
ministracja polityczna (ogólna) i policja zwracały uwagę na działal-
ność chłopskich ugrupowań lewicowych, a zwłaszcza na PSL „Wy-
zwolenie”. Interesowano się jego funkcjonowaniem podczas straj-
ków chłopskich i rolą jego członków w radykalnym Związku Za-
wodowym Robotników Rolnych. Dokładnie analizowano przebieg 
II zjazdu PSL „Wyzwolenie”, który odbył się w lutym 1920 roku. 
Informowano, iż jego głównym celem było wytyczenie linii progra-
mowej i taktycznej partii oraz ustalenie stosunku do PSL „Piast”36. 
Natomiast działalności partii prawicowych, a zwłaszcza największej 
z nich, to jest Związkowi Ludowo-Narodowemu (ZLN) urząd mini-
stra spraw wewnętrznych nie poświęcał większej uwagi. Uznawano, 
że partie te nie zagrażały istniejącemu porządkowi społecznemu, 
a wręcz przeciwnie, były jego ostojami. Jedynie wiosną 1920 roku, 
gdy ZLN ogłosił jawną i zdecydowaną opozycję w stosunku do po-
lityki zagranicznej rządu i polskiej ofensywy na Ukrainie, policja 
polityczna rozpoczęła jego ograniczoną obserwację37. 

Głównym obiektem zainteresowań podległych przyszłemu pre-
zydentowi RP struktur administracyjno-policyjnych, były par-
tie polityczne i organizacje społeczne, które otwarcie i jawnie lub 
faktycznie działały na rzecz obalenia siłą istniejącego w Polsce 
porządku polityczno-społecznego i gospodarczego. Takim ugrupo-
waniem była przede wszystkim powstała 16 grudnia 1918 roku Ko-
munistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP). Została ona uznana 
za nielegalną od momentu zaistnienia, choć nigdy ofi cjalnie nie 

35 AAN, KG PP, Dop., sygn. 1, k. 8; J. Ławnik, op. cit., s. 74–75.
36 AAN, KG PP, Dop., sygn. 1, k. 49, raport nr 23 IDP z 20 II 1920; J. Jachymek, 
Myśl polityczna PSL Wyzwolenie 1918–1931, Lublin 1983, s. 17. 
37 AAN, KG PP, Dop., sygn. 1, k. 128, raport nr 71 IDP z 10 V 1920.
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ukazał się delegalizujący ją akt prawny. Jej działalność zmierzająca 
do wywołania niepokojów, buntów i rewolucji społecznej, sprowa-
dzała na obywateli powszechne zagrożenie życia, zdrowia i mienia, 
jawnie godziła w spokój i porządek społeczny. Partia ta, działając 
na zlecenie ośrodków politycznych mających swoje siedziby poza 
granicami kraju, w miejscach wrogich państwowości polskiej, 
dopuszczała się tym samym ofi cjalnej i jawnej zdrady państwa. 
W konsekwencji jej działalność naruszała większość przepisów 
ustaw karnych, w szczególności postanowień dotyczących zdrady 
stanu, szpiegostwa, sabotażu oraz przepisów administracyjno-po-
rządkowych. Stąd też, kierownictwo resortu spraw wewnętrznych 
wydało tej partii i związanym z nią organizacjom politycznym 
i społecznym nieubłaganą i bezwzględną walkę38. Przepisy prawa 
stanu wyjątkowego wprowadzone 1 kwietnia 1919 roku były skiero-
wane głównie przeciwko KPRP. Ugrupowanie to i środowiska z nim 
związane poddane zostały inwigilacji przede wszystkim przy po-
mocy sieci konfi dentów. Od wiosny 1920 roku Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych poczęło zwracać uwagę na jej działalność ideowo-
-programową, starając się zrozumieć cele strategiczne, taktyczne 
i zadania bieżące ruchu komunistycznego w Polsce. Z początkiem 
1920 roku służby administracyjno-policyjne podległe ministrowi 
S. Wojciechowskiemu, oceniając efekty swojej pracy na tym polu 
stwierdzały, iż dzięki „żelaznym kleszczom stanu wyjątkowego 
struktury komunistyczne w Polsce poczęły się kruszyć, a nawet zu-
pełnie znikać z powierzchni życia robotniczego. Po rozbiciu ogól-
nopartyjnych Rad Delegatów Robotniczych komuniści mimo szum-
nych zapowiedzi nie zdołali utrzymać własnych partyjnych rad”. Ich 
wpływy kurczyły się na rzecz propaństwowych partii robotniczych, 
takich jak PPS i Narodowa Partia Robotnicza39. 

Na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w coraz więk-
szym stopniu wpływały problemy związane z mniejszościami 

38 W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów…, op. cit., s. 24; szerzej: J. Hol-
zer, Komunizm XX wieku. Dzieje ruchu i systemu władzy, Poznań 2001, s. 17. 
39 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wydział Bezpie-
czeństwa, sygn. 1142, 1157; Dop., sygn. 973, k. 17; KG PP, Dop., sygn. 1, k. 4, 
raport IDP z 16 I 1920.
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narodowymi. W latach 1919–1920 wystąpił szereg tarć między 
ludnością żydowską a polską. Strona żydowska każde wystąpienie 
przeciwko niej ogłaszała jako pogrom ludności żydowskiej, a in-
formacje o tym natychmiast przedostawały się do prasy światowej. 
Dlatego też, kierowane przez S. Wojciechowskiego Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, po zbadaniu sprawy bardzo często zmuszone 
było ogłaszać w dziennikach urzędowych wyjaśnienia i sprostowa-
nia (dementi prasowe)40. W tym czasie znaczna część społeczności 
żydowskiej jawnie kontestowała państwowość polską. Dotyczyło 
to zwłaszcza Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego 
„Bund”, który wraz z komunistami ogłosił bojkot wyborów do Sej-
mu Ustawodawczego, a następnie przyjął, według ministerstwa, ich 
strategię zwalczania państwa polskiego, ustroju kapitalistycznego 
oraz budowy światowego ustroju socjalistycznego (komunistyczne-
go). Ugrupowanie to, a zwłaszcza jego prasa poddana została repre-
sjom administracyjno-sądowym41. Ministra spraw wewnętrznych 
Stanisława Wojciechowskiego coraz bardziej interesowały kwestie 
mniejszości ukraińskiej (w dokumentach urzędowych określanej 
jako: ruska, rusińska), która zamieszkiwała Ziemię Chełmską. 
Od połowy 1919 roku, za pośrednictwem Delegatury Rządu dla 
byłej Galicji minister spraw wewnętrznych i podległe mu struk-
tury administracyjno-policyjne zetknęły się również ze sprawami 
ukraińskimi w Galicji Wschodniej. Natomiast poza zasięgiem ich 
oddziaływania były zagadnienia ludności ukraińskiej zamieszku-
jącej ziemie na wschód od Bugu, gdyż znajdowały się one w gestii 
40 Monitor Polski (dalej: Mon. Pol.) 1919, nr 109, zdementowanie artykułu w „Wie-
ner Morgen Zeitung” o pogromach Żydów w Polsce; 1919, nr 69, zdementowanie 
artykułu w „Judische Folk” o położeniu Żydów w Polsce; 1919, nr 72, sprostowa-
nie notatki pisma „Moment” o rewizjach u Żydów; W. Kozyra, Polityka admini-
stracyjna ministrów spraw wewnętrznych wobec społeczności żydowskiej w Polsce 
w latach 1918–1926, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, 
t. 5, praca zbiorowa pod red. K. Pilarczyka, Suplement nr 4 do „Studia Judaica”, 
Kraków 2010, s. 250–251.    
41 Mon. Pol. 1919, nr 165, nałożenie aresztu na pisma żydowskie: „Hajnt”, 
„Das Judisze Fołk”, „Częstochower Tagblatt”, „Lubliner Tugblatt” – na to ostatnie 
pismo nałożono areszt „za znieważenie ambasadora angielskiego oraz za nawo-
ływanie do odebrania niepodległości Polski”; zob. Żydzi a lewica. Zbiór studiów 
historycznych, red. A. Grabski, Warszawa 2007, s. 39–50.
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Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. W interesującym nas cza-
sie, resort spraw wewnętrznych działał przede wszystkim na rzecz 
wzmocnienia wpływów polskich w powiatach dawnej guberni 
chełmskiej. Z drugiej strony, starał się realizować słuszne postulaty 
„ludności ruskiej” w zakresie szkolnictwa, działalności kultural-
no-oświatowej i spółdzielczości. Zdecydowanie natomiast zwalczał 
wszelkie przejawy działalności partii komunistycznej oraz ugrupo-
wań nacjonalistycznych, które propagowały hasło budowy suwe-
rennej i zjednoczonej Ukrainy42.

***

W okresie pełnienia przez Stanisława Wojciechowskiego funkcji 
szefa administracji spraw wewnętrznych nastąpiła poważna reorga-
nizacja, a zarazem stabilizacja struktury organizacyjnej jego aparatu 
pomocniczego (urzędu organu), czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Już okólnik ministra spraw wewnętrznych z 20 maja 1919 roku 
ustanawiał, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie składało się 
z sześciu sekcji i 22 wydziałów. Sekcję I Ogólną tworzyły: wydział 
prezydialny (1), wydział gospodarczy (2), wydział rachunkowo-li-
kwidacyjny (3), kancelaria główna (4), biblioteka (5), wydział spraw 
administracyjno-karnych, emerytur i kosztów leczenia (6). Sekcję 
II Administracji Powiatowej tworzyły wydziały: 7) organizacyjny, 
8) personalny dla urzędników powiatowych, 9) budżetowo-gospo-
darczy urzędów powiatowych, 10) ubezpieczeń budowli od ognia. 
Na Sekcję III Bezpieczeństwa i Obyczajności Publicznej składały się 
wydziały: 11) policji państwowej, 12) bezpieczeństwa publicznego, 13) 
inspekcyjny, 14) prasowy. Sekcję IV Samorządową stanowiły takie ko-
mórki organizacyjne, jak: wydział samorządu miejskiego (15), wydział 
samorządu powiatowego (16), wydział samorządu gminnego (17), 
wydział rachunkowo-budżetowy samorządu (18). W skład Sekcji V 
(bez nazwy) wchodziły następujące wydziały: 19) ustawodawczo
-opiniodawczy oraz spraw fundacyjnych, 20) stowarzyszeń, 21) oby-
42  Archiwum Akt Nowych, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa (dalej: AAN, 
KCNP), sygn. 190, k. 3 – 4; PRM, Rekt., nr 22, t. 88, pismo Dowództwa Żandar-
merii dla Galicji Wschodniej z 8 VII 1919; szerzej: M. Szumiło, Antoni Wasyńczuk 
1885–1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk, Lublin 2006, s. 33 i n. 



 123 

Stanisław Wojciechowski − minister spraw wewnętrznych Polski Odrodzonej...

watelstwa i przynależności, spraw metrykalnych i zmiany nazwisk 
(przy czym wydział ten podlegał Sekcji I w zakresie kwestii wyni-
kających z odmiennego ustawodawstwa i ustroju innych zaborów), 
22) spraw sejmowych. Sekcja VI Inspektorat Urzędów Powiatowych 
i Władz Samorządowych nie była podzielona na wydziały. Dopiero 
okólnikiem MSW z 27 września 1919 roku w Sekcji tej utworzono 
wydział spraw wojskowych, a w Sekcji IV − wydział komunalnych 
kas oszczędnościowych. Natomiast wydział ubezpieczeń przeniesio-
no z Sekcji II do Sekcji IV43. Następnej ważnej reorganizacji MSW 
dokonano w dniu 2 stycznia 1920 roku. Odtąd, ustrój urzędu stano-
wiły cztery sekcje i 19 wydziałów. Były to: Sekcja I Ogólna (wydzia-
ły: prezydialny, personalny, inspekcyjno-dyscyplinarny, budżetowo-
gospodarczy, kancelaryjny); Sekcja II Administracyjna (wydziały: 
organizacyjny, administracji stosunków osobistych, wojskowy, ad-
ministracyjno-karny, aprowizacyjny); Sekcja III Bezpieczeństwa Pu-
blicznego i Prasy (wydziały: bezpieczeństwa, stowarzyszeń, prasy, 
policji); Sekcja IV Samorządowa (wydziały: samorządu miejskiego, 
samorządu powiatowego, fi nansowo-budżetowy, komunalnych kas 
oszczędnościowych)44. W okresie pełnienia funkcji ministra spraw 
wewnętrznych przez Stanisława Wojciechowskiego w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych pracowały ogółem 433 osoby, z tego pracowni-
ków etatowych było 334, a nieetatowych 9945. 

Z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim 
współpracowali: podsekretarz stanu (wiceminister) Józef Alojzy 
Bek (Beck) od 31 stycznia 1919 roku do 20 lutego 1920 roku46, jego 
następca dr Juliusz Dunikowski od 1 marca 1920 roku47, dyrektor 

43 AAN, PRM, Rekt., nr 25, t. 8, s. 2; W. Kozyra, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
w Polsce Odrodzonej 1918–1939, „Dzieje Najnowsze” 2010, R. 42, nr 2, s. 40. 
44 AAN, PRM, Rekt., nr 25, t. 8, okólnik MSW nr 877 z 14 I 1920; W. Kozyra, 
Ministerstwo…, op. cit., s. 40.
45 R. Hausner, Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, War-
szawa 1939, s. 134–135; W. Kozyra, Polityka administracyjna…, op. cit., s. 222.  
46 Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie. Poświęcony Badaniu Najnowszej Hi-
storii Polski, kolekcja 20 (20/5/3/4), płk Józef Beck, tecz. 4, dok. 1, tecz. 2, dok. 15; 
AAN, KCNP, sygn. 76, k. 10–29; J. Sokulski, op. cit.,  s. 390–391. 
47 Archiwum Akt Nowych, Prezydium Rady Ministrów, Spis protokołów posiedzeń 
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Naczelnej Inspekcji Policji, a od 1 marca 1919 roku szef Sekcji Bez-
pieczeństwa Publicznego mjr Jan Jur-Gorzechowski, szef Sekcji 
Administracji Powiatowej od 25 lipca 1919 roku dr Stanisław Kasz-
nica48. 

S. Wojciechowski w dniu 17 listopada 1919 roku powołał pierwszych 
wojewodów: lubelskiego Stanisława Moskalewskiego, kieleckiego Sta-
nisława Pękosławskiego, łódzkiego Antoniego Kamieńskiego. Następ-
nie, warszawskiego Władysława Sołtana (19 listopada 1919 r.) i bia-
łostockiego Stefana Bądzyńskiego (1 lutego 1920 r.). Już 9 stycznia 
1919 roku Franciszek Anusz otrzymał nominację na urząd Komisarza 
Rządu m.st. Warszawy, a w dniu 8 kwietnia 1919 roku kpt. Kazimierz 
Młodzianowski został wspólnym komendantem głównym Milicji Lu-
dowej i Policji Komunalnej. 28 maja 1919 roku jego następcą został 
Władysław Henszel, który od 24 lipca 1919 roku począł pełnić funkcję 
komendanta głównego Policji Państwowej49. 

***

Stanisław Wojciechowski po opuszczeniu stanowiska ministra 
spraw wewnętrznych został powołany na urząd Delegata Prezydium 
Rady Ministrów do Spraw Oszczędności Państwowych. W 1921 roku 
wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, jednocześnie 
kierował Katedrą Spółdzielczości w warszawskiej Wyższej Szkole 
Handlowej. Po zabójstwie pierwszego prezydenta RP Gabriela Na-
rutowicza z ramienia PSL „Piast” został wybrany w dniu 20 grud-
nia 1922 roku drugim prezydentem RP. Na czas jego urzędowania 

Rady Ministrów – Skorowidz Uchwał Rady Ministrów, t. 10, pkt. 2, uchwała nr 
19 z 26 II 1920; PRM, Rekt., nr 4, t. 13, k. 32; KCNP, sygn. 76, k. 29–30; Kto był 
kim..., op. cit., s. 150.
48 AAN, KCNP, sygn. 76, k. 33; 51; PRM, Rekt., nr 4, t. 13, s. 145; Komendanci 
główni…., op. cit., s. 9. 
49 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Personalne i Odznaczeniowe, Virtuti Mili-
tari, sygn. 72/6621, Młodzianowski Kazimierz; AAN, KCNP, sygn. 78, k. 18, wnio-
sek o mianowanie kpt. K. Młodzianowskiego komendantem głównym PK i ML; 
S. Wojciechowski, Moje wspomnienia…, op. cit., s. 39; R. Hausner, op. cit., 
s. 60–66, 181, Komendanci główni..., op. cit., s. 17, 25; W. Kozyra, Urząd..., op. 
cit., s. 61.
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w pałacu Belwederskim przypadają trudne lata demokracji parla-
mentarnej (niestabilność koalicji rządowych), poważne konfl ikty 
społeczne (kryzys hiperinfl acyjny 1923 r.), ale też znaczące sukcesy 
na arenie międzynarodowej (ostateczne uznanie granic państwa), 
wielka reforma walutowa z 1924 roku (utworzenie Banku Polskiego 
i wprowadzenie złotego) czy reforma rolna z 1925 roku. Gdy marsza-
łek Józef Piłsudski w dniu 12 maja 1926 roku dokonał zbrojnego za-
machu stanu na legalne władze Rzeczypospolitej prezydent Stanisław 
Wojciechowski zdecydowanie mu się przeciwstawił. Już jednak 14 
maja, w sposób dość nieoczekiwany, zwłaszcza dla dowództwa wojsk 
rządowych, złożył dymisję  z urzędu prezydenta RP, co pociągnęło za 
sobą dymisję konstytucyjnego rządu Wincentego Witosa. W konse-
kwencji wywołało to kryzys w obozie rządowym i walnie przyczyni-
ło się do zwycięstwa zamachowców50. 

W pierwszych latach po zamachu majowym S. Wojciechowski zu-
pełnie wycofał się z życia politycznego, poświęcając się działalno-
ści spółdzielczej w „Społem” oraz pracy naukowej. Był profesorem 
w Wyższej Szkole Handlowej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego oraz dyrektorem Spółdzielczego Instytutu Naukowego. Dopie-
ro w 1937 roku uaktywnił się politycznie, zostając jednym ze współza-
łożycieli chrześcijańsko-demokratycznego Stronnictwa Pracy, ale nie 
podjął w nim szerszej działalności51. 

Stanisław Wojciechowski ożeniony był z Marią Kiersnowską (1869–
1959) z którą miał dwoje dzieci: córkę Zofi ę i syna Edmunda. Mieszkał 
w Warszawie do czasu powstania warszawskiego, a po jego upadku 
w październiku 1944 roku, wraz z żoną i resztą ludności Warszawy 
umieszczony został w niemieckim obozie przejściowym w Prusz-
kowie. Dzięki wysiłkom polskiego personelu sanitarnego niemiec-
ka komisja lekarska zwolniła go z obozu. Zamieszkał w Gołąbkach 
pod Warszawą, gdzie zmarł 9 kwietnia 1953 roku. Został pochowany 

50 Szerzej: Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. A. Chojnow-
skiego i P. Wróbla, Warszawa 1992, s. 49 i n.  
51 Ministrowie Polski Niepodległej, red. M. Baumgart, H. Walczak, A. Wator, 
Szczecin 2001, s. 435–437; Stanisław Wojciechowski…, op. cit., s. 179–180; A. Aj-
nenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–
1939, Warszawa 1980, s. 572–574.
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w grobowcu rodzinnym (wraz z żoną i synem) na Cmentarzu Powąz-
kowskim52.

Podsumowując należy skonstatować, że Stanisław Wojciechowski 
poza premierem Ignacym J. Paderewskim, był najwybitniejszą oso-
bowością gabinetu powołanego 16 stycznia 1919 roku. Był przyjacie-
lem i zaufanym towarzyszem prac J. Piłsudskiego z pierwszych lat 
PPS i istnienia jego organu „Robotnika”. Sam tymczasowy naczelnik 
państwa wskazał go na stanowisko ministra spraw wewnętrznych, co 
skwapliwie zaakceptował premier Paderewski. S. Wojciechowski z ra-
cji swego urzędu był zastępcą Prezesa Rady Ministrów, a w związku 
z tym, że Ignacy J. Paderewski jako minister spraw zagranicznych bar-
dzo często przebywał za granicą, głównie na konferencji pokojowej 
w Wersalu, kierował rządem. 

W sejmie traktowany był, zwłaszcza w 1919 roku, jako jeden z naj-
ważniejszych członków gabinetu. Jego propozycje ustawodawcze 
przyjmowano bez większych dyskusji i wcielano w życie. Powszech-
nie uważano, że bardzo sprawnie rozwiązywał nabrzmiałe problemy 
społeczne, zażegnując strajki i wybuchy niezadowolenia. W imieniu 
rządu przygotował Deklarację konstytucyjną rządu, która spotkała się 
z pewnymi oporami w parlamencie, ale w gruncie rzeczy wskazała 
kierunek organizacji polskiej administracji w duchu centralistycznym, 
realizowanym przez polskie rządy tak przed, jak i po maju 1926 roku, 
faktycznie wbrew postanowieniom Konstytucji marcowej 1921 roku. 
S. Wojciechowski rozpoczął metodyczną i planową budowę struktur 
administracji spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego. 
W szczególności to za jego czasów zorganizowana została w całości 
najważniejsza część resortu, a w istocie całej polskiej administracji pu-
blicznej, to jest administracja ogólna, którą tworzyli starostowie i wo-
jewodowie. Był twórcą polskiej, jednolitej struktury Policji Państwo-
wej szybko odnoszącej sukcesy w walce z przestępczością pospolitą, 
jak też polityczną.  

Waldemar Kozyra

52 AAN, KG PP, Dop., sygn. 1; Z. Pawluczuk, op. cit., s. 172 i n; Ministrowie…, op. 
cit., s. 435–437; Stanisław Wojciechowski…, op. cit., s. 285 i n.
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Stanisław Wojciechowski − minister of the interior of 
the Second Polish Republic (16th January 1919−23rd 
June 1920)
Keywords

Stanisław Wojciechowski, minister of the interior, Second Polish Republic, 
Legislative Sejm, socio-political life, general administration, status report, 
police

Abstract 
Being a minister of the interior of the “reborn” Poland (16th January 1919−23rd June 
1920) and given the fact that Prime Minister was often travelling abroad, Stanisław 
Wojciechowski served as deputy of PM Ignacy Jan Paderewski. His propositions were 
mostly accepted and realised by the Legislative Sejm. Many believed that he was able to 
solve major social problems by appeasing the strikes and bursts of social discontent. He 
drew up a „Constitutional Declaration“, document determining the centralist direction 
of the activity of Polish administration. Contrary to the actual provisions of the March 
Constitution (1921), the Declaration was realised by Polish cabinets before and after 
May Coup 1926 and by Wojciechowski himself who, thoughtfully and eff ectively, 
participated in creating the structures of the interior administration, the local authorities 
and, mostly, general administration in Poland consisting of county and voivodeship 
governors. 
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Stanisław Wojciechowski, Innenminister des 
Wiedergeborenen Polens (16. Januar 1919−23. Juni 
1920)

Schlüsselworte

Stanisław Wojciechowski, Innenminister, Zweite Polnische Republik, Po-
lnische Verfassunggebende Nationalversammlung, soziales und politisches 
Leben, Allgemeine Verwaltung, Lagebericht, Polizei

Zusammenfassung
Stanisław Wojciechowski, Innenminister des Wiedergeborenen Polens (16. Januar 
1919−23. Juni 1920), war aufgrund seines Amtes Stellvertreter von Premierminister I.J. 
Paderewski, und da er oft im Ausland war, leitete er die Regierung. In der Polnischen 
Verfassunggebenden Nationalversammlung wurden seine Gesetzgebungsvorschläge 
von der Mehrheit des Sejms schnell angenommen und umgesetzt. Es wurde allgemein 
behauptet, dass er dringende soziale Probleme sehr eff ektiv gelöst und die Streiks und 
Ausbrüche sozialer Unzufriedenheit verhindert habe. Im Namen der Regierung bereitete 
er die „Verfassungserklنrung” vor, die in der Tat die Richtung der Organisation von der 
polnischen Verwaltung im zentralistischen Geist angab. Der wurde von den polnischen 
Regierungen sowohl vor als auch nach Mai 1926 umgesetzt, was den eigentlichen 
Bestimmungen der Verfassung vom Mنrz 1921 widersprach. S. Wojciechowski prن
gte methodisch und plangemكن die Strukturen der Innen- und Kommunalverwaltung 
mit. Insbesondere bezog es sich auf die allgemeine Verwaltung, die aus Landrنten, 
Woiwoden und der Staatspolizei bestand.

Станислав Войцеховски − министр внутренних дел 
возрождённой Польши (16 января 1919−23 июня 
1920)

Ключевые слова

Станислав Войцеховски, министр внутренних дел, Вторая Речь 
Посполитая, Законодательный сейм, общественно-политическая 
жизнь, общая администрация, обстоятельный доклад, полиция

Резюме
Станислав Войцеховски – министр внутренних дел возрождённой Польши 
(16 января 1919−23 июня 1920) – будучи по своей должности заместителем 



130

Waldemar Kozyra

премьер-министра Игнация Падеревского, в свази с тем, что Падеревски 
часто выезжал из страны, ему приходилось руководить правительством. В 
Законодательном сейме его законопроекты быстро принимались и внедрялись 
парламентским большинством. Повсеместно считалось, что он действительно 
исправно решал неотложные общественные проблемы, успокаивал забастовки 
и вспышки народного недовольства. От имени правительства подготовил 
„Конституционную декларацию”, которая фактически определила путь развития 
польской государственной администрации в направлении централизации. 
Польские власти придерживались этого пути как до, так и и после Майского 
переворота 1926г, вопреки фактическим положениям польской конституции 
1921 года. С. Войцеховский методично и последовательно соучреждал 
структуры администрации МВД и местного самоуправления. Особенно это 
касалось структур общей администрации, состоящей старост и воевод, а также 
Государственной полиции.
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Streszczenie
Artykuł omawia przygotowanie, przebieg i relacje z VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego 
w Katowicach w kontekście obchodów 15. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska 
do Polski oraz propagandowej i sportowej rywalizacji polsko-niemieckiej na Gór-
nym Śląsku w okresie międzywojennym. Autor skupia się na kwestiach organiza-
cyjnych i propagandowych wydarzenia. Przybliża najważniejsze i najciekawsze jego 
zdaniem elementy obchodów, przedstawia relacje dotyczące stosunków „Sokoła” 
z sanacją, które od przewrotu majowego aż do organizacji obchodów pozostawały 
napięte. Opis Zlotu poprzedzony został wstępem dotyczącym bogatej historii orga-
nizacji sokolej na Śląsku, od jej utworzenia w 1895 r. aż do powszechnego udzia-
łu jej członków w powstaniach śląskich i akcji plebiscytowej w latach 1919−1921, 
co umożliwia nie tylko zrozumienie kontekstu funkcjonowania ruchu na tym te-
renie, ale także przybliża charakter i historię rywalizacji polsko-niemieckiej. 
Omówione zostały wydarzenia towarzyszące obchodom oraz znaczenie społeczne 
i polityczne Zlotu. W artykule pokazane zostały także silne związki Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z Kościołem i klerem katolickim.
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W czerwcu 2017 roku minęła 80. rocznica jednej z największych 
manifestacji narodowych na Górnym Śląsku w okresie międzywojen-
nym – VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego w Katowicach. Warto przypo-
mnieć to wydarzenie również ze względu na drugą ważną rocznicę 
obchodzoną w tym roku – 150-lecie powstania pierwszego polskiego 
gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie. Opraco-
wanie ma na celu przedstawienie genezy oraz przebiegu VIII Zlotu 
Sokolstwa Polskiego odbywającego się w dniach 26−29 czerwca 1937 
roku. Jego celem jest również ukazanie wpływu jaki na przebieg Zlotu 
miały towarzyszące okoliczności, w tym przede wszystkim stosunki 
polsko-niemieckie. Nie bez znaczenia jest też historia i działalność To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Górnym Śląsku.

Zrozumienie atmosfery, która towarzyszyła omawianemu wydarze-
niu, nie byłoby możliwe bez zapoznania się z bogatą historią Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” na Śląsku, której poświęcam pierwszą 
część opracowania. Skupiłem się w niej na roli, jaką organizacja ta 
odgrywała od momentu powstania w 1895 roku aż do czasu powstań 
śląskich. Niemniejsze znaczenie dla przebiegu Zlotu miała rywalizacja 
polsko-niemiecka obecna na Górnym Śląsku w całym okresie między-
wojennym, której poświęciłem krótki fragment w dalszej części arty-
kułu. Następnie analizuję przygotowania do Zlotu oraz jego przebieg.

Do dzisiaj nie powstało pełne opracowanie dotyczące VIII Zlotu 
Sokolstwa Polskiego, pomimo tego, że było to wydarzenie o wymia-
rze ogólnopolskim, szeroko komentowane przez prasę w całym kraju 
(m.in. „Przewodnik Gimnastyczny Sokół”, „Polskę Zbrojną”, „Ku-
rier Poznański”, „Polonię”, „Wieczór Warszawski” i wiele innych1). 
Szczątkowe informacje na temat VIII Zlotu znaleźć można w książce 
A. Boguckiego pt. Zloty Sokolstwa Polskiego 1867−2012, znajdującej 
się na stronach Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego 
oraz w nieopublikowanej pracy G. Bielca pt. Zloty Sokolstwa Polskiego 
w XX-leciu międzywojennym (1918−1939). Nie wyczerpują one jednak 
tematu zlotów nawet w stopniu minimalnym, sygnalizują jedynie naj-
ważniejsze ich elementy, takie jak miejsce, czas i liczba uczestników.

1 Relacje ze Zlotu można znaleźć m.in. w: „Polska Zbrojna” 1937, nr 177, s. 4; nr 
178, s. 3; „Kurier Poznański” 1937, nr 289, s. 4; nr 292, s. 5; „Polska Zachodnia” 
1937, nr 174, s. 7 i wielu innych.
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Niniejsza praca jest próbą uzupełnienia, na przykładzie Zlotu Ślą-
skiego z 1937 roku, wiedzy o przyczynach, okolicznościach i prze-
biegu zlotów sokolich, które w okresach, w jakich się odbywały, od-
grywały istotną rolę społeczno-polityczną. Jednocześnie zaznaczyć 
należy, że nadal na opracowanie oczekuje jeszcze jeden zlot z okresu 
międzywojennego, w Warszawie w 1921 roku i te, które odbyły się 
przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Historia „Sokoła” na Śląsku

Początki organizacji „Sokoła” na ziemi śląskiej sięgają połowy lat 
90. XIX stulecia. Sytuacja narodowościowa w tej dzielnicy zaostrzała 
się od czasu objęcia władzy w Niemczech przez O. von Bismarcka. 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było jedną z pierwszych orga-
nizacji, które na przełomie wieków XIX i XX podjęły walkę narodo-
wą na tym terenie. Inicjatywa powołania organizacji sokolej należała 
do działaczy Związku Sokołów Polskich w państwie niemieckim, 
którego siedziba mieściła się w Poznaniu. Wysłany na Górny Śląsk 
Józef Tylczyński 13 października 1895 roku założył pierwsze gniaz-
do w Bytomiu. W następnych latach rola „Sokoła” wraz z rozwojem 
organizacji systematycznie rosła2.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przeszło bardzo długą drogę 
od zarania działalności do momentu utworzenia Dzielnicy Śląskiej3, 
która w 1922 roku objęła obszary przyłączone do Polski. Jego dzia-
łacze mieli niepodważalne zasługi dla Śląska na polu walki narodo-

2 D. Małecki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Górnym Śląsku w latach 
1895−1921 – rola działaczy sokolich w powstaniach śląskich 1919−1921, „Koło 
Historii” 2016, nr 19, s. 127−146.
3 W okresie II RP w ramach ZTG „Sokół” obowiązywał podział na dzielnice, okrę-
gi i gniazda (gniazda łączyły się w okręgi, a okręgi w dzielnice). Dzielnica Ślą-
ska powstała 25 marca 1920 r. na terenie Górnego Śląska. Jej zasięg pokrywał się 
mniej więcej z obszarem plebiscytowym. W okresie międzywojennym była jedną 
z sześciu istniejących w tym czasie dzielnic wchodzących w skład ZTG „Sokół” 
(obok wielkopolskiej, mazowieckiej, małopolskiej, pomorskiej i krakowskiej). 
Po podziale Śląska i przyłączeniu przyznanych Polsce terenów swoim zasięgiem 
objęła obszar województwa śląskiego.
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wej, w walce o zachowanie języka polskiego i polskiej kultury przed 
I wojną światową. Jednak największe sukcesy organizacji wiązały się 
z powstaniami śląskimi, o czym do wybuchu II wojny światowej do-
skonale pamiętano4.

O tym, że w tamtym okresie „Sokół” był organizacją o ogromnym 
znaczeniu świadczy fakt, że po wybuchu I wojny światowej wśród 21 
zatrzymanych przez Niemców na przełomie lipca i sierpnia 1914 roku 
działaczy polskich na Śląsku znalazło się aż 17 członków „Sokoła”, z Jó-
zefem Dreyzą na czele. Pomimo tego, że do lipca 1914 roku ruch sokoli 
na Śląsku osiągnął nie więcej niż 24 gniazda z liczbą około 900 człon-
ków, to w powstaniach śląskich jego działacze odegrali rolę decydującą5.

Właściwie cała organizacja wojskowa powstań śląskich, zwłaszcza 
w przypadku I i II z nich, opierała się na strukturach i działaczach 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Górnym Śląsku. Pierwsza 
inicjatywa zorganizowania konspiracji wojskowej na tym terenie także 
należała do działaczy „Sokoła”. Już 26 października 1918 roku, na ze-
braniu grona technicznego „Sokoła” zapadła decyzja o tworzeniu Stra-
ży Obywatelskich. Podobny rodowód miały organizowane od grudnia 
1918 roku Związki Wojackie, do których przyjmowano wyłącznie żoł-
nierzy narodowości polskiej. Powstawały one z polecenia Naczelnej 
Rady Ludowej6, która w ten sposób zamierzała bronić ludność pol-
ską przed nasilającymi się represjami niemieckimi. Wśród członków 
Związków Wojackich znaleźli się liczni działacze sokoli (również sta-
tut Związków Wojackich wzorowany był na statucie sokolim). Wkrót-
ce jednak okazało się, że istnienie legalnych polskich struktur wojsko-
wych na Śląsku jest niemożliwe7.
4 „Polska Zachodnia” 1937, nr 174, s. 7; A. Ryfowa, „Sokół” w latach dążeń niepod-
ległościowych i powstań narodowych, [w:] Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD 
XIV−XX w., pod red. A. Czubińskiego i E. Makowskiego, Poznań 1974,  s. 217−228.
5 W. Ogrodziński, Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”, Katowice 1937, s. 109−110.
6 Naczelna Rada Ludowa była najwyższą władzą dla Polaków w Niemczech. Ofi cjalnie 
powstała w trakcie obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu odbywającego 
się w dniach 3−5 grudnia 1918 r. De facto istniała nielegalnie od 1916 r. pod nazwą 
Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Jej organem wykonawczym był Komisariat, 
w skład którego od 6 grudnia 1918 r. wchodzili: Wojciech Korfanty, ks. Stanisław 
Adamski, Władysław Seyda, Józef Rymer, Adam Poszwiński i Stefan Łaszewski.
7 K. Stryjkowski, TG „Sokół” w Wielkopolsce w latach 1914−1939, Poznań 
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W znacznej mierze związane to było z wybuchem powstania wiel-
kopolskiego, którego jedną z konsekwencji było ogłoszenie stanu ob-
lężenia na Śląsku 13 stycznia 1919 roku. W związku z powyższym 
rozpoczęły się przygotowania zbrojne pod egidą Polskiej Organizacji 
Wojskowej, w działania której, dzięki wstawiennictwu Dreyzy, zaan-
gażował się szereg działaczy sokolich. Objęli oni większość komend 
miejscowych Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (POW 
GŚ), co zresztą nie powinno dziwić, gdy weźmie się pod uwagę fakt, 
że była to wówczas jedyna polska organizacja paramilitarna działająca 
na Śląsku. Stało się to także podstawą do twierdzenia, że działacze 
TG „Sokół” byli źródłem kadr dowódczych i stanowili niemałą liczbę 
powstańców. Struktury legalnie działającego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” były zatem płaszczyzną organizowania zakonspi-
rowanej POW GŚ8.

Dodać należy, że przez cały okres powstań, a nawet w czasie je 
poprzedzającym od 1917 roku, organizacja szybko się rozwijała. 
W latach 1917−1921 „Sokół” na Śląsku powiększył się z kilkuna-
stu stowarzyszeń istniejących przed wybuchem I wojny światowej, 
do aż 265 gniazd z liczbą około 20 tysięcy członków przed wybuchem 
III powstania śląskiego9. Mało prawdopodobne jest, aby istniała w tym 
czasie druga tak rozbudowana struktura na terenie Górnego Śląska, 
która była zaangażowana w tworzenie POW GŚ.

W powstaniach śląskich udział działaczy „Sokoła” zaznaczył się 
bardzo wyraźnie z kilku powodów. Po pierwsze na czele dwóch 
pierwszych powstań stał znany działacz sokoli Alfons Zgrzebniok. 
Po drugie akcja zbrojna w okresie I oraz II powstania ograniczała 
się w zasadzie do miejscowości i powiatów, w których działalność 
prowadziła organizacja sokola. Rola kadr sokolich w okresie powstań 
była w związku z tym bardzo znacząca. Wystarczy przypomnieć, 

2016, s. 33−35; M. Ponczek, Ze studiów nad powstaniem, rozwojem, i upadkiem 
górnośląskiego „Sokoła” 1895−1947, Katowice 2011, s. 7; W. Ogrodziński, op. 
cit., s. 120.
8 K. Stryjkowski, op. cit., s. 33−37; Srebrna księga Sokolstwa Polskiego na Śląsku, 
Bytom 1920, s. 61, 67, 71−77; W. Ogrodziński, op. cit., s. 115−117, 120.
9 D. Małecki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Droga do zwycięstwa, Kraków 
2014, s. 128.
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że przed 1918 rokiem nie było na Śląsku polskiej organizacji o zbli-
żonym profi lu. Związek Hallerczyków pojawił się na ziemi śląskiej 
dopiero po powrocie armii gen. Józefa Hallera do Polski, a rola jego 
działaczy wzrosła wraz z rozformowaniem części oddziałów przez Jó-
zefa Piłsudskiego jesienią 1919 roku, kiedy zdemobilizowano najstar-
sze roczniki. Wielu ochotników wróciło wówczas do USA i Kanady, 
ale część z nich trafi ła na Górny Śląsk, skąd pochodziła niemała ich 
liczba. Demobilizację młodszych roczników kontynuowano w 1920 
roku, na skutek czego w szeregach powstańczych znalazło się około 
3 tys. były żołnierzy Hallera10. Co więcej, od początku 1919 roku Ko-
misariat Naczelnej Rady Ludowej na konferencji pokojowej w Paryżu 
reprezentował Józef Rymer, działacz „Sokoła”, a po włączeniu Śląska 
do Polski jego pierwszy wojewoda11.

Również w działania plebiscytowe zaangażowany był „Sokół”, któ-
ry na łamach swojego organu „Orędzie Sokole” niejednokrotnie wzy-
wał do pracy na rzecz przyłączenia Śląska do Polski. Cztery odezwy 
w jednym z numerów wystosował sekretariat Dzielnicy, sekretarz Au-
gustyn Świder, wiceprezes W. Polak i J. Dreyza12.

Cieniem na stosunkach wewnętrznych na Śląsku w okresie mię-
dzywojennym kładła się natomiast walka, jaką wydał Wojciechowi 
Korfantemu (jednemu z najbardziej znanych działaczy sokolich) wo-
jewoda Michał Grażyński po zamachu majowym 1926 roku. Korfanty 
cieszył się w tym czasie bardzo dużą popularnością, przede wszystkim 
ze względu na olbrzymie zasługi w walce o włączenie Górnego Śląska 
do Macierzy. Niestety, dla przedstawicieli sanacji nie miało to żadne-
go znaczenia. Co naturalne, konfl ikty personalne rzutowały na relacje 
władzy z „Sokołem”13.

Warto także podkreślić, że niemniejsze znaczenie dla atmosfery Zlo-
tu miała rywalizacja polsko-niemiecka, która była stałym elementem 
kultury górnośląskiej okresu międzywojennego, zwłaszcza w sferze

10 M. Ponczek, op. cit., s. 36−42; A. Chwalba, Historia Polski 1795−1918, Kraków 
2000, s. 586−587; T. Lachowicz, Weterani polscy w Ameryce do 1939 roku, 
Warszawa 2002, s. 113−117.
11 W. Ogrodziński, op. cit., s. 149.
12 Ibidem, s. 152.
13 K. Popiołek, Polskie dzieje Śląska, Opole 1986, s. 44−48.
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gospodarczej. Jednak, jak się przekonamy, nie brakowało jej też w wy-
miarze sportowym i propagandowym.

Przygotowania do Zlotu

VIII Zlot Sokolstwa Polskiego w Katowicach został zorganizowany 
w 70. rocznicę powstania pierwszego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” oraz z okazji 15. rocznicy powrotu Śląska do Polski. Uro-
czystości odbywały się pod patronatem kardynała Augusta Hlonda, 
prymasa Polski (o czym informował na łamach „Przewodnika Gim-
nastycznego Sokół” [dalej: PGS] ks. dr Tadeusz Jachimowski) oraz 
marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, w związku z czym ukazała się 
specjalna odezwa prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „So-
kół” w Polsce (ZTG) Franciszka Arciszewskiego14.

Zloty w działalności „Sokoła” zajmowały bardzo istotne miejsce, 
a ich efekty widoczne były jeszcze wiele lat po wydarzeniu. Dobrym 
przykładem jest V Zlot Grunwaldzki w Krakowie w 1910 roku, któ-
ry okazał się przełomowy dla „Sokoła”, ponieważ to od niego począ-
tek bierze działalność Polowych (Stałych) Drużyn Sokolich oraz pol-
skiego skautingu, o których ówcześnie po raz pierwszy dyskutowano 
na łamach prasy, by rok później powołać je do życia15.

O przygotowaniach do VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego w Katowi-
cach informowano już od początku 1936 roku. W prasie sokolej w tym 
czasie można było znaleźć wiele artykułów dotyczących jego organi-
zacji. Podkreślano wagę tego wydarzenia dla Śląska, ale także dla ca-
łego ruchu, w związku z czym zabiegano o liczny udział reprezentacji 
wszystkich dzielnic, okręgów i gniazd sokolich z Polski oraz z zagra-
nicy. Było co najmniej kilka powodów, które przemawiały za orga-
nizacją Zlotu na Śląsku. Jednym z najważniejszych była 15. rocznica 
powrotu Śląska do Macierzy, którą zamierzano w sposób szczególny 
podkreślać. Jak duże miało to znacznie, można uświadomić sobie, gdy 

14 „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” (dalej: PGS) 1937, nr 1, s. 2; nr 3, s. 89.
15 D. Małecki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Droga…, op. cit., s. 32−42, 58; 
E. Sikorski, Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911−1939, Warszawa 
1989, s. 8.
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weźmie się pod uwagę udział organizacji i działaczy sokolich w po-
wstaniach śląskich oraz plebiscycie.

Niemniejsze znaczenie miała aktywność mniejszości niemieckiej, 
która od chwili dojścia Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 
roku uległa intensyfi kacji. Co więcej, 19 i 20 września 1936 roku 
w Katowicach-Muchowcu odbył się zlot mniejszości niemieckiej 
„Sport Fest”, który w sferze propagandowej należy uznać za udany, 
ponieważ występ około 1600 uczestników zgromadził ponad 30 tys. 
publiczności. Tak dobra organizacja niemieckiego zlotu była dużym 
zaskoczeniem dla „Sokoła”, który poświęcił wydarzeniu wiele uwagi 
na łamach PGS16. W związku z tym zorganizowanie polskiego wy-
darzenia propagandowego, które przesłoniłoby i udowodniłby spraw-
ność oraz znaczenie organizacji polskich na terenie Górnego Śląska, 
stało się pilną potrzebą17. Sytuację doskonale rozumiały władze „So-
koła” oraz najwyższe czynniki państwowe, które po raz pierwszy 
od zamachu majowego w 1926 roku wsparły wydarzenie organizowa-
ne przez tę organizację.

Należy pamiętać, że kilka tygodni po Zlocie wygasała ta część kon-
wencji genewskiej, która regulowała sprawy ekonomiczne i wzajemnej 
ochrony mniejszości na terenach plebiscytowych. Stało się to dodatkową 
zachętą dla władz „Sokoła” do zamanifestowania jedności ziemi śląskiej 
z Polską. W związku z tym planowano złożenie uroczystej przysięgi 
o nierozerwalnej łączności ziemi śląskiej i Polski. Podobny apel zamie-
rzano wystosować w stronę ruchu komunistycznego, który odbierano 
jako niemniejsze zagrożenie dla katolickiego ruchu sokolego18. W ten 
sposób Zlot w Katowicach zyskiwał wymiar ważnej, ogólnopolskiej ma-
nifestacji narodowej. Potwierdzeniem tego były codzienne relacje i dzie-
siątki fotografi i, które ukazywały się już w dzień poprzedzający obchody 
i we wszystkie dni Zlotu, m.in. w miejscowej „Polonii”19.

O rozmiarach przygotowanego wydarzenia może świadczyć 
również skład i struktura Komitetu Organizacyjnego Zlotu, który 
16 PGS 1937, nr 1, s. 18−20.
17„Sokół na Śląsku” 1937, nr 4, s. 30−31.
18 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 5, s. 46; PGS 1937, nr 6, s. 249−251.
19 Relacje ze Zlotu zamieszczano codziennie na łamach „Polonii”, poczynając 
od numeru 4560, ostatnie większe sprawozdania ukazały się w numerze 4564.
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tworzyli prezes ZTG „Sokół” w Polsce F. Arciszewski oraz preze-
si sześciu istniejących dzielnic sokolich, a także wszystkie związki 
sokole z zagranicy. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego we-
szli: wojewoda śląski Michał Grażyński, dowódca 23. Górnośląskiej 
Dywizji Piechoty płk Jan Jagmin-Sadowski, prezydent Katowic dr 
Adam Kocur, prezes Rady Miejskiej Katowic Jan Piechulek, prezes 
Dyrekcji Kolei Śląskich Adam Wyleżyński oraz starosta powiatowy 
w Katowicach dr Wilhelm Seidler, o obecność których w trakcie swo-
jej wizyty na Śląsku osobiście zabiegał prezes Arciszewski. Powoła-
no również Komitet Honorowy Zlotu, w którym znaleźli się minister 
spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki, Michał Grażyński, ks. 
bp Stanisław Adamski, prezes Związku Polskich Związków Sporto-
wych gen. Juliusz Ulrych oraz prezes Międzynarodowej Federacji 
Gimnastycznej hr. Adam Zamoyski20.

Dla usprawnienia przygotowań powołano 11 komisji szczegóło-
wych, które zajmowały się m.in. przygotowaniem noclegów, kon-
taktami z prasą i innymi kwestiami. Całości przewodniczył pre-

20 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 108; PGS 1937, nr 2, s. 56−57; PGS 1937, nr 4, 
s. 129.

Karykatury działaczy sokolich opublikowane na łamach „Polonii” w trakcie Zlotu; 
„Polonia” 1937, nr 4560, s. 6.
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zes Dzielnicy Śląskiej Tomasz Kowalczyk, ponadto weszli także 
wszyscy najważniejsi działacze „Sokoła” ze Śląska, wśród których 
do najbardziej znanych należał burmistrz Królewskiej Huty, a na-
stępnie Chorzowa, Wincenty Spaltenstein, który objął przewodnic-
two komisji przyjęć. W tym czasie pełnił on funkcję zastępcy pre-
zesa T. Kowalczyka21.

Ponadto w organizację Zlotu zaangażowane były władze woje-
wództwa śląskiego, duchowieństwo, Wojsko Polskie, magistrat 
miasta Katowice, policja, kolej śląska, prasa, rozgłośnie Polskiego 
Radia oraz szereg przedsiębiorstw, organizacji społecznych i insty-
tucji. W przygotowaniach brali również udział mieszkańcy Katowic, 
którzy udzielali niezbędnych w tym czasie kwater na noclegi, często 
bezpłatnie22.

Z całego szeregu spotkań organizacyjnych najważniejsze odbyło 
się 24 stycznia 1937 roku pod przewodnictwem F. Arciszewskie-
go. Uczestniczyli w nim reprezentanci i prezesi wszystkich dziel-
nic sokolich oraz przewodniczący wszystkich 11 komisji zloto-
wych. Na zebraniu nie zabrakło również prezesa Dzielnicy Śląskiej 
T. Kowalczyka oraz jego zastępców W. Spaltensteina i Karola Koź-
lika. Jeszcze przed zebraniem do organizatorów dotarła informacja, 
że patronat nad wydarzeniem zgodził się objąć marszałek Edward 
Śmigły-Rydz. Poinformowano także o powstaniu Komitetu Orga-
nizacyjnego Zlotu, którego siedziba mieściła się w Katowicach. 
Na potrzeby wydarzenia wydano biuletyn zlotowy, który miał in-
formować gniazda i okręgi o szczegółach dotyczących obchodów. 
Natomiast przewodnictwo23 ZTG „Sokół” podjęło uchwałę o zorga-
nizowaniu regionalnych komitetów zlotowych, które miały włączyć 
się m.in. w promocję Zlotu w Katowicach we wszystkich regionach 
Polski. Warto podkreślić, że wydarzenie to w dużej mierze było or-
ganizowane w oparciu o środki własne, w związku z czym każ-
de gniazdo zostało zobowiązane do przekazania niewielkiej opłaty 
od każdego członka. Przypominano także o potrzebie wyrobienia 
ważnych legitymacji członkowskich wydanych przez Związek, które
21 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 108; PGS 1937, nr 4, s. 136−137.
22 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 108.
23 Przewodnictwo ZTG „Sokół” było organem wykonawczym Towarzystwa.
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uprawniały do udziału w zlocie, mistrzostwach ZTG oraz wydarze-
niach towarzyszących24.

Na uwagę zasługuje patronat Śmigłego-Rydza. Był to moment prze-
łomowy, nie tyle dla samego Zlotu, co dla całego ruchu sokolego, który 
od przewrotu majowego nie miał możliwości ułożenia poprawnych re-
lacji z władzami państwa. Powodem były organizacje związane z sana-
cją (m.in. „Strzelec”), które patrzyły na „Sokoła” z zazdrością. Budynki, 
majątek, wpływy, prestiż, historia, tradycja i osiągnięcia organizacyjne 
wzbudzały poczucie dyskomfortu. Wyrazem tych emocji były napięcia 
i incydenty, do których dochodziło po 1926 roku, a z których najbardziej 
znanym jest napad oddziału „Strzelca” na „Sokoła” w powiecie leszczyń-
skim 2 lutego 1927 roku, w którym rannych zostało 7 sokołów. Stosunek 
całego obozu rządowego doskonale defi niuje ustawa z 1932 roku wymie-
rzona wprost w „Sokoła” i ograniczająca jego działalność. Z powyższych 
względów patronat marszałka Polski na pewno podnosił rangę imprezy25.

Komitet zlotowy starał się za pośrednictwem prasy własnej przeka-
zywać bardzo praktyczne porady, w jaki sposób zorganizować wyjazd 
gniazda, okręgu lub dzielnicy. Zwracano uwagę na związane z tym 
koszty oraz sugerowano wyjazdy całymi okręgami, w celu wynajęcia 
specjalnych wagonów, co obniżało koszty przejazdu. Jak się później 
okazało, wiele gniazd z tej formy przyjazdu skorzystało, m.in. z Wiel-
kopolski i Pomorza. Spodziewano się także obecności delegacji pol-
skich gniazd sokolich z innych państw, m.in. USA, Francji, Niemiec, 
Czechosłowacji i Rumunii. Udział w zlocie zapowiedzieli także przed-
stawiciele Bułgarii, Jugosławii, Czech i Rosjan na emigracji (rosyjskie 
struktury „Sokoła” działały tylko na emigracji. W Związku Sowiec-
kim „Sokół” nie mógł istnieć)26.

Wiele uwagi zbliżającemu się wydarzeniu poświęcano na ła-
mach PGS. Opublikowano dziesiątki artykułów informujących 

24 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 3, s. 19−20; PGS 1937, nr 1, s. 1; nr 9, s. 449−450; 
„Kurier Poznański” 1937, nr 29, s. 5.
25 Z. Pawluczuk, Oblicze polityczne, [w:] Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego 
w latach 1867−1997, pod red. E. Małolepszego i Z. Pawluczuka, Częstochowa 2001, 
s. 156; D. Szymczak, Nasza gmina, nasze sprawy. Życie codzienne w przedwojennej 
gminie Włoszakowice, Włoszakowice 2018, s. 236−241.
26 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 4, s. 30, 35; nr 5, s. 43.
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i zachęcających do wzięcia udziału w obchodach, m.in. kilkustro-
nicowy tekst poświęcił wydarzeniu Ignacy Kozielewski, redaktor 
naczelny PGS, wówczas znany jako jeden z pierwszych działaczy 
harcerskich27.

Prezes ZTG „Sokół” w Polsce Franciszek Arciszewski w artyku-
le powitalnym opublikowanym na łamach „Sokoła na Śląsku”, który 
był swego rodzaju podziękowaniem dla uczestników i organizatorów 
wydarzenia pisał, że głównym celem VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego 
było „wyrażenie radości z defi nitywnego powrotu ziemi śląskiej do 
Państwa Polskiego i uczczenia 70-lecia istnienia Sokolstwa Polskie-
go”28. Nie bez przyczyny powrót ziemi śląskiej do Polski przywoływał 
w pierwszej kolejności, wpływ na to miały międzynarodowe okolicz-
ności oraz atmosfera, która towarzyszyła organizowanym obchodom, 
czemu Arciszewski poświęcił część swojego tekstu.

Niemały udział w organizacji Zlotu w Katowicach miało ducho-
wieństwo z Górnego Śląska, z jego największym orędownikiem 
wśród duchownych biskupem Stanisławem Adamskim. M. Ponczek 
przedstawił biskupa Adamskiego jako: „mecenasa i czołowego patro-
na oraz entuzjastę ruchu sokolstwa polskiego”29. Co ciekawe, bisku-
powi Adamskiemu udało się wyjednać poparcie Stolicy Apostolskiej, 
która za pośrednictwem Filippo Cortesi, nuncjusza apostolskiego 
w Polsce, wystosowała okolicznościową depeszę od papieża Piusa XI 
do uczestników organizowanego w Katowicach Zlotu i kardynała Au-
gusta Hlonda, który objął patronat nad wydarzeniem. Biskup Adamski 
był członkiem Komitetu Honorowego przy Zlocie, wcześniej otrzymał 
osobiste zaproszenie od prezesa ZTG „Sokół” w Polsce, który wspierał 
go także w staraniach o poparcie papieża30.

Również działania komisji zlotowych okazały się bardzo skuteczne. 
Komisji Kwaterunkowej, przy wydatnym wsparciu prezesa Arciszew-
skiego, który osobiście wnioskował o to u ministra komunikacji gen. 
J. Ulrycha, udało się wyjednać zniżki na jednorazowe (tam i z powro-

27 PGS 1937, nr 1, s. 1−5.
28 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 7, s. 72.
29 M. Ponczek, op. cit., s. 72.
30 Ibidem, s. 72−74; PGS 1937, nr 7−8, s. 335; „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 95.
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tem) grupowe przejazdy kolejowe w wysokości 50% i 75%, co umoż-
liwiło dotarcie sporej części uczestników31.

Pozytywne efekty przyniosły działania władz Związku, które dopro-
wadziły do tego, że Prezydium Rady Ministrów w specjalnym okólniku 
wzywało podległe sobie urzędy do udzielania urlopów funkcjonariuszom 
państwowym udającym się na Zlot32. To oraz przyjęcie patronatu nad Zlo-
tem przez Śmigłego-Rydza stanowiło przełom we wzajemnych relacjach.

Wyjątkowe na tle wcześniejszych zlotów było również to, że w przy-
gotowania do obchodów w Katowicach zaangażowane zostało Polskie 
Radio, które specjalnie z myślą o Zlocie, od maja 1937 roku, między 
godziną 19.00 a 20.00 nadawało muzykę, w trakcie której miały być 
wykonywane ćwiczenia gimnastyczne. Poszczególne gniazda mogły 
zapoznać się z układami już wcześniej za sprawą PGS oraz publika-
cji Ćwiczenia wolne druhów i druhen, autorstwa Jana Fazanowicza 
i Jadwigi Zamoyskiej. Dzięki temu działacze sokoli mogli ćwiczyć 
wszystkie te układy, które były wykorzystane w trakcie Zlotu, w swo-
ich okręgach i gniazdach posiadających odbiorniki radiowe. W maju 
i czerwcu nadawano także odpowiednie przemówienia zachęcające do 
wzięcia udziału w obchodach33. W organizację Zlotu zaangażowano 
nawet kompozytorów, którzy przygotowywali okolicznościowe utwo-
ry, jak ten dla Dzielnicy Śląskiej, który grała orkiestra towarzysząca 
druhom ze Śląska w trakcie defi lady34.

Stwierdzić wypada, że jak na tamte czasy działania promocyjne były 
wręcz imponujące. Specjalnie z myślą o Zlocie przygotowano szereg 
reklam i afi szy oraz specjalne kilkudziesięciostronicowe zaproszenie, 
które miało formę współczesnego folderu. Był to rodzaj przewodnika, 
który zawierał nie tylko program Zlotu, ale także szczegółowy opis 
i historię Śląska. Znalazło się w nim wiele fotografi i. Wszystko to miało 

31 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 4, s. 35; PGS 1937, nr 2, s. 56−57.
32 Brak jednak informacji na ten temat w „Monitorze Polskim”, 1937, nr 86 z dnia 
15 kwietnia 1937. Okólnik został rozesłany przez Prezydium RM do innych 
ministerstw pod numerem 7−11/39, o rozesłaniu okólnika informuje natomiast 
„Sokół na Śląsku” 1937, nr 5, s. 41.
33 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 5, s. 45; J. Fazanowicz, J. Zamoyska, Ćwiczenia 
wolne druhów i druhen, Katowice 1936, s. 1−36.
34 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 5, s. 46.
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zachęcić do przyjazdu na Śląsk35. Publikacja wydana została w nakła-
dzie 25 tys. egzemplarzy i przesłana do wszystkich biur podróży w Pol-
sce, a także za granicę. Wydano szereg pocztówek okolicznościowych, 
dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na pokrycie kosztów orga-
nizacji Zlotu. Przygotowano także okolicznościowe „Wiadomości Zlo-
towe”, które już w marcu 1937 roku trafi ły w czterech egzemplarzach 
do każdego z gniazd w całym kraju. Od początku 1937 roku w kolejnych 
numerach PGS ukazywały się instrukcje z rysunkami ćwiczeń, które 
miały być wykonywane na Zlocie. Na przyjeżdżających na Zlot cze-
kał ponadto Informator VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego, który zawierał 
bardzo szczegółowe dane dotyczące wszystkich wydarzeń związanych 
ze zjazdem oraz mapę Katowic z zaznaczonymi obiektami sportowy-
mi, ważniejszymi urzędami, kościołami, szkołami i hotelami, w któ-
rych odbywały się uroczystości i zawody36.

35 VIII Zlot Sokolstwa Polskiego 26−29 VI 1937 w Katowicach, zaproszenie, 
[b.m.i r.w], s. 1−34.
36„Sokół na Śląsku” 1937, nr 5, s. 45−46; Informator VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego, 
Katowice 1937, s. 1−19.

Pierwsza strona zaproszenia na VIII Zlot So-
kolstwa Polskiego; Federacja Bibliotek Cy-
frowych https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-
content/publication/edition/21770?id=21770 
[dostęp: 11.10.2018]
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Entuzjastycznie przyjmowano zapowiedzi, że w Zlocie udział we-
zmą harcerze, członkowie Związku Hallerczyków i powstańcy śląscy, 
o co miał zabiegać sam wojewoda Grażyński. Postanowiono także, 
że druhowie powinni mieć przy sobie odznakę informującą o przyna-
leżności do danego gniazda i dzielnicy, co wyraźnie widać na zacho-
wanych fotografi ach37.

Absolutną nowością był zaplanowany na 28 czerwca rajd samocho-
dowy. Udział w tym wydarzeniu organizowanym przez Automobil-
klub Śląski mógł wziąć każdy właściciel samochodu, bez względu 
na przynależność klubową. Reguły tego pierwszego ofi cjalnego soko-
lego rajdu, były bardzo proste. Uczestnik mógł wyjechać z dowolne-
go miejsca w Polsce, a jego zadaniem było jak najszybsze dotarcie 
do Katowic, warunkiem było poruszanie się tylko po znanych drogach 
krajowych z prędkością nie większą niż 45 km/h. Zwyciężała osoba, 
która najszybciej pokonywała trasę. Liczył się, ze względu na różne 
długości pokonywanych przez uczestników odcinków, najlepszy średni

37 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 5, s. 46.

Mapa Katowic z zaznaczonymi obiektami, na których odbywały się uroczystości 
i zawody; Informator VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego, Katowice 1937, s. 17.



146

Damian Małecki

czas pokonywanych tras. W ten sposób Automobilklub Śląski oraz So-
kolstwo Polskie miały włączyć się w proces popularyzacji i przyśpie-
szania motoryzacji kraju. O palmę pierwszeństwa zmagali się również 
motocykliści i rowerzyści38.

Nie były to jednak jedyne atrakcje przygotowane dla przyjeżdżają-
cych. Specjalnie dla nich w dniach 28−30 czerwca 1937 roku zorga-
nizowano szereg wycieczek. Do najciekawszych należały propozycje 
zwiedzania miejscowych kopalń (m.in. Wujek w Katowicach i Prezy-
dent w Chorzowie) oraz hut (m.in. w Szopienicach czy Świętochłowi-
cach), a także największego kombinatu chemicznego w II RP – Zakła-
dów Azotowych w Chorzowie, w rozwój których zaangażowani byli 
m.in. prezydent Ignacy Mościcki i Eugeniusz Kwiatkowski. Szukający 
innych wrażeń mogli zwiedzać miasto lub budynki użyteczności pu-
blicznej, bo i takie wycieczki zaplanowano39.

Ogromną wagę przykładano także do każdego z elementów, który 
miał się pojawić na Zlocie, dlatego możliwość uczestnictwa rezerwo-
wano wyłącznie dla druhów posiadających regulaminowy strój spor-
towy, czamarę lub elegancki strój z czapką sokolą. Wielokrotnie prze-

38 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 5, s. 46−47; VIII Zlot Sokolstwa Polskiego 26−29 VI 
1937 w Katowicach, zaproszenie, op. cit., s. 32.
39 Informator VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego…, op. cit., s. 12−13.

Odznaka samochodowa Zlo-
tu w Katowicach; img08.
allegroimg.pl/photos/orygi-
nal/20/01/00/01/2001000147 
[dostęp: 10.09.2018]
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prowadzano zajęcia z ćwiczeń, musztry, śpiewu oraz sprawdzano wy-
gląd stroju. Nad wszystkim czuwała „policja sokola” utworzona przez 
Komisję Porządkową40.

Punktem kulminacyjnym każdego zlotu były oczywiście wspólne 
ćwiczenia, które w Katowicach odbywały się na stadionie. Ćwiczenia 
zbiorowe na Zlot przygotowali znany i ceniony naczelnik ZTG „So-
kół” Jan Fazanowicz oraz Jadwiga Zamoyska (ćwiczenia pań). Od po-
czątku roku 1937 ukazało się wiele artykułów, w których wzywano 
do perfekcyjnego przygotowania każdego elementu, ponieważ zdawa-
no sobie sprawę, że Zlot będzie uważnie śledzony przez mniejszość 
niemiecką oraz prasę ogólnopolską i publiczność41.

40 Ibidem, s. 11−12; „Sokół na Śląsku” 1937, nr 5, s. 46.
41 Informator VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego…, op. cit., s. 11−12; J. Fazanowicz 
i J. Zamoyska, Ćwiczenia wolne druhów i druhen, Katowice 1936, s. 1−36.

Reklama Browaru w Tychach; Informator 
VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego, Katowice 
1937, s. 19.
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Ostatnie i najważniejsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego 
VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego w Katowicach odbyło się 9 maja 
1937 roku pod przewodnictwem prezesa F. Arciszewskiego. O wa-
dze tego spotkania świadczy fakt udziału w nim delegatów najważ-
niejszych stowarzyszeń i instytucji zaangażowanych w organizację 
m.in. Przewodnictwa ZTG „Sokół”, wszystkich sześciu dzielnic 
„Sokoła” w Polsce, Związku Polskich Towarzystw Gimnastycz-
nych „Sokół” w Czechosłowacji, który reprezentował dr Leon Wolf, 
przedstawicieli województwa śląskiego, Katowic, a także przedsta-
wicieli dowództwa 23. DP oraz dyrekcji Kolei Państwowych. W tym 
samym czasie intensywnie zabiegano w Warszawie o udział przed-
stawicieli rządu42.

W trakcie Zlotu zaplanowano zawody związkowe, okolicznościową 
akademię rocznicową oraz spotkanie dla wszystkich przedstawicieli 
związków sokolich z zagranicy. Co oczywiste, działacze Dzielnicy 
Śląskiej byli w sposób szczególny zaangażowani w przygotowanie 
wydarzenia. Stąd wielu z nich objęło najważniejsze funkcje, jak m.in. 
naczelnik Dzielnicy Śląskiej dh Henryk Boryczka, który był kierow-
nikiem technicznym Zlotu43. W promocję wydarzenia włączyły się 
popularne wówczas browary w Tychach i Żywcu, które zamieściły re-
klamy swoich piw na materiałach promujących Zlot44.

Zlot 26−29 czerwca 1937 roku

VIII Zlot Sokolstwa Polskiego w Katowicach, który odbył w dniach 
26−29 czerwca 1937 roku miał pokazać wielkie przywiązanie Śląza-
ków do Polski. W imponującej defi ladzie ulicami Katowic przema-
szerowało 20−25 tysięcy sokołów niosących 600 sztandarów. Pochód, 
ciągnący ulicami miasta był witany owacyjnie przez licznie zgroma-
dzonych mieszkańców. Szacuje się, że do Katowic przybyło wówczas 
około 40 tysięcy osób z Polski i zagranicy45.

42 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 6, s. 59.
43 Ibidem.
44 Informator VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego…, op. cit., s. 19.
45 „Kurier Poznański” 1937, nr 290, s. 9.
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Relacje w prasie oraz fi lm, będący reportażem Polskiej Agencji Te-
legrafi cznej (PAT), potwierdzają ogromny entuzjazm, z jakim przyjęte 
zostało Sokolstwo na Śląsku46. Jednak biorąc pod uwagę skalę przed-
sięwzięcia i sytuację międzynarodową był to przede wszystkim duży 
sukces organizacyjny i propagandowy.

Nic zatem dziwnego, że „Polonia”, największy dziennik ukazujący 
się na Śląsku, obszernie relacjonowała Zlot na swoich łamach. Prawie 
cały numer z 27 czerwca 1937 roku był poświęcony uroczystościom 
sokolim. Na pierwszej stronie ukazał się artykuł pod znamiennym 
tytułem A witajcież nam, mili goście!, a dalej wiele tekstów poświę-
conych historii i ideologii „Sokoła”, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli, jaką organizacja ta odegrała na Śląsku. Informacji o Zlocie nie 
brakowało zresztą i w kolejnych numerach47.

W trakcie czterech dni Zlotu druhny i druhowie zupełnie zmieni-
li obraz Katowic. W mieście, które w tym czasie liczyło około 130 
tys. mieszkańców, przyjazd 30−40 tys. gości spowodował, że byli oni 
widoczni na każdej ulicy. Uczestników wyróżniały mundury sokole – 
czamary oraz stroje gimnastyczne, ludowe i organizacyjne. Na dworcu 
kolejowym witali ich prezes F. Arciszewski, prezes Dzielnicy Śląskiej 
T. Kowalczyk oraz jego zastępca W. Spaltenstein. Pierwszych uczest-
ników Zlotu można było zobaczyć na ulicach Katowic już w piątek 
25 czerwca. Zmienił się także wygląd samego miasta, które z okazji Zlo-
tu zyskało okolicznościowe dekoracje. W odświętne kolory przyozdo-
bione zostały gmachy publiczne, domy prywatne oraz kopalnie i komi-
ny fabryczne. Wyjątkowo na tle całości prezentował się dworzec głów-
ny oraz gmach Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, 
na którym umieszczono refl ektory oświetlające ulice. Wszędzie do-
strzec można było barwy narodowe i Orła Białego. Brama powitalna 
została ustawiona w Parku Kościuszki, zawisł nad nią symbol „Sokoła”.

W przygotowania zaangażowane były również sąsiednie miejsco-
wości, m.in. Chorzów, Wełnowiec, Siemianowice, Szopienice, Mysło-
wice, Piotrowice i Mikołów. Organizatorom Zlotu sprzyjały warunki 
atmosferyczne48. W trakcie obchodów duży nacisk kładziono na dys-
46 http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4232 [dostęp: 11.11.2017]
47 „Polonia” 1937, nr 4560, s. 1−6; nr 4561, s. 1−3, 6−8; nr 4562, s. 1, 4.
48 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 95−96; „Polonia” 1937, nr 4561, s. 3; PGS 1937, 
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cyplinę. Uwagi ogólne kierowane do uczestników Zlotu obejmowały 
właściwie każdy rodzaj zachowań49.

26 czerwca 1937 – przyjazd i zawody ZTG „Sokół” w Polsce

Pierwszy ofi cjalny dzień Zlotu przypadał w sobotę. Biorąc 
pod uwagę rozmiar wydarzenia, całkowicie poświęcono go na przy-
jazdy instruktorów i naczelników sokolich, którzy mieli kierować zbli-
żającymi się ćwiczeniami, zawodami oraz przyjeżdżającymi na Zlot 
druhami i druhnami. Późnym popołudniem w budynku Miejskiego 
Ośrodka Wychowania Fizycznego przy ul. Raciborskiej zwołano ze-
branie organizacyjne, na którym rozdzielono zadania. Kilka godzin 
później w tym samym miejscu odbyły się pierwsze zawody – uczestni-
czy rozpoczęli zmagania w boksie50.

nr 7−8, s. 301−305; „Kurier Poznański” 1937, nr 288, s. 9.
49 Informator VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego…, op. cit., s. 11−12.
50 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 97; Informator VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego…, 
op. cit., s. 3.

Brama powitalna z widocznym symbolem sokoła; Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Właściwy przyjazd uczestników rozpoczął się dopiero w niedzielę 
rano, kiedy do Katowic zaczęły dojeżdżać specjalnie zamówione po-
ciągi, które umożliwiły podróż większej liczbie uczestników po prefe-
rencyjnych cenach. Od soboty trwały zawody związkowe, w których 
nie wszyscy uczestniczyli. Należy pamiętać, że średnio tylko około 
30% druhów brało udział w ćwiczeniach w gniazdach, w związku 
z czym dla większości najbardziej atrakcyjne były wydarzenia orga-
nizowane w drugiej części obchodów, a więc defi lada, pokazy gimna-
styczne. Nie bez znaczenia musiały być też koszty związane z podróżą 
i pobytem na Śląsku. Blisko 850 gniazd rozrzuconych było po całym 
kraju, wiele z nich działało w mniejszych miejscowościach, gdzie po-
ziom życia był znacznie niższy i mniej kosztowny niż na rozwiniętym 
gospodarczo Śląsku. To właśnie dlatego uzyskanie zniżek kolejowych 
było dla wszystkich tak ważne. Dzięki zniżkom na Zlot do Katowic 
przyjechało około 25 tys. sokołów, jednak bardzo często towarzyszyły 
im osoby postronne i członkowie rodzin, w związku z czym ogólną 
liczbę uczestników wydarzenia szacuje się nawet na 40 tys. Wydaje 
się, że liczba ta może być bliska rzeczywistości, ponieważ ofi cjalne 
statystyki nie obejmowały Sokolstwa Śląskiego, które zapewne było 
jednym z najliczniej reprezentowanych. Na uroczystościach zjawili się 
druhowie ze wszystkich stron Polski oraz druhowie polscy z Czecho-
słowacji, Niemiec, Francji, Belgii, Luksemburga, Holandii, Rumunii 
i USA. Nie zabrakło reprezentantów innych państw, m.in. związków 
sokolich z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii i Rosjan przebywają-
cych na emigracji51.

Jedną z najważniejszych części były Mistrzostwa ZTG „Sokół” 
w Polsce, które przeprowadzono 27 i 28 czerwca 1937 roku na stadio-
nie w Chorzowie. Związkowe zawody obejmowały 32 konkurencje, 
w tym 11 dla pań. Do udziału w rywalizacji zgłoszono 1300 osób, jed-
nak ostatecznie udział wzięło około 1000. Ponadto część osób, które 
nie zgłosiły wcześniej swojego udziału, startowała poza konkurencją. 
Wśród startujących znaleźli się druhowie z zagranicy. W kilku konku-
rencjach zawody stały na bardzo wysokim poziomie52.

51 PGS 1937, nr 7−8, s. 304−308.
52 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 110−115; PGS 1937, nr 7−8, s. 304−309; „Polska 
Zachodnia” 1937, nr 176, s. 10.
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Ilość dyscyplin, w których organizowano zawody była imponująca. 
W ich trakcie zawodów rywalizowano w aż 16 konkurencjach gimna-
stycznych, a także w biegach, skoku wzwyż, skoku o tyczce, skoku w dal, 
trójskoku, pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem, rzucie 
granatem, wieloboju oraz rzucie młotem, w którym Karol Kocot z Tar-
nowskich Gór pobił rekord Polski z wynikiem 44,32 m53. Sędziowie i in-
struktorzy związku mieli odpowiednie uprawnienia, w związku z czym 
rekord został z całą pewnością uznany. W pozostałych konkurentach wy-
niki nie były tak imponujące. „Sokół” w pierwszej kolejności stawiał na 
upowszechnianie sportu wśród mas. Osiąganie jak najlepszych wyników 
sportowych po odzyskaniu niepodległości, zresztą bardzo słusznie, po-
zostawiono klubom sportowym. Ponadto rywalizowano w zmaganiach 
zespołowych, w tym w biegach sztafetowych, siatkówce, koszykówce 
i piłce ręcznej. Nie zabrakło dyscyplin strzeleckich oraz zapasów, podno-
szenia ciężarów, wcześniej wspomnianego boksu, w którym startowano 
w 6 kategoriach wagowych. Jeszcze ciekawsze były zawody pływackie, 
które odbywały się na basenie miejskim, gdzie rywalizowano na kilku 
dystansach, oraz skoki do wody. Nie zabrakło wyścigów rowerowych, 
a nawet zawodów kajakowych. Najlepsze wyniki sportowe we wszyst-
kich konkurencjach osiągnęła Dzielnica Pomorska, w kategorii okręgów 
zwyciężył Okręg III również z Pomorza. Z gniazd najlepiej spisali się 
druhowie z Grudziądza54.

Wstępem do ofi cjalnej części Zlotu było wieczorne spotkanie 
z przedstawicielami polskiego „Sokoła” w Czechosłowacji, którzy 
przybyli z prezesem Wolfem. Miało ono miejsce w Sali Powstańców 
znajdującej się przy pl. Wolności. Obecność sokołów polskich z Cze-
chosłowacji przypominała zgromadzonym ciężką sytuację Polaków 
w tym kraju. W trakcie spotkania obecny był prezes Arciszewski, 
a także konsul czechosłowacki w Katowicach Vladimír Znojemsky, 
którego ciepłe przyjęcie było wyrazem nadziei na zmianę polityki jego 
państwa wobec mniejszości polskiej na Zaolziu55.

53 PGS 1937, nr 9, s. 416−418.
54 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 110−115; Informator VIII Zlotu Sokolstwa 
Polskiego…, op. cit., s. 2−8; PGS 1937 nr 7−8, s. 304−309; nr 9, s. 416−418; „Polska 
Zachodnia” 1937, nr 175, s. 7; nr 177, s. 8; „Kurier Warszawski” 1937, nr 175, s. 5.
55 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 96; PGS 1937, nr 7−8, s. 304−308.
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28 czerwca 1937 roku – trzeci dzień Zlotu

W poniedziałek, trzeciego dnia Zlotu, odbywały się zawody związkowe 
oraz próba generalna ćwiczeń wspólnych, które były zaplanowane następne-
go dnia po południu. W związku z miejscem odbywania Zlotu o godz. 17.00 
na boisku sportowym w pobliżu Parku Kościuszki zebrała się „starszyzna 
sokola” – prezesi Związku, dzielnic, okręgów i gniazd, którzy wraz z repre-
zentantami związków z zagranicy oraz orkiestrami i pocztami sztandarowy-
mi o godz. 17.30 udali się w uroczystym pochodzie na pl. Wolności, gdzie 
złożono wieniec na Grobie Nieznanego Powstańca Śląskiego. Wiązankę 
kwiatów złożyli również przedstawiciele Sokolstwa Słowiańskiego na czele 
z prezesem Stanislavem Bukovskim. Uroczystość pod pomnikiem zakoń-
czyło odegranie hymnu państwowego i sokolego56.

Pomimo tego, że Zlot trwał już od dwóch dni, to ofi cjalna ceremonia 
otwarcia z udziałem zaproszonych gości miała miejsce dopiero 28 czerwca 
o 19.00 w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Otwarcie 
akademii poprzedziło przybycie sztafet kolarskich z różnych stron Polski, 
które przywiozły ze sobą gratulacje i pozdrowienia. Na uwagę zasługuje 
sztafeta Dzielnicy Wielkopolskiej, która przywiozła życzenia dla Sokolstwa 
od setek organizacji z Wielkopolski oraz wszystkich gniazd. Ich przybyciu 
przyglądały się tłumy obserwujących57.

Teatr został szczelnie wypełniony przez zaproszonych gości i przed-
stawicieli „Sokoła”. Byli wśród nich: wojewoda śląski Michał Grażyński, 
marszałek Sejmu Śląskiego Karol Grzesik, bp Stanisław Adamski, kapelan 
Sokolstwa Polskiego Tadeusz Jachimowski (późniejszy kapelan Związku 
Walki Zbrojnej-Armii Krajowej), przedstawiciele kurii biskupiej, dowódca 
23. DP płk Jan Jagmin-Sadowski ze sztabem oraz prezydent Katowic dr 
Adam Kocur. Na uroczystej akademii nie mogło zabraknąć także przedsta-
wicieli Sokolstwa Polskiego z zagranicy: dra Wolfa z Czechosłowacji, dra 
Brabandera z Francji, dra Borońskiego z Rumunii i druhny Korpantowej 

56 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 98−99; Informator VIII Zlotu Sokolstwa 
Polskiego…, op. cit., s. 5; „Polonia” 1937, nr 4562, s. 4; PGS 1937, nr 7−8, 
s. 312−320; „Polska Zachodnia” 1937, nr 177, s. 2.
57 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 99; Informator VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego…, 
op. cit., s. 5; „Polska Zachodnia” 1937, nr 177, s. 2; „Kurier Poznański” 1937, 
nr 290, s. 9.
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z USA. Na otwarciu obecne były władze Katowic, współorganizatorzy wie-
czoru58.

Scena teatru na tę okazję przyozdobiona została w barwy narodowe 
i sokole. Jak inne tego rodzaju wydarzenia, również i ten Zlot odbywał się 
w bardzo podniosłej, nieco patetycznej atmosferze. W tych okolicznościach 
jego otwarcia dokonał prezes Arciszewski, który mówił o historii i idei soko-
lej, zwłaszcza w odniesieniu do okresu przed odzyskaniem niepodległości, 
co miało podkreślić znaczenie „Sokoła” w okresie powstań śląskich. Prze-
mówienie zakończył okrzykami na cześć Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, 
Prezydenta RP, Naczelnego Wodza i Armii Polskiej. Przyjęcie patronatu 
nad Zlotem przez Śmigłego-Rydza, obecność wojska i wznoszone okrzyki 
na uroczystościach (wcześniej na zebraniach sokolich wznoszono okrzyki 
na część Rzeczypospolitej i jej prezydenta) potwierdzają wspomnianą zmia-
nę polityki państwa wobec organizacji, jaka nastąpiła w 1937 roku59.

Należy ponadto pamiętać, że powszechna obecność przedstawicieli 
wojska na obchodach nie była przypadkowa i wiązała się z zachodzącymi 
w tym czasie zmianami w stosunkach wojska ze społeczeństwem, a co za 
tym idzie także organizacjami paramilitarnymi, takimi jak „Sokół”. Zmiany 
te, których pierwsze symptomy można zauważyć już w połowie lat 30. XX 
wieku, zostały częściowo wymuszone przez wzrastające niebezpieczeństwo 
wojny z Niemcami, jednak niemniejsze znaczenie miała dekompozycja obo-
zu sanacyjnego po śmierci Józefa Piłsudskiego60. Bardzo ciekawy na tym tle 
jest także fakt, że w poniedziałek 28 czerwca 1937, a więc w samym środku 
Zlotu, na Śląsk przybył płk Adam Koc, szef Obozu Zjednoczenia Narodowe-
go, który powołał do życia Okręg Śląski tej organizacji61.

Następnie, co warte jest podkreślenia, przemawiał do zgromadzonych 
wojewoda Grażyński, jeden z czołowych przedstawicieli sanacji, który po-
wiedział m.in.: „(…) Skoro przemawiam do was na ziemi śląskiej, niech mi 
wolno będzie stwierdzić, że Sokolstwo było nie tylko ważnym ośrodkiem pra-

58 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 99; „Polonia” 1937, nr 4563, s. 4−5; PGS 1937, 
nr 7−8, s. 322; „Polska Zachodnia” 1937, nr 177, s. 2.
59 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 99; PGS 1937, nr 7−8, s. 322−330.
60 L. Wyszczelski, Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 
1918−1945, Warszawa 2004, s. 190−237; J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo 
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 99−111.
61 „Polska Zachodnia” 1937, nr 176, s. 1−4.
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cy narodowej, ale równocześnie tym środowiskiem, z którego wyszła Polska 
Organizacja Wojskowa, będąca kadrową pobudką śląskich powstań (…)”62. 
Wystąpienie, jak też samą obecność wojewody, można uznać za przełomowe.

Zaraz po uroczystym otwarciu Zlotu w Teatrze, odbyła się dalsza część 
uroczystości na torze lodowym (z racji pory roku pozbawionym lodu), 
w trakcie której zaprezentowali się tancerze ludowi. Widzowie mogli obser-
wować pokazy ćwiczeń oraz tańce w strojach regionalnych ze wszystkich 
stron Polski. Pokazy taneczne zgromadziły około 20 tys. widzów, którzy już 
na dwie godziny przed pokazami zajmowali miejsca. Na płycie wymalowa-
no ogromnej wielkości kontur mapy Polski, na którym usiedli działacze so-
koli w mundurach. W rytm muzyki przygrywanej przez miejscową orkiestrę 
garnizonową zaprezentowały się zespoły ludowe z Kaszub, Małopolski, Ślą-
ska, Mazowsza oraz górale z Podhala. Pokazy tańców ludowych zakończył 
pokaz sztucznych ogni, który zapewniła znana śląska Fabryka Materiałów 
Wybuchowych Lignoza63.

Okolicznościowy raut

Zwieńczeniem tego dnia było okolicznościowe przyjęcie, które rozpo-
częło się o godz. 22.00. Blisko ośmiuset gości w Sali Recepcyjnej (obec-
nie Sala Marmurowa) gmachu Sejmu Śląskiego przyjmowało Prezydium 
(Przewodnictwo) ZTG „Sokół” w Polsce na czele z prezesem Arciszew-
skim oraz Prezydium Dzielnicy Śląskiej z prezesem T. Kowalczykiem. 
Najbardziej zaangażowani w powodzenie wieczoru byli druhowie Spal-
tenstein i Gołkowski, którzy dbali o stronę organizacyjną przyjęcia.

29 czerwca 1937 roku – czwarty dzień Zlotu

Wtorek 29 czerwca 1937 roku był kulminacyjnym dniem VIII Zlotu 
Sokolstwa Polskiego. Ofi cjalną część uroczystości rozpoczęła msza polowa 

62 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 99.
63 Ibidem, nr 8, s. 96; M. Ponczek, op. cit., s. 48; Informator VIII Zlotu Sokolstwa 
Polskiego…, op. cit., s. 5−6; „Polonia” 1937, nr 4563, s. 4−5; PGS 1937, nr 7−8, 
s. 330−332; „Polska Zachodnia” 1937, nr 177, s. 2.
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zorganizowana na torze wyścigowym w Brynowie, w której udział wzięło 
około 30 tys. osób, w tym ponad 15−20 tys. druhów i druhen „Sokoła” z Pol-
ski i zagranicy. Na potrzeby nabożeństwa został przygotowany duży ołtarz 
(zresztą dobrze widoczny na fi lmie PAT)64 z wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Ustawiono go przed trybuną honorową, na tle biało-czer-
wonych fl ag. Na trybunie zamontowano mikrofony, a na jej dachu megafo-
ny. W uroczystym nabożeństwie, poza działaczami „Sokoła”, uczestniczyła 
kompania reprezentacyjna 75. Pułku Piechoty wchodzącego w skład 23. DP. 
Za nią stały kolejno oddziały Związku Hallerczyków, delegacje Sokolstwa 
Słowiańskiego, sokoli polscy z USA, Francji, Niemiec, Czechosłowacji, Ru-
muni, Holandii i Belgii. Delegaci gniazd z Polski ustawieni byli dzielnicami 
ze sztandarami. Na uroczystościach były również reprezentacje Związku 
Powstańców Śląskich, Związku Rezerwistów, ZHP, organizacje Przyspo-
sobienia Wojskowego. Przegląd zgromadzonych oddziałów przeprowadził 
przedstawiciel marszałka Polski Śmigłego-Rydza, gen. Leon Berbecki, któ-
ry w towarzystwie prezesa Arciszewskiego, przeszedł przed frontem orga-
nizacji i oddziałów sokolich ustawionych w szyku ciągnącym się ponad 1,5 
km, co zajęło około 30 minut65.

64 http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4232 [dostęp: 11.11.2017].
65 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 100−101; PGS 1937, nr 7−8, s. 337; „Polska 
Zachodnia” 1937, nr 177, s. 2−3.

Odznaka pamiątkowa VIII Zlotu Sokolstwa 
Polskiego w Katowicach; zbiory prywatne 
A. Kotlarskiego, fot. A. Kotlarski
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Przed ołtarzem zasiedli gen. Berbecki, wojewoda Grażyński, mar-
szałek Sejmu Śląskiego Grzesik i płk Jagmin-Sadowski (wszyscy do-
brze widoczni na zachowanych zdjęciach i fi lmie PAT). Uroczystą mszę 
celebrował ks. bp Stanisław Adamski. W trakcie nabożeństwa porywa-
jące i pełne natchnienia kazanie wygłosił naczelny kapelan Sokolstwa 
Polskiego ks. dr Jachimowski, który przypomniał historię Sokolstwa. 
Po nabożeństwie na mównicę wszedł bp Adamski, który na wstępie 
swojej przemowy powitał zebranych w imieniu prymasa Hlonda. Naj-
dłużej przemawiał prezes Arciszewski, którego wystąpienie przerwało 
odśpiewanie dwóch zwrotek Roty, do której nawiązał w swojej wy-
powiedzi. Niemniej podniośle mówił gen. Berbecki. Jego wypowiedź 
spotkała się z pozytywnym odbiorem i była kilkukrotnie przerywana 
brawami. Tę część Zlotu zakończyło odśpiewanie hymnu „Sokoła” – 
Ospały i gnuśny. Z ramienia ZTG „Sokół” przez cały dzień gen. Ber-
beckiemu towarzyszył wiceprezes Dzielnicy Śląskiej W. Spaltenstein66.

Defi lada

Najważniejszą częścią Zlotu była jednak ogromna defi lada, któ-
ra przeszła ulicami Katowic. Materiał fi lmowy z tego wydarzenia 
do dzisiaj robi wrażenie na oglądającym67. Przemarsz setek sztan-
darów i kilkudziesięciu tysięcy maszerujących obserwowali z trybu-
ny ustawionej na wylocie ul. Marszałka Piłsudskiego gen. Berbecki, 
wojewoda Grażyński oraz prezes Arciszewski. Obok trybuny miej-
sce zajął hr. Zamoyski, któremu towarzyszył naczelnik ZTG „Sokół” 
w Polsce Fazanowicz. Defi ladzie przyglądali się delegaci Związku 
Sokolstwa Słowiańskiego. Publiczność bardzo gęsto wypełniła ulicę 
po obu stronach pochodu. Przemarsz dotarł do zgromadzonych krót-
ko przed godz. 12.00. W imponującej defi ladzie maszerowało 17−25 
tysięcy sokołów oraz członkowie pozostałych organizacji. Maszerują-
cym przygrywała orkiestra 75. pp., która ustawiła się naprzeciw trybu-
ny. Pochód prowadzili uczestnicy walk o niepodległość, za nimi kolej-

66 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 96, 100−103; „Polonia” 1937, nr 4563, s. 4−5; 
PGS 1937, nr 7−8, s. 338−349; „Kurier Warszawski” 1937, nr 177, s. 2.
67 http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4232 [dostęp: 11.11.2017].
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no maszerowali strzelcy, oddziały Związku Hallerczyków z około 40 
sztandarami i kilkuset byłymi żołnierzami (w historycznych niebie-
skich mundurach), powstańcze poczty sztandarowe wraz z oddziałami 
Związku Powstańców Śląskich, za nimi podofi cerowie rezerwy, po-
wstańcy wielkopolscy, harcerze, Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży Żeńskiej. Pochód zamykały oddziały „Sokoła”, na czele których 
jechali kolarze oraz orkiestra, za nimi podążali reprezentanci Związku 
i wszystkie Dzielnice Sokoła (Krakowska, Małopolska, Mazowiec-
ka, Pomorska, Poznańska i Śląska), na czele których kroczyli prezesi 
i naczelnicy dzielnicowi. Pochód sokolstwa zamykali motocykliści. 
Uczestnicy defi lady byli owacyjnie witani przez obserwatorów, co zo-
stało uwiecznione na fi lmie zrealizowanym przez PAT. Z balkonów 
pod nogi maszerujących sypano kwiaty, słychać było okrzyki „Niech 
żyją”. Entuzjazm wywołały grupy przebrane w stroje ludowe: Krako-
wiacy, górale, Wielkopolanie, Mazurzy, Kaszubi i Ślązacy. W prze-
marszu uczestniczyli sokoli polscy z Niemiec, Rumunii, USA, Belgii, 
Francji, Czechosłowacji i Holandii. W defi ladzie udział wzięło blisko 
600 sztandarów sokolich, które utworzyły odrębną kolumnę. Najlicz-
niejszą grupę maszerujących stanowili sokoli śląscy. Na zakończenie 
przejechała kolumna kilkudziesięciu samochodów biorących wcze-
śniej udział w rajdzie, w której znajdował się wieloletni marszałek 
Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny. Warto zauważyć, że była to jedna 
z nielicznych manifestacji na Śląsku, która wywołała tak powszechny 
entuzjazm mieszkańców. Pochód trwał przeszło dwie godziny68.

Pokazy i wspólne ćwiczenia

Punktem kulminacyjnym każdego Zlotu są wspólne ćwiczenia. 
Nie inaczej było i w tym przypadku. Występy zostały zaplanowane 
na godz. 15.00 29 czerwca 1937 roku na boisku Miejskiego Ośrodka 
Wychowania Fizycznego. Wzięło w nich udział około 8 tys. osób. Na 
popołudniową prezentację ćwiczeń wolnych i zbiorowych przybyło 

68 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 100−104; Informator VIII Zlotu Sokolstwa 
Polskiego…, op. cit., s. 7; „Polonia” 1937, nr 4563, s. 45; PGS 1937, nr 7−8, 
s. 350−356; „Kurier Warszawski” 1937, nr 177, s. 2.
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około 30 tys. widzów. Ćwiczeniami kierował naczelnik Dzielnicy Ślą-
skiej dh Boryczka. W pokazach uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. 
wojewoda Grażyński i bp Adamski z liczną grupą duchowieństwa 
oraz wielu ofi cerów miejscowego garnizonu. Pokazy rozpoczęły się 
wejściem na boisko wszystkich obecnych pocztów sztandarowych69.

Jako pierwsza wystąpiła młodzież sokola w liczbie 1000, wspólnie 
chłopcy i dziewczęta. Po nich na boisko weszły sokolice, wśród któ-
rych ćwiczyły reprezentantki Polski w gimnastyce sportowej kobiet 
na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku: Marta Majowska, Klara Sie-
rońska, Matylda Osadnik-Ogierman i Janina Skirlińska. Na zlocie 
była obecna również zdobywczyni srebrnego medalu na olimpiadzie 
w Berlinie w 1936 roku − Jadwiga Wajsówna (członkini „Sokoła”), 
która jednak nie brała udziału w ćwiczeniach i zawodach. Druh-
ny wykonały układ przygotowany na Zlot Wszechsłowiański, który 
miał odbyć się w 1938 roku w Pradze. Po druhnach przyszedł czas 
na druhów, których na boisku znalazło się około 3−5 tysięcy. Przed 
ćwiczeniami zaśpiewano hymn „Sokoła”, po czym przystąpiono 
do występów, które publiczności często nagradzała oklaskami. Po 
wspólnych ćwiczeniach odbyły się pokazy w różnych dziedzinach 
gimnastyki, grach sportowych i lekkiej atletyce. Rozstawieni na 
boiskach ćwiczyli na poręczach, drążkach, równoważni, koniach, 
grano w siatkówkę i inne gry sportowe. Ponadto zaprezentowali się 
ciężarowcy i zapaśnicy. Pokaz dały m.in. polskie olimpijki ćwiczące 
na równoważni, które były w tym czasie jednymi z najlepszych za-
wodniczek na świecie70.

Spośród wielu reprezentacji na szczególną uwagę zasłużył udział 
Dzielnicy Pomorskiej. Sztafeta bydgoska (wchodząca w skład Dzielni-
cy) przywiozła w pucharze wodę z Bałtyku. Woda z polskiego morza 
na uroczystościach nie była przypadkowa, wiązało się to ze „Świętem 
Morza”, które 27 czerwca 1937 roku obchodzono w Polsce z inicja-
69 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 103−104; „Polonia” 1937, nr 4563, s. 7; PGS 
1937, nr 7−8, s. 362−365.
70 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 104−106; „Polonia” 1937, nr 4563, s. 7−13; 
G. Bielec, Reprezentanci Górnego Śląska w olimpijskich turniejach gimnastyki 
sportowej (1928−2008), [w:] Z dziejów kultury fi zycznej w Zagłębiu Dąbrowskim 
i regionach ościennych, pod red. M. Ponczka, S. Witkowskiego i A. Fryca, 
Sosnowiec−Katowice−Dąbrowa Górnicza 2010, s. 311.
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tywy Ligi Morskiej i Kolonialnej71. Okazale wypadł również pokaz 
ćwiczeń druhów z Pomorza, którzy utworzyli napis „Dar Pomorza”. 
Występy sokolstwa pomorskiego zostały odnotowane przez prasę so-
kolą i miejscową72.

Wspólne występy były ostatnim elementem obchodów. Po zakoń-
czeniu pokazów wielu uczestników Zlotu udało się na dworzec ko-
lejowy, skąd odjeżdżały 32 zamówione pociągi. Wyjeżdżających że-
gnał prezes Dzielnicy Śląskiej dh T. Kowalczyk oraz Zygmunt Wójcik. 
Uczestnicy VIII Zlotu Sokolstwa Polskiego w Katowicach porówny-
wali go obchody do innego ważnego dla Śląska wydarzenia – wkro-
czenia wojsk polskich na Górny Śląsk w czerwcu 1922 roku73.

Po Zlocie

Przy wydarzeniu o takiej skali trudno uniknąć nieprzewidzianych 
sytuacji i związanych z tym problemów. Organizatorzy musieli zmie-
rzyć się m.in. z brakiem wystarczającej liczby miejsc noclegowych 
oraz biletów wstępu. Najprawdopodobniej więcej osób niż powinno 
podało się za przedstawicieli prasy (opaska taka umożliwiała wejście 
do miejsc niedostępnych dla zwykłych uczestników). Nie udał się także 
przyjazd większej delegacji z USA. Na przeszkodzie stanął pożar stat-
ku MS Batory, który uniemożliwił podróż. Niedopatrzeniem było tak-
że niezaproszenie hr. Adama Zamoyskiego, który w latach 1923−1936 
pełnił funkcję prezesa ZTG „Sokół” w Polsce, na trybunę honorową 
w trakcie defi lady. Pewne zaskoczenie wywołał natomiast fakt, że 
na czele defi lady maszerowała nieliczna grupa „Strzelca”, jednak bio-
rąc pod uwagę zabiegi „Sokoła” o poprawę wzajemnych relacji z obo-
zem sanacyjnym sytuacja ta nie powinna dziwić74. W trakcie zawodów 
71 A. Bogucki, Zloty Sokolstwa Polskiego 1867−2012, Centrum Informacji 
Naukowej Sokolstwa Polskiego, [w:] sokol-cinsp.blogspot.com/2012/02/archiwum.
html [dostęp: 16.08.2017]; „Polska Zachodnia” 1937, nr 174, s. 7.
72 A. Bogucki, op. cit.; „Polonia” 1937, nr 4563, s. 7.
73 „Sokół na Śląsku” 1937, nr 8, s. 107.
74 „Polonia” 1937, nr 4563, s. 4−5; M. Banach, Polski transatlantyk MS Batory, 
[w:] www.smartage.pl/polski-transatlantyk-ms-batory, [dostęp: 19.09.2017]; PGS 
1937, nr 7−8, s. 302.
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miał również miejsce nieszczęśliwy wypadek, kiedy jeden z widzów 
obserwujących zawody w rzucie młotem został przypadkowo trafi o-
ny w głowę i odwieziony do szpitala. Niestety, jak się później okazało 
na skutek obrażeń zmarł75. Te niepowodzenia nie zmieniają jednak 
ogólnie bardzo dobrego wrażenia, jakie pozostawiła po sobie uroczy-
stość.

Wielu przedstawicieli elit, władzy, wojska i organizacji pozarządo-
wych, którzy z różnych przyczyn byli nieobecni, poczuło się zobowią-
zanych do wystosowania okolicznościowego telegramu do organiza-
torów. Wśród nich byli m.in. arcybiskup Józef Teodorowicz, minister 
spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki, wicepremier i minister 
skarbu Eugeniusz Kwiatkowski oraz wielu innych76.

Sam Zlot, o którym bardzo szeroko pisała prasa w całej Polsce, za-
kończyło odegranie hymnu państwowego. Było to ostatnie tak duże 
wydarzenie organizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
przed wybuchem II wojny światowej.

Damian Małecki
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Abstract
The article discusses the 8th annual meeting of the “Falcon” Polish Gymnastic Society 
in Katowice − its preparation, the process itself and the reports from the event aiming 
to celebrate the 15th anniversary of the incorporation of Upper Silesia to Poland as 
well as to promote sports rivalry between Polish and German sportsmen during the 
interwar period. Author of the article focuses on the organization of the event and the 
means of propaganda used, describing the elements of the celebrations he found the 
most interesting. He also included the reports considering the relations between the 
“Falcon” and the Sanation, largely strained from the May Coup 1926 to the ceremonies. 
The description of the ceremonies follows the introduction to the article discussing the 
rich history of the “Falcon” organisation in Silesia, form the establishment in 1895 to 
the Silesian Uprisings and the Upper Silesia plebiscite 1919−1921 (members of “Falcon” 
took part in both). The introduction not only helps to understand the historical context 
infl uencing the organization, but also shows the history and the characteristics of the 
Polish-German tensions. The accompanying events are also presented along with the 
social and political context. The article fi nally mentions the strong ties between the 
“Falcon” Polish Gymnastic Society and the clergy of the Roman Catholic Church in 
Poland.
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8. Polnische Sokol-Versammlung als große landesweite 
nationale Manifestation der polnischen Angehörigkeit 
von Schlesien zum 15-jährigen Jubiläum des 
Anschlusses von Oberschlesien an Polen (26.−29. Juni 
1937)
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Turnerbund „Sokol“, „Sokol“, polnische Sokolbewegung, Kattowitz, 8. Ver-
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Zusammenfassung
Der Artikel behandelt die Vorbereitung, den Verlauf und die Berichte aus der 
8. Polnischen Sokol-Versammlung in Kattowitz im Zusammenhang mit den 
Feierlichkeiten des 15. Jahrestages des Anschlusses von Oberschlesien an Polen und mit 
der propagandistischen und sportlichen polnisch-deutschen Rivalität in Oberschlesien 
in der Zwischenkriegszeit. Der Autor konzentriert sich auf die organisatorischen und 
propagandistischen Fragen der Veranstaltung. Er bespricht in seiner Meinung die 
wichtigsten und interessantesten Elemente der Feierlichkeiten. Der Artikel stellt auch die 
Beziehungen zwischen „Sokol” und Sanacja dar, die vom Maiputsch bis zur Organisation 
der Feierlichkeiten angespannt blieben. Die Beschreibung der Versammlung ist eine 
Einführung in die reiche Geschichte der Sokol-Organisation in Schlesien, von ihrer 
Gründung im Jahr1895 bis zu der allgemeinen Teilnahme ihrer Mitglieder an den 
Aufständen in Oberschlesien und der Volksabstimmung in den Jahren 1919−1921. Dies 
ermöglicht, nicht nur den Kontext des Funktionierens der Bewegung auf diesem Gebiet 
zu verstehen, sondern auch den Charakter und die Geschichte der polnisch-deutschen 
Rivalität näher zu bringen. Auch die Ereignisse, die die Feierlichkeiten begleiteten, und 
deren soziale und politische Bedeutung wurden besprochen. Der Artikel zeigt auch die 
starken Verbindungen des Sokol-Turnerbundes mit der Kirche und dem katholischen 
Klerus.

VIII Cлёт членов организации «Сокол» как 
общенациональное заявление о польском характере 
Силезии в 15. годовщину присоединения Верхней 
Силезии к Польше (26−29 июня 1937 г.)
Ключевые слова

Гимнастическое общество «Сокол», «Сокол», польская организация 
«Сокол», Катовице, VIII слёт, слёты, Верхняя Силезия
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VIII Zlot Sokolstwa Polskiego jako wielka manifestacja polskości Śląska w 15. rocznicę...

Резюме
В статье описывается, как готовился, проходил и описывался современниками 
VIII Слёт польской организации «Сокол» в городе Катовице в контексте 
празднования 15. годовщины присоединения Верхней Силезии к Польше, а также 
пропагандистского и спортивного соперничества между поляками и немцами в 
Верхней Силезии в межвоенное время. Автор фокусируется на организационных 
и пропагандистских вопросах мероприятия. Он открывает самые важные и 
интересные, по его мнению, аспекты описываемых событий. Статья затрагивает 
также вопрос отношений между «Соколом» и санационным правительством, 
которые с Майского переворота вплоть до момента организации празднеств 
оставались напряжёнными. Описанию Слёта предшествует предисловие, 
рассказывающее о богатой истории движения «Сокол» в Силезии, с момента 
учреждения в 1895г до массового участия его членов в Силезских восстаниях 
и плебисците в Верхней Силезии в 1919−1921 гг. , которое не только позволяет 
понять контекст действий движения «Сокол» в этом регионе, но и приближает 
характер и историю польско-немецкого противостояния. Статься описывает 
события, происходящие во время самих празднований, а также их социальное и 
политическое значение. В статье представлены также крепкие связи «Сокола» с 
католической церковью и священниками.
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Wacław Soroka – ludowiec na emigracji. 
Szkic biografi czny

Słowa kluczowe

Wacław Soroka, Armia Krajowa, konspiracyjny ruch ludowy, Polskie Stron-
nictwo Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe we Francji, emigracja poli-
tyczna po 1945 r.

Streszczenie 
Wacław Soroka należał do grona inteligencji w Polskim Stronnictwie Ludowym 
na Uchodźstwie. Urodził się w 1917 r., studiował prawo na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, a po wojnie na Uniwersytecie Jagiellońskim i Katolickim Uni-
wersytecie w Louvain w Belgii. W czasie wojny działał w Armii Krajowej i w Ba-
talionach Chłopskich, był kierownikiem Biura Informacji Okręgu IV BCh Lublin 
i zastępcą kierownika w BiP AK w Okręgu Lublin. Po wojnie ukrywał się i działał 
w organizacji „Wolność i Niezawisłość”. W 1947 r. uciekł na Zachód, tam wstąpił 
do PSL Stanisława Mikołajczyka. Był nieocenionym organizatorem, inicjatorem 
i animatorem działań PSL we Francji, od 1963 r. członkiem Rady Naczelnej PSL. 
Od 1954 r. przebywał w USA, gdzie od 1963 r. pracował jako wykładowca akade-
micki na Uniwersytecie Stanowym Wisconsin w Stevens Point. Zmarł w 1999 r. 
W swojej działalności naukowej, politycznej i publicznej podejmował takie proble-
my, jak: zasady organizacji i funkcjonowania polskiej emigracji politycznej, model 
działalności partii politycznych na emigracji, historia Polski, historia ustroju i pra-
wa polskiego, działalność konspiracyjna w czasie II wojny światowej, demokracja 
a inne ustroje polityczne, analiza systemów politycznych w państwach ujarzmio-
nych przez ZSRR.
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Wacław Soroka urodził się 18 stycznia 1917 roku we wsi Zabor-
ce w powiecie hrubieszowskim na Zamojszczyźnie. Jego rodzicami 
byli Stanisław i Tekla z domu Dobosz1. Ojciec był rolnikiem i właści-
cielem małej fi rmy budowlanej2. Niewiele wiadomo o jego dzieciń-
stwie. W latach 1928−1935 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum 
Humanistycznego w Hrubieszowie, które ukończył z odznaczeniem3. 
W latach 1935−1939 studiował prawo na Wydziale Prawa i Nauk Spo-
łecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w czerwcu 
1939 roku uzyskał stopień magistra prawa. Od roku akademickiego 
1937/1938 był młodszym asystentem (jako wolontariusz), a od roku na-
stępnego starszym asystentem w Katedrze Historii Ustroju i Dawnego 
Prawa Polskiego kierowanej przez Pawła Skwierczyńskiego4. W trak-
cie studiów angażował się w życie społeczne i organizacyjne studen-
tów KUL. Był przewodniczącym Komisji Kontrolującej „Bratniej 
Pomocy” i przewodniczącym sekcji socjalnej w Komitecie „Bratniej 
Pomocy”. Soroka był także w latach 1937−1939 prezesem lubelskiego 
Zarządu Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odro-
dzenie”5. Według informacji Służby Bezpieczeństwa PRL Soroka był 
w tym czasie mocno powiązany ze środowiskiem klerykalnym, po-
przez swego brata księdza – Jana, zajmującego ważne miejsce w lubel-
skiej kurii biskupiej6. Na łamach miesięcznika „Odrodzenie” Soroka 
1 Archiwum Instytutu Hoovera (dalej: AIH), zespół 800, Stanislaw Mikolajczyk 
Papers (dalej: SMP), sygn. (box) 87, Polskie Stronnictwo Ludowe (dalej: PSL) 
1953−1955, folder 9, Wacław Soroka, Curriculum vitae (wszystkie w artykule po-
woływania się na powyższy zespół za portalem: www.szukajwarchiwach.pl). 
2 A.A. Zięba, Soroka Wacław Wincenty, [w:] Polski Słownik Biografi czny, t. 40 (4), 
z. 167, Warszawa−Kraków 2000−2001, s. 513.
3 Ibidem. 
4 Ibidem; AIH, zespół 800, SMP, sygn. (box) 87, PSL 1953−1955, folder 9, Wacław 
Soroka, Curriculum vitae.
5 O działalności Stowarzyszenia Soroka pisał w 1981 r. przy okazji opisywa-
nia działalności zmarłego wówczas prymasa Stefana Wyszyńskiego. W. Soroka, 
Po zgonie wielkiego prymasa Polski, „Jutro Polski”, nr 7−8, 9 VIII 1981, s. 1−2.
6 Informacja Wydziału II Departamentu V MBP dotycząca emigracyjnych działaczy 
ludowych i planów działań skierowanych przeciwko nim, Warszawa, 15 maja 1954, 
[w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 2, Dzia-
łalność w latach 1947−1958, wybór dokumentów Witold Bagieński, Franciszek 
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opublikował kilka artykułów na temat relacji pomiędzy katolicyzmem 
a kulturą ludową. W sierpniu 1939 roku był organizatorem XVII Ty-
godnia Społecznego w Lublinie7.

Po agresji Niemiec na Polskę Soroka stawił się do wojska i otrzymał 
polecenie ewakuacji na wschód. Po agresji ZSRR powrócił z Wołynia 
i zamieszkał w gospodarstwie swej matki w Gdeszynie w powiecie 
hrubieszowskim8. Tam szybko włączył się w działalność konspira-
cyjną. W lutym 1940 roku został zaprzysiężony w organizacji Służ-
ba Zwycięstwu Polsce (późniejszy Związek Walki Zbrojnej − ZWZ, 
Armia Krajowa − AK). Zdaniem samego Wacława Soroki organiza-
cja ta tworzona była w powiecie hrubieszowskim przez porozumie-
nie stronnictw politycznych, w którym główną rolę odgrywał wów-
czas Lucjan Świdziński ze Stronnictwa Ludowego. Według Soroki 
stosunki pomiędzy organizacją a stronnictwami układały się dobrze 
do czasu, kiedy komendantem obwodu został Antoni Rychel ps. „Anioł”, 
a jego adiutantem administrator jednego z majątków ziemskich ps. 
„Albert”. Wówczas to zaczęły pojawiać się i narastać różnice pomię-
dzy ZWZ a stronnictwami politycznymi, w szczególności ludowcami9. 
Przez krótki czas Soroka w ZWZ pełnił funkcję szefa wywiadu ZWZ 
na rejon Mołodiatycze10. 

W tej organizacji Soroka służył do końca roku 1942, kiedy to został 
zaprzysiężony w Batalionach Chłopskich i w konspiracyjnym ruchu 
ludowym, przez ludowców o pseudonimach „Kruk” i „Doktor”11.

Działalność Soroki w ruchu ludowym zaczęła się jednak już 
wcześniej. Jak sam pisał, przez cały okres przynależności do ZWZ 
jednocześnie współpracował z gminnym i powiatowym kierownic-
twem SL w sprawach politycznych. Wymieniał w tym zakresie trzy 

Dąbrowski, Franciszek Gryciuk, oprac. Witold Bagieński i inni, Instytut Pamięci 
Narodowej, Warszawa−Łódź 2010, s. 321.
7 A.A. Zięba, op. cit., s. 513.
8 Ibidem. 
9 AIH, zespół 800, SMP, sygn. (box) 90, PSL 1962−1966, folder 5, Wacław Soroka, 
W odpowiedzi mec. Wójcikowi.
10 A.A. Zięba, op. cit., s. 513.
11 AIH, zespół 800, SMP, sygn. (box) 90, PSL 1962−1966, folder 5, Wacław Soroka, 
W odpowiedzi mec. Wójcikowi.
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merytoryczne zagadnienia: a) przeciwstawiania się polityce ukraiń-
skiej ZWZ, b) przeciwstawianiu się rozkazom ZWZ magazynowania 
broni w jednym konspiracyjnym magazynie, c) propagowanie popar-
cia dla rządu gen. Władysława Sikorskiego. 

Po wybuchu regularnych starć z oddziałami UPA i milicji ukraiń-
skiej Soroka sporządził memoriał, w którym przedstawił plan rozwią-
zania problemu wszystkimi siłami Okręgu. Memoriał ten miał być 
omawiany na odprawie Okręgu AK, a zaprezentowany przez przed-
stawiciela BCh przy komendzie okręgu AK płk. dypl. Sulicę12. 

W ludowej konspiracji Soroka posługiwał się pseudonimami „Paweł 
Pogarda”, „Halny”. Od połowy roku 1942 nawiązał współpracę z gru-
pą inteligencji ludowej Ognisko Postępu Polski „Ziarno”. Od końca 
tego roku do 1944 redagował pisma konspiracyjne „Ziarno” i „Przez 
wieś do potęgi Polski”, które kolportowane były w powiatach Kra-
snystaw, Chełm i Włodawa. W 1943 Soroka został powołany na kie-
rownika informacji BCh na Okręg Lublin. Wkrótce, za zgodą ludowej 
„trójki” i komendanta obwodu BCh Jana Pasiaka ps. „Wiatr”, został 
zastępcą szefa Biura Informacji i Propagandy AK w inspektoracie 
Chełm−Krasnystaw−Włodawa. W tym czasie Soroka współpracował 
także z „Wiadomościami Lubelskimi” Delegatury Rządu RP na Kraj, 
których na pewien czas został redaktorem. Był też członkiem między-
organizacyjnego komitetu informacji i propagandy, współpracował 
również jako korespondent z „Zieloną Agencją Prasową” prowadzoną 
przez Kazimierza Bagińskiego13. 

Na początku 1944 roku Soroka został fi kcyjnie zatrudniony w Biu-
rze Delegatury Rady Głównej Opiekuńczej w Lublinie. W trakcie 
wojny ukończył konspiracyjną podchorążówkę z promocją na porucz-
nika czasu wojny. W 1944 roku został kierownikiem tzw. Instytutu 
Oświaty i Kultury Wsi i współredagował czasopismo BCh „Wyzwo-
lenie”14. 

12 Ibidem.
13 W. Soroka, W imię prawdy, „Jutro Polski”, nr 4, 10 III 1963, s. 2−3; AIH, zespół 
800, SMP, sygn. (box) 90, PSL 1962−1966, folder 5, Wacław Soroka, W odpowie-
dzi mec. Wójcikowi.
14 Z.J. Hirsz, Terenowa prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939−1945, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977, s. 67.
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Po wyzwoleniu tych ziem przez Armię Czerwoną Soroka pozostał 
w konspiracji. Był zastępcą szefa BiP AK na Okręg Lubelski, a jed-
nocześnie kierował Komisją Propagandowo-Prasową przy wojewódz-
kiej „piątce” SL Roch. Według jego relacji należał do najsilniejszego 
ośrodka konspiracji, który pozostał wierny rządowi londyńskiemu. 
Zajmowano się w nim przede wszystkim wydawaniem prasy, samo-
obroną przed samowolą komunistów, uwalnianiem ludzi z więzień. 
Soroka m.in. brał udział w akcji uwolnienia z więzienia 5 więźniów, 
wśród nich Stanisława Wójcika15. 

Według informacji Służby Bezpieczeństwa PRL Soroka był za-
stępcą szefa propagandy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) 
na okręg lubelski, a jednocześnie też członkiem Polskiego Stronnic-
twa Ludowego (PSL). Uzgadniał posunięcia WiN-u z Zarządem PSL 
w Lublinie. Po aresztowaniach członków WiN w Lubelskim Soroka 
zaczął się ukrywać16. O tym okresie tak pisał na początku 1963 roku: 

Starano się mnie schwycić; nawet już byłem w ich rękach, ale szczęśliwie się 
wydostałem, jeszcze „nie rozpracowany”. (…) Łudzono mnie, abym się ujaw-
nił, stanowiskiem wiceministra rolnictwa. Nie ujawniłem się. Gdy po powrocie 
do Kraju premiera Mikołajczyka i rozpoczęciu ofi cjalnej pracy przez PSL możliwo-
ści ujawnienia miały rozładować podziemie, ja miałem sporo powodów osobistych, 
aby komunistom nie ufać. Przeszedłbym przez więzienie i próby załamania mnie, 
lub podporządkowania partii. Przewidywania te potwierdził wkrótce proces Rze-
peckiego, Gołębiowskiego i dr Mruczka, w którym ujawniono mój udział w formo-
waniu politycznego nastawienia podziemia centralnej Polski w tamtym okresie17. 

W ten sposób Soroka tłumaczył dlaczego nie zaangażował się czyn-
nie i ofi cjalnie w działalność odradzającego się ruchu ludowego w Pol-
sce po 1945 roku. 

15 AIH, zespół 800, SMP, sygn. (box) 87, PSL 1953−1955, folder 9, Wacław Soroka, 
Curriculum vitae.
16 Informacja Wydziału II Departamentu V MBP dotycząca emigracyjnych działa-
czy ludowych i planów działań skierowanych przeciwko nim, Warszawa, 15 maja 
1954, [w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 2, 
Działalność w latach 1947−1958, op. cit., s. 321. 
17 AIH, zespół 800, SMP, sygn. (box) 90, PSL 1962−1966, folder 5, Wacław Soroka, 
W odpowiedzi mec. Wójcikowi.
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Po wojnie próbował także powrócić do normalnego trybu życia 
prywatnego i zawodowego. Ponownie, w 1944 roku został asystentem 
na otwartym w sierpniu Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jedno-
cześnie też redagował „Wiadomości Urzędowe” wojewódzkiego De-
legata Rządu na Kraj. W tym też czasie został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami18.

Jednakże z powodu działalności konspiracyjnej i walki z komuni-
stami, zagrożony aresztowaniem, opuścił Lubelskie i wyjechał do Kra-
kowa. Tam na Uniwersytecie Jagiellońskim w lutym 1945 roku podjął 
studia doktoranckie. W Krakowie ukończył dysertację doktorską pt. 
The competency of the House of Commons in the Polish Parliament, 
1493−1505, ale nie zdążył jej obronić19. 

Tam także, w grudniu 1945 roku zawarł związek małżeński z Zofi ą 
Aleksandrą z domu Bucewicz. Jej rodzicami byli Zbigniew i Helena 
z domu Paderewska20. 

Obawiając się o życie swoje i najbliższych Wacław Soroka wraz 
z żoną podjęli decyzję o wyjeździe z Polski. Nastąpiło to 23 lipca 1946 
roku21. Sorokowie zdecydowali się na dotarcie do Polskich Sił Zbroj-
nych w Wentorf k. Hamburga. Tam też do maja 1947 roku przybywali 
w obozie dla uchodźców, gdzie Soroka pracował w radiowej rozgłośni 
obozowej22.  

Od maja tego roku Sorokowie przebywali już w Belgii, gdzie Wa-
cław 25 września 1948 roku uzyskał stopień doktora praw na Uniwer-
sytecie w Louvain23. 

18 A.A. Zięba, op. cit., s. 513.
19 AIH, zespół 800, SMP, sygn. (box) 87, PSL 1953−1955, folder 9, Wacław Soroka, 
Curriculum vitae.
20 Wacław Soroka, „Gwiazda Polarna”, 22 V 1999; W Curriculum vitae Soroka 
pisał, iż ślub wziął 18 stycznia 1946 r. AIH, zespół 800, SMP, sygn. (box) 87, PSL 
1953−1955, folder 9, Wacława Soroka, Curriculum vitae.
21 Ibidem, sygn. (box) 90, PSL 1962−1966, folder 5, Wacław Soroka, W odpowiedzi 
mec. Wójcikowi; Ibidem, sygn. 89, PSL 1957−1961, folder 12, List Wacława Soroki 
do Stanisława Mikołajczyka, Champaign, Illinois, 15 IV 1961.
22 A.A. Zięba, op. cit., s. 513.
23 AIH, zespół 800, SMP, sygn. (box) 87, PSL 1953−1955, folder 9, Wacław Soroka, 
Curriculum vitae.
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W Belgii Wacław Soroka ponownie włączył się do działalności ru-
chu ludowego. Wszedł do Zarządu Głównego PSL w Belgii jako se-
kretarz. Funkcję tę pełnił w latach 1947–1948. Tegoż roku Wacław 
Soroka przeniósł się do Paryża, gdzie kontynuował swą działalność 
w Polskim Stronnictwie Ludowym. 

Bardzo szybko znalazł się w gronie kierownictwa PSL we Francji 
i współpracowników prof. Stanisława Kota. Wpłynęło na to zapewne 
i jego wykształcenie, bowiem ludowcom we Francji brakowało przede 
wszystkim ludzi wyrobionych politycznie (a takim poprzez działal-
ność konspiracyjną był Soroka), a także potrafi ących pisać, przema-
wiać, organizować, co z kolei gwarantowało wyższe wykształcenie, jak 
też i jego działalność w podziemiu. Możliwe, że także wykształcenie 
prawnicze mogło mieć duże znaczenie, z uwagi na konieczność zorga-
nizowania pracy ludowej w warunkach prawnych Francji. Chyba jed-
nak najważniejszym powodem tak szybkich awansów była jego wcze-
śniejsza działalność w konspiracji w czasie wojny i opinia, jaką zdobył 
w tym czasie. Wydaje się bowiem, że tylko tym należy tłumaczyć dość 
duże zaufanie, jakim go obdarzono po przyjeździe do Francji. Prezy-
dium NKW PSL powierzyło bowiem Wacławowi Soroce „obowiązki 
przedstawiciela Prezydium PSL na teren Francji i łącznika między 
działalnością PSL we Francji i między Prezydium”. W pracy Soroka 
miał podlegać Delegatowi PSL na Europę, którym był prof. Stanisław 
Kot oraz kierownikowi organizacyjnemu PSL (tu mogło chodzić albo 
o kogoś z NKW PSL, albo o szefa ludowców w organizacji francuskiej). 

Prezydium PSL powierzyło Wacławowi Soroce następujące obowiązki: 

1) starać się o rozwój i zwartość PSL we Francji, 2) ułatwiać stały i bezpośredni 
kontakt z Prezesem i z członkami Zarządu PSL na Francję i Zarządów w terenie, 3) 
uczestniczyć w zebraniach Zarządu PSL na Francję i korzystać ze sposobności uczest-
niczenia w zebraniach terenowych, z głosem doradczym lub zawieszającym do decyzji 
Prezydium, 4) prawo inicjatywy w pracach PSL we Francji, 5) reprezentuje Pan w poro-
zumieniu z Delegatem na Europę Prezydium PSL wobec polskich organizacji politycz-
nych i społecznych, 6) wykonywa Pan powierzone zadania o zasięgu lub charakterze 
przekraczającym zainteresowania PSL we Francji, a zainicjowanym przez Prezydium24. 

24 AIH, zespół 800 SMP, sygn. (box) 90, PSL 1962−1966, folder 6, Pismo Prezy-
dium PSL do Wacława Soroki, Washington, 26 XI 1948. 
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Zakres kompetencji czynił z Wacława Soroki niemal szarą eminen-
cję w organizacji ludowej PSL we Francji. Świadczy to o ogromnym 
zaufaniu do niego ze strony kierownictwa PSL, ale też mogło to być 
powodem konfl iktów personalnych na tle kompetencyjnym na terenie 
Francji. I faktycznie, czasami wytykano Soroce to zaufanie ze strony 
kierownictwa. Czynili to ludowcy wywodzący się z tzw. starej (przed-
wojennej) emigracji. 

W organizacji francuskiej PSL Wacław Soroka był przedstawicie-
lem Prezydium NKW PSL, członkiem ZG PSL we Francji, w końcu 
sekretarzem ZG. Należał do najaktywniejszych członków. Często 
podróżował odwiedzając skupiska Polaków, animując działalność 
PSL. Był jednym z nielicznych stałych prelegentów, na których było 
bardzo duże zapotrzebowanie we Francji. W 1949 roku tak podsu-
mowywano jego zaangażowanie w sprawozdaniu sekretarza ZG 
PSL we Francji: „Prócz tego chcę podziękować p. dr Wacławowi 
Soroce, łącznikowi NKW na Francję za jego niezmordowaną, pełną 
oddania i inicjatywy pracę na wszystkich polach naszej działalności 
w Paryżu i terenie. Rozwój organizacyjny PSL we Francji jest w du-
żej mierze jego zasługą”25.

Soroka był także jednym z inicjatorów i animatorów kursów orga-
nizacyjnych i politycznych PSL we Francji. Wspólnie z Tadeuszem 
Chciukiem – Markiem Celtem opracowali założenia kursów, które pu-
blikowane były w „Biuletynie Informacyjnym Polskiego Stronnictwa 
Ludowego we Francji”. Sami także przeprowadzili pierwszy taki kurs, 
który odbył w Tours26. W trakcie licznych wyjazdów w teren Soroka 
wygłaszał referaty na temat: organizacji i działalności koła lub okręgu, 
historii ruchu ludowego, znaczenia i roli PSL w polityce, historii Pol-
ski, uwarunkowań politycznych współczesnego świata27. 
25 Sprawozdania sekretarzy PSL we Francji za okres od 5 marca 1949 r. do 19 kwiet-
nia 1953 r. Część 1 – Sprawozdanie za okres od marca 1949 r. do końca 1949 r. 
– oprac. A. Indraszczyk, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego” (dalej: RHMHPRL) 2012, nr 28, s. 396.
26 Ibidem. 
27 Sprawozdanie z działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego we Francji 
w okresie od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 30 kwietnia 1953 r. – oprac. Arka-
diusz Indraszczyk, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 2004, nr 33, s. 458; Kurs 
polityczny PSL, „Jutro Polski”, nr 22, 25 XII 1949, s. 2; II Kurs okręgowy PSL 



 175 

Wacław Soroka – ludowiec na emigracji. Szkic biografi czny

Wacław Soroka we Francji mocno zaprzyjaźnił się z Tadeuszem 
Chciukiem (Markiem Celtem) i jego rodziną. Owocem i dowodem tej 
przyjaźni jest liczna i żywa korespondencja pomiędzy obu aktywnymi 
ludowcami28. 

Wacław Soroka będąc bardzo energicznym działaczem, autentycz-
nie zaangażowanym politycznie w działalność PSL, wymagał tego sa-
mego od innych, nie tylko szeregowych członków, ale przede wszyst-
kim od działaczy władz naczelnych. Te, w postaci Prezydium NKW 
PSL, znajdowały się w Waszyngtonie w USA, gdzie na stałe mieszkali 
Stanisław Mikołajczyk, Stanisław Wójcik, Stanisław Bańczyk i inni 
członkowie NKW. Jednakże to w Europie dynamicznie rozwijały się 
struktury terenowe PSL i bardzo szybko odległość pomiędzy Euro-
pą a Ameryką Północną zaczęła ciążyć na działalności stronnictwa, 
znacznie wydłużając komunikację. 

Dostrzegał te problemy i Wacław Soroka. Już na Kongresie PSL 
we Francji w 1949 roku zgłosił potrzebę powołania Rady Europejskiej 
PSL. Poparty został przez prof. Stanisława Kota i innych delegatów. 
Powierzono mu przygotowanie projektu statutu takiej Rady i przesła-
nie do zatwierdzenia przez NKW. Soroka projekt opracował – nosi on 
datę 18 sierpnia 1949 roku – i został on po kilku miesiącach zaakcep-
towany przez NKW29. 

Jednakże Rada Europejska PSL ofi cjalnie została powołana kilka 
lat później – 26 lutego 1952 roku odbyło się posiedzenie konstytucyj-
ne Rady Europejskiej. Na jej czele stanął prof. Stanisław Kot, Delegat 
NKW PSL na Europę, a w składzie znaleźli się m.in. Wacław Soroka 
i Tadeusz Chciuk-Celt. Rada miała być ogniwem pomiędzy zarząda-
mi krajowymi a NKW i Radą Naczelną. W jej kompetencjach leżało 
rozwiązywanie spraw i problemów europejskich ludowców, ale także 
inicjowanie i kreowanie wspólnej pracy. 

we Francji, „Biuletyn Informacyjny Polskiego Stronnictwa Ludowego we Francji”, 
nr 3, 10 marca 1950, s. 8.
28 Część tej korespondencji, którą posiadał Tadeusz Chciuk-Celt została przekazana 
i przechowywana jest w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 
29 Materiały PSL przechwycone przez Departament VII MBP i przekazane do Wy-
działu II Departamentu MBP dotyczące rozmów między PNKD a Radą Polityczną, 
7 listopad 1952, bm, [w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpie-
czeństwa, t. 2, Działalność w latach 1947−1958, op. cit., s. 252.
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W połowie 1952 roku Soroka złożył po raz pierwszy rezygnację 
z funkcji sekretarza ZG PSL we Francji. Swą decyzję argumentował 
tym, że pomimo zwiększania obowiązków sekretarza i ogólnie zadań 
nie zwiększa się personel sekretariatu, ZG nie ma środków material-
nych na realizację potrzeb działaczy z terenu. Ważnym powodem były 
też problemy prywatne – utrzymanie rodziny. Soroka wyjaśniał, że 
zmuszony jest do poszukiwania pracy zawodowej, ponieważ dotacje 
otrzymywane z NKW i Międzynarodowej Unii Chłopskiej (MUCh) 
− Soroka był również sekretarzem biura MUCh w Paryżu − nie wy-
starczają na utrzymanie rodziny, a z tej sumy musi jeszcze łożyć 
na bieżącą działalność sekretariatu PSL. Nad sprawą dyskutowano 
na zebraniu ZG 27 lipca 1952 roku. Żaden z członków nie zgadzał się 
na rezygnację Soroki, prosili go o pozostanie na stanowisku, obiecując 
wszelką pomoc, głównie osobistą i dotyczącą wsparcia w wykonywa-
niu nadmiaru obowiązków. Soroka dał się przekonać30. Pozostał na sta-
nowisku sekretarza, ale traktował to już jako tymczasową działalność, 
cały czas poszukując albo pracy zawodowej we Francji, albo możliwo-
ści dalszej emigracji poza Francję.

Wacław Soroka oceniając działalność PSL zauważał zbyt małą ak-
tywność ludowców w Europie, czego efektem było tracenie wpływów 
(a raczej ich nieuzyskiwanie) wśród emigracji polskiej. Jego zdaniem 
było to wynikiem niewielkiego wyrobienia politycznego członków 
PSL. Na podstawie własnej pracy w ZG PSL we Francji i kontaktów 
z ludowcami z innych krajów (Belgia, Holandia, Szwajcaria, Niemcy) 
wiedział, że w terenie odczuwalne są braki w organizacji oraz w dzia-
łalności politycznej31. Ustawicznie słyszał o zapotrzebowaniu na refe-

30 MHPRL, sygn. MHPRL/AN-7203, Protokół z zebrania Zarządu Głównego SL 
we Francji odbytego w dniu 27 VII 1952, Paryż, brudnopis, rękopis z licznymi skre-
śleniami i poprawkami. 
31 Niejednokrotnie przedstawiał ten problem na posiedzeniach ZG PSL we Francji 
i umieszczał w sporządzanych sprawozdaniach z działalności PSL. Zob. Sprawoz-
dania sekretarzy PSL we Francji za okres od 5 marca 1949 r. do 19 kwietnia 1953 
r. Część 2 – Sprawozdania Wacława Soroki za okres od 1 stycznia 1950 r. do 27 
lipca 1952 r., RHMHPRL 2013, nr 29, s. 250−274; Sprawozdania sekretarzy PSL 
we Francji za okres od 5 marca 1949 r. do 19 kwietnia 1953 r. Część 3 – Sprawozda-
nie Wacława Soroki za okres od 27 lipca 1952 r. do 19 kwietnia 1953 r., RHMHPRL 
2014, nr 30, s. 253−267.



 177 

Wacław Soroka – ludowiec na emigracji. Szkic biografi czny

rentów, na referaty polityczne, na wskazywanie co należy robić w tere-
nie, jak należy się zachowywać w stosunkach z innymi organizacjami 
polonijnymi. By przeciwdziałać szerzeniu się marazmu w działalno-
ści PSL, W. Soroka i kilku członków Stronnictwa postanowili wyko-
rzystać nowo powstałą Radę Europejską do zainicjowania kolejnego 
impulsu do działań. 1 marca 1953 roku zorganizowano w Winterthur 
w Szwajcarii dyskusję z udziałem W. Soroki, T. Chciuka-Celta i dzia-
łaczy szwajcarskich, m.in. Pawła Miszczaka. W jej wyniku postano-
wiono powołać do życia Sekcję Polityczno-Społeczną i Wydawniczą 
Rady Europejskiej PSL. Kierownictwo Sekcji mieli tworzyć: Paweł 
Miszczak – przewodniczący, Stefan Krasula – wiceprzewodniczący, 
Aleksander Gorajek – wiceprzewodniczący, Tadeusz Celt – redak-
tor pisma wewnętrznego i Wacław Soroka – członek Zarządu Sekcji. 
W skład Sekcji mieli wejść wszyscy ci członkowie PSL w Europie, 
którzy wyrażą gotowość do pracy nad realizacją jej programu32. 

Działania Sekcji miały przeciwdziałać przyczynom zamierania ak-
tywności kół PSL, którymi według zebranych były: brak odpowiedniej 
liczby referentów politycznych, brak odpowiednich pism ludowych 
o charakterze opiniotwórczym i organizacyjnym, brak zabezpiecze-
nia fi nansowego organizacji, brak wystarczającej wymiany informa-
cji organizacyjnych i poglądów politycznych, co razem wpływało 
na „brak ogromnie zasadniczy – a mianowicie brak poczucia zespoło-
wego w podejmowanych wysiłkach”33. W protokole z dyskusji zapisa-
no bardzo znamienne i dość ostre słowa skargi na władze, które warto 
tu przytoczyć, ponieważ oddają powagę sytuacji i problemy działaczy 
politycznych na emigracji. 

Zarówno wszyscy koledzy biorący udział w dyskusji, jak i ich przyjaciele 
i znajomi, z PSL-u lub innych stronnictw PNKD34, odczuwają przede wszystkim 

32 AIH, zespół 800, SMP, sygn. 87, PSL 1953−1955, folder 2, Wyniki dyskusji ko-
leżeńskiego spotkania ludowców: kol. Wacława Soroki z Paryża oraz kol. Tadeusza 
Celta z Monachium z ludowcami w Szwajcarii, Winterthur, 1 marca 1953 r., s. 1.
33 Ibidem, s. 1−2.
34 PNKD – Polski Narodowy Komitet Demokratyczny, został utworzony w wyniku 
przekształcenia wcześniejszego Porozumienia Stronnictw Demokratycznych. Był 
to ośrodek tworzony przez Stanisława Mikołajczyka, przede wszystkim we współ-
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brak informacji, która by dotyczyła nie tylko naszego stanowiska doktrynalne-
go, ale także naszych zamierzeń politycznych i możliwości ich realizacji, naszej 
taktyki permanentnego czekania na posunięcia przeciwników, przyczyn naszego 
milczenia itd. Zaniepokojenie tym stanem rzeczy jest głębokie i powszechne. 
Ani NKW PSL, ani Prezydium PNKD nie troszczy się zupełnie nie tylko o in-
formowanie własnych szeregów o swojej pracy (która przecież powinna pod-
legać jeżeli już nie kontroli opinii powszechnej to przynajmniej obserwacji), 
ale nawet nie zabiega w najmniejszym stopniu o jakikolwiek kontakt z tą opinią. 
(…) nikt z nas nie wie, w jakim stopniu Prezes lub też zespół porozumiał się 
z Amerykanami, a jeżeli tego porozumienia nie ma, to czego dotyczą różnice; 
nikt z nas nie wie, jak się przedstawiają wzajemne stosunki naszego Stronnictwa 
i naszego obozu demokratycznego z National Committee for a Free Europe; nikt 
z nas nie rozumie milczenia naszych przywódców na falach Radia Wolnej Eu-
ropy; nikt z nas nie wie, jak stoi sprawa jedności działania polskich stronnictw 
politycznych i nikt też nie rozumie, dlaczego nasze władze nie czynią żadnego 
konkretnego kroku w kierunku jedności…itd.35.

Te gorzkie słowa wynikały z troski zebranych o znaczenie ruchu lu-
dowego pośród emigracji. Obserwowali oni natężenie podejmowanych 
różnych inicjatyw przez opozycyjne wobec nich stronnictwa i grupy 
polityczne oraz marazm własnych szeregów. Apelowali: 

Ruch Ludowy, a z nim także SP36 i SD37 spychane są systematycznie ze wszyst-
kich terenów prac ogólno-narodowych na emigracji. Nie jest to tylko wynikiem 
wrogiego do nas nastawienia naszych przeciwników, ale także – a może i przede 
wszystkim – naszego własnego pasywizmu i naszej nieruchawości zarówno po-
litycznej, jak i organizacyjnej. Nie tylko nie bierzemy żadnego udziału np. w pra-
cy wydawniczej ogólno-narodowej, ale własnego pisma nie potrafi my postawić 

pracy ze Stronnictwem Pracy Karola Popiela oraz Stronnictwem Demokratycznym. 
Próbowano porozumieć się z PPS, ale bezskutecznie. PNKD był opozycyjny wobec 
wszystkich ośrodków w Londynie.
35 AIH, zespół 800, SMP, sygn. 87, PSL 1953−1955, folder 2, Wyniki dyskusji ko-
leżeńskiego…, op. cit., s. 3.
36 SP – Stronnictwo Pracy, kierowane przez Karola Popiela.
37 SD – Stronnictwo Demokratyczne. 
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na poziomie, pamiętników Witosa nie umiemy wydać, książka Prezesa38 po polsku 
nie może się wciąż ukazać, materiałów oświatowych, politycznych i świetlicowych 
nam brak itd. Polityka PSL i PNKD od dłuższego czasu pozbawiona jest wszelkiej 
aktywności. Nie polega – jak powinna – na realizowaniu konkretnych celów, lecz 
ogranicza się do dość niezdecydowanego dowodzenia, że mamy rację, do radości 
z powodu błędów przeciwników i do splendid isolation. Wskutek tego życie poli-
tyczne Stronnictwa naszego i całego PNKD jałowieje, w konsekwencji grozi bardzo 
poważnymi konsekwencjami całej demokracji polskiej39.  

Proponowano więc, by Sekcja wydawała pismo pt. „Problemy PSL. 
Pismo wewnętrzne Rady Europejskiej PSL”. Miało ono być platformą 
wymiany myśli, poglądów, wskazówek organizacyjnych, kreowania 
linii politycznej PSL. Jego celem byłoby poprawienie wymiany infor-
macji pomiędzy ludowcami w Europie. Nie mogło to jednak zastą-
pić wiadomości od władz PSL (NKW i Rady Naczelnej) oraz PNKD. 
Stąd apelowano do tych organów, by szybciej i częściej informowały 
struktury terenowe partii wchodzących w skład PNKD o działaniach 
podejmowanych przez władze tych partii. 

Dużym problemem w PSL był brak referentów i pism politycznych, 
które byłyby podstawą do prowadzenia przez organy w terenie dzia-
łalności politycznej, agitacyjnej, dysput z opozycyjnymi ugrupowania-
mi politycznymi i społecznymi. Uważano, że taki materiał powinien 
docierać do Koła przynajmniej raz na miesiąc. Ciężar przygotowania 
takich referatów miała wziąć na siebie nowa Sekcja, a jej członkowie 
zajęliby się ich pisaniem oraz kolportażem do struktur terenowych.

Poza wnioskami dotyczącymi Sekcji, zebrani apelowali do władz 
NKW PSL o zdynamizowanie działań albo w kierunku doprowadze-
nia do porozumienia z ośrodkami emigracyjnymi w Londynie np. 

38 Chodzi tu o książkę Stanisława Mikołajczyka, The Rape of Poland. Pattern of 
Soviet Aggression, Whittlesey House, McGraw-Hill Book Company, Inc New York 
and Toronto 1948. W tłumaczeniu polskim tytuł brzmiał Gwałt na Polsce. Książ-
kę przetłumaczono np. na język szwedzki: Stanislaw Mikolajczyk, Det Skändade 
Polen. Sovjets erövringsmetoder, Natur Och Kultur, Lindbergs Tryckeriaktiebolag, 
Stockholm 1949.
39 AIH, zespół 800, SMP, sygn. 87, PSL 1953−1955, folder 2, Wyniki dyskusji ko-
leżeńskiego…, op. cit., s. 3.
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Radą Polityczną40, albo jeżeli nie jest to możliwe, do utworzenia wła-
snego ośrodka. Przy wyborze jednak drugiej opcji zwracano uwagę, 
że niezbędne jest wielkie wzmocnienie, zintensyfi kowanie działalno-
ści PNKD na wszystkich frontach pracy politycznej, społecznej, kul-
turalnej, tak by zarówno PNKD, jak i stronnictwa doń należące stały 
się rozpoznawalne i szanowane za ich pracę41. 

Postanowienia dyskusji szybko trafi ły do adresatów – liderów 
PSL: Stanisława Mikołajczyka, prof. Stanisława Kota, Franciszka 
Wilka – prezesa PSL w Wielkiej Brytanii i wydawcy „Jutra Polski”. 
Poglądy zaprezentowane podczas „zjazdu szwajcarskiego” wzbu-
dziły emocje. Jednoznacznie przecież wytykały władzom nieumie-
jętność działania. Adresatami mogli poczuć się wszyscy członkowie 
NKW PSL oraz zarządów głównych w poszczególnych krajach. Sło-
wami o nieumiejętności „postawienia na poziomie” własnego pisma 
dotknięty poczuć się mógł Franciszek Wilk, choć nie wspomniano, 
czy chodziło o „Jutro Polski”, czy też o potrzebę nowego periodyku 
politycznego lub wewnętrznego, jak to później tłumaczył Wacław 
Soroka42. Tłem politycznym dyskusji szwajcarskiej były trwające 
już kilka lat próby utworzenia ogólnie uznawanego przez emigrację 
polską politycznego ośrodka kierowniczego. W tym czasie próby 
takie podejmował Kazimierz Sosnkowski, oczywiście na gruncie 

40 W Londynie po 1945 r. funkcjonowało kilka ośrodków politycznych polskiej 
emigracji, które miały aspiracje do przewodzenia całej emigracji. Pierwszym i nie-
przerwanie istniejącym był tzw. obóz władzy – czyli prezydent i rząd. Innym była 
Rada Polityczna, utworzona została przez stronnictwa polityczne (m.in. Stronnic-
two Narodowe, Polską Partię Socjalistyczną), które chciały w ten sposób nawiązać 
do tzw. czwórporozumienia SN, PPS, SL i SP z okresu wojny. Rada Polityczna była 
opozycyjna wobec prezydenta i rządu. Przez pewien czas działała tzw. Rada Trzech. 
Później powstała Tymczasowa Rada Jedności Narodowej. O meandrach polskiej 
politycznej emigracji po 1945 r. zob. Druga wielka emigracja 1945−1990, t. 1, 
A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Biblioteka Więzi, Warszawa 1999; R. Tur-
kowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945−1972 w okresie rozbicia emi-
gracji politycznej w Londynie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001. 
41 AIH, zespół 800, SMP, sygn. 87, PSL 1953−1955, folder 2, Wyniki dyskusji ko-
leżeńskiego…, op. cit., s. 2−5.
42 AIH, zespół 800, SMP, sygn. 87, PSL 1953−1955, folder 2, Odpis z listu kol. 
W. Soroki do Prof. K.[ota], Paryż, 3 IV 1953; Ibidem, folder 3, Odpis listu kol. 
W. Soroki do F. Wilka w sprawie konf. Szwajc., Paryż, 14 IV 1953.
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zasady legalizmu – tj. uznawania konstytucji kwietniowej, które 
jednak się nie powiodły43. 

Z korespondencji pomiędzy Stanisławem Kotem, Franciszkiem 
Wilkiem, Wacławem Soroką i Tadeuszem Chciukiem-Celtem wy-
nika, że faktycznie chyba najbardziej dotknięty postanowieniami 
„zjazdu szwajcarskiego” poczuł się Franciszek Wilk44. Był przeciwny 
temu, aby powstający biuletyn był afi rmowany przez Radę Europej-
ską i nie był też pewny, czy osoba T. Chciuka-Celta jest dobrą kandy-
daturą. Wilk nie zgadzał się też z zarzutami w sprawach politycznych. 
W odpowiedzi na zarzuty Wilka sprawy bronił Wacław Soroka – 
główny konstruktor i zapewne pomysłodawca tak uwag politycznych, 
jak i propozycji utworzenia Sekcji Wydawniczej. Ocenę politycznych 
działań władz PSL i PNKD przedstawiał jako wnioski grupy osób, 
które nie muszą być rozpowszechniane szerzej. Twardo natomiast 
bronił sprawy utworzenia Sekcji i nowego biuletynu. Pisał, że tego 
pisma domagają się tak zarządy główne, jak i pojedynczy członkowie 
PSL z Francji, Belgii, Holandii. Dowodził, że w terenie w tych pań-
stwach brak jest podstaw do pracy politycznej i społecznej, a tego, 
w postaci gotowych referatów i materiałów propagandowych na ak-
tualne tematy oczekują właśnie od Rady Europejskiej, jako struktury 
wspierającej działania krajowe. Soroka bronił też kandydatury Celta 
na redaktora biuletynu45.  

Prof. Stanisław Kot przyznał rację „zjazdowi szwajcarskiemu” 
przynajmniej co do potrzeby utworzenia Sekcji Wydawniczej. W li-
ście do T. Chciuka-Celta pisał, że on sam roześle wezwanie z zachętą 
do wpisywania się do Sekcji46. A już 1 czerwca 1953 roku informował 

43 MHPRL, sygn. MHPRL 11619, List Franciszka Wilka do Tadeusza Chciuka-Cel-
ta, Londyn, 20 V 1953 r.
44 Prof. Stanisław Kot w liście do T. Chciuka-Celta pisał, iż „Franek (…) boleje 
nad postawieniem sprawy w Szwajcarii”. MHPRL, sygn. MHPRL 11536, List Sta-
nisława Kota do Tadeusza Chciuka-Celta, Paryż, 22 VII 1953 r.
45 AIH, zespół 800, SMP, sygn. 87, PSL 1953−1955, folder 2, Odpis z listu kol. 
W. Soroki do Prof. K.[ota], Paryż, 3 IV 1953; ibidem, folder 3, Odpis listu kol. 
W. Soroki do F. Wilka w sprawie konf. Szwajc., Paryż, 14 IV 1953 r.
46 MHPRL, sygn. MHPRL 11538, List Stanisława Kota do Tadeusza Chciuka-Cel-
ta, Stuttgart, 19 V 1953 r.
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zarządy krajowe PSL w Europie o utworzeniu Sekcji Wydawniczej Eu-
ropejskiej Rady PSL, na której czele stanął Paweł Miszczak. W skład 
kierownictwa weszli: Stefan Krasula, Aleksander Gorajek, Tadeusz 
Celt jako redaktor „Biuletynu” oraz Wacław Soroka. Sekcja miała się 
utrzymywać z wpłat po 2 dolary od członków lub sympatyków PSL47. 

Obiekcje Franciszka Wilka zostały więc pokonane. Redaktorem 
nowo tworzonego „Biuletynu” został Tadeusz Chciuk-Celt, mający już 
wcześniejsze doświadczenie dzięki redagowaniu „Biuletynu Informa-
cyjnego PSL we Francji” oraz świeższe – z pracy w Polskiej Rozgło-
śni Radia Wolna Europa. Można postawić wniosek, z pewnym przy-
mrużeniem oka, że „trójka kontynentalnych przyjaciół” (prof. S. Kot, 
W. Soroka i T. Chciuk-Celt) pokonała „samotnego wyspiarza” F. Wil-
ka. „Biuletynu” domagano się bardzo szybko, bo już w lipcu prof. Kot 
naciskał na Celta, by kończył prace nad nim48.

Także postulaty o informacje ze strony władz PSL znalazły zro-
zumienie. 1 października 1953 roku NKW PSL wydał pismo okólne, 
w którym przedstawiono kwestie relacji pomiędzy Międzynarodową 
Unią Chłopską a Komitetem Wolnej Europy, scharakteryzowano sto-
sunek władz USA do emigracji politycznej oraz apelowano o koniecz-
ności utrzymania jedności w PSL49. 

Odpowiedzi na zarzuty odnośnie małej aktywności czołowych 
działaczy PSL w RWE można poszukiwać w liście S. Mikołajczyka 
do T. Chciuka-Celta z maja 1953 roku. Prezes PSL tłumaczył w nim 
Chciukowi, iż po tym jak odrzucono jego materiał na Święto Ludowe, 
nie chciał się narzucać rozgłośni. Mikołajczyk pisał, że udzielał krót-
kich wywiadów i napisał krótkie artykuły50. 

Wacław Soroka czynnie angażował się również w próby moderni-
zacji działań PSL, w tym także fi nansowych. Był zwolennikiem zor-

47 MHPRL, sygn. MHPRL 11541, Pismo Prezesa Europejskiej Rady PSL Stanisła-
wa Kota do Zarządów Krajowych PSL w Europie Zachodniej, Paryż, 1 VI 1953 r. 
48 MHPRL, sygn. MHPRL 11544, List Stanisława Kota do Tadeusza Chciuka-
Celta, Royat, 18 VII 1953 r.; Ibidem, sygn. MHPRL 11543, List Stanisława Kota 
do Tadeusza Chciuka-Celta, Royat, 1 VIII 1953 r. 
49 MHPRL, sygn. MHPRL/AN-4094, Pismo okólne NKW PSL, 1 X 1953 r.
50 MHPRL, sygn. MHPRL 11510, List Stanisława Mikołajczyka do Tadeusza 
Chciuka-Celta, Waszyngton, 14 V 1953 r.
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ganizowania Ośrodka Pracy Ludowej im. Wincentego Witosa. Inicja-
tywa ta miała przynieść PSL we Francji posiadanie własnego ośrodka 
gospodarczo-społecznego, który byłby miejscem organizacji kursów, 
ale przede wszystkim stanowiłby źródło dochodów. Soroka wszedł 
w skład komitetu zajmującego się przedsięwzięciem, prowadził nego-
cjacje z potencjalnymi zbywcami nieruchomości (początkowo mocno 
zaangażowano się w kupno posiadłości „zamku” Chateau Le Chatelet 
od Rosy Bailly, a kiedy to się nie udało próbowano kupić duże go-
spodarstwo rolne). Za czasów jego bytności we Francji sprawa była 
w toku51. Później inicjatywa nie doszła jednak do skutku, ponieważ 
PSL we Francji nie dało rady zgromadzić odpowiednich środków fi -
nansowych. 

Na przeszkodzie rozwoju kariery i działalności Soroki w PSL 
we Francji stanęły sprawy materialne. W 1953 roku ponownie pisał 
do sekretarza naczelnego PSL Stanisława Wójcika z prośbą o odwo-
łanie go z zajmowanych funkcji, co argumentował bardzo trudną sy-
tuacją fi nansową i koniecznością poszukiwania pracy zawodowej po-
zwalającej na utrzymanie rodziny oraz nadmiarem pracy w sekretaria-
cie PSL, przy braku pomocy organizacyjnej52. W liście do F. Wilka tak 
przedstawiał swoją ówczesną sytuację:

Moja dymisja z sekretariatu, choć zbiega się z najgorszym okresem i z najwięk-
szymi na nas atakami, też nie jest formą nacisku czy jakiegoś sabotażu. Wiesz 
dobrze, że od lipca 1951 r. nie dostaję pomocy obiecanej i do życia koniecznej. 
Do grudnia 1952 r. dawałem sobie radę. W grudniu wszystko się skończyło. Nie 
mam dziś najmniejszej sposobności do zarobków ubocznych, które we Francji są 
wprost wyjątkową tylko szansą. Mogę tylko zarabiać artykułami w R. Free E., ale 
tego nie mogę pogodzić z pracą w PSL na stanowisku sekretarza, bo sekretarz we 
Francji ma pracy na więcej niż 24 godzin na dobę! Wycofuję się z sekretariatu we 
Francji – ale nie opuszczam pracy. Nie mogę jedynie jej określić z góry i formalnie53.

51 Na temat tej inicjatywy zob. A. Indraszczyk, Sprawa Ośrodka Pracy Ludowej im. 
Wincentego Witosa we Francji. Przyczynek do dziejów Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego na emigracji, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 2006, nr 34, s. 193−200.
52 AIH, zespół 800 SMP, sygn. (box) 87, PSL 1953−1955, Pismo Wacława Soroki 
do Stanisława Wójcika, Paryż, 14 III 1953. 
53 Ibidem, Odpis z listu kol. W. Soroki do F.W., Paryż, 28 III 1953.
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Możliwe, że deprymująco na Sorokę wpłynęło to, że jego przyjaciel 
Tadeusz Chciuk-Celt, który w Paryżu znajdował się w znacznie trud-
niejszej sytuacji materialnej, otrzymał w końcu pomoc – etat w nowo 
tworzonej Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Soroka 
z jednej strony tracił dobrego kompana i współpracownika w spra-
wach ludowych, a z drugiej zdawał sobie sprawę, że nie ma dobrych 
widoków na polepszenie sytuacji materialnej PSL we Francji. Ścią-
galność składek była mizerna, nie udawały się też ludowcom przed-
sięwzięcia, których celem miało być utworzenie źródła dochodów 
dla Stronnictwa – jak np. sprawa Ośrodka Pracy Ludowej im. Win-
centego Witosa. 

Mimo iż swą prośbę formułował w tonie kategorycznym to jednak 
jeszcze niemal przez rok pozostał na zajmowanych stanowiskach. Nie 
udało się mu po prostu znaleźć lepszej pracy, o to w ówczesnym Pary-
żu było bardzo trudno. 

W okresie francuskim Soroka brał udział także w tworzeniu Pol-
skiej Unii Federalistów (PUF) w 1949 roku w Paryżu. PUF była 
polityczną odpowiedzią grupy Stanisława Mikołajczyka (czyli PSL, 
SP, SD skupionych w PNKD) na powstanie i działania Związku 
Polskich Federalistów. W tym czasie ruch federalny, zjednoczenio-
wy w Europie święcił swe trumfy. Ludowcy także i w nim chcieli 
mieć coś do powiedzenia, tym bardziej, że wówczas idea integracji 
Europy, jako sposobu na wolność i siłę Europy była bardzo popu-
larna. Prezesem PUF został Karol Popiel z SP, wiceprezesem prof. 
Stanisław Kot, następnie Franciszek Wilk, zaś Wacław Soroka zo-
stał sekretarzem generalnym. Soroka z ramienia PUF wziął udział 
w 1950 roku w kongresie Europejskiej Unii Federalistów (najwięk-
szej w tym czasie organizacji federalistów europejskich)54. Był to 
jednak epizod w jego życiu, tak samo jak PUF i jej udział w EUF 
dla PSL, bowiem uczestnictwo PUF i PNKD w EUF było czysto 
formalne, a ludowcy się tam nie udzielali. 

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku prowadzone były 
różne akcje mające na celu zjednoczenia emigracji politycznej. Sta-

54 Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Polskie Stronnictwo Ludowe 
na Uchodźstwie, sygn. 441, Ruchy federalistyczne, Polska Unia Federalistów w Pa-
ryżu.
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nisław Mikołajczyk i jego PSL również takie prowadziło, z pewnym 
sukcesem, doprowadzając w 1948 roku do utworzenia Porozumienia 
Stronnictw Demokratycznych, które w 1950 roku przekształciło się 
w Polski Narodowy Komitet Demokratyczny. W jego skład wcho-
dziły oprócz PSL, Stronnictwo Pracy i Stronnictwo Demokratyczne, 
a początkowo także i część Polskiej Partii Socjalistycznej. PNKD był 
opozycyjnie nastawiony do tzw. „zamku”, czyli Prezydenta RP i rządu 
RP, ale także do innych ośrodków, jak Rada Polityczna, Rada Narodo-
wa czy Rada Trzech. Powstanie tych kilku ośrodków kierowniczych 
emigracji politycznej nie kończyło dążeń ku zjednoczeniu emigracji. 
Na początku 1954 roku ogłoszono Akt Zjednoczenia Rady Narodowej 
i Rady Politycznej, do którego zapraszano także i PSL oraz pozostałe 
partie z PNKD. Nie były one jednak tym zainteresowane. W związku 
z tą inicjatywą, Wacław Soroka opublikował na łamach „Biuletynu 
Europejskiej Rady Polskiego Stronnictwa Ludowego” artykuł pt. Jed-
ność poglądów czy działania, w którym tłumaczył stanowisko PSL 
w tej sprawie. 

Soroka, jak wszyscy ludowcy, rozpatrywał kwestię ewentualnego 
porozumienia z innymi ośrodkami emigracji politycznej przez pry-
zmat stosunku do przedwojennego reżimu sanacyjnego, którego był 
wielkim kontestatorem. Z tego powodu dowodził przede wszystkim, 
jakie w przeszłości popełniano błędy, które stały się przyczyną nie-
osiągnięcia stanu jedności narodu. Pierwszą było przekraczanie przez 
obywateli granic wolności poglądów i metod działania, które powin-
ny być ograniczane dobrem powszechnym, a z drugiej strony takież 
samo było przekraczanie granic przez reżim państwowy. Drugą przy-
czyną było zbyt wąskie pojęcie państwa, w którym nie znajdowano 
wystarczającego miejsca dla różnicy poglądów politycznych, wyznań 
religijnych, narodowościowych i etnicznych. Sprawiło to, że nie uda-
ło się Polakom przed wojną przyciągnąć do idei Rzeczypospolitej ani 
narodów ościennych, ani mniejszości narodowych, a także, że odstra-
szano od niej wszystkich, którzy myśleli inaczej niż sanacja. Za trzecią 
przyczynę Soroka uznał właśnie dążenie do wytępienia przeciwników. 
Brakowało zdolności do kompromisu. Wobec tego uważał, że „Dokąd 
nie przyjdzie szczere i konsekwentne unicestwienie tych zarazków – 
zarówno czerwonych, jak i białych czy czarnych, czy innego koloru, 
dotąd jedność polityczna narodu nie będzie możliwa”. Soroka oczy-
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wiście uważał, że wspólna praca jest konieczna, mimo różnicy poglą-
dów. Przede wszystkim należało podjąć działania przeciwko zamie-
rzeniom rosyjskim – tworzenia „nadnarodu słowiańskiego lub środ-
kowo i wschodnioeuropejskiego”, przeciwstawiać się tworzeniu nowej 
kultury, obcej tradycjom kulturowym Polaków czy innych narodów. 
W związku z tym Soroka proponował, by zamiast czczych „jedno-
ści politycznych” skupić się na powoływaniu na emigracji instytutów 
i organizacji, które by miały za zadanie ocalić kulturę polską, trady-
cję, tożsamość, nie w oparciu o parytety polityczne, ale o fachowość 
wykonawców55. 

Był to jeden z ostatnich aktów pracy Wacława Soroki we francu-
skich strukturach PSL. 25 kwietnia 1954 roku żegnał się z „fran-
cuskimi” kolegami. Do niego także uśmiechnęło się szczęście 
− nowojorskie biuro MUCh opuszczał dr Zbigniew Jurczyński, 
a na jego miejsce wytypowany został Wacław Soroka56, co zapew-
ne było dziełem Stanisława Mikołajczyka, a być może Stanisława 
Bańczyka. Mogło to mieć też związek z narastającym konfl iktem 
pomiędzy Mikołajczykiem a Bańczykiem i częścią NKW PSL. 
Możliwe, że i jedna, i druga strona chciała mieć po swojej stronie 
Wacława Sorokę. Jednak to tylko domysły, niepotwierdzone dotych-
czas żadnym źródłem. Centralnym Biurem MUCh w Nowym Jorku 
Wacław Soroka kierował krótko. 

Po przyjeździe do USA Soroka znalazł się w centrum dużego kon-
fl iktu w łonie NKW PSL. Dotyczył on kwestii rozliczania się prezesa 
PSL z funduszy otrzymywanych od Amerykanów (z KWE i z Depar-
tamentu Stanu) oraz sposobu kierowania Stronnictwem. W tym zakre-
sie zarzucano Mikołajczykowi, iż ma zapędy dyktatorskie wewnątrz 
ugrupowania.

Nie wiadomo, czy Soroka faktycznie i z przekonaniem opowiedział 
się po stronie przeciwników prezesa PSL, ale faktem jest, iż na jednej 
z konferencji NKW PSL 10 czerwca 1954 roku w Nowym Jorku, we-
zwany do przedstawienia uwag i wniosków z działalności PSL w Eu-

55 W. Soroka, Jedność poglądów czy działania, „Biuletyn Europejskiej Rady Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego”, nr 4, kwiecień 1954, s. 1−7.
56 MHPRL, sygn. MHPRL/AN-9184, Okólnik PSL we Francji nr 1/54, Paryż, 
12 V 1954.  
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ropie, wymienił on szereg zarzutów wobec NKW. Nie znamy zapisów 
tejże konferencji, jednak można założyć, że były to zarzuty formuło-
wane przez Sorokę już wcześniej (np. podczas narady w Szwajcarii, 
zob. wyżej). Po dwóch miesiącach Soroka przedstawił na piśmie wła-
sną analizę działań PSL wraz z propozycjami reform. Domagał się 
„a) rozszerzenia i odnowienia składu osobowego władz naczelnych, 
b) podziału pracy i odpowiedzialności, c) spowodowania bardziej sze-
rokiej kontroli nad funduszami organizacyjnymi”. Pismo to Soroka 
przedłożył w NKW, ale także rozesłał kilku działaczom do wiadomo-
ści. Wskazywał w nim też kandydatów do władz PSL57. 

 Wystąpienie Soroki zostało odebrane przez Mikołajczyka jako 
atak na jego osobę. W konfl ikcie pomiędzy NKW a prezesem PSL 
Stanisławem Mikołajczykiem Soroka prawdopodobnie próbował za-
chować neutralność58, co jednak i tak zostało zinterpretowane jako 
wystąpienie przeciw prezesowi. Powodem kulminacji konfl iktu było 
złożenie przez Stanisława Mikołajczyka rezygnacji z funkcji preze-
sa PSL, co zostało, po dyskusji z Mikołajczykiem, przyjęte. Później, 
kiedy Mikołajczyk zmienił zdanie, członkowie NKW uznali, że nie 
ma on po temu podstaw i że aż do czasu zwołania kongresu będzie 
pozostawał zwykłym członkiem. Z tym Mikołajczyk się nie zgodził 
i odwołał się wprost do członków PSL we Europie. Uzyskał tam 
ogromne poparcie, aczkolwiek i przywódcy PSL w Europie stwier-
dzili, że za konfl ikt w NKW ponoszą winę zarówno Mikołajczyk, 
jak i reszta NKW. Na zwołanym w marcu 1955 roku I Kongresie 
PSL na emigracji Mikołajczyk uzyskał powszechne poparcie i zo-
stał wybrany prezesem PSL. Efektem było kolejne rozbicie. Z PSL 

57 Opracowanie Departamentu I KdsBP dotyczące sytuacji w emigracyjnym PSL 
i przygotowań do Światowego Kongresu PSL, Warszawa, luty 1955, [w:] Stanisław 
Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 2, Działalność w latach 
1947−1958, op. cit., s. 382−383.
58 Taki wniosek może wynikać, ze słów Soroki zamieszczonych w liście do Mi-
kołajczyka: „Do konfl iktu, który wybuchł w latach 1954−55, nie byłem należycie 
przygotowany i ustosunkowałem się biorąc pod uwagę jego fragmenty, a nie cały 
zespół zaangażowanych sił i problemów. Choć osobiście w jego rezultacie stra-
ciłem, organizacyjnie reprezentuję wobec przeciwników atut bezinteresowności 
i niezależności…”. AIH, zespół 800 SMP, sygn. 89, PSL 1957−1961, folder 12, 
List Wacława Soroki do Stanisława Mikołajczyka, Champaign, Illinois, 15 IV 1961.
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Mikołajczyka odeszła grupa Stanisława Bańczyka, która uznała się 
za Komitet Zagraniczny PSL59. 

Wacław Soroka przystał do grupy Stanisława Bańczyka, Stanisława 
Wójcika i Władysława Zaremby. Wszedł w skład Tymczasowej Rady 
Naczelnej PSL utworzonej przez „rozłamowców”, ale jako zwykły 
członek60. Z grupy tej Soroka odszedł na początku lat 60., czego powo-
dem była zmiana linii politycznej dokonana przez Wójcika i Zarembę 
(„dogadywanie się z reżimem komunistycznym w Polsce”)61. 

Na okres przynależności Soroki do grupy Bańczyka przypada czas 
przemian październikowych w Polsce, które spowodowały także spo-
ro zamętu pośród emigracji polskiej62. Nie znamy zapatrywań Soroki 
na podejmowane przez Gomułkę „reformy”. Jednym z efektów prze-
mian w Polsce, rozpoczętych jeszcze przed odwilżą październikową, 
była kwestia możliwości przyjazdu do Polski. Spowodowało to olbrzy-
mie zainteresowanie polskich emigrantów, którzy zaczęli przyjeżdżać 
do kraju, na krótkie okresy, a liczni także decydowali się na powrót 
na stałe. W ugrupowaniach politycznych i społecznych emigracji oba-
wiano się, że udający się do kraju Polacy mogą zostać zwerbowani 
przez służby specjalne PRL. W związku z tym kwestia możliwości 
wyjazdów do Polski była długo dyskutowana we wszystkich ośrod-
kach i ugrupowaniach emigracji polskiej. Wacław Soroka nie był 

59 Na temat tego konfl iktu zob. R. Buczek, Stanisław Mikołajczyk, t. 2, Century 
Publishing Company Ltd., Toronto 1996, s. 371−401; R. Turkowski, Działalność 
organizacyjno-programowa ludowców na uchodźstwie (1954−1975), [w:] Polski 
ruch ludowy na emigracji (1954−1968), dokumenty i materiały, cz. 2, wstęp, wpro-
wadzenie, opracowanie i wybór Romuald Turkowski, Kielce 2006, s. 15−17; zob. 
także dokumenty edytowane na stronach 71−124.
60 Notatka informacyjna ofi cera operacyjnego Wydziału V Departamentu I MSW 
Tadeusza Jankowskiego dotycząca działalności grupy Bańczyka – Wójcika, War-
szawa, 29 III 1958, [w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeń-
stwa, t. 2, Działalność w latach 1947−1958, op. cit., s. 698−699.
61 Protokół z posiedzeń NKW-PSL zespołu amerykańskiego, 17−18 V 1964, Chica-
go, [w:] Polski ruch ludowy…, op. cit., cz. 2, s. 255.
62 Na temat ogólnych postaw polskiej emigracji wobec przemian październikowych 
zob. m.in.: P. Zaręba, Emigracja wobec Października. Postawy polskich środowisk 
emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955−1957, Wydawnictwo 
LTW, Warszawa 2001; A. Friszke, op. cit., s. 242−289.  
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przeciwny tym wyjazdom. Uważał, że każdy ma do tego prawo, i nie 
może tego zakazywać ani też potępiać żadna organizacja63.

Już pod koniec lat 50. Soroka chciał powrócić do PSL Stanisława 
Mikołajczyka. Według Franciszka Wilka, Soroka prosił Mikołajczy-
ka o spotkanie, by wyjaśnić nieporozumienia, ale Mikołajczyk praw-
dopodobnie nie odpowiedział Soroce. Wilk w tym czasie uważał So-
rokę za bardzo wartościowego działacza, pomimo zarzutów wobec 
Mikołajczyka i NKW, które Soroka stawiał wcześniej. Wilk uważał, 
że w tym czasie, pod koniec lat pięćdziesiątych, struktury francuskie 
PSL stawały w obliczu „poważnego rozgardiaszu”. Spowodowany był 
on przez konfl ikty personalne. Wilk twierdził, że była bardzo napięta 
sytuacja pomiędzy Janem Kulpińskim – prezesem ZG PSL we Fran-
cji a Adamem Bitońskim – wiceprezesem ZG PSL we Francji, a tak-
że pomiędzy Bitońskim a Januszem Borowczakiem. Na Bitońskiego 
skarżyli się także i Urbański – sekretarz ZG PSL we Francji, i Tom-
czak – członek ZG PSL we Francji. W obliczu takiego kryzysu, Wilk 
uważał, że Soroka, jako bardzo dobrze znający środowisko francuskie, 
doskonale mógłby ująć i poprowadzić prace organizacyjne64. Wilk 
w tym czasie jeszcze nie wiedział, że działania Bitońskiego wynikały 
z jego agenturalnej działalności dla służb PRL i miały na celu właśnie 
dezorganizowanie prac i struktur PSL. 

Warto tu zaznaczyć, że służby PRL, których celem było dezin-
tegrowanie PSL na emigracji, poprzez podsycanie konfl iktów i do-
prowadzanie do rozłamów, starały się uzyskać wpływ na Wacława 
Sorokę, by wyperswadować mu chęć pogodzenia się z Mikołaj-

63 Pisał o tym w liście do Władysława Krawczyka, skarbnika Związku Harcerstwa 
Polskiego we Francji, zob. Notatka pracownika rezydentury Departamentu I MSW 
w Paryżu ps. „Kalinowski” dotycząca spotkania z Władysławem Krawczykiem 
w dniu 3 maja 1958 r., [w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpie-
czeństwa, t. 2, Działalność w latach 1947−1958, op. cit., s. 706−707.
64 Zapis rozmowy wicedyrektora Departamentu III MSW płk. Stanisława Filipiaka 
i naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW kpt. Adama Malika z agentem ps. 
„Rolland” w dniu 19 listopada 1959 r. na temat jego rozmów z Franciszkiem Wil-
kiem, Warszawa 19 XI 1959, [w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu 
bezpieczeństwa, t. 3, Działalność w latach 1959−1966, wybór dokumentów Witold 
Bagieński, Franciszek Dąbrowski, Franciszek Gryciuk, oprac. Witold Bagieński 
i inni, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa−Łódź 2010, s. 210−211.
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czykiem. W tym celu powzięto plan, by wykorzystać Antoniego 
Marię Sorokę – brata stryjecznego Wacława – do przeciwdziałania 
powrotowi Soroki do Mikołajczyka. Miało to się odbywać poprzez 
informowanie Wacława przez Antoniego w listach, iż Mikołajczyk 
w kraju jest całkowicie skompromitowany, nie ma żadnego oparcia 
w chłopstwie itd.65

Służby PRL prowadziły przeciwko Soroce następujące działania: 
Wydział V Departamentu VII MBP, następnie Wydział V/VIII De-
partamentu I KdsBP/MSW prowadził Agenturalne Rozpoznanie 
na Osobę, następnie Wydział VIII Departamentu I MSW prowadził 
Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną krypt. „Kanarek” nr rej. 3523 
(1962−1965) dot. Soroki66. Wiadomo też, że w Lublinie prowadzono 
rozpracowanie agencyjne przeciwko Soroce o kryptonimie „Kamele-
on”67. Nie ma jednak informacji, że Wacław Soroka podjął współpracę 
z reżimem. 

Soroka nie zraził się początkowym brakiem odpowiedzi Mikołaj-
czyka i nadal starał się wrócić do PSL. Pisał o tym do niego w listach, 
prosząc o kontakt, o informacje o Stronnictwie itd. Jednoznacznie 
uznawał Mikołajczyka za jedynego prezesa PSL, co wyjaśniał nastę-
pująco: „Uznaję fakt historyczny, że Pan przewodzi temu Stronnictwu 
jako prezes okresu, w którym sprawy małych narodów są nadzwyczaj 
trudne i uzależniane bardziej niż kiedykolwiek w dziejach od prze-
biegu i wyniku konfl iktów światowych”68. Prosił prezesa PSL o radę 
w kwestii wyboru tematu na napisanie książki, czy powinno być „The 
Institutions of Cooperation Between the States Under Soviet Infl u-
65 Plan sporządzony przez starszego ofi cera operacyjnego Wydziału II Departa-
mentu III MSW mjr. Władysława Cenkalskiego i starszego ofi cera operacyjnego 
Wydziału II Departamentu III MSW kpt. Lucjana Wielonka dotyczący działań 
Wydziału II Departamentu III MSW wobec grupy Stanisława Bańczyka, Stani-
sława Wójcika i Władysława Zaremby, [w:] Stanisław Mikołajczyk w dokumen-
tach aparatu bezpieczeństwa, t. 3, Działalność w latach 1959−1966, op. cit., 
s. 294.
66 Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 2, Działalność 
w latach 1947−1958, op. cit., s. 233, przypis 1.
67 Ibidem, s. XXVI.
68 AIH, zespół 800 SMP, sygn. 89, PSL 1957−1961, folder 12, List Wacława Soroki 
do Stanisława Mikołajczyka, Champaign, Illinois, 15 IV 1961. 
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ence, 1945−1962”, czy „Non-Communist Political Parties in the East-
ern-Central Europe”?69

Według zapisów w protokole z posiedzenia NKW PSL zespołu ame-
rykańskiego z maja 1964 roku Soroka w listach do Mikołajczyka poddał 
swe postępowanie krytyce, ale też odważnie skrytykował obie strony kon-
fl iktu z 1954 roku – czyli i Mikołajczyka, i jego adwersarzy. Mikołajczyk 
uznał gest Soroki za wystarczający i nawiązał z nim korespondencję70. 

Po powrocie do PSL Wacław Soroka ponownie stał się aktywnym 
działaczem, czego dowodem było wprowadzenie go do Rady Naczel-
nej PSL na III Kongresie PSL, który odbył się w październiku 1963 
roku w Paryżu71. Powrót Soroki do PSL Mikołajczyka skutkował też 
publikacją jego artykułów w „Jutrze Polskim”. Były to przede wszyst-
kim dwa teksty wspomnieniowe, wyjaśniające jego działania w prze-
szłości, w czasie wojny i w ruchu ludowym72, ale także odpierające 
zarzuty kierowane przeciwko niemu przez Stanisława Wójcika73, pod-
dające w wątpliwość udział Soroki w Batalionach Chłopskich i szcze-
rość jego jako ludowca74. W innych artykułach Soroka pisał na temat 
współczesnych wydarzeń politycznych, wiążąc je z problematyką 
państw Europy Środkowej – jak np. kryzysu kubańskiego75 czy o pa-
pieżu Janie XXIII, eksponując jego chłopskość76. Także pisząc artykuł 

69 Ibidem, sygn. 90, PSL 1962−1966, folder 2, List Wacława Soroki do Stanisława 
Mikołajczyka, Champaign, Illinois, 27 V 1962.
70 Protokół z posiedzeń NKW-PSL zespołu amerykańskiego, 17−18 V 1964, Chica-
go, [w:] Polski ruch ludowy…, op. cit., cz. 2, s. 255.
71 Nowe władze naczelne PSL, „Jutro Polski”, nr 18/19, 15 XI 1963, s. 3.
72 W. Soroka, W imię prawdy…, op. cit.; idem, Z dziejów ruchu oporu na Lubelszczyź-
nie, „Jutro Polski”, nr 13/14, 11 VIII 1963, s. 4−6. Soroka wracał do tych spraw i póź-
niej, zob. idem, Rok 1944−45 na Lubelszczyźnie, „Jutro Polski”, nr 4, 1 IV 1975, s. 3. 
73 Podane w artykule S. Wójcika, W odpowiedzi atakującym, „Oblicze Tygodnia”, 
nr 181/231, 9 VI 1962, s. 4−5.
74 W. Soroka, Błędy i upór czy polityka podporządkowania, „Jutro Polski”, 
nr 14−15, 15 VIII 1962, s. 4−5.
75 Idem, Wypadki na Kubie a wyzwolenie wschodniej Europy, „Jutro Polski”, 
nr 22−23, 30 XII 1962, s. 1−2.
76 Idem, Jan XXIII – geniusz chłopskiej prostoty i zdrowego sensu, „Jutro Polski”, 
nr 12, 15 VII 1963, s. 1−2.
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zapowiadający III Światowy Kongres PSL w 1963 roku czynił to po-
kazując, że PSL to postęp i wolność wobec jarzma komunistycznego77. 
W innym artykule, na który warto zwrócić uwagę, zatytułowanym 
Perspektywy pracy politycznej na emigracji, Soroka przedstawiał swój 
punkt widzenia na rozwój cywilizacji ludzkiej, zmierzającej do spo-
łeczności ogólnoświatowej. Zgadzając się z tą perspektywą, Soroka 
zwracał uwagę, że stwarza ona szanse na wolność narodów zza że-
laznej kurtyny, bowiem droga do jedności światowej musi biec przez 
etap swobodnej państwowości narodowej. Soroka łajając emigrację 
polityczną za jej ogromną kłótliwość i niezdolność do podejmowania 
wspólnych działań, wskazywał jednocześnie, że musi ona reprezen-
tować zniewolony naród i dbać o jego interesy w tym procesie nowej 
organizacji świata78. 

Kwestię problematyki integrowania świata, a przede wszystkim Eu-
ropy, w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej (co było jednym 
z elementów kanonu programu politycznego PSL na emigracji i Między-
narodowej Unii Chłopskiej) Soroka kontynuował w artykule poświęco-
nym gen. Władysławowi Sikorskiemu. Przypominał o pomysłach i pla-
nach federacji środkowoeuropejskiej realizowanych przez Naczelnego 
Wodza, akcentując ich wielką aktualność, którą kontynuuje PSL79.  

W innym ciekawym artykule, pisanym w roku millenium chrztu 
Polski, Soroka wyjaśniał zbieżność dziedzictwa chrześcijańskiego 
w Polsce z dziedzictwem ruchu ludowego. I przy tej okazji wskazywał 
także, że zdolność do jednoczenia się Polaków z innymi narodami, 
jest polską historyczną indywidualnością – na przykładach unii Polski 
i Litwy80.

13 grudnia 1966 roku okazał się dniem bardzo smutnym. Zmarł 
wówczas prezes PSL i MUCh Stanisław Mikołajczyk. Pomimo że 
prowadził politykę w sposób kontrowersyjny, że wiele mu zarzu-

77 Idem, Kongres wolności i postępu, „Jutro Polski”, nr 16, 30 IX 1963, s. 1−2.
78 Idem, Perspektywy pracy politycznej emigracji, „Jutro Polski”, nr 9/10, 2 VI 
1963, s. 4−5.
79 Idem, Wielkie linie polityki generała W. Sikorskiego, „Jutro Polski”, nr 13−14, 
11 VIII 1963, s. 2−3.
80 Idem, Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej dziedzictwem Ruchu Ludowego, „Jutro 
Polski”, nr 8−9, 29 V 1966, s. 4−5.
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cano w kwestii działalności w czasie wojny – np. parcie do porozu-
mienia ze Stalinem – to jednak jego śmierć wywołała autentyczny 
smutek i żal wśród emigracji polskiej. Także u Wacława Soroki. Dał 
temu wyraz nie tylko w mowie żałobnej, ale również w artykule 
przedstawiającym politykę Mikołajczyka. Przekonywał w nim, że 
kręgosłupem działań politycznych prezesa PSL była wiara w demo-
krację, jako jedyną formę ustroju zdolną do zaspokojenia potrzeb 
mas81. 

Jeszcze przed III Kongresem PSL w 1963 roku jedną z najważniej-
szych spraw, jakimi zajmowało się PSL była kwestia zjednoczenia. 
Chodziło o ponowne połączenie wszystkich, którzy kiedykolwiek 
odeszli z PSL, m.in. Stanisława Bańczyka, Stefana Korbońskiego, 
Kazimierza Bagińskiego, Władysława Zarembę, Stanisława Wójcika 
i wielu innych. Przez dłuższy czas było to hamowane przez prezesa 
S. Mikołajczyka. Dopiero po jego śmierci sprawy nabrały większego 
tempa i zaczęto przygotowywać nowy, IV Kongres PSL, który miał 
się odbyć w Paryżu w 1968 roku, a na którym planowano dokonać 
wielkiego zjednoczenia. Wacław Soroka opowiadał się za jednocze-
niem PSL, stawiał wszakże warunek, że nie powinno się podejmować 
żadnej współpracy z reżimem w Polsce82. 

Uznaniem dla działalności Soroki było to, że w planowanym 
IV Kongresie PSL zamierzano powierzyć mu jeden z głównych refe-
ratów – na temat spraw programowych83 oraz powierzyć mu funkcję 
I wiceprezesa Rady Naczelnej84. Proponowano także, by Soroka prze-

81 Idem, U podstaw polityki St. Mikołajczyka, „Jutro Polski”, nr 7, 14 V 1967, s. 2. 
82 Protokół z posiedzenia Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, Zespołu amerykańskiego, 12−13 V 1967, Chicago, [w:] Proto-
kół z posiedzeń NKW-PSL zespołu amerykańskiego, 17−18 V 1964, Chicago, [w:] 
Polski ruch ludowy…, op. cit., cz. 2, s. 299; Protokół z posiedzenia Rady Naczelnej 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zespół Amerykański, 13 V 1967, Chicago, [w:] 
Protokół z posiedzeń NKW-PSL zespołu amerykańskiego, 17−18 V 1964, Chicago, 
[w:] Polski ruch ludowy…, op., cit., cz. 2, s. 302.
83 Protokół z zebrania rozszerzonego NKW PSL, Zespół Europejski, 27−28 V 1967, 
Comblain-la-Tour, [w:] Protokół z posiedzeń NKW-PSL zespołu amerykańskiego, 
17−18 V 1964, Chicago, [w:] Polski ruch ludowy…, op. cit., cz. 2, s. 305.
84 Protokół z posiedzenia Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego – Zespołu Amerykańskiego i działaczy terenowych, 2 III 1968, 
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wodniczył Prezydium Kongresu85. Wydaje się, że spory wpływ na to 
mogli mieć jego przyjaciele z „czasów europejskich”. 

Soroka jednak nie przez wszystkich był lubiany i doceniany. Fran-
ciszek Wilk w listach do Hanny Chorążyny złościł się na niego, twier-
dził nawet, że szkoda czasu i wysiłku na korespondencję z nim86. Stało 
to w sprzeczności z tym, co mówił o Soroce pod koniec lat 50., kiedy 
uważał, że przydałby się on bardzo, by zebrać z powrotem w całość 
organizację francuską. 

IV Kongres PSL odbył się w dniach 19−20 października 1968 roku 
w Brukseli. Wacław Soroka faktycznie został przewodniczącym Pre-
zydium Kongresu i kierował pracami Kongresu. Obok niego w pre-
zydium zasiedli mgr Stanisław Wiszniewski z Londynu jako wice-
przewodniczący, Władysław Banasiewicz z Glasgow i Bolesław Lauk 
z Arnhem jako sekretarze. Soroka wszedł także w skład komisji pro-
gramowej Kongresu87. 

Na Kongresie Wacław Soroka wygłosił referat pt. „Cele i zadania 
PSL w perspektywie historycznej”. Za najważniejszy cel PSL na emi-
gracji, tożsamy z pierwotnym celem PSL Wincentego Witosa Soro-
ka uznał dążenie do niepodległego państwa polskiego. Soroka dowo-
dził, iż małe narody swobodnie mogą rozwijać się tylko w warunkach 
przez siebie dobrowolnie wybranych. Za takie uważał albo posiada-
nie własnego, niepodległego i suwerennego państwa albo współżycie 
z innymi narodami w innym państwie, ale pod warunkiem własnej, 
swobodnej decyzji o tym. Dla Soroki było oczywistym, że Polacy, jak 
i inne narody państw środkowoeuropejskich, a także republik bałtyc-
kich, Białorusini i Ukraińcy w takich warunkach nie żyją, bowiem 
albo siłą zostali wcieleni bezpośrednio w skład ZSRR, albo znaleźli 

Chicago, [w:] Protokół z posiedzeń NKW-PSL zespołu amerykańskiego, 17−18 V 
1964, Chicago, [w:] Polski ruch ludowy…, op. cit., cz. 2, s. 333−334.
85 Protokół z posiedzenia NKW PSL w przeddzień IV Kongresu PSL, 18 X 1968, 
Bruksela, [w:] Protokół z posiedzeń NKW-PSL zespołu amerykańskiego, 17−18 V 
1964, Chicago, [w:] Polski ruch ludowy…, op. cit., cz. 2, s. 345.
86 MHPRL, sygn. MHPRL 6410, List Franciszka Wilka do Hanny Chorążyny, Har-
row, 11 XI 1967.
87 Czwarty Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bruksela 19−20 X 1968. 
Referaty – przemówienia – uchwały – władze naczelne, nakładem PSL, Londyn 
1969, s. 41−42.
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się pod jego kontrolą. 
Wacław Soroka wskazywał także na trudności z możliwością odzy-

skania niepodległości, w związku z czym uważał, że koniecznie nale-
ży szukać po temu pomocy. Jak mówił: 

Trzeźwy sąd zastępują nieraz marzenia o naszej samodzielności i naszej po-
tędze, sen o szpadzie, która może jeszcze być zwycięska bez niczyjej pomocy 
i bez potrzeby współpracy z kimkolwiek, nawet w tej epoce bomby atomowej, czy 
wodorowej i międzyplanetarnych rakiet. A my widzimy, że tylko współpraca Polski 
z wszystkimi narodami na świecie, w tym koniecznie z Zachodem (…). Niepod-
ległość i suwerenność Polski musi się opierać o szeroką współpracę ze światem 
wolnym, z całym światem. Wymaga ona pełnego zrozumienia i zaangażowania 
w ruchach federalnych, wymaga afi rmacji i współpracy z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych, wymaga nie dąsania się i zarzutów pod adresem demokracji Za-
chodu, lecz ich zrozumienia i dobrego do nich dostępu88.

Uzasadniał to tym, że świat ulega ogromnym przemianom. „Świat 
się zmienia, zmniejsza się, kurczy się, staje się coraz bardziej współ-
zależny, nakierowany na wspólne tworzenie warunków materialnych, 
koniecznych do przeżycia nowych miliardów ludności globu”. Soroka 
uważał, że z państw narodowych wyłaniała się ponadnarodowa ko-
nieczność współżycia ludzkości „a za nią jakaś międzynarodowa or-
ganizacja świata”. Wskazywał dalej, że zmienia się sens suwerenności 
i treść niepodległości. W związku z czym twierdził, że koniecznością 
dla PSL jest poszukiwanie współpracy z sąsiadami i z innymi pań-
stwami, narodami na świecie. 

W sferze ideologicznej Soroka przypomniał najważniejsze warto-
ści ruchu ludowego. Zaliczył do nich wolność jednostki, postępowość, 
godność i interesy człowieka, tolerancyjność rasową, demokratycz-
ność89. 

Według relacji Franciszka Wilka Wacław Soroka był autorem De-
klaracji Ideowej uchwalonej na Kongresie. Proponowano mu także ob-
jęcie funkcji I wiceprezesa NKW, jak również i każdej innej, jednakże 

88 Cele i zadania PSL w perspektywie historycznej. Referat ideowo-programowy dr. 
Wacława Soroki, [w:] Czwarty Kongres…, op. cit., s. 69.
89 Ibidem, s. 69−73.
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Soroka ich nie przyjął i nie wszedł do władz Stronnictwa. Wilk nazy-
wał go w tym czasie wielkim autorytetem90, co świadczy o kolejnej 
zmianie oceny Soroki przez niego. 

Do jego autorytetu Wilk odwoływał się w czasie, kiedy złożył wnio-
sek w imieniu PSL o przystąpienie do tworzącej się w Londynie Rady 
Jedności Narodowej (RJN). Mimo iż Soroka nie był członkiem władz, 
to Wilk wysyłał mu wniosek z prośbą o wypowiedź, a otrzymawszy 
pozytywną, informował o tym w listach innych członków PSL, wska-
zując na autorytet Soroki91.

Środowisko PSL było podzielone, co do inicjatywy Wilka, choć 
na spotkaniu NKW 18 maja 1969 roku postanowiono powierzyć pro-
wadzenie dalszych rozmów prezesowi Wilkowi i sekretarzowi Józe-
fowi Rzemieniewskiemu92. PSL do RJN w Londynie zostało przyjęte 
na posiedzeniu Rady w dniu 6 grudnia 1969 roku93. I był to początek 
kolejnego i chyba najpoważniejszego rozłamu w PSL na emigracji.

Wacław Soroka, nie będąc członkiem władz PSL stał nieco 
z boku tego problemu. Z listu F. Wilka do T. Chciuka-Celta wy-
nika, że Soroka napisał dla „Jutra Polski” znakomity artykuł pt. 
Zjednoczeni czy rozbici na zawsze?94. Nie udało się jednak odna-
leźć tego artykułu. W 1972 roku wypowiadał się za linią postę-
powania Franciszka Wilka95. Opowiadał się za jednością PSL, ale 
był przeciwny udziałowi w PSL niektórych grup ludowych, np. 
„rewizjonistów niemieckich”96. 
90 MHPRL, sygn. MHPRL 10751, List Franciszka Wilka do Janusza Zwolińskiego, 
Harrow, 29 III 1969.
91 Ibidem.
92 MHPRL, sygn. MHPRL 10755, Protokół posiedzenia Naczelnego Komitetu Wy-
konawczego PSL odbytego w Comblain-la-Tour (Belgia) w dniach 17 i 18 maja 
1969, s. 5.
93 MHPRL, sygn. MHPRL 10757, List Franciszka Wilka do członków NKW PSL, 
Harrow, 7 XII 1969.
94 MHPRL, sygn. MHPRL 11713, List Franciszka Wilka do Tadeusza Chciuka-
-Celta, Londyn, 15 I 1970.
95 MHPRL, sygn. MHPRL 10940, List Stanisława Bańczyka do Tadeusza Chciuka-
-Celta, Waszyngton, 30 X 1972.
96 MHPRL, sygn. MHPRL 10927, List Stanisława Bańczyka do Tadeusza Chciuka-
-Celta, Waszyngton, 25 IV 1975.
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Nie wiadomo kogo poparł Wacław Soroka po rozbiciu PSL na po-
czątku lat 70. na dwie grupy – londyńską z Franciszkiem Wilkiem 
i waszyngtońsko-brukselską ze Stanisławem Bańczykiem, Józefem 
Rzemieniewskim, Tadeuszem Chciukiem-Celtem. Kontakt utrzymy-
wał z oboma grupami. F. Wilk drukował w „Jutrze Polski” jego ar-
tykuły. Wiemy, że Soroka słał życzenia na Kongres PSL w Londynie 
w 1975 roku, ale wiemy też, że tak samo postąpił wobec Kongresu 
PSL w Brukseli, miał nawet w nim uczestniczyć, ale wymówił się obo-
wiązkami na uczelni97. Bardzo prawdopodobne, że starał się trzymać 
nieco na uboczu i nie angażować się bezpośrednio w konfl ikt pomię-
dzy oboma grupami. W tym kontekście można postawić hipotezę, że 
przewidywał ów konfl ikt wcześniej i dlatego odmówił wszelkich no-
minacji do organów władzy PSL na IV Kongresie Stronnictwa w 1968 
roku. Wprawdzie wówczas jeszcze nie mówiono o wchodzeniu PSL 
do Rady Jedności Narodowej – co stało się powodem rozłamu – ale 
Soroka mógł zdawać sobie sprawę, że może do tego dojść i że może to 
stać się zarzewiem konfl iktu. 

W 1979 roku Anna Chorążyna snuła plany zorganizowania „Radio-
wego Uniwersytetu Ludowego” przeznaczonego dla młodzieży wiej-
skiej w Polsce, dla pokolenia, które już nie zaznało „samokształcenia 
Wici”. W ten sposób chciała pomóc w samokształceniu młodzieży. 
Audycje miałyby się odbywać w ramach programów przygotowywa-
nych przez Tadeusza Chciuka-Celta w Polskiej Rozgłośni RWE. Wy-
kłady z literatury miał prowadzić Lipski, sprawy społeczne – Wiesław, 
wykłady historyczne – Wacław Soroka, biologię – Anna Chorążyna98. 
Inicjatywa ta jednak nie doszła do skutku.

97 MHPRL, sygn. MHPRL 12271, List Anny Chorążyny do Tadeusza Chciuka-Cel-
ta, Bruksela, 5 II 1975.
98 MHPRL, sygn. MHPRL 11231, List Anny Chorążyny do Tadeusza Chciuka-Cel-
ta, Bruksela, 23 IV 1979.
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***

Po roku pobytu w Nowym Jorku, czyli po wydaleniu Soroki z PSL 
i z Biura MUCh Sorokowie przenieśli się do Bloomington w stanie In-
diana. Tam Wacław z żoną Zofi ą (nazywaną przez niego i najbliższych 
przyjaciół Oleńką) uczyli języka polskiego oraz uzyskali magisterium 
z bibliotekoznawstwa. Soroka miał wykształcenie prawnicze, jednak 
nie wahał się dalej kształcić, jeżeli było to konieczne dla zdobycia pracy 
i utrzymania rodziny. Miał dwóch synów: Tomasza (Thomasa) i Paw-
ła (Paula) oraz córkę Monikę (Monique). W 1959 roku powierzono 
mu rozbudowanie kolekcji książek dotyczących Europy Wschodniej na 
Uniwersytecie Stanu Illinois w Urbanie. Pracował tam na stanowisku 
adiunkta (Assistant Professor) jako bibliograf kolekcji słowiańskiej. 

Soroka przyjął obywatelstwo amerykańskie. Fakt ten tłumaczył ko-
niecznością zawodową – wszyscy pracownicy stanowi musieli mieć 
obywatelstwo stanowe. Jednocześnie Soroka akcentował konieczność 
zmiany stanowiska do kwestii przyjmowania obywatelstwa innych 
krajów. Pisał o tym: „Oczywiście stosunek do obywatelstwa ulega 
i musi ulegać głębokim przemianom. Wszyscy stajemy się coraz bar-
dziej obywatelami większych zespołów politycznych. A w obecnym 
konfl ikcie ze światem komunistycznym lojalność wobec Stanów Zjed-
noczonych, do jakiej zobowiązuje obywatelstwo, należy do warun-
ków zwycięstwa własnej sprawy bez względu na charakter formalny 
w dziedzinie obywatelstwa”99. 

Praca w bibliotece nie satysfakcjonowała Sorokę. Zdawał on sobie 
sprawę, że ma lepszą sytuację niż większość imigrantów, jednakże 
jego aspiracje szły wyżej. Uważał, że lepiej by się sprawdzał i mógł 
zdziałać więcej jako wykładowca akademicki100. W związku z tym 
podjął starania o zrobienie doktoratu z „Governement” na India-
na University. Jednakże zanim otrzymał pozytywną odpowiedź, co 
do takiej możliwości, w 1963 roku przyjął posadę na Uniwersyte-
cie Stanowym Wisconsin (University of Wisconsin) jako profesor 

99 AIH, zespół 800 SMP, sygn. 89, folder 12, List Wacława Soroki do Stanisława 
Mikołajczyka, Champaign, Illinois, 15 IV 1961.
100 Ibidem, sygn. 90, PSL 1962−1966, folder 2, List Wacława Soroki do Stanisława 
Mikołajczyka, Champaign, Illinois, 27 V 1962.
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nadzwyczajny (Associate Professor), a od roku 1967 był już pełnym 
profesorem. W związku z tym Sorokowie przeprowadzili się do Ste-
ven Point w Wisconsin. Soroka wykładał historię Europy Wschodniej, 
a także był założycielem i kierownikiem programu studiów nad Rosją 
i Europą Środkowowschodnią. Pod koniec lat sześćdziesiątych utwo-
rzył na Uniwersytecie doroczny program wykładów o Polsce. Celem 
projektu było przybliżanie polskiej historii i kultury101. Wśród wykła-
dowców tego programu znalazło się wielu wybitnych gości102. Soroka 
usłyszawszy, że na kongres biskupów i księży polskich w Filadelfi i 
wybiera się prymas kardynał Stefan Wyszyński, porozumiał się z nim 
i zaprosił go do Wisconsin. Ostatecznie Wyszyński nie mógł przy-
jechać do USA, jednakże polecił wówczas Soroce kardynała Karola 
Wojtyłę103. I w ten sposób Soroka gościł jako uczestnika swego progra-
mu późniejszego papieża Jana Pawła II.

Wacław Soroka brał także czynny i stały udział w organizowanych 
corocznie, w ramach prac Amerykańskiego Stowarzyszenia dla Roz-
woju Studiów Słowiańskich, Słowiańskich konferencjach środkowo-
-zachodniego obszaru USA. W 1974 roku zorganizował panel na tej 
konferencji pt. „Ruchy chłopskie w Europie Środkowo-Wschodniej: 
niepodległość i komunizm”104.

W pracy akademickiej uzyskał szereg nagród, m.in. University 
Scholar Award i Nauczyciela Roku. Otrzymał też honorowy doktorat 
z prawa na Polskim Uniwersytecie Za Granicą w Londynie. Był człon-
kiem „Bench of Merit” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie105. 

101 Szerzej na temat tych kursów i programów zob. W. Soroka, Nauka o Polsce 
i polskiej kulturze na Uniwersytecie Wisconsin – Stevens Point, USA, „Roczniki 
Nauk Społecznych” 1993, t. 21, z. 1, s. 197−212.
102 Wacław Soroka, „Gwiazda Polarna”, 22 V 1999; AIH, zespół 800 SMP, sygn. 
90, 1962−1966, folder 7, List Wacława Soroki do Stanisława Mikołajczyka, Steven 
Point, Wisconsin, 26 VIII 1963.
103 P. Kosloski, In the Footsteps of a Saint. John Paull II’s Visit to Wisconsin, West-
Bow Press, 2015. 
104 W. Soroka, Polska i Polacy na konferencji slawistycznej w Ameryce, „Jutro Pol-
ski”, nr 7, 31 VIII 1974, s. 3.
105 Wacław Soroka, „Gwiazda Polarna”, 22 V 1999; AIH, zespół 800 SMP, sygn. 
90, 1962−1966, folder 7, List Wacława Soroki do Stanisława Mikołajczyka, Steven 
Point, Wisconsin, 26 VIII 1963. 
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W Steven Point Soroka nawiązał kontakty z tamtejszą Polonią oraz 
redakcją pisma „Gwiazda Polarna”. W piśmie drukowano jego artykuł 
o generale Władysławie Sikorskim106. 

Wacław Soroka publikował analizy dotyczące sytuacji politycz-
nej w Polsce, położenia Kościoła katolickiego w Polsce oraz ar-
tykuły historyczne, m.in. w takich czasopismach, jak: „Kultura”, 
„Zeszyty Historyczne”, „Jutro Polski”, „Bulletin of the Interna-
tional Peasant Union”, „The Polish Review”, „Studium Papers”, 
„The Central European Federalists”, „The American Historical 
Review”. Opublikował kilka skryptów, pisał rozdziały w pra-
cach zbiorowych. Często brał udział w konferencjach naukowych 
poświęconych Europie Środkowo-Wschodniej organizowanych 
w USA i Kanadzie. 

Soroka był członkiem władz Kosciuszko Foundation National Co-
uncil (1957−1967) i The North American Study Center for Polish Af-
fairs (od 1976). 

Na emeryturę przeszedł 8 stycznia 1987 roku, a w roku 1988 odbył 
podróż do Polski, podczas której miał trzymiesięczne wykłady gościn-
ne na KUL107.

Wacław Soroka zmarł w wieku 82 lat 22 kwietnia 1999 roku. Pocho-
wany został na cmentarzu Anioła Stróża w Stevens Point108.  
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Wacław Soroka − activist-emigrant. Biography

Keywords

Wacław Soroka, Home Army, underground people‘s movement, Polish Pe-
ople‘s Party (PSL), Polish People‘s Party in France, political emigration 1945

Abstract 
Wacław Soroka belonged to intelligentsia in Polish People‘s Party in exile. Born in 1917, 
he was studying at John Paul II Catholic University of Lublin, at Jagiellonian University 
after the war and Catholic University of Leuven in Belgium. During the war, he was head 
of the Information Offi  ce in the 4th District of the Framers‘ Battalions and the deputy of 
the head of Bureau of Information and Propaganda of the Home Army, simultaneously 
fi ghting in the Home Army and Farmers‘ Battalions. After the war he needed to hide, 
but remained active in the Freedom and Independence organization. In 1947, decision 
to escape to France made him a member of Stanisław Mikołajczyk‘s PSL, where he 
spread his wings as an organiser, initiator and animator of party‘s activity. In 1963, he 
became member of Chief Council and started his work as academic lecturer at University 
of Wisconsin − Stevens Point in America, where he lived from 1954. He died in 1999. 
In his academic, political an public activity he was addressing such issues as the rules 
for organizing and operating of Polish political emigration, activity patterns of Polish 
political parties in exile, history of Poland, its regime and law, underground activity 
during the Second World War, diff erences between democracy and other regimes, 
analysis of political systems in Soviet Union countries.

Wacław Soroka – Mitglied der Volkspartei im Exil. 
Biographische Skizze

Schlüsselworte

Wacław Soroka, Polnische Heimarmee, Untergrundvolksbewegung, Polni-
sche Volkspartei, Polnische Volkspartei in Frankreich, politische Emigration 
nach 1945

Zusammenfassung 
Wacław Soroka gehörte zur intellektuellen Elite der Polnischen Volkspartei im Exil. Er 
ist 1917 geboren. Soroka studierte Rechtswissenschaft an der Katholischen Universität 
Lublin und nach dem Krieg an der Jagiellonen-Universität und der Katholischen 
Universität Löwen in Belgien. Während des Krieges war er in der Heimarmee und 
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den Bauernbataillonen tätig. Er war Leiter des Informationsbüros des 4. Bezirks 
von Bauernbataillonen Lublin und stellvertretender Leiter des Informations- und 
Propagandabüros der Heimarmee im Bezirk Lublin. Nach dem Krieg versteckte er sich 
und war in der Organisation „Freiheit und Unabhängigkeit” tätig. 1947 fl oh er in den 
Westen, wo er in die Polnische Volkspartei von Stanisław Mikołajczyk eintritt. Er war 
ein unschätzbarer Organisator, Initiator und Animateur von Aktivitäten der Polnischen 
Volkspartei in Frankreich. Seit 1963 war er Mitglied des Obersten Rates der Polnischen 
Volkspartei. Seit 1954 wohnte er in den USA, wo er seit dem Jahr 1963 als akademischer 
Dozent an der Universität von Wisconsin-Stevens Point arbeitete. Er starb 1999. In 
seinen wissenschaftlichen, politischen und öff entlichen Aktivitäten beschäftigte er sich 
mit Problemen wie: Prinzipien der Organisation und des Funktionierens der polnischen 
politischen Emigration, Tätigkeitsmodell von politischen Parteien im Exil, polnische 
Geschichte, die Geschichte des polnischen politischen Systems und Rechts, konspirative 
Tätigkeit während des Zweiten Weltkriegs, Demokratie und andere politische Systeme, 
Analysen der politischen Systeme in den von der UdSSR unterworfenen Ländern.

Вацлав Сорока – член крестьянской партии на 
эмиграции. Биографический очерк
Ключевые слова 

Вацлав Сорока, Армия Крайова, подпольное народное движение, Поль-
ская крестьянская партия, Польская крестьянская партия во Франции, 
политическая эмиграция после 1945 года

Резюме
Вацлав Сорока принадлежал к интеллигентскому кругу Польской крестьянской 
партии (PSL) в изгнании. Родился в 1917 году, изучал право в Люблинском 
католическом университете, а после войны в Ягеллонском университете и 
Лёвенскогм католическом университете. Во время войны был членом Армии 
Крайовой (АК) и Крестьянских батальонов, руководил Бюро информации 
IV округа Крестьянских батальонов «Люблин» и заместителем главы Бюро 
информации и пропаганды АК в Округе «Люблин». После войны скрывался и 
действовал в организации «Свобода и Независимость». В 1947 бежал на Запад, 
где стал членом Польской крестьянской партии (PSL) Станислава Миколайчика. 
Он был неоценимым организатором, инициатором деятельности и активистом 
PSL во Франции.  С 1963 был членом Генерального совета PSL. С 1954 проживал 
в США, где с 1963 работал преподавателем в Университете Висконсин в Стивенс 
Пойнт. Умер в 1999. В своей научной, политической и общественной деятельности 
затрагивал такие вопросы, как: принципы организации и деятельности 
польской политической эмиграции, модели деятельности политических партий 
в изгнании, история Польши, история польского государственного строя и 
права, подпольная деятельность во время Второй мировой войны, демократия в 
сравнении с другими политическими системами, анализа политических систем в 
государства-сателлитах СССР.
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O sposobach komunikowania wartości w dyskursie 
politycznym (na przykładzie przemówień Ignacego Jana 
Paderewskiego)

Słowa kluczowe 

Ignacy Jan Paderewski, dyskurs polityczny, przemówienie, wartości, 
kohezja, powtórzenie leksykalne, powtórzenie składniowe

Streszczenie
Artykuł ukazuje, za pomocą jakich zabiegów językowych Ignacy Jan Paderewski 
wyrażał uznawany przez siebie system wartości. Poszerza wiedzę o kształtowaniu 
się dyskursu politycznego u progu odzyskania przez Polskę niepodległości 
i w pierwszych dziesięcioleciach formowania państwowości. Materiał przykładowy 
pochodzi z przemówień Paderewskiego z czasu jego zaangażowania w przywrócenie 
niepodległego bytu państwowego i okresu międzywojennego. Nadawca komunikuje 
o wartościach, np. o jedności narodowej, pracy dla dobra narodu, wolności narodu, 
sprawiedliwości głównie za pomocą powtórzeń leksykalnych i analogii składniowych. 
Są to zabiegi jednocześnie spójnościowe (kohezyjne) i perswazyjne. Paderewski nie 
tyle przekonuje, co wzmacnia wartości, które uznają jednocześnie odbiorcy i on sam. 
Ten wybitny polityk poprzez umiejętność komunikowania uznawanych zasad miał 
znaczący wpływ na kształtowanie dyskursu politycznego i podniesienie poziomu 
kultury politycznej w czasach odradzania się wolnej Polski w pierwszej połowie XX 
wieku.
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Niech mi jednak wolno będzie powiedzieć, że pracowałem gorliwie, 
nie myśląc o sobie ani też o bliskich krwią lub duchem, 

jedynie z troską o dobro narodu, który mi był i będzie
najdroższym i najbliższym

                                               Ignacy Jan Paderewski, 19241

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ukazanie językowych sposobów wyrażania 
wartości, które uznawał i reprezentował wybitny polski pianista, kom-
pozytor, mąż stanu Ignacy Jan Paderewski (1860−1941)2. Przeanalizo-

1 Przemówienie I.J. Paderewskiego do mieszkańców Wielkopolski z okazji 
nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego i obywatela 
honorowego m. Poznania przypominające ich zasługi dla sprawy polskiej, Poznań, 
21 listopada 1924 r., [w:] Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. 5, 1909–
1941. Wybór i przygotowanie dokumentów A.G. Dąbrowski, M.M. Drozdowski 
(red. nacz.), K. Janczewska-Sołomko, M. Perkowska-Waszek, X. Pilch, oprac. 
B. Janicka, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001, (kopia, maszynopis, MPCH 
[Muzeum Polskie w Chicago], zesp. I.J. Paderewskiego), s. 86.
2 Paderewski Ignacy Jan (1860−1941), „pianista, kompozytor, polityk. Ur. 6 
XI w Kuryłówce na Podolu, był drugim dzieckiem Jana (…), M. Perkowska, 
R. Wapiński, Paderewski Ignacy Jan (1860−1941), [w:] Polski Słownik Biografi czny, 
t. 24, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk, 1979, s. 795. „Trudno wyznaczyć czas, 
w którym P.[aderewski] wkraczał w życie polityczne. On sam za początek swej kariery 
politycznej uznał dwa wydarzenia z r. 1910: odsłonięcie pomnika Grunwaldzkiego 
w Krakowie (14 VII) i przemówienie, jakie miał we Lwowie w rocznicę urodzin 
F. Chopina (23 X). Dał w nim wyraz swej wierze w moc narodu i jego przetrwanie 
oraz swemu przekonaniu o nadrzędności kwestii narodowej”, ibidem, s. 799. „W dniu 
16 I 1919 roku objął stanowisko prezesa rady ministrów oraz równocześnie ministra 
spraw zagranicznych i delegata Polski (obok Romana Dmowskiego) na konferencję 
pokojową w Paryżu. (…). Był entuzjastycznie przyjęty przede wszystkim przez siły 
centrum i prawicy polskiej (…)”, ibidem, s. 800. „Dn. 4 XII P. złożył rezygnację 
ze stanowiska premiera i ministra spraw zagranicznych. W dn. 6 XII Piłsudski 
zaproponował mu utworzenie nowego rządu. P. podjął się próby jego sformowania, 
ale wobec negatywnego stanowiska głównych klubów sejmowych 9 XII złożył 
ostateczną rezygnację”, ibidem, s. 800. Zob. także, np. M.M. Drozdowski, Ignacy 
Jan Paderewski. Zarys biografi i politycznej, wyd. III rozszerzone, Warszawa 1986; 
idem, Ignacy Jan Paderewski. Pianista, kompozytor, mąż stanu, Warszawa 2001; 
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wanie tego zagadnienia może poszerzyć wiedzę o kształtowaniu się 
dyskursu politycznego u progu odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści i w pierwszych dziesięcioleciach formowania państwowości. 

Praca ma charakter materiałowo-opisowy. Przykłady, które stano-
wią podstawę do wyciągnięcia wniosków zostały wyekscerpowane 
z przemówień Ignacego Jan Paderewskiego z czasu jego zaangażowa-
nia w przywrócenie niepodległego bytu państwowego i z okresu mię-
dzywojennego. 

Nieco uwagi poświęcamy w tym miejscu kluczowym dla pracy 
pojęciom. Przez dyskurs – termin obecny od lat w naukach humani-
stycznych i społecznych, m.in. w lingwistyce, politologii, pedagogice 
– rozumiemy, za Stanisławem Gajdą, „osadzone w realnym kontekście 
wydarzenie komunikacyjne”3, a więc zdarzenie, które ma nadawcę, 
odbiorcę (jednostkowego lub zbiorowego − w obu wypadkach) i wy-
stępuje w danym miejscu i czasie. Przytoczone ujęcie najlepiej kore-
sponduje z celem pracy. Rozważania zawarte w tym artykule są fun-
dowane na materiale przykładowym zaczerpniętym − jak zaznaczono 
wyżej − z przemówień Paderewskiego. Przemówienie to „ofi cjalna 
wypowiedź z jakiejś okazji, skierowana do grupy ludzi”4. Przemówie-
nie jest gatunkiem tekstu – w tym wypadku – tekstu politycznego. 
Należy więc jeszcze w skrócie przybliżyć same pojęcia gatunku i tek-
stu. Gatunek to „kulturowo i historycznie ukształtowany oraz ujęty 
w społeczne konwencje, sposób językowego komunikowania się”5. 
Jako konwencja językowo-kulturowa stanowi „naturalną i uniwer-
salną kategorię rzeczywistości komunikacyjnej, ważny mechanizm 
sterujący ludzkimi zachowaniami komunikacyjnymi, istotne pojęcie 

idem, Budowniczowie II Rzeczypospolitej. Na przywitanie stulecia odzyskania 
niepodległości, red. A. Dragan, T. Skoczek, Muzeum Niepodległości, Wydawnictwo 
„Grupa M-D-M”, Warszawa 2018, s. 53−85.
3 S. Gajda, Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja, [w:] Współczesne analizy 
dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, 
S. Gajda, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2005, s. 13.
4 Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wydawnictwo Reader’s 
Digest Przegląd sp. o.o., Warszawa 1998, t. 2, s. 179.
5 S. Gajda, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX 
wieku, t. 2. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Instytut Kultury, Warszawa 
1993, s. 245.
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wyjaśniająco-interpretatywne w stosunku do tych zachowań”6. Tekst 
traktujemy jako „zorganizowaną całość znakową, wyrażającą rela-
tywnie skończoną treść myślową i użytą w jednym akcie komunikacji 
językowej”7. I jeszcze kluczowe dla pracy rozumienie czym są warto-
ści8. W tym miejscu przyjmujemy, że wartości to przekonania uzna-
wane przez wspólnotę, które decydują o postawach i działaniach jej 
członków, powszechnie uznawane sądy egzystencjalno-normatywne9. 

Przemówienie jako gatunek tekstu politycznego, to wypowiedź 
„od kogoś” skierowana „do kogoś” – do konkretnego odbiorcy, i co 
równie istotne, w określonym kontekście sytuacyjnym, w danym miej-
scu i czasie.  

Paderewski – jako nadawca w dyskursie politycznym – przekonywał 
więc, co należy jeszcze raz podkreślić, konkretnych odbiorców. Były 
nimi osoby, które dobrowolnie przychodziły na uroczystości roczni-
cowe, w celu uczczenia postaci znaczącej, upamiętnienia ważnego 
dla wspólnoty wydarzenia. Co ważne, odbiorcy ci mieli te same inten-
cje, spotykali się z pobudek patriotycznych, cechowało ich głębokie 
uczucie miłości do ojczyzny. Osoby, które budowały wspólnotę myśli 
i uczuć zbierały się w określonym miejscu i czasie. Wybór ten wynikał 
ze specyfi ki upamiętnianego wydarzenia. 
6 Idem, Gatunki wypowiedzi i genologia, [w:] Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, 
M. Smykała, Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, 
perspektywy, Ofi cyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2009, s. 144.
7 Idem, Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Wydawnictwo WSP 
w Opolu, Opole 1990, s. 95. Zob. także idem, Tekst/dyskurs…, op. cit., s. 11−20.
8 Zagadnienie wartości i jej znaczenie dla jednostki ludzkiej doczekało się 
bardzo bogatej literatury, dogłębnego rozpatrzenia w naukach humanistycznych. 
Dla przykładu podajemy następujące pozycje: Język w kręgu wartości. Studia 
semantyczne, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003; Nazwy 
wartości, red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 1993; L. Dyczewski, Miejsce i funkcje wartości w kulturze, [w:] Kultura 
w kręgach wartości, red. L. Dyczewski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, 
s. 29−31; J. Puzynina, Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1992; J. Tischner, Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994. 
9 Zob. M. Scheler, Resentyment a moralności, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, 
Warszawa 2008. W ogóle wartość to „cecha stanowiąca o nieprzeciętnych walorach 
kogoś lub czegoś; ważność, znaczenie”, Słownik współczesnego języka polskiego, 
op. cit., s. 499.
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Nadawca działał słowami10. Przekonywał do wartości poprzez za-
stosowanie zabiegu powtarzania ich nazw. W przemówieniach Pade-
rewskiego spotykamy powtórzenia leksykalne dosłowne (całkowite) 
oraz powtórzenia ze zmianą postaci fl eksyjnej i pozycji składniowej 
powtarzanego wyrazu (częściowe). Mamy także analogie składnio-
we. Występują powtórzenia nazw w tym samym otoczeniu słownym 
(paralele zupełne, całkowite) oraz powtórzenia konstrukcji składnio-
wych w kolejnych jednostkach zdaniowych bez ponowienia nazwy 
wartości (analogie niezupełne, niecałkowite). Zabieg powtarzania ma 
miejsce w jednym zdaniu lub dotyczy kilku, zwykle następujących 
po sobie jednostek zdaniowych. W tym drugim wypadku silnie wpły-
wa na spójność powierzchniową tekstu, na gramatyczne powiązanie 
jednostek zdaniowych za pomocą wykładników formalnych, czyli 
na kohezję11 wewnątrzakapitową, międzyakapitową. 

Komunikowanie wartości poprzez zabieg powtarzania leksykalne-
go i składniowego jest jednocześnie mechanizmem spójnościowym 
(kohezyjnym) i perswazyjnym. Sama spójność tekstu, jego organiza-
cja na powierzchni, która daje uporządkowanie, jednoznaczność, pre-
cyzję jest już poprzez te właściwości tekstu perswazją.

Paderewski przekonywał do pewnych wartości, a raczej − w wy-
padku przemawiania do swoich zwolenników – wzmacniał w au-
dytorium system wartości, ten, który uznawał on i wspólnota słu-
chaczy.

Komunikowania wartości w dyskursie politycznym

W przemówieniach Paderewskiego była wyrażana przede wszyst-
kim wartość jedności narodowej, wartość wspólnoty. Nadawca prze-
konywał do jedności lub wzmacniał w audytorium tę wartość za po-
mocą odpowiednio dobranej leksyki (oddawała ona intencję nadawczą, 
10 Zob. J.L. Austin, Jak działać słowami, przekł. B. Chwedeńczuk, [w:] J.L. Austin, 
Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady fi lozofi czne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa, s. 543−708.
11 Na temat kohezji – spójności powierzchniowej tekstu, gramatycznego powiązania 
jednostek zdaniowych za pomocą wykładników formalnych piszę szczegółowo 
w innym miejscu, zob. G. Majkowski, Kohezja w publicystyce okresu oświecenia, 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007. 
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realizowała funkcję tekstu) oraz zabiegu powtarzania – leksykalnego 
i konstrukcji składniowych.

W przemówieniu na dworcu kolejowym w Łodzi 1 stycznia 1919 roku 
Paderewski przekonywał:

Niech się nikt nie łudzi, aby jakiekolwiek stronnictwo, choćby najszlachetniej-
szymi ożywione zamiarami, mogło odbudować Polskę. Tylko cały, zjednoczony 
naród może dokonać tego wielkiego działa. Muszą wziąć w tym udział lud i robot-
nicy, których obecnego tu reprezentanta przyciskam do serca. Musimy skupić się 
przy Białym Orle i Bogu.

Wszyscy musimy zaprząc się do pracy i dobro całego narodu musimy mieć 
na oku. W tym też celu i ja jadę do Warszawy, a was proszę o poparcie, aby cały 
naród mógł dojść do zgody i jedności12.

Nadawca używał znaczących słów: „zjednoczenie”, „całość”, „sku-
pienie”, „wszyscy”, „zgoda”, form: „cały, zjednoczony naród”; „cały 
naród”, „lud i robotnicy”, które wskazują na pole semantyczne „jed-
ności”, budują to pole znaczeniowe. Warunkiem odrodzenia państwa 
polskiego i utrzymania niepodległości była dla Paderewskiego zgoda 
i jedność. Wypowiadał wprost słowo jedność w drugim akapicie zacy-
towanego wyżej fragmentu przemówienia, w prośbie o poparcie jego 
działań: „aby cały naród mógł dojść do zgody i jedności”13.

Wartość jedności, wspólnotowości została wyeksponowana tak-
że w wezwaniu na końcu pierwszego akapitu: „Musimy skupić się 
przy Białym Orle i Bogu”14. Skupienie się przy Bogu wskazywało 
na przekonanie nadawcy, że jedność pozostaje w ścisłym związku 
z wartościami chrześcijańskimi, że budowanie wspólnoty jest oparte 
na fundamencie wiary chrześcijańskiej.

Paderewski podkreślał, za pomocą odpowiednio dobranej leksyki, 
że jedność, „cały naród”, „zjednoczony naród” jest cenną wartością. 
Przekonywał audytorium, że „dobro całego narodu musimy mieć 
12 Przemówienie I. Paderewskiego na dworcu łódzkim i łowickim na temat potrzeby 
jedności narodowej, 1 stycznia 1919 r., [w:] Archiwum polityczne Ignacego 
Paderewskiego, op. cit., („Kurier Warszawski”, nr 2 z 21 stycznia 1919 r.), s. 22. 
W cytatach pisownia zgodna z oryginałem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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na oku”, że „wszyscy musimy zaprząc się do pracy” (w celu odbudowy 
Polski), „odbudowanie Polski” (przez cały naród) nazywał „wielkim 
dziełem”, a „muszą wziąć w tym udział lud i robotnicy”15.

Paderewski przekonywał o potrzebie jedności narodowej tak-
że w przemówieniu na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 1 stycz-
nia 1919 roku. Ponownie słowo „naród” związał z określeniem cały: 
cały naród. W jego rozumieniu „naród cały” to „lud polski i robotnik 
polski”: „Wierzajcie, że żadne stronnictwo Polski Wam nie odbuduje. 
Zbudować ją może naród cały – lud polski i robotnik polski”16. Zasada 
jedności została podkreślona przez użycie przy słowie „Polska” cha-
rakterystycznych określeń: „zjednoczona”, „cała z Gdańskiem”, „jed-
na”. Padły one w trakcie przytaczanego już wcześniej przemówienia 
na Dworcu Wiedeńskim: „Niech żyje Polska wolna, zjednoczona, cała 
z Gdańskiem, Polska silna, dla wszystkich sprawiedliwa…”17. Nadaw-
ca w celu przekonania do jedności używał w tym samym przemówie-
niu formy liczby mnogiej musimy, z -my inkluzywnym, włączającym: 
„Jest tylko jedna wielka Polska i taką mieć musimy”18. Za pomocą tego 
zabiegu językowego odwołał się do całej wspólnoty Polaków: „musi-
my”, czyli wszyscy muszą dążyć do „jednej wielkiej Polski”.

Nadawca przekonywał do jedności, budowania wspólnoty Polaków 
poprzez silne podkreślenie wartości braterstwa. W przemówieniu 
na Sejmie Związku Narodowego Polskiego w Ameryce 1 paździer-
nika 1915 roku w Schenectady podkreślał swoją jedność z polskimi 
emigrantami. Starał się w ten sposób budować wspólnotę Polaków 
na emigracji z Polakami, którzy pozostali pod zaborami:

„Bracia Związkowcy! Należę do was i to od dawna. Przychodzę za-
tem do was jako do swoich, do bliskich, do drogich [chodzi o członków 
Związku Narodowego Polskiego w Ameryce – GM]”19.
15 Ibidem.
16 Przemówienie I. Paderewskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie z podkre-
śleniem myśli, że będzie służył całemu narodowi, 1 stycznia 1919 r., [w:] Archiwum 
polityczne Ignacego Paderewskiego, op. cit., („Kurier Warszawski”, nr 2 z 2 stycznia 
1919 r., s. 4), s. 23.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Przemówienie I.J. Paderewskiego na Sejmie Związku Narodowego Polskiego 
w Ameryce, 1 października 1915 r., Schenectady, [w:] I.J. Paderewski, Myśli 
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W przemówieniu Paderewskiego na wiecu Polaków zebranych 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, z apelem o Dzień Pracy dla Pol-
ski 30 maja 1915 r. w Chicago padły słowa:

„A zatem żegnam was, bracia, żegnam siostry kochane! Żegnam, 
jako witałem, słowem miłości braterskiej i gorącej. Żegnam, i pokłon 
wam składam, nie jako wódz żaden, lecz jako sługa narodu wierny, 
pokłon serdeczny, uniżony: BOŚCIE POLACY!”20.

Za pomocą wyrażeń: „miłość braterska i gorąca”, „Bracia Związ-
kowcy”, „siostry kochane” i równie silnie nacechowanego emocjonal-
nie dodatnio słowa „bracia”, nadawca wskazywał na wartość wspól-
noty Polaków, przekonywał do budowania jedności. Polacy to, jak 
czytamy w podanym fragmencie, „bracia” i „siostry”, a wszyscy są 
obdarzeni „miłością braterską”.

Paderewski w przemówieniu wygłoszonym na uroczystości odsło-
nięcia pomnika Grunwaldzkiego 15 lipca 1910 roku w Krakowie war-
tość jedności, wspólnoty wyraził wprost słowem „wspólny”. Pomnik 
Grunwaldzki był dla niego symbolem jedności i wspólnoty. Stanowił 
świadectwo „wspólnej przeszłości”, „wspólnej chwały”, miał być in-
spiracją do „wspólnej pracy”:

„Niech każdy Polak i Litwin każdy, z dawnych dzielnic Ojczyzny czy 
zza oceanu, spoglądają na ten pomnik jako na znak wspólnej przeszłości, 
świadectwo wspólnej chwały, zachętę do wspólnej a owocnej pracy”21.

O wartości jedności, wspólnego działania przekonywał Paderewski 
w przemówieniu w Teatrze Skarbkowskim we Lwowie na obchodach 
stulecia urodzin Fryderyka Chopina 23 października 1910 roku, po-
przez krytykę tego, że brak „zbiorowego działania”, „nieudolność” 
w tym zakresie doprowadziły do utraty niepodległości: „w niej to 
[w arytmii – GM] należy szukać źródła naszej rzeczywistej niestety 

o Polsce i Polonii, oprac. M.M. Drozdowski, A. Piber, Editions Dembiński, Paris 
1992 („Dziennik Związkowy Zgoda”, nr 232, 2 października 1915, s. 1), s. 93.
20 Przemówienie I.J. Paderewskiego na wiecu Polaków zebranych pod pomnikiem 
T. Kościuszki z apelem o Dzień Pracy dla Polski, 30 maja 1915, Chicago, [w:] 
I.J. Paderewski, Myśli o Polsce i Polonii, op. cit., (odpis, maszynopis, AIJP 
[Archiwum Ignacego Jana Padrewskiego], t. 621, k. 15−18), s. 92.
21 Przemówienie I.J. Paderewskiego wygłoszone na uroczystości odsłonięcia 
pomnika Grunwaldzkiego, (Kraków, 15 lipiec 1910 r.), [w:] I.J. Paderewski, Myśli 
o Polsce i Polonii, op. cit., (oryginał, rękopis, AIJP, t. 609, k. 30−33), s. 59.
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nieudolności do karnego, zbiorowego działania. W tej to arytmii nie-
wątpliwie tkwi i naszych dziejów tragizm nieszczęsny”22.

Wartość wspólnoty, zbiorowości przejawiła się w pochwale naro-
du. W cytowanym już przemówieniu na Dworcu Wiedeńskim w War-
szawie w styczniu 1919 roku pojawiły się uwznioślające naród słowa: 
„zbiorowa dusza narodowa”, „dusza polska”:

„Tłumy, które mnie witają, składają hołd zbiorowej duszy narodo-
wej. Wielki ogień gorzał w duszy polskiej i ogień ten przetrwał lata 
ucisku, niewoli i tej wojny błogosławionej, bo ona nam wolność przy-
niosła”23.

Z wartością jedności i wartością narodu w silnym związku pozo-
staje wartość wolności. Paderewski cenił przede wszystkim wolność 
ojczyzny, narodu. Wyrażał to wprost za pomocą leksemu wolność: 

„Wielki ogień gorzał w duszy polskiej i ogień ten przetrwał  lata ucisku, 
niewoli i tej wojny błogosławionej, bo ona nam wolność przyniosła”24.

„[naród − GM] pragnie wolnej, niepodległej Ojczyzny”25.
Wartość wolności dla Polski miała dla nadawcy tak duże znaczenie, 

że wojnę między mocarstwami, kończącą czas zaborów, określił mia-
nem „błogosławionej”26.

Do wolności odwołuje się Paderewski również w pierwszym poli-
tycznym wystąpieniu na obiedzie wydanym na jego cześć przez Lotus 
Club 8 kwietnia 1893 roku w Nowym Jorku. Nadawca wyrażał wów-
czas pragnienie wolności dla narodu polskiego. Wzorem w okazywa-
niu szacunku dla tej wartości i jej wcielaniu w życie był dla niego naród 
amerykański. Jego walkę z niewolnictwem nazywał „piękną walką”27. 

22 Przemówienie I.J. Paderewskiego w Teatrze Skarbkowskim na obchodzie stulecia 
urodzin Fryderyka Chopina, Lwów, 23 października 1910 r., [w:] I.J. Paderewski, 
Myśli o Polsce i Polonii, op. cit., (Druk, Lwów 1911), s. 65.
23 Przemówienie I. Paderewskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 
z podkreśleniem myśli, że będzie służył całemu narodowi, 1 stycznia 1919 r., [w:] 
Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, op. cit., („Kurier Warszawski”, nr 2 
z 2 stycznia 1919 r., s. 4), s. 22. 
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 23.
26 Ibidem, s. 22.
27 Pierwsze polityczne wystąpienie I.J. Paderewskiego na obiedzie wydanym 
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Naród polski pozbawiony wolności został określony jako „biedny na-
ród”28. W wystąpieniu padły znamienne słowa: „Pokochałem Wasz 
kraj, zanim go jeszcze poznałem, a to z tej przyczyny, (…) że ten kraj 
jest jedynym, w który żyją swobodnie tysiące Polaków i cieszą się wol-
nością, a każdy mój rodak może powiedzieć to, co chce, o przyszłości 
i przyszłości swego kraju bez obawy, że zostanie aresztowany”29.

Paderewski wyrażał wdzięczność narodowi amerykańskiemu, że 
przyjął polskich emigrantów, że Stany Zjednoczone dały im wolność 
oraz nadzieję na lepszą przyszłość. 

Z wartością jedności i wolności szła w parze wartość solidarności mię-
dzyludzkiej. W tym samym wystąpieniu padły charakterystyczne słowa, 
które były wyrazem wdzięczności za okazaną Polakom solidarność: „(…) 
daliście nam dużo szczęścia: uwierzyliśmy, że nie jesteśmy sami”30.

Wypowiedzenia: „nie jesteśmy sami” i z wcześniejszego ekscerptu: 
„(…) ten kraj jest jedynym, w którym żyją swobodnie tysiące Pola-
ków” silnie podkreślają wartość solidarności i wzmacniają perswazyj-
ną funkcję tekstu.

Wartość solidarności odnajdujemy w cytowanym już przemówieniu 
Paderewskiego na Sejmie Związku Narodowego Polskiego w Amery-
ce, w 1915 roku:

„Cieszę się więc (…), że mogę wam podziękować z całego serca 
jak najgoręcej za tę godność cenną, którąście mnie zaszczycić raczyli, 
i za tę gotowość, z jakąście myśl moją »dnia polskiego« poparli”31.

Paderewski w tych słowach dziękował zebranym – polskim emi-
grantom w Stanach Zjednoczonych za poparcie jego inicjatywy Dnia 

na jego cześć przez Lotus Club o amerykańskiej wolności, polskim wychodźstwie, 
losach obu narodów i nadziei ożywiającej Polaków, 8 kwietnia 1893, New York, 
[w:] I.J. Paderewski, Myśli o Polsce i Polonii, op. cit., (tłum. z ang., Sun, New York, 
8 maja 1893 r.), s. 51.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Przemówienie I.J. Paderewskiego na Sejmie Związku Narodowego Polskiego 
w Ameryce, 1 października 1915 r., Schenectady, [w:] I.J. Paderewski, Myśli 
o Polsce i Polonii, op. cit., („Dziennik Związkowy Zgoda”, nr 232, 2 października 
1915, s. 1), s. 93.
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Pracy dla Polski – przeznaczenia dochodów z jednego dnia pracy 
dla potrzebujących w kraju. Dzięki temu wsparciu Polaków z Ameryki 
– jak się wypowiadał − wielu „rodaków będzie miało przez całą zimę 
suchy kęs chleba”32.

Wypowiedzi z wymownym zasobem słownym: „poparcie dnia pol-
skiego”, obdarowanie „suchym kęsem chleba” silnie oddziaływały 
na emocje i uczucia audytorium.

Nadawca cenił wartość bezinteresownego służenia narodowi i oj-
czyźnie, która powinna należeć do świata wartości każdego polity-
ka, męża stanu. Zdaniem Paderewskiego polityk, który otrzymuje 
od narodu prawo do sprawowania władzy musi poświęcać się dla nie-
go, pracować dla jego dobra, musi znać i rozumieć potrzeby wspólno-
ty i je realizować. Do wartości bezinteresownej pracy na rzecz ogó-
łu przekonywał m.in. w przemówieniu na wiecu Polaków zebranych 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, gdy występował z apelem 
o Dzień Pracy dla Polski 30 maja 1915 roku w Chicago. Myśl swo-
ją wyraził przede wszystkim w zaprzeczeniu, że nie jest „wodzem” 
i określeniu siebie jako „sługi narodu wiernego”33. Oto fragment tego 
przemówienia ze znamiennymi słowami:

„A zatem żegnam was, bracia, żegnam siostry kochane! Żegnam, 
jako witałem, słowem miłości braterskiej i gorącej. Żegnam, i pokłon 
wam składam, nie jako wódz żaden, lecz jako sługa narodu wierny, 
pokłon serdeczny, uniżony: BOŚCIE POLACY!”34.

Nadawca posłużył się w tym wypadku perswazyjnym chwytem 
przeciwstawienia. Antytezę oparł na schemacie: autorytarny wódz, 
osoba wymagająca posłuszeństwa od poddanych, podporządkowująca 
sobie naród – sługa (narodu), osoba podporządkowana narodowi.

Przekonanie o konieczności służenia narodowi, który jest podsta-
wową, najważniejszą wartością, celem działań, wręcz sensem istnienia 
wyraził Paderewski także kilka lat później, w przemówieniu na Dwor-
cu Wiedeńskim w Warszawie 1 stycznia 1919 roku:

32 Ibidem.
33 Przemówienie I.J. Paderewskiego na wiecu Polaków zebranych pod pomnikiem 
T. Kościuszki z apelem o Dzień Pracy dla Polski, 30 maja 1915, Chicago, [w:] I.J. Pade-
rewski, Myśli o Polsce i Polonii, op. cit., (odpis, maszynopis, AIJP, t. 621, k. 15−18), s. 92. 
34 Ibidem.
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„Ja to tak rozumiem, że mąż stanu to nie ten, co wolę swą narzuca, 
a ten, co jako obowiązek swój uważa zrozumienie myśli i uczuć naro-
du i przyjmowanie od narodu rozkazów. (Długie brawa)”35. 

Po raz kolejny mówił o roli polityka, jego miejscu w dyskursie poli-
tycznym. Nadawca również w tym wypadku korzystał z przeciwsta-
wienia: polityk, czyli „mąż stanu” jako osoba narzucająca swoją wolę 
wspólnocie i jako osoba, która wykonuje wolę narodu – „przyjmuje 
od narodu rozkazy”36. 

W obu przytoczonych przykładach chwyt przeciwstawienia za-
wiera się w jednostce zdaniowej. Buduje spójność wewnątrzzdanio-
wą, która także rytmizuje tekst, wpływa na uporządkowanie w ogó-
le wypowiedzi.  

W przemówieniu na bankiecie Rady Miejskiej Katowic 20 listopada 
1924 roku Paderewski podkreślił znaczenie takich wartości, jak spra-
wiedliwość i praworządność. Zaapelował o sprawiedliwe oraz prawo-
rządne postępowanie. Nadawca wyraził myśl, że ci, którzy akceptują 
te wartości mogą spodziewać się i oczekiwać, że sami będą traktowani 
sprawiedliwie i zgodnie z zasadami prawa. Swoje przekonania zako-
munikował za pomocą paraleli składniowej z wkomponowanym w nią 
powtórzeniem leksykalnym. Zabieg ten przyczynił się do uspójnienia 
wypowiedzi i nadał jej moc perswazyjną. Nadawca do perswadowania 
wykorzystywał nie tylko zasób słowny, ale także mechanizm powta-
rzania (słów kluczowych i konstrukcji składniowych): 

„Bądźmy sprawiedliwi, bo wtedy będziemy mogli żądać od innych 
sprawiedliwości. Bądźmy praworządni, bo wówczas tylko będziemy 
mogli upominać się o własne prawa”37.

Analogie składniowe z powtórzeniem leksykalnym bądźmy: „bądź-
my sprawiedliwi”; „bądźmy praworządni”, i dalej, z argumentacją uję-
35 Przemówienie I. Paderewskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 
z podkreśleniem myśli, że będzie służył całemu narodowi, 1 stycznia 1919 r., [w:] 
Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, op. cit., („Kurier Warszawski”, nr 2 
z 2 stycznia 1919 r., s. 4), s. 23.
36 Ibidem.
37 Przemówienie I. Paderewskiego do Ślązaków na bankiecie Rady Miejskiej 
Katowic o konieczności wydajnej pracy [w:] Archiwum polityczne Ignacego 
Paderewskiego, 20 listopada 1924 r., op. cit., (kopia, maszynopis, AIH [Archiwum 
Instytutu Hoovera], zesp. I.J. Paderewskiego), s. 85.
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tą w paralelę składniową po powtórzonym spójniku uzasadniającym 
„bo”: „bo wtedy będziemy mogli żądać”; „bo wówczas (…) będziemy 
mogli upominać się”, utrwalały się w odbiorcy i wzmacniały perswa-
zyjną wymowę tekstu.

W innym miejscu, w przemówienie na Dworcu Wiedeńskim w War-
szawie Paderewski opowiadał się za budowaniem Polski „dla wszyst-
kich sprawiedliwej”: „Niech żyje (…) Polska silna, dla wszystkich 
sprawiedliwa…”38.

Wartość tolerancji i jednocześnie pochwałę narodu polskiego 
za uznawanie i respektowanie tej wartości Paderewski wyraził w prze-
mówieniu do Amerykanów, wygłoszonym w sali Auditorium w Chi-
cago, na koncercie poświęconym pomocy Polsce 5 lutego 1916 roku, 
w następującym dłuższym fragmencie:

Jednakże poprzez całą naszą historię płynie strumień człowieczeństwa, wielko-
duszności i tolerancji tak szeroki, potężny i czysty, że próżno byłoby szukać podob-
nego w przeszłości jakiegokolwiek innego kraju europejskiego.

Od samego początku swego politycznego istnienia, Polska stała się bezpieczną 
ucieczką dla wszystkich uciskanych ludzi, wygodnym schronieniem dla wszystkich 
prześladowanych religii i poglądów. Otworzyliśmy szeroko drzwi do naszego domu 
dla każdego.

Prześladowani Żydzi przybyli do Polski z Niemiec w jedenastym stuleciu, 
a pierwszy przywilej obdarzający ich prawem zamieszkania w polskich miastach 
został wydany przez naszego króla Władysława Hermana w mieście Kaliszu 
w roku 1096. Od tej chwili napływali do naszego kraju ludzie wszystkich narodów, 
wszystkich wyznań i wszyscy znaleźli oni wśród nas opiekę prawa i swobodę prak-
tykowania własnej wiary. (…). 

Nigdy nie było – nie potrafi ę powiedzieć bardziej stanowczo – nigdy nie było 
prześladowań rasy, wiary, ani nawet języka za naszych polskich rządów39.

38 Przemówienie I. Paderewskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 
z podkreśleniem myśli, że będzie służył całemu narodowi, 1 stycznia 1919 r., [w:] 
Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, op. cit., („Kurier Warszawski”, nr 2 
z 2 stycznia 1919 r., s. 4), s. 23.
39 Przemówienie I.J. Paderewskiego do Amerykanów, wygłoszone w sali Auditorium 
w Chicago na koncercie poświęconym pomocy Polsce, 5 lutego 1916 r., Chicago, 
[w:] I.J. Paderewski, Myśli o Polsce i Polonii, op. cit., (tłum. z ang., druk oryg., 
Chicago 1916), s. 98−99.
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Mamy w tym wypadku perswazyjny zabieg powtórzenia, w tym 
powtórzenie leksykalne częściowe w dystansie (znacznie oddalo-
ne od swojej podstawy), które zapewnia spójność międzyakapitową: 
„prześladowanych religii” w jednym akapicie i „Prześladowani Żydzi” 
w pozycji inicjalnej kolejnego akapitu. 

Wartość tolerancji i jej respektowanie w Polsce akcentował nadaw-
ca za pomocą powtórzeń całkowitych i częściowych leksemów i kon-
strukcji składniowych głównie w jednostce zdaniowej. Wzmacniał 
w ten sposób spójność zdania i siłę jego przekazu. W przytoczonym 
wyżej fragmencie przemówienia nadawca przekonywał za pomocą 
powtórzenia leksykalnego „wszystko”. Perswazyjna moc wzrastała 
dzięki lokalizacji wyrazu powtarzanego – użyciu słowa i jego powtó-
rzenia kolejno po sobie, w enumeracji: „(…) napływali do naszego 
kraju ludzie wszystkich narodów, wszystkich wyznań (…)”40. W ten 
sposób powstał ciąg wyrazowy o dużej wartości perswazyjnej, opar-
ty na mechanizmie powtórzenia leksykalnego. Mamy także w cyto-
wanym fragmencie powtórzenie całkowite konstrukcji składniowej, 
a więc o takim samym zasobie słownym, który jest w podstawie po-
wtórzenia. Zabieg ten miał dobitnie wyrażać przekonanie nadawcy 
o przestrzeganiu i tradycji respektowania zasady tolerancji w jego 
kraju: „Nigdy nie było – nie potrafi ę powiedzieć bardziej stanowczo – 
nigdy nie było prześladowań rasy, wiary, ani nawet języka za naszych 
polskich rządów”41.

Nadawca wykorzystał taki sam skład leksykalny w powtarzanej 
konstrukcji składniowej (zlokalizowanej w pozycji inicjalnej zdania) 
do budowania spójności wewnątrzzdaniowej i tym samym do perswa-
dowania. 

Paderewski doceniał także wartość pracy. Na stacji w Łowiczu 
1 stycznia 1919 roku padły z jego ust słowa:

Bracia włościanie i bracia robotnicy – cześć Wam! Gdyby nie Wasza praca wy-
trwała, to może ziemie te orałby już dziś kolonista niemiecki. Gdyby nie Wasza 
siła i Wasza wiara, może by źle było w Polsce. Wyście to utrzymali polskość kraju 
– Wyście gospodarzami tego kraju. Wasza to praca i Wasz trud. W imieniu tych, co 

40 Ibidem, s. 98.
41 Ibidem, s. 99.
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pragną wielkiej i silnej Polski, oświadczam Wam, że ludowładztwo u nas potężne 
będzie przez swą sprawiedliwość. Cześć Wam!42.

Nadawca używał perswazyjnej, emocjonalnie oddziałującej leksy-
ki. „Praca wytrwała”, „trud” „braci włościan” i „braci robotników” 
miały doprowadzić do „wielkiej i silnej Polski”, przynieść „ludowładz-
two”, które „potężne będzie” „przez swą sprawiedliwość”43. Stosował 
przy tym powtórzenie całkowite, jednocześnie składniowe i leksykal-
ne: „wasza praca”, które wzmacniały spójność całego akapitu, wpły-
wały na jego uporządkowanie, organizację, a przez to na perswazyjną 
wymowę tekstu. 

Bliska była też Paderewskiemu wartość niesienia pomocy potrze-
bującym, szacunku dla jednostki ludzkiej. Oto dwa fragmenty z prze-
mówienia na wieczornicy żałobnej ku czci Henryka Sienkiewicza 
z 23 listopada 1916 roku w Chicago: 

Dla maluczkich ubogich, dla nieszczęściem dotkniętych, miał on zawsze naj-
tkliwsze współczucie. Od pierwszej chwili swej działalności wszędzie przedsta-
wiał on tego drogiego polskiego chłopa z zamiłowaniem prawdziwem. On kochał 
wszystkich, dla każdego miał miłość braterską, ojcowskie wyrozumienie i zawsze 
chrześcijańskie słowo przebaczenia44.

Umarł [Sienkiewicz], jak żył, karmiąc łaknących. Przez lat blisko 50 żywił on 
naród cały swym słowem, przez ostatnie dwa lata chlebem polskim, od was głównie 
przesłanym, − karmił wdowy i sieroty. Za to narodu żywicielstwo, za to wdów i sie-
rot karmienie, cześć mu i chwała i wdzięczność nieskończona przyszłych pokoleń!45.

Przekonanie o potrzebie niesienia pomocy potrzebującym, o szacun-
ku dla jednostki ludzkiej zostało wyrażone za pomocą paraleli z odpo-

42 Przemówienie I. Paderewskiego na dworcu łódzkim i łowickim na temat potrzeby 
jedności narodowej, 1 stycznia 1919 r., [w:] Archiwum polityczne Ignacego 
Paderewskiego, op. cit., („Kurier Warszawski”, nr 2 z 21 stycznia 1919 r.), s. 22.
43 Ibidem.
44 Przemówienie I.J. Paderewskiego na wieczornicy żałobnej ku czci H. Sienkiewicza 
(23 listopada 1916 r., Chicago), [w:] I.J. Paderewski, Myśli o Polsce i Polonii, op. 
cit., s. 107.
45 Ibidem.
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wiednio dobranymi słowami, oddającymi uznawaną wartość: „kochał 
wszystkich”, „dla maluczkich (…) miał (…) najtkliwsze współczucie”, 
„dla każdego miał miłość braterską”, „żywił on naród cały (…) chle-
bem polskim”, „karmił wdowy i sieroty. Za to narodu żywicielstwo, 
za to wdów i sierot karmienie, cześć mu i chwała”46.

Paderewski podkreślał w swoich wypowiedziach wartość mowy 
ojczystej, języka polskiego, jego znaczenia dla wiązania warstw spo-
łecznych w jedną całość, w „cały naród”, dla budowania wspólnoty 
Polaków. W cytowanym wyżej przemówieniu na wieczornicy żałobnej 
ku czci Henryka Sienkiewicza odwołał się do przykładu wybitnego 
pisarza, którego cenił za to, że pisał polszczyzną zrozumiałą dla prze-
ciętnego Polaka, że do warstwy chłopskiej, „Ludu Polskiego, ludową 
doń ozwał się mową”47. Oto wymowny, dłuższy fragment z tego prze-
mówienia:

Prawy a władny trzech nieśmiertelnych wieszczów spadkobierca [Henryk Sienkie-
wicz] był pierwszym z poetów polskich, co przemawiając do Ludu Polskiego, ludową 
doń ozwał się mową. Tamci żyli poza krajem, na obczyźnie, nie żyli z ludem, oni 
przeczuwali go tylko. Tamci pisali wierszem, przemawiali z wieżyc niebotycznych 
do gór, pagórków, do drzew wierzchołków. Sienkiewicz mieszkał w kraju, Sienkie-
wicz żył i przebywał z ludem. Znał całe bogactwo jego pięknej duszy. On przemawiał 
prozą. Jego słowo szło wszędzie. On sięgał najwyższych szczytów, ale także i dolin, 
łąk i gajów. Toteż słowo jego szło wszędzie i trafi ało wszędzie: do możnych pałaców, 
do wysokich siedzib, do fabrycznych warsztatów i pod ubogą strzechę48. 

Występują w tym fragmencie różne zabiegi spójnościowe, które są 
jednocześnie zabiegami perswazyjnymi. Mamy analogie składniowe 
z inicjalnym powtórzeniem leksykalnym w kolejnych jednostkach 
zdaniowych: „On przemawiał (…). On sięgał (…)”, powtórzenie wy-
razowe: tamci. Występuje tu perswazyjny zabieg antytezy wyrażo-
nej paralelami składniowymi i powtórzeniami leksykalnymi: „Tamci 
[trzej nieśmiertelni wieszczowie] żyli poza krajem” – „Sienkiewicz 
mieszkał w kraju”; „[wieszczowie] nie żyli z ludem” – „Sienkiewicz 
46 Ibidem, s. 106.
47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 106−107.
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żył i przebywał z ludem”; „oni [wieszczowie] przeczuwali go [lud] tyl-
ko” – „[Sienkiewicz] Znał całe bogactwo jego pięknej duszy”; „Tam-
ci [wieszczowie] pisali wierszem” – „On [Sienkiewicz] przemawiał 
prozą”; „[wieszczowie] przemawiali z wieżyc niebotycznych do gór, 
pagórków, do drzew wierzchołków” – „Jego [Sienkiewicza] słowo 
szło wszędzie”. „On sięgał najwyższych szczytów, ale także i dolin, 
łąk i gajów”49. Zabiegi te rytmizują tekst. Wypowiedź sprawia przez 
to wrażenie dobrze zorganizowanej, uporządkowanej, z zachowaną 
w niej ciągłością myślową. Po raz kolejny kohezja idzie w parze z per-
swadowaniem.

Na uwagę zasługuje silne wzmocnienie przekazu (w podanym wy-
żej ekscerpcie) analogią składniową z inwersją składników i powtó-
rzeniami leksykalnymi. Jest to jednocześnie paralela w dystansie, 
rozdzielona inną jednostką zdaniową. W ten sposób budowana jest 
spójność akapitowa i jednocześnie powtórzona jest myśl wyrażająca 
szacunek dla słowa, dla polszczyzny, podkreślająca wartość ojczystej 
mowy, prostej wypowiedzi skierowanej do każdego Polaka: 

„Jego słowo szło wszędzie. On sięgał najwyższych szczytów, ale 
także i dolin, łąk i gajów. Toteż słowo jego szło wszędzie i trafi ało 
wszędzie: do możnych pałaców, do wysokich siedzib, do fabrycznych 
warsztatów i pod ubogą strzechę. (…). Przez lat blisko 50 żywił on 
[Sienkiewicz – GM] naród cały swym słowem (…)”50.

Paderewski wyrażał szacunek do języka polskiego, umiłowania oj-
czystego języka, przekonanie, że jest on częścią polskości i przyczynia 
się do jedności Polaków wielokrotnie i przy różnych okazjach. Jako 
przykład niech służą słowa zawarte w innym gatunku wypowiedzi, 
w odezwie do Polaków w Ameryce z prośbą o pomoc dla ludności 
polskiej w kraju (22 maja 1915 r., Nowy Jork):

„Przy wierze Ojców stoicie niewzruszeni, macierzystego nie zapo-
minacie języka, boście świadomi, że nie ma na świecie mowy pięk-
niejszej ani bogatszej nad naszą, nad polską”51. 

49 Ibidem, s. 106.
50 Ibidem, s. 106−107.
51 Odezwa I.J. Paderewskiego do Polaków w Ameryce z prośbą o pomoc dla ludności 
polskiej w kraju, 22 maja 1915 r., Nowy York, [w:] I.J. Paderewski, Myśli o Polsce 
i Polonii, op. cit., (kopia, rękopis, AIJP, t. 591, k. 21−23), s. 87.
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Reprezentowany przez Paderewskiego system wartości spotykał się 
z uznaniem i szacunkiem odbiorców. Na przykład wyrażone przez nie-
go przekonanie, że obowiązkiem przedstawiciela władzy jest służenie 
narodowi, zostało owacyjnie przyjęte przez zebranych na warszaw-
skim dworcu w 1919 roku. Świadczą o tym słowa: „(Długie brawa)”, 
informujące o reakcji słuchaczy, które zamieszczono po wypowie-
dzi wyrażającej te przekonania w wersji drukowanej przemówienia 
w „Kurierze Warszawskim”, w numerze 2 z 21 stycznia 1919 roku: 

„Ja to tak rozumiem, że mąż stanu to nie ten, co wolę swą narzuca, 
a ten, co jako obowiązek swój uważa zrozumienie myśli i uczuć naro-
du i przyjmowanie od narodu rozkazów. (Długie brawa)”52.

Zakończenie

Paderewski przekonywał, ale przede wszystkim wzmacniał prze-
konania, które były już obecne we wspólnocie zebranej na patriotycz-
nej uroczystości. Uczestnicy spotkań – odbiorcy jego przemówień 
– gromadzili się w jednym miejscu dlatego, że reprezentowali ten 
sam system wartości i pragnęli zademonstrować wspólność przeko-
nań, to, że byli wspólnotą i dlatego, że chcieli czuć się wspólnotą. 
Paderewski powtarzał słowa kluczowe dla nazwania i scharaktery-
zowania pewnych wartości. Chwyt powtarzania całkowitego lub czę-
ściowego leksemów i konstrukcji składniowych, to jednocześnie per-
swazyjny zabieg uspójniania tekstu na jego powierzchni. Nasycenie 
wypowiedzi wykładnikami kohezji w postaci paraleli czyni ją bar-
dziej transparentną, uporządkowaną. Nadaje tekstowi rytmiczność. 
Kohezja wzmacnia perswazyjną siłę tekstu. Jest sama w sobie zabie-
giem przekonaniowym. 

Dogłębna analiza przemówień I.J. Paderewskiego wygłaszanych 
do rodaków w kraju, jak i na emigracji prowadzi do wniosku, że ich 
autor posługiwał się w każdym przypadku tymi samymi językowymi 
sposobami komunikowania wartości. Można więc sądzić, że intencje 
52 Przemówienie I. Paderewskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 
z podkreśleniem myśli, że będzie służył całemu narodowi, 1 stycznia 1919 r., [w:] 
Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, op. cit., („Kurier Warszawski”, nr 2 
z 2 stycznia 1919 r., s. 4), s. 23.
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Paderewskiego były zawsze takie same, że niezależnie od tego, kto był 
odbiorcą jego przemówień, kierował się tą samą potrzebą przekony-
wania do wartości, które wspomogą trudny proces odbudowy Polski, 
że nie odczuwał bariery mentalnej i językowej w stosunku do polskich 
emigrantów, że każdy odbiorca − rodak w kraju i rodak na emigracji − 
był mu tak samo bliski.

Paderewski podtrzymywał odbiorcę w myśleniu według wartości53 
i stymulował do działania zgodnego z tym myśleniem, z przyjętym 
przez słuchacza systemem aksjologicznym. Niezdecydowanym jed-
nostkom pomagał myśleć zgodnie z systemem wartości, rozpoznawać 
i rozumieć je, a przez to akceptować, utożsamiać się z nimi. W konse-
kwencji pomagał je propagować w przestrzeni społecznej, w dyskursie 
publicznym. Paderewski w swoich wypowiedziach wskazywał przede 
wszystkim na potrzebę jedności narodowej. W cytowanych przemó-
wieniach nie odniósł się na przykład do trudnej do przeprowadzenia 
reformy rolnej.

Zwraca uwagę fakt, że Paderewski bardzo sprawnie posługiwał się 
słowem54. Przytoczone przykłady i dokonane analizy pokazują, że 
ten wybitny pianista i kompozytor był także mężem stanu o wielkich 
zdolnościach oratorskich, doskonałym, przekonującym mówcą, który 
poprzez umiejętność komunikowania uznawanych wartości miał zna-
czący wpływ na podniesienie poziomu kultury politycznej w czasach 
odradzania się wolnej Polski w pierwszej połowie XX wieku.

Grzegorz Majkowski

53 Por. J. Tischner, op. cit.
54 Zagadnienie umiejętności posługiwania się słowem przez Paderewskiego 
zostało omówione na konferencji: „Ignacy Jan Paderewski. Niepodległość. 
Dziedzictwo. Pamięć” zorganizowanej w ramach „Roku Pięciu Ojców Odnowicieli 
Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, 
Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa” przez Muzeum 
Niepodległości w Warszawie i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
(Warszawa, 21.06.2018 r.). Zostało podjęte w dwóch wystąpieniach, w referacie: 
J. Załęczny, Mistrzostwo słowa Ignacego Jana Paderewskiego na podstawie 
tekstów odczytów o Chopinie i Sienkiewiczu oraz w referacie autora niniejszego 
tekstu: W służbie narodowi, czyli o strategiach komunikowania politycznego 
w przemówieniach Ignacego Jana Paderewskiego.  
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On the methods of communicating values in political 
discourse (basing on the speeches of Ignacy Jan 
Paderewski)
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Ignacy Jan Paderewski, political discourse, speech, values, cohesion, lexical 
repetition, syntactic repetition

Abstract
The article presents the methods used by Ignacy Jan Paderewski to express the 
values system he was following. It aims to educate about transforming and shaping 
the political discourse on the brink of regaining independence and at the beginning 
of establishing the new statehood. The quotations come from Paderewski’s speeches 
from when he was engaged in national matters like regaining independence, statehood 
and peace. He discussed the values like national unity, working for the general welfare, 
national freedom and equity using lexical and syntactic repetitions, the techniques of 
both cohesion and persuasion. Paderewski was not trying to convince his listeners, he 
was rather enhancing the values they and him had already believed in. This eminent 
politician have greatly infl uenced political discourse and culture of the hard times of 
creating free Polish state at the beginning of the 20th century.

Über die Vermittlung von Werten im politischen 
Diskurs (auf dem Beispiel der Reden von Ignacy Jan 
Paderewski)

Schlüsselworte 

Ignacy Jan Paderewski, politischer Diskurs, Rede, Werte, Kohäsion, lexika-
lische Wiederholung, syntaktische Wiederholung

Zusammenfassung
Der Artikel zeigt lexikalische Mittel, mit denen Ignacy Jan Paderewski das von ihm 
anerkannte Wertsystem ausdrückt. Der Artikel erweitert das Wissen über die Gestaltung 
des politischen Diskurses an der Schwelle zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit 
Polens und in den ersten Jahrzehnten der Staatsbildung. Das exemplarische Material 
stammt aus den Reden von Paderewski aus der Zeit seines Engagements für die 
Wiederherstellung des unabhängigen Staates und aus der Zwischenkriegszeit. Der 
Sender teilt die Werte, z.B. bezüglich der staatlichen Einheit, Arbeit für Wohl des 
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Staates, seine Freiheit und Gerechtigkeit, hauptsächlich mithilfe der lexikalischen 
Wiederholungen und syntaktischen Analogien mit. Dazu gehören sowohl Kohäsions- 
als auch Überzeugungsmittel. Paderewski nicht nur überzeugt, was die sowohl von ihm 
als auch den Empfängern anerkannten Werte verstärkt. Dieser herausragende Politiker 
hatte dank seiner Fähigkeit, anerkannte Werte zu vermitteln, einen wesentlichen 
Einfl uss auf die Gestaltung des politischen Diskurses und die Erhöhung des Niveaus 
der politischen Kultur während der Wiedergeburt des freien Polens in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts.

О способах изложения ценностей в политическом 
дискурсе (на примере речей Игнация Яна 
Падеревского)

Ключевые слова 

Игнаци Ян Падеревски, политический дискурс, ценности, когезия, 
лексический повтор, синтаксический повтор 

Резюме
Автор статьи описывает, при помощи каких языковых приемов Игнаци 
Ян Падеревски излагает свою систему ценностей. Автор излагает процесс 
формирования политического дискурса накануне восстановления независимости 
и первые годы формирования государственности. Примеры были взяты и речей 
Падеревского времен его ангажированности в восстановление независимости 
и политическую жизнь страны в межвоенное время. В текстах речей говорится 
о таких ценностях, как единство нации, труд во благо нации, свобода нации, 
справедливость. Излагаются они главным образом путем лексических повторов 
и синтаксических аналогий. Оба приема носят одновременно когезионный 
и убедительный характер. Падеревски не столь убеждает, сколь укрепляет 
ценности,  исповедуемые им и его слушателями. Этот выдающийся политик 
своими навыками изложения признанных ценностей оказал значительное влияние 
на формирование политического дискурса и поднятие уровня политической 
культуры в эпоху возрождения польского государства в первой половине 20 века.
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Streszczenie
Autorka artykułu zauważa, iż piszący o rzezi wołyńskiej w różnych gatunkowo 
tekstach, stając wobec ogromu okrucieństwa popełnionej zbrodni, ciągle zadają 
sobie pytanie o możliwości wysłowienia ludobójstwa. Stąd też język opowieści 
o ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na narodzie polskim 
na Wołyniu w latach 1943−1945 ulega plastycznym i dynamicznym przekształce-
niom. Ma na niego wpływ także polityka historyczna państwa. Na przykładzie Było 
sobie miasteczko. Opowieść wołyńska Włodzimierza Sławosza Dębskiego oraz Nic 
nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna historia Krzesimira Dębskiego badacz-
ka ukazuje kształtowanie się oraz dialog wołyńskiej pamięci i postpamięci. 
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Kiedy ojciec pracował nad książką, atmosfera w domu była ciężka. Przeżywał 
na nowo obrazy, których nie mógł zapomnieć. Był nerwowy, dręczyły go skurcze 
mięśni i fantomowe bóle po amputowanej nodze. Wszyscy przeżywaliśmy wtedy 
Wołyń na nowo1.

W końcu napisał swoje dzieło, 550 stron zatytułowanych Było sobie miasteczko, 
opowieść wołyńska. Zbudował pomnik, przywrócił pamięć swojej części tego re-
gionu. To było jego zadanie, jego misja. Po jego śmierci wydałem tę książkę. Teraz 
sam piszę swoją, bo też nie mogę poczuć się spokojnie, dopóki rzeź na Wołyniu, 
nie zostanie właściwie nazwana. Wykorzystuję tu dzieło ojca, obszernie je cytuję, 
bo suche fakty na temat następujących po sobie nieubłagalnie okrutnych śmierci 
powinny być przytaczane, by budzić pamięć2.

Opowieść o ludobójstwie na Wołyniu dokonanym na Polakach w la-
tach 1943−1945, ludobójstwie przygotowanym i przeprowadzonym 
przez nacjonalistów ukraińskich, jest dyskursem, który rozpina się 
na sieci rozlicznych związków między historią a pamięcią indywi-
dualną i zbiorową3. Jest też wieloaspektową i wielogłosową narracją 
ofi ar/ocalonych (lub prowadzoną w ich imieniu), którzy doszli do głosu 

1 K. Dębski, Nic nie jest w porządku. Wołyń − moja rodzinna historia, Warszawa 
2016, s. 16. W dalszej części artykułu cytaty z tej książki oznaczam litera N w na-
wiasie podając numer strony, z której cytat pochodzi.
2 Ibidem, s. 15−16. Wspomniana książka ojca: W.S. Dębski, Było sobie miasteczko. 
Opowieść wołyńska, wyd. II, Lublin 2011 (wyd. I − 2006, wyd. III – 2017). Cytaty 
z dzieła W.S. Dębskiego oznaczam w tekście literą B, w nawiasie podając numer 
strony, z której pochodzi cytacja. Obok monografi i powstał fi lm dokumentalny 
pod podobnie brzmiącym tytułem Było sobie miasteczko…, scen. i reż. T. Arciuch, 
M. Wojciechowski (2010). 
3 W opisie eksterminacji pojawiają się także inne periodyzacje: 1939−1944 
( W. Filar, Wołyń 1939−1944. Eksterminacja czy walki  polsko-ukraińskie. Studium 
historyczno-wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności 
ludzkiej, Toruń 2004) czy 1943 ( J. Wieliczka-Szarkowa, Wołyń we krwi 1943, Kra-
ków 2013). Przyjmuję zakres czasowy zgodny z uchwałą Sejmu z 2016 r., upamięt-
niającą ludobójstwo na Wołyniu: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofi arom ludobójstwa dokonanego przez 
nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1943−1945. Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, War-
szawa 29 lipca 2016 r. Poz. 726. [on-line] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-
load.xsp/WMP20160000726/O/M20160726.pdf [dostęp: 20.06.2018].
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pod koniec XX wieku, zaś już u progu wieku XXI odmawiano sen-
su ich wypowiedzi lub relatywizowano status ich wspomnień. Re-
konstrukcja ciągle do końca niezbadanej i niewypowiedzianej rzezi 
dokonuje się – używając sformułowania Enzo Traverso – „dzięki nie-
ustannemu poruszaniu się w tę i z powrotem pomiędzy historią a pa-
mięcią”, gdyż właśnie w ten sposób „wykuwane jest w przestrzeni 
publicznej przedstawienie historii”4. Jak zauważa on dalej: „czyni to 
z historiografi i coś o wiele więcej niż miejsce tworzenia wiedzy, może 
ona bowiem także stać się zwierciadłem dziur w pamięci, stref cienia, 
przemilczeń i wyparć naszych społeczeństw”5. To zdanie zmusza do 
namysłu nad odtwarzaniem obrazu wołyńskiej zbrodni. Jeżeli przed-
miotem niniejszego artykułu jest szczególny dialog pamięci i postpa-
mięci oraz doświadczania historii, poprzedzić go może i powinna re-
fl eksja nad kształtowaniem się aparatu pojęciowego i języka dyskur-
su historycznego, który wchodzi w interakcję z językiem świadectw 
tamtych wydarzeń. Kwestią zasadniczą pozostaje, czy świadkowie 
historii i jej badacze operują tymi samymi pojęciami, a wędrówka 
od historii do pamięci i z powrotem jest drogą bezkolizyjną. Jak zasu-
gerowałam wyżej nie jest to takie oczywiste.

1. Rzeź, czystka etniczna czy ludobójstwo – historia, 
pamięć i polityka

Kiedy w 1948 roku do prawa międzynarodowego wprowadzono 
termin genocid, chyba nikt nie przewidywał, jak wiele wydarzeń 
i okoliczności zostanie nim opisanych, w jak wielu naukowych pra-
cach zostanie on użyty nie tylko w kontekście badań Holocaustu 
czy rzezi Ormian, która stała się punktem wyjścia Lemkinowskiego 
namysłu nad masowymi mordami XX wieku. Jak odnotował Jacek 
Leociak, katalog Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych w Wa-
szyngtonie wykazuje 1449 tytułów, w których występuje ów termin6. 

4 E. Traverso, Historia jako pole bitwy. Interpretacja przemocy w XX wieku, przeł. 
Ś.F. Nowicki, Warszawa 2014, s. 293−294.
5 Ibidem, s. 294.
6 J. Leociak, Przedmowa do wydania polskiego, [w :]  M.I. Midlarsky, Ludobójstwo 
w XX wieku, tłum. B. Wojciechowski, Warszawa 2010, s. IX.
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Po wprowadzeniu pojęcia w katalog on-line tejże biblioteki, znaj-
duję w pierwszej kolejności kilkadziesiąt angielskojęzycznych prac 
na temat ludobójstwa na terenach dawnej Jugosławii, także genocide 
w Rwandzie i Sudanie7.  

W ważkiej pracy Manusa I. Midlarsky’ego Ludobójstwo XX wieku 
wydarzenia w Bośni, określane zwykle mianem ludobójstwa, zostały 
jednak wyłączone z badawczej analizy autora. Midlarsky wprowadza-
jąc szczegółowe rozróżnienia między czystkami etnicznymi, zachowa-
niami ludobójczymi, ludobójstwem politycznym oraz „ludobójstwem 
jako takim”8, decyduje się na omówienie mechanizmów ludobójstwa 
na przykładzie Holocaustu, rzezi Ormian czy najpóźniejszego w cza-
sie ludobójstwa dokonanego przez Hutu na Tutsi. Przez ludobójstwo 
znany politolog rozumie, organizowane przez państwo [podkr. E.T.-Ś.] 
systematyczne mordy masowe na niewinnych i bezbronnych ludziach 
− mężczyznach, kobietach i dzieciach – wyodrębnionych na podstawie 
określonej cechy etniczno-religijnej, mające na celu wyeliminowanie 
tej grupy z określonego terytorium”9. Badacz wprowadza tu podkre-
śloną przeze mnie cechę dystynktywną terminu, uważa bowiem, iż 
przyjęty przez ONZ zapis prawny jest zbyt ogólny, uniemożliwiający 
odróżnienie celu całkowitej eksterminacji od czystki etnicznej. Nie dzi-
wi mnie zatem, iż Midlrasky wśród przypadków ludobójstwa nie wy-
mienia masowych mordów dokonanych na Polakach przez Ukraińców 
w latach 1943−1945 jako niezorganizowanych przez państwo ukraiń-
skie, którego przecież nie było. Daje jednak do myślenia fakt, że nie 
zostają one nawet wspomniane w tzw. „przypadkach wyłączonych”, 
jak zbrodnie Serbów w Bośni, zbrodnie Japończyków w Nankinie 
czy Niemców w Afryce Południowo-Zachodniej. Nie stały się nawet 
egzemplum ludobójstwa politycznego, z jakim mieliśmy do czynienia 
na przykład w Kambodży. 

To, co zostało do tej pory powiedziane rzuca pewne światło 
na dyskurs dotyczący rzezi wołyńskiej. Po pierwsze zawężenie 

7 W końcu także: T. Piotrowski, Genocide and rescue in Wołyń. Recollections of the 
Ukrainian nationalist ethnic cleansing campaign against the Poles during World 
War II, McFarland 2000.
8 J. Leociak, Przedmowa do wydania polskiego…, op. cit., s. XXI.
9 M.I. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku…, op. cit., s. 15.
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defi nicji terminu genocide dokonane przez Midlarsky’go, znanego 
politologa, którego praca wiele wnosi do zrozumienia mechanizmów  
ludobójstwa, w uszczegółowieniu perspektywy badawczej pozostaje 
jednak w opozycji do prawa międzynarodowego i praktyk między-
narodowego trybunału skazującego za ludobójstwo dokonane w Bo-
śni10. Wskazuje to na ciągłą niejednoznaczność i brak spetryfi kowa-
nia pojęcia, pewną arbitralność wyroków historyków czy politologów, 
których autorytet może stanąć w kolizji z autorytetem międzynaro-
dowych sądów, co nie sprzyja odkrywaniu i jednoznacznemu nazy-
waniu prawdy o ludobójstwie w różnych regionach świata. Po drugie: 
można domniemywać, iż amerykańskiemu badaczowi nieznana jest 
historia rzezi, których dokonano na wschodnich ziemiach II Rzeczy-
pospolitej, a które znaczna część polskich historyków, pisarzy oraz 
uczestników i świadków tamtych wydarzeń określa mianem ludobój-
stwa. Czy rzeź wołyńska nie pozostaje zatem ciągle lokalnym kon-
fl iktem, którego znaczenie można marginalizować, a przez to zacie-
rać w świadomości globalizującej się społeczności międzynarodowej? 
Rzecz jest istotna ze względu na toczące się ciągle spory historyków 
dotyczące przyczyn, przebiegu, ale przede wszystkim oceny i zwią-
zanego z nią nazewnictwa tego wschodnioeuropejskiego ludobójstwa 
sprzed 75 laty.

Problem znalezienia terminu adekwatnego do opisu i oceny 
zbrodni eksterminacji dokonanej na narodzie polskim na Woły-
niu, głównie w latach 1943−1945 został wielokrotnie poruszony za-
równo w pracach naukowych lub popularyzujących historię, jak 
i publicystyce, literaturze pięknej oraz w różnych odmianach litera-
tury faktu i dokumentu osobistego, a także wszelkiego rodzaju pa-
ratekstach11 im towarzyszących. Przywołując go, ograniczam się 

10 Pozostaje kwestią otwartą, budzącą moje zaniepokojenie, czy naukowy autorytet 
nie zostanie wykorzystany do rozgrzeszenia innych przypadków rzeczywistego lu-
dobójstwa w analogicznej sytuacji?
11 Określenia używam za: G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, 
tłum. A. Milecki. [w:] Współczesna teoria badań literacki za granicą. Antologia, 
t. 4. cz. 2, pod red. H. Markiewicza, Kraków 1992, s. 317−320. Pojęcie paratekstu 
zostało przeniesione także na grunt medioznawstwa i stało się przedmiotem ba-
dań socjolingwistycznych, zob. prace Iwony Loewe, m.in. Parateksty, pre-teksty 
czy możliwe podgatunki, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Gatunek a tekst, 
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zatem do niezbędnych konstatacji. Pominąć go mimo wszystko nie 
sposób, bo jest on fundamentalną częścią wołyńskiej narracji i spo-
ru o nią; generuje kolejne teksty dotyczące tamtych wydarzeń hi-
storycznych, co pokazuje druga z przytoczonych jako motto wypo-
wiedzi Krzesimira Dębskiego. Dyskusja wokół kwestii, czy mordy/
czystka etniczna dokonywana na Polakach przez Ukraińców w latach 
1943−1945 można określić ludobójstwem ma swoje etapy i odsłony. 

1.1 Lata 90. – przywracanie pamięci o wołyńskiej zbrodni 

Jeden z byłych żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, hi-
storyk wojskowości Władysław Filar, który już w latach 90. XX wieku 
wielokrotnie przypominał historię eksterminacji Polaków na Wołyniu, 
w książce Wołyń  1939−1944. Eksterminacja czy walki  polsko-ukraiń-
skie w 2004 roku dobitnie polemizował z eufemistycznym traktowa-
niem „wydarzeń wołyńskich”:

Wśród historyków ukraińskich, a także niektórych historyków polskich, gło-
szone są nierzadko poglądy, że na Wołyniu toczyły się „walki polsko-ukraińskie”, 
„wojna domowa”, „walki bratobójcze” itp., w rezultacie których obie strony pono-
siły równe ofi ary. (…) W ten sposób stawia się niejako znak równości między za-
kresem i liczbą akcji oraz ofi ar po obu stronach w tzw. „wojnie polsko-ukraińskiej”. 
Takie postawienie sprawy nie wyjaśnia źródeł antypolskich akcji ani motywów ich 
podejmowania, i w jednakowym stopniu obarcza odpowiedzialnością obie strony. 
A tak przecież w świetle faktów nie jest12.

Z kolei Tadeusz Skoczek po kilkunastu latach dopowiadał:  

Historiografi a polska przez cały okres (1944−1989) koncesjonowanej przyjaźni 
z ZSRR omijała drażliwy temat mordów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 
Po transformacji niezręczna polityka powrotu do strategii jagiellońskiej (nazywanej 

pod red. D. Ostaszewskiej, Katowice 2004, s. 180−188; eadem, O dialogu z widzem 
w polskiej telewizji publicznej. Paratekst jako składnik strumienia telewizyjnego, 
[w:] Dialog i nowe media, pod red. M. Kity i J. Grzenia, Katowice 2004, s. 85−103.
12  W. Filar, Wołyń 1939−1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie…, op. cit., 
s. 347.
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też często projektem Giedroycia) nie ułatwia poznania prawdy i przywrócenia na-
leżnej czci pomordowanym. Dominuje antysowietyzm i brak wyobraźni w ocenie 
polityki wschodniej, prowadzonej przez Unię Europejską13.

Wypowiedź dyrektora Muzeum Niepodległości − jego krytyka poli-
tyki historycznej oraz stanu badań nie ogranicza się jedynie do okresu 
PRL-u czy lat 90. XX wieku. Skoczek, we Wprowadzeniu do tomu 
wspomnień ocalałych wskazuje również na nowe tendencje w histo-
riografi i ukraińskiej, zakłamującej opis ludobójstwa na Wołyniu oraz 
brak jednoznacznego nazwania przez Sejm RP rzezi wołyńskiej mia-
nem ludobójstwa  w 70. jej rocznicę14.  

1.2 Upowszechnienie terminu ludobójstwo w odniesieniu do rzezi 
wołyńskiej w pracach historyków, popularyzatorów historii i w kulturze

Obie cytowane wyżej wypowiedzi, jak wspomniałam, dzieli lat kil-
kanaście, w czasie których jednak termin ludobójstwo w odniesieniu 
do mordu na Polakach w latach 1943−1945 znajdował powoli swoje 
miejsce zarówno w pracach historyków, jak i popularyzatorów hi-
storii15 . W moim przekonaniu istotne znaczenie w upowszechnieniu 
określenia „ludobójstwo na Wołyniu” mają zarówno prace i wypo-
wiedzi historyków zawodowo zajmujących się tematem, jak i – czy 
też nie przede wszystkim − historyków amatorów. Mam tu na myśli 
dzieło  Ewy i Władysława Siemaszków Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939−194516, 
13 T. Skoczek, Wprowadzenie, [w:] Marek A. Koprowski, Wołyń. Wspomnienia oca-
lałych, t. 1, Warszawa 2016, s. 9.
14 Ibidem, s. 10.
15 Co nie oznacza wcale, iż przestał być przedmiotem sporu historyków, publicy-
stów czy polityków.
16  W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na ludności polskiej Wołynia 1939−1945, Warszawa 2000. Warto przypo-
mnieć również, iż terminem ludobójstwo posługuje się w odniesieniu do omawianej 
zbrodni ukraiński politolog Wiktor Poliszczuk, którego dzieła mają uczyć historii 
wołyńskiej zbrodni właśnie Ukraińców, a którego wiarygodność podważają niektó-
rzy polscy historycy, m.in. Rafał Wnuk. Zob. m.in. W. Poliszczuk, Gorzka prawda. 
Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Toronto 2004.
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dzięki któremu termin genocide został w polskim brzmieniu zastoso-
wany konsekwentnie w odniesieniu do wymienionej w tytule książki 
zbrodni.  

To prace popularnonaukowe oraz gromadzone i coraz liczniej wy-
dawane różnorodne genologicznie świadectwa tamtych wydarzeń, 
ze względu na szeroki zasięg czytelniczy skutecznie uzupełniają 
naukowy dyskurs, zmieniając społeczną świadomość historyczną17. 
Joanna Wieliczka-Szarkowa w książce Wołyń we krwi 194318 jed-
noznacznie klasyfi kuje ludobójstwo na Wołyniu jako genocidium 
atrox − ludobójstwo okrutne. Z kolei w liczącej ponad 500 stron 
popularnonaukowej publikacji Grzegorz Motyka wyjaśnia między 
innymi, dlaczego rzeź wołyńską i galicyjską należy nazywać ludo-
bójstwem, a nie czystką etniczną. Z braku miejsca zacytuję tylko 
konkluzję jego dowodzenia:

(…) uważam, iż choć akcja antypolska była czystką etniczną, to jednocześnie 
spełnia ona defi nicję ludobójstwa. Można powiedzieć, że rzezie wołyńska i galicyj-
ska były „ludobójczymi czystkami etnicznymi”. Warto zwrócić uwagę, iż w lite-
raturze przedmiotu terminy te są nierzadko używane wymiennie. Dobry przykład 
stanowi tu rezolucja z dnia 18 grudnia 1992 roku Zgromadzenia Narodów Zjedno-
czonych, gdzie jest mowa o „karaniu za zbrodniczą politykę »czystek etnicznych«, 
które są formą ludobójstwa”*.

Innym możliwym sposobem rozróżnienia obu zjawisk byłoby uznanie za czystkę 
etniczną takich przypadków usunięcia ludności, którym nie towarzyszyły działania 
mające na celu jej fi zyczne unicestwienie. Wówczas rzezie wołyńska i galicyjska 
byłyby ludobójstwem, przymusowe przesiedlenia z lat 1944−1946 i z roku 1947 
„tylko” czystkami etnicznymi19.

17 Można tu wymienić chociażby M.A. Koprowski, Wołyń. Wspomnienia ocalałych, 
op. cit. 
18  J. Wieliczka-Szarkowa, Wołyń we krwi 1943, op. cit. Z popularnonaukowych pu-
blikacji zob. również: Lech  S. Kempczyński, uKRAINA zbrodni. Historia, o której 
nie powiedzą ci polityce i dziennikarze, Warszawa 2017. 
19  G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konfl ikt polsko-ukraiński 
1943−1947, Kraków 2011, s. 456. *Motyka cytuje za: B. Bruneteau, Wiek lu-
dobójstwa, Warszawa 2005, s. 171. Warto zaznaczyć, że Bernard Bruneteau nie 
poświęca uwagi rzezi wołyńskiej, choć zauważa problemy tego regionu świata, 
a głód na Ukrainie w latach 30. XX wieku postrzega jako formę ludobójstwa! 
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Wszystkie te dzieła, a także obecność tematu zarówno w kulturze 
wysokoartystycznej (przykładem może być fi lm Wołyń w reżyserii 
Wojciecha Smarzowskiego, o którym było głośno jeszcze zanim po-
wstał20), jak i popularnej (ballady, pieśni Lecha Makowieckiego21 czy 
Wojciecha Rohatyna Popkiewicza22), a w końcu zmiany na polskiej 
scenie politycznej sprzyjały ofi cjalnemu określeniu w polityce histo-
rycznej państwa wołyńskiej hekatomby jako ludobójstwa. 

1.3 Ludobójstwo wołyńskie w polityce historycznej III RP

Po wieloletnim unikaniu zastosowania pojęcia genocide w stosunku 
do wołyńskiego męczeństwa w ofi cjalnej narracji historycznej władz 
III RP, zagadnienie to stało się przedmiotem obrad polskiego parla-
mentu. W lipcu 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uchwa-
le upamiętniającej ofi ary rzezi wołyńskiej nie zdecydował się jednak 
na jednoznaczne wpisanie tej zbrodni w pojęcie genocidu. W zapisie 
uchwały pojawiło się sformułowanie opisowe, iż była to „czystka et-
niczna o znamionach ludobójstwa“23. Nie ustanowiono wówczas dnia 
pamięci ofi ar zbrodni wołyńskiej. 

Nieustanne zabieranie głosu w tej sprawie przez środowiska Kre-
sowian oraz szereg wspomnianych już czynników miało wpływ 
na nazwanie przez państwo polskie eksterminacji Polaków na Wołyniu 
mianem ludobójstwa trzy lata później. W dniu 22 lipca 2016 roku Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę „w sprawie oddania hołdu 
ofi arom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich 
na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945”, 
w której czytamy między innymi:

Do poglądów Motyki odwołuje się Krzesimir Dębski, którego książka jest przed-
miotem moich rozważań.
20 Jego premiera miała miejsce już po podjęciu sejmowej uchwały, o której niżej.
21 L. Makowiecki, Wołyń 1943 (utwór z płyty Patriotyzm) [on-line] https://www.
youtube.com/watch?v=KDK2AVGobdA&feature=share [dostęp: 20.07.2018]. 
22 W. Popkiewicz, Ballada o Podkamieniu [on-line] https://www.youtube.com/
watch?v=ODHv4dK-gOw [dostęp: 20.07.2018].
23 Określenie cyt. za: http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/sejm-min-o-70-rocz-
nicy-rzezi-wolynskiej/11717739 [dostęp: 23.06.2018].
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(…) W wyniku popełnionego w latach 1943–1945 ludobójstwa zamordowanych 
zostało ponad sto tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, głównie chłopów. 
Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu z nich wciąż nie doczekało się 
godnego pochówku i upamiętnienia. (…)

Ofi ary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów 
do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zosta-
ły nazwane zgodnie z prawdą historyczną ludobójstwem. (…)

Dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 11 lipca – rocznicę apo-
geum zbrodni – Narodowym Dniem Pamięci Ofi ar Ludobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do ustalenia miejsc zbrodni i ich ozna-
czenia, zapewnienia godnego pochówku wszystkim odnalezionym ofi arom, odda-
nia należnej czci i szacunku niewinnie zamęczonym i pomordowanym, sporządze-
nia pełnych list ofi ar. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o kontynuację dzieła 
pojednania i dialogu, rozpoczętego przez przywódców politycznych i duchowych, 
wspieranie współpracy historyków, w tym rozszerzenie dostępu do archiwów pań-
stwowych, wzmocnienie współpracy władz Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy 
w najważniejszych dla przyszłości obu narodów sprawach24.

Sejm wyraził w uchwale „szacunek i wdzięczność Ukraińcom, 
którzy narażając własne życie, ratowali Polaków” oraz zaapelował 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie tych osób 
odznaczeniami państwowymi. Parlament przypomniał „również po-
stawę znacznej części ludności ukraińskiej, która odmawiała udziału 
w napadach na Polaków”25. Nie zapomniano o podziękowaniach Kre-
sowianom i ich potomkom oraz ludziom dobrej woli, „którzy od dzie-
siątków lat domagają się prawdy, kierując się mottem »Nie o zemstę, 
lecz o pamięć wołają ofi ary«”26.

24 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 
oddania hołdu ofi arom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich 
na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach  1943−1945, Monitor Polski. 
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 29 lipca 2016 r. Poz. 726.  
[on-line]  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000726/O/
M20160726.pdf [dostęp: 20.06.2018].
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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Sejmowa uchwała zamyka pewien etap dyskusji na temat rzezi wo-
łyńskiej, ale nie kończy politycznych i historycznych sporów na ten 
temat po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy. Pozwala wszakże 
na umieszczenie ludobójstwa wołyńskiego jako wydarzenia jedno-
znacznie nazwanego i poddanego aksjologicznej waloryzacji na przy-
kład w szkolnej podstawie programowej, w materiałach edukacyjnych, 
które będą pisać już historycy, a nie politycy. Zaistnienie uchwały 
zwiększa rangę świadectwa, tych którzy przeżyli, gdyż jako aktorzy 
tamtych wydarzeń zostali oni zauważeni i docenieni. Historycy jako 
rekonstruktorzy faktografi cznej prawdy, „nie mają jednak monopolu 
na jej przedstawienie”27, zaś prawda o Wołyniu 1943 choć nazwana 
„po imieniu”, pozostaje nadal trudna do opowiedzenia. I o tym będzie 
kolejna część tego artykułu.

2. „By nie umarli po raz trzeci” 

Opowieść o ludobójstwie na Wołyniu dokonanym 75 lat temu nie 
jest jedynie kwestią dyskursu naukowego oraz problemem odpowied-
niego nazwania owych wydarzeń historycznych. Czy nie znacznie 
trudniejszym problemem jest znalezienie odpowiedniego języka, by 
opowiedzieć o tych wydarzeniach w beletrystyce czy literaturze wspo-
mnieniowej, w której mamy do czynienia z zapisem ludzkiej pamię-
ci, a nie „suchej faktografi i”? Obrazem wydarzeń wołyńskich w lite-
raturze pięknej zajęła się Renata Pomarańska w swojej książce pod 
znaczącym tytułem Golgota Polaków na Kresach. Realia i literatura 
piękna28. Ponieważ badaczkę zajmują szczególnie fabularne utwory li-
terackie, a memuarystyka stanowi jedynie tło jej dociekań, w moich 
rozważaniach sięgam do egzemplifi kacji pominiętych przez Pomarań-
ską, przynależnych właśnie do tego wtórnego dla niej obszaru tekstów: 
do literatury dokumentu osobistego oraz do dzieła popularnonauko-
wego z pogranicza historii oraz etnografi i i antropologii kulturowej. 
Co więcej, autorkę Golgoty Polaków interesowały teksty literackie 
jako źródła historyczne, wydobywała zatem z omawianych utworów 

27 E. Traverso, Historia jako pole bitwy…, op. cit. s. 289.
28 R. Pomarańska, Golgota Polaków na Kresach. Realia i literatura piękna, War-
szawa−Radzymin 2018.
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przede wszystkim faktyi obrazy historycznych wydarzeń, mniej zaj-
mując się ich stroną literacką. Mnie interesuje bardziej sposób tworze-
nia i organizacji tekstu niż wydarzenia. Uwagę skupiam na przyczy-
nie powstania, mechanizmie i narracyjnej formie wołyńskiej historii. 
Na początek zatem kilka konstatacji:

Film Wołyń Wojciecha Smarzowskiego rozpoczyna się cytatem 
z pamiętnika Jana Zaleskiego, który udostępnił reżyserowi jego syn, 
ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski: „Kresowian zabito dwa razy, raz 
przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. A ta druga śmierć 
jest gorsza od pierwszej”29. Zarówno fi lm fabularny o wołyńskim lu-
dobójstwie czy fi lmy dokumentalne30, jak i historiografi czne, wspo-
mnieniowe oraz beletrystyczne narracje o tych wydarzeniach powstają 
jako swoiste zabezpieczanie śladów, by milczenie odkrywanej, a nagle 
dla wielu niewygodnej prawdy, nie spowodowało śmierci ofi ar wołyń-
skiego ludobójstwa po raz trzeci, by nie wyparto ich śmierci z pamię-
ci zbiorowej XXI wieku. I oto w sytuacji nieistnienia cenzury i braku 
politycznej presji uruchamiania autocenzury oraz wobec pojawienia 
się możliwości poszukiwania miejsc pochówku ofi ar i peregrynacji 
na ich groby możliwe jest – w moim przekonaniu − dopiero teraz 
przepracowanie traumy i żałoby. Następuje upublicznienie tego, co 
do tej pory pozostawało prywatne – pamięć ofi ar i narracja o postapo-
kaliptycznej rzeczywistości ocalałych przekraczają progi rodzinnych 
domów. W takim porządku powstały obie książki Dębskich, co sta-
nowi klucz do ich lektury. 

Nieprzypadkowo − zauważmy − w pierwszej części niniejszego tek-
stu został ukazany żmudny proces kształtowania terminologii i okre-
ślenia mianem ludobójstwa omawianej zbrodni. To, co rozegrało się 
na Wołyniu w latach 1943−1945 stanowi bowiem dla uczestników 
kresowej zagłady i ich potomków tak samo niewyrażalne i trauma-
tyczne przeżycie − uczestnictwo w historii jak Holocaust dla Żydów, 
29 Cyt. za: T. Isakowicz-Zaleski, Film „Wołyń” wyrzutem sumienia dla Trzeciej 
Rzeczypospolitej [on-line] https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-za-
leski/blogi/news-fi lm-wolyn-wyrzutem-sumienia-dla-trzeciej-rzeczypospolitej,-
nId,2283777 [dostęp: 20.07.2018].
30 Wspomniany w przypisie nr 1 fi lm Było sobie miasteczko… reż. T. Arciuch, 
M. Wojciechowski (2010) czy m.in. Kryptonim Pożoga, reż. W. Ronisz (1998), Za-
pomniane zbrodnie na Wołyniu,  reż. T. Arciuch, M. Wojciechowski (2009).
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przy czym lokalność wydarzeń wobec niewyobrażalnej i niewyrażal-
nej skali okrucieństwa dokonanego ludobójstwa nie ma tu najmniej-
szego znaczenia. Pytania, które postawił tekstom holocaustowym 
Jacek Leociak, można z powodzeniem powtórzyć wobec relacji wo-
łyńskich: czy da się opowiedzieć ludobójstwo dokonane przez OUN/
UPA na Wołyniu w latach 1943−1945? Czy doświadczenie to „mieści 
się w granicach ludzkiej ekspresji i ludzkiego pojmowania? Czy da się 
o tym mówić? A jeśli tak, to w jaki sposób?”31. 

Zarówno w przypadku „opowieści wołyńskiej” Włodzimierza 
Sławosza Dębskiego, jak w przypadku „mojej rodzinnej historii”, by 
sięgnąć do podtytułów, które pełnią jednocześnie funkcję określeń 
„quasi-gatunkowych”, mamy do czynienia z próbą „utekstowienia” lu-
dobójstwa. Istotne w obu przypadkach jest, podobnie jak w przypadku 
narracji o Zagładzie, „poszukiwanie sposobu, w jaki relacjonujący jest 
w stanie przekazać swoje doświadczenie, a adresat – przyjąć je i zro-
zumieć”32. 

Włodzimierz Sławosz Dębski jest świadkiem i uczestnikiem wyda-
rzeń historycznych, monografi stą historii „Kręgu Kościoła Kisieliń-
skiego”(B, 15).  Przyjmuje rolę kronikarza swojej małej ojczyzny. Opo-
wiada on zatem historię społeczności, a nie swojej rodziny. Zanotowa-
ne osobiste doświadczenie i udział w planie wielkiej Historii stanowią 
uzupełnienie cudzych zapisów. Szczególnie w drugiej części książki, 
gdy opisuje on zagładę getta w Kisielinie czy ludobójstwo UPA cytu-
je wypowiedzi świadków. Podobnie w przypadku „etnografi cznych” 
partii dzieła, pamięć autora uzupełniana jest relacjami innych osób. 
31  J. Leociak, Tekst wobec Zagłady (O relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 
1997, s. 27.
32 Ibidem, s. 28. Pytanie to zasadne, tym bardziej że w przypadku narracji „o Wo-
łyniu” w pamięci pozostają te utwory wspomnieniowe i fabularne oraz zawarte 
w nich opisy, w których bez zbędnego komentarza zobrazowano zbrodnie skata-
logowane wnikliwie w literaturze przedmiotu, co staje się podstawową trudno-
ścią komunikacyjną w ich odbiorze, by wymienić m.in. krępowanie ludzi drutem 
kolczastym, gwałty kobiet, odrąbywanie im piersi czy przybijanie dzieci za język 
do stołu. Odnotowują je Siemaszkowie, pisze o nich Szarkowa. Opisy tortur i rodza-
jów zadawania śmierci zawierają opowiadania Stanisława Srokowskiego, które stały 
się podstawą scenariusza fi lmu Wołyń − zob. idem, Nienawiść (opowiadania kreso-
we), Warszawa 2006. Zestawienie tortur stosowanych przez UPA na Polakach zob. 
na przykład: R. Pomarańska, Golgota Polaków na Kresach…, op. cit., s. 312−315.



242

Ewa Tierling-Śledź

W przypadku książki jego syna jest inaczej. Określenie „moja ro-
dzinna historia” określa porządek narracji, która wychodząc od pla-
nu historycznego skupia się na historii rodziny, pokazuje „rodzinę 
w historii”33. Krzesimir Dębski, który nie przeżył i nie doświadczył 
zbrodni 1943 roku przyjmuje rolę skryptora cudzych relacji (dokonuje 
powtórzeń z dzieła ojca, uzupełniając je wypowiedziami matki o tych 
samym zdarzeniach i zagadnieniach), narzuca tym zapiskom porządek 
problemowy, zderza je z pracami historyków, ale wszystkie jego dzia-
łania sensotwórcze podporządkowane są narracji o „piętnie Wołynia” 
na losach ocalałej rodziny Dębskich. Szczególnie interesująco jawi się 
łączna lektura obu książek, które układają się w rodzaj narracyjnej 
dylogii koncentrującej się wokół tych samych osób i wydarzeń, stano-
wiąc szczególny rodzaj dialogu zapisu pamięci i swego rodzaju post-
pamięci34. 

2.1 Było sobie miasteczko…

Przez lata Włodzimierz Sławosz Dębski upamiętniał zarówno 
przedwojenny Kisielin, jak i jego zagładę – „masakry w kościele 
i przed nim” (N, 11) na swoich obrazach oraz w utworach symfo-
nicznych i wokalno-instrumentalnych. „Potrzeba malowania tamte-
go świata była tym większa, że już go nie było. Z kościoła zostały 
ruiny, Kisielin zwiądł i zmarniał, sąsiednie miejscowości przesta-
ły istnieć (…)” (N, 11) – tłumaczy jego syn i dopowiada kluczową 
dla narracji ocalałych kwestię: „(…) ludobójstwo, które przetrwał, 
zostało w nim na całe życie. Żyliśmy tym w domu wszyscy, ja i moi 

33 Określenie za: T. Czerska, Historia rodziny – rodzina w historii, [w:] eadem, Mię-
dzy autobiografi ą a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje w Polsce po 1944 roku 
w perspektywie historyczno-kulturowej, Szczecin 2011, s. 37.
34 Postpamięć to pamięć potomków generacji, która przeżyła zbiorową traumę, 
oparta na empatycznym odtwarzaniu doświadczenia tej generacji. Określenie naj-
częściej stosowane w odniesieniu do pamięci drugiego pokolenia po Holocauście, 
pokolenia, które samo nie doświadczyło Zagłady. Na ten temat m.in. M. Hirsch, 
The Generation of Postmemory [on-line] https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/ehrc/
events/memory/poetics_today-2008-hirsch-103-28.pdf [dostęp: 20.07.2018]. O za-
stosowaniu kategorii w odniesieniu do polskich tekstów zob. A. Mach, Świadkowie 
świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Toruń 2016.
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bracia, bo rodzice opowiadali o swoich dobrych i złych doświad-
czeniach. Ale w końcu ojciec postanowił napisać o tym książkę” 
[podkr. E. T.-Ś] (N, 12).

Sam autor dzieła Było sobie miasteczko… wspomina o poszuki-
waniu formy dla swej opowieści i – jak wydawało się przez lata 
− ostatecznym zrezygnowaniu z pisania na rzecz malarstwa i muzy-
ki. Nie wiemy, jaki udział w uprywatnieniu narracji i ograniczeniu 
jej do ustnego rodzinnego przekazu miały względy cenzuralne – 
książka w PRL-u nie miałaby zapewne szans na wydanie. Istotne 
dla jej powstania było natomiast wydarzenie pełniące rolę katali-
zatora procesu twórczego. Kiedy w lipcu 1989 roku Włodzimierz 
spotkał się „z gestem przyjaźni i przeprosin za popełnioną zbrodnię 
w 1943 r.” (B, 15), gdy mógł stanąć nad uporządkowaną mogiłą ofi ar 
w Kisielinie, postanowił postawić im pomnik oraz napisać rodzaj 
monografi i „okolicy nazwanej Kręgiem Kościoła Kisielińskiego” – 
kręgu wyznaczonego krwią ofi ar przybyłych do tej świątyni 11 lipca 
1943 roku (B, 15).

2.1.1 Wołyń – ziemia wielu narodów, polski raj

Monografi a została podzielona na dwie części: część I: Czas pokoju 
do 1939, część II: Czas wojny 1939−1944. Rzecz znamienna, iż od-
twarzane z archiwistyczną dokładnością przedwojenne życie małej oj-
czyzny Dębskiego zajmuje w publikacji zdecydowanie więcej miejsca. 
Takie ukształtowanie opowieści przynosi podwójny efekt. Odbiorca 
w pierwszej kolejności poznaje rzeczywistość, która istnieje już tylko 
w świadomości autora i jego respondentów i która właśnie z tego po-
wodu domaga się upamiętnienia. Szczegółowość opisu, ludzi, miejsc, 
zwyczajów, roślinności czy gospodarki pokazanych w drobiazgowy 
i plastyczny sposób uzmysławia skalę późniejszego unicestwienia tego 
świata. Następnie obraz zaginionej Atlantydy zostaje skontrastowany 
z unaocznieniem absurdalności i brutalności jej zagłady przedstawio-
nej w części II, co daleko bardziej oddziaływa na odbiorcę niż doko-
nałaby tego sama prezentacja procesu jej zniszczenia podczas okupacji 
sowieckiej i niemieckiej. 

Wzmocnienie semantyki obrazu polskiego raju na Wołyniu Wło-
dzimierz S. Dębski uzyskuje także poprzez stosowanie poetyki 



244

Ewa Tierling-Śledź

wyliczenia na różnych poziomach tekstu. Tak więc rozdział I za-
tytułowany Miejscowości i mieszkańcy to charakterystyka kolejno 
wyliczanych: Kisielina, Twerdyń, Kol. Dunaj, Adamówki itd. Na-
stępny rozdział Rody to opowieść o Adamowiczach z Aleksandrów-
ki (ośmigowickiej), Anuszkiewiczach z Woronczyna, Bajherach 
herbu Leliwa, z Rudni i Jachimówki, Basakach z Woronczyna itd. 
W każdym podrozdziale dotyczącym kolejnego rodu zamieszczona 
została tabela ze szczegółowym spisem Polaków, Ukraińców oraz 
rodzin mieszanych zamieszkujących daną miejscowość. Podkreśla-
jąc przynależność stanową osiadłych polskich rodzin, w kolejnym 
rozdziale autor sporządza ujęty w formę tabeli herbarz poszczegól-
nych rodów. Po przedstawieniu mieszkańców „mikroregionu Woły-
nia, którzy pozostawali w kręgu oddziaływania kościoła kisieliń-
skiego” (B, 20) następuje wyliczenie oraz opis form i poziomu życia 
społecznego, gdyż kolejne rozdziały to Administracja, Szkolnictwo, 
Drogi i pojazdy czy Gospodarka. Z wnikliwością etnografa mono-
grafi sta odnotowuje, co spożywano, jak się ubierano, opisuje święta 
i zabawy oraz wzajemne relacje różnych kresowych narodowości. 
Tu również stosuje wyliczenia: „Z wielu sprzętów kuchennych, jak: 
stolnica z wałkiem do ciasta, niecki, deska do krojenia (często kro-
jono wprost na stole), maszynka do mielenia, młynki, moździerze, 
tłuczki, makutry (…), blachy, maślnice, skopki (…), należy tu wy-
różnić garnki „czyhunne”, jak mówiono, „ruskie”, wstawiane 
do pieca” (B, 280).

W kreśleniu realiów unicestwionego świata Dębski odwołuje się 
również do pamięci innych osób: „o tym, co jadano w domach dawno 
tu osiadłych Polaków, informuje Aniela Sławińska” (B, 281) (tu nastę-
puje wyliczenie „dziennego jadłospisu” – co było na śniadanie, obiad 
czy kolację). Podobnie we fragmencie dotyczącym Ukraińców: „jak 
przebiegała wytwórczość materiałów odzieżowych objaśnia Józef Dzi-
kowski z Twerdyń” (B, 286).  

Z wyliczeniem poszczególnych elementów życia łączy się drobia-
zgowość opisu, jak choćby w przypadku pieca chlebowego, które-
mu poświęcony passus poprzedza rysunek. Na rysunku pieca cyfry, 
a pod nim objaśnienia ich znaczenia: „1. Komin z szybrem, 2. okap 
3. pręt metalowy podtrzymujący okap…” itd. (B, 279). Rysunki, szki-
ce przedmiotów, sprzętów, pejzaży. Rysunki nie fotografi e. W sumie 
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niewielka ilość przedwojennych fotografi i szkolnych, ofi cjalnych, rza-
dziej rodzinnych. Ta dysproporcja ilości szkiców, rysunków wobec ni-
kłej dokumentacji fotografi cznej zdumiewa, jest znacząca.

2.1.2 Rysunki, tabele, niewiele fotografi i

Każdorazowe przeglądanie fotografi i będących dokumentami przeszłości moż-
na porównać do swoistych obrzędów wprowadzania kolejnych pokoleń w historie 
rodzinne. „Spotkania” z albumami przodków są rodzajem „uczestniczenia” w tym, 
czego często fi zycznie już nie ma, ale co nadal odgrywa istotną rolę w podtrzymy-
waniu czyjejś tożsamości. Fotografi e prywatne głęboko poruszają, mogą budzić 
niepokój, nie pozwalają na obojętność i zapomnienie zmuszając do ciągłych po-
wrotów do minionych lat. Ich odkrywanie jest niekończącym się dialogiem między 
odbiorcą/badaczem i obrazami polegającym na ponawianiu prób odkrycia prawdy 
o przeszłości*35 

− zauważa pisząca o roli fotografi i w postpamięci Kamilla Łaguna-
-Raszkiewicz. 

W monografi i Dębskiego, jak wspomniałam, fotografi i jest 
niewiele. W rozdziale Miejscowości i mieszkańcy nieliczne przedwo-
jenne zdjęcia miejsc i ludzi uzupełnione zostały ujęciami współcze-
snymi dokumentującymi raczej rozpad i smutek opuszczonych do-
mostw. W przypadku Rodów oczekiwalibyśmy przy każdej rodzinie 
wizualizacji w postaci rodzinnej fotografi i. Tak się jednak nie dzieje 
– 8 rodzinnych fotografi i na 43 omówione rody! Widocznego braku 
fotografi i prywatnych nie rekompensują obfi cie ilustrowane zdjęciami 
ofi cjalnymi, grupowymi rozdziały poświęcone administracji, szkol-
nictwu czy zatytułowane Organizacje, polityka, stosunki narodowo-
ściowe oraz Sezon działalności artystycznej i zabaw. Skromna liczba 
zdjęć nie wynika z ekonomii wydania dzieła. Nie jest też próbą ukry-
cia, przemilczenia, wykluczenia fotografi i, jak bywało w przypadku 

35  K. Łaguna-Raszkiewicz, Fotografi a jako źródło postpamięci, „Pedagogika Spo-
łeczna” 2016, nr 1, s. 157−158 [on-line] http://pedagogikaspoleczna.com/wp-con-
tent/content/abstrakt/PS%201%20(2016)%20155-164.pdf [dostęp: 20.07.2018]. 
*Badaczka odwołuje się do: J. Collier Jr., M. Collier, Zasady badań wizualnych, 
[w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, pod red. M. Bo-
guni-Borowskiej, P. Sztompki, Kraków 2012, s. 719.
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ocalałych z Holocaustu36. Nieobecność fotografi i „współwystępuje” 
przecież z ogromną liczbą nie tylko szkiców „etnografi cznych” owych 
czyhunnych garnków czy postołów, ale wyraźnie zastępujących foto-
grafi e szkiców opisywanych miejsc, pejzaży i obiektów: Kol. [kolonia 
– E.T.-Ś] Żurawiec − 2 rysunki, Zapust – 4 rysunki, w tym trzy do-
kładnie opisane: G. Witwicki [chodzi o dom wspominanego w tekście 
Grzegorza Witwickiego – E.T.-Ś] fol. Dymitrówka, fol. Leonówka 
(B, 166−167). Dlaczego brak fotografi i? Bo ich po prostu nie ma! 
W Nic nie jest w porządku Krzesimira Dębskiego znajdujemy komen-
tarz do owej sytuacji braku zdjęć:

Przecież nie mieliśmy żadnej pamiątki rodzinnej, wszystko zostało tam. Tych 
kilka zdjęć, które mamy, udało się zebrać od kuzynów, znajomych Kresowiaków, 
którzy przechowali je przypadkiem. Ojciec liczył na to, że znajdzie tam [czyli w Ki-
sielinie − E.T.-Ś.] coś jeszcze. Może ktoś ma zdjęcia szkolne, może takie, na których 
będzie rodzina. Przecież dziadek brał udział w różnych akademiach, przemawiał 
na uroczystościach parafi alnych, na dożynkach (…) (N, 192).

O istniejących nielicznych fotografi ach z części I dzieła Dębskie-
go można powiedzieć dokładnie to, co Łaguna-Raszkiewicz mówiła 
o fotografi ach ofi ar Holocaustu:

Te obrazy „wołają” o rozpoznanie (…). Narracje o postaciach ze zdjęć sprawiają, 
że kontakt z obrazami wyzwala w odbiorcy ogromne emocje. Są one tym większe, 
kiedy patrzący na obraz wie, że utrwaleni na nim ludzie w niedługim czasie zostaną 
zamordowani, „że ich świat zostanie (został) zniszczony i że przyszły (nasz) jedy-
ny dostęp do niego będzie (jest) możliwy poprzez te zdjęcia i poprzez opowieści, 

36 O „wykluczeniu” fotografi i rodzinnych przez Marię Kuryluk, pisze jej córka 
Ewa Kuryluk w Goldim. Zob. na ten temat: A. Mach, „Na początku była woj-
na”: postpamięć w utworach Evy Hoff man, Bożeny Keff , Ewy Kuryluk i Aga-
ty Tuszyńskiej, „Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka” 
2014−2015, nr 8−9, s. 142−143 [on-line] http://bazhum.muzhp.pl/media//fi les/
Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka/Literaturoznaw-
stwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2014_2015-t8_9/Literaturoznaw-
stwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2014_2015-t8_9-s139-175/Literatu-
roznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2014_2015-t8_9-s139-175.pdf 
[dostęp: 20.07.2018].
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które po sobie pozostawili”*. W tym kontekście opisywane fotografi e można na-
zwać zwiastunami śmierci37. 

Prezentowane rysunki zyskują wobec powyższego sens podwójny: 
z jednej strony dokumentują świat, który „jakby jeszcze istnieje”, bo 
to opis przedwojennego Wołynia (zatem są „zwiastunami śmierci”), 
z drugiej strony wraz z brakiem fotografi i (fotografi i, które te szkice 
zastępują), „krzyczą” o śmierci, która już nastąpiła. Zagłada opisywa-
nej z takim pietyzmem kisielińskiej okolicy dokonana została tak bez-
względnie, że po zmarłych nie został nawet ślad w postaci fotografi i. 
Wszystko zginęło w płomieniach, a ludzie którzy ocaleli cudem urato-
wali jedynie swoje życie38. 

Znamienne, iż w części II Było sobie miasteczko, poświęconej za-
gładzie wołyńskiego mikroregionu występują tylko zdjęcia osób snu-
jących wspominki o zamordowanych39, a Dębski nie epatuje nas tak 
charakterystycznymi dla wołyńskich publikacji zdjęciami bestialsko 
zabitych ludzi. Czy wynika to tylko z braku takiej dokumentacji foto-
grafi cznej właśnie dla tej okolicy? 

W rozdziale na temat miejscowości i mieszkańców Dębski za-
mieścił precyzyjnie wykreślone plany poszczególnych miejscowo-
ści, na których zaznaczył pieczołowicie rozrysowane zagrody, obej-
ścia, domostwa wymienionych rodzin. Ich nazwiska pojawiają się 
oprócz tego we wspomnianych wyżej zestawieniach tabelarycznych. 
W monografi i popularnonaukowej nie dziwią tabele z odtworzony-
mi na podstawie wywiadów źródłowych zestawieniami wszystkich 
mieszkających w danej miejscowości czy kolonii Polaków i Ukra-
ińców, ewentualnie osób innej narodowości. Zatem mamy przykła-
dowo: „Alfabetyczny spis mieszkańców Adamówki według stanu 
37 Ibidem, s. 160. *Badaczka cytuje  M. Hirsch, Żałoba i postpamięć, [w:] Teoria 
wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, pod red. E. Do-
mańskiej, przeł. K. Bojarska, Poznań 2010, s. 251.
38 Jak symptomatyczny jest brak fotografi i minionego przedwojennego i nawet wo-
jennego świata w książkach obu Dębskich uzmysłowić może porównanie ich dzieł 
z kresową opowieścią wspomnieniową, jaką jest bogata w dokumentację fotogra-
fi czną Pożoga Zofi i Kossak, napisana wszak po gehennie rewolucyjno-wojennej 
tzw. Kresów zakordonowych.
39 Dosłownie jedno zdjęcie dokumentu przy omawianiu czasów okupacji.
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z lipca 1943 roku odtworzyli: Janina i Czesław Czemerysowie, Ja-
dwiga Dragan, Ferdynand Jardel i Józef Masternak, byli mieszkańcy 
tej wsi” (B, 84). Przed tabelą (B, 86−90), w której wymieniono 75 
„głów rodzin z rodzeństwem” a w kolejnych rubrykach nazwiska 
i imiona krewnych (w sumie osób 345), plan wsi podpisany „Ada-
mówka według Józefa Masternaka” (B, 85). Miejscowość po miej-
scowości żmudnie odtwarzane są spisy rodzin w części I, których 
odbiór jest podobny jak interpretacja obecnych i nieobecnych foto-
grafi i. Stanowią one antycypacje zagłady i wybrzmiewają jak listy 
poległych. 

Choć z jednej strony przekonamy się w części II, że nie wszyscy 
zginęli, co udowodnią kolejne tabele, tym razem dotyczące pomor-
dowanych i co staje się zupełnie jasne na podstawie relacji świad-
ków, to mimo wszystko taki odbiór emocjonalny czytanych po-
szczególnych rubryk z części I jest możliwy i prawdopodobny. Nikt 
przecież nie będzie zestawiał tabel z obu części monografi i  i dzielił 
wymienionych w części I na tych, którzy przeżyją i tych, którzy 
zginą. Więc czytamy ten „spis ludności” z części I jako wypowiedź 
o tych, którzy jeszcze żyją, ale jutro przyjdzie na nich i na ich świat 
zagłada. 

Czytającego następujące po sobie nazwiska i imiona poraża 
świadomość unicestwionych całych rodzin w tym dzieci lat 12, 
15, 6. Nie zawsze da się odtworzyć wiek, imię, stopień pokrewień-
stwa. Miejscowość po miejscowości kronikarsko zanotowane rela-
cje świadków i dane statystyczne jak w śledztwie, tu dotyczącym 
Historii. Listy pomordowanych, listy zabitych narrator komentu-
je beznamiętnie, bo przymiotnikowe epitety są tu zbyteczne nie 
tylko ze względu na naukowość dzieła. Przykładowo: „Ogółem 
zginęło 56 osób. Dodając do tego zabitych w kościele, straty Ada-
mówki wynoszą 65 istnień ludzkich, co stanowi 10% ogółu miesz-
kańców” (B, 471). 

Nie procent strat jest tu zresztą najważniejszy, ale to, że poprzez re-
lacje świadków przywrócona zostaje pamięć, ale i życie ofi ar, by „nie 
umarli po raz trzeci”. Jeśli nienazwane nie istnieje, podobnie nie na-
zwani/nie wywołani po imieniu zamordowani, pozostaliby w niebycie 
Historii. 
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2.1.3 11 lipca 1943 – walka o kościół w Kisielinie, początek rzezi

Zgodnie z faktografi ą oczyszczuwalna akcja rozpoczęła się w oma-
wianym regionie od ataku na Polaków zgromadzonych na niedziel-
nej Mszy św. w kisielińskim kościele. Obrona plebanii pokazana jest 
poprzez przytoczenie relacji ocalałych uczestników tego oblężenia. 
Tu także monografi sta jest świadkiem i bohaterem Historii, pojawia 
się jako narrator pierwszoosobowy. Jego dynamiczna, dramatyczna, 
spisana w pierwszej osobie narracja jest jednym z kilku wspomnień 
o walce w Kisielinie oraz zaledwie jedną z wielu relacji o ludobójstwie 
na Wołyniu przytaczanych w analizowanej monografi i. Passus ten stał 
się natomiast punktem centralnym fi lmu pod tym samym, co książ-
ka tytułem oraz „punktem zero”40 rodzinnej historii Krzesimira Dęb-
skiego. Do tego podrozdziału powrócę przy omawianiu książki Krze-
simira. Przechodząc zaś do wspomnień rzezi, muszę zwrócić uwagę 
na istotną w kontekście wyżej omawianych tabel i danych statystycz-
nych, a zasadniczą w problematyce tego artykułu kwestię, jaka wy-
łania się w interpretacji obrazu ludobójstwa w dziele Włodzimierza 
Sławosza Dębskiego.

Źródłem i zapisem prawdy o ludobójstwie na Wołyniu w rozdzia-
le Działalność UPA są relacje świadków, które niezależnie od tego, 
iż były spisywane i przesyłane do autora funkcjonują w monografi i 
jak historia mówiona41. Okoliczności ewokowania wspomnień oraz 
ich formę narracyjną określa sytuacja spisywania wspomnień „na za-
mówienie”, analogicznie do sytuacji wywiadu. Pozostawiam na boku 
kwestię większego niż w sytuacji mówienia uporządkowania toku wy-
wodu, braku emocjonalności, która zapewne wystąpiłaby w oralnym 
przekazie, gdyż interesuje mnie w tym miejscu  status ich prawdzi-
wości, co zwykle poruszane jest w kontekście indywidulanych opo-
wieści nie tylko o ludobójstwie na Wołyniu.  Tradycyjna historiogra-
fi a nie ufa ustnym opisom i doniesieniom, poddaje je w wątpliwość 

40 Posługuję się tutaj określeniem A. Mach. Zob. eadem, Na początku była woj-
na”…, op. cit., s. 173.
41 Bywa, że mają zresztą byt podwójny, gdyż część z nich ma wersję mówioną 
(jak świadectwo samego Dębskiego) lub jest odczytywana przez lektora w fi lmach 
dokumentalnych. 
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ze względu na ich subiektywizm, „zniekształcanie faktów przez emo-
cjonalne podejście do opowiadanych zdarzeń”42. Nie szuka zatem 
w nich odpowiedzi na podręcznikowe pytania o faktografi ę, dlatego 
też oral history stanowi raczej uzupełnienie podręcznikowej historii. 
Jak spostrzega Marzena Baum-Gruszowska:

W perspektywie historycznej relacje oral history traktowane są jako dodatko-
we, uzupełniające, podrzędne wobec pisanych, źródło historyczne. (…) Sięga się 
po nie szczególnie w badaniach nad historią społeczną, historią codzienności i tam, 
gdzie chce się dotrzeć do wiedzy o przeszłości posiadanej przez „zwykłych ludzi” − 
świadków, uczestników badanych zdarzeń, którzy w inny sposób nie przekazaliby 
swoich doświadczeń43.

Zwykle także „przyjmując perspektywę socjologiczną, w relacjach 
nie szuka się odpowiedzi na pytanie »jak było naprawdę«, lecz zwraca 
się uwagę co i jak jest przez rozmówców pamiętane i opowiadane, jak 
to oceniają i jaki sens przypisują przywoływanym przez siebie zdarze-
niom”44. 

Otóż Dębski snuje swoją opowieść jakby nie istniały „ograniczenia” 
oral history. Wypowiedzi rozmówców nie tylko dostarczają wiedzy 
o życiu codziennym Wołynia, a więc mają charakter źródłowy w pisa-
niu historii codzienności. Taki sam status i rangę mają relacje dotyczą-
ce rzezi wołyńskiej. W oparciu o nie Dębski odpowiada właśnie na py-
tanie „jak było naprawdę”. „Relacja Romany Jurkowskiej-Radziewicz” 
(B, 417), „Wspomnienia Petra Parfi eniuka. Ukraińca” (B, 424)” oraz 
kolejne wspomnienia nie tyle uzupełniają historię podręcznikową, ale 
w planie zarówno „makro’”, jak i „mikrohistorii” stają się jedyną do-
stępną prawdą, o tym co wydarzyło się w 1943 roku w „Kręgu Kościo-
ła Kisielińskiego”. Autor dba o to, by dane, które precyzuje w tabelach, 

42 M. Baum-Gruszowska, Historia Mówiona jako źródło historyczne, [w:] Światła 
w ciemności. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Relacje historii mówionej 
w działaniach edukacyjnych, pod red. M. Baum-Gruszowskiej, D. Majuk, Lublin 
2009, s. 50 [on-line] http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=44359 
[dostęp: 28.07.2018].
43 Ibidem.
44 Ibidem.
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także w toku narracyjnym, poddawane zostały weryfi kacji. Pozbawio-
ne emocjonalności wypowiedzi układają się w obraz hekatomby:

Honorata z Góraków Grzegórzko nadesłała następującą relację: 

„(…) Brat Józef Górak zginął w kościele. Siostra Helena, która uratowała się 
w kościele, zginęła jednak po czterech dniach i jej syn Edward, 15 lat, spalony 
żywcem u Zdeba w stodole. Dużo tam zagnali ludzi, zamknęli i podpalili”.

Potwierdzenie tego okrutnego mordu podaje Jan Łopuszyński:

„Na trzeci dzień po mordzie w Rudni, palili ludzi u Zdeba w stodole, a kazali 
chować/grzebać  pod fi gurą”.

Roman Witwicki z pobliskiego Zapustu podaje:

„U Zdeba w stodole spalili 25 osób, w tym 6 z rodziny Siutów. Został tylko Wła-
dysław, który później był w 27 Dywizji Wołyńskiej AK” (B, 449).

Kolejne rozdziały dopowiadają los ocalonych − Exodus, wyod-
rębnią wątek ocalenia bądź zagłady w rodzinach mieszanych – Żony 
innych narodowości. Autor kończy jednak swój tekst przesłaniem na-
dziei w rozdziale  Nie powalił Wołyniaków ludobójczy cios.

2.2. Nic nie jest w porządku…

Na początku stwierdziłam, iż w przypadku próby opowiedzenia 
ludobójstwa w książkach Dębskich mamy do czynienia z dialogiem 
pamięci i postpamięci. Jak zauważyła Anna Mach:

Niedostateczne przyswojenie pamięci Zagłady [wstawmy tu: ludobójstwo 
na Wołyniu – E.T.-Ś.] w pierwszych dekadach po wojnie przyczyniło się do swo-
istego opóźnienia, odroczenia pracy żałoby. Postpamięć znacząco różni się od psy-
chologicznie i socjologicznie rozumianej pamięci kulturowej (…) ze względu na ów 
traumatyczny wymiar zaburzonego, zerwanego przekazu45.

45     A. Mach, Poetyka postpamięci i etyka świadkowania w badaniach Marianne 



252

Ewa Tierling-Śledź

Wymordowani mieszkańcy miejscowości, z których nie pozostał 
kamień na kamieniu (lub gdzie trwają skarlałe cywilizacyjnie pozo-
stałości) oraz ci, którzy przeżyli, świadkowie-ocaleni, pozbawieni zo-
stali możliwości wypowiedzenia swojego doświadczenia. Z jednym 
wszak zastrzeżeniem, że w przypadku ludobójstwa na Wołyniu mamy 
do czynienia z jeszcze większym niż w przypadku Shoah zjawiskiem 
pamięci „niedostatecznej”, gdyż przed 1989 rokiem poza aluzjami 
w literaturze nie można było uobecnić narracyjnie tych wydarzeń hi-
storycznych. 

Włodzimierz Sławosz Dębski w swojej monografi i występował 
w podwójnej roli: był ocalałym z pogromu uczestnikiem i świadkiem 
wydarzeń, o których sam mówił, ale przede wszystkim jako kroni-
karz cudzych zapisów stawał się „świadkiem świadectw”, by posłu-
żyć się tu określeniem zaczerpniętym z tytułu książki Anny Mach46. 
Jego synowi pozostała już tylko ta druga rola. Krzesimir Dębski 
wychował się w cieniu wołyńskiej traumy, która stała się elementem 
jego tożsamości. Jest synem wygnańca bez ziemi, wygnańca, który 
posiadał wszak pamięć miejsca w przestrzeni i w historii, gdy on, 
przedstawiciel „drugiego pokolenia” wołyńskiej zagłady jest już za-
korzeniony jedynie w słowie, w ojcowskiej narracji. Wchodzi w śro-
dek cudzej, lecz jakby własnej story, by opowiedzieć ją na nowo 
i na tej repetycji zbudować własną opowieść o rodzinie i swoje za-
korzenienie w historii. 

Pomimo bliskiego następstwa czasowego wydania obu książek, 
powstałych wszakże w kilkadziesiąt lat po ludobójstwie na Wołyniu, 
można tu mówić o zjawisku, o którym wspominała Mach: „Pokolenia 
postpamięci przejmowałyby porzuconą lub niedokładnie wypełnio-
ną rolę świadków, jednocześnie zaś odnawiałyby możliwość komu-
nikacyjną, »odzyskując« dla międzypokoleniowej wspólnoty pamięci 
– z kilkudziesięcioletnim opóźnieniem − opowieści rodziców, bezpo-
średnich świadków”47. 

Hirsch, s.106 [on-line] http://annamach.pl/wp-content/uploads/2016/01/Anna_
Mach_humanistyka_xxi_2010.pdf [dostęp: 5.07.2018].
46 Zob. przypis 33.
47  A. Mach, Poetyka postpamięci…, op. cit., s. 107.
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Swoiste przesuniecie, różnica w powtarzaniu story dotyczy nie 
tylko wyznaczenia momentu rozpoczęcia opowieści, wspomnianego 
„punktu zero” oraz włączenia do niej planu powojennych dziejów Pol-
ski i powojennych losów rodziny Dębskich, w tym własnego życiory-
su, ale przede wszystkim perspektywy oglądu historii, która w toku 
narracji coraz bardziej staje się w przypadku Krzesimira „moją”, „ro-
dzinną”48. Książka syna odmiennie od monografi i ojca jest tekstem 
osobistym, „uprywatniającym” i uwewnętrzniającym historię, odkry-
wającym nie tyle przemilczenia rodzica, ale ukazującym, to co nie 
mieściło się w genologicznej formule dzieła Włodzimierza. Inna spra-
wa, że nie dowiemy się nigdy, na ile z wyborem  gatunku Było sobie 
miasteczko i chęcią upamiętnienia „Kręgu Kościoła Kisielińskiego” 
łączyła się niechęć do upublicznienia osobistych wspomnień, a więc 
przemilczenie tego, co prywatne. 

Jeżeli Krzesimir o dziele ojca mówił, że spełnia ono rolę „skrzy-
ni z rodzinnymi pamiątkami” (N, 15), to jego dzieło można nazwać 
„kroniką rodzinną”, w której mitem genezy staje się – Ta niedzie-
la49, czyli 11 lipca 1943 roku (jak przekonamy się niżej, wielokrotnie 
wspominana, stająca się przedmiotem oralnego przekazu w rodzi-
nie Dębskich). Podtytuł książki Wołyń − moja rodzinna historia już 
od pierwszych stron zyskuje wieloaspektowe znaczenie: „moja” ozna-
cza bowiem uwewnętrznienie historycznych wydarzeń, a więc owo 
zakorzenienie w historii – i co zostało powiedziane − w cudzej opo-
wieści, ale też „moja” odnosi się do faktu, że autor istnieje niejako 
dzięki tym wydarzeniom, gdyż miały one bezpośredni wpływ na de-
cyzję o małżeństwie, jaką tego dnia podjęli przyszli rodzice autora: 
Włodzimierz Dębski i Aniela Sławińska. 

2.2.1  Historyczny dramat, rodzinna gawęda

Urodziłem się dziesięć lat później, jednak kolejne godziny 11 lipca 1943 r. znam, 
jakbym sam je przeżył. Bo ten dzień został w moich rodzicach już na zawsze, pa-
miętali do końca życia każdy szczegół, wspominali i spisywali swoje relacje. Opo-
wiadając o tej niedzieli, przytoczę je. Niech to będzie ich własna opowieść. Cytuję 

48 Świadomie akcentuję tu znaczenie określeń oddzielając je od siebie.
49 Tak brzmi tytuł pierwszego rozdziału.
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spisane wspomnienia mamy i fragmenty książki ojca, w której opisuje szczegółowo 
to, co widział on sam i inni, których poprosił o relacje. Opowiadają o tym dniu 
chłodno, rzeczowo, bez nienawiści, jakby pisali kronikę. Może dlatego ich opowie-
ści są tak wstrząsające (N, 21−22). 

Mamy tu do czynienia – jak się wydaje – z tym z tym, co Marian-
ne Hirsch nazwała „retrospektywnym świadkowaniem przez adop-
cję”50, gdzie adopcja „oznacza (…) rodzaj poszerzenia rodzinnych 
więzi, a dzięki temu włączenie do swojej własnej biografi i trauma-
tycznych wydarzeń i pamięci innych osób – świadków tych wyda-
rzeń (…)”51.

Krzesimir Dębski pierwsze trzy rozdziały swojego dzieła poświę-
ca opisowi ludobójstwa na Wołyniu i jego skutkom. Każdy z roz-
działów rozpoczyna własnym wprowadzeniem do przedstawianej 
historii: wydarzeń krwawej niedzieli, oczyszczuwalnej akcji czy 
w końcu ucieczki (w książce Włodzimierza exodusu), by następnie 
oddać głos rodzicom i cytowanym przez ojca ludziom.  Stosuje za-
pis przypominający rozpisanie ról dramatu, co zarówno dosłownie, 
jak i w sensie metaforycznym dramatyzuje akcję przedstawianych 
wydarzeń. Powstaje w ten sposób, dynamiczny i spójny opis wołyń-
skiej tragedii: 

OJCIEC:
Ostrzał szedł również z ogrodu, od strony południowej, obijając górne partie 

ścian z tynku. Aby temu zaradzić, ksiądz proboszcz Kowalski zaczął zasłaniać 
okno poduszką, sądząc pewnie, że kula przez pióra nie przejdzie. Akurat bandyta 
strzelił. Pocisk przebił poduszkę i głowę księdza. Przeszedł przez kość policzkową, 
wyszedł poza uchem, nabijając pierza w ranę. Proboszcz jednak żył. Zajęły się nim 
kobiety.

MAMA:
Myślałam, że nie żyje, ale żył. Mój przyszły mąż kazał mi się nim zająć. To był 

nasz pierwszy ranny.

50 M. Hirsch, cyt. A. Mach, Poetyka postpamięci…, op. cit., s. 114. 
51 Ibidem.
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OJCIEC:
Leżał na kanapie i raz po raz wstrząsały nim drgawki. Z czasem oprzytomniał 

i uspokoił się.

ADELA PREJS Z DOMU ZIÓŁKOWSKA:
Tymczasem bandyci po drabinkach zaczęli dobierać się do okien (…) (N, 43,45)52.

Każdych z trzech rozdziałów Dębski kończy wymownym cytatem, 
na przykład:

(…) Jeszcze w środę, gdy odkopywane były zwłoki, w ziemi widniała ścieżka 
wytarta przez ciała, a na drutach wisiały strzępy odzieży i włosy. Przy głównych 
drzwiach na murze poprzylepiały się odłamki kości, mózg i kał… Prawdopodobnie 
zabijane były dzieci (N, 68−69)

albo własną, mocną puentą: „Ci, którzy nie uciekli, zostali wymor-
dowani. Polacy z Wołynia w okolicach Kisielina zniknęli, a ich wsie 
przestały istnieć. Od tej pory zaczął się trwający do dziś upadek tych 
ziem” (N, 111).

Ostatni fragment wskazuje na jeszcze jedną cechę tekstu Krze-
simira Dębskiego: na potoczysty styl, literackość frazy.  Nie moż-
na w tym fi lologiczno-historycznym artykule nie zatrzymać się 
na chwilę nad tą kwestią. Styl i kompozycja książki Dębskiego 
przypominają miejscami szlachecką gawędę53. Widać to w planie 
kompozycyjnym utworu. Przytoczona puenta zamyka pewien etap 
opowiadanej historii. Logiczne byłoby zatem przejście do kolejnych 
wydarzeń ważnych w życiu rodziny − do odnalezienia przez Anie-
lę Włodzimierza w szpitalu, ich partyzanckich losów oraz wyjaz-
du do Polski w jej nowych granicach. Tymczasem następuje roz-
dział IV – Przed pogromem na temat początków kisielińskiego raju, 
52 Powstał w ten  sposób  swoisty kolaż cytatów z Było sobie miasteczko oraz zapi-
sków matki autora, który łatwiej przyswoić odbiorcy niż zawierający powtórzenia 
faktów zbiór relacji świadków w dziele Włodzimierza.
53 Parokrotnie pisałam na temat współczesnej stylizacji gawędowej. Zob. E. Tier-
ling-Śledź, Na rzece czasu. (O wspomnieniach Zofi i Kozarynowej „Sto lat. Gawęda 
o kulturze środowiska”), „Archiwum Emigracji” 2009, z. 2/11 i podaną tam litera-
turę przedmiotu dotyczącą gatunku gawędy.
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co stanowi rodzaj wstępu do kolejnego retrospektywnego rozdziału V 
− W kleszczach nacjonalizmu, komunizmu i nazizmu. Ów rozdział V
zyskuje przy tym swoje uzasadnienie. Jak powiada autor-narrator: 
„Żeby spróbować zrozumieć, dlaczego na Wołyniu zbudziły się 
tak straszne upiory, przypomnijmy krótko najnowszą historię tych 
ziem” (N, 120). 

Gawędowa dygresyjność objawia się czasami w ramach jednego 
akapitu, co przypomina brakiem spójności język mówiony: „Mój oj-
ciec widział, jak w czasie mordów dawny kolega sportowiec, a potem 
nacjonalista, roztrzaskał o ścianę głowy własnych dzieci urodzonych 
przez żonę Polkę, żeby okazać lojalność wobec swojego narodu. Ina-
czej by nie przeżył, byłby zdrajcą. Spotkaliśmy go na ulicy we Lwo-
wie w 1977 roku…. Właśnie do tego prowadził nacjonalistyczny obłęd 
(…)” (N, 123).

W różnych miejscach książki pojawiają się stylistyczno-seman-
tyczne nawiązania do wcześniejszych osób i wydarzeń lub przy-
wołania dużo późniejszej przyszłości. O uratowaniu ojca przez 
Petra Parfeniuka jest mowa na stronach 103−104, by kilkadziesiąt 
stron później odbiorca mógł przeczytać: „Jesienią, cztery miesiące 
po tym, jak mój ojciec wyjechał w furmance ze stodoły Petra Par-
feniuka, moja mama odnalazła go w szpitalu we Włodzimierzu 
Wołyńskim” (N, 152). W podobnym gawędowym stylu rozpoczyna 
się opowieść o najważniejszym po zbrodni na Wołyniu wydarze-
niu w rodzinie Dębskich, o bezskutecznym poszukiwaniu grobów 
dziadków i odnalezieniu ich mordercy. „Ojcu, który udokumento-
wał śmierć większości ofi ar upowców z kręgu kościoła kisielińskie-
go, nigdy nie udało się dowiedzieć, jak zginęli jego rodzice. Szukał 
uparcie i umarł, nie wiedząc. My z mamą szukaliśmy dalej. Całej 
prawdy nie poznaliśmy, ale wiemy, że patrzyliśmy w oczy mor-
dercy” (N, 186) − rozpoczyna Dębski rozdział VIII Poszukiwania 
grobu dziadków. Prawda o poznaniu mordercy, o człowieku, „który 
nie zrobił tego sam, ale był w bandzie, która ich porwała i zabiła. 
Brał więc w tym udział” (N, 206) jest trudna do przyjęcia nie tylko 
dla autora, ale i dla czytelnika. Tym bardziej, iż rzekomy „przy-
jaciel” ojca, opłacony przez Dębskich poszukiwacz grobu, nawet 
po wyjściu na jaw prawdy o nim, nie pokazał, gdzie pochowano 
Leopolda i Alicję Dębskich.  
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Po relacjach o zagładzie Wołynia to najtrudniejsze w odbiorze post 
scriptum, także innych opowieści o ludobójstwie. Mordercy albo przy-
tłoczeni winą stają prosząc o podanie im ręki  w geście przebaczenia 
– co spotkało pisarza Stanisława Srokowskiego, albo co jeszcze strasz-
niejsze, jak w przypadku doświadczenia Krzesimira, „rozmywają od-
powiedzialność”. 

***

Wydarzenia sprzed 75 laty nie zapadły się w otchłań historii, ale cią-
gle mają wpływ na teraźniejszość XXI wieku w wymiarze jednostko-
wym  i w stosunkach między narodami polskim i ukraińskim.  Dlate-
go też postpamięciowe rozpoznanie historii o Wołyniu 1943 nie służy 
już tylko – nie unikniemy tu powtórzenia – upamiętnieniu. Zyskuje 
wymowny tytuł Nic nie jest w porządku i kończy się dziejami osobi-
stej walki autora z fałszowaniem historii wołyńskiej rzezi, polemiką 
z polską i ukraińską polityką historyczną oraz zmaganiami o prawdę, 
która wyzwala i chroni przed powtórką historii. „Strażnik pamięci”54 
– Krzesimir Dębski na koniec przestrzega: „Nacjonalizm na Ukrainie 
wciąż jest silny, w ostatnich czasach nawet coraz silniejszy. W Pol-
sce także go widać. To choroba, która trawi całą Europę. Jeśli nie 
będziemy głośno przypominać, do czego ta zaraza prowadzi, może 
znowu wyrządzić spustoszenie. Dlatego ze względu na przyszłość nie 
zapominajmy o trudnej przeszłości” (N, 252).

Ewa Tierling-Śledź
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How to respond to the massacres in Volhynia? 
The case of the work of Włodzimierz Sławosz Dębski 
and Krzesimir Dębski

Keywords 

genocide, Volhynia, massacres in Volhynia 1943−1945, Włodzimierz 
Sławosz Dębski, Krzesimir Dębski

Abstract
The author of the article focus her attention on the writers who still question the possibili-
ty of describing such a barbaric genocide, overpowered by the cruelty of the massacre. In 
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this context, the language used to tell the story of the massacre by Ukrainian nationalists 
against the Polish nation in Volhynia 1943−1945 undergoes visual and dynamic transfor-
mations and is infl uenced by the historical policy of the country. Było sobie miasteczko. 
Opowieść wołyńska (Once there was a city. Volhynia story) of Włodzimierz Sławosz 
Dębski and Nic nie jest w porządku. Wołyń − moja rodzinna historia (Nothing is al-
right. Volhynia − my family story) by Krzesimir Dębski may be good examples of this 
language. The researcher shows the shaping of the memory and so-called postmemory 
of Volhynia massacre and the dialogue still vivid nowadays. 

Wie man über den Völkermord in Wolhynien erzählen 
kann? Kasus des Werkes von Włodzimierz Sławosz und 
Krzesimir Dębscy
Schlüsselworte 

Völkermord, Wolhynien, Verbrechen in Wolhynien von 1943−1945, 
Włodzimierz Sławosz Dębski, Krzesimir Dębski

Zusammenfassung
Die Autorin des Artikels stellt fest, dass diejenigen, die über das wolhynische Mas-
saker in Texten von verschiedenen Genres schreiben, sich angesichts der unermessli-
chen Grausamkeit des begangenen Verbrechens ständig nach der Möglichkeit fragen, 
den Völkermord in Worte zu fassen. Daher unterliegt die Sprache der Geschichte über 
den Völkermord, der von den ukrainischen Nationalisten in den Jahren 1943−1945 an 
der polnischen Nation in Wolhynien begangen wurde, plastischen und dynamischen 
Veränderungen. Sie wird auch von der historischen Politik des Staates beeinfl usst. Auf 
dem Beispiel von Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska von Włodzimierz Sławosz 
Dębski und Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna historia von Krzesimir 
Dębski, zeigt die Autorin die Entstehung und den Dialog vom Gedächtnis und Post-Ge-
dächtnis über Wolhynien. 

Как рассказать о геноциде в Волыни? Казус 
творчества Влодзимежa Славошa и Кшесимира 
Дембских

Ключевые слова

геноцид, Волынь, Волынская резня 1943−1945, Влодзимеж Славош 
Дембски, Кшесимир Дембски
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Резюме
Авто статьи отмечает, что писатели, пишущие о волынской резне в текстах раз-
личных жанров, сталкиваясь с огромным ужасом этого преступления, постоянно 
спрашивают себя «можно ли выразить словами геноцид?». Именно поэтому язык 
повествований о геноциде польского населения украинскими, осуществленно-
го руками украинских националистов на территории Волыни в 1943 – 1945 го-
дах подвергается изменениям в плане формы и динамики. На него влияет также 
историческая политика страны. На примере книг Było sobie miasteczko. Opowieść 
wołyńska (рус. Жил-был городок…волынский рассказ) Влодзимежа Славоша 
Дембского и Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna historia (рус. Ничто не в 
порядке. Волынь – моя семейная история) Кшесимира Дембского, исследователь-
ница показывает формирование и диалог памяти и постпамяти о Волыни.
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Jedność europejska w perspektywie chrześcijańskiej 
tożsamości – na podstawie nauczania Jana Pawła II
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Streszczenie
Artykuł dotyczy kwestii jedności w perspektywie chrześcijańskiej tożsamości 
narodów Europy. Jego podstawę stanowi nauczanie Jana Pawła II. W procesie 
integracji europejskiej brakuje więzów duchowych, stąd istotne jest zwrócenie uwagi 
na chrześcijańską tożsamość Europy oraz w tym kontekście na działalność instytucji 
Kościoła katolickiego. Są z tym związane podstawowe wartości ogólnoludzkie oraz 
uniwersalne idee, na których tworzone są systemy humanistyczne i demokratyczne 
współczesnego świata. Kryzys chrześcijańskiej samoświadomości Europejczyków 
przejawia się w kryzysie wartości, wewnętrznej pustce, utracie sensu życia. W kontekście 
kryzysu samoświadomości wartości chrześcijańskie stanowią szansę dla człowieka, 
ponieważ dopiero w Chrystusie człowiek zdobywa pełną świadomość swojej godności 
jako osoby. Uznanie tej godności jest podstawą do budowania współczesnej cywilizacji 
oraz wypracowania nowego wzorca jedności w różnorodności. 
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Zagadnienie jedności europejskiej jest ściśle związane z pojęciem 
integracji, które pochodzi od łacińskiego określenia integratio i ozna-
cza zespolenie, scalenie, tworzenie całości z części. W perspektywie 
jednoczenia się narodów Europy jest to proces obejmujący życie spo-
łeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne, w wyniku którego po-
wstaje heterogeniczna, wielokulturowa wspólnota państw i narodów. 
Winna ona być zjednoczona w obrębie wspólnych wartości, a jedno-
cześnie gwarantować tożsamość kulturową poszczególnym grupom 
etnicznym i narodom wchodzących w jej skład1.

Wydaje się jednak, że proces integracji europejskiej jest często 
pojmowany w sposób niepełny − chodzi o jego ukazywanie jedy-
nie w kategoriach politycznych, ekonomicznych czy kulturowych, 
bez odwołania się do kwestii religijnych. Tymczasem czynnikiem 
najbardziej integrującym wszelką wspólnotę są więzy duchowe, bez 
których nie sposób zbudować trwałej jedności2. Dlatego w kontekście 
wysiłków i dążeń do coraz pełniejszej integracji oraz jedności euro-
pejskiej, a także zachowania pokoju w Europie oraz poprawy życia 
w wymiarze gospodarczym, fi nansowym i społecznym, nie można 
podejmować dyskusji bez odwołania się do duchowych − religijnych, 
zwłaszcza chrześcijańskich − fundamentów tego kontynentu. 

Chrześcijańska tożsamość Europy 

Tożsamość jest wyrazem samej istoty istnienia. Dotyczy to zarów-
no człowieka, jak też społeczeństwa, narodu, a zatem również miesz-
kańców kontynentu europejskiego. Tożsamość jest głęboko związana 
z przeszłością, z historią. Ta świadomość własnych początków stanowi 
wyjaśnienie tego, kim się jest. Pamięć o własnej tożsamości, świado-
mość własnej historii i swoich korzeni, staje się impulsem do życia 
w teraźniejszości, a także do budowania przyszłości3.

1 Por. M. Stępniak, Integracja europejska, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.
php?title=Integracja_europejska [dostęp: 14.11.2014]. 
2 Por. H. Muszyński, Europa ducha. Chrześcijańska wizja fundamentów jedności 
europejskiej, Gniezno 2002, s. 9.
3 Por. J. Gocko, Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II, s. 5, http://
pracownik.kul.pl/fi les/28276/public/Europa_JPII_Gocko.pdf. [dostęp: 17.11.2014].
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Historia magistra vitae est. Istotne jest zatem, aby z historii wycią-
gać wnioski i czerpać z niej to, co najlepsze, zaś tożsamość Europy 
jest ściśle związana z chrześcijaństwem. Poprzez wiarę chrześcijańską 
stworzone zostały na tym kontynencie warunki do jedności i rozwo-
ju kultury. Już samo powstanie Europy łączy się z jej ewangelizacją. 
Chrześcijaństwo wniosło na ten kontynent tak istotne wartości, jak: 
godność człowieka, wolność, uniwersalizm, miłość małżeńska i ro-
dzinna, szacunek dla życia, a także szkolnictwo, uniwersytety czy 
dzieła solidarności4. 

Jan Paweł II pisze: 

Chrześcijaństwo szeroko i do głębi przeniknęło Europę. Nie ulega wątpliwości, 
że w złożonej historii Europy chrześcijaństwo stanowi element kluczowy i decy-
dujący, oparty na solidnym fundamencie tradycji klasycznej i ulegający w kolej-
nych wiekach wielorakim wpływom różnych nurtów etniczno-kulturowych. Wiara 
chrześcijańska ukształtowała kulturę kontynentu i splotła się nierozerwalnie z jego 
dziejami, do tego stopnia, że nie sposób ich zrozumieć bez odniesienia do wyda-
rzeń, jakie dokonały się najpierw w wielkiej epoce ewangelizacji, a następnie w ko-
lejnych stuleciach, w których chrześcijaństwo, mimo bolesnego rozdziału między 
Wschodem a Zachodem, zyskało trwałą pozycję jako religia Europejczyków. Tak-

4 Por. K. Lehmann, Nowa Europa – fi kcje i wizje, [w:] Europa. Fundamenty 
jedności, red. A. Dylus, Warszawa 1998, s. 168; A. Grześkowiak, Fundamenty 
integracji Europy, [w:] Kultura i prawo, t. 1, Podstawy jedności europejskiej, 
red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, s. 253 i nn.; Jan Paweł II, Adhortacja 
apostolska „Ecclesia in Europa”, Rzym 2003, p. 18; idem, Przemówienie 
do V Sympozjum biskupów Europy zorganizowanego przez Radę Konferencji 
Europejskich (5 października 1982), [w:] Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu 
Europy?, tłum. E. Rogowiec, Kraków 2003, s. 38 i n.; idem, Rozważanie przed 
modlitwą „Anioł Pański”: „Europo bądź wierna swoim korzeniom”, 2 maja 2004, 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/ap_02052004.
html [dostęp: 10.11.2014]; idem, Spotkanie Ojca Świętego z korpusem 
dyplomatycznym: „W trosce o lepszą przyszłość rodziny ludzkiej”, 12 stycznia 
2004, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/
cd2004_12012004.html# [dostęp: 10.11.2014]; H. Muszyński, Europa ducha…, 
op. cit., s. 92 i nn.; W. Majkowski, Nowe wyzwania w jednoczącej się Europie, 
[w:] Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy, red. A. Off mański, 
Szczecin 2004, s. 21 i nn.; S. Wielgus, Czym są chrześcijańskie wartości?, [w:] 
Chrześcijaństwo a jedność Europy, red. E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski, Lublin 
2006, s. 255 i nn.
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że w okresie nowożytnym i współczesnym, kiedy to jedność religijna stopniowo 
zanikała, zarówno na skutek kolejnych podziałów między chrześcijanami, jak i pro-
cesu oddalania się kultury od wiary, rola tej ostatniej była nadal znacząca5.

Z kontynentem europejskim ściśle związana jest instytucja Kościoła 
katolickiego. Poprzez wysiłki misjonarzy, świadectwo świętych i mę-
czenników oraz wytrwałą pracę mnichów, zakonników i duszpasterzy, 
kształtowało się duchowe oblicze Europy. Z chrześcijaństwa pochodzi 
to, co najlepsze w humanistycznej kulturze Europy. Z tej religii czer-
pana jest inspiracja do twórczości intelektualnej i artystycznej. Na jej 
wartościach wypracowane zostały normy prawne z poszanowaniem 
dla godności osoby ludzkiej, która stanowi źródło niezbywalnych 
praw. Wartości chrześcijańskie nadały europejskiej kulturze walor 
uniwersalny, ponieważ chrześcijaństwo z natury jest uniwersalistycz-
ne. Do ich rozpowszechnienia i umocnienia przyczynił się Kościół 
jako depozytariusz Ewangelii6.

Jan Paweł II pisze: 

Z pewnością nie można wątpić, że wiara chrześcijańska należy w sposób rady-
kalny i decydujący do fundamentów kultury europejskiej. Chrześcijaństwo bowiem 
nadało kształt Europie, zaszczepiając w niej pewne podstawowe wartości. Także 
współczesna Europa, która dała światu ideał demokracji i prawa człowieka, czerpie 
swe wartości z dziedzictwa chrześcijańskiego. Bardziej niż jako miejsce geogra-
fi czne można ją określić jako pojęcie w głównej mierze kulturowe i historyczne, 
które znamionuje rzeczywistość zrodzoną jako kontynent również dzięki jednoczą-
cej sile chrześcijaństwa, które zdołało zintegrować między sobą różne ludy i kultu-
ry, i jest ściśle związane z całą kulturą europejską7.

5 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 24.
6 Por. ibidem, p. 25; J. Życiński, Kultura naukowa w integracji Europy, [w:] Europa. 
Drogi integracji, red. A. Dylus, Warszawa 1999, s. 50 i nn.; S. Kowalczyk, Naród, 
państwo, Europa. Z problematyki fi lozofi i narodu, Radom 2003, s. 192.
7 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 108. Por. 
J. Życiński, Wartości chrześcijańskie a państwo demokratyczne, [w:] Kultura i prawo, 
t. 1, Podstawy jedności europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, 
s. 21 i nn.; idem, Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej, [w:] seria: Teologia 
w dialogu, t. 11, Ku duchowej integracji Europy, red. A. Kaim, P. Kantyka, Lublin 
2005, s. 18 i nn.; H. Skorowski, Moja Europa? Refl eksje nad kulturowym wymiarem 
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Niewątpliwie największym wkładem chrześcijaństwa oraz jego 
wartości w życie świata, a zwłaszcza Europy, jest ukazanie właściwe-
go humanizmu, opartego na biblijnej koncepcji człowieka. Godność 
człowieka jako stworzonego na obraz Boga (Rdz 1,26 n) i odkupione-
go przez Jezusa Chrystusa stała się fundamentem najwyższej warto-
ści człowieka jako osoby ludzkiej, jak również znalazła się u podstaw 
równości i jedności wszystkich ludzi. Ewangelia stała się także funda-
mentem wspólnotowego wymiaru ludzkiego życi a8. 

Chrześcijaństwo ukazuje także wielkość i godność małżeństwa ko-
biety i mężczyzny jako związku opartego na wzajemnej miłości i sza-
cunku. Podkreśla w sposób radykalny jedność i nierozerwalność ta-
kiego małżeństwa, co stanowi wyraz jedności Boga w Trójcy Świętej, 
a które Jezus Chrystus wyniósł do godności sakramentu. Chrześci-
jaństwo ukazuje również ogromną i niezastąpioną rolę rodziny w ży-
ciu człowieka. Instytucje małżeństwa i rodziny stanowią wyraz woli 
Boga. Rodzina jest wspólnotą życia i miłości i jako taka jest otwarta 
na przyjęcie nowych istot9. 

Bez chrześcijaństwa nie można zrozumieć tożsamości Europy10. Ist-
nienie wartości religijnych jest faktem w historii Europy. Jednocześnie 

integracji europejskiej, Warszawa 2005, s. 19 i nn.; K. Stawarz, Tożsamość kulturowa 
w perspektywie integracji europejskiej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 
2008, nr 1, s. 146 i nn.
8 Por. H. Muszyński, Europa w poszukiwaniu własnej tożsamości duchowej, 
„L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2002, nr 10−11, s. 35; Jan Paweł II, 
Przemówienie skierowane do prawników i sędziów Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z okazji XXX rocznicy podpisania Europejskiej Karty Praw Człowieka 
(10 listopada 1980), [w:] Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy?, op. cit., 
s. 251; idem, Przemówienie skierowane do uczestników Kongresu na temat „Kryzys 
Zachodu i obowiązek duchowy Europy” (12 listopada 1981), [w:] Co Jan Paweł II mówi 
o zjednoczeniu Europy?, op. cit., s. 299 i nn.; J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj 
i jutro, Kielce 2005, s. 28 i nn.; K. Stawarz, op. cit., s. 144 i nn.; J. Gocko, op. cit., s. 5 i nn.
9 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym „Gaudium et spes”, Rzym 1965, p. 48; Jan Paweł II, Encyklika 
„Centesimus annus”, Rzym 1991, p. 47 i nn.; J. Ratzinger, op. cit., s. 29 i nn.; 
J. Gocko, Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II, s. 7 i nn.
10  Por. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas Sympozjum przedsynodalnego 
na temat „Chrześcijaństwo i kultura w Europie: pamięć, świadomość, zamiary” 
(31 października 1991), [w:] Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy?, s. 125; 
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chrześcijańska doktryna nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Za-
wiera ona takie uniwersalne idee, jak np.: idea autentycznej wolności 
człowieka oraz społeczeństw11, idea równości ludzi wynikającej z racji 
ich osobowej godności, idea prawa do życia według własnych przeko-
nań zgodnych z sumieniem, idea wzajemnego poszanowania między 
ludźmi. To właśnie na podstawie tych idei tworzone są systemy huma-
nistyczne i demokratyczne współczesnego świata. W tej perspektywie 
chrześcijaństwo również zainspirowało powstanie państw o modelu 
demokratycznym. Dokonało się to przez wskazanie na człowieka jako 
na podstawowy fundament samego modelu państwowości12.

Wymiar religijny jest niezbywalną częścią człowieka w perspek-
tywie jego integralności13. Podstawą zaś do pełnego rozumienia hu-
manizmu jako trwałego dziedzictwa Europy jest chrześcijaństwo14, 

idem, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”: „Europo bądź wierna swoim 
korzeniom”; J. Życiński, Koncepcja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła 
II, [w:] Europa. Fundamenty jedności, op. cit., s. 207 i nn.; J. Ratzinger, op. cit., 
s. 30 i nn.
11 Por. F. Macharski, Prawdziwa wolność jest wolnością ducha, [w:] Europa. 
Fundamenty jedności, op. cit., s. 199 i nn.; J. Życiński, Koncepcja zjednoczonej 
Europy…, op. cit., s. 211 i nn.; H. Skorowski, Moja Europa? Refl eksje…, op. cit., 
s. 73 i nn.; M. Kuniński, Europejskość Europy z aksjologicznego punktu widzenia, 
[w:] Chrześcijaństwo a jedność Europy, red. E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski, 
Lublin 2006, s. 206 i nn.
12 Por. Sobór Watykański II, op. cit., p. 76; W. Pannenberg, Ewangelia jako czynnik 
współczesnych zmian w Europie, [w:] Europa. Fundamenty jedności, op. cit., 
s. 174 i nn.; A. Grześkowiak, op. cit., s. 253; Z. Kroplewski, Wartości religijne – 
szansą czy zagrożeniem w zjednoczonej Europie?, [w:] Polska katecheza wobec 
pluralizmu jednoczącej się Europy, red. A. Off mański, Szczecin 2004, s. 51 i nn.; 
K. Stawarz, op. cit., s. 144 i nn.; Jan Paweł II, Przesłanie papieskie do uczestników 
Europejskiego Kongresu Naukowego nt. „Ku konstytucji europejskiej?”: „Wartości 
chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy”, p. 3, http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/eu_wartoscichrz_20062002.html 
[dostęp: 12.11.2014]; J. Gocko, op. cit., s. 6.
13 Por. K. Misiaszek, Tożsamość chrześcijańska zadaniem katechezy w zjednoczonej 
Europie, [w:] Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy, op. cit., 
s. 29.
14 Por. H. Muszyński, Europa w poszukiwaniu własnej tożsamości duchowej, op. 
cit., s. 35; J. Gocko, op. cit., s. 5.
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 integracja pomiędzy ludźmi w Europie może dokonać się przede 
wszystkim na bazie wartości chrześcijańskich. Podstawą tych warto-
ści jest prawo naturalne, z tego powodu powinny one być powszechnie 
zaakceptowane, w przeciwnym razie budowa zjednoczonej Europy bę-
dzie skazana na niepowodzenie15.

Konsekwencje kryzysu chrześcijańskiej samoświadomości 

Współczesna Europa umacnia i poszerza swą jedność gospodarczą 
i polityczną, jednakże w tym samym czasie przeżywa głęboki kryzys 
wartości. Dysponuje rozmaitymi środkami, a jednocześnie sprawia 
wrażenie, że brak jej koncepcji wypracowania wspólnego planu, celem 
przywrócenia nadziei jej mieszkańcom16.

Jan Paweł II pisze, że „negacja Boga pozbawia osobę jej fundamen-
tu, a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania porządku 
społecznego, w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność 
osoby”17. Oderwanie człowieka od jego korzeni i pozbawienie wynika-
jącej z nich tożsamości powoduje rozmaite kryzysy ludzkie, ale przede 
wszystkim kryzys samoświadomości, który jest szczególnie związany 
z problemem zniekształconej prawdy o człowieku. Owo zniekształce-
nie zaś było błędem antropologicznym nie tylko socjalizmu, ale także 
pewnych systemów liberalnych. Ów błąd antropologiczny zawsze jed-
nak ściśle wiąże się z ateizmem, który Jan Paweł II uznaje za jedno 
z podstawowych źródeł błędnej koncepcji natury człowieka. Dzieje się 
tak dlatego, ponieważ człowiek nie uświadamia sobie swojej transcen-
dentnej godności18.
15  Por. J. Isensee, Wartości chrześcijańskie w państwie światopoglądowo 
neutralnym, [w:] Kultura i prawo, t. 1: Podstawy jedności europejskiej, op. cit., s. 45 
i nn.; Jan Paweł II, Przemówienie skierowane do uczestników Kongresu Naukowego 
na temat: „Prawo do życia i Europa” (18 grudnia 1987), [w:] Co Jan Paweł II 
mówi o zjednoczeniu Europy? op. cit., s. 283 i nn.; M. Stępniak, op. cit.
16  Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 108.
17  Idem, Encyklika „Centesimus annus”, op. cit., p. 13.
18  Por. ibidem; idem, Przemówienie skierowane do Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy podczas wizyty w Pałacu Europy w Strasburgu (8 października 1988), 
[w:] Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy?, op. cit., s. 330 i nn.; J. Gocko, 
op. cit., s. 5.
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W tej perspektywie istotnym przejawem kryzysu chrześcijań-
skiej samoświadomości Europy są między innymi próby oderwa-
nia kultury europejskiej od tego, co przyniosło ze sobą chrześcijań-
stwo. Próba usunięcia z tradycji Europy wszelkich elementów my-
śli chrześcijańskiej prowadzi zaś do „utraty pamięci i dziedzictwa 
chrześcijańskiego”19.

Brak wyraźnego uznania chrześcijańskich wartości jako źródła 
tożsamości Europy prowadzi do światopoglądowego chaosu i tożsa-
mościowej dezorientacji, co powoduje zacieranie świadomości Euro-
pejczyków odnośnie podstawowych kwestii egzystencjalnych zwią-
zanych z pochodzeniem człowieka oraz celem życia, a jednocześnie 
z jego sensem. Taka sytuacja nieznajomości czy braku odniesienia 
do swoich korzeni oraz celu, powoduje poważne negatywne skutki, 
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak również społecznym20. 

Utrata pamięci dotyczącej europejskich korzeni wiąże się ze swe-
go rodzaju lękiem przed niepewną przyszłością. Jan Paweł II zauwa-
ża, że „Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna 
pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Jednym z wyrazów 
i owoców tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dramatyczny 
spadek liczby urodzeń. (…) trudności w podejmowaniu defi nityw-
nych wyborów życiowych – jeśli nie wprost rezygnacja – również 
w małżeństwie”21. 

Dalej papież pisze: 

Jesteśmy świadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji; dominu-
je poczucie osamotnienia; mnożą się podziały i kontrasty. Wśród innych przejawów 
tego stanu rzeczy w dzisiejszej sytuacji w Europie zauważa się niebezpieczne zja-
wisko kryzysów rodzinnych i słabości samej koncepcji rodziny, przeciągające się 
i powracające konfl ikty etniczne, odradzanie się pewnych postaw rasistowskich, 
a nawet napięcia międzyreligijne, egocentryzm izolujący jednostki i grupy od in-
nych, narastanie powszechnej obojętności etycznej oraz gorączkowe zabieganie 
o własne interesy i przywileje. Wielu ludzi obawia się, że trwająca obecnie globali-

19 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 7. Por. 
H. Skorowski, Moja Europa? Refl eksje…, op. cit., s. 45 i nn.; J. Gocko, op. cit., s. 3.
20 Por. Z. Kroplewski, op. cit., s. 52.
21 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 8.
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zacja zamiast prowadzić ku większej jedności rodzaju ludzkiego, pójdzie za logiką, 
która spycha najsłabszych na margines i zwiększa liczbę ubogich na Ziemi22.

Ta sytuacja ma związek z coraz powszechniejszym indywidu-
alizmem wśród współczesnych Europejczyków, a także z coraz bar-
dziej ograniczonymi przejawami międzyludzkiej solidarności, co ma 
związek z zanikiem poczucia więzi. Taki sposób egzystowania powo-
duje, że ludzie czują się bardziej osamotnieni, pozostawieni samym 
sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia. Dzieje się tak pomimo tego, 
że nie brak im koniecznych do życia środków materialnych23. 

Kryzys na płaszczyźnie chrześcijańskiej samoświadomości su-
ponuje określony typ myślenia narzucający antropologię bez Boga 
i bez Chrystusa, co prowadzi do uznania człowieka za absolutne cen-
trum rzeczywistości. W ten sposób, wbrew niejako swej naturze, czło-
wiekowi wydaje się, że zajmuje miejsce Boga. Takie myślenie zawiera 
zasadniczy błąd polegający na odwróceniu porządku rzeczy, ponieważ 
to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zatarcie świa-
domości Boga otwiera rozległą przestrzeń dla swobodnego nihilizmu 
na polu fi lozofi i, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, 
a także pragmatyzmu czy też cynicznego hedonizmu w przestrzeni 
życia codziennego24. 

Zwracając uwagę na ten stan rzeczy Jan Paweł II pisze: 

W takim kontekście konkretyzują się próby – pojawiające się również ostatnio 
– by przedstawiać kulturę europejską z pominięciem wkładu chrześcijaństwa, któ-
ry wywarł wpływ na jej historyczny rozwój i jej rozprzestrzenienie się po całym 
świecie. Jesteśmy świadkami narodzin nowej kultury, pozostającej w znacznej mie-
rze pod wpływem środków masowego przekazu, której cechy charakterystyczne 
i treści często sprzeczne są z Ewangelią i z godnością osoby ludzkiej. Do kultury 
tej należy też coraz bardziej rozpowszechniony agnostycyzm religijny, związany 
z pogłębiającym się relatywizmem moralnym25 i prawnym, który jest następstwem 

22  Ibidem.
23  Por. ibidem.
24  Por. ibidem, p. 9.
25 Por. J. Gocko, op. cit., s. 4.
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zagubienia prawdy o człowieku jako fundamencie niezbywalnych praw każdego. 
Oznaką gaśnięcia nadziei bywają niepokojące formy tego, co można nazwać „kul-
turą śmierci”26.

Pominięcie chrześcijańskich korzeni Europy i związanych z nimi 
wartości przyczynia się do coraz bardziej widocznego kryzysu ro-
dziny. Rozmaite czynniki kulturowe, społeczne i polityczne, godzące 
w prawdę o człowieku oraz godność osoby ludzkiej, wypaczają samą 
ideę rodziny, podając w wątpliwość jej oczywisty sens i znaczenie. 
Podobnie dzieje się z wartością nierozerwalności małżeństwa, która 
jest coraz bardziej lekceważona. Towarzyszą temu żądania prawnego 
uznania związków dwóch osób, w których różnica płci nie odgrywa 
istotnej roli, a także zrównania ich z prawomocnym małżeństwem27.

Istnieje również poważny problem starzenia się Europejczyków 
i zmniejszania liczby ludności w różnych krajach Europy. Wiąże się 
to z drastycznym spadkiem liczby urodzeń, co budzi niepokój i nie 
jest symptomem optymistycznego stosunku do przyszłości. Takie zja-
wisko jest jednocześnie wyraźnym przejawem braku nadziei. Jest to 
również ewidentny znak „kultury śmierci” przenikającej współczesne 
społeczeństwo Europy28. 

Jan Paweł II pisze: 

Oprócz spadku liczby urodzeń należy przypomnieć inne oznaki, które przy-
czyniają się do przesłonięcia wartości życia i powodują jak gdyby swoistą zmowę 
przeciw niemu. Wśród nich trzeba ze smutkiem wymienić przede wszystkim sze-
rzenie się aborcji, dokonywanej również przy użyciu preparatów chemiczno-far-
makologicznych, które ją umożliwiają bez potrzeby udania się do lekarza; wymy-
ka się ona w ten sposób wszelkiej formie odpowiedzialności społecznej; sprzyja 
temu obecność w prawodawstwie wielu państw naszego kontynentu permisywnych 
ustaw w odniesieniu do tego czynu, który pozostaje „haniebnym przestępstwem” 

26 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 9.
27 Por. ibidem, p. 90.
28 Por. ibidem, p. 95; C. Anderson, Konsumpcjonizm – jak uchronić się przed klęską 
demografi czną?, [w:] Scenariusze przyszłości – Co chrześcijanie mają do zrobienia 
w Europie? Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, red. 
R. Budnik, M. Góra, Gliwice 2004, s. 76 i nn.
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i stanowi zawsze poważny nieład moralny. Nie można też zapominać o zamachach 
na życie, jakimi są „zabiegi dokonywane na embrionach ludzkich, które, chociaż 
zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia 
embrionów”, albo niewłaściwe stosowanie prenatalnych technik diagnostycznych, 
nie służących wczesnemu leczeniu, które niekiedy jest możliwe, ale „mentalno-
ści eugenicznej, która dopuszcza selektywne przerywanie ciąży”. Trzeba również 
wspomnieć występującą w niektórych częściach Europy tendencję do uważania, 
jakoby dopuszczalne było świadome położenie kresu życiu własnemu albo innej 
istoty ludzkiej. Stąd szerzenie się eutanazji zamaskowanej czy dokonywanej jaw-
nie; nie brak jej żądań i smutnych przykładów legalizacji29.

Poważnym zagrożeniem jest postmodernizm z jego kwestionowa-
niem istnienia obiektywnej prawdy i dobra, a także relatywizmem 
poznawczym, zwłaszcza w połączeniu z liberalizmem, w którym wol-
ność jako wartość została wypaczona i jest rozumiana jako swawola 
(wszystko wolno). Jest to związane z subiektywizmem w dziedzinie 
wartości, przy jednoczesnym zaprzeczeniu wartości w sensie obiek-
tywnym30. Prowadzi to do prawnej akceptacji aborcji i eutanazji, do-
puszczania klonowania terapeutycznego rozumianego jako hodowanie 
ludzkich embrionów, by służyły jedynie jako części zamienne dla cho-
rych osób, legalizacji związków homoseksualnych, negacji małżeń-
stwa jako jedynego fundamentu rodziny, akceptacji ultrafeministycz-
nych postulatów nieograniczonego dostępu do aborcji, środków anty-
koncepcyjnych i rozpowszechniania antykoncepcji wśród młodzieży, 
a także do pomniejszania roli rodziców w wychowaniu dzieci31. 

29 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 95.
30 Por. Z. Kroplewski, Wartości religijne – szansą czy zagrożeniem w zjednoczonej 
Europie?, op. cit., s. 45 i nn.; S. Dziekoński, Wychowanie religijne w polskiej 
katechezie wobec pluralizmu europejskiego, [w:] Polska katecheza wobec 
pluralizmu jednoczącej się Europy, op. cit., s. 163; M. Rusecki, Chrześcijańskie 
wartości podstawą jedności Europy, [w:] Chrześcijaństwo a jedność Europy, red. 
E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski, Lublin 2006, s. 216 i nn.
31 Por. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas audiencji dla uczestników 
VI Sympozjum Rady Konferencji Biskupów Europy na temat „Sekularyzacja 
i ewangelizacja dzisiaj w Europie” (11 października 1985), [w:] Co Jan Paweł II 
mówi o zjednoczeniu Europy?, op. cit., s. 318 i nn.; W. Majkowski, Nowe wyzwania 
w jednoczącej się Europie, op. cit., s. 23 i nn.
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Konsekwencją kryzysu chrześcijańskiej samoświadomości Europy 
jest wewnętrzna pustka człowieka, wynikająca z braku zrozumienia 
samego siebie. Takie postępowanie prowadzi do samounicestwienia 
człowieka.

Powołanie Europy do promowania wartości chrześcijańskich

W kontekście kryzysu samoświadomości wartości chrześcijańskie 
stanowią szansę dla człowieka. Ma to szczególne znaczenie dla po-
szczególnych jednostek, z których składają się społeczeństwa wchodzą-
ce w skład Europy. Jej przyszłość zależy od dojrzałości ludzi. W dojrza-
łości człowieka zaś istotną rolę pełnią wartości religijne. Religia spełnia 
rolę systemu integrującego osobowość, stąd wynika zadanie kształce-
nia, wychowywania i formacji religijnej prowadzącej ku dojrzałości 
osobowościowej i dojrzałej religijności. Człowiek dojrzały osobowo-
ściowo i religijnie, tożsamy ze swą religią, staje się otwarty na innych, 
także tych mających inne przekonania religijno-światopoglądowe32.

Europa winna być nadal nośnikiem ducha uniwersalizmu. Takie 
wartości, jak: demokracja, państwo prawa, poszanowane praw czło-
wieka, są podstawowymi w budowaniu wspólnego życia społecznego. 
Chrześcijaństwo dzieli te wartości z wyznawcami innych religii. Pa-
pież pisze, że „dusza Europy również dziś jest zjednoczona, ponieważ 
uznaje wspólne wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie”33. Odnowa 
oblicza Europy zależy w sposób zasadniczy od ponownego odkrycia 
i uświadomienia sobie wspólnych wartości, od wzmocnienia i pogłę-
bionego przeżywania wartości fundamentalnych, które chrześcijań-
stwo wprowadziło do narodów tego kontynentu34. 
32 Por. Z. Kroplewski, Wartości religijne – szansą czy zagrożeniem w zjednoczonej 
Europie?, op. cit., s. 52.
33 Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”: „Europo bądź wierna 
swoim korzeniom”, op. cit. 
34 Por. idem, Przemówienie skierowane do uczestników 76. Zjazdu Dialogu 
z Bergedorf na temat: „Podział Europy i możliwości przezwyciężenia tej sytuacji” 
(17 grudnia 1984), [w:] Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy?, op. cit., 
s. 280; idem, Orędzie skierowane do uczestników obchodów 50. rocznicy utworzenia 
Rady Europy (5 maja 1999), [w:] Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy?, 
op. cit., s. 292; J. Życiński, Wartości chrześcijańskie a państwo demokratyczne, op. 
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Chrześcijańskie korzenie Europy stanowią podstawę wolności, 
sprawiedliwości i pokoju. Europa potrzebuje Chrystusa. To w Jezusie 
Chrystusie człowiek dopiero może zrozumieć samego siebie, ponie-
waż dopiero w Chrystusie zdobywa pełną świadomość swojej godno-
ści jako osoby35. „Dla wierzących Jezus Chrystus jest nadzieją każ-
dej osoby ludzkiej, bo daje życie wieczne. Jest On »Słowem życia« 
(1 J 1,1), które przyszło na świat, aby ludzie »mieli życie i mieli je 
w obfi tości« (J 10,10). W ten sposób ukazuje On nam, że prawdziwy 
sens życia człowieka nie zamyka się w horyzoncie doczesności, ale 
otwiera się na wieczność”36. 

Uznanie nadrzędnej roli osoby ludzkiej jest podstawą do budowania 
współczesnej cywilizacji. Istnieje zatem potrzeba umożliwienia życia 
godziwego nie tylko od strony materialnej, ale także godnego w sensie 
duchowym, a w tym religijnym. Wśród praw człowieka podstawowe, 
naczelne miejsce, zajmuje prawo do życia i rozwoju. Jest ono pierw-
szym i podstawowym prawem człowieka od momentu poczęcia aż 
do naturalnej śmierci, stąd jest ono jakby korzeniem i źródłem wszyst-
kich innych praw37.

Wobec zaistniałego stanu rzeczy w Europie Jan Paweł II apelował: 

Konieczne jest „służenie Ewangelii życia”, również poprzez „powszechną mo-
bilizację sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką stra-

cit., s. 13 i nn.; M. Sztaba, Troska błogosławionego Jana Pawła II o etyczno-moralne 
podstawy życia społecznego, Kraków 2011, s. 78 i nn.; J. Gocko, op. cit., s. 2.
35 Por. Jan Paweł II, Przemówienie skierowane do uczestników międzynarodowego 
dialogu na temat: „Wspólne chrześcijańskie korzenie narodów europejskich” 
(6 listopada 1981), [w:] Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy?, op. cit., s. 164.
36 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 21.
37 Por. idem, Słowo do parlamentarzystów – inicjatorów ustawy dotyczącej prawnej 
ochrony dziecka poczętego: „Pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia”, 
Warszawa, 8 czerwca 1991, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_
ii/przemowienia/36warszawa_08061991.html# [dostęp: 10.11.2014]; A. Szostek, 
Prawa człowieka: podstawa czy wyzwanie dla współczesnego prawa stanowionego, 
[w:] Kultura i prawo, t. 1: Podstawy jedności europejskiej, op. cit., s. 133 i nn.; 
T. Borutka, Kościół wobec oblicza kultury we współczesnej Europie, [w:] Kościół 
w Europie wobec wyzwań integracji, red. J. Kupny, M. Stępniak, Katowice 2005, 
s. 59 i nn.
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tegię obrony życia. Wszyscy razem musimy budować nową kulturę Życia”. Jest to 
wielkie wyzwanie, do którego należy podejść odpowiedzialnie, z przekonaniem, 
że „przyszłość cywilizacji europejskiej zależy w znacznej mierze od stanowczej 
obrony i promowania wartości życia, stanowiących rdzeń jej kulturowego dziedzic-
twa”; chodzi bowiem o przywrócenie Europie jej prawdziwej godności, związanej 
z tym, że jest ona miejscem, gdzie uznaje się niezrównaną godność każdej osoby 
ludzkiej38.

Nie można oderwać Europy od jej korzeni, od chrześcijańskich war-
tości. W procesie dokonujących się przekształceń Europa jest powoła-
na do odnalezienia swej prawdziwej tożsamości. „Nowa Europa musi 
odnaleźć swoje najgłębsze korzenie. W tym kontekście ludzie kieru-
jący się wartościami ewangelicznymi mają do spełnienia istotną rolę 
w tworzeniu trwałych podstaw, na których można budować życie spo-
łeczne bardziej ludzkie i bardziej pokojowe, nacechowane szacunkiem 
dla wszystkich i dla każdego z osobna”39.

Przewrotnością jest opowiadanie się po stronie antywartości. Obiek-
tywne ogólnoludzkie wartości, zwane też podstawowymi czy uniwer-
salnymi, nie podlegają modyfi kacjom zależnie od czasu i okoliczno-
ści. Stanowią one jednocześnie fundament dla chrześcijańskiej wizji 
świata. Nie wolno zatem ich pomijać w zasadach i normach etycznych 
społeczności Europy40. 

Konieczne jest, aby w tej niejednorodnej rzeczywistości wypraco-
wać nowy wzorzec jedności w różnorodności. Celem jest stworzenie 
wspólnoty narodów pojednanych, która pozostanie otwarta na inne 
kontynenty oraz na proces globalizacji. W tym celu, „aby nadać nowy 
rozmach własnej historii, musi ona »uznać i odzyskać z twórczą wier-
nością te podstawowe wartości, w których zdobycie chrześcijaństwo 
wniosło decydujący wkład, a które można streścić jako głoszenie tran-

38 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 96. Por. C. 
Anderson, op. cit., s. 76 i nn.
39 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 21.
40 Por. J. Życiński, Koncepcja zjednoczonej Europy…, op. cit., s. 209 i nn.; idem, 
Wartości chrześcijańskie a państwo demokratyczne, op. cit., s. 13 i nn.; idem, 
Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej, op. cit., s. 18 i nn.; W. Majkowski, 
op. cit., s. 22 i n.; K. Misiaszek, op. cit., s. 28; M. Sztaba, op. cit., s. 169 i nn.
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scendentnej godności osoby ludzkiej, wartości rozumu, wolności, de-
mokracji, państwa prawa i rozdziału między polityką a religią«”41.

Kontynuując ten wątek Jan Paweł II pisze: 

Unia Europejska wciąż się poszerza. Do uczestniczenia w niej w bliższym lub 
dalszym terminie powołane są wszystkie narody podzielające jej podstawowe dzie-
dzictwo. Należy sobie życzyć, aby to rozszerzanie dokonywało się z poszanowa-
niem wszystkich, by doceniane były szczególne właściwości historyczne i kulturo-
we, tożsamość narodowa i bogactwo wkładu, jaki mogą wnieść nowi członkowie, 
oraz by w sposób dojrzały realizow ane były zasady pomocniczości i solidarności. 
Jest rzeczą niezwykle ważną, by w procesie integracji kontynentu wziąć pod uwa-
gę, że jedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru 
geografi cznego i ekonomicznego; że musi ona polegać przede wszystkim na harmo-
nii wartości, które winny się wyrażać w prawie i w życiu42.

Dodaje również, że „Europa musi być stroną czynną w promowaniu 
i urzeczywistnianiu globalizacji w solidarności. Tej ostatniej, jako jej 
warunek, musi towarzyszyć swego rodzaju globalizacja solidarności 
wraz ze związanymi z nią wartościami: równości, sprawiedliwości 
i wolności, oraz mocne przekonanie, że rynek »domaga się, by po-
przez odpowiednią kontrolę ze strony sił społecznych i państwa było 
zagwarantowane zaspokojenie podstawowych potrzeb całego społe-
czeństwa«”43.

W obliczu ideologii totalitarnych i nacjonalizmów, wojen domo-
wych i pomiędzy narodami, a zwłaszcza w obliczu tragedii dwóch 
wojen światowych ostatniego stulecia, można z łatwością dostrzec, że 
utrzymanie pokoju wymaga czynnego i niestrudzonego zaangażowa-
nia wszystkich narodów Europy wraz ze wszystkimi jej mieszkańca-
mi. Jan Paweł II wskazuje, że pokój można zapewnić jedynie przez 
„otwieranie nowych perspektyw wymiany, przebaczenia i pojednania 

41 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 109.
42 Ibidem, p. 110.
43 Ibidem, p. 112. Por. idem, Encyklika „Centesimus annus”, op. cit., p. 35; 
A. Grześkowiak, op. cit., s. 253 i nn.; J. Thesing, Globalizacja, Europa i XXI wiek, 
[w:] Europa. Fundamenty jedności, op. cit., s. 35 i nn.; S. Kowalczyk, op. cit., s. 197 
i nn.; M. Sztaba, op. cit., s. 184 i nn.
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między ludźmi, narodami i państwami”44. Chodzi o zaangażowanie 
w budowanie pokoju zarówno w Europie45, jak i na całym świecie. 
W związku z tym papież podkreśla, że „różnice narodowe winny być 
zachowane i podtrzymywane jako podstawa europejskiej solidarno-
ści”, ale jednocześnie „sama tożsamość narodowa urzeczywistnia się 
jedynie w otwarciu na inne narody i poprzez solidarność z nimi”46.

W trosce o nowe oblicze Europy

Nie tracą na aktualności słowa Jana Pawła II, który wskazuje: „Jeśli 
jedność ludów europejskich ma być trwała, nie może mieć charakteru 
jedynie ekonomicznego i politycznego”47. W innym miejscu zaś po-
daje: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą 
ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez 
wieki go umacniało chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swoim 
rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i naro-
dów. (…) Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześcijaństwie. 
A obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej 
chrześcijańskiej samoświadomości”48.

W tej perspektywie Jan Paweł II wskazuje na konieczność poszuki-
wania przez całe społeczeństwo europejskie i jego instytucje „sprawie-
dliwego porządku i sposobów współistnienia respektujących wszyst-

44 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 112. 
45 Por. O. von der Gablentz, Integracja europejska – polityczne reformy na rzecz 
pokoju, [w:] Europa. Fundamenty jedności, op. cit., s. 63 i nn.
46 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 112. Por. 
R. Buttiglione, Warunki polityki zmierzającej do pokoju, [w:] Scenariusze 
przyszłości – Co chrześcijanie mają do zrobienia w Europie? Rola Kościoła 
katolickiego w procesie integracji europejskiej, op. cit., s. 107 i nn.; H. Skorowski, 
Moja Europa? Refl eksje…, op. cit., s. 66 i nn.
47 Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”: „Europo bądź wierna 
swoim korzeniom”, op. cit.
48 Idem, Homilia z okazji 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha (Gniezno, 
3 czerwca 1997), http://mateusz.pl/jpii/witamy/0401.htm [dostęp: 12.11.2014]. Por. 
A. Grześkowiak, op. cit., s. 273; M. Sztaba, op. cit., s. 175 i nn.
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kich, jak też praworządności w procesie możliwej integracji”49. Ma to 
bezpośredni związek ze zjawiskiem imigracji. Papież pisze: „Biorąc 
pod uwagę, że nędza, niedorozwój czy również brak pełnej wolności, 
niestety, wciąż jeszcze znamienne dla licznych krajów, należą do przy-
czyn, które skłaniają wielu do opuszczenia własnej ziemi, potrzeba od-
ważnego  zaangażowania ze strony wszystkich dla urzeczywistnienia 
bardziej sprawiedliwego międzynarodowego porządku ekonomiczne-
go, który byłby w stanie promować autentyczny rozwój wszystkich 
ludów i wszystkich krajów”50.

Uniwersalistyczna wizja dobra wspólnego wymaga, aby w obliczu 
zjawiska migracji wypracować formy roztropnego przyjmowania i go-
ścinności. Jest to ważki problem zdolności Europy − nie tylko całe-
go kontynentu, ale również całej rodziny ludzkiej. Postawy otwarcia 
i współuczestnictwa wymaga samo zjawisko globalizacji, które nie 
może stać się powodem wykluczania i spychania na margines. Powin-
no ono być raczej źródłem solidarnego udziału wszystkich w produk-
cji i wymianie dóbr51.

W tej perspektywie potrzeba dojrzałej kultury otwartości budowanej 
na fundamencie osobowej godności każdego człowieka oraz solidar-
ności z najsłabszymi. Rozwój takiej kultury bycia domaga się uznania 
podstawowych praw każdego migranta52. Jan Paweł II wskazuje, że 
„do władz publicznych należy sprawowanie kontroli nad ruchami mi-
gracyjnymi, z uwzględnieniem wymogów dobra wspólnego. Przyjmo-
wanie migrantów winno zawsze odbywać się w poszanowaniu prawa, 
a zatem, gdy to konieczne, towarzyszyć mu musi stanowcze tłumienie 
nadużyć”53.

Potrzeba również poszukiwania form autentycznej integracji imi-
grantów w środowisku społecznym i kulturowym różnych krajów eu-
ropejskich. Nie pozostając obojętnym na powszechne wartości ludzkie, 

49 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 100.
50 Ibidem.
51 Por. ibidem, p. 101; M. Sztaba, op. cit., s. 184 i nn.
52 Por. J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki 
imigracyjnej i azylowej, Warszawa 2012, s. 257 i nn.
53 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 101.
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warto jednocześnie chronić dziedzictwo kulturowe właściwe każdemu 
narodowi. W ten bowiem sposób, w klimacie pokojowego współistnie-
nia oraz wzajemnego dzielenia się bogactwem duchowym, jest możli-
we budowanie Europy jako wspólnego domu, gdzie każdy może zostać 
przyjęty i nikt nie będzie dyskryminowany54.

Jan Paweł II wskazuje: „Życiodajna moc Ewangelii może zapewnić 
Europie rozwój zgodny z jej tożsamością, w wolności, solidarności, 
sprawiedliwości i pokoju. Jedynie Europa, która nie wyrzeknie się 
swoich korzeni, lecz je na nowo odkryje, będzie mogła podołać wiel-
kim wyzwaniom trzeciego tysiąclecia, takim jak pokój, dialog między 
kulturami i religiami, ochrona stworzenia”55.

Decydującą rolę w dążeniu do ukształtowania nowego oblicza Eu-
ropy mają instytucje międzynarodowe. Jan Paw eł II zwracał uwagę 
na Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), 
zajmującą się utrzymaniem pokoju i stabilności, między innymi przez 
ochronę praw człowieka i podstawowych wolności, jak również przez 
współpracę gospodarczą i w ramach ochrony środowiska. Papież pod-
kreślał też rolę Rady Europy, do której należą „państwa sygnatariusze 
Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności z roku 1950 i Europejskiej Karty Socjalnej z roku 1961. Dzia-
ła przy niej Europejski Trybunał Praw Człowieka”56. 

Papież w swych pismach zwraca uwagę, że także „Unia Europej-
ska ze swym Parlamentem, Radą Ministrów i Komisją proponuje 
model integracji, która stopniowo się doskonali”. Chodzi tu również 
o „realizację ściślejszej jedności politycznej, gospodarczej i monetar-
nej państw członkowskich, zarówno obecnych, jak i tych, które w jej 
skład wejdą”57. Te instytucje europejskie służą umacnianiu jedno-
ści kontynentu. Ich celem jest tworzenie wolnej i solidarnej Europy 
oraz ochrona praw człowieka. Dokonuje się to na gruncie współpracy 

54 Por. ibidem, p. 102; H. Skorowski, Integracja Europejska a tożsamość narodowa, 
[w:] Kościół w Europie wobec wyzwań integracji, op. cit., s. 26 i nn.; K. Stawarz, 
op. cit., s. 145 i nn.; M. Sztaba, op. cit., s. 214 i nn.
55 Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”: „Europo bądź wierna 
swoim korzeniom”, op. cit.
56 Idem, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, op. cit., p. 113.
57 Ibidem.
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politycznej, społecznej, prawnej i kulturalnej, jak również poprzez 
promowanie praw człowieka oraz demokracji. W swej różnorodności 
i specyfi ce instytucje te winny coraz lepiej służyć człowiekowi. W ten 
sposób przyczyniają się do budowania Europy wartości i prawa58.

Autentyczne wartości, jak najpełniej podzielane przez obywateli, 
stanowią podstawę dobrego ustroju społeczeństwa, zwłaszcza że są 
one dziedzictwem różnych społeczności. W tworzeniu dobrego ustroju 
Europy ważne jest uznanie ze strony instytucji, a także poszczegól-
nych państw, że wśród tych społeczności są też Kościoły i wspólnoty 
kościelne oraz inne organizacje religijne. Niektóre istniały przed po-
wstaniem narodów europejskich. Rozporządzenia prawne instytucji 
państwowych i europejskich winny wziąć to pod uwagę i respektując 
zasady demokracji, uwzględniać współpracę z Kościołami i organiza-
cjami religijnymi59.

W kontekście struktur Europy i roli instytucji europejskich Jan Pa-
weł II przypomina, że 

Europa potrzebuje wymiaru religijnego. (…) Nadzieja na zbudowanie świata 
sprawiedliwszego i bardziej godnego człowieka nie może bowiem być oderwana 
od świadomości, że na nic by się zdały ludzkie wysiłki, gdyby nie towarzyszyła im 
pomoc Boża, ponieważ: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, któ-
rzy go wznoszą” (Ps 127[126],1). Aby Europa mogła zostać zbudowana na trwałych 
podstawach, koniecznie musi być oparta na autentycznych wartościach, mających 
swój fundament w powszechnym prawie moralnym, wpisanym w serce każdego 
człowieka. „Chrześcijanie nie tylko mogą przyłączać się do wszystkich ludzi dobrej 
woli, aby uczestniczyć w realizacji tego wielkiego projektu, ale powinni stawać się 
niejako jego »duszą«, wskazując innym właściwy sposób organizacji ziemskiego 
społeczeństwa”60. 

Jedyną w swoim rodzaju rolę w budowaniu Europy otwartej 
na świat odgrywa Kościół katolicki jako jeden i powszechny, chociaż 
obecny w wielości Kościołów lokalnych. To bowiem właśnie od insty-
tucji Kościoła katolickiego pochodzi „wzorzec istotnej jedności w róż-
58 Por. ibidem, p. 115.
59 Por. ibidem, p. 114.
60 Ibidem, p. 116.
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norodności kulturowych form wyrazu, świadomość przynależności 
do wspólnoty uniwersalnej, która jest zakorzeniona, ale nie wyczer-
puje się we wspólnotach lokalnych, poczucie tego, co jednoczy ponad 
tym, co różni”61.

A zatem Kościół katolicki 

może w sposób szczególny przyczynić się do przyszłego zjednoczenia, ofi aru-
jąc instytucjom europejskim, zgodnie ze swą tradycją i konsekwentnie do wskazań 
swej nauki społecznej, udział wspólnoty wierzących, którzy dążą do humanizacji 
społeczeństwa, opierając się na Ewangelii przeżywanej pod znakiem nadziei. W tej 
perspektywie konieczna jest obecność chrześcijan, odpowiednio uformowanych 
i kompetentnych, w różnych instancjach i instytucjach europejskich, by przyczy-
niali się, z poszanowaniem dla prawidłowych procesów demokratycznych i poprzez 
konfrontację propozycji, do nakreślenia europejskiego współistnienia, w którym 
istniałoby większe poszanowanie każdego człowieka, a zatem odpowiadającego 
dobru wspólnemu62.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie sygnalizuje jedynie podstawowe kwestie 
w kontekście jedności europejskiej. Nie stanowi wyczerpującej ana-
lizy tego złożonego problemu, w obliczu wyzwań związanych z jed-
noczeniem się narodów Europy. Istotnym aspektem, na który warto 
zwrócić uwagę w tym procesie, jest perspektywa nabywania i umac-
niania świadomości chrześcijańskich korzeni Europy i związanego 
z tym głębokiego poczucia własnej tożsamości. Jedność łącząca różne 
części Europy może wyrastać tylko ze wspólnej inspiracji chrześcijań-
skiej. Taka jedność potrafi  godzić różne tradycje kulturowe, zarówno 
na płaszczyźnie społecznej, jak i kościelnej. 

W związku z procesem integracji europejskiej, szeroko rozumia-
nym i odbywającym się na różnych płaszczyznach, pozostaje nadal 
aktualną potrzeba budowania wysokiej jakości moralnej europejskiej 
cywilizacji. Wobec problemów i sytuacji dotyczących życia człowieka 

61 Ibidem.
62 Ibidem, p. 117.
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i społeczeństwa z pomocą przychodzi, oprócz ludzkiego rozumu, tak-
że orędzie biblijne. Chodzi o stworzenie trwałych podstaw życia spo-
łecznego na miarę człowieka, ukierunkowanych na obronę i promocję 
jego godności. 

W tej perspektywie, jak się wydaje, istnieje konieczność krytyczne-
go spojrzenia na aktualną sytuację kulturową Europy oraz pojawiające 
się nowe tendencje, fakty i sytuacje charakterystyczne dla obecnych 
czasów, w świetle centralnego miejsca Chrystusa i chrześcijańskiej 
antropologii. Chodzi o ukazanie współczesnemu człowiekowi, że rów-
nież w dzisiejszej Europie można podążać za prawdą Ewangelii, która 
nadaje sens istnieniu. Potrzeba do tego głębokiej świadomości ducho-
wego dziedzictwa Europy. Może się to dokonać jedynie przez wsłuchi-
wanie się w przesłanie Chrystusowej Ewangelii.

W związku z tym, Jan Paweł II skierował do całej Europy wezwanie: 

Europo, która jesteś na początku trzeciego tysiąclecia: „Bądź na powrót sobą! 
Bądź sama sobą! Odkryj na nowo swe źródła. Ożyw swoje korzenie”. W ciągu 
wieków otrzymałaś skarb wiary chrześcijańskiej. Fundamentem twego życia spo-
łecznego czyni on zasady Ewangelii i ślady tego widoczne są w sztuce, literatu-
rze, myśli i kulturze twoich narodów. Jednak dziedzictwo to nie należy wyłącznie 
do przeszłości; jest ono programem na przyszłość, który należy przekazać nadcho-
dzącym pokoleniom, gdyż jest źródłem życia ludzi i narodów, którzy wspólnie będą 
kształtowali kontynent europejski63.

I dalej apelował: 

Nie lękaj się! Ewangelia nie jest ci przeciwna, ale jest po twojej stronie. Przema-
wia za tym stwierdzenie, że chrześcijańska inspiracja może przemienić zbiorowość 
polityczną, kulturową i gospodarczą we wspólnotę, w której wszyscy Europejczycy 
czuliby się jak we własnym domu i tworzyliby rodzinę narodów, która mogłaby być 
owocnym natchnieniem dla innych regionów świata.

Bądź ufna! W Ewangelii, którą jest Jezus, znajdziesz mocną i trwałą nadzieję, 
której pragniesz. Jest to nadzieja oparta na zwycięstwie Chrystusa nad grzechem 
i śmiercią. Chce On, by to zwycięstwo stało się twoim, dla twojego zbawienia i two-
jej radości.

63 Ibidem, p. 120.
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Bądź pewna! Ewangelia nadziei nie zawodzi! W zmiennych kolejach wczoraj-
szej i dzisiejszej historii jest światłem, które rozjaśnia i wyznacza twoją drogę; 
jest mocą, która podtrzymuje cię w próbach; jest proroctwem nowego świata; jest 
wskazaniem nowego początku; jest wezwaniem wszystkich, wierzących i niewie-
rzących, by wytyczali wciąż nowe drogi prowadzące do „Europy ducha”, aby stała 
się ona prawdziwym „wspólnym domem”, gdzie jest radość życia64.

Dariusz Adamczyk
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European unity from the perspective of Christian 
identity based on John Paul II teaching

Keywords 

teaching of John Paul II, European unity, European integrity, Christian iden-
tity of Europe, Christian values, universalism

Abstract
The article discusses the European unity from the perspective of the Christian identity 
of European nations and is based on teaching of John Paul II. The process of the 
integration of Europe lacks spirituality. Therefore, it is vital to turn back to Christian 
identity of Europe and Roman Catholic Church and its activity which all human and 
universal ideas and democratic structures of modern world are linked with. The crisis 
of the Christian self-awareness of the Europeans is visible in their doubts regarding 
moral values, sense of living and inner emptiness. In such situation, Christian values 
can shed a new light on people’s life because it’s only in Christ where humans can fi nd 
full awareness of their personal dignity. Recognizing this dignity is fundamental for 
building modern civilisation and creating new patterns of unity in diversity. 

Europäische Einheit aus der Perspektive der 
christlichen Identität – aufgrund des Lehrens von 
Johannes Paul II

Schlüsselworte 

Lehren von Johannes Paul II, europäische Einheit, europäische Integration, 
christliche Identität Europas, christliche Werte, Universalismus

Zusammenfassung
Der Artikel bezieht sich auf die Frage der Einheit aus der Perspektive der christlichen 
Identität der europäischen Nationen. Ihre Grundlage ist die Lehre von Johannes Paul 
II. Im Prozess der europäischen Integration fehlen die geistigen Bindungen, deswegen 
ist es wichtig, die christliche Identität Europas und in diesem Zusammenhang die 
Aktivitäten der Institutionen der katholischen Kirche zu berücksichtigen. Dies hängt 
mit den allgemeinen Grundwerten und universellen Ideen zusammen, auf denen die 
humanistischen und demokratischen Systeme der modernen Welt basieren. Die Krise 
des christlichen Selbstbewusstseins der Europäer manifestiert sich in der Krise der 
Werte, der inneren Leere, dem Verlust des Lebenssinnes. Im Kontext der Krise des 
Selbstbewusstseins stellen die christlichen Werte eine Chance für den Menschen dar, 
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weil der Mensch sich nur in Christus seiner Würde als Person voll bewusst wird. Die 
Anerkennung dieser Würde ist die Basis für den Aufbau einer modernen Zivilisation 
und die Entwicklung eines neuen Modells der Einheit in der Vielfalt. 

Единство Европы с токи зрения христианского 
сознания– на основании учений Иоанна Павла II

Ключевые слова 

учение Иоанна Павла II, европейское единство, европейская 
интеграция, христианская идентичность Европы, христианские 
ценности, универсализм

Резюме
Статья затрагивает вопрос единства с перспективы христианской идентичности 
народов Европы. Её основой служит учение Иоанна Павла II. В процессе 
европейской интеграции ощущается недостаток духовных уз, посему важным 
является обращение внимания на христианскую идентичность Европы, а 
в этом контексте, и на деятельность Католической церкви. С этим связаны 
основные общечеловеческие ценности и универсальные идеи, лежащие у 
основ гуманитарных и демократических систем современного мира. Кризис 
христианского самосознания европейцев проявляется в виде упадка ценностей, 
внутренней пустоты, утраты смысла жизни. К контексте кризиса самосознания 
христианские ценности даруют человеку шанс, ибо лишь во Христе человек 
обретает полноту сознания своего человеческого достоинства. Признание этого 
достоинства является основой для построения современной цивилизации и 
выработки нового взгляда на единство в многообразии 
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Streszczenie 
Praca niniejsza jest prezentacją grafi cznej spuścizny po Joachimie Lelewelu, za-
służonym XIX-wiecznym polskim uczonym i polityku, mniej pamiętanym jako 
rytownik-amator, własnoręcznie opracowujący w szlachetnych technikach grafi cz-
nych ilustracje swego bogatego dorobku piśmienniczego. Duża część kolekcji po-
zostałych po Lelewelu matryc grafi cznych – 230 akwafort i miedziorytów – w 1897 
r. nabyta została do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie od Wisławy Ja-
dwigi z Lelewelów Russockiej, bratanicy sztycharza. Pozostająca w zapomnieniu 
przez 121 lat, obecnie jest przedmiotem realizowanego w MNK projektu nauko-
wo-konserwatorskiego, który ma na celu przygotowanie zespołu do planowanej 
na 2021 r. ekspozycji, poświęconej artystycznej – ilustratorskiej działalności teore-
tyka historii, badacza dziejów kartografi i, numizmatyka, bibliografa, ideologa de-
mokracji, czynnego polityka i emigracyjnego działacza na rzecz niepodległej Polski. 
Wystawie towarzyszyć będzie pełny katalog kolekcji matryc grafi cznych Lelewela 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. 
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Zamiast stanu badań

Twórczości grafi cznej Joachima Lelewela (1786–1861)1 nie poświę-
cono dotychczas całościowego opracowania. Istotnym, najpełniejszym 
źródłem jej poznania pozostaje spis 255 opracowanych matryc2, sporzą-
dzony przez ich autora na prośbę Jana Konstantego Żupańskiego (1804–
1883) księgarza, którego staraniem i nakładem w 1854 roku ukazał się 
Album rytownika polskiego z wyborem rycin z mało znanego artystycz-
nego dorobku sławnego uczonego, wówczas polistopadowego emigranta. 
Owo zestawienie Lelewel przesłał w liście z Brukseli dnia 12 paździer-
nika 1853 roku3. Okrasił je garścią utrzymanych w lekkim tonie wspo-
mnień i dykteryjek o swym domorosłym warsztacie grafi ka, o niedo-
godnościach ubogich amatorskich pracowni – wileńskiej i warszawskiej 
w kraju, brukselskiej na uchodźstwie, dołączył zwięzły wywód o swych 
artystycznych kwalifi kacjach do rytowniczego dzieła, a wszystko 
po to, by poznańskiemu wydawcy i adresatom Albumu – „współrodakom 
i sztukmistrzom” – objaśnić „jak to się stało, że na sztycharza wyszedł”4. 

Wątek rytownictwa nieustająco przewija się w korespondencji Jo-
achima z rodziną, w kilka lat po jego śmierci zebranej i ogłoszonej 
drukiem przez Żupańskiego5, oraz w listach okresu emigracyjne-
go, wydanych w powojennym opracowaniu Heleny Więckowskiej6. 
1 Aktualnej, wyczerpującej bibliografi i Lelewelowskiej szukać należy w publi-
kacji M.H. Słoczyńskiego, Światło w dziejarskiej ciemnicy. Koncepcja dziejów 
i interpretacja przeszłości Polski Joachima Lelewela, Kraków 2010.
2 Liczba ta zamykała rytowniczy dorobek Lelewela na 12.10.1853 r. Z wyliczenia 
autorek niniejszego tekstu wynika, że w późniejszych latach sztycharz wykonał 
jeszcze 10 matryc. 
3 List został opublikowany przez wydawcę w Albumie rytownika polskiego (Album 
d‘un graveur polonais), J.K. Żupański (wstęp), nakł. Księgarni J.K. Żupańskiego, 
druk. W. Deckera, Poznań 1854, s. 1–7, następnie w „Przeglądzie Poznańskim” 
1855, t. 20, s. 166–169 oraz Listach emigracyjnych Joachima Lelewela, wyd. 
i wstępem poprzedziła H. Więckowska, t. 5, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław–Kraków 1956, s. 218–223.
4 Album rytownika polskiego, op. cit., s. 2.
5 Listy Joachima Lelewela. Oddział pierwszy. Listy do rodzeństwa pisane, t. 1–2, 
J.K. Żupański (wyd. i wstępem poprzedził), Poznań 1878–1879.
6 Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wyd. i wstępem poprzedziła H. Więckowska, 
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Wielce przydatną do uchwycenia sztycharskiego oeuvre uczonego, 
rozproszonego w jego pismach, okazała się pełna bibliografi a utwo-
rów Lelewela, zebrana i opublikowana przez Helenę Hleb-Koszańską 
i Marię Kotwiczównę7. W bogatym piśmienniczym dorobku teoretyka 
historii, badacza dziejów kartografi i, numizmatyka, bibliografa, ide-
ologa demokracji, czynnego polityka i emigracyjnego działacza na 
rzecz niepodległej Polski autorki wyróżniły jego dzieła ilustrowane, 
wskazując liczbę towarzyszących im tablic, plansz i map. 

Kilka osobnych ogólnych uwag na temat grafi ki reprodukcyjnej Lele-
wela sformułował Bogdan Patryn8. Jego rytowniczą działalność zauwa-
żali biografowie9, badacze różnorodnych obszarów jego naukowej spu-
ścizny pamiętali zwykle, by przywołać ją na marginesie zasadniczego 
wywodu. Tu warto wymienić Leona Krzemienieckiego, który poszu-
kując w listach Lelewela odniesień do numizmatyki, dostrzega we wła-
snoręcznie tworzącym sztychy uczonym „człowieka wszechstronnie 
uzdolnionego, władającego myślą i dłońmi w przeświadczeniu, że – aby 
stworzyć dzieło – należy wszystkie prace wykonać samodzielnie i za-
mierzonemu dziełu podołać bez reszty”10. Znaczenie autorskiego ilu-
strowania pism przez wykładowcę „starożytnych dziejów” w aspekcie 
„ciążenia [jego] dziejopisarstwa ku obrazowi i wizualizacji, pozornie 
antynarracyjnego”, które jednak mogło owocnie wpływać na literaturę 
romantyzmu „dzięki właśnie sugestywnemu uobecnianiu przeszłości” 
podkreśliła Danuta Zawadzka, autorka omówienia pionierskich badań 
Lelewela w dziedzinie historii kartografi i i geografi i historycznej11. 

Praca niniejsza, odwołując się do wspomnianych źródeł daje za-
rys rytowniczego dorobku uczonego, jednak przy jej głównym wątku 

t. 1–5, Wrocław–Kraków 1948–1956.
7 H. Hleb-Koszańska, M. Kotwiczówna, Bibliografi a utworów Joachima Lelewela, 
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1952.
8 B. Patryn, „Dessiné et gravé par Joachim Lelewel”, „Biuletyn Numizmatyczny” 
1972, z. 10, s. 189–191.
9 Por. przypis 1.
10 L. Krzemieniecki, Numizmatyka w korespondencji Lelewela, „Biuletyn Numi-
zmatyczny” 1973, z. 9, s. 166–168.
11 D. Zawadzka, Mapy Joachima Lelewela, http://nplp.pl/artykul/mapy-lelewela/ 
[dostęp: 9.03.2018], s. 2.
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tematycznym, którym uczyniono prezentację kolekcji matryc gra-
fi cznych Lelewela ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, ma 
wciąż charakter przyczynkarski.

Matryce grafi czne Joachima Lelewela w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie z zarysem jego działalności rytowniczej

W 1897 roku do inwentarza zbiorów Muzeum Narodowego w Kra-
kowie w pozycji 1662 wpisano: „Joachima Lelewela jako sztycharza 
zbiór blach rytych przez niego, a w szczególności: geografi czne map-
py sztuk 132, numizmatyczne 62, rozmaitości 36, prócz tego klisze 
drzeworytnicze w metalu, drzewie oraz stereotypy drukowe, nabyte 
od Pani z Lelewelów Russockiej w Minodze”12. Odnotowano również, 
że za rytowniczą spuściznę po uczonym Wisławie z Lelewelów Rus-
sockiej, córce Prota a bratanicy Joachima, zapłacono 127 fl orenów i 20 
krajcarów. Jak pisał Władysław Łuszczkiewicz, ówczesny dyrektor 
krakowskiej placówki, tym sposobem „przyszło Muzeum narodowe 
niewielkim kosztem do posiadania kompletu wszystkich blach szty-
charskich, map geografi cznych i rysunków zabytków przeszłości jak 
monet, pomników, a jakkolwiek blachy te posłużyły Żupańskiemu 
do wydania Albumu rytownika polskiego są one w dobrym stanie 
i służyć do wydawnictw mogą”13.

Twórca opisanej kolekcji nie był wykształconym grafi kiem. Prze-
konany o konieczności ilustrowania swych publikacji – z braku środ-
ków materialnych, które pozwoliłyby mu skorzystać z usług artysty 
– amatorsko zajął się rytownictwem14. Biegłość w użyciu szlachetnych 
technik grafi cznych zyskać chciał podpatrując warsztat czynnych, 
12 Inwentarz zbiorów (1883–1900) – Inwentarz Dyr. Łuszczkiewicza, Archiwum 
Muzeum Narodowego w Krakowie, Kancelaria Dyrektora Władysława Łuszczkie-
wicza, sygn. 94/10, poz. 1662.
13 Sprawozdanie Zarządu Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1897, Kraków 
– MNK, 1898, s. 7. Zakupiona kolekcja blach, wbrew przekonaniu Łuszczkiewicza, 
nie była kompletna. Z 265 matryc przez Lelewela opracowanych MNK nabyło 230.
14 „Rzeczy numizmatyczne, o krajobrazowaniu mogłyżby się obejść bez sztychu? 
A kto by go podjął? Wydawcy nie miałem, jeślim jaką w wydawnictwie uzyskał 
pomoc, to dlatego, żem miał sztychy własne” – pisał do Żupańskiego, Listy emigra-
cyjne, t. 5, op. cit., s. 222.
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wykwalifi kowanych sztycharzy oraz podejmując samodzielnie próby 
z akwafortą i miedziorytem. 

Pierwsze dzieło rytownicze Joachim wykonał w 1808 roku. Re-
zultat tego – rzec można – eksperymentu zaprezentował bratu, 
Protowi Lelewelowi (1790–1884), pisząc doń z Wilna: „Ale mam 
od dawna ochotę sztychować, wygładziłem więc sobie 3 grosze 
i zrobiłem próbkę, którą tu przyłączam. Bardzo niezgrabnie, bo nie-
dbale, bo z woskiem robione i pierwsza robota, niedziw więc, że 
się znajduje 9. Można jednak dalej próbować”15. Wkrótce z myślą 
o ilustracjach do planowanych pism sprowadził pierwsze blachy 
miedziane z Petersburga16.

Przymiarki do pracy z akwafortą, gdy w 1808 roku własnym sump-
tem ogłaszał Rzut oka na dawność litewskich narodów i Herulów17, 
opisał też Żupańskiemu: 

Życzyłem sobie ustroić książeczkę krajobrazem18, a w Wilnie był jedynie wido-
ków serwasserem19 biedny sztycharz. Ujrzałem tedy konieczną potrzebę własnego 
sztychu. Zapróbowałem naprzód woskiem na sklepanej i wygładzonej szadze ro-
syjskiej, co szczęśliwie dało wycisk i nadzieję jakiego takiego powodzenia. Szty-
charz, naciągnąwszy uprzejmie przygotowaną blachę werniksem, doradził mocne-
go serwasseru. Wedle tego lunąłem na robotę dymiącego, a tenże nagle wzniósł 
cały werniks, rozniósł zniszczenie i roztoczył wspaniały widok przewalających 
się wzburzonego morza bałwanów. Poznałem, że wątpliwa rada popchnęła mnie 
w nieroztropną przesadę. Na nowoprzyrządzonej blasze słaby kwas tyle zdziałał, 
iż mogłem pierwszy mój płód do dzieła dołączyć20. 

15 Listy Joachima Lelewela. Oddział pierwszy. Listy do rodzeństwa pisane, 
J.K. Żupański (wyd.), t. 2, Poznań 1879, s. 118.
16 Listy Joachima Lelewela. Oddział pierwszy. Listy do rodzeństwa pisane, 
J.K. Żupański (wyd.), t. 1, Poznań 1878, s. 209, 289.
17 J. Lelewel, Rzut oka na dawność litewskich narodów i związki ich z Herula-
mi. Dołączony Opisu północney Europy w księdze XXII. 8. Ammiana Marcellina 
wykład przeciw Naruszewiczowi, wyd. J. Zawadzki, Wilno 1808.
18 Mapy nazywał Lelewel „krajobrazami”.
19 Akwaforta (kwas azotowy) dawniej. 
20 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit., s. 219. 
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Wytrawiona wówczas mapa Narody Wschodniowiślańskie z sygna-
turą „J. Lelewel w Wilnie 1808 R” była najstarszą publikowaną akwa-
fortą Lelewela, jednak jej matryca przypuszczalnie się nie zachowała21. 

Nowe doświadczenia przyszły wraz z potrzebą wykonania ilustracji 
do Uwag nad Mateuszem herbu Cholewa, drukowanych w Wilnie 1811 
roku22. W trzy lata po pierwszej próbie, niepewny swych umiejętności 
Lelewel zasięgnął rady „przesławnego wówczas w Warszawie sztycha-
rza” Jana Ligbera (?–przed 1814). Idąc za sugestią mistrza użył do tra-
wienia zbyt słabego kwasu – i uzyskał matrycę z nieczytelnym rysun-
kiem mapy. Mimo starań Ligbera odciskającego próbę, deklarującego też 
gotowość „przegonienia rylcem”23 pracy Lelewela, matryca okazała się 
bezużyteczna. Autor opracował wówczas nową (sygnowaną „J. Lelewel 
D. 1go Sierpn. 1812”)24, z której Krajobraz do objaśnienia opisów Ma-
teusza Cholewy do Uwag wydanych z dodatkiem w Warszawie w 1812 
roku25 odbity został zaledwie w 80 egzemplarzach. Wiadomo jednak, że 
ta blacha „zawieruszyła się i przepadła” w pracowni Ligbera26. 

Wspomnienia pierwszych niepowodzeń Lelewel kończył odnoto-
wując, że cztery blachy (dwie większe i dwie mniejsze), na których 

21 Do wydania następnego, rozszerzonego tego pisma, pt. Lettoni i Czud[owie]. 
Rzut oka na dawność litewskich narodów i i zwiąski jich z Herulami (drukowanego 
w: Narody na ziemiach sławiańskich, Poznań 1853) Lelewel opracował nową ilu-
strację na nowej matrycy, MNK III-kl.-1109/1.
22 J. Lelewel, I. We względzie dzieiów narodowych polskich postrzeżenia. Uwagi 
nad Mateuszem herbu Cholewa polskim XII wieku dzieiopisem, a w sczególności 
nad pierwszą dzieiów iego xięgą, nakład i druk J. Zawadzki, Wilno 1811; edycja 
bez ilustracji.
23 Ligber proponował Lelewelowi miedziorytniczy retusz słabo wytrawionej matry-
cy, ten jednak nie skorzystał; nie sprostał oczekiwaniom fi nansowym renomowane-
go warszawskiego grafi ka, Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.  
24  MNK III-kl.-1111/1.
25 J. Lelewel, I. We względzie dzieiów narodowych polskich postrzeżenia. Uwagi 
nad Mateuszem herbu Cholewa polskim XII wieku dzieiopisem, a w sczególności nad 
pierwszą dzieiów iego xięgą, nakład i druk, J. Zawadzki, Wilno[–Warszawa], 1811[z do-
datkiem 1812]; zob. też: H. Hleb-Koszańska, M. Kotwiczówna, op. cit., s. 4–5.
26 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit. Do wydania następnego, rozszerzonego, pt. Uwagi 
nad Mateuszem herbu Cholewa (drukowanego w: Polska wieków średnich, t. 1, 
Poznań 1846) Lelewel opracował nową ilustrację na nowej matrycy. 
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w 1814 roku opracował materiał ilustracyjny do Pism pomniejszych 
geografi czno-historycznych27 „wydały kwasem dobrze wyżarte krajo-
braziki”28. Jedna z większych matryc służyła do odbicia mapy do Opi-
su Skythii Herodota29, zaś arkusz odbitki z drugiej30 cięty był na dzie-
sięć małych rycin. Osiem odrębnych wyobrażeń o świecie kartogra-
fów i pisarzy starożytnych wklejanych było w tekst Historii geografi i, 
dziewiąta mapa oraz niewielki fragment arkusza z wersem inskrypcji 
fenickiej31 wiązały się z treścią pisma o Stosunkach handlowych Feni-
cjan, a potem Karthagów z Grekami. Odwrocie tejże drugiej matrycy 
w 1820 roku autor wykorzystał na wykonanie dwóch spośród czte-
rech plansz ilustrujących Dzieje starożytne Indji. Została ona następnie 
rozcięta na odpowiadające rycinom części, skutkiem czego Krajobraz 
do objaśnienia stosunków handlowych Karthagów z Grekami przed 
potęgą Karthagi na jej awersie uległ destrukcji. Dwie mniejsze bla-
chy zawierały ilustracje do Historii geografi i. Pierwsza, opracowana 
w 1813 roku, odwzorowywała XVI-wieczne wyobrażenie świata fl an-
dryjskiego kartografa Gerarda Merkatora (1512–1594). Do Pism po-
mniejszych odbijana była z matrycy w pierwszym stanie (niesygnowa-
na, niedatowana). Sygnaturą „JL. Varsovia 1813” Lelewel opatrzył ją 
w latach późniejszych. Odbitka z blachy w stanie drugim pojawiła się 
na karcie tytułowej atlasu Géographie du moyen age32 oraz w Albumie 
27 J. Lelewel, Pisma pomniejsze geografi czno-historyczne, [Drukarnia XX. Pija-
rów], Warszawa 1814. 
28 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.
29 Do wydania następnego, rozszerzonego, pt. Skythowie, Skolotowie. Opis Skythji 
Herodota (drukowanego w: Narody na ziemiach sławiańskich, Poznań 1853) Lele-
wel opracował nową ilustrację na nowej matrycy.
30 Rewersy matryc MNK III-kl.-1119 i MNK III-kl.-1120.
31 We wstępnej uwadze do tekstu nazwa Kartaginy w j. fenickim; J. Lelewel, Pisma 
pomniejsze, op. cit. s. 1 nlb. po karcie tyt. pisma Stosunki handlowe Fenicjan, a po-
tem Karthagów z Grekami.
32 J. Lelewel, Géographie du moyen âge, étudiée par (…). Atlas, composé de trente-
cinq planches, gravées par l’auteur, contenant 99 fi gures et cartes géographiques 
générales ou spéciales de 62 géographes arabes et latins de diff érentes époques, y 
comprises les cartes comparatives doubles ou triples, accompagnées de 11 cartes 
explicatives, V-ve et J. Pilliet, Bruxelles 1849. W roku następnym miała miejsce 
edycja atlasu, liczącego 50 map, zob. też: Géographie du moyen âge, étudiée par 
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rytownika polskiego. Druga mała matryca z mapą De l‘Île D‘Anvil-
le i najświeższe wieku XVIII. wiadomości33 to – obok wspomnianego 
destruktu planszy z drobnymi mapami antycznymi – najstarsza praca 
Lelewela w miedzi, która z zespołem Russockiej trafi ła do zbiorów 
MNK. 

Dwie kolejne blachy w nabytku pochodzą z 1816 roku. Opracowane 
w akwaforcie, służyły do odbicia map ilustrujących pisma Zdobycze 
Bolesława Wielkiego i Winulska Sławiańszczyzna z Geografa Bawar-
skiego34, pierwotnie wydane w cyklu artykułów na łamach „Tygodnika 
Wileńskiego”.

W 1818 roku ukazały się Badania starożytności we względzie geo-
grafji. Część naukowa oraz Atlas do Badań starożytności we względzie 
geografji (z 19. tablic złożony)35. Zapowiedź tej publikacji już w 1810 
roku znaleźć można w liście Lelewela, ówczesnego profesora gimna-
zjum krzemienieckiego, do brata: 

Wymyśliłem sobie dawanie uczniom tutejszego gimnazyi niepraktykowanego 
w żadnej akademii kursu geografi i Starożytnych czyli Historyi – tej nauki od cza-

Joachim Lelewel. Atlas, composé de cinquante planches, gravées par l’auteur, 
contenant 145 fi gures et cartes générales ou spéciales de 88 géographes arabes et 
latins de diff érentes époques, y compris les cartes comparatives, doubles ou triples, 
accompagnées de 11 cartes explicatives et de articles géographiques: I. Table Ou 
Indicateur De Longitudes Et Latitudes Des Géographes Arabes, De L’Intervalle De 
Cinq Siècles, 830-1330. II. Portulan Général Des Cartes Qui Composent L’Atlas, 
Spécialement De La Carte Catalane 1375–1377, Et De La Carte 1476 De L’Anco-
nitain André Benincasa, V-ve et J. Pilliet, Bruxelles 1850. 
33 MNK III-kl.-1116.
34 J. Lelewel, Zdobycze Bolesława Wielkiego, „Tygodnik Wileński” 1816, t. 2, 
s. 1–12, 17–23, 33–37, 49–56, 65–68, 85–87, 101–113, 117–122; idem, Winul-
ska Sławiańszczyzna z Geografa Bawarskiego, „Tygodnik Wileński” 1816, t. 2,
s. 333–341, 349–365, 365–371, 381–387. Na wstępie tekstu Winulskiej Sławiańsz-
czyzny Lelewel informuje czytelnika, że „Dwa krajobrazy do pisma w tym Tygodni-
ku będącego o Zdobyczach Bolesława Wielkiego, dołączone, również służą do tego 
pisma, do jego objaśnienia i ułatwienia w jego zrozumieniu” („Tygodnik Wileński” 
1816, t. 2, s. 334); matryce: MNK III-kl.-1114/1, MNK III-kl.-1115/1.
35 Idem, Badania starożytności we względzie geografji. Część naukowa oraz Atlas 
do Badań starożytności we względzie geografji (z 19. tablic złożony), nakład i druk 
J. Zawadzki, Wilno−Warszawa 1818. 
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sów najdawniejszych aż do upadku państwa Rzymskiego. Pracy koło tego było tyle, 
ilem się jej i niemógł spodziewać, ale w tym razie jeszcze inny zamiar od dawna 
przedsięwzięty, to jest: przyrzucenia do księgarni jeszcze jednego piśmidła. Tym 
czasem rzecz ta urosła niezmiernie do 30 arkuszy – trzeba doń 20 map sztychować 
i dość blach znacznych. Ani nadziei, żeby się w Polszcze jaki drukarz ochoczy 
do tej najnudniejszej rzeczy wynalazł. Więc tedy więcej zacznę z uszczerbkiem zdro-
wia nawet, bo tak bydź musi, prace i trudy ugr[z]ęzną, w błocie Krzemienieckiem, 
nigdy niewysychającem36. 

Z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że blacha z ilustra-
cją Do księgi 1-szej rozdz. 5-7. Badań Starożytności we względzie Geo-
grafji: Isidora z Charaxu trójkątów rozmiar i wykreślenie; Systema 
pierwotne (Fenickie, Chaldejskie, Babylońskie) które Grecy na swo-
je przerabiali do naukowej części dzieła przepadła jeszcze za życia 
Lelewela. Matryca, którą dzięki pozyskaniu spuścizny dziś dysponuje 
Gabinet Grafi ki i Rysunku MNK37, różna jest od odbitki znanej z wy-
dania wileńsko-warszawskiego. Wykonana została, być może z myślą 
autora o przyszłym wznowieniu publikacji, w Brukseli w 1856 roku. 
Z liczby 19 matryc do atlasu, trawionych w Wilnie i Warszawie w la-
tach 1817–1818 (sygnowanych i w większości opatrzonych dziennymi 
datami ukończenia), będących ułożonym z 51 małych map „studium 
dziejów wyobraźni historycznej i geopolitycznej wielu autorów sta-
rożytnych (…): poetów, podróżników, astronomów, fi lologów, dzie-
jopisarzy”38, 16 przybyło do krakowskiego muzeum39. Jedna matryca 
(do planszy z mapami 32–33c) znajduje się w zbiorach grafi cznych 
Muzeum Narodowego w Warszawie40, los dwóch blach z mapami nu-
merowanymi 34 oraz 35–37 pozostaje nieznany.

Kolejna publikacja Lelewela z 1818 roku to Dzieje Starożytne. 
Od początku czasów historycznych do drugiey połowy wieku szóstego, 
36 Listy Joachima Lelewela, t. 1, op. cit., s. 185.
37 MNK III-kl.-1118/1.
38 D. Zawadzka, op. cit., s. 2.
39 MNK III-kl.-720/1, 721/1, 722/1, 723/1, 724/1, 725/1, 726/1, 727, 728/1, 729/1, 
730/1, 731/1, 732, 733/1, 734/1, 735.
40 Za informację autorki dziękują p. Piotrowi P. Czyżowi, kustoszowi w Gabinecie 
Rycin i Rysunków MNW.
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ery chrześcijańskiey41. Towarzyszył jej wydany w roku następnym atlas, 
złożony z 16 akwafortowych map42. Dzieło dedykowane „Ziomkom 
Litwinom” powstawało w ciągu trzech lat, zaś ryciny noszą datowanie 
od listopada 1818 do czerwca 1819 roku. Zespół ten w zbiorach grafi cz-
nych MNK reprezentuje 15 numerowanych matryc43; brak jedynie bla-
chy, z której w atlasie odbita była plansza N.IV. Narody i Miasta na Okół 
Morza Śródziemnego czasów Cyrrusa r. 560; Królestwo Sparty Argolis 
Arkadja i Elis; Okolice Odnogi Krissa r. 600; Królestwo Rzymu między 
latami 570 a 507; [Półwysep Pirenejski i Attyka].

Technikę akwaforty Lelewel stosował chętniej, była bowiem dlań 
łatwiejsza od miedziorytu i przy jej użyciu mógł w krótszym czasie – 
na tym mu zależało – opracować większą liczbę blach. Pierwszą próbę 
sztychu rylcem podjął po wizycie w pracowni Józefa Saundersa (1773–
1845), profesora historii sztuk pięknych i rytownictwa na Uniwersyte-
cie Wileńskim. Pod wrażeniem warsztatu Saundersa i estetyki odbicia 
z rytowanej miedzi wyciął „niektóre wyrazy” na trzech blachach44 
do rozprawy Dzieje starożytne Indji45, ogłoszonej w Warszawie w 1820 
roku. Pracę zilustrował czterema rycinami, z których do kolekcji gra-
fi cznej MNK trafi ły matryce trzech46. 

41 J. Lelewel, Dzieje starożytne. Od początku czasów historycznych do drugiey po-
łowy wieku szóstego, ery chrześcijańskiey. (Ziomkom Litwinom część trzyletniej 
pracy Joachim Lelewel Mazur), nakład i druk J. Zawadzki, Wilno 1818.
42 [Idem, Atlas do Dziejów starożytnych, nakład i druk J. Zawadzki, Wilno 1819], 
brak strony tytułowej.
43 MNK III-kl.-1121/1, 736/1, 737/1, 738/1, 739/1, 740/1, 741/1, 742, 743/1, 744, 
1122/1, 745, 746/1, 747, 1123/1.
44 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit., s. 220. Lelewel liczy ogółem trzy matryce, co 
świadczy o tym, że ilustracje druga i trzecia opracowane były jeszcze, gdy blacha 
stanowiła całość – ze wspomnianymi wcześniej drobnymi mapami do tekstów Pism 
pomniejszych geografi czno-historycznych na odwrocie.
45 J. Lelewel, Dzieje starożytne Indji ze szczególnem zastanowieniem się nad wpły-
wem jaki mieć mogła na strony zachodnie. Indja Zagangecka, Sinia i Serika, ile je 
starożytni znali. Geografja indijska z ksiąg świętych. Pierwotna na wschodzie zie-
mi znajomość [karta przedtyt.:] Dodatek do Dziejów starożytnych, N. Glücksberg, 
Warszawa 1820.
46 MNK III-kl.-1119, 1120, 1117; w MNK brak matrycy do il. 1. w Dziejach staro-
żytnych Indji z przedstawieniami numerowanymi 1–36.
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Do akwaforty powrócił opracowując mapy do Odkryć Karthagów 
i Greków na Oceanie Atlanckim47, które wyszły drukiem w 1821 
roku. Wytrawił do pisma dwie matryce, przedstawiające Wyjaśnienie 
Karthaskich i Greckich znajomości Zachodu i brzegów Atlanckiego 
Oceanu za czasów Karthaskiej potęgi około roku 400 oraz Znajomość 
Mieszkanej i mniemania o niej za czasów Aristotelesa i wyprawy Ale-
xandra Wielkiego do Asji roku 340: 333. Dzieł tych zabrakło jednak 
w zespole nabytym od Russockiej.

Z kolekcją przybyła do Muzeum Narodowego w Krakowie jedna48 
z dziewięciu blach do Nauk dających poznawać źrzódła historyczne 
z 1822 roku z Przydatkiem z 182449. Mowa tu o matrycy tematycznie 
przynależnej do numizmatyki, która do zilustrowania Nauk odbita zo-
stała w stanie pierwszym (tablica I. do numismatiki, sygnowana i da-
towana: „JL Wilno 7 marca 1822”). Jej treść Lelewel zmienił w War-
szawie w 1828 roku, gdy gromadził materiał ilustracyjny do planowa-
nego w przyszłości opracowania numizmatyki starożytnej. Wówczas 
na blasze przybyły nowe wizerunki zaś sygnatura zyskała brzmienie:  
„JL Wilno 1822 Warszawa 1828”.

Dalsze publikacje uczony poświęcił bibliografi i oraz dziejom pi-
śmiennictwa i drukarstwa w Polsce. Kolejno w 1823 i 1826 roku 

47 J. Lelewel, Odkrycia Karthagów i Greków na Oceanie Atlanckim. Przez (…) 
professora Uniwersytetu Warszawskiego, Członka Towarzystwa Królew: Warszaw-
skiego Przyjaciół Nauk czytane dnia 23 listopada 1820, „Rocznik Towarzystwa 
Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1821, t. 14, s. 339–513. 
48 MNK III-kl.-1196/1.
49 Idem, Nauki dające poznawać źrzódła historyczne, [J. Zawadzki] Wilno 1822 
oraz Przydatek do pisma Nauki dające poznawać źrzódła historyczne, Drukarnia 
Zymela i Manesa, Wilno 1824. W liście do Żupańskiego z 12.10.1853 r. Lelewel 
pisze: „w 1822 i w roku następnym do pisma Nauki dające poznawać źrzódła hi-
storyczne i do przydatku doń przybyło tablic 8 i niemy arkuszowy krajobraz” (Listy 
emigracyjne, t. 5. op. cit.). Wspomnianą edycję, podobnie jak drugie wydanie w ra-
mach piątego tomu Polski, dziejów i rzeczy jej, ilustruje osiem opisanych tablic: 
jedna z głoskami do epigrafi ki i numizmatyki, trzy do numizmatyki, jedna do dy-
plomatyki i sfragistyki, kolejna do epigrafi ki i archeologii oraz dwie do dyplomaty-
ki. Tablica z „niemym arkuszowym krajobrazem” nie została dołączana do tekstów. 
Matrycę z wytrawioną mapą bez inskrypcji, będącą zapewne ową „niemą” mapą, 
posiada Gabinet Rycin i Rysunków MNW (za uzyskaną informację autorki dziękują 
p. kustoszowi Piotrowi P. Czyżowi). 
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wychodziły dwa tomy Bibljografi cznych ksiąg50, do których opracował 
18 ilustracji (na 17 blachach; jedna z matryc mieściła dwie tablice, nu-
merowane XVII i XVIII). Z ówczesną edycją ukazało się 14 akwafort, 
zaś cztery pozostały do planowanej kontynuacji dzieła. Choć po latach 
materiał do trzeciego tomu był gotowy51, ostatecznie jego wydanie nie 
doszło do skutku. Matryce tablic V, XI, XII i XIII doczekały się druku 
dopiero w 1854 roku w Albumie rytownika polskiego jako plansze III. 
4–6 w dziale polskim. Z wymienionych wyżej w MNK znalazło się 
16 matryc52; zabrakło blachy do tablicy X, ilustrującej treść zawartą 
w pierwszym tomie dzieła. 

Historyczne pomniki języka i uchwał polskich i mazowieckich z wie-
ku XV-go i XVI-go (…)53 ukazały się w 1824 roku z jedną planszą 
ilustracyjną. Matrycy, z której odbito Statuta Wiślickie małopolskie 
art. 86. 87. 88. 89. z rękopismu puławskiego 1449; Statutu Wiślickie-
go z małopolskich art. 33. z rękopismu wiślicyi 1540 (1550) pisanego, 
Znak wodny papieru; Statutów Nowomiejskich zakończenie a zatytu-
łowanie Sądowych w rękopiśmie Świętojerskim r. około 1545, Znaki 
wodne papieru, nie pozyskano do gabinetu grafi cznego MNK. W na-
bytym zbiorze znalazły się natomiast akwafortowe matryce54 trzech 
ilustracji ogłoszonego w dwa lata później Dodatku do rosprawy Dani-
łowicza w Nrze 17 umieszczonéj o Diplomatyce Ruskiéy55. 
50 Idem, Bibljografi cznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały 
dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke: Historja drukarń krakowskich – tudzież Hi-
storja Bibljoteki Uniw. Jagiell. w Krakowie, a przydany Katalog inkunabulow pol-
skich, t. 1, nakład i druk J. Zawadzki, Wilno 1823; t. 2, nakład i druk J. Zawadzki, 
Wilno 1826.
51 Lelewel pisze o tym z Brukseli do przebywającego w Paryżu Leonarda Chodźki 
w liście z 27.02.1844 r., Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wyd. i wstępem po-
przedziła H. Więckowska, t. 3, Polska Akademia Umiejętności, Kraków1952, s. 120.
52 MNK III-kl.-1143/1, 1086/1, 1158/1, 655/1, 1169, 1170, 1157/1, 658/1, 654/1, 
1168/1, 1185/1, 1171/1, 1132/1, 1081/1, 1078/1, 1084/1.
53 J. Lelewel, Księgi ustaw polskich i mazowieckich na język polski w latach 
1449, 1450, 1503, 1451 przekładane, (tyt. odmienny: Historyczne pomniki języka 
i uchwał polskich i mazowieckich z w. XVgo i XVIgo), nakład i druk J. Zawadzki, 
Wilno 1824.
54 MNK III-kl.-1077/1, 1172/1, 1171/1.
55 Idem, Dodatek do rosprawy Daniłowicza w Nrze 17 umieszczonéj o Diplomatyce 



 299 

Zapomniana kolekcja. Matryce grafi czne Joachima Lelewela ...

W 1824 roku Lelewel podjął pierwszą próbę systematyki pieniądza 
polskiego, ku czemu okazję dało znalezisko numizmatyczne w Trze-
buniu. Wstępne wnioski ogłosił w krótkiej broszurze Dwie tablice sta-
rych pieniędzy w r. 1824 w Trzebuniu blisko Płocka wykopanych (…)56 
z 1825 roku, zawierającej „objaśnienie pieniędzy polskich przed pano-
waniem Wacława”. Ilustrowały ją dwie akwafortowe plansze z odwzo-
rowaniem monet. Wśród licznych w skarbie numizmatów niemieckich, 
anglosaksońskich, węgierskich oraz czeskich uczony rozpoznał trzy 
„srebrne Piastów polskich pieniądze” (pokazane na tabl. II nlb.), wedle 
jego ustaleń bite w mennicy Bolesława Chrobrego, króla Polski. 

Kontynuacja badań wkrótce przyniosła szersze opracowanie trzebu-
ńskiego znaleziska. W latach 1825–1826 w cyklu artykułów w „Dzien-
niku Warszawskim” ukazała się Lelewela Wiadomość o starych pie-
niądzach blisko Płocka w 1824 w czerwcu w Trzebuniu wykopanych57. 
Prezentacja numizmatów z zarysem dziejów mennictwa wieków śred-
nich wymagała stosownego do tekstu uzupełnienia materiału ilustra-
cyjnego. W jego rozszerzonym składzie autor użył blach gotowych 
do Dwóch tablic, jednak w zmienionym stanie – pierwsza z plansz, 
w dążeniu za treścią Wiadomości, zyskała oznaczenie III/IV, druga 
otrzymała numer II. Do powyższych dołączyła tablica z matrycy uży-
tej w stanie pierwszym w Naukach dających poznawać źrzódła jako 
plansza II. do numismatiki. Tu oznaczona cyfrą I, uzupełniona została 
o nowe wizerunki, które autor – rzec można – wtłoczył między już 

Ruskiéy, „Dziennik Warszawski” 1826, t. 6, nr 19, s. 211–241, z trzema tablicami. 
Do nadbitki tegoż, wydanej w tym samym roku w Warszawie czcionkami Drukarni 
N. Glücksberga, dołączona została dodatkowa, czwarta plansza, z matrycy powsta-
łej i pierwotnie użytej do odbicia tablicy XI do Bibliografi cznych ksiąg dwoje.
56 Idem, Dwie tablice starych pieniędzy w r. 1824 w Trzebuniu blisko Płocka wyko-
panych NB. Wszystkie liczbą numerowane są z tych, co były blisko Płocka znalezio-
ne. Nieliczbowane i literami poznaczone są w przydatku lub dla objaśnienia dołą-
czone i te nie znajdowały się między tymi, które pod Płockiem, [Warszawa] 1825.
57 Idem, Wiadomość o starych pieniądzach blisko Płocka w 1824 w czerwcu w Trze-
buniu wykopanych. Rzecz czytana na publicznym posiedzeniu król. warsz. towarzy-
stwa przyjaciół nauk dnia 5 maja 1825 roku przez (…) , „Dziennik Warszawski” 
1825, t. 1, nr 3, s. 289–356, tabl. 2 (II, III/IV); [c.d. pt.:] Objaśnienie starych pie-
niędzy blisko Płocka w 1824 w czerwcu w Trzebuniu znalezionych – ibidem, nr 4, 
s. 585–601, tabl. 1 (I); t. 2, nr 5, 1825, s. 58–90; t. 3, nr 9, 1826, s. 193–258 [bł. 
wybito: 268] z Dod. do nru 9, s. 275–310, tabl. 2. (V, IV/VII).
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istniejące. Wówczas też sygnował blachę i oznaczył czas, w którym 
powstawała: „JL Wilno 12 marca 1822 / Warszawa 26 sierpnia 1825”. 
Oprócz opisanych opracował dwie nowe matryce do plansz numero-
wanych: V oraz VII/IV.

Wydane w 1826 roku Stare pieniądze w roku 1824 w czerwcu blisko 
Płocka w Trzebuniu wykopane58 były kolejną, poprawioną i uzupeł-
nioną analizą ocalałych ze skarbu 145 okazów monet59, które trafi ły 
do zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół 
Nauk. Szczególną uwagę skupił w niej Lelewel na pieniądzu i mennic-
twie Piastów, poddał przy tym rewizji ustalenia ogłoszone w dwóch 
poprzednich pracach. Ze skarbu wyodrębnił nie trzy, lecz jedną całą 
i „ułomek” drugiej monety Bolesławowskiej. Opisał je łącznie z dwie-
ma innymi piastowskimi, niepochodzącymi z trzebuńskiego znalezi-
ska. Pracy towarzyszyło sześć ilustracji, numerowanych: I, II, III/VI, 
IV, V oraz VII. Kolejny raz weryfi kacji uległa treść i numeracja wy-
branych spośród użytych wcześniej matryc. Niezmienione pozostały 
blachy do tablic I oraz II. Matryca uprzednio opisana III/IV po raz 
trzeci zmieniła stan. Sztycharz m.in. usunął z przestrzeni wcześniej 
oznaczonej cyfrą IV wizerunki monet piastowskich, nastąpiła również 
zmiana numerowania tej części matrycy na VI. Plansza V odciśnięta 
została z blachy w niezmienionym stanie, zaś blacha z podwójną nu-
meracją VII/IV podzielona została na dwie matryce, z których odbija-
ne były zgodnie z oznaczeniem dwie osobne plansze. 

Wielokrotne zmiany ustaleń niekorzystnie wpłynęły na przejrzy-
stość treści dzieła i spowodowały trudność w jej powiązaniu z rów-
nocześnie przeobrażanymi tablicami. Kończąc rozprawę, Lelewel 
owe niedociągnięcia eksplikował: „W ciągu drukowania tego pisma 
przybywało nieco materyałów, zaszły omyłki druku i poodmieniał się 
porządek sztychowanych tablic: z tąd odwoływanie się do sztychów 

58 Idem, Stare pieniądze w roku 1824 w czerwcu blisko Płocka w Trzebuniu wyko-
pane, przez Joachima Lelewela objaśnione [k. przedtyt.:] Starych pieniędzy w Trze-
buniu wykopanych objaśnienie. Wyjątek z dziennika warszawskiego, [Druk. J. Pu-
kszty] Warszawa 1826, tabl. 6 (I, II, III/VI, IV, V, VII).
59 Rozproszenie znaleziska Lelewel opisuje we wstępie do dzieła; sam stał się po-
siadaczem 40 okazów, ofi arowanych mu przez K. Wiesiołowskiego, ibidem, s. 76; 
zob. J. Kolendo, Kolekcje numizmatyczne rodziny Lelewelów, „Wiadomości Numi-
zmatyczne” 2001, R. 45, z. 1 (171), s. 55–56.
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pozmylane. Czytelnik przebaczy tym uchybieniom, w podobnym pism 
rodzaju nierzadko wydarzającym się a łatwo te uchybienia rozpozna 
i do fi gur trafi ”60. 

Los sześciu matryc, które autor przeznaczył na ilustracje trzech po-
wyższych opracowań skarbu z Trzebunia, aktualnie pozostaje nieznany.

Muzeum krakowskie nie posiada również matryc sztychów do Obia-
śnienia trzech pieniędzy kufi ckich sammanidów w zbiorze królewskiego 
warszawskiego przyjaciół nauk towarzystwa znaydujących się61 z 1829 
roku. Plansza ilustrująca tę pracę odbita została z dwóch blach, z których 
na jednej numerowanym numizmatom towarzyszy próba autora odczy-
tania z nich inskrypcji, druga z numerowanymi wizerunkami – opisana 
przez niego jako „maleńka”62 – oznaczona została jako Tabl. II.

W tym samym roku ukazała się „arkuszowa tablica chronologicz-
na Dziesięciu upłynnionych wieków dawnej Polski”63. Broszurę Dzie-
sięć upłynnionych wieków64 stanowiła samoistna „mapa iluminowana” 
bez tekstu, sygnowana: „JL. 15 listopada 1828 Warszawa”. Po latach 
Lelewel wraz z J.K. Żupańskim planował jej reedycję w jednym z to-
mów Polski, dziejów i rzeczy jej, jednak – jak pisał z Brukseli do Prota 
w 1851 roku – „płyta miedziana mego sztychu »Potoku dziesięciu upły-
nionych wieków« przepadła, a dziś i nie dopiero byłaby wielce potrzeb-
na. Prosiło się tedy od lat dwóch o nadesłanie wycisku onej, choć jed-
nego egzemplarza Żupańskiemu, a takowego niema dotąd (choć to dość 
późno). Płacze Żupański, i ja z nim. Schodzą lata, będzie zapóźno”65. 

Bezskuteczne poszukiwania trwały do 1855 roku, kiedy w kore-
spondencji braci pojawia się wzmianka: „Z regestrzyku widzę , że (…) 
duża blacha potoku dziesięciu upłynionych wieków nieznajduje się. 
60 J. Lelewel, Stare pieniądze…, op. cit., s. 228.
61 Idem, Obiaśnienie trzech pieniędzy kufi ckich sammanidów w zbiorze królew-
skiego warszawskiego przyjaciół nauk towarzystwa znaydujących się, „Pamiętnik 
Warszawski Umiejętności Czystych i Stosowanych” 1829, t. 4, s. 5–29, tabl. 2, nlb. 
i ozn. II.
62 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.
63 Ibidem.
64 J. Lelewel, Dziesięć upłynionych wieków dawnéj Polski czyli Chronologia 
do obrazu dziejów polskich, Drukarnia Szkolna, Warszawa 1829.
65 Listy Joachima Lelewela, t. 2, op. cit., s. 350.
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Gdzie się podziała? (…) czybym jéj zapomniał u presiera66, wyciska-
cza? a kto był ów wyciskacz? niepomne. Wielka to szkoda, której inną 
nową nie zastąpię”67.

Autor istotnie nie odzyskał ani też nie zdołał odtworzyć matrycy, 
bowiem po tekstach rozpraw objętych pierwszym tomem Polski, dzie-
jów i rzeczy jej rozpatrywanych przez Joachima Lelewela68 Żupański 
dołączył litografi ę z zakładu Michała Bussego w Poznaniu, odwzoro-
wującą obraz z zaginionej blachy na podstawie odbitki z pierwszego 
wydania Chronologii do obrazu dziejów polskich.

Rachubę matryc opracowanych i opublikowanych przed wybuchem 
powstania listopadowego Lelewel zamyka informacją o „12 krajobra-
zach na czterech blachach do Dziejów potocznie opowiedzianych”69. 
Adresowane do młodych czytelników dzieło Dzieje Polski Joachim 
Lelewel potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajo-
brazów skreślił z 1829 roku, znane pod innym tytułem jako Dzieje 
Polski które stryj synowcom swoim opowiedział, oraz towarzyszący 
Atlas do Dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony (…)70, cie-
szyły się ogromną poczytnością i doczekały się 22 wznowień71. Czte-
ry matryce, z których każda służyła do odbicia trzech map do atlasu, 
szczęśliwie zachowały się i trafi ły do zbiorów grafi cznych MNK72. 

W kontekście przyszłych planów wydawniczych, w liście 
do Żupańskiego historyk wyliczył sztychy nieogłoszone drukiem 
przed emigracją: 
66 Pressier (fr.) – drukarz, typograf.
67 Listy Joachima Lelewela, t. 2, op. cit., s. 354.
68 J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane, t. 1, nakł. J.K. Żupańskiego, 
Poznań 1858, tabl. 1. nlb. po tekście.
69 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.
70 J. Lelewel, Dzieje Polski Joachim Lelewel potocznym sposobem opowiedział, 
do nich dwanaście krajobrazów skreślił, Druk. Jana Węckiego, Warszawa 1829 [oraz] 
Atlas do Dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony (…), Warszawa 1829.
71 Szczegółowy opis wszystkich wydań zob. M. Dzikowski, Katalog atlasów Bi-
blioteki Uniwersyteckiej Stefana Batorego w Wilnie: ze szczególnym uwzględnie-
niem zbiorów Joachima Lelewela oraz map Polski, Biblioteka Uniwersytetu Stefa-
na Batorego, Wilno 1940, poz. 399, s. 418−421; D. Zawadzka, op. cit., s. 1.
72  MNK III-kl.-774/1, 752/1, 753, 754/1.
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Ależ w tych ostatnich latach marzyłem obszerne mych trudów dziejarskich za-
mysły i kwapiłem się wczesno dla nich przyrządzić potrzebne sztychy. Sześć blach 
w tym celu napełnionych zostało medalami greckimi, niektóre własnego rysunku, 
wszystkie inne przerysowane z dzieł Mionneta73, w nadziei, że znajdę czas rylcem 
dać im wykończenie zbliżające do wzoru. Dwanaście też krajobrazów do dziejów 
wieków średnich i późniejszej polityki. Na ostatek w 1827 przygotowałem doryw-
czo dwie tabliczki do heraldyki (herbnictwa) i sfragistyki (pieczętnictwa) polskiej, 
a trzecią czterech krajobrazów do czterech okresów dziejów dawnej Polski74. 

Zamierzone dzieło o numizmatyce antyku nigdy nie powstało. Od-
bitki z blach opracowanych do niego ukazały się jedynie w Albumie ry-
townika polskiego75. Żupański zadbał, by objęty nim wybór sztychów 
znanych z pomnikowych dzieł kartografi cznych i numizmatycznych 
uczonego dopełniały przykłady rycin wcześniej niepublikowanych. 
W dziale drugim, poświęconym numizmatyce, na planszach oznaczo-
nych w indeksie pozycjami 1–6 zaprezentował Medale greckie i nie-
co jinnych starożytnych, odbite z siedmiu matryc. W liczbie tej zmie-
ścił sześć nieznanych tablic z blach z wyobrażeniem monet greckich, 
do których dodał planszę z blachy użytej już w Naukach dających po-
znać źrzódła jako I. do numismatiki. W Albumie rytownika polskiego 
znalazł się odcisk z matrycy w stanie drugim, bogatszej o nowe wize-
runki. Czas uzupełnienia jej treści Lelewel oznaczył poprzez zmianę 
sygnatury – otrzymała brzmienie „JL Wilno 1822 Warszawa 1828”. 
Blacha, jak już wspomniano, podobnie jak pięć76 z wyliczonych przez 
autora sześciu matryc z lat 1828–1829 (sygnowane i datowane), znala-
zła się w inwentarzu krakowskiego muzeum. 

„Krajobrazy do dziejów wieków średnich i późniejszej polityki” 
to matryce map, które Lelewel przygotował z myślą o ilustrowaniu 
przyszłego opracowania dziejów powszechnych. Długo oczekiwana 

73 T.-E. Mionnet, Description de médailles antiques, grecques et romaine; avec 
leur degré de rareté et leur estimation; ouvrage servant de catalogue à une suite 
de plus de vingt mille empreintes en soufre, prise sur les pièces originales, Paris 
1806–1813, suppl. 1819–1837.
74 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit., s. 220–221.
75 Album rytownika polskiego, op. cit., rozdz. 2, pl. 1–6. 
76 MNK III-kl.-1201, 1164/1, 1167/1, 1199/1, 1200/1.
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przez przyjaciół i słuchaczy pamiętnych wykładów wileńskich histo-
rii powszechnej z lat 1822–1824 publikacja ukazała się we Wrocławiu 
w 1850 roku, zebrana w czterech tomach, jednak pozbawiona materia-
łu ilustracyjnego77. Z opracowanych blach jedna opublikowana została 
w 1850 roku w atlasie Géographie du moyen âge, wtedy też zapewne, 
jako jedyna wśród pozostałych niesygnowanych, została podpisana 
i datowana „JL. Varsav. 1828”. Z kompletem dwunastu matryc78 za-
chowały się w zbiorach grafi cznych MNK próby wydawnicze, odci-
śnięte z jedenastu blach79.

Plansza heraldyczna Powstanie i ukształcenie się herbu Meklenbur-
skiego z czasem powstawania ściśle określonym w sygnaturze „JL 
w Warszawie 1827 w kwietniu – w Bruxelli wykończone w paździer-
niku 1853” oraz tablica sfragistyczna, sygnowana „JL Warszawa 1827”, 
wiązały się z treścią pisma Herby w Polszcze, wydanego w czwartym 
tomie Polski, dziejów i rzeczy jej rozpatrywanych80 z 1856 roku. Mapa 
do dziejów dawnej Polski z wyszczególnieniem czterech okresów: 
Polska 1139 wzrost i nabytki; Polska 1333 podziały i straty; Polska 
1585 wzrost i jednoczenie; Polska 1795 straty i podział towarzyszyła

77 J. Lelewel, Wykład dziejów powszechnych, t. 1–4, Z. Schletter, Wrocław 1850; 
zob. też. M.H. Serejski, Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela, War-
szawa 1958, s. 223.
78 MNK III-kl.-764/1, 785/1, 688/1, 765/1, 766/1, 767/1, 768/1, 769, 770/1, 771/1, 
772/1, 773/1.
79 Wiedza o tym, że duża kolekcja matryc grafi cznych Lelewela, wśród nich również 
te nigdy nieopublikowane, trafi ła do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, 
nie była powszechna, czego dowodzi konstatacja znakomitego badacza międzywo-
jennego Bolesława Olszewicza: „Do wiadomości o zbiorach kartografi cznych le-
lewelowskich należy dodać, że część ich uległa zupełnemu rozproszeniu. Dotyczy 
to okazów i płyt map, zwłaszcza przez Lelewela rytych, które w chwili jego zgonu 
pozostawały w jego mieszkaniu brukselskim, oraz biblioteki i map, przechowywa-
nych przez Prota Lelewela w Cugowej Woli”; zob. B. Olszewicz, Polskie zbiory kar-
tografi czne, „Polski Przegląd Kartografi czny”, t. 1, nr 7–8, Książnica-Atlas, Lwów 
1924, s. 308. Współcześnie prof. Danuta Zawadzka pisze o nich zatem: „»krajo-
brazy« przygotowane około 1825 roku do edycji wykładów z historii powszechnej 
w ogóle się nie ukazały (…), pozostają w kolekcji Lelewela w postaci próbnych 
odbitek, choć jest prawdopodobne, iż osoby blisko związane z uczonym w czasach 
wileńskich i warszawskich mogły mieć w nie wgląd”; D. Zawadzka, op. cit., s. 4.
80 J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej, t. 4, nakł. J.K. Żupańskiego, Poznań 1856.
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pismom zebranym w pierwszym tomie tegoż dzieła81, ogłoszonym 
w 1858 roku. Matryce do trzech wyżej wymienionych ilustracji trafi ły 
do kolekcji MNK82. 

W zestawieniu dla Żupańskiego Lelewel podawał, że w ojczyźnie 
w ciągu 22 lat (1808–1830) opracował w akwaforcie 114 blach83. Zmie-
rzając do wyliczenia matryc powstałych na emigracji, pominął, jak się 
zdaje, blachę przygotowaną do pierwszego wydania rozprawy Mogiła 
pod wsią Ruszcza Płaszczyzna w Sandomirskiem84, ogłoszonej jeszcze 
w 1830 roku. Sądzić można, że matryca pierwotnej ilustracji zabytków 
Wydobytych z mogiły będącej przy wsi Ruszcza płaszczyzna oraz Oko-
lic wsi Ruszcza płaszczyzna nie zachowała się, bowiem do drugiej, roz-
szerzonej edycji pisma wydanego w pierwszym tomie Polski wieków 
średnich85, przybyła jej nowa wersja. Odbijana była wtedy z matrycy 
łączącej dwa przedstawienia; obok wspomnianych wykopalisk z okolic 
Ruszczy znalazły się na niej Bałwany sławiańskie wykopane w Prilwic, 
ilustrujące rozprawę Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski.

Czas powstania 1830–1831 i niespokojne pierwsze miesiące na ob-
czyźnie nie sprzyjały rytowniczym zajęciom. Wobec zaangażowania 
w bieg spraw narodowych działalność naukowa i ilustratorska Lele-
wela nieuchronnie musiała ustąpić aktywności politycznej. Jednak 
już w 1832 roku w Paryżu ponownie „wziął się do igiełki, a kwas nie 
zaniechał długiemu doświadczeniu psoty wyrządzić, odświeżając 
pierwszych przygód wspomnienia”86. Trawienie blachy z planszą mo-
net anglosaskich nie powiodło się wówczas, co po latach przywiodło 
sztycharza do refl eksji: 

81 Idem, Polska, dzieje i rzeczy jej, t. 1, op. cit.
82 MNK III-kl.- 1072, 1133/1, 758.
83 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit., s. 221.
84 J. Lelewel, Mogiła pod wsią Ruszcza Płaszczyzna w Sandomirskiem, „Pamiętnik 
Umiejętności Moralnych i Literatury” 1830, t. 1, s. 287–297, tabl. 1 nlb.
85 Idem, Polska wieków średnich, czyli (…) w dziejach narodowych polskich postrze-
żenia, t. 1. nakł. N. Kamieńskiego, druk. W. Stefańskiego, Poznań 1846, rozdz. 4. 
Mogiła pod wsią Ruszcza Płaszczyzna w Sandomirskim, tabl. 1 nlb., rozdz. 3. Cześć 
bałwochwalcza Sławian i Polski, tabl. 1 nlb.; wyd. 2. nakł. J.K. Żupańskiego, druk. 
Ludwika Merzbacha, Poznań 1855 (w składzie 20 tomów Polska, dzieje i rzeczy jej). 
86 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.
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Dziś jeszcze, po drugim dwudziestoletnim doświadczeniu, wyznam, że nie 
umiem się dość uchronić przypadków, jakie z serwasserem wydarzyć się mogą. 
Nie śmiałem bywać dla sztycharzy natrętem, a gdym dorywczo o użycie kwasu 
pytania czynił87, otrzymywałem odpowiedź, że każdy wedle swego doświadczenia 
postępuje. Wedle mego kierując się nieraz wypadło skrobaczem zabawić się i ryl-
cem, aby bądź opuszczone dodać, bądź słabe rysy wyryć, a czasem całą nim robotę 
przegonić, by rysunek ocalić88. 

Następne lata poświęcił w głównej mierze na badania numizma-
tyczne. W ich rezultacie w Brukseli, gdzie osiadł w 1833 roku, po-
wstało dzieło Numismatique du moyen âge z atlasem89, wydane w 1835 
roku staraniem współrodaka Józefa Straszewicza (1801–1838). Do 
zbioru matryc grafi cznych MNK trafi ł komplet 25 trawionych blach 
do atlasu90, w tym jedna z tablicą chronologiczną, oznaczona liczbą 
XXXII, oraz 24 matryce do plansz numizmatycznych, numerowanych 
I–XXIV/XXV. Publikacja dawała przegląd średniowiecznych monet, 
począwszy od bitych przez barbarzyńskich najeźdźców na Europę – 
Wandalów, Ostrogotów, Longobardów, Wizygotów, itp., poprzez fran-
cuskie, anglosaskie, niemieckie, włoskie, niderlandzkie, skandynaw-
skie, węgierskie, czeskie i polskie, aż po arabskie, emitowane przez 

87 W liście do Kajetana W. Kielisińskiego z 1842 r. Lelewel pisał: „Winszuję 
rysownikowi i sztycharzowi talentu, który admirują wszyscy co oglądają, admirują 
najsławniejsi sztycharze. Jakżeś Panie trafi ł do użycia serwaseru? Gdybyśmy się 
widzieli, możebyś mnie nauczył: jest to niemała zgryźliwość sztycharzy“, zob. 
J. Orańska, Kajetan Wincenty Kielisiński w świetle dokumentów i prac w zbiorach 
kórnickich, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1947, t. 4, s. 137.
88 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.
89 J. Lelewel, Numismatique du moyen âge considérée sous le rapport du type par 
(…). Atlas, composé de tables chronologiques, et des planches numismatiques ou-
vrage publié par Joseph Straszewicz, chez l’éditeur et à la Librairie Polonaise – Im-
primerie de Bourgogne et Martinet, Successeurs de Lachevardière, Paris 1835, tabl. 
1 + 24, numerowane; Toż, Chez Berthot, Libraire du Roi et de la Cour, Bruxelles 
1835.
90 MNK III-kl.-1160/1, 1183/1, 1110/1, 1165/1, 1184/1, 761/1, 1185/1, 763/1, 
1186/1, 1187/1, 1188/1, 1148, 1141/1, 1166/1, 762/1, 1189/1, 1153/1, 1159/1, 
1142/1, 1140/1, 1190/1, 1191/1, 1151/1, 1192/1 i 1193/1 oraz 1194/1, wówczas sta-
nowiące całość.



 307 

Zapomniana kolekcja. Matryce grafi czne Joachima Lelewela ...

kalifów z dynastii Umajjadów i Abbasydów oraz samanidzkich wład-
ców kalifatu w Azji Środkowej. 

Działając na rozległym polu badawczym Lelewel nie ustrzegł się 
błędów, czego przykładem w tym zespole są przypadki matryc, któ-
rych stan – dążąc za rewizją ustaleń – zmienił już po ich odciśnię-
ciu i opublikowaniu w Numismatique du moyen âge (plansze I, XXI 
i XXII). Blachom tym w zbiorach MNK towarzyszą próbne poglądo-
we odbitki, odzwierciedlające ich drugi stan. Matryca planszy XXIV 
z monetami polskimi i XXV z monetami kufi ckimi oraz samanidzki-
mi, pierwotnie stanowiąca całość, z której odbijana była ostatnia tabli-
ca do Numismatique, później została przez Lelewela rozcięta na dwie 
blachy. Osobna matryca z monetami polskimi później zyskała nowy 
stan. Wzbogaconą o nowe wizerunki, autor wykorzystał jako jedną 
z ilustracji do rozprawy o Pieniądzach Piastów, wydanej w 1851 roku 
w czwartym tomie Polski wieków średnich91. 

Suplementem do Numismatique du moyen âge była wydana w tym 
samym roku rozprawa Observations sur le type du moyen-age de 
la monnaie des Pays-Bas92, w której autor skupił się na średniowiecz-
nym mennictwie Niderlandów. Pracy towarzyszyły trzy ilustracje, 
z których jedna odbita była z matrycy XX do Numismatique, do pozo-
stałych opracował Lelewel dwie nowe blachy z monetami niderlandz-
kimi, dziś również pozostające w zbiorach MNK93.

W następnych latach „różnemi czasy, dorywczo” opracował w akwa-
forcie sześć blach do drobnych pism numizmatycznych94: do Bau-
dulfus. Monétaire à Autun95, „do Ebregisila”96, do Vingt-trois pièces 

91 J. Lelewel, Polska wieków średnich, czyli (…) w dziejach narodowych polskich 
postrzeżenia, t. 4, nakł. J.K. Żupańskiego, Poznań 1851.
92 Idem, Observations sur le type du moyen-age de la monnaie des Pays-Bas: mé-
moire extrait d’un ouvrage intitulé: Numismatique du moyen-âge sous le rapport du 
type par (…); Ouvrage publié  par Joseph Straszé wicz, Imprimerie de E. Laurent, 
Bruxelles 1835.
93 MNK III-kl.-1131, 1150/1.
94 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.
95 J. Lelewel, Baudulfus. Monétaire à Autun, „Revue du Nord” 1834 (Lille), t. 2, 
s. 105–112; MNK III-kl.-1068/1.
96 Dotychczas nie udało się ustalić publikacji, do ilustracji której Lelewel opraco-
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des monétaires Mérovingiens, et une du roi Visigoth Swintilla97 oraz 
do Monnaie des fous98. Ostatnia pozycja, przełożona przez H. Kałus-
sowskiego, w tym samym roku została wydana dla czytelników pol-
skich pt. O monetach błaznów i niewiniątek kilka słów Joachima Lele-
wela99. Oprócz wymienionych powstała matryca z wizerunkami „mo-
net niższych Niemiec”100 oraz blacha do ilustracji Anciennes plaques 
décoratoires, sépulcrales, de distinction, et marques honorifi ques101. 
Pięć z sześciu wymienionych matryc pozostaje w zbiorach MNK.

Kolejne rezultaty swej pracy badacz prezentował w 1840 roku, 
w znaczącym dziele Type gaulois, ou celtique. Atlas102, którego 
dopełnieniem była edycja Études numismatiques et archéologiques, 
vol. I. Type gaulois, ou celtique 103 oraz Réapparitions du type gau-
lois dans le coin du moyen age. Extrait des Études Numismatiques104 
z 1841 roku. O pracy nad materiałem ilustracyjnym do tych tytułów 
pisał: „Mozolniejszy od wszystkich, jakie dotąd były, oczekiwał mnie 

wał matrycę MNK III-kl.-1067/1. Odbita została też w Albumie rytownika polskie-
go, rozdz. 2, tabl. 14 (fr.). Eberegisilus, (Eberegisilo, Everegisio) – biskup Kolonii 
(?– ok. 594), męczennik.
97 J. Lelewel, Vingt-trois pièces des monétaires Mérovingiens, et une du roi Visigoth 
Swintilla, „Revue du Nord” 1837 (Lille), t. 1, 2 sér., s. 21–30; MNK III-kl.-1138/1.
98 Idem, Monnaie des fous, „Revue du Nord” 1837 (Lille), t. 1 (2-e sér.), s. 346–359; 
MNK III-kl.-653/1.
99 Idem, O monetach błaznów i niewiniątek kilka słów, Druk. Kałussowskiego, 
Bruxella 1837.
100 Jest to druga matryca, której dotychczas nie powiązano z publikacją; brak 
w zbiorach MNK.
101 J. Lelewel, Anciennes plaques décoratoires, sépulcrales, de distinction, et 
marques honorifi ques, „Revue de la numismatique belge”, P.-I. Meckx, Imprimeur 
De Là Ville, t. 1 (1e série), Tirlemont 1842–1844, s. 94–119, 1 tabl. numerowana 
(II); MNK III-kl.-1069/1.
102 Idem, Type gaulois ou celtique. Atlas, P.-J. Voglet, Imprimeur-Libraire, Bruxelles 
1840, 12 tabl. numerowanych.
103 Idem, Études numismatiques et archéologiques, t. 1. Type gaulois ou celtique, 
P.-J. Voglet, Imprimeur-Libraire, Bruxelles 1841, 1 tabl.
104 Idem, Réapparitions du type gaulois dans le coin du moyen age. Extrait des 
Études Numismatiques, P.-J. Voglet Libraires, Bruxelles 1841, 3 tabl. + 1 il. tekst 
(w tym 3 użyte wcześniej). 
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trud w wygotowaniu tablic do Type gaulois. Od razu igła i kwas nie 
zaspokajały mię: zapuściłem się w rycie. Czternaście tablic du Type 
gaulois et de sa Réapparitions (…) są prawie całkiem rylcem usku-
tecznione”105. 

Z zespołu tego przybyło do zbiorów MNK 13 blach miedziorytni-
czych106; nieznane są obecnie losy matrycy do jednej z plansz z mone-
tami galijskimi rysowanymi z oryginałów, w atlasie oznaczonej jako 
Pl. V. 

Wspominając czas, w którym skupiał się przede wszystkim na opra-
cowaniu matryc do rycin numizmatycznych, w liście do Żupańskiego 
Lelewel zawarł obraz amatorskiego warsztatu i zasobności swej pra-
cowni, przy okazji też jednostronnie sytuował swe sztycharskie rze-
miosło w dziejach sztuki grafi cznej:

Jeden z mych przyjaciół zarzucił mi: „po co się silić na cieniowanie medalów” – 
odparłem – „że czystsze przez to o sobie wyobrażenie dają”. „Ależ ty – przemawia 
mi – nie-rytownik i nie będziesz nim, choć czas marnujesz”. To prawda, nie myśla-
łem też nigdy artystą zostać lub rytownikiem z powołania: co wydziubię lub wy-
dłubię, nie zaspokoi ciebie, bom ryjący dla siebie z potrzeby. Po ukazaniu się monet 
celtyckich uczcił mię odwiedzinami jeden z najznamienitszych artystów. „A gdzie 
twa pracownia?” – pyta – „ot tu, na tym stole” „Ależ światło niedobre”. – „To praw-
da”. – „Twe rylce?” – „Oto są”. – „Dwa?” – „Jest i trzeci”. – „Ależ źle obsadzone, 
jak możesz nimi obracać”. – „Wiesz – odpieram z uśmiechem – że są rytownicy 
cale dziwaczni”. A gdyby był ujrzał rylec w mym ręku, pewnie by domówił: „zły 
sposób”. Oczywiście nie jestem artystą, jeno rytujący z przypadku, co wie, co mu 
brakuje, co w długim trudzie swymi sposobami i wątpliwym doświadczeniem wy-
gotował cokolwiek, a dziś byłoby dlań za późno iść po dobrą radę i w nią się zadać. 
Wszystkie me sztychy przyrządziłem dla siebie do mych dzieł; nie podjąłbym się 
trudu takiego dla nikogo, nikt też mnie nie szukał. We własnym kraju piśmienne 
me płody miały sztych w dodatku; na obcej ziemi na opak, me sztychy są wsparte 
objaśniającymi je dzieły (…) Sztycharstwo stało się środkiem utrzymania na tym 
padole ziemskim107.  

105 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit., s. 221–222.
106 MNK III-kl.-1202/1, 1212/1, 1213/1, 1214/1, 1215/1, 1216/1, 1217/1, 1218/1, 
1149/1, 1203/1, 1195/1, 1135/1, 1080/1.
107 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit., s. 222.
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Mimo słabnącego wzroku Lelewel w niedługim czasie wytrawił 
kolejne dziesięć tablic „bilonu z okolic Mosy”, które ukazały się 
w latach 1855–1867 z cyklem artykułów o monetach Niderlandów 
na łamach brukselskiego „Revue de la numismatique belge”108. Dziś 
pieczę nad owymi matrycami sprawuje Gabinet Grafi ki i Rysunku 
MNK. 

Do nielicznych opracowań dziejów kartografi i z pierwszych 
lat na uchodźstwie zalicza się rozprawa Pythéas de Marseille et 
la géographie de son temps par Joachim Lelewel. Ouvrage pu-
blié par Joseph Straszewicz z trzema mapami109, wydana w 1836 
roku. Studia nad najnowszą historią Polski w tym samym roku 
przyniosły pracę Polska odradzająca się czyli Dzieje polskie 
od roku 1795 potocznie opowiedziane110, wydaną w Paryżu i Bruk-

108 J. Lelewel, Notice sur des monnaies noires de Heusden, Born, Limbricht, 
Brabant, Hainaut et Malines, „Revue de la numismatique belge”, Bruxelles 1855, 
Libraire Polytechnique Belge D’Aug. Decq., t. 5 (2e série), s. 47–59, pl. III, MNK 
III-kl.-1205/1; Idem, Notice sur des monnaies noires de Flandre, Malines, Namur, 
Luxembourg et Megen, „Revue de la numismatique belge”, Bruxelles 1855, t. 5 (2e 
série), s. 199–221, pl. VIII, MNK III-kl.-1211/1; Idem, Notice sur des monnaies 
noires du pays de Liége et du comté de Hollande, „Revue de la numismatique 
belge”, Bruxelles 1855, t. 5 (2e série), s. 353–362, pl. XVI, MNK III-kl.- 784/1; 
Idem, Notice sur des monnaies noires de la seigneurie de Rummen, „Revue de 
la numismatique belge”, Bruxelles 1855, 2e série, t. 5, s. 431–440, pl. XX, MNK 
III-kl.-1161/1; Idem, Notice concernant des monnaies de Kessenich, Hornes, 
Grave, Randerode, Stenvenswerd et Rekheim, „Revue de la numismatique belge”, 
Bruxelles 1856, t. 6 (2e série), , s. 78–95, pl. V, MNK III-kl.-1209/1; Idem, Notice 
sur des monnaies noires et de billons de Reckheim et de Stein, „Revue de la nu-
mismatique belge”, Bruxelles 1856, t. 6 (2e série), s. 309–323, pl. VIII, MNK III-
kl.-1210/1; Idem, Notice sur les monnaies des sires de Bunde, des commandeurs 
de Gruytrode et des sires de Bicht, de Schoonvorst et d’Elsloo, „Revue de la nu-
mismatique belge”, Bruxelles 1857, t. 1 (3e série), s. 281–291, pl. XXII, MNK III-
kl.-1154/1, pl. XXIII, MNK III-kl.-1207/1; Mélanges, „Revue de la numismatique 
belge”, Bruxelles 1867, 4e série, t. 5, (s. 450–451), pl. XIII, MNK III-kl.-1208/1, 
pl. XIV, MNK III-kl.-1206/1.
109 Idem, Pythéas de Marseille et la géographie de son temps par Joachim Lelewel. 
Ouvrage publié par Joseph Straszewicz (...), chez l’éditeur, et à la librairie de Bour-
gogne et Martinet, Paris 1836; MNK III-kl.-778/1, 779/1, 780/1.
110 Idem, Polska odradzająca się czyli Dzieje polskie od roku 1795 potocznie opo-
wiedziane, Drukarnia P.-J. Volgeta, Bruxella 1836; MNK III-kl.-1112/1.
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seli, ilustrowaną dwiema mapami odbitymi z jednej blachy. Matryce 
do ilustracji tych publikacji przechowały się i zostały zakupione 
do MNK. Inaczej rzecz miała się w przypadku dwóch blach, które 
powstały na potrzeby trzeciej edycji dzieła Dzieje Polski Joachim 
Lelewel potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście kra-
jobrazów skreślił111, które w wersji „kieszonkowej” ukazało się 
w 1837 roku. Z dwóch matryc, które służyły do odciśnięcia dwuna-
stu map, odpowiadających ilustracjom z pierwszego (wileńskiego) 
wydania z 1829 roku, do kolekcji MNK trafi ła jedna, obejmująca 
mapy numerowane 1–6. 

Wydanie Dziejów Litwy i Rusi aż do unji z Polską w Lublinie 1569 
zawartej112 z roku 1839 otrzymało dwie ilustracje odbite z jednej ma-
trycy. W 1840 roku, w Paryżu ukazało się studium Porównanie dwu 
powstań narodu polskiego 1794 i 1830–1831. Prawność i korona oraz 
Przypiski do dziejów polskich potocznie opowiadanych113. Ilustrowały 
je trzy ryciny, odbite z jednej matrycy opisanej jako „królewskie mo-
net główki”114, opracowanej w tym samym czasie co blacha z przed-
stawieniem „talara zygmuntowskiego”115. Dwie matryce – heraldyczna 
winieta do ilustracji karty tytułowej oraz mapa podróży – powstały 
do wydanego w roku 1844 dzieła Guillebert de Lannoy et ses voyages 
en 1413, 1414 et 1421, commentés en français et en polonaise par 

111 Idem, Dzieje Polski Joachim Lelewel potocznym sposobem opowiedział, do nich 
dwanaście krajobrazów skreślił, wyd. 3 [niezmien., kieszonkowe], Drukarnia Ka-
łussowskiego, Bruxella 1837, 12 tabl.
112 Idem, Dzieje Litwy i Rusi aż do unji z Polską w Lublinie 1569 zawartej opowiada 
Joachim Lelewel, Brockhaus et Avenarius (Druk. Bourgnone et Martinet), Lipsk 
1839; MNK III-kl.-759/1.
113 Idem, Porównanie dwu powstań narodu polskiego 1794 i 1830–1831. Praw-
ność i korona oraz Przypiski do dziejów polskich potocznie opowiadanych. Ozdo-
bione portretami królów, wziętych ze stępla pieniędzy, Księgarnia J. Marylskiego, 
(Bourgogne et Martinet), Paryż 1840. Pod zmienionym tytułem: Joachima Lelewe-
la przypiski do Dziejów polskich potocznie opowiedzianych ozdobione portretami 
królów, wziętych ze stępla pieniędzy, ukazało się w 1841 r., w Paryżu [Bourgogne 
et Martinet].
114 MNK III-kl.-1070.
115 W Albumie rytownika polskiego, il. karty tyt. Dz. III. Polska; MNK III-kl.-1353.
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Joachim Lelewel116. W 1846 roku „przybył krajobraz Ptolomeusza”117, 
w odbitce znany jedynie z Albumu rytownika polskiego118. 

„Z roku 1842 dwie [tablice] pieniędzy polskich, rylcem przyrządzo-
ne, znajdują się przy końcu Pologne Illustrée przez Leonarda Chodźko 
wydawanej”119 – pisał Lelewel w liście do Żupańskiego120, nie wska-
zując jednoznacznie siebie jako ich sztycharza. W korespondencji 
z Chodźką w przypadku tych ilustracji swemu autorstwu zaprzeczał: 

Wielka to i nieodżałowana szkoda, żeś nie dał przesztychować na stali mych 
dwu planszów, kiedyś to mógł mieć za 110 fr.; szkoda nie naprawiona. Byłaby przez 
to moja robota ocalona i druga do użycia. Byłbym swoją sam do bliskiego pierw-
szemu doprowadził stanu i do użycia; Byłoby to kosztowało pracy wartej coś więcej 
niż 110 fr., ale byłoby; teraz moja robota zniszczona bez powrotu. Wypieram się 
tych planszów jako niezgrabnych kontrefaçonów121. Mam tu kontrepreuvy122 lito-
grafi czne na początku wzięte; są rozmiazgowane, rozkleksowane, wszakże więcej 
zachowują i ocalają mą robotę niż rylcem Twego biegłego grawera. Jeśli mi kiedy 
czas pozwoli, oczyszczę ile być może kleksy konterpreuv litografi cznych i będę 
miał coś podobniejszego123. 

Dwie numerowane plansze Monnaies polonaises do Notice sur 
la monnaie de Pologne124 w dziele Chodźki, każda opatrzona sygnaturą

116 J. Lelewel, Guillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 et 1421, commen-
tés en français et en polonaise, Bruxelles: A. Vandale éditeur, Librairie Ancienne 
et Moderne; nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, Poznań (Posen) [1844]; MNK III
-kl.-1073/1, 760/1.
117 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.; MNK III-kl.-781/1.
118 Album rytownika polskiego, op. cit., tabl. I.2.
119 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit., s. 223. 
120 W Albumie rytownika polskiego, gdzie Żupański publikuje wspomniany list Le-
lewela o jego dorobku rytowniczym, akapit odnoszący się do tych dwóch ilustracji 
został przez wydawcę pominięty, Album rytownika polskiego, op. cit. s. 6.
121 Contrefaçon (fr.) – bezprawne, nieudolne naśladownictwo.
122 Contre épreuve (fr.) – odbitka ze świeżo odbitej grafi ki.
123 Listy emigracyjne, t. 3, op. cit., s. 5.
124 J. Lelewel, Notice sur la monnaie de Pologne, [w:] La Pologne historique, 
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typografi czną „Dessiné et Gravé par Joachim Lelewel, à Bruxel-
les, 1841”, odbite zostały z jednej matrycy o nieustalonym autor-
stwie. Lelewel bez wątpienia był jedynie twórcą wzoru rysunkowego 
do ryciny, zaś wprowadzające w błąd brzmienie sygnatury post factum 
korygowano na opublikowanych odbitkach. W niektórych egzempla-
rzach dzieła La Pologne dostrzec można dokonane ręcznie, czerwoną 
kredką, skreślenie w sygnaturach słowa „Gravé”125. 

Pisze dalej sztycharz do poznańskiego wydawcy, że: „dla numi-
zmatyki polskiej później, oprócz wspomnianych trzy inne przygoto-
wać przyszło”126. Z owych matryc127 z monetami polskimi, pierwsza 
nosi sygnaturę „JL Bruxella zaczęte 1843 skończone we wrześniu 
1853”, druga nie jest datowana, trzecią, być może rozpoczętą zanim 
pisał sprawozdanie Żupańskiemu, ukończył – co wynika z sygnatu-
ry – w czerwcu 1854 roku. Plansze z nich odbite, obok wyżej opisa-
nych tablic Monnaies polonaises, dołączone były przez Żupańskiego 
do rozprawy O monecie polskiej128, drukowanej w 1862 roku oraz 
wśród pism zebranych w piątym, pośmiertnie wydanym tomie Pol-
ski, dziejów i rzeczy jej rozpatrywanych przez Joachima Lelewela129. 
Z wymienionych gabinet grafi czny MNK pozyskał jedynie matryce 
Lelewelowskie.

W latach 1846–1853 ukazała się Polska wieków średnich, czyli Jo-
achima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia130 oraz 

littéraire, monumentale et illustrée (…) sous la direction de Leonard Chodźko, Pa-
ris 1839–1841, s. 458–470.
125 M.in. w egzemplarzach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie: sygn. III 
6002, sygn. II 1197 s[tary] z[asób].
126 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.
127 MNK III-kl.-1197/1, 1134/1, 1204/1.
128 J. Lelewel, O monecie polskiej. Rzecz pierwotnie po francuzku wydana w dzien-
niku la Pologne illustrée, tłumaczona na polskie przez Eustachego Januszkiewicza, 
J.K. Żupański, druk M. Zoerna, Poznań 1862.
129 Idem, Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane, t. 5, nakł. J.K. Żupańskiego, 
Poznań 1863.
130 Idem, Polska wieków średnich, czyli (…) w dziejach narodowych polskich 
postrzeżenia, t. 1, druk Walentego Stefańskiego, nakł. N. Kamieńskiego, Poznań 
1846; t. 2, Nakładem N. Kamieńskiego i Spółki, Poznań 1847, idem, wyd. 2, Nakła-
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Narody na ziemiach sławiańskich przed powstaniem Polski131. Były to 
pisma powstałe w ciągu minionych lat, których rozproszone wydania 
zebrane zostały i ogłoszone pod wspólnym tytułem w pięciu tomach. 
Materiał ilustracyjny do tej edycji wymagał opracowania 13 matryc, 
wyobrażających wedle autora „krajobrazy, pieniądze, bałwanki, po-
mniki”132. Pierwszy tom liczył trzy ilustracje odbite z dwóch matryc, 
które trafi ły do zbiorów MNK. Jedną była nowa plansza, z matrycy 
opracowanej w miejsce wspomnianej wcześniej, zaginionej w zakła-
dzie Ligbera blachy do ilustracji Uwag nad Mateuszem herbu Chole-
wa. Ilustracje odbite z drugiej nowej matrycy133 otrzymały rozprawy 
Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski oraz Mogiła pod wsią Ruszcza 
Płaszczyzna w Sandomirskim (to wówczas powstała replika wspo-
mnianej już matrycy użytej do pierwszego wydania Mogiły z 1830 r.). 

Tekstom tomu drugiego towarzyszyło sześć ilustracji, do odbicia 
których użyto pięciu matryc. Blachy do dwóch map do rozprawy Zdo-
bycze Bolesława Śmiałego gotowe były już do pierwszej edycji w roku 
1816, zaś do tekstu Grobowe napisy i grobowce Bolesławów w Pozna-
niu i Ossjaku matryca opracowana została w roku 1847. Z niej odbijana 
była również akwaforta Okolica Krakova na lata 1140 ilustrująca Opi-
sanie Polski i jej sąsiedztwa za czasu Bolesława Krzywoustego134. Tekst 
ten, oprócz wspomnianej, obrazowały dwie kolejne mapy: Polska i jej 
sąsiedztvo 1150 / Explanatio descriptionis edrisianae, continens Alle-
maniam, Poloniam, Russiam, Ungariam, Komaniam, vicinasque re-
giones, 1154135 oraz Posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego 1136. 
i opactwa lendeńskiego 1145136. Zarówno przygotowane wcześniej, jak 

dem J.K. Żupańskiego, czcionkami Ludwika Merzbacha, Poznań 1856; t. 3, Poznań 
1851, Nakładem J.K. Żupańskiego; t. 4, Nakładem J.K. Żupańskiego, Poznań 1851.
131 Idem, Narody na ziemiach sławiańskich przed powstaniem Polski. (…) w dzie-
jach narodowych polskich postrzeżenia. Tom do Polski wieków średnich wstępny, 
nakł. J.K. Żupańskiego, Poznań 1853.
132 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.
133 MNK III-kl.-1083/1.
134 MNK III-kl.-1076/1.
135 MNK III-kl.-689/1.
136 MNK III-kl.-757/1.
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i nowe matryce, powstałe na potrzeby omawianego tomu, obecnie są 
w posiadaniu Gabinetu Grafi ki i Rysunku MNK137. 

Pisma w tomie trzecim nie były ilustrowane. Trawienie kolejnych 
blach konieczne było do czwartego tomu dzieła, w którym znalazło 
się siedem ilustracji, odbitych z sześciu matryc. Dwie odrębne ryciny 
odciskane były z jednej blachy wyobrażającej Okruchy kamieni Sła-
wian Zaodrzańskich / fragmenta lapidum slavorum oraz Napisy Drzwi 
Płockich w Nowogrodzie Wielkim / Inscriptiones valvaeum plocensium 
in civitate Novogrod Magna. Latine 1155 – Russicae 1390. Została ona 
opracowana w 1850 roku, podobnie jak matryce z przedstawieniem 
Drzwi płockich w Nowogrodzie Wielkim i Drzwi kathedry gnieźnień-
skiej. Następna ilustracja odbijana była z matrycy użytej wcześniej 
do odbicia XXIV planszy w Numismatique du moyen âge z numerowa-
nymi 1–25 wizerunkami monet polskich. Tu na użytek pisma o Pienią-
dzach Piastów autor zmienił jej stan, powiększając liczbę wizerunków 
numizmatów do 37. Dwie kolejne blachy, niezbędne do zilustrowania 
całości tego tekstu Lelewel przygotował w 1850 roku. Matryce użyte 
w czwartym tomie zachowały się i dzięki nabytkowi od spadkobier-
czyni sztycharza poszerzyły kolekcję MNK138.

Niektóre egzemplarze Pieniędzy Piastów w osobnej nadbitce wy-
dawniczej139 ilustrowane były czterema planszami. Ostatnia z nich 
odbijana była z pojedynczych tzw. „wyciętków”. Tak Lelewel określił 
małe matryce z wizerunkami jednej lub kilku sztuk monet, służące 
do ilustrowania stron tekstu i odbijane wraz z nim, których setki wy-
rytował w metalu i drewnie. Technikę ich wykonania, nazywaną przez 
Żupańskiego „płaskorzeźbą”140, tak opisywał wydawcy: 

Numizmatyczne trudy wciągnęły mnie w jeden jeszcze rodzaj rytownictwa, 
pospolicie na drzewie wykonywanego. Brałem linie drukarskie na płask i na tym 

137 Do t. 2. drugiego wydania Polski wieków średnich (Poznań 1856). Żupański 
dodatkowo dołączył plansze użyte wcześniej w atlasie Géographie du moyen âge, 
plansze XI i XII. Te również znajdują się w zbiorach MNK.
138 MNK III-kl.-1074/1, 1163, 1162, 1198/1, 1155/1.
139 J. Lelewel, Pieniądze Piastów, [nakł. J.K. Żupańskiego, Druk. L. Merzbacha, 
Poznań 1851], np. egzemplarz Biblioteki MNK, sygn. II 1254 s.z.
140 Album rytownika polskiego, op. cit., s. 8.
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typografi cznym metalu scyzorykiem, wspartym nieco sztycharskim rylcem, wyci-
nałem monety. Na widok mych sposobów głową potrząsali tego rodzaju rytownicy. 
Jak to? My nie mamy dosyć naszych mnogich narzędzi, a ty się nożykiem obcho-
dzisz? Przyznali jednak, że rozumiem rzecz, a me wyciętki szły na prasę typogra-
fi czną. Ten rodzaj rytownictwa zabawiał mię od 1834 do 1841, przyniósł niejaką 
rozrywkę. W kłopotach życia naszego – zdradzał – kiedy umysł strudzony prze-
ciwnościami czuł się być nękany – rysunek, rytownictwo stawało się zbawiennym 
pocieszeniem, jednało ulgę, dostarczało pożytecznego zajęcia sił, a nie odrywało 
od podejmowanych trudów141. 

Narody na ziemiach sławiańskich przed powstaniem Polski (…) Tom 
do Polski wieków średnich wstępny ukazał się w 1853 roku. Składało 
się nań dziewięć pism, ilustrowanych sześcioma mapami. Tekst Sky-
thowie, Skolotowie. Opis Skythji Herodota był rozszerzonym wyda-
niem Opisu Skythii Herodota z Pism pomniejszych z 1814 roku. To-
warzysząca mu  mapa Skythia i okolice Kaukasu z opisów Herodota 
i poprzednich mu pisarzy, Skythika herodotowa odbita została z bla-
chy142 sygnowanej „JL Bruxella 1 września 1853”. Zastąpiła ilustrację 
z warszawskiej edycji pisma, której matrycę być może uznać trzeba 
za utraconą. Podobnie rzecz ma się w przypadku ryciny do tekstu Let-
toni i Czud[owie]. Rzut oka na dawność litewskich narodów i zwiąski 
jich z Herulami. I tu można sądzić, że na blasze143 sygnowanej „JL 
Bruxella 7 września 1853” Lelewel wykonał nową mapę Nabrzeżne 
wschodniowiślańskie narody Lettów i Czudów w miejsce przepadłej 
matrycy, gotowej do ilustracji wileńskiego wydania pisma z 1808 roku. 
Owe blachy z 1853 roku przyjęto do zbiorów MNK z nabytkiem od Rus-
sockiej. Do pozostałych rozpraw w tym tomie przygotował autor jesz-
cze dwie nowe mapy: Illyryja na różne trzy czasy oraz Thracia czasu 
potęgi Odrysów Dacia-Daków posady po Decebala upadku, z których 
do kolekcji grafi cznej MNK przybyła matryca tej ostatniej144. Wyko-
rzystał natomiast ponownie dwie plansze z matryc powstałych przed 

141 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit.
142 MNK III-kl.-755/1.
143 MNK III-kl.-1109/1.
144 MNK III-kl.-756/1.
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laty (obie w MNK). Jedną była mapa Państwo rzymskie i Zachodu ro-
zerwanie za Odoacera, oznaczona numerem XV, publikowana w Atla-
sie do Dziejów starożytnych w 1819 roku, drugą – Slavonia dziesiątego 
wieku, użyta wcześniej jako mapa VI w atlasie Géographie du moyen 
âge z 1850 roku.

Do rozpoczętych w latach wileńskich studiów historii kartogra-
fi i, w rezultacie których publikował wówczas Badania starożytności 
we względzie geografi i, powrócił Lelewel w Brukseli około 1846 roku 
„Z miłym tedy pomnieniem przeszłości (…) – pisał po latach spędzo-
nych na obczyźnie – zostałem na przestronnym polu geografji i karto-
grafji wieków średnich, na polu bujnego a mało poznanego plonu”145. 
Już w 1849 roku ogłaszał atlas Géographie du moyen âge146 zapowia-
dający późniejszą o trzy lata francuską edycję czterotomowego prze-
glądu kartografi i średniowiecznej147. Do publikacji przygotował wów-
czas „54 tablice z krajobrazami”148. 

Atlas z 1850 roku liczył 50 tablic ilustracyjnych (49 map oraz ilu-
strację karty tytułowej, w indeksie oznaczonej cyfrą XLVII,), spośród 
których trzy odbite zostały z matryc wykonanych wcześniej dla in-
nych opracowań. Z wymienionych matryce 48 plansz149 trafi ły do zbio-
rów MNK, posiadaniem jednej matrycy – do planszy XXXV z atlasu 

145 J. Lelewel, Przygody w poszukiwaniach i badaniu rzeczy narodowych polskich, 
J.K. Żupański, Poznań 1858, s. 90–91.
146 Idem, Géographie du moyen âge, étudiée par (…). Atlas, composé de cinquante 
planches, op. cit.
147 Idem, Géographie du moyen âge, étudée par Joachim Lelewel. Accompagné 
d’atlas et de cartes dans chaque volume, t. 1–3/4, chez V-ve et J. Pilliet, Libraires, 
Succeseurs de P.-J. Voglet, Imp. de J.H. Dehou, Bruxelles 1852, tabl. 10 (z ośmiu 
matryc) w trzech tomach, wg specyfi kacji w t. 1.
148 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit., s. 222.
149 Wyjąwszy trzy matryce wcześniej opracowane i użyte (z których MNK posiada 
dwie), obiekty z tego zespołu to: MNK III-kl.-677/1, 678/1, 679/1, 680/1, 681/1, 
682/1, 683/1, 684/1, 685/1, 686/1, 687/1, 777/1, 688/1, 689/1, 690/1, 691/1, 692/1, 
693/1, 694/1, 695/1, 696/1, 697/1, 698/1, 1102/1, 699/1, 1156/1, 700/1, 701/1, 
702/1, 703/1, 704/1, 1101/1, 705/1, 706/1, 707/1, 708/1 oraz 1136/1 (niegdyś w ca-
łości stanowiące planszę XXXVII, później rozcięte), 775/1, 709/1, 710/1, 711, 
712/1, 713/1, 714/1, 715/1, 716/1, 717/1, 718/1, 719/1. 
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– cieszy się Muzeum Narodowe w Warszawie150. Los małej blachy, 
opracowanej w 1813 roku, tu służącej do odbicia ilustracji na karcie 
tytułowej, na chwilę obecną jest nieznany. Była już niegdyś zagubio-
na, bowiem w korespondencji Lelewela z rodziną pozostały ślady jej 
poszukiwań. W liście do Prota z 3 grudnia 1848 roku Joachim pisał: 

Gdybym mógł dostać małą blaszkę sztychowaną w Pismach pomniejszych, glo-
busik z podpisem Merkator, przyozdobiłbym nią tytuł mego atlasu. Jeźliby się ów 
kartonik znalazł, mógłby razem przybyć wcale prostą drogą. Złamawszy nieco wię-
cej owe mapy [prosił o nadesłanie kilku map – aut.], wziąść między dwie tekturki 
we środek blachę dobrze obwiniętą, do tekturki jednej przylepioną, lub przyszytą, 
aby się nie osuwała, obwiązać wszystko i doktorowi w Działdowie oddać z adre-
sem: a M. V. Pillet, successeur de Voglet, rue Montagne a Bruxelles, pour remettre 
a M. Benoit151. 

Wówczas blacha odnalazła się, o czym sztycharz pisał w liście 
do siostry Marii: „Blaszka miedziana z Heilsbergu152 bardzo prędko 
przyszła, wielką mi satysfakcyą sprawia, wszak to lat 36 jak zrobio-
na, przyda się na ozdobę”153. Odbitka z niej zastąpiła wówczas w atla-
sie mapę Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium 
emendate accomodata, par Gerardum Mercatorem, Duysburgi 1569, 
mense augusto, do której matrycy Lelewel nie ukończył na czas (sy-
gnowana „JL. Bruxell. 20 decembr. 1851”), a która ogłoszona została 
w pierwszym tomie części naukowej Géographie du moyen âge.

Czterem tomom części naukowej Géographie du moyen âge, wyda-
nym w 1852 roku, towarzyszył materiał ilustracyjny w postaci dzie-
sięciu plansz, odbitych z ośmiu matryc, których komplet trafi ł do zbio-
rów grafi cznych MNK154. Wśród nich pojawiła się Tabula itineraria 
edrisiana 1154 in codice parisino asseliniano, rotundam rogerianam 

150 Informację autorki uzyskały od p. Piotra P. Czyża, kustosza w Gabinecie Rycin 
i Rysunków MNW, któremu niniejszym dziękują.
151 Listy Joachima Lelewela, t. 2, op. cit., s. 330.
152 Ówczesna nazwa Lidzbarka Warmińskiego.
153 Listy Joachima Lelewela, t. 2, op. cit., 410.
154 MNK III-kl.-1104/1, 1103/1, 782, 748, 749/1, 1137/1, 1105/1, 1106/1.
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geographorum siciliae tabulam illustrans, imaginem descriptionis 
exhibens, która, podobnie jak wspomniane odwzorowanie mapy Mer-
katora, w pierwotnym zamierzeniu wejść miała w skład atlasu z 1850 
roku155.

Matryce zamykające dorobek grafi czny Lelewela na październik 
1853 roku to „wizerunki królewskich w Krakowie grobów” oraz „obra-
zek bogomilskiej mądrości”156. Rycinę z tej ostatniej wydawca dołączył 
po tekstach rozpraw w piątym tomie Polski, dziejów i rzeczy jej rozpa-
trywanych157, który ukazał się już po śmierci autora. Matryca z przed-
stawieniem grobów królewskich z katedry krakowskiej w pierwszym 
stanie znana jest z odbitki w Albumie rytownika polskiego158, gdy póź-
niejsze jej dwie części159 stanowiły całość, z centralnie umieszczoną 
inskrypcją: Monuments sépulcraux tombeaux et mausolées des rois 
de Pologne érigés dans la cathédrale de Krakovie i sygnaturą po l. 
u dołu „JL”. Blacha następnie została przecięta i służyła do odbicia 
dwóch oddzielnych ilustracji do tekstu Grobowe królów polskich po-
mniki w czwartym tomie wspomnianych, wydanych zbiorowo dziejów 
Polski160. Wówczas sygnatura na matrycy stanowiącej dolny fragment 
niegdysiejszej całości zyskała brzmienie: „JL Brux. 1855”. 

W ciągu dwudziestu lat emigracji Lelewel opracował 141 blach. 
Z rycinami powstałymi w ojczyźnie dawało to łączną liczbę 255 spo-
rządzonych matryc161. Rachuba ta zamykała się na dzień 12 paździer-
nika 1853 roku. 
155 Egzemplarz atlasu z wymienionymi dwiema dodatkowymi mapami – Edrisie-
go (Al-Idrisi [1100–1166], arabski kartograf, geograf i podróżnik działający na 
dworze króla Sycylii Rogera II)  i wspomnianą wcześniej Merkatora, wklejonymi 
we właściwym miejscu, w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, zob. M. 
Dzikowski, Katalog atlasów, op. cit., s. 466.
156 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit., s. 223; MNK III-kl.-657/1.
157 J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane, t. 5, op. cit.
158 Album rytownika polskiego, op. cit., tabl. III.11.
159 MNK III-kl.-1082/1, 1079/1.
160 J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane, t. 4, nakł. J.K. Żupańskie-
go, Poznań 1856.
161 Listy emigracyjne, t. 5, op. cit. W związku z wskazywaną w niniejszej treści 
praktyką cięcia matryc na części ich liczba faktycznie jest większa. 
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W następnych latach Lelewel z pewnością opracował jeszcze 10 ma-
tryc. Wśród nich wymienić należy sztychy ilustrujące Géographie du 
moyen âge (…). Épilogue. Accompagné de huit planches162 wydany 
w 1857 roku Jedną z ośmiu plansz do tej publikacji odbito z blachy 
użytej wcześniej w atlasie Géographie du moyen âge (mapa XL). Po-
zostałych siedem matryc163 oraz włączony do tekstu po s. 86, odbijany 
z trawionej blachy Fragment de la liste de positions géographiques 
annotées par Albateni vers 880. Fac-similé d’une portion de la copie 
magrebienne conservée dans la bibliothèque de l’Escurial164, opra-
cowanych zostało w latach 1855–1856. W tej liczbie mieści się też ma-
tryca do trzeciej ilustracji do Grobowych królów polskich pomników165 
z przedstawieniem grobów monarchów polskich we Francji, z sygna-
turą „JL Bruxel. Lipiec 1855” (brak matrycy w MNK) oraz wspomnia-
na wcześniej matryca z repliką ilustracji do części naukowej Joachima 
Lelewela badania starożytności we względzie geografji166 (matryca sy-
gnowana „JL Bruxl sticz 1856” w kolekcji grafi cznej MNK). 

Publikując dzieła Lelewel zastrzegał u wydawców, że matryce 
sztychów do ich ilustrowania pozostać muszą jego, autora własno-
ścią. Uważał je za swe niezbywalne dobro. W tym kontekście warte 
przywołania są jego pertraktacje z brukselskim wydawcą Louisem 
Haumanem, który w 1832 roku podejmował się druku Numismatique 
du moyen âge swym nakładem, z warunkiem jednak, że przejmie pły-
ty rycin: 

Toż być nie może! odpieram, czegoż wymagasz? – a bo możesz nadużyć swych 
płyt na moją szkodę, wydając toż samo to po angielsku, to po niemiecku. – Przyrze-
kam że tego nie zrobię, uprzedzam tylko że pragnę je przechować, jak przechowuję 
wszystkie jinne, w nadzieji że po latach wielu dla polskiego textu będą. – Ja przeciw 
temu niemam nic, jidzie mi o jinne języki. – Kiedyż daję słowo, – to mi niedosta-

162 J. Lelewel, Géographie du moyen âge étudée par Joachim Lelewel. Accompagné 
d’atlas et de cartes dans chaque volume. Épilogue. Accompagné de huit planches, 
Chez V-ve et J. Pilliet, Libraires, Succeseurs de P.-J. Voglet, Bruxelles 1857.
163 MNK III-kl.-1107/1, 1108/1, 751/1, 1152/1, 776/1, 750/1, 1075/1.
164 MNK III-kl.-1139/1.
165 J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej, t. 4, op. cit.
166 Idem, Badania starożytności we względzie geografji. Część naukowa, op. cit.
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teczne; – chcesz mi zabrać płyty za nic, a toż w nich jest valor miedzi: – to prawda: 
a więc zważając na twe położenie! ofi aruję za nie 200 franków. – Na cóż ci się 
po wydaniu moje płyty przydać mogą? na ponowione udzielę je do odcisku. – Do 
ponowionego wydania pewnie użyteczne będą, a przytym, najdę kogoś co mi 
z dzieła twego wygotuje elementarne, popularne pismo, też same płyty do niego 
użyję; zdarzy się dać artikuły do dzienników, do tego też same płyty mieć będę. – 
Chcesz tedy lichwę z mego trudu ciągnąć! płyty zostaną przy mnie167. 

Lelewela nie przekonało nawet oferowane przez Haumana honora-
rium w wysokości 1000 franków168.

Po latach żywo zabiegał, by jego naukowa i artystyczna spuścizna 
trafi ła w ręce najbliższych, by to oni czerpali potencjalne płynące z niej 
korzyści. Dowody owych starań odnaleźć można w jego rodzinnej 
korespondencji. Do siostry, Marii Majewskiej, w 1853 roku Joachim 
pisał: „Zda mi się jednak, że zatrzymać numizmatykę i niektóre dzie-
ła będzie po Waszej myśli, że nie będziecie się kwapić z obróceniem 
blach na stopioną miedź”169. 

W rok później, z wdzięcznością za troskę o środki na jego utrzy-
manie i oferowaną pomoc wyraził nadzieję, że rodzeństwo przyjmie 
i ocali od roztrwonienia jego „rupiecie, a mianowicie skrypty, blachy 
sztychowane, drzeworyty, klisze, z których – pisał do Prota – o niejed-
no niemały czas jeszcze mogą się Wam kłaniać wydawcy”170. Trudno-
ści w przeprowadzeniu darowizny, pogłębiające się poczucie osamot-
nienia, tęsknota za krajem i bliskimi sprawiły wszak, że podupadający 
na zdrowiu, z wolna tracący wzrok Lelewel wkrótce potem w liście 
do Marii konstatował: 

Zgłaszania się Waszego wyglądać nie mogę, skoro takowe narażać Was może. 
Jeżelim o takowe ostatecznie naciskał, to nie dla siebie, nie dla mej satysfakcyi, 
a tymczasem siostra dopisuje: „będzie ambarasu niemało, ale dla Ciebie to robię”. 

167 Idem, Przygody w poszukiwaniach, op. cit., s. 61–62.
168 Ibidem, s. 62.
169 Wartość swych 200 matryc grafi cznych w liście do siostry Marii z marca 1853 r. 
Lelewel szacuje na 6000 franków, z możliwością upustu o połowę z tej sumy, Listy 
Joachima Lelewela, t. 2, op. cit., s. 433. 
170 Ibidem, s. 386.
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Chciej wierzyć siostro, że mi to zupełnie obojętne, czy od wielu lat przyrządzony 
ładunek zostanie u mnie, czy pójdzie. Tyle z wyprawienia jego satysfakcyi, że 
uczynię zadosyć od kilku lat żądaniu brata, aby miał czego mu niedostaje. Amba-
ras tedy nie dla mnie, tylko dla brata i dla mężulka, który nadmienia że czytuje. 
Dla mnie to obojętne, bo im więcej w lata, im bliżej grobu, tem więcej na wszystko 
obojętnieć mi wypada. Był świat przedemną, będzie po mnie. Czyli blachy mie-
dziane sztychu mego przydadzą się jeszcze i ocaleją po mym zgonie, czy pójdą 
na kotły browarne, już na to oziębły jestem, obojętny na pociechy i uprzyjemnie-
nie reszty żywota171.

Po śmierci Joachima Lelewela jego brukselski podręczny księ-
gozbiór, kolekcja monet, sztychy, mapy, ryciny i część papierów 
rękopiśmiennych trafi ły do Biblioteki Batignolskiej, której zbiory 
w latach 1874–1925 przechowywane były w depozycie w Bibliote-
ce Kórnickiej. Spuścizną już w latach osiemdziesiątych XIX wieku 
żywo interesowała się rodzina uczonego w nadziei na korzystne jej 
spieniężenie172. W tamtych latach, zapewne zgodnie z wolą Joachi-
ma, wyrażoną w testamencie173, zbiór matryc grafi cznych przeszedł 
w ręce Prota Lelewela. Po jego śmierci w 1889 roku w ich posiadanie 
weszła spadkobierczyni tegoż, najmłodsza córka Jadwiga Wisława, 
zamężna za Julianem Russockim. To dzięki jej ofercie pierwsza tego 
rodzaju spuścizna po artyście grafi ku trafi ła do zbiorów krakowskie-
go muzeum. 

Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk, Katarzyna Podniesińska,
Małgorzata Skwarczyńska, Janina Wilkosz

171 Ibidem, s. 462–463.
172 D. Bolewska, Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku (1874–1925), 
„Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1973, z. 11, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
we Wrocławiu – Polska Akademia Umiejętności, Kórnik 1974, s. 14.
173 J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej, t. 20, J.K. Żupański, Poznań 1864, 
s. 632; Joachim Lelewel. Dzieła, t. 1, red. H. Więckowska, Warszawa 1951, s. 408. 
W trzy lata po spisaniu testamentu w Brukseli 23.03.1853 r. Lelewel zmienił decy-
zję w sprawie swej biblioteki; postanowienia dotyczące matryc, które przeznaczył 
prawnym spadkobiercom, nie uległy zmianie, ibidem, s. 412.
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Lelewel J., Dodatek do rosprawy Daniłowicza w Nrze 17 umieszczonéj 
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Lelewel J., Dzieje Litwy i Rusi aż do unji z Polską w Lublinie 1569 zawartej opowiada 
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Lelewel J., Dzieje Polski Joachim Lelewel potocznym sposobem opowiedział, 
do nich dwanaście krajobrazów skreślił, wyd. 3 [niezmien., kieszonkowe], 
Drukarnia Kałussowskiego, Bruxella 1837. 

Lelewel J., Dzieje starożytne Indji ze szczególnem zastanowieniem się nad wpływem 
jaki mieć mogła na strony zachodnie. Indja Zagangecka, Sinia i Serika, ile je starożytni 
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z geografa Bawarskiego, Drukarnia XX. Pijarów, Wilno 1816.
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Lelewel J., O monetach błaznów i niewiniątek kilka słów Joachima Lelewela, 
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 Teresa Kołakowska
Akademia Seniora Muzeum Niepodległości w Warszawie

Seniorzy w Muzeum Niepodległości

8 października, przy dźwiękach Gaudeamus, rozpoczęła działalność 
nasza nowa inicjatywa − Akademia Seniora. Muzeum Niepodległości 
zaprosiło w swe progi ludzi, którzy po przejściu na emeryturę nadal 
czują potrzebę aktywności. Ludzi, którzy wciąż chcą się rozwijać, do-
skonalić swe umiejętności, poznawać nowe i pogłębiać znane wcześniej 
dziedziny wiedzy, próbować spojrzeć na rzeczy znane z innej niż do-
tychczas perspektywy, czyli – najogólniej mówiąc – młodych duchem. 

Muzeum dało im przysłowiowy dach nad głową, zapewniło kadrę 
naukową, zaproponowało szereg wydarzeń, w których słuchacze Aka-
demii Seniora mogą uczestniczyć. Ufundowało także pierwszym dzie-
sięciu osobom albumy Powstanie Styczniowe z pięknego cyklu Polskie 
Powstania Narodowe.

Inauguracja działalności obfi towała w gratulacje i życzenia. Przy-
słał je między innymi Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego 
Elżbieta Lanc, a także Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego. Dyrektor Teatru Polskiego – Andrzej Sewe-
ryn – poświęcił Akademii Seniora Muzeum Niepodległości obszerną 
wypowiedź, poruszającą problem wzajemnych relacji międzypokole-
niowych i roli osób starszych w życiu społecznym. A oto kilka myśli 
w niej zawartych:

„Deprymuje nas samo słowo „»klasyka« – podobnie jak słowo »sta-
rość«. Nie wiemy, co z nimi zrobić. Obydwa utożsamiamy z czymś 
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dawnym, nudnym, przede wszystkim martwym, bo jak sądzimy, pozba-
wionym ducha, który odszedł wraz z dawnymi czasami. (…) A w moim 
przekonaniu, klasyka jest wartością, do której zawsze można wracać. Jest 
jak mądra opowieść, jak poruszające wspomnienie, jak rozmowa z kimś 
starszym od nas, jak studnia, z której zawsze można czerpać”.

„Nasze pokolenie zrobiło kilka wspaniałych odkryć, zapisało kilka 
wspaniałych kart w historii, miało kilka mądrych i nadal aktualnych 
pomysłów na życie. Chciejmy się tym dzielić, nie ulegajmy presji oto-
czenia, które chciałoby nas spychać na margines – bo to my, seniorzy, 
jesteśmy w większości i zagospodarowanie naszego potencjału jest 
dla społeczeństwa zyskiem, nigdy stratą”.

Wykład inauguracyjny, noszący tytuł Edukacja źródłem wolności 
i szczęścia, wygłosił profesor SGGW Franciszek Kampka. Zaprezento-
wał w nim nieoczywiste spojrzenie na edukację, która zwykle kojarzo-
na jest z przepustką do kariery, czymś popartym dyplomem, upraw-
nieniami i podobnymi atrybutami, a nie z wolnością czy szczęściem. 
Tymczasem edukacja seniorów, pozbawiona presji zawodowej rywali-
zacji, może być i jest źródłem wyższych wartości, służyć rozwojowi 
osobowości, a więc być źródłem szczęścia i wolności właśnie. 

Akademia Seniora liczy 60 słuchaczy, gdyż tyloma tylko miejscami 
dysponuje sala wykładowa Cytadeli. Po przeniesieniu do remontowa-
nego obecnie pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów Muzeum będzie 
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dysponować znacznie większą salą wykładową i wtedy będzie można 
zwiększyć skład osobowy Akademii, na co czeka już sporo osób. Pro-
ponowane seniorom zajęcia to cotygodniowe wykłady, dla przykładu 
w tym semestrze dotyczą one takich dziedzin, jak: socjologia, historia, 
media, RODO, opera, prawo, teatr, ekologia, medycyna, kultura. Za-
praszani są na nie, jako wykładowcy, pracownicy wyższych uczelni 
warszawskich, artyści, publicyści, pisarze. 

Drugą formą pracy Akademii Seniora są seminaria i konwersatoria. 
Proponujemy słuchaczom zajęcia z fi lozofi i, historii sztuki, omawiamy 
związki między historią a literaturą, przedstawiamy postacie wielkich 
warszawian. Wykorzystując to, że spotkania czasowo odbywają się 
w Cytadeli, proponujemy cykl zajęć poświęcony więźniom X Pawilo-
nu. Prowadzą je pracownicy Muzeum X Pawilonu, a ich atrakcyjność 
podnosi fakt, że odbywają się w bezpośrednim sąsiedztwie cel wię-
ziennych i innych miejsc, gdzie ci więźniowie rzeczywiście przebywa-
li. Wykorzystujemy także wiedzę i doświadczenie innych pracowni-
ków Muzeum Niepodległości, spośród których wielu ma imponujący 
dorobek naukowy. 

Kolejna forma pracy Akademii to spacery, pod opieką przewodnika, 
po ciekawych miejscach naszego miasta. Ich uczestnicy odwiedzają 
muzea, galerie sztuki, obiekty zabytkowe, parki, cmentarze, kościoły, 
teatry od kulis, plany fi lmowe, słowem pojawiają się wszędzie tam, 
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gdzie mogą zobaczyć coś interesującego, do czego często samodziel-
nie nie mieliby dostępu. 

Z myślą o miłośnikach X muzy powstał Dyskusyjny Klub Filmu 
Historycznego. W trakcie spotkań obejrzeć można ciekawe fi lmy, spo-
tkać się z ich twórcami, wymienić poglądy, poznać techniki fi lmowe 
i ich historię. Klub daje także możliwość zaprezentowania zasobów 
Muzeum Niepodległości i zainteresowania nimi przygotowanej do od-
bioru publiczności. 

Słuchacze Akademii Seniora uczestniczą również w imprezach or-
ganizowanych przez Muzeum Niepodległości dla szerszego kręgu od-
biorców – w wernisażach, konferencjach naukowych czy festiwalach 
fi lmowych. 

Akademia Seniora działa dopiero od kilku tygodni i wciąż jesz-
cze poszukuje najatrakcyjniejszych dla słuchaczy form, tematów czy 
chociażby sposobów organizowania zajęć. Duży wpływ na jej kształt 
mają opinie seniorów, ich oczekiwania i ocena zajęć, w których uczest-
niczą. Jest to więc zaledwie pierwsza propozycja, która − to można 
to już z całą pewnością stwierdzić – zyskuje aprobatą jej adresatów, 
ale to nie znaczy, że w przyszłości nie będzie ulegała transformacji, jak 
każdy żywy organizm, a takim chcielibyśmy pozostać. 

Teresa Kołakowska
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Muzeum Niepodległości na 9. Warszawskich Targach 
Książki

Jak co roku w maju, tym razem w dniach 17−20 maja 2018, na PGE 
Narodowym odbyły się 9. Warszawskie Targi Książki, których orga-
nizatorami byli spółka Targi Książki oraz Murator EXPO sp. z o.o. 
Uczestniczyło w nich 802 wystawców z 32 krajów, w tym z Brazylii, 
Chin, Gruzji, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Indii i Peru. Partne-
rem specjalnym tegorocznych Targów była Francja, a jej wystąpienie 
przygotowane zostało przez Instytut Francuski w Polsce i Międzyna-
rodowe Biuro Wydawców Francuskich (BIEF). Odwiedzający mieli 
możliwość zakupu publikacji z oferty ok. 1 000 nowości wydanych 
w języku francuskim, spotkań z francuskimi autorami i przedstawicie-
lami tamtejszych wydawnictw, a także obejrzenia wystawy „Przyjaźń 
polsko-francuska i niepodległość Polski”, zorganizowanej przez Insty-
tut Francuski w Polsce. 

W obszernym programie tegorocznych Targów znalazło się 1 500 
wydarzeń, w tym: spotkania z pisarzami (m.in. Orhan Pamuk, Fer-
nando Aramburu, Olga Tokarczuk, Adam Zagajewski, Krzysztof 
Varga, Józef Hen, Eustachy Rylski, Szczepan Twardoch), tłumacza-
mi i ilustratorami, a także debaty i lekcje muzealne. Ogłoszono rów-
nież laureatów wielu nagród (m.in. 9. edycji Nagrody im. Ryszarda 
Kapuścińskiego, Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR, 
Nagrody w Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową 
ACADEMIA, Nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bi-
bliotekarz Roku”, Konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa). Odbył się 
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też Festiwal Komiksowa Warszawa. Nowością na Targach był Meet 
Point – spotkania z twórcami internetowymi i e-sportu, a także strefy 
tematyczne: kryminalna, fantastyczna, kultury górskiej i popkultury. 

Uzupełnieniem były Wirtualne Targi Książki, które odbyły się 
w dniach 14−27 maja 2018 roku pod adresem etargi-ksiazki.waw.pl 
i prezentowały ofertę wydawniczą wielu instytucji w Internecie.

Tematem głównym Targów była setna rocznica odzyskania nie-
podległości. Muzeum Niepodległości, jako partner wydarzenia, przy-
gotowało dwie lekcje muzealne. Pierwsza zatytułowana „Ojczyzna 
na pięciolinii”, poprowadzona przez Michała Rybaka, omawiała hym-
ny, pieśni i piosenki, które towarzyszyły naszym przodkom w najważ-
niejszych momentach dziejowych i w codziennym życiu. W trakcie ko-
lejnej lekcji pt. „Wielka Trwoga. Życie codzienne w Polsce 1944−1950”, 
Franciszek Płóciennik przybliżył uczniom m.in. takie zagadnienia, 
jak: konsekwencje konferencji w Teheranie i w Jałcie, sytuacja Rządu 
RP na Uchodźstwie, przebieg i skutki akcji „Burza”, powstanie i dzia-
łalność organizacji NIE, Manifest PKWN i powstanie Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej, proces szesnastu, sfałszowane wybory 
w 1947 roku, amnestia dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego 
w 1947 roku. 

Muzeum Niepodległości na stoisku targowym zaprezentowało wie-
le publikacji upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości, 
wśród nich albumy pod redakcją Tadeusza Skoczka, dyrektora Mu-
zeum Niepodległości, wydane wspólnie z Prowincjonalną Ofi cyną 
Wydawniczą. Tom Józef Piłsudski, opublikowany w serii Wielcy Pola-
cy prezentuje obraz życia i działalności Naczelnika Państwa Polskie-
go. Bogaty materiał ilustracyjny pozwala prześledzić losy głównego 
bohatera od dzieciństwa, następnie jego działalność legionową i poli-
tyczną. Ilustracje pochodzą m.in. ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, 
Biblioteki Narodowej, Muzeum Niepodległości. Na uwagę szczególnie 
zasługują reprodukcje dokumentów i odpisy archiwaliów przechowy-
wanych w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz w Insty-
tucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Tom został wydany w wersji 
językowej polskiej i angielskiej. Kolejny album zatytułowany Polonia 
Restituta 1914−1918, wydany w serii Polskie Powstania Narodowe 
przedstawia obraz dążeń narodu polskiego do odzyskania niepodle-
głości. Zawiera przede wszystkim fotografi e z lat 1914−1918. Ilustracje
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pochodzą m.in. ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Na-
rodowej, Muzeum Niepodległości. Album został wydany w wersji 
językowej polskiej i angielskiej. We wrześniu 2018 roku ukazała się 
druga część dotycząca lat 1919−1921. Obie części albumu powstały 
przy współpracy redakcyjnej Jana Engelgarda, kierownika Muzeum X 
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości 
w Warszawie. 

Obchody Stulecia Niepodległości Muzeum zainicjowało przygoto-
waniem kilkuletnich tematów badawczych. Pierwszy z nich zatytu-
łowany „Pokolenia Polski Niepodległej” przedstawia rolę jednostek 
w odbudowaniu państwa. Częścią realizacji tego projektu jest publi-
kacja wydana wspólnie z Akademią Humanistyczną im. Aleksan-
dra Gieysztora w Pułtusku pt. Bohaterowie drugiego planu w walce 
o niepodległość, praca zbiorowa pod redakcją Adama Koseskiego, 
Tadeusza Skoczka i Jolanty Załęczny, zawierająca teksty z konferen-
cji naukow ej, która odbyła się w Muzeum X Pawilonu Cytadeli War-
szawskiej w dniu 13 listopada 2017 roku. Realizacja kolejnego tematu 
badawczego: „»Sen, który się ziścił« – interdyscyplinarne spojrzenie 
na odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku” zaowocowała 
opublikowaniem, we współpracy z Fundacją Dialogu Kultur i Religii 
oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, serii wydaw-
niczej Twórcy Państwowości Polskiej pod redakcją Tadeusza Skocz-
ka, na którą złożyły się następujące tytuły: Janusz Gmitruk, Wincenty 
Witos – współtwórca Niepodległej; Jan Engelgard, Roman Dmowski 
– współtwórca Niepodległej; Grzegorz Bębnik, Wojciech Korfanty – 
współtwórca Niepodległej; Marian Marek Drozdowski, Ignacy Jan 
Paderewski – współtwórca Niepodległej; Michał Śliwa, Ignacy Da-
szyński – współtwórca Niepodległej; Wiesław Wysocki, Józef Piłsud-
ski – twórca Niepodległej. O wybitnych postaciach, które wniosły 
znaczący wkład w odzyskanie przez Polskę wolności, w tym o dwu-
dziestu jeden politykach (m.in. Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderew-
ski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos), ośmiu generałach (m.in. Józef 
Haller, Tadeusz Jordan Rozwadowski, Władysław Sikorski, Kazimierz 
Sosnkowski) oraz trzech duchownych − kardynałach (Edmund Dalbor, 
August Hlond, Aleksander Kakowski) pisze również profesor Marian 
Marek Drozdowski w zbiorze wykładów Budowniczowie II Rzeczypo-
spolitej. Na przywitanie stulecia odzyskania niepodległości, wydanym 
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nakładem Muzeum Niepodległości we współpracy z Wydawnictwem 
Grupa M-D-M. Tematyka niepodległościowa jest poruszana także 
na łamach kwartalnika muzealnego „Niepodległość i Pamięć”, wyda-
wanego od 1994 roku, który uzyskał 12 punktów na liście czasopism 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W działalności wydawniczej Muzeum jest również obecna proble-
matyka dawnych Kresów Wschodnich. W 2017 roku ukazały się na-
stępujące publikacje dotyczące tego regionu, pod redakcją Tadeusza 
Skoczka: katalog zbiorów Vilniana w zbiorach Muzeum Niepodległo-
ści w Warszawie, w opracowaniu Łukasza Żywka; tom Dziedzictwo 
i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. II Muzealne Spotka-
nia z Kresami, zawierający 32 teksty z konferencji zorganizowanej 
w Muzeum Niepodległości w dniach 23−24 maja 2011 roku, prezentu-
jący zbiory i kolekcje przechowywane w zasobach muzealnych, archi-
wach i bibliotekach, dokumentujący polskie dziedzictwo Kresów oraz 
„Rocznik Kresowy” – czasopismo muzealne wydawane od 2015 roku. 

Tegoroczne Warszawskie Targi Książki cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem odwiedzających, a frekwencja była rekordowa i wy-
niosła ponad 83 500 osób.

Marzena Milewska
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Odzyskiwanie niepodległości. 
Z dokumentów Apolinarego Tarczyńskiego (1879−1945), 
działacza społecznego i politycznego 

Wstęp

O działalności niepodległościowej Apolinarego Tarczyńskiego 
w strukturach PPS w latach 1900−1918 mówią jego notatki oraz do-
kumenty. Najwięcej danych dostarcza formularz, złożony do Komi-
tetu Krzyża i Medalu Niepodległości1, wypełniony przez Tarczyń-
skiego własnoręcznie w 1933 roku, który zawiera „przebieg pracy 
ideowo-niepodległościowej” wraz z nazwiskami osób, mogących 
o tym zaświadczyć. Dokumenty rodzinne uzupełniają informacje 
o jego dalszej działalności, m.in. w Straży Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Brzezinach w 1918 roku2. Apolinary Tarczyński nie nale-
żał do czołówki PPS, ale jego „robota ideowa” stanowi przykład 
udziału szeregowych członków tego ugrupowania w odzyskiwaniu 
niepodległości. 
1 Przechowywany w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, sygnatura 
teczki I 394.1.
2 Dokumenty te uporządkował sam Apolinary pod koniec życia. Wiadomości 
o rodzie Tarczyńskich i samym Apolinarym zawarte są w księdze rodzinnej, 
prowadzonej przez kilka pokoleń od roku 1877, zatytułowanej Genealogia 
z dodaniem wiadomości o członkach polskiego, Katolickiego rodu Tarczyńskich, 
tudzież spokrewnionych z nim najbliższych rodzin (Apolinary pod nr 117).
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Syn Hipolita Bogumiła, publicysty i pisarza z kręgu młodych po-
zytywistów3 i Genowefy Stankiewicz, urodził się 2 lipca 1879 roku 
w Warszawie. Uczył się pod kierunkiem ojca, następnie w Szkole Re-
alnej Pankiewicza, a od 1897 w Szkole Technicznej Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej (dalej DŻWW) i Warszawsko-Berlińskiej, 
którą ukończył w roku 1900. Od śmierci ojca w 1892 roku udzielał 
korepetycji, aby wspomóc fi nansowo osieroconą rodzinę. 

Zamierzał kształcić się na Politechnice Warszawskiej lub za granicą. 
Chcąc zebrać środki na ten cel przyjął korzystną fi nansowo pracę gu-
wernera na Ukrainie; nie udało mu się jednak zgromadzić odpowied-
niego kapitału. Po powrocie do Warszawy podjął pracę „przy tram-

3 P. Wysocki, Życie i twórczość Hipolita Bogumiła Tarczyńskiego, „Roczniki 
Łowickie” 2012, t. 9, s. 197−254.

Apolinary Tarczyński jako absol-
went Szkoły Technicznej Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeń-
skiej, Warszawa 1900
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wajach”, a od 1905 roku pracował na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
W 1907 roku poślubił Lucynę Żukowską, w 1912 roku urodziła się ich 
córka Zofi a4. 

W latach 1907−1909 był sekretarzem i bibliotekarzem w Towarzy-
stwie Szerzenia Wiedzy w Częstochowie, następnie powrócił do pracy 
urzędniczej na kolei (kolejno w Częstochowie, Warszawie, Pruszko-
wie, Grodzisku [Mazowieckim], Aleksandrowie Kujawskim)5. W 1915 
roku, kiedy wojska niemieckie zajęły Warszawę przeniósł się do Brze-
zin, gdzie objął stanowisko taksatora Ubezpieczeń Wzajemnych bu-
dowli od ognia powiatu brzezińskiego. W roku 1919 wrócił do służby 
urzędniczej w DŻWW (przemianowanej na PKP) w Warszawie; praco-
wał tam m.in. jako Kontroler Działu Finansowego. Zmarł 22 kwietnia 
1945 roku w Milanówku, jest pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Działalność niepodległościowa 1905−1915

Apolinary Tarczyński, wychowywany w duchu patriotyzmu wcze-
śnie zaangażował się w działalność konspiracyjną w strukturach PPS. 
Już w Szkole Technicznej DŻWW kolportował „Robotnika” i organi-
zował kółka samokształceniowe „w duchu narodowym” razem z Mie-
czysławem Dąbkowskim (późniejszym generałem), Bronisławem Tra-
czyńskim i innymi kolegami6. Szkoła Techniczna kształciła głównie 
młodzież ze środowisk robotniczych, rzemieślniczych i zbiedniałych 
inteligenckich rodzin, z niej wywodzi się kilku wybitnych działaczy 
PPS. W latach 70. XIX wieku uczył się w niej Wacław Sieroszewski7, 
skończył ją w roku 1900 Mieczysław Dąbkowski, a w 1906 roku jego 
młodszy brat Stefan8. 
4 Autorka niniejszej pracy jest wnuczką Apolinarego, córką Zofi i.
5 Prawdopodobnie w tych latach, według relacji żony Lucyny, wyjazdy służbowe 
Apolinarego do Rosji wiązały się z budową Kolei Transsyberyjskiej.  
6 Formularz Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, sygn. teczki I 394.1.
7 Zob. A. Sieroszewski, Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny, Warszawa 
2015, s. 30. 
8 W. Kozłowski, Generał Mieczysław Dąbkowski zwierzchnik piotrkowskich 
piechurów 1926−1933. Zarys biografi i, „Rocznik Łódzki” 1996, nr 43, s. 168; 
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Po ukończeniu Szkoły Technicznej Apolinary kontynuował wcze-
śniejszą działalność, prawdopodobnie wśród tramwajarzy, ale jak pi-
sze we wspomnianym formularzu, intensywną „robotę ideową” w PPS 
(pod pseudonimem „Wilk”) prowadził od 1905 roku, kiedy podjął pra-
cę na kolei. Znaczący udział pracowników kolei w rewolucji 1905 roku 
jest niekwestionowany, już 24 stycznia zastrajkowali robotnicy zakła-
dów naprawczych kolei w Żbikowie (Pruszków), 22 lutego − Warszta-
ty Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, kilka dni później − pracownicy ko-
lei nadwiślańskiej9. Jak pisze Tarczyński w formularzu: „W lutym tego 
roku należałem do Komitetu Strajkowego Pracowników Kolei, który 
to Komitet spowodował znany strajk ogólny”. Wymienia towarzyszy, 
z którymi wtedy najbliżej współpracował, byli to Wojciech Radomski, 
również absolwent Szkoły Technicznej DŻWW, późniejszy naczelnik 
Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie10, Mroczkowski i Wacław Pio-
trowski. 

Pracę agitacyjną Tarczyński prowadził przede wszystkim 
w dzielnicy Wola, w rejonie ulic: Chłodnej, Żelaznej, Wolskiej, No-
wolipia, Nowolipek, a także w warsztatach kolejowych na Czystem 
i na Chmielnej. Były to „wykłady, zbiórki, masówki (...) i kolporter-
ka”. Stefan Dąbkowski wspomina, że w 1902 roku odpowiedzial-
ny za „robotę” w dzielnicy Wola był Zygmunt Kmita („towarzysz 
Zbigniew”)11. W swoim mieszkaniu przy ul. Wilczej 25 Apolina-
ry przechowywał bibułę i ukrywał towarzyszy, jako świadka i za-
pewne współuczestnika tych działań, wymienia właśnie Zygmunta 
Kmitę12. 

K. Wrzos, O Piłsudskim i piłsudczykach. Piłsudski i piłsudczycy. Marszałek Edward 
Śmigły-Rydz. Pułkownik Józef Beck, Dziekanów Leśny, b.d. wyd., s. 124. 
9 H. Kiepurska, Warszawa w rewolucji 1905−1907 r., Warszawa 1974 (zob. 
Kalendarium); M. Drozdowski, A. Sołtan, A. Zahorski, Historia Warszawy, 
Warszawa 2017, s. 267. 
10 Wojciech Radomski, działacz PPS i PPS-Frakcji Rewolucyjnej, a także 
Towarzystwa Oświaty Dorosłych. W 1919 r. mianowany naczelnikiem Warsztatów 
Kolejowych w Pruszkowie, zob. L. Hass, M. Lech, Dzieje Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego im. Ho-Chi-Minha w Pruszkowie, Warszawa 1969, s. 78−79. 
11 K. Wrzos, op. cit., s. 124.
12 W wolnej Polsce był dyrektorem Funduszu Bezrobocia.
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Te działania wskazują, iż związany był bezpośrednio z Organizacją 
Bojową13, uczestniczył m.in. w zabezpieczaniu materiałów wybucho-
wych do wyrobu bomb. W jego późniejszym mieszkaniu w Grodzisku 
(Mazowieckim), mieszczącym się w ofi cynie pałacu hr. Skarbków, 
znajdował się skład piroksyliny i broni. Jak pisze we wspomnia-
nym formularzu, współdziałał wtedy z Mieczysławem Dąbkowskim 
13 Organizacja Bojowa powołana w październiku 1904 r., organizowana 
początkowo przez Prystora w oparciu o Bojówkę Bergera (powstałą już w maju 
1904), rozbudowywana w Warszawie przez młodego M. Downarowicza. Zob.
W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia Polski 1864−1945, t. 1, Paryż 1953, 
s. 133 i n., 142 i nn.   

Apolinary Tarczyński z żoną Lucyną (z domu Żukowską) i córką Zo-
fi ą, Aleksandrów Kujawski 1913
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(pierwszym „pirotechnikiem” Wydziału Bojowego PPS)14, jego bra-
tem Stefanem oraz Stanisławem Miszewskim. Piroksylinę wykorzy-
stywano prawdopodobnie do produkcji bomb nowego typu, bardziej 
skutecznych w działaniu niż wcześniej wytwarzane15. ....

Tarczyński wielokrotnie przewoził przez zieloną granicę (Sosno-
wiec i Granica) instrukcje i bibułę. Na tym samym odcinku działał też 
Stefan Dąbkowski na jesieni 1904 roku16, pracując na kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej (podobnie jak nieco później Tarczyński). Jako świad-
ków swoich działań „na Granicy” Apolinary podaje w formularzu 
m.in. „Siwika z żoną” i Odrobinę − członka Zarządu Związku Zawo-
dowego Kolejarzy. Wiosną 1906 roku Tarczyński brał udział w akcji 
wykradania więźniów politycznych PPS ze szpitala Dzieciątka Jezus 
w Warszawie; jako świadka wymienia Zygmunta Kmitę. Przemycał 
też przez zieloną granicę (Będzin − Sosnowiec) „spalonego” działacza 
PPS Wacława Stankowskiego. 

Po zamachu w Rogowie (8 listopada 1906 r.), w którym nie brał 
bezpośrednio udziału, został wytypowany na konspiracyjne kur-
sy instruktorów bojowych do Krakowa. Wykładowcami byli wtedy 
m.in. towarzysz „Marek”, W. Jodko-Narkiewicz, W. Sieroszewski, dr 
Bobrowski17. Żywą działalność niepodległościową w latach 1905−1907 
14 Mieczysław Dąbkowski (1880−1946) studiował na Politechnice Lwowskiej, 
do PPS należał od 1903 r. Kontakty Józefa Piłsudskiego z Japończykami w 1904 
r. zaowocowały zorganizowaniem w Paryżu tajnego kursu dywersyjnego, m.in. 
z zakresu minerstwa. Brał w nim udział M. Dąbkowski i W. Harasymowicz. 
M. Dąbkowski w 1905 r. eksperymentował w tajnych laboratoriach pierwszej 
bojówki PPS i organizował produkcję bomb, wykorzystywanych w większości 
zamachów Organizacji Bojowej w latach 1905−1906, zob. W. Pobóg-Malinowski, 
Laboratoria Organizacji Bojowej P.P.S., „Niepodległość” 1934, t. 10, s. 464−469; 
W. Kozłowski, op. cit., s. 168 i nn.; K. Wrzos, op. cit., s. 125, 130. 
15 Od początku 1906 r. (w drugiej bojówce PPS) pracował nad ich wyrobem chemik 
Aleksander Lutze-Birka nazywany „Dynamitem Piroksylinowiczem”. Piroksylinę 
stosowano jako dodatek do prochu, zob. W. Lada, Polscy terroryści, Kraków 2014, 
s. 154, 161−162. 
16 Stefan Dąbkowski już wiosną 1905 r. zaczął wraz z bratem pracę w tajnych 
laboratoriach Organizacji Bojowej (K. Wrzos, op. cit., s. 130−132). 
17 Formularz Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, sygn. teczki I 394.1. 
Konspiracyjną szkołę instruktorów bojowych w Krakowie utworzono w listopadzie 1905 
r.; https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Bojowa_Polskiej [dostęp: 2.11.2018].
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Zaświadczenie dla Apolinarego Tarczyńskiego jako korespondenta 
„Kurjera Warszawskiego”, 1919
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ułatwiały Tarczyńskiemu częste podróże służbowe. Znał osobiście 
wielu czołowych działaczy PPS, o czym wiemy z późniejszych doku-
mentów, w których wymieniani są m.in. Medard Downarowicz, Wi-
told Jodko-Narkiewicz, Leon Wasilewski18. 

W latach 1907−1909 Tarczyński prowadził robotę agitacyjną w Czę-
stochowie, współpracował wtedy z Mieczysławem Dąbkowskim 
i Mieczysławem Stasiakiewiczem. 

Po wybuchu I wojny, aż do ustąpienia Rosjan z Warszawy, nadal 
działał w PPS, brał czynny udział w pracach społecznych i oświato-
wych. W Częstochowie działał w Towarzystwie Szerzenia Wiedzy 
(jako świadka podaje Józefa Wizentala), w Aleksandrowie Kujawskim 
w Towarzystwie Spółdzielców „Społem”, w Żbikowie w Komitecie 
Obywatelskim (wraz z Witoldem Chełmińskim)19. W latach 1915−1916 
należał do Straży Obywatelskiej m.st. Warszawy. 

U progu niepodległości

W 1915 roku Tarczyński przeniósł się do Brzezin, gdzie kontynu-
ował swoją dotychczasową działalność. W dokumentach rodzinnych 
Apolinarego znajduje się informacja z 4 listopada 1916 roku, świad-
cząca o jego udziale w ofi cjalnych, lokalnych strukturach w Brzezi-
nach. Zaczęli je tworzyć sami Niemcy, celem pozyskania przychyl-
ności środowisk polskich, zezwalając na działanie niektórych form 
samorządu20. Jest to druk policyjny z wezwaniem do stawienia się 
w Biurze Powiatowym w Brzezinach, w celu przyjęcia do wiadomości 
obwieszczenie Państw Sprzymierzonych z dnia 5 listopada 1916 roku 
(tzw. obwieszczenie Beselera; zob. aneks 1). 

Prawdopodobnie dzięki wcześniejszym kontaktom z czołowymi 
działaczami PPS otrzymał imienne zaproszenie do Warszawy na zjazd, 
zwołany w dniach 16−17 marca 1917 roku przez Departament Spraw 

18 Pismo z dnia 5 lutego 1919 do Ministerstwa Skarbu i Urzędu Pożyczek 
Państwowych, zob. aneks 7, 7a.
19 W Żbikowie mieściły się Zakłady Naprawcze Wagonów Towarowych.
20 K. Woźniak, Brzeziny w czasach zaborów, [w:] Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 
roku, red. K. Badziak, Łódź−Brzeziny 1997, s. 274−275. 
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Wewnętrznych Tymczasowej Rady Stanu (aneks 2), podczas którego 
wystąpiło wielu działaczy, m.in. Józef Piłsudski. W trakcie obrad po-
dano informację o wybuchu rewolucji w Rosji (zwanej później lutową) 
i abdykacji cara Mikołaja 17 marca. 

Przebieg tego zjazdu Tarczyński zreferował w Brzezinach na Zjeź-
dzie Delegatów Gminnych powiatu, który odbył się 25 marca 1917 
roku. Po sprawozdaniu przedstawił projekt rezolucji, w której Zjazd 
Delegatów uznaje Tymczasową Radę Stanu jako Rząd Polski, przyjmu-
jąc jego dyrektywy, m.in. dotyczące poboru do wojska, zwołania Sejmu 
oraz wyboru komisarza jako przedstawiciela powiatu (zob. aneks 3)21. 

21 Komisarzem Rządu na powiat brzeziński został Pajewski, zob. B. Wachowska, 
Brzeziny w okresie Drugiej Rzeczpospolitej, [w:] Brzeziny…, op. cit., s. 283.

Apolinary Tarczyński w latach 30. XX wieku
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Od wczesnej wiosny 1917 roku, za przyzwoleniem okupanta, za-
częto formować Rady Miejskie z udziałem Polaków, w Brzezinach 
pierwsze posiedzenie odbyło się 25 maja22. Jednocześnie funkcjono-
wała Rada Robotnicza. Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej między 
oboma ośrodkami władzy miały miejsce liczne konfl ikty (ich natęże-
nie wzrosło w 1918 r.)23. 

Rozpoczęto też tworzenie grup paramilitarnych, których zadaniem 
było przepędzenie okupanta. W Brzezinach była to Straż Bezpieczeń-
stwa Publicznego, inicjatorami jej powołania był A. Tarczyński, We-
gland i M. Stodołkiewicz. Pomysł przedstawiony został naczelniko-
wi powiatu, prace w tym kierunku prowadziła Rada Miejska, która 
przyjęła projekt i uchwaliła m.in. wprowadzenie osobnego podatku 
na utrzymanie Straży. Dalsze działania podjęto na zjeździe delega-
tów z całego powiatu24. Na uchwałę tego zjazdu, nazwanego ogólnym, 
powołuje się Zjazd Delegatów Gminnych Powiatu Brzezińskiego 
z 12 listopada 1918 roku (zob. aneks 4). Uchwałą Zjazdu wybrano 
A. Tarczyńskiego tymczasowym starostą brzezińskim. 

Kalendarium wydarzeń, które miały miejsce w Brzezinach w pierw-
szej połowie listopada 1918 roku, związanych z powołaniem Straży 
Bezpieczeństwa oraz rolą Tarczyńskiego w jej powstaniu, dobrze 
oddaje raport taksatora budowli od ognia pow. brzezińskiego inż. dr. 
Dobrzyckiego (zob. aneks 5)25. Po wyborze Tarczyńskiego na tymcza-
sowego starostę powiatu wkrótce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
desygnowało nowego starostę, decyzja ta spotkała się z protestem czę-
ści lokalnej społeczności26. 

22 K. Woźniak, op. cit., s. 274.
23 B. Wachowska, op. cit., s. 283−284. 
24 Ibidem, s. 277.
25 Przebieg wydarzeń jest bardzo dokładny i odbiega od przedstawianego 
w opracowaniach,  zamieszczonych w cytowanej monografi i Brzezin (zob. aneks 5). 
26 Zachowało się pismo w tej sprawie, wystosowane do ministra MSW przez 
Błażeja Stolarczyka, prezesa PSL „Wyzwolenie” w latach 1918−1919. Znajduje 
się tam zwrot: „Ludność miejscowa nie jest zadowolona” [z decyzji odwołania 
Tarczyńskiego − TS]. Tarczyński określany tam jest jako „człowiek, który swą 
pracą zjednał sobie uznanie ogółu”. Pismo datowane jest na 20 listopada 1918 r. 
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W niepodległej Polsce

Apolinary Tarczyński kandydował na posła do Sejmu Ustawodaw-
czego (z okręgu XIII Ziemi Łódzkiej, Brzezińskiej i Łaskiej) z ramie-
nia PSL „Wyzwolenie”. Zachowały się dwie wersje broszury agitacyj-
nej, w którym zawarł swoje credo ideowe i polityczne. Szczególnie 
istotnym wydaje się tu fragment broszury „co zatem jest do zrobienia 
w powiecie brzezińskim” (zob. aneks 6). Szereg działań, które propo-
nuje, dotyczy aprowizacji i poprawienia infrastruktury, m.in. komuni-
kacji (budowa szosy, kolejki wąskotorowej i linii tramwajowej), sieci 
telefonicznej, uruchomienia gazowni, sposobów zapewnienia środków 
na te cele, wzrostu zatrudnienia, „podniesienia z martwych przemysłu 
krawieckiego” (m.in. poprzez zdobycie zamówień od wojska). 

Jak wynika z dopisków na marginesie i na końcu broszury Tarczyń-
ski zamierzał kandydować jako poseł niezrzeszony, jednak zdecydo-
wał się na przystąpienie do PSL „Wyzwolenie”, jako partii najbliższej 
mu ideowo, o radykalnym programie27. Tarczyńskiemu nie udało się 
jednak zdobyć liczby głosów potrzebnej do uzyskania mandatu. 

Przeniósł się do Warszawy i pracując na kolei nadal angażował się 
w działalność społeczno-polityczną. Z początków lutego 1919 roku 
pochodzi pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych (sygnowane 
przez W. Jodko-Narkiewicza, M. Downarowicza i L. Wasilewskiego, 
zob. aneks 7 oraz 7a), świadczące o planowanym udziale Apolinare-
go w delegacji MSZ na Bliski Wschód, mającej na celu rozpropago-
wania wśród tamtejszej, bogatej Polonii pożyczki państwowej (m.in. 
w Tyfl isie, Teheranie i Taszkencie). Tarczyński uzyskał też status 
honorowego korespondenta MSZ (pismo podpisane przez W. Jodko-
-Narkiewicza, zob. aneks 7b)28. Nie udało się ustalić, czy omawiana 

27 Druga wersja broszury, rękopiśmienna, z pieczątką Księgarni Polskiej 
w Brzezinach, nie różni się zasadniczo od pierwszej wersji. Pozbawiona jest 
dopisków i wydaje się tekstem wcześniejszym.
28 Delegacja miała rozpropagować „wśród zamożniejszych sfer przemysłowych 
i handlowych Polonii” pożyczkę państwową. Pismo polecające Tarczyńskiego, 
jako człowieka godnego zaufania, podpisane jest przez W. Jodko-Narkiewicza, 
M. Downarowicza i L. Wasilewskiego. Tarczyński miał też występować jako 
korespondent „Gazety Polskiej”, „Kuriera Polskiego” i „Kuriera Warszawskiego” 
(zob. aneks 8). 
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delegacja doszła do skutku. Akcję planowano w okresie zmiany rzą-
du oraz reorganizacji MSZ29. Pożyczki zagraniczne popierała Polonia 
amerykańska30, nie wiadomo czy w akcję tę włączyła się Polonia bli-
skowschodnia. 

Praca na kolei w początkach niepodległej Polski, wobec narastającej 
fali strajków i trwającej cały czas wojny polsko-bolszewickiej była peł-
na napięć, szczególnie dla działacza PPS31. Zachował się tekst świad-
czący o udziale Tarczyńskiego w kilkutysięcznym wiecu pracowni-
ków PKP 5 lutego 1920 roku, na którym dominowały komunistycz-
ne żywioły. Tarczyński próbował przeforsować uchwałę skierowaną 
do Naczelnika Państwa, jednak wobec haseł wrogich rządowi, kiedy 
został nazwany „zdrajcą sprawy robotniczej”, odstąpił od tego zamia-
ru (zob. aneks 9)32. 

29 Trafi łam na jedyny, niebezpośredni ślad podobnej akcji w dokumentach 
dyplomatycznych. W raporcie Poselstwa Polskiego w Konstantynopolu 
z 12 stycznia 1919 r. (Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, 1919 styczeń−maj, 
red. S. Dębski, Warszawa 2016, dokument nr 25) mowa jest m.in. o potrzebie 
zredagowania dokumentu, który „rozpowszechniony we wszystkich środowiskach 
politycznych muzułmańskich (...) mógłby zapewnić nam trwałą przyjaźń i znaczną 
pomoc w trudnych okolicznościach, zwłaszcza n.p. co do pożyczki polskiej. Istnieją 
w Indiach, w Egipcie i na Kaukazie Muzułmanie bardzo bogaci, którzyby najchętniej 
nabyli papiery polskie (...)”. Dopiero w marcu rząd Paderewskiego mianował 
delegatem w Konstantynopolu W. Jodko-Narkiewicza. Z dokumentu z marca 
1919 r. z cytowanej pracy (dokument nr 248) wynika, że „sprawa politycznego 
przedstawicielstwa Polski na Bliskim Wschodzie znajduje się w stanie opłakanym, 
wysoce nienormalnym” (zob. też J. Sibora, Narodziny polskiej dyplomacji u progu 
niepodległości, Warszawa 1998, s. 267−275).  
30 Były to tzw. pożyczki zewnętrzne, wypuszczane w latach następnych, m.in. 
w 1920 r.; zob. J. Seeliger, Pożyczki państwowe Polski, Kraków 1937, s. 22, 33; 
Z. Landau, Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918−1926, Warszawa 1961.
31 Fala strajków była szczególnie nasilona w latach 1920−1921; zob. J. Żarnowski, 
Strajk kolejarzy i strajk powszechny w lutym−marcu 1921 R., zob. http://rcin.org.
pl [dostęp: 5.01.2018].
32 Apolinary przytacza hasła rzucane na tym wiecu: „Haniebna wojna, prowadzo-
na przez łotrowski rząd kapitalistyczny”, „Haniebny rząd polski”, „Plujcie w oczy 
wszystkim ugodowcom”, „Proletariat międzynarodowy”. Pod przytoczonymi hasła-
mi w rękopisie widnieją dwa nazwiska: Grochulski i Sułkowski, prawdopodobnie 
organizatorów wiecu. Ten pierwszy to zapewne Kazimierz Grochulski, robotniczy 
działacz PPS Lewicy, a następnie KPRP,  pracownik warszawskich zakładów ko-
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Apolinary Tarczyński aż do II wojny światowej działał społecz-
nie, m.in. w Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i Kolejo-
wym Przysposobieniu Wojskowym. W 1928 roku został odznaczony 
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, a w 1937 roku, 
w uznaniu jego zasług został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Krzyżem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania nie-
podległości. 

Aneksy

Aneks 1. Druk policyjny dotyczący obwieszczenia v. Beselera 

Tekst niem. Kaiserlich Deutsches Polizei Präsidium Łodz, Kriesamt 
Brzeziny, Brzeziny, den 4. November 1916

An Herrn ............... Tarczyński in Brzeziny
Im Auftrage des Herrn Polizei- Präsidentem werden Sie gebeten, sich 

zur ...ntgegennahme einer Kundgebung der “Verbündeten Mächte” am 
Sonntag den 5. November 1916 11 1/2 Uhr vormittags im Kreisamt 
Brzeziny einzufi nden.

[Tekst polski obok]: Cesarsko-Niemieckie Prezydjum Policyjne 
w Łodzi, Biuro Powiatowe [w:] Brzezinach, Brzeziny, 4-go Listopada 
1916 r.

Z polecenia Pan Prezydenta Policyji uprasza się w celu przyjęcia 
do wiadomości obwieszczenia „Państw sprzymierzonych” o przyby-
cie w Niedzielę dnia 5-go Listopada r.b. o godz. 11 1/2 rano do Biura 
Powiatowego w Brzezinach. 

lejowych, od grudnia 1918 czołowy działacz komunistyczny wśród kolejarzy, zob. 
wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Grochulski [dostęp: 17.01.2018]. Mieczysław Suł-
kowski prezes radykalnego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP, 
a następnie członek Wydziału Kolejowego KC KPRP, zob. L. Hass, M. Lech, op. 
cit., s. 171−173.    
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Aneks 2. Zaproszenie imienne na Zjazd [druk] 

Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego
Departament Spraw Wewnętrznych

L. 110/VI
Zaproszenie

dla J.W. Pana Apolinarego Tarczyńskiego
w Brzezinach

Na Krajowy Zjazd zwołany przez Departament Spraw Wewnętrz-
nych Tym. Rady Stanu w celach informacyjnych i organizacyjnych.

Zjazd odbędzie się według załączonego programu w dniach
16-go 17-go marca 1917 r. w Warszawie w sali Stow. Technicznego, 

Czackiego 3 (dawniej Włodzimierska).
Niniejsze zaproszenie stanowi równocześnie zjazdową kartę

legitymacyjną i służy jako karta wstępu do sali obrad.
 M. Łempicki
 Dyr. Dep. Spr. Wewn.

[Poniżej dołączono zezwolenia na podróż do Warszawy]

Gilt in Verbindung mit dem vorschriftsmassigen Pass
als REISESCHEIN zur Reise nach Warschau und zurück

für die Zeit vom 12 bis 19 Maerz 1917.
Warschau, 8/III, 1917

 Generalgouvernement
 Abtlg.II d. (Passzentrale)
 gez. Braunhalter
 Hauptmann
 [pieczęć okrągła policji] 

Aneks 3. Zjazd Krajowy − Departament Spraw Wewnętrznych TRS
25.III.1917. [tekst pisany ręcznie]

Sprawozdanie ze Zjazdu Krajowego
Zwołanego przez Dep. Spr. Wewn. T.R.S.

na d. 16 i 17 marca 1917



 351 

Odzyskiwanie niepodległości. Z dokumentów Apolinarego Tarczyńskiego (1879−1945)...

w Warszawie.
odczytane d. 25.III.1917

w Brzezinach
przez uczestnika Zjazdu

A. Tarczyńskiego
[tekst sprawozdania liczy 13 stron, w tym miejscu cytowane jest 
tylko jego zakończenie − TS]

A teraz, zanim przejdę do zakończenia swego referatu, ośmielę się 
przedstawić kilka propozycji: Więc przede wszystkiem proponuję 
przesłanie do R. Stanu następującej rezolucji naszego dzisiejszego ze-
brania:

Deklaracja do T. Rady Stanu: Sfery inteligenckie powiatu brzeziń-
skiego na zebraniu w dniu 25. III w Brzezinach zwołanym przez uczest-
ników Krajowego Zjazdu, zwołanego przez Dep. spraw wewnętrznych 
T.R. stanu 17 b.m. w Warszawie, w celu zdania sprawozdania z tego 
zjazdu i poinformowania ogółu miejscowego społeczeństwa o treści 
referatów, przebiegu obrad i dyrektywach otrzymanych od obecnego 
T. Rządu Polskiego − niniejszym, po wysłuchaniu sprawozdania, oraz 
przeprowadzonej dyskusji jednomyślnie zgłaszają do T. Rady Stanu 
następujące rezolucje:

Uznając w T. Radzie Stanu Królestwa Polskiego do czasu zwołania 
właściwego Sejmu Tymczasowy Rząd Polski, zebrani i pod aktem ni-
niejszym podpisani załączają pełną swą gotowość posłuchu, uznając 
konieczność jak najśpieszniejszego tworzenia wojska polskiego w dro-
dze prawidłowego poboru i opartego na kadrach bohaterskich Legio-
nów.

Oczekują jak najrychlejszego zwołania Sejmu w celu wytworzenia 
normalnych warunków istnienia Państwowości polskiej i objęcia przez 
nią wszystkich dziedzin życia wewnętrznego.

W tym celu idąc za dyrektywą T. Rady Stanu jako następny krok do 
realizacji tego zadania wymieniają nazwisko wybranego przez siebie 
i uposażonego w ogólne zaufanie kandydata na przedstawiciela w po-
wiecie, tak nazwanego komisarza T. Rady Stanu mianowicie: 

p. ..........................[puste miejsce]
którego zatwierdzenia i nominacji spodziewać się będą.
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W sprawie armii polskiej kwestią pierwszorzędnej wagi jest, by 
dopiero po utworzeniu jej w całości wysłaną została na front. Gdyby 
T. Rada Stanu uznała za możliwe wysyłanie mniejszemi formacjami, 
byłoby to rozproszenie sił naszych [...]33. Proponuję wysłanie delegata 
do Warszawy w celu wręczenia deklaracji T.R.S. 

Aneks 4. Protokoł Zjazdu Delegatów Gminnych pow. Brzezińskie-
go z d. 12/XI-1918 r.

[pisany na maszynie]

Roku 1918 d. 12 listopada. Zgodnie z uchwałą uczestników zjaz-
du ogólnego, z d. 9 b.m. i roku, w dniu dzisiejszym złożono zebranie 
upoważnionych w tym celu przez specjalne uchwały poszczególnych 
gmin i miast powiatu Brzezińskiego, na którym po przedyskutowaniu 
różnych wniosków ze strony prezydjum, jako też uczestników zebra-
nia, zadecydowanem i postanowionem zostało, co następuje:

1/ Zatwierdzono złożone przez gminy oddzielne i miasta uchwały co 
do zorganizowania w gminach i miastach powiatu Brzezińskiego Stra-
ży Bezpieczeństwa Publicznego, dodając ażeby dla połączenia i ujęcia 
w jedną całość organizacji tej, powołać, w charakterze instruktora − 
ofi cera wojsk polskich oraz niezbędnego w tym wypadku sekretarza. 
Wynikłe stąd koszty rozłożyć na wszystkie gminy i miasta powiatu.

2/ Urządzić czasową komisję do zarządzania sprawami powiatu, 
w skład której wejść winni  po jednym delegacie z każdej gminy i mia-
sta, zaś z miasta Brzezin jeden chrześcijanin i jeden żyd.

3/ Broń jaka jest lub będzie jeszcze odebraną od władz okupacyj-
nych, bacząc, ażeby nie dostała się w niepowołane ręce, zliczyć, spisać 
i scentralizowawszy, rozdać pomiędzy gminy poszczególne i miasta 
dla uzbrojenia Straży Bezpieczeństwa Publicznego.

4/Wybrać osobę godną zaufania i odpowiednio do tego uzdolnioną 
dla tymczasowego zarządzania powiatem, której powierzyć powołanie 
ludzi odpowiednich do kierowania poszczególnemi wydziałami i spra-
wami tegoż powiatu.− Dokonanemi, wobec nagłości sprawy wybo-
rami na stanowisko powyższe, większością głosów, powołany został 
p. Apolinary Tarczyński z Brzezin, który obejmując kierownictwo, 

33  Kilka wierszy nieczytelnych.



 353 

Odzyskiwanie niepodległości. Z dokumentów Apolinarego Tarczyńskiego (1879−1945)...

natychmiast poczynił wszelkie zarządzenia, zwłaszcza najpilniejsze, 
mające na celu dobro i spokój mieszkańców powiatu brzezińskiego.

 
Podpisy [ręczne]
Przewodniczący zebrania: /-/ Członkowie kom. Organizacyjnego :
   /-/Roman Kochanowski                   Sz. Borwański   /-/ Jan Wietesa
  /-/Ks. Witold Nadolski                          inż. Dr. Dobrzycki
/-/ Antoni Suchorski Sekretarz Prezydjum /-/ A. Walter  /-/Ks. Kalicki

Aneks 5. Raport Taksatora [kopia? ręcznego pisma i odpis pisany 
na maszynie] 

UBEZPIECZENIA WZAJEMNE 
Budowli od ognia w Królestwie polskim[!] 
Taksator pow. Brzezińskiego 
15 listopada 1918 roku n. 4680.

Do Zarządu Wzaj. Ubez. Bud. od ognia w Król. Polskiem. 
Warszawa Jerozolimska 55. 

Wydział I  
Raport 

Przerwa komunikacji nie pozwoliła mi dotychczas donieść o za-
szłych tu w Brzezinach wypadkach łączność z biurem posiadających. 
Wobec wiadomości politycznych masowo napływających powstała 
wpośród nielicznej inteligencji tutejszej myśl przygotowania Straży 
Bezpieczeństwa. W tym celu zawiązał się w niedzielę 3 b. m. wie-
czorem Komitet Organizacyjny, do którego należał pom. tutejszego 
biura p. Apolinary Tarczyński jako projektodawca, niżej podpisany 
i 8 osób z miasta. Komitet ten odbył w poniedziałek 4 b.m. z b. na-
czelnikiem b. władz okupacyjnych i ze zjazdem ziemian pow. Brze-
zińskiego narady, z których wynikło, że należy zorganizować Straż 
Bezpieczeństwa nie tylko dla miasta, ale  i dla całego powiatu. W tym 
celu zwołany został na sobotę 9 b.m. ogólny zjazd powiatowy. Zjazd 
ten, bardzo liczny, postanowił, aby każda gmina urządziła dla sie-
bie autonomicznie straż bezpieczeństwa, z tem zastrzeżeniem, że 
straże te poddane będą jednej władzy na cały powiat. W tym celu 
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odbyły się po wszystkich gminach 11 b.m. zebrania gminne, które te 
straże urządziły; a równocześnie wybrały delegatów na zjazd tychże 
delegatów w Brzezinach, gdzie 12 b.m. w południe miano wybrać 
komendanta Straży bezpieczeństwa.−Tymczasem rozkład władz oku-
pacyjnych nastąpił tak nagle, że już w nocy z 11 na 12 odszukał b. 
naczelnik powiatu b. władz okupacyjnych członków Komitetu celem 
oddania natychmiastowego władzy. Pertraktacje w tej sprawie trwały 
do wtorku 12 b.m. do godziny 12, t.j. do chwili zebrania się zjaz-
du delegatów gminnych. Zjazd ten musiał więc od razu decydować 
sprawę władz powiatowych. Z pośród kilku wymienionych kandy-
datów, wybrał zjazd ten na tymczasowego honorowego i chwilowego 
bezpłatnego kierownika pow. brzezińskiego ,,pomocnika biura pow. 
ubezpieczeń p. Apolinarego TARCZYŃSKIEGO. Wobec koniecz-
ności zorganizowania władzy i niedopuszczenia tem samem do ja-
kichkolwiek wybuchów anarchji, udzieliłem p. Tarczyńskiemu urlopu 
do czasu zdecydowania tej sprawy przez Naczelne Władze krajowe 
lub decyzji Zarządu.− Pan Tarczyński pełni więc od wtorku obowiąz-
ki honorowego tymczasowego Naczelnika powiatu Brzezińskiego.

 Taksator Ubezpieczeń /-/ Inż. Dr. Dobrzycki.

(Protest w sprawie unieważnienie wyboru A.T.) 
[Odpis pisany na maszynie]

Stanisław Thugutt
Gabinet Moraczewskiego

Do Pana Ministra 
Spraw Wewnętrznych 

Doszło do mojej wiadomości, że w powiecie Brzezińskim w dniu 12 
b.m. został  przez delegatów gmin powiatu wspomnianego wybranym 
na naczelne stanowisko tegoż powiatu Inżynier taksator wzajemnych 
ubezpieczeń budowli od ognia p. Tarczyński, człowiek który swą pra-
cą zjednał sobie uznanie ogółu. Tymczasem przed kilku dniami jako-
by miał zjechać na miejsce człowiek wyznaczony przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, który unieważnił wybory wyżej wspomniane 
z czego ludność miejscowa nie jest zadowolona. Wobec czego usilnie 
prosiłbym o zbadanie rzeczy na miejscu i zadosyć uczynić woli ludności 
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o ile przeciw temu nie ma zasadniczych przeszkód. Na szefa biura po-
wiatowego miałbym [?] odpowiedniego kandydata p. Szczerbińskiego 
z Mrogi-Dolnej [?] […]34 powiatu.

 Z szacunkiem Błażej Stolarczyk
 Warszawa, Związek Kółek
 Rolniczych, Kopernika 30.
 dn. 20/XI-1918 roku 

Aneks 6. Broszura agitacyjna z grudnia 1918 r.
[Maszynopis z poprawkami kandydata]

Broszura agitacyjna
Apolinarego Tarczyńskiego

Kandydata na posła do Sejmu
Ustawodawczego
z okręgu XIII-go

Ziemi Łódzkiej, Łaskiej i Brzezińskiej

 [z tekstu broszury liczącego 17 stron wykorzystuję tylko cz. V − TS] 

A teraz, ponieważ siłą rzeczy najwięcej mnie wiąże spraw z powia-
tem brzezińskim, jako tym, w którym przez lat 3 zamieszkiwałem 
i pracowałem i znam najlepiej stosunki, warunki i potrzeby lokalne, − 
powiem jak ja rozumiem, że w najbliższym czasie potrzeby te winny 
być załatwiane. Zarządzanie temi sprawami jest wprawdzie rzeczą nie 
moją, lecz władz powiatowych,− jednak jako obywatel mam prawo 
zdanie swe wypowiedzieć. To mi pozwoli niejako konkretnie, tak jak-
by na realnym gruncie rozwinąć mój sposób ujmowania zadań o cha-
rakterze społeczno-gospodarczym.

Co jest zatem do zrobienia w powiecie Brzezińskim?
A więc: 1) Przede wszystkim prawidłowa aprowizacja miast przez 

producentów wiejskich. Winno to być dokonywane w bezpośrednim 
porozumieniu z jednej strony z istniejącymi radami robotniczymi, 
którym należy pomóc rozumnie, by w sposób bardzo kulturalny i li-
czący się z istotą rzeczy i możliwości, postulaty swe w życie wpro-

34  Fragment nieczytelny.
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wadzały, − z drugiej; Radą Powiatową, by kontakt ten między tymi 
dwoma odłamami szerokich warstw społeczeństwa naszego utrzymać 
i dać im samym możność sprawy swe załatwiać po bratersku możliwie 
bezpośrednio między sobą.

2) Aprowizacja ŁODZI dokonywać się winna również na podstawie 
porozumienia przedstawicieli tamtej Rady Robotniczej z Radą Powia-
tową Brzezińską, w tej części, jaka przypaść winna na nasz powiat.

3) Aprowidowanie mieszkańców wsi w produkty takie, jak cukier, 
sól, węgiel, nafta, kawa, herbata, cykorja i.t.d. dokonywać się win-
na przez Kooperatywę Główną Urzędu Powiatowego pod adresem 
Kooperatyw Gminnych. Gdzie ich jeszcze nie ma winny powstać. 
Do czasu ich powstania rozdzielać muszą urzędy gminne i sołtysi.

4) Poza aprowizacją do najpilniejszych zaliczam: Roboty publicz-
ne, a mianowicie: bezzwłoczne przystąpienie do budowy brakujących 
jeszcze szos. Jakich, rozstrzygnie Rada Powiatowa. Następnie połą-
czenie kolejką wąskotorową Strykowa z Rogowem przez Brzeziny, 
z dodatkową odnogą z Brzezin do Koluszek, przez co otrzyma się ko-
munikację wzdłuż powiatu z północy na południe, oraz przez połącze-
nie oddalonych miast, mianowicie Łęczycy, Rawy i Tomaszowa. Spo-
dziewać się należy wkrótce ożywionego ruchu pasażerskiego i towa-
rowego, a co za tem idzie dochodowości kolejki, z której można będzie 
czerpać znaczne zyski, na ogólne następnie dobro ludności obracane 
następnie w łącznej działalności z Zarządem Powiatu Łódzkiego bu-
dowa tramwaju Łódź−Brzeziny. Zaprowadzenie sieci telefonów przez 
połączenie z centralą w Brzezinach wszystkich urzędów gminnych, 
magistrackich i innych, oraz za wysoką opłatą prywatnych abonen-
tów (50). Środki na wymienione przedsiębiorstwa znaleźć by można: 
w części z kapitałów prywatnych mieszkańców powiatu przez wy-
puszczenie akcji; w części przez obciążenie kas gminnych; wreszcie 
przez nałożenie jednorazowego w ratach podatku wyłącznie na posia-
daczy ziemskich, wiejskich i miejskich. Przeprowadziwszy te zadania 
zatrudnić i wyżywić bylibyśmy w stanie szerokie masy dotychczas 
głodujących i zdemoralizowanych robotników. 

5) W tym samym kierunku zmierzającą akcją winno być usiłowa-
nie podniesienia z martwych przemysłu krawieckiego. Uważam, że 
dałoby się to uskutecznić w znacznym stopniu w pierwszym rzędzie 
przez nawiązanie bezpośrednich stosunków z centralnymi władzami 
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wojskowymi, przez co przemysł ten, tak tu szeroko i tandetnie roz-
winięty na export do Rosji przed wojną, mógł by się teraz odrodzić 
i rozwinąć na zasadach uczciwych i zdrowszych, pod odpowiednią 
kontrolą czynników miarodajnych.

6) Dwa poprzednie zakresy działalności, należy przypuszczać, 
szybko ożywiły by i wzmocniły życie w powiecie, a zatem i inne gałę-
zie przemysłu, jak cegielnie, cementownie i.t.d. podniosłyby się, przez 
co ogólny dobrobyt wzrósłby i zbliżył do normalnego, a może go prze-
wyższył. Mas głodujących robotników byśmy nie widzieli.

7) W ścisłej łączności z działalnością powyższą winno być surowe 
prześladowanie wszelkiego rodzaju włóczęgostwa i próżniactwa. Rada 
Powiatowa winna sprawować funkcje Pośrednictwa Pracy.

8) Następnym ważnym zadaniem, na które pilną zwracać należy 
uwagę, jest nielitościwe prześladowanie wszelkiej spekulacji oraz pa-
skarstwa i jak najściślejsze pod wielkimi karami energiczne przestrze-
ganie ustanowionych każdorazowo przez obustronnych rzeczoznaw-
ców pod kierunkiem Rady Powiatowej cen maxymalnych (52). 

9) Życie handlowe winno być stopniowo skierowane w jedno zdro-
we łożysko, jakim jest bezpośrednia styczność producenta z konsu-
mentem, czyli kooperatywy. Kto z wolno handlujących na swoją rękę 
przekroczy przepisy o handlu tracić będzie prawo do takowego i musi 
się wziąć do pracy innego rodzaju. Będzie to najradykalniejszym spo-
sobem zahamowania wyzysku, obok kar pieniężnych doraźnych. Zaś 
paskarzy karać się powinno chłostą i więzieniem.

10) W powiecie winna być bezzwłocznie puszczona w ruch jedna 
państwowa gorzelnia, głównie dla potrzeb przemysłu, oraz jeżeli się 
da, jeden browar. Wszystkie potajemne ścigać się powinno z całą ener-
gią i bez miłosierdzia.

11) Pożądanem jest urządzenie i uruchomienie w Brzezinach ga-
zowni, jako, że dzięki produktom ubocznym, wysoko się kalkulu-
jącym, z wielką korzyścią dla miasta można wykorzystać materjał 
opałowy, jakim jest węgiel kamienny. Przytem sieć gazowa przynosi  
wielką ulgę i wygodę szerokiej ludności. Elektrownia winna pozostać, 
ulepszona należycie.

12) Wreszcie bruki, chodniki w miastach, stan sanitarny domów, 
klatek schodowych, mieszkań i podwórzy, szpitalnictwa i.t.d. winno 
uzupełnić usiłowanie władz powiatowych.
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------------------
Jestem radykalnych przekonań w znaczeniu daleko idących reform, 

lecz ani jestem doktrynerem, ani tym bardziej demagogiem. Rady-
kalizm mój doskonale godzę z Patryotyzmem, który jest wrodzony 
duszy mojej i który stanowi Credo mego serca!

-------------------
[tekst maszynowy − skreślony] Dlaczego nie należę do żadnej par-

tii?
Oto dlatego, że: 1) program żadnej nie odpowiada ściśle moim wła-

snym przekonaniom, w kolizji zaś z sumieniem własnem pozosta-
wać nie chcę, 2) zraża mnie taktyka oraz metody partyjne, zwłaszcza 
krańcowych kierunków, do których przekonaniami swemi najbardziej 
mógł bym się zbliżyć.

Dlatego jestem bezpartyjny i do Sejmu kandydować będę z listy 
bezpartyjnych. 

[dopisek ręczny] Dlatego przystąpiłem do Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, [...]35. jako tego, które najbardziej odpowiada moim przeko-
naniom społecznym i politycznym.

Artykuły te moje programowe drukuję jednocześnie w „Wyzwole-
niu” jako organie Stronnictwa, do którego przystąpiłem oraz w „Gaze-
cie Polskiej” jako organie radykalnej inteligencji polskiej.

 Pisałem w Brzezinach, w dniach 25, 26, 27 grudnia 1918 r. 

Aneks 7. Apolinary Tarczyński. 1919 r. − delegowany na Bliski 
Wschód przez MSZ 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
dnia 5 lutego 1919 r.
N. A. 423

Do Ministerstwa Skarbu
i Urzędu Pożyczek Państwowych

Z uwagi na projektowaną delegację na Bliski Wschód Minister-
jum Spraw Zagranicznych proponuje Ministerjum Skarbu w celu 
rozpowszechnienia Pożyczki państwowej wśród zamożniejszych sfer 

35  Fragment nieczytelny.
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przemysłowych i handlowych Polonji oraz żywiołów obcych na Kau-
kazie powierzenie tej akcji osobie zaufanej. Osoba ta mogłaby udać się 
razem z Delegacją aż do Tyfl isu, skąd, po przeprowadzeniu rzeczowej 
akcji, powróciłaby do Kraju również razem z Delegacją.

Według posiadanych materjałów Polaków na Bliskim Wschodzie 
zamieszkuje przeszło 200.000, a w tej liczbie 100 tysięcy jest dobrze 
sytuowanych fi nansowo. Przypuszczalnie zatem liczyć należałoby na 
zrealizowanie pożyczki państwowej w sumie około dziesięciu milio-
nów rubli, któreby Skarb Państwa mogły zasilić.

Wspomniana Delegacja na podróż z Tyfl isu do Teheranu i Tasz-
kientu oraz z powrotem zużyje około miesiąca czasu. W ciągu tego 
miesiąca proponowana osoba zaufania byłaby w możności akcję zre-
alizowania pożyczki w sumie powyższej przeprowadzić. Okoliczność, 
że zarówno tam z obligami pożyczki, jak z powrotem z odnośną sumą 
gotowizny upoważniony jechałby z Delegacją jest nader pomyślną 
i zdaniem wnioskodawcy sposobność taką należałoby wyzyskać.

M.S.Z. pozwala sobie wskazać na P. APOLINAREGO TARCZYŃ-
SKIEGO, znanego sobie, jako człowieka godnego zaufania, który udając 
się na Kaukaz we własnym interesie, mógłby zająć się równocześnie i tą 
sprawą pod kontrolą Delegacji za zwrotem jedynie kosztów przejazdu.

Wydelegowanie natomiast specjalnego urzędnika dla tego celu po-
ciągnąćby musiało znacznie większe koszta, gdyż przedewszystkiem 
wchodziłyby w grę dyjety i wynagrodzenia.

 Szef Sekcji (-) Dr. Jodko
 Medard Downarowicz
 Jodko-Narkiewicz
 Wasilewski
Aneks 7a. [Pismo bez tytułu]

Z powodu wyjazdu P. Apolinarego Tarczyńskiego do Tyfl isu i w związ-
ku z tym wyjazdem przyjmowanych przez niego zleceń od osób prywat-
nych i fi rm handlowych, my niżej podpisani zaświadczamy, iż znamy P. 
Apolinarego Tarczyńskiego jako człowieka nieposzlakowanie uczciwego 
i moralnego, któremu zdaniem naszem, można z całym spokojem powie-
rzyć załatwienie różnych interesów, z których uważamy, że wywiąże się 
ku zupełnemu zadowoleniu osób zainteresowanych.

 Warszawa dnia 22 stycznia 1919 r.
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Podpisy: (-) Adw. przys. Wojciech Fijałkowski, (-) Stanisław Rod-
kiewicz, (-) Mieczysław Dąbkowski Mjr. Wojsk Polskich, (-) Medard 
Downarowicz, b. Minister Kultury i Sztuki, (-) Feliks Oppman, Inż. 
Komunikacji, (-) Jan Lizęga, Inż, Ks. Franciszek Szmidt, (-) Zygmunt 
Kmita, Naczelnik Wydziału Ministerstwa Aprowizacji, (-) Sołtys 
Joachim, ppor. redaktor, (-) Błażej Stolarski, b. Minister Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych, (-) Dr. Jan Markiewicz, (-) Zygmunt Badowski, 
art. malarz, (-) Franciszek Galiński, redaktor i publicysta, (-) Zdzisław 
Dębicki, (-) Aleksander Jaworski, b. Dyrektor Syndykatu Rolniczego 
w Ciechanowie, (-) Kazimierz Jeżewski, Dyrektor Tow. Gniazd Sie-
rocych, (-) Inż. Władysław Chorodyński, (-) Dyrektor Laboratorjum 
Chemicznego w Piatigorsku P. Hetner.

Aneks 7b
Ministerstwo  Warszawa, d. 12 lutego 1919 
Spraw Zewnętrznych
No A 485
Niniejszym zaświadcza się, że pan Apolinary Tarczyński jest ho-

norowym korespondentem Ministerium Spraw Zagranicznych, tak 
w kraju jak i zagranicą.

 Szef Sekcji Wschodniej
 Dr. Witold Jodko
[pieczęć okrągła Ministerstwa Spraw Zewnętrznych]

Aneks 8. Apolinary Tarczyński jako korespondent prasowy (3 wi-
zytówki)

 Gazeta Polska (Warszawa Szpitalna 12)
P. Apolinary Tarczyński
jest stałym Korespondentem
Gazety Polskiej

Redaktor Naczelny
Adam Skwarczyński

Warszawa, dn. 12 lutego 1919 r.

Kurjer Polski     Warszawa d. 6 lutego 1919 r.
Niniejszym zaświadczam, że p. Apolinary Tarczyński jest kore-

spondentem „Kurjera Polskiego”.
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Wszystkie instytucje i urzędy prosimy o udzielenie p. Tarczyńskie-
mu możliwej pomocy w sprawie zbierania informacji dla naszego pi-
sma.

Sekretarz 
Redakcja „Kurjera Polskiego” Stefan Grosstern

 Kurjer Warszawski Warszawa, D. 12.II.1919
W...Pana Apolinarego Tarczyńskiego

Korzystając z wyjazdu Pańskiego zagranicę, prosimy uprzejmie, 
aby Szanowny Pan zechciał nam łaskawie nadsyłać wiadomości i ko-
respondencje, dotyczące życia polskiego w miastach: Konstantynopol, 
Trapezund, Batumi, Tyfl is, Teheran, Sewastopol, Odesa, Konstanza, 
Bukareszt, Kercz, Jałta, Budapeszt, Wiedeń, Kraków i.t.d.

Informacje o polakach[!] i o rzeczach polskich są bardzo potrzebne 
[?]; chodzi o treściwe ich ścisłe wyłuszczanie [?] i oświecanie [?].

 Z poważaniem
 Redaktor naczelny  Konrad Olchowicz

Aneks 9. Wiec na PKP w 1920 r., rezolucja [fragment rękopisu] 
15.II.1920.

Wczoraj na jednym z licznie odbywanych dziś wieców, zamierza-
łem podać następującą rezolucję:

„Pracownicy P.K.P. węzła Warszawskiego, zebrani na wiecu w dniu 
15 lutego 1920 roku w sprawie aprowizacji − jako świadomi celów i po-
trzeb Ojczyzny, przejęci przede wszystkim uczuciami najgłębszej dla niej 
miłości i poświęcenia − oświadczają, że wskutek nierozumnej, wprost 
szalonej gospodarki Władz państwowych z jednej strony, z drugiej de-
strukcyjnej, celowo niszczycielskiej, podziemnej roboty żywiołów ko-
munistyczno-żydowskich, zdążających wyraźnie do doprowadzenia 
kraju naszego do takiego stanu anarchii, nędzy i rozpaczy, w jakim się 
Rosja sowiecka znalazła, do czego w dodatku mimowolnie pomaga im 
ogłupiająca bezkrytyczne masy ciasna działalność bogojczyznianych en-
deków, nadużywających najwznioślejszych haseł i nietykalnej świętości 
do poziomych celów swych partyjnych macherek,oświadczamy, że w re-
zultacie kraj nasz znalazł się nad przepaścią z której szczerzą do nas zęby 
głód, rozpacz, nędza, anarchia i − rozbicie! [...]
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Wobec grozy głodowej śmierci dla mas i ruiny kraju − wzywamy 
Rząd, Sejm i zwracamy się do Naczelnika Państwa z prośbą o zdecy-
dowanie jasne stanowisko w sprawie ratowania nas z przepaści, Ojczy-
zny od zguby”.

[...] wyczuwszy na wiecu Kolejarzy nastrój sobie wrogi − zamia-
ru swego zaniechałem, postanowiwszy w tym momencie zwrócić się 
do Ciebie [Naczelnika − TS]. Puściłem tylko „próbny balon” pod po-
stacią następującego wniosku:

„Żądając zakończenia wojny i powołania dyktatury żywnościowej 
(bo takie już zapadły uchwały), składamy jednocześnie hołd i zapew-
nienie zupełnego zaufania dla Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskie-
go, oczekując od Niego spełnienia do końca czynu dziejowego praw-
dziwego odrodzenia Polski!”.  

lecz otrzymawszy w odpowiedzi od 6000 tłuszczy okrzyk: „Precz 
z tym zdrajcą sprawy robotniczej” zrozumiałem, że czasu już nie ma 
do stracenia!!

 Złożył raport
 Apolinary Tarczyński

Teresa Stawiarska
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Książka, która z powodzeniem może konkurować 
z niejednym podręcznikiem do historii

W przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
ukazała się książka, która wyróżnia się na tle setek tytułów wydawanych 
w tym szczególnym czasie. Książka, która z powodzeniem może konkuro-
wać z niejednym podręcznikiem do historii.

Jej autorka, Anna Wołosik – nauczycielka historii, aktywistka społeczna 
dobrze rozumie potrzebę ciekawego przekazywania wiedzy uczniom. Ma 
w tej dziedzinie spore doświadczenie, jest bowiem autorką serii podręcz-
ników do historii dla szkoły podstawowej i gimnazjum pod frapującym ty-
tułem Opowiem Ci ciekawą historię. To doświadczenie połączone z pasją 
dało efekt w postaci omawianej tu książki. Jest ona niezwykle potrzebna, bo 
na rynku księgarskim brakuje wartościowych publikacji, które by w cieka-
wy i przystępny sposób przybliżały młodzieży wiedzę o przeszłości. 

Przeszłość naszego narodu jest skomplikowana, żeby ją zrozumieć, 
trzeba poznać wydarzenia i ich uczestników, motywy działania przodków, 
uwarunkowania tych działań, trudności i grożące konsekwencje. Młodym 
ludziom niewątpliwie bliższe są sprawy ich rówieśników z przeszłości niż 
dylematy władców czy polityków. Łatwiej zrozumieją historię ukazaną 
przez pryzmat przeżyć rówieśników, niezależnie od tego, czy żyli oni 50, 
100 czy 1000 lat temu. Tę koncepcję wykorzystała Anna Wołosik, czyniąc 
bohaterami, a często też narratorami swojej książki młodych ludzi z począt-
ków XX wieku. Ukazanie historii przez pryzmat losów rówieśników pozwo-
li czytelnikom nie tylko poznać przebieg wydarzeń, ale też sposób myślenia 
i motywy działania. 
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Układ treści został dokładnie przemyślany. Autorka podzieliła książkę 
na pięć części problemowych, których lektura pozwala na odbycie swoistej 
podróży w czasie w obrębie wybranych zagadnień. Narracja toczy się wie-
lotorowo. Z jednej strony mamy tekst odautorski, bardzo oszczędny, daleki 
od szczegółowego wykładu, ale przynoszący niezbędną wiedzę historyczną 
konieczną do zrozumienia omawianych zagadnień. Uzupełniają go zapiski 
młodych ludzi sprzed stu lat oraz dobrane w przemyślany sposób ilustracje. 
Autorka wprowadziła – porządkujące narrację – ramki, w których znalazły 
się dodatkowe informacje (Wczoraj i dziś, Tu rodziła się niepodległość, Scen-
ki z tamtych lat, Cenny przedmiot). Taki właśnie układ – można powiedzieć 
„windowsowy” – jest walorem tej publikacji. Nie lada sztuką jest bowiem 
tak precyzyjne, a jednocześnie tak zminimalizowane zaprezentowanie wy-
branych treści. Podkreślam, wybranych, bo to kolejny walor tej publikacji: 
mądry, zaplanowany wybór, który pozwoli przekazać konkretną wiedzę 
w taki sposób, by nie zanudzić, nie zniechęcić, a ciekawić i – nieco mimo-
chodem – edukować. Walorem książki jest też to, że może ona stanowić nie 
tylko lekturę młodego czytelnika. Jej fragmenty i materiał ilustracyjny może 
z powodzeniem wykorzystać nauczyciel na potrzeby lekcji czy testu spraw-
dzającego wiedzę (ta sugestia wynika zapewne z faktu, że zarówno Autorka, 
jak i recenzentka mają doświadczenie pedagogiczne). 

I  część książki dotyczy bezpośrednio kwestii Wielkiej Wojny 1914−1918 
i jest swego rodzaju wprowadzeniem. Najpierw garść informacji pozwala-
jących zrozumieć specyfi kę tego konfl iktu: wojna światowa, wojna totalna, 
wojna okrutna, wojna nowych broni, wreszcie wojna wielkich przemian. 
W podrozdziale Co trzeba wiedzieć o sprawie polskiej w I wojnie świato-
wej? Autorka w umiejętny sposób przedstawiła dylematy Polaków (Z kim się 
sprzymierzyć, a z kim walczyć; Swoi przeciw swoim), uświadamiając mło-
demu czytelnikowi złożoność sytuacji i tragizm wojny. Podsumowaniem tej 
części jest grafi czne przedstawienie polskiej drogi do niepodległości. 

Po części wstępnej Autorka przechodzi do zaprezentowania udziału 
młodych Polaków w I wojnie światowej. Omawiając działalność Sokołów, 
skautów, Strzelców, prowadzi czytelnika do I Kadrowej i Legionów. Ten wy-
wód poprzedza opowieść o szkole w okresie zaborów. Edukacja to temat nie-
zwykle ważny, bo przecież polskie dzieci uczęszczały do szkół rosyjskich, 
pruskich i austriackich i nie były to szkoły propolskie. Wprost przeciwnie, 
zaborcy zmierzali do wynarodowienia Polaków, dlatego tak istotne było wy-
chowanie domowe i kształtowanie postaw patriotycznych na bazie opowieści



 365 

Książka, która z powodzeniem może konkurować z niejednym podręcznikiem do historii

rodzinnych. Z nauczycielskiego obowiązku Autorka zwraca uwagę na formę 
edukacji wymyśloną i realizowaną przez Konrada Prószyńskiego. 

Narracja rzeczowa i konkretna ukazuje aktywność młodych ludzi wal-
czących o niepodległość na tle działań wojennych, kładąc szczególny nacisk 
na obecność w Legionach rówieśników współczesnych czytelników. Były 
wśród nich także dziewczęta. By temat nabrał bardziej aktualnego charakte-
ru, w ramce zatytułowanej Wczoraj i dziś pojawia się informacja o wciąż ży-
wej tradycji I Kadrowej i corocznym marszu jej szlakiem. Obok wiadomości 
o legionistach na łamach książki pojawiają się wzmianki o członkach POW, 
o żołnierzach Korpusu Polskiego w Rosji, o murmańczykach. Dla współ-
czesnych chłopców – analogicznie jak dla tamtych z początku XX wieku 
– ciekawe będą zapewne fragmenty dotyczące różnych rodzajów uzbrojenia 
oraz opisy wybranych bitew widzianych oczami nastoletnich uczestników. 

Wojna – wg Anny Wołosik (i słusznie) – to nie tylko bohaterstwo, to też 
jej realia: strach, śmierć, ranni. To samotność, dlatego tak ważne są wyko-
rzystane fragmenty listów. Nie brakuje jednak i elementów humorystycz-
nych, takich jak choćby cytaty z zabawnych wierszy, wymowne rysunki czy 
dowcipne historyjki prosto z pola bitwy. Dużo uwagi poświęca Autorka lo-
sowi rannych żołnierzy, przywołując bohaterskie sanitariuszki niosące im 
pomoc w każdych warunkach, często z narażeniem życia. Ciekawie brzmi 
informacja o zaangażowaniu w pomoc rannym wybitnej uczonej Marii 
Skłodowskiej-Curie, której w pracy towarzyszyła 17-letnia córka Irena. 

O czym jeszcze opowiadają bohaterowie książki? O rzeczach prozaicz-
nych, np. o wojennej kuchni i sprawiedliwym dzieleniu chleba, o żołnier-
skiej toalecie (nie bez odrobiny humoru). O tym, że żołnierzom towarzy-
szyły zwierzęta: konie (nie sposób nie wspomnieć słynnej Kasztanki), psy, 
gołębie, niedźwiedzica Baśka. 

Służba w Legionach to też codzienne życie w okopach. Jego wyróżni-
kiem była tęsknota za domem i oczekiwanie na listy od najbliższych. Za-
cytowane w publikacji fragmenty są świetną ilustracją przeżyć i sposobu 
wyrażania uczuć. Dziś, w dobie sms-ów mają one szczególną wymowę. 
W okopach młodzi legioniści sięgali po książki. Poczuwając się do obo-
wiązku walki o ojczyznę, opuszczali często potajemnie szkolne ławy, ale 
nie zapominali o nauce. Właśnie na ten aspekt, że warto uczyć się zawsze 
i w każdych warunkach, kładzie mocny nacisk Autorka. 

Żołnierze chcieli stworzyć w okopach namiastkę domu, stąd obchody 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, których opis znajdzie czytelnik 
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na łamach książki. Autorka zwraca też uwagę na inne przejawy życia legio-
nowego. Przypomina m.in. o wspólnym muzykowaniu, akcentując istotną 
rolę piosenki, a jednocześnie wskazuje ciągłą obecność pieśni legionowej 
w naszej narodowej świadomości (ramka Wczoraj i dziś, s. 65). Obok muzyki 
tarczą osłaniającą przed tragizmem wojny był humor i żart, co potwierdzają 
przywołane przez Autorkę żołnierskie dowcipy i zabawne scenki. Także le-
gionowi dowódcy zostali przedstawienie jako postacie zwykłe, ludzkie, na-
wet Piłsudski został zdjęty z piedestału. Współczesnego czytelnika niewątpli-
wie zainteresuje – o czym doskonale wie Autorka – sport i jego rola w życiu 
legionistów. Stąd wzmianki o meczach i uprawianych dyscyplinach sportu. 

Czas wojny to z jednej strony walka, z drugiej codzienne życie. Część 
młodych ludzi poszła do Legionów, ale reszta żyła w miastach oraz na wsiach 
i musiała zmagać się z trudami dnia codziennego. Ten problem stanowi temat 
części III, o wiele mówiącym tytule Młodzi ludzie w cieniu wojny. Walorem 
publikacji jest zwrócenie uwagi na wojenną codzienność. Czytelnik znajdzie 
tu opisy zniszczonych miast, przez które przeszedł front, tragizm wysiedle-
nia oraz bezmiar rabunkowej polityki wojsk. Na zdjęciach ilustrujących te 
zagadnienia widać twarze ludzi młodych, świadków grabieży. Dobrze, żeby 
współczesny czytelnik miał świadomość, z jakimi problemami musieli się 
borykać jego rówieśnicy, a jednocześnie zrozumiał, że Polacy doświadczyli 
tragizmu wojny już na początku wieku XX, zanim ponownie dotknęła ich 
II wojna światowa. Zwracam na to uwagę nie bez powodu. W naszej świa-
domości I wojna światowa została zepchnięta na margines, nie znamy jej 
wymiaru, nie rozumiemy też, że dla narodu polskiego miała ona szczególne 
znaczenie, bo w jej wyniku, przy naszym zaangażowaniu zbrojnym i dyplo-
matycznym, odzyskaliśmy niepodległość. Niezależnie od trudów wojny Po-
lacy, w tym też ludzie młodzi, demonstrowali swoją polskość. Dokumentuje 
to Autorka opisem pochodów z 3 maja roku 1916. 

Szczególnie ciężkie było życie na wsi. Na barki młodych ludzi, a czę-
sto nawet dzieci spadły liczne obowiązki: pomoc w gospodarstwie, opieka 
nad młodszym rodzeństwem. Często też zajmowali się rannymi i udzielali 
pomocy uciekinierom oraz żołnierzom. Obraz życia społecznego podczas 
wojny byłby niepełny bez ziemiaństwa. Tu Autorka przywołuje udział mło-
dzieży z ziemiańskich rodzin w walce, pomoc potrzebującym, ale przede 
wszystkim wskazuje na tradycje patriotyczne polskiego dworu. Ważny, 
bo niezwykle emocjonalny jest rozdział opisujący nastroje młodych ludzi, 
z przykładami listów pełnych tęsknoty. 
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Nic tak nie przybliża przeszłości, jak opisy życia codziennego. Mamy 
więc na kartach książki obraz ówczesnego mieszkania, ubogi jadłospis, stro-
je, zabawy, lektury, uczucia, a w tle zachodzące na skutek wojny przemiany 
w życiu społecznym (m.in. emancypacja kobiet).

Wydarzenia lat 1914−1918 i zbiorowy wysiłek Polaków doprowadziły 
do odrodzenia niepodległego państwa. Narodziny Polski zostały – w sposób 
skondensowany, sygnalny – omówione w części IV. I tu nie zabrakło wzmia-
nek o udziale młodzieży, m.in. w rozbrajaniu Niemców na ulicach Warszawy. 

Wolność rodziła się jednak powoli, a walczyć o nią przyszło młodym 
ludziom w listopadzie 1918 roku we Lwowie. Nie można było więc pominąć 
słynnych Orląt Lwowskich (tu brawo dla Autorki, że dostrzegła współcze-
sne formy ich upamiętnienia na muralu w Legionowie). Przewołane sylwetki 
uczestniczących w walkach chłopców i dziewcząt pozwalają czytelnikowi 
na współprzeżywaniem tamtych wydarzeń, utożsamianie się z obrońcami 
Lwowa. Anna Wołosik nie pominęła również powstania wielkopolskie-
go, ukazując udział w nim młodych Wielkopolan. Jak wiadomo, młodym 
ludziom nie dane było zaznać spokoju. Musieli ponownie porwać za broń 
w roku 1920 i stanąć murem w obronie ojczyzny. I znów, jak do Legionów, 
poszli do Armii Ochotniczej kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta, poszli 
całymi zastępami harcerze, poszli studenci. Ich losy poznajemy przez pry-
zmat życia księdza Ignacego Skorupki, Zofi i Lipowicz z Ochotniczej Ligi 
Kobiet i płockiego harcerza Tadka Jeziorowskiego. Taki dobór postaci na-
leży uznać za cenny i ciekawy. Tak samo, jak wskazanie udziału kadetów 
z Lwowa w powstaniach śląskich. Wspominając zaangażowanie młodych 
ludzi w walki zbrojne w okresie kształtowania się polskich granic, Autorka 
zwraca uwagę na wszechobecność treści patriotycznych przekazywanych 
młodemu pokoleniu przez rodziców i dziadków. Część IV publikacji kończy 
rozdział ukazujący losy młodych ludzi w wolnej Polsce. 

W epilogu Autorka stawia czytelnikowi pytanie o losy walczących o nie-
podległość w wolnej Polsce i ukazuje kilka przykładów zaangażowania daw-
nych żołnierzy. Skupia się na kilku wybranych (bardzo udanie) zagadnie-
niach: służba w wojsku odrodzonej RP, praca na rzecz gospodarki (na przy-
kładzie Gdyni), praca w oświacie. Przypomina też problemy ówczesnego 
życia, jak choćby walka z biedą na wsi i konieczność szukania lepszego życia 
w mieście lub poza granicami Polski. Główny nacisk kładzie na postrzeganie 
bohaterów walk jako aktywnych uczestników życia codziennego. Podkreśla 
potrzebę pamiętania o ich dokonaniach i okazywania im szacunku. 
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Daleka jest od rozpamiętywania martyrologii narodu polskiego, waż-
niejsze jest budowanie poczucia dumy z dokonań i identyfi kacja współ-
czesnej młodzieży z rówieśnikami. Wydaje się rzeczą oczywistą, że w za-
myśle Autorki jest postrzeganie ich jako zwykłych, młodych ludzi, którzy 
sprawdzili się w trudnym czasie. Młodych, pełnych życia. W tym utwier-
dza też okładka − na fotografi i widać młode twarze, z których bije radość 
i nadzieja. 

O licznych zaletach tej książki wspomniałam już na wstępie. Tu podkreślę 
jeszcze dobre pióro Anny Wołosik, które w połączeniu z wiedzą historyczną 
i znajomością potrzeb odbiorcy daje wartościową publikację. Warto jeszcze 
dodać, że sposób jej napisania daleki jest od naukowego wykładu, nie ma tu 
też tonu mentorskiego ani napuszonego stylu. To na pewno zyska jej uznanie 
w oczach młodzieży. Podobnie jak odniesienia do współczesności, do miejsc 
i zdarzeń znanych młodemu czytelnikowi. I co ważne, książka opowiada 
w sposób radosny o naszym wielkim sukcesie sprzed stu laty, sukcesie, jakim 
było odzyskanie niepodległości. Rzadki to sposób opisywania historii…

Na podkreślenie zasługuje też staranny i przemyślany dobór materiału 
ilustracyjnego, który stanowi niemal 300 fotografi i. Dobrze się stało, że Au-
torka dodała krótką bibliografi ę, będzie to cenna wskazówka dla czytelni-
ków zainteresowanych tematem. 

Wypada więc pogratulować zarówno pomysłu, jak i jego realizacji oraz 
życzyć rzeszy zainteresowanych czytelników. Fakt, że głównym tematem 
książki uczyniła Autorka lata wojny i okres odradzania się Polski po po-
nadwiekowej niewoli powoduje, że wydanie książki wpisuje się w obchody 
100-lecia odzyskania niepodległości i mam nadzieję, zostanie ona zauważo-
na i doceniona, bo w pełni na to zasługuje. 

I choć wydawca mocno podkreśla, że to nie jest kolejny podręcznik na-
pisany przez Annę Wołosik, to jestem głęboko przekonana, że książka może 
śmiało konkurować z podręcznikami, a przynajmniej je uzupełniać. 

Jolanta Załęczny

Anna Wołosik, Bagnet, piórnik, czarny chleb. Jak młodzi ludzie pomogli 
Polsce wybić się na niepodległość, Wydawnictwo Animusz, Łomianki 2018, ss. 
136.
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O biografi styce policyjnej 

Nakładem Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach i Muzeum Nie-
podległości w Warszawie ukazało się wydanie specjalne „Policyjnego Ma-
gazynu Historycznego”, poświęcone niemal w całości historycznej biografi -
styce policyjnej, obejmującej okres ostatnich stu lat. Pierwsza część zawiera 
biogramy ponad ośmiuset osób, w tym funkcjonariuszy Policji − Państwo-
wej, Górnego Śląska i województwa śląskiego, Straży Gminnej, Straży Lu-
dowej, Milicji Miejskiej, Milicji Śląska Cieszyńskiego, a także urzędników 
pełniących kierownicze funkcje w administracji państwowej, włącznie z mi-
nisterialnymi, w resortach spraw wewnętrznych w kraju i na uchodźstwie, 
a także w Komendzie Głównej Policji oraz komendach wojewódzkich.

Autor publikacji i redaktor wydania, Zb igniew Judycki, we wstępie za-
znacza, że podczas opracowywania zbioru brał głównie pod uwagę sylwetki 
tych funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków 
służbowych w kraju i za granicą. Są też postacie policjantów i urzędników 
państwowych z okresu II Rzeczypospolitej, będące ofi arami hitlerowskich 
i stalinowskich zbrodni. Wielu z nich oddało życie w obozach koncentra-
cyjnych lub zostało rozstrzelanych przez Niemców podczas egzekucji w la-
tach wojny i okupacji, ponieśli też śmierć z rąk NKWD wiosną 1940 roku 
w Kalininie. Spotykamy tu nazwiska cenionych kryminologów, grafologów, 
wysokiej klasy specjalistów w zakresie kryminalistyki i medycyny sądowej 
zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Ponadto zamieszczone zostały noty bio-
grafi czne policjantów polskiego pochodzenia zamieszkałych na obczyźnie 
m.in. w Australii, we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy słu-
żyli w polskich formacjach zbrojnych podczas I wojny światowej, powstań 
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śląskich i wielkopolskiego oraz w Legionach. Gdy wybuchła II wojna świa-
towa, niektórzy podzielili los innych sybiraków i pracowali przy wyrębie 
lasów, część z nich trafi ła do służby w Polskich Siłach Zbrojnych na Za-
chodzie. Nie wszyscy wrócili do ojczyzny. Po wojnie wielu funkcjonariuszy 
zdobywało doświadczenia podczas służby za granicą, także w ramach misji 
pokojowych ONZ m.in. na terenie byłej Jugosławii.

Każda biografi a zawiera datę i miejsce urodzenia danej postaci, ukoń-
czone szkoły i uczelnie, pełnione funkcje, przebieg służby oraz otrzyma-
ne odznaczenia państwowe i resortowe, w tym także zagraniczne. Teksty 
znacznej części wzbogacone są fotografi ami udostępnionymi przez Narodo-
we Archiwum Cyfrowe. Prezentowane biogramy są niezwykle interesującą 
lekturą, przypominającą o naszej najnowszej historii, w której w większym 
lub mniejszym stopniu istotną rolę odegrali bohaterowie omawianej publi-
kacji. Przywrócenie pamięci o nich wypełnia po części lukę, jaka powstała 
w biografi styce policyjnej. 

Sylwetki poszczególnych postaci zostały ukazane w układzie alfabe-
tycznym, jednak ze zrozumiałych względów trudno wszystkie zaprezento-
wać. Należałoby jednak wspomnieć o tych osobach, które w różnych latach 
miały w jakimś stopniu wpływ na funkcjonowanie resortów i organów bez-
pieczeństwa. Dotyczy to głównie ministrów spraw wewnętrznych, spośród 
których dwóch − Władysław Raczkiewicz i Stanisław Wojciechowski − było 
potem prezydentami RP, a gen. dyw. Felicjan Sławoj Składkowski − premie-
rem. Podobnie jak on, niektórzy ze wspomnianych dostojników państwo-
wych i urzędników mieli stopnie ofi cerów Wojska Polskiego. Należał do nich 
płk Ignacy Boerner (1875−1933), związany z Polską Organizacją Wojskową 
i Legionami Polskimi, pierwszy w odrodzonej RP komendant Milicji Lu-
dowej (1918–1919), a następnie attaché wojskowy w Moskwie (1923−1924). 
Po powrocie do kraju był ministrem poczt i telegrafów w kilku kolejnych 
rządach.

Z kolei gen. bryg. Jan Jur-Gorzechowski (1874–1948), legionista, 
wcześniej działał w Organizacji Bojowej PPS. Był szefem Żandarme-
rii Polowej I Brygady Legionów. W gronie prezentowanych postaci jest 
wzmianka o ministrze spraw wewnętrznych w latach 1921–1922, inż. 
Stanisławie Downarowiczu (1874–1941), pełniącym także funkcję wo-
jewody poleskiego. W latach hitlerowskiej okupacji był więźniem Pa-
wiaka. Zmarł na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birke-
nau. Jego los podzielił wiceminister w tym resorcie Norbert Barlicki 
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(1880–1941), prawnik, poseł na Sejm w latach 1919–1935, jeden z orga-
nizatorów lewicowych grup PPS do walki z hitlerowskim okupantem.
       Znaną postacią w świecie polityki był Władysław Kiernik (1873–1971), 
minister spraw wewnętrznych (1923), a następnie rolnictwa (1925−1926), 
prawnik, działacz PSL i ZSL. Po wojnie został ministrem administracji 
publicznej (1945–1947) oraz wiceprezesem Towarzystwa „Polonia”. Nato-
miast w latach 30. ubiegłego stulecia funkcję komisarza Policji Państwowej, 
a także naczelnika Urzędów Śledczych PP w Białymstoku i Komendy Woje-
wódzkiej w Lublinie, pełnił Bolesław Kontrym ps. Biały, Cichocki, Żmudzin 
(1898−1953), major WP, który w latach 1918–1922 służył w Armii Czerwo-
nej. Był postacią legendarną, cichociemnym szkolonym w Wielkiej Bryta-
nii, żołnierzem AK i uczestnikiem powstania warszawskiego, a następnie 
ofi cerem PSZ na Zachodzie, skazanym na karę śmierci przez sąd PRL.

Władysław Korsak (1890–1948), zanim został wiceministrem spraw 
wewnętrznych, piastował wysokie stanowiska w służbie państwowej jako 
wicewojewoda warszawski, a potem wojewoda stanisławowski i kielecki. 
Gdy wybuchła wojna wyemigrował do USA, gdzie mieszkał do końca życia. 
W rządzie Tadeusza Mazowieckiego ministrem spraw wewnętrznych był 
Krzysztof Kozłowski (1931–2013). Wcześniej powierzono mu stanowisko 
szefa Urzędu Ochrony Państwa. Nietuzinkową postacią był Paweł Micha-
lak (1969–2012), podinspektor policji, publicysta „Policyjnego Magazynu 
Historycznego” i innych czasopism, autor książek poświęconych historii po-
licyjnego munduru. Był on także wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Policji 
KW w Katowicach, członkiem Zarządu, a następnie sekretarzem general-
nym Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach, działaczem Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Policji. Odznaczony m.in. medalem „Za zasługi 
dla Fundacji Polonia Semper Fidelis”. W gronie prezentowanych postaci nie 
mogło zabraknąć Stanisława Mikołajczyka (1901–1966), ps. Stem, ministra 
spraw wewnętrznych i premiera rządu polskiego na uchodźstwie. Uczestni-
czył w powstaniu wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej (1920) oraz 
w kampanii polskiej 1939 roku. Był posłem na Sejm (1930–1935) z ramienia 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po wojnie został prezesem tej organizacji 
i wicepremierem w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej.

Nadinspektor Marek Papała (1959–1998) zdobył sobie powszechne 
uznanie jako zastępca komendanta, a następnie komendant główny policji, 
pełniąc tę funkcję w latach 1997–1998. Wcześniej zajmował wiele różnych 
stanowisk służbowych, w tym także jako wykładowca w Wyższej Szkole 
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Ofi cerskiej MO w Szczytnie. Został zastrzelony przez nieznanego bandy-
tę. Także śmiertelną ofi arą zamachu, dokonanego przez ukraińskiego na-
cjonalistę w Polsce przedwrześniowej był Bronisław Pieracki (1895–1934). 
Pułkownik WP w Ministerstwie Spraw Wojskowych, II zastępca szefa Szta-
bu Głównego WP, pośmiertnie awansowany na stopień generała brygady. 
Karierę w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczął w 1929 roku, obejmując 
urząd ministra, a następnie ministra bez teki w randze wicepremiera. Zapa-
miętany został jako polityk potępiający rasizm i terroryzm. Kawaler Krzyża 
Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari i innych wysokich odznaczeń 
krajowych i zagranicznych. Przed wojną jego imię nadawano ulicom w wie-
lu polskich miastach. 

Historyczną postacią był por. Jan Piwnik ps. Ponury (1912−1944), 
w II RP aspirant Policji Państwowej. Podczas kampanii polskiej 1939 roku 
dowodził kompanią batalionu zmotoryzowanego policji. Po klęsce wrześnio-
wej przedostał się do Francji, a stamtąd do Wielkiej Brytanii, gdzie został 
przeszkolony jako cichociemny. Po powrocie do Polski został komendan-
tem Kedywu Okręgu V Radomsko-Kieleckiego AK. Zginął podczas starcia 
zbrojnego z żołnierzami wojsk hitlerowskich. W I Brygadzie Legionów słu-
żył jako ofi cer Stanisław Pomianowski (1897–1980). Był ministrem spraw 
wewnętrznych na uchodźstwie w latach 1957–1963, a przed wojną posłem 
na Sejm. Podczas I wojny światowej w armii rosyjskiej służył Władysław 
Raczkiewicz (1885–1947). Prawnik z wykształcenia karierę polityczną 
rozpoczynał jako minister spraw wewnętrznych. Funkcję tę sprawował 
dwukrotnie. Był także wojewodą krakowskim, wileńskim, pomorskim 
oraz marszałkiem Senatu. Gdy wybuchła wojna został prezydentem RP 
na obczyźnie (1939–1947). Wśród Polonii za oceanem znaną postacią był 
porucznik amerykańskiej policji Romuald Sieczkowski (1930–2006). Miał 
ogromne zasługi w zwalczaniu przestępczości, zwłaszcza wśród grup laty-
noamerykańskich i afroamerykańskich. Był współzałożycielem i prezesem 
Stowarzyszenia Policjantów Polskiego Pochodzenia w USA.

Swoistym rekordzistą w sprawowaniu funkcji ministra spraw wewnętrz-
nych był wspomniany gen. dyw. Felicjan Sławoj Składkowski (1885–1962), 
pełniący ten urząd trzykrotnie. Był też wiceministrem spraw wojskowych. 
Lekarz, polityk, publicysta zaprzyjaźniony z Józefem Piłsudskim, w latach 
1936–1939 był premierem. Po napaści Niemiec i wkroczeniu Armii Czer-
wonej na tereny Polski pamiętnego 17 września, podał cały rząd do dymisji 
i udał się na emigrację.
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Ministrem spraw wewnętrznych i administracji w nie tak odległych 
latach był Władysław Stasiak (1966–2010). Zginął w katastrofi e lotniczej 
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Dwukrotnie piastował stanowiska 
szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2009–2010 był szefem 
Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Następcą pierwszego w odrodzonej Polsce prezydenta RP Gabriela Na-
rutowicza, który zginął w wyniku zamachu dokonanego przez prawicowego 
działacza Eligiusza Niewiadomskiego, został w 1922 roku Stanisław Wojcie-
chowski (1869−1953). Funkcję głowy państwa sprawował do zamachu majo-
wego w 1926 roku. Do historii przeszła fotografi a ukazująca jego spotkanie 
z marszałkiem J. Piłsudskim na moście Poniatowskiego. Wcześniej, w latach 
1919–1920 był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Ignacego Jana Pa-
derewskiego. Zapamiętany został jako inicjator przemian modernizacyjnych 
na rzecz usprawnienia funkcjonowania Policji Państwowej. W przeciwień-
stwie do niektórych polityków okresu II Rzeczypospolitej, gdy wybuchła 
II wojna światowa nie emigrował z kraju. Zmarł w miejscowości Gołąbki 
koło Warszawy. 

Na zakończenie prezentacji warto wspomnieć o gen. dyw. Józefi e Kor-
dianie Zamorskim (1890–1983), żołnierzu Legionów Polskich, działającym 
także w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1935 roku mianowany został 
komendantem głównym Policji Państwowej i funkcję tę pełnił do czasu roz-
poczęcia II wojny światowej.  

Postacie, których biogramy stanowią pierwszą część magazynu chlubnie 
zapisały się na kartach naszej najnowszej historii, pozostawiając po sobie 
znaczące dokonania w życiu politycznym kraju, na niwie nauki i polu wal-
ki, a nade wszystko podczas służby w organach porządku publicznego. Nie 
można zapomnieć o ich ogromnych zasługach w zwalczaniu powszechnie 
rozumianej przestępczości czy też osobistym zaangażowaniu w działalność 
społeczną. W słowie wstępnym, wiceprezes Stowarzyszenia Muzeum Policji 
z siedzibą w Kielcach Józef Siwek pisze, że prezentowany materiał to bardzo 
istotny wkład do przygotowywanego trzeciego tomu Encyklopedii Policji. 

W drugiej części publikacji omówiona została działalność wspomniane-
go, istniejącego od 2001 roku Stowarzyszenia Muzeum Policji, którego Rada 
Programowa postawiła sobie za cel upowszechnianie historii tej formacji 
mundurowej między innymi poprzez gromadzenie eksponatów i opracowy-
wanie zbiorów do jej przyszłego muzeum. Stowarzyszenie w swoim dorobku 
ma organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, wystaw okoliczno-
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ściowych, prowadzenie badań oraz przygotowywanie danych do słownika 
biografi cznego i kolejnych części Encyklopedii Policji, której dwa tomy zo-
stały już opublikowane. W tej części wymienione zostały także najważniej-
sze zamierzenia zrealizowane dotąd w regionie świętokrzyskim, wśród któ-
rych na szczególną uwagę zasługuje współpraca ze szkołami i uczelniami 
policyjnymi oraz współudział w zorganizowaniu Międzynarodowego Sym-
pozjum Biografi styki Polonijnej pt. „Polacy i osoby polskiego pochodzenia 
w siłach zbrojnych i policji państw obcych”, które odbyło się w Kwaterze 
Głównej NATO w Mons (Belgia). To tylko niektóre z przykładów aktywnej 
działalności Stowarzyszenia, mającego w swoim dorobku niezliczoną ilość 
różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym sympozjów i konferencji naukowych, 
dobrze służących nie tylko wzbogacaniu wiedzy historycznej, ale także in-
tegracji policyjnego środowiska i jego kontaktom z partnerami społecznymi. 
Wyrazem tego jest podpisanie przez Zarząd Stowarzyszenia porozumień 
o współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacją Polonia 
Semper Fidelis, Stowarzyszeniem Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Pa-
ryżu oraz Instytutem Polsko-Skandynawskim w Kopenhadze. Trudno nie 
wspomnieć o działalności wydawniczej Stowarzyszenia prowadzącego edy-
cję materiałów szkoleniowych i opracowań zawierających zbiory referatów 
wygłaszanych na poszczególnych sympozjach i konferencjach. W harmono-
gramie przedsięwzięć Stowarzyszenia ważne miejsce zajmuje współpraca 
z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach i udzie-
lana jej pomoc charytatywna.

Magazyn zamyka sprawozdanie z XV Międzynarodowego Sympozjum 
Biografi styki Polonijnej „Pod obcymi sztandarami. Polacy w siłach zbroj-
nych i policji państw obcych”, które odbyło się w miejscowości Paprotki koło 
Giżycka z inicjatywy Fundacji Polonia Semper Fidelis, Stowarzyszenia Mu-
zeum Policji i Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

Adam Stasiński

Policjanci, numer specjalny „Policyjnego Magazynu Historycznego”, 
pod red. Zbigniewa Judyckiego, Wydawca Stowarzyszenie Muzeum Policji, Kielce 
2018, ss. 260.
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Stanisław Czaja

Percepcja spuścizny Mikołaja Kopernika

Upowszechnianie się wielkich idei jest jednym z najciekawszych, obok 
przyczyn ich powstawania, wyzwań poznawczych ludzkiego myślenia. Są 
trzy naprawdę ważne pytania w historii nauki oraz w historii każdej jej czę-
ści, a nawet w rozwoju świadomości człowieka:

– jak powstają wielkie, przełomowe idee?
– jak się rozpowszechniają w nauce i ludzkiej świadomości?
oraz
 – co z nich pozostaje?
Pierwsze pytanie dotyka istoty rozwoju nauki, najważniejszych czyn-

ników wpływających na powstawanie takich przełomowych idei. Często 
pojawiają się one jako opozycja obowiązującego paradygmatu lub forma 
jego udoskonalenia, a czasami w oderwaniu od niego, jako zupełnie nowe 
twory ludzkiego umysłu. Taki swoisty powiew świeżego powietrza w za-
mkniętym pomieszczeniu. Zwyczajni ludzie ich nie lubią. Burzą bowiem ich 
uporządkowany świat, zmuszają do intelektualnej refl eksji, a także zmiany 
zachowań. Są trudne do wyobrażenia, często niezrozumiałe, wręcz dziwacz-
ne, przeczące prostej obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, zdrowemu 
rozsądkowi. Spotykają się czasami z agresją, zwłaszcza tych, którzy czerpią 
korzyści z dotychczasowej prostoty pojmowania świata – aktywistów reli-
gijnych, przedstawicieli władzy politycznej czy „koryfeuszy” starej nauki. 
Kwestionuje się poprawność nowych idei, wiarygodność czy prawdziwość, 
a także próbuje na różne sposoby je zdyskredytować.

Drugie pytanie, o sposoby rozpowszechniania się danej idei, jest istotą 
naszych rozważań. Każda nowa, ważna myśl wzbudza zainteresowanie – 
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od przychylnego, niekiedy wręcz entuzjastycznego, poprzez próby spraw-
dzenia jej prawdziwości czy racjonalnego zakwestionowania, aż po aprio-
ryczne odrzucenie, bez jakiejkolwiek poważniejszej argumentacji. Praca 
Christophera Vorbricha jest właśnie próbą zrozumienia ścieżek przenikania 
idei Mikołaja Kopernika do nauki i świadomości mieszkańców Anglii do 
trzeciej dekady XVIII wieku. Autor za cezurę wybrał datę śmierci najwy-
bitniejszego ówczesnego naukowca angielskiego Isaaca Newtona. To bardzo 
trafna propozycja – idee Mikołaja Kopernika otworzyły bowiem zmianę 
dominującego wówczas paradygmatu widzenia świata i miejsca Ziemi oraz 
człowieka, natomiast koncepcje Isaaca Newtona pierwszy okres tych zmian 
zamykają.

Niewielu przedstawicieli tej epoki było świadomych znaczenia idei 
Mikołaja Kopernika – naukowego geniusza i renesansowego omnibusa 
umysłowego. Mikołaj Kopernik był astronomem-hobbystą, a jednocześnie 
sprawnym administratorem, doskonałym lekarzem oraz ekonomistą. Jego 
spór z Ludwikiem Justusem Decjuszem wokół problemów pieniądza należy 
do najwybitniejszych ówczesnych polemik naukowych i zaowocował słyn-
nym prawem Kopernika.

Potomni zapamiętali przede wszystkim Mikołaja Kopernika – astrono-
ma. Jego heliocentryczne idee decydowały bowiem nie tylko o zmianie cha-
rakteru rozwoju XVI-wiecznej nauki, ale przede wszystkim kwestionowały 
utrwalony religijny światopogląd, podtrzymywany zwłaszcza przez Kościół 
katolicki, oraz sposób widzenia miejsca człowieka w Kosmosie. Heliocen-
tryzm Mikołaja Kopernika spowodował, że staliśmy się elementem Wszech-
świata, a nie jego demiurgiem, kimś wyjątkowym, wybranym przez boskie 
siły.

Książka Krzysztofa Vorbricha jest próbą odpowiedzi na drugie pyta-
nie – jak rozpowszechniają się wielkie idee w nauce? Poszukiwanie śladów 
kopernikańskiej koncepcji systemu heliocentrycznego, będącej jedną z naj-
ważniejszych idei w historii ludzkości, dało możliwość spojrzenia na proces 
akceptacji i jej przyczyn, a także na pojawianie się nowych wyzwań, którym 
należało stawić czoło. Myśl angielska jest dobrym obszarem takich analiz, 
ponieważ sama przeżywała od połowy XVI do trzeciej dekady XVIII wieku 
niezwykły okres rozwoju. Autor poświęcił wiele pracy i intelektualnego wy-
siłku, aby znaleźć drogi dotarcia oraz rozpowszechniania tych idei w nauce 
angielskiej, nauce, która przez następne trzy stulecia będzie wiodącą w my-
śli światowej.
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Książce przypisuje się charakter popularnonaukowy, ale nie jest to chyba 
opinia w pełni poprawna. Granice pomiędzy nauką a popularyzacją nauki 
nie są ostre, a często pozornie prostsza (lecz nie uproszczona) prezentacja ma 
silniejsze poznawcze oddziaływanie niż skomplikowany naukowy wywód.

Autor bardzo konsekwentnie podąża wszystkimi rozpoznanymi ścież-
kami przenikania idei heliocentrycznej do naukowej myśli angielskiej, 
od prekursorów w tym zakresie – Roberta Recorde’a, Johna Dee i Thomasa 
Digges’a, aż do Isaaca Newtona i jego słynnych Mathematical Principles of 
Natural Philosophy. Nie boi się wskazać tych spornych płaszczyzn, które 
do dziś budzą wciąż trwające kontrowersje:

– jak mają się odkrycia i idee naukowe do dorobku dotychczasowej fi lo-
zofi i oraz jej interpretacji rzeczywistości?

– jakie są relacje między nauką a religią i teologią?
Idea heliocentryczna doświadczyła w XVI−XVIII wieku tego samego, 

co dziś jeszcze dotyka teorii ewolucji Charlesa Darwina, która jest atakowa-
na różnymi pomysłami, próbującymi zakwestionować jej osiągnięcia. Atak 
ten nadchodzi z dwóch głównych kierunków – od strony teologii i religii, 
na przykład w postaci kreacjonizmu, oraz ze strony fi lozofi i, w postaci kon-
cepcji opartych na antropocentryzmie i zasadzie antropicznej.

W przypadku idei heliocentrycznej pokazano to na przykładzie kontro-
wersji pomiędzy zwolennikami podejścia Arystotelesa oraz fi lozofi i neo-
platońskiej. Myśl Mikołaja Kopernika była poważnym wyzwaniem dla obu 
tych podejść (rozdział 5).

Spory teologiczne są oparte na emocjach i apriorycznie przyjmowanych 
dogmatach. Toczą się często w oparciu o wnioskowanie scholastyczne, w ra-
mach którego dedukcja czy indukcja są podporządkowane aksjomatycznym 
dogmatom wiary. Trudno jest zatem poddać je naukowej analizie i krytyce, 
a heliocentryzm wyraźnie kwestionował wiele z tych dogmatów (rozdział 6).

Całość rozważań Autor prowadzi z szerokim wykorzystaniem tekstów 
źródłowych, co czyni z książki bardzo ciekawe i niezwykłe zestawienie bi-
bliografi czne, cenne dla kolejnych badaczy, podejmujących podobne proble-
my. Przypisy obejmują 51 stron i są same w sobie bardzo pouczającą lekturą.

Christopher Vorbrich wykonał jeszcze jedną archiwistyczną pracę, któ-
rej efekty zamieszczono w poszczególnych załącznikach:

a. A Brief Review of Major Cosmological Theories of Antiquity: The 
Heliocentric Theory of Aristarchus of Samos and the Geocentric Theory 
of Aristotle and Ptolemy, który ukazuje dylematy fi lozofi czno-poznawcze 
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wokół miejsca Ziemi we Wszechświecie, istniejące już w myśli starożytnej;
b. Chronological Graph of Books Dealing with Astronomy Printed in 

England From 1550 to 1700 Illustrating the Reception of the Copernican 
Theory, w którym zestawiono grafi cznie wszystkie angielskie publikacje 
odnoszące się do idei heliocentrycznej Mikołaja Kopernika, które pojawiły 
się pomiędzy 1550 a 1700 rokiem, z podziałem na różne relacje do jego po-
glądów.

Czytelnik otrzymuje w postaci książki Christophera Vorbricha niezwy-
kle cenne dzieło, z kilku powodów: 1) fascynującego tematu, 2) pasjonującej 
analizy i narracji, 3) bibliografi cznego bogactwa, 4) walorów archiwistycz-
nych i źródłowych oraz 5) wzbudzanych inspiracji poznawczych.

Książka The Philosophical Aspects of the Copernican Controversy in 
England Between 1543 and 1727. From Robert Recorde to Isaac Newton 
zasługuje na przeczytanie, a także na opublikowane w innych językach 
(w końcu idea heliocentryczna Mikołaja Kopernika jest bardzo ważna 
dla całej ludzkiej cywilizacji), zwłaszcza polskim, aby przybliżyć jej walory 
mniej zaawansowanym w języku angielskim czytelnikom. To fascynujące 
opracowanie.

Stanisław Czaja

Krzysztof (Christopher) Konstanty  Vorbrich, The Philosophical Aspects of 
the Copernican Controversy in England Between 1543 and 1727. From Robert 
Recorde to Isaac Newton, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2016, ss. 329.



 379 

NASI AUTORZY

Dr hab. Dariusz Adamczyk
Doktor habilitowany nauk teologicznych. Jego dorobek naukowy stanowią prace z zakre-

su pedagogiki, fi lozofi i, pracy socjalnej. Zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozu-
mianego wychowania, personalizmu, edukacji religijnej. Autor licznych artykułów nauko-
wych oraz książek dotyczących teologii biblijnej, jedności Starego i Nowego Testamentu, 
etyki, pedagogiki religijnej.

Kontakt: dar.adam@vp.pl

Dr hab. Jarosław Cabaj
Historyk, profesor w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, od 2012 roku dyrektor wspomnianego wy-
żej Instytutu. Prowadzi badania nad prasą regionalną XIX−XXI wieku (kierownik tema-
tu statutowego „Prasa podlaska w XIX−XXI wieku”), podejmuje też problematykę więzi 
polskich środowisk naukowych i społeczno-zawodowych w okresie zaborów. Opublikował 
m.in. Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w latach 
I wojny światowej (Siedlce 2006), „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny”. Zjazdy ponadza-
borowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej 
(1869−1914) (Siedlce 2007). Od 2015 redaguje wydawnictwo zbiorowe pt. Prasa podlaska 
w XIX−XXI wieku. Szkice i materiały, (t. IV, Siedlce 2015; t. V, Siedlce 2016). 

Kontakt: jaroslaw.cabaj@op.pl

Dr hab. Sebastian Fikus 
Politolog, historyk, publicysta. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym 

Folkwang w Essen. Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosun-
kom polsko-niemieckim na antenie TVP. Laureat pierwszej polsko-niemieckiej nagro-
dy dziennikarzy im. Tadeusza Mazowieckiego w dziedzinie telewizji. Wieloletni ko-
respondent największej rozgłośni regionalnej WDR w Kolonii. Praca doktorska (2005) 
poświęcona była współczesnej historii Śląska. Pracę habilitacyjną, dotyczącą kultury 
politycznej współczesnych Niemiec obronił w 2014 w Instytucie Historii PAN w War-
szawie. Pracuje w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.  

Kontakt: prof.sebastian.fi kus@gmail.com

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk
Historyk i politolog, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpie-

czeństwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach, starszy kustosz i kierownik Instytutu Ruchu Ludowego w Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Prowadzi badania nad ruchami społecznymi, 
partiami ludowymi i chłopskimi, emigracją polityczną po 1945 roku, integracją europejską 
i systemami bezpieczeństwa zbiorowego. 

Kontakt: arek.indraszczyk@2com.pl
 
Dr hab. Waldemar Kozyra
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 

Zakład Historii Najnowszej. Historyk i prawnik. Specjalizuje się w dziejach ustroju i admi-
nistracji na ziemiach polskich w XX/XXI wieku, życiu politycznym II Rzeczypospolitej, 
historii Lubelszczyzny.

Kontakt: w.kozyra@wp.pl 



380

NASI AUTORZY

Dr hab. Grzegorz Majkowski
Profesor Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, specjali-

zuje się w zagadnieniach z zakresu komunikowania w dyskursie politycznym i społecznym. 
Jest autorem i współautorem monografi i i opracowań materiałów źródłowych. Opubliko-
wał kilkadziesiąt artykułów naukowych z zakresu problematyki dyskursu politycznego. 
Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są obecnie sposoby perswazyjnego ko-
munikowania w wypowiedziach Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego i in-
nych wybitnych polityków z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Organizator 
i współorganizator konferencji naukowych, członek komisji i recenzent w postępowaniu 
habilitacyjnym. 

Kontakt: g.maj.wski@gmail.com

Mgr Damian Małecki 
Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim (studia licencjackie) i Uni-

wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie) oraz pedagogiki 
w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej w Lesznie (studia licencjackie). Jest prezesem 
Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół“ w Polsce, redaktorem naczelnym portalu 
wSokole.pl, autorem książki Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół“. Droga do zwycięstwa 
oraz artykułów naukowych i popularnych (publikowanych m.in. w: wp.pl, „wSieci Historii“, 
histmag.org, historykon.pl i in.). Obecnie doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

Kontakt: benybg@interia.pl

Pozostałe biogramy zostały zaprezentowane w poprzednich numerach









Rada wydawnicza:
Halina Czubaszek (prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddział 
Mazowiecki), dr Rafał Dmowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycz-
ny w Siedlcach), dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego), dr Tomasz Kordala (Muzeum Mazowieckie w Płocku), dr Ta-
deusz Samborski (Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP), 
dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

Redakcja:
Marzena Milewska (administracja), Piotr Piegat (promocja), 
Krzysztof Woźniak (DTP), Bożena Tomczyk (prenumerata)

Na okładce: VIII Zlot Sokolstwa Polskiego Katowice 26−29 czerwca 1937, 
wymiary 15,0 x 10,5 cm, karton, druk barwny, pocztówka, P-4317

Tłumaczenie:

Patronat medialny:

Muzeum Niepodległości jest instytucją kultury 
Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Adres redakcji 
(w związku z remontem głównej siedziby Muzeum Niepodległości) 

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, 
01-532 Warszawa tel. 22 839 12 68, 

e-mail: nip@muzeumniepodleglosci.art.pl

Prenumerata: kiosk@muzeumniepodleglosci.art.pl



Czasopismo humanistyczne

Rocznik • 2018 • nr 4 (64)XXV

64

W poprzednich numerach między innymi:

2018 nr 1 (61)

Janusz Gmitruk, Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”;

Lech Ludorowski, Patriotyczno-obywatelska służba Henryka Sienkiewicza dla Ojczyzny;

Anna Jabłońska, Muzeum Narodowe − Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach jako element

polskiej świadomości historycznej i pamięci zbiorowej;

Maria Jolanta Olszewska, Etos obowiązku i poświęcenia. Powstanie styczniowe w twórczości

Marii Konopnickiej;

Jolanta Załęczny, Wielkie pogrzeby twórców literatury i ich wpływ na budowanie postaw

patriotycznych w niepodległej Polsce.

2018 nr 2 (62)

Maria J. Turos, Warszawskie i mazowieckie drogi Dominique'a Jeana Larreya;

Jerzy Mazurek, Brazylia wobec niepodległości Polski w latach 1914–1918;

Mariusz Nowak, Zbiory biblioteczne ziemiaństwa województwa kieleckiego w okresie

międzywojennym;

Franciszek Ziejka, Książka pielgrzym – „Dzieła malarskie” Stanisława Wyspiańskiego;

Jan Wiktor Sienkiewicz, Podróż ku światłu. Ryszard Demel – ostatni artysta generała

Władysława Andersa.

2018 nr 3 (63)

Kamil Borecki, Obóz narodowy wobec wybuchu w Cytadeli Warszawskiej w 1923 roku i jego

konsekwencji na podstawie relacji prasowych;

Kinga Raińska, Korespondencja prywatna oficera II RP por. Juliana Bulsy w zbiorach Muzeum

Warmii i Mazur w Olsztynie;

Janusz Mierzwa, Działalność Polskiego Wydziału Prawa w Oksfordzie oraz organizacji

zrzeszających polskich prawników na terenie Zjednoczonego Królestwa w latach

1940−1947;

Ilona Zaleska, Towarzyszka „Ola” – działalność niepodległościowa Aleksandry Piłsudskiej;

Mieczysław Ryba, Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz – Ormianin i polski patriota.


