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NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ 
2012, nr 1-4 (37-40)

Artur Bojarski

Powstanie Greków w latach 1821-1829 w prasie 
Królestwa Polskiego i Galicji

Powstanie Greków przeciw Turcji było jednym z najdłużej trwających zrywów na-
rodowych w XIX wieku. Rozpoczęło się w marcu 1821 r., początkowo w Mołdawii, 
a następnie na Peloponezie. Miało ono zmienny przebieg, obfitowało w okrucień-
stwo obu stron, co przyczyniło się do wielkiego zainteresowania walką Greków 
wśród europejskiej opinii publicznej, w tym na ziemiach polskich. Popularności 
powstaniu nadawało przybycie do oddziałów greckich wielu ochotników (w tym 
Polaków) z Europy zwanych filhellenami. Walki miały dramatyczny przebieg 
m.in. oblężenie i zdobycie Messolongi przez Turków czy bitwa pod Atenami, 
w której poległ grecki wódz Karaiskakis. Wśród Greków wodzami powstania 
byli Ipsilantis, Kollokotronis, a ich przywódcą politycznym został carski dyplo-
mata greckiego pochodzenia Kapodistrias. Po stronie tureckiej wodzowie i jedno-
cześnie pogromcy Greków to Ibrahim pasza i Reszyd pasza. Sytuację na korzyść 
Greków przeważyła bitwa pod Navarino w 1827 r., w której Anglicy, Francuzi 
i Rosjanie rozgromili Turków. Następnego roku wybuchła wojna rosyjsko-turec-
ka, która faktycznie doprowadziła do końca walk grecko-tureckich i rozpoczęcia 
działań dyplomatycznych w celu ustanowienia niepodległego państwa greckiego.  

Prasa polska poświęcała, w stosunku do innych wydarzeń,
dużo miejsca sprawie powstania Greków w trzeciej dekadzie XIX
wieku. Miało ono miejsce w księstwach rumuńskich oraz w Grecji
egejskiej wraz z Archipelagiem. Było to jedno z najdłuższych po-
wstań narodowych Europy, przykuwające uwagę Europejczyków
swą bałkańską brutalnością i heroizmem powstańców. Zryw nie-
podległościowy Greków przyniósł także konflikty między mo-
carstwami pragnącymi mieć wpływ na bieg wydarzeń w ważnym
strategicznie rejonie cieśnin czarnomorskich. Święte Przymierze
 znalazło się wówczas prawie na krawędzi rozpadu. 

Dwie gazety
Wszystkie ówczesne, najważniejsze polskie gazety z trzech za-

borów zajmowały się obszernie dziejami i problematyką powstania
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Greków 1821-1829. Jako przykład przytoczmy dwie gazety najsil-
niej spolaryzowane w interpretacji powstania: „Kurier Warszawski”
 i „Gazetę Lwowską”.  

Pierwszy numer „Kuriera Warszawskiego” ukazał się 1 stycznia
1821 roku. Gazetę założyli dziennikarze Bruno Kiciński i Teodor 
Morawski. Obaj redaktorzy, doceniając znaczenie nowoczesnej 
prasy i jej siłę oddziaływania na opinię publiczną, założyli wydaw-
nictwo nowego rodzaju, a mianowicie tanią i przeznaczoną dla szer-
szego ogółu czytelników gazetę informacyjną o liberalnym charak-
terze. Gazeta obficie korzystała z przedruków z zagranicznej prasy 
liberalnej. Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim nie pozwo-
liła jednak Kicińskiemu na rozwinięcie interesu z „Kurierem”. 

W konstytucyjnym Królestwie Polskim dyrektorem Cenzury
i wychowawcą młodego pokolenia Polaków został od 1819 roku 
Kalasanty Szaniawski. Informacje międzynarodowe zamieszczane
w prasie Królestwa Polskiego podawano zgodnie z linią polity-
czną Petersburga. I tak, o powstaniu greckim pisano z punktu
widzenia polityki bałkańskiej Rosji – przychylnie i z dającą się wy-
czuć sympatią. Ale wolno tak było pisać o wydarzeniach w dale-
kiej Grecji, natomiast już samo słowo „wolność” budziło czujność
cenzora. Szaniawskiego oburzyła pewnego dnia wzmianka w prasie 
o wybiciu się Grecji na wolność przy pomocy Rosji1.

Mocą postanowienia cenzury z sierpnia 1822 roku zabronio-
no sprowadzania do Królestwa Polskiego wielu pism o orientacji 
liberalnej, co znacznie zubożyło spektrum poglądów w serwisie 
zagranicznym „Kuriera”. Przechwytywane na granicy gazety były 
konfiskowane przez policję. Kłopoty Kicińskiego i Morawskiego
z cenzurą zadecydowały o sprzedaży gazety z końcem 1821 r. znanemu
aktorowi i pisarzowi  Ludwikowi Dmuszewskiemu. 

Udzielając zezwolenia w 1811 r. na debit „Gazety Lwowskiej”,
urzędnicy wiedeńscy mieli nadzieję, że będą mogli germanizować Po-
laków inaczej, mając do dyspozycji wydawane i kontrolowane przez 
siebie pismo w języku polskim. Wydawcą i pierwszym redaktorem 
„Gazety Lwowskiej” był Franciszek Kratter, z pochodzenia Nie-
miec. W okresie pierwszych lat powstania greckiego gazeta opierała 
się przede wszystkim na relacjach kilku wrogich powstaniu gazet; 

1 T. J. Chamski, Opis krótki lat upłynionych, opracowanie i wstęp Bielecki R., Warszawa 1989, s. 141.
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„Dostrzegacza Austriackiego” („Osterreichische Beobachter”), „Gazety
 Wiedeńskiej” („Wiener Zeitung”), „Dostrzegacza Wschodniego” 
(„La Spectateur Oriental”). Poprzez taki dobór korespondencji sta-
ła się eksponentem konserwatywnej polityki dworu wiedeńskiego 
i tak też była w społeczeństwie galicyjskim odbierana. Od 1812 roku 
gazeta miała także swą mutację w języku niemieckim – „Lember-
ger Zeitung”, którą wydawał przy dużej dotacji władz austriackich 
drukarz Józef Schnayder, a redagował niejaki dr Jerzabek (zgerma-
nizowany Czech?). Mimo, że nikt we Lwowie po niemiecku nie 
chciał czytać i pisać (oprócz urzędników i wojskowych Niemców) 
„Lemberger Zeitung” utrzymywana była ze względów politycz-
nych przez kilka dekad. Losy Franciszka Krattera były typowe dla 
Niemców lwowskich. Nie wiadomo, czy on sam władał językiem 
polskim, ale najprawdopodobniej jego dwie córki pozostałe we Lwo-
wie mówiły już językiem, jakim wyrażała się większość Lwowian.
   

Różne punkty widzenia powstania
Na stronach polskiej prasy znalazły swoje miejsce stałe rubry-

ki zatytułowane: Od granic tureckich, Znad granicy Multan, Gre-
cja, Turcja itd., gdzie informowano o sprawach greckich. W każdej 
z gazet inne były motywacje przedstawiania tych samych faktów. 
Wiązało się to z różnymi punktami widzenia polityki europejskiej 
państw, na terenie których prasa ta wychodziła. Stąd też wynikało 
nierównomierne informowanie czytelników gazet polskich o wy-
padkach zachodzących na ziemiach greckich. Śledząc doniesienia 
„Kuriera Warszawskiego” z Królestwa Polskiego, czytelnik spo-
tyka się z sympatią dla powstania i bezkrytycznymi z reguły do-
niesieniami o sukcesach powstańców. Z jednej strony jest to echo 
poglądów młodych redaktorów, nawiązujących do „liberalnych” 
deklaracji króla-cara Aleksandra I i zafascynowanych podobnymi 
trendami na Zachodzie. Z drugiej strony, afirmacja przez redakcję 
gazety samego powstania (dla porównania sens jego negowała pra-
sa lwowska), musiała odpowiadać lojalistycznym czynnikom rzą-
dowym Królestwa dostosowującym się do linii politycznej Rosji. 

Na łamach galicyjskiej „Gazety Lwowskiej” czytelnik spoty-
ka się z bezustanną krytyką i złośliwościami (szczególnie w pierw-
szych latach) wobec powstańców i samej idei powstania. I tu również 
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czytelnik może łatwo zauważyć fascynację redaktorów, tyle, że tym 
razem konserwatyzmem i ideologią Świętego Przymierza. Komenta-
rze i dobór artykułów przedrukowywanych w „Gazecie Lwowskiej” 
dostosowano do polityki realizowanej przez Klemensa Metternicha. 

Prasa ówczesna korzystała z różnorodnych źródeł informacji –
z raportów, doniesień, korespondencji od naocznych świadków.
Powstanie greckie opisywane przez pryzmat doniesień polskich
gazet dawało czytelnikom jego syntetyczny obraz, chociaż zdarzały
się luki w ciągłości opisu wydarzeń. 

Przez dziewięć lat trwania powstania greckiego prasa polska, 
którą można nazwać głównym wyrazicielem polskiej opinii publicz-
nej konsekwentnie, chociaż z różnymi intencjami politycznymi, opi-
sywała jego przebieg. W latach 1821-1823 na wydarzenia greckie 
nałożyły się rewolucje we Włoszech i Hiszpanii, traktowane jedna-
kowo niechętnie przez polskich redaktorów. Jednak dopiero stosu-
nek do powstania Greków podzielił polską prasę. Inny zatem obraz 
powstańczego zrywu greckiego „widział” czytelnik z Królestwa Pol-
skiego, a inny z Galicji. Można zaryzykować twierdzenie, że w każ-
dej z tych części ziem polskich istniały w latach 1821-1829 różne 
wersje powstania Greków. Różnice dotyczyły zarówno przebiegu 
wydarzeń, jak i głównych postaci występujących w doniesieniach. 

Stosunek władz Austrii do wydarzeń greckich znajdował swo-
je echo w wiedeńskiej prasie, najczęściej cytowanej w „Gazecie 
Lwowskiej”. Początkowo, po wybuchu powstania greckiego, gaze-
ty wiedeńskie milczały, nie zamieszczając na swoich łamach prawie 
żadnych wiadomości z Mołdawii, Wołoszczyzny i Grecji. Ignorując 
niejako wybuch powstania, liczyły na jego szybki upadek. Później 
zajęły jednoznacznie wrogie wobec walczących Greków stanowi-
sko, co wynikało być może z obaw kanclerza Metternicha o wielo-
etniczne społeczeństwo Austrii. W gazecie pisano za „Spektatorem 
Wschodnim” o „szaleństwie” Greków, a niepodległe państwo grec-
kie według tej gazety nie miało szans na zaistnienie na mapie Eu-
ropy. Z drugiej strony gazety austriackie, cytowane przez „Gazetę 
Lwowską” bez umiaru komplementowały władze tureckie, unikając
przedstawiania relacji dotyczących jej wewnętrznych problemów. 

Gazeta ze Lwowa od początku powstania greckiego opisywała
wydarzenia z trudem ukrywaną niechęcią. Najczęściej cytowała
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smyrneńskiego „Spektatora Wschodniego” (wydawanego przez 
europejskich przedsiębiorców ze Smyrny) nienawidzącego 
powstańców i schlebiającego Turkom. W pierwszych latach powsta-
nia Greków „Gazeta Lwowska”, idąc za przykładem „Spektatora”, 
konsekwentnie pomniejszała w swoich doniesieniach znaczenie 
walki powstańców na tle obojętnej i biernej postawy reszty narodu 
greckiego. Artykuły gazety ze Smyrny wykorzystywane propagan-
dowo przez redakcję „Gazety Lwowskiej”, pełniły niejako funkcję 
„pasa transmisyjnego” w polityce rządu wiedeńskiego. Redaktorzy 
z satysfakcją donosili czytelnikom o każdym momencie bezprawia 
i chaosu na terenach objętych powstaniem, strasząc czytelników 
fatalnymi skutkami buntu wobec władzy: ofiarami ludzkimi, anarchią, 
brakiem bezpieczeństwa, emigracją. „Gazeta Lwowska” greckich 
buntowników budujących zamki na lodzie i przez zdradę i haniebne
mordy zwycięzcami się nazywającymi2 poddawała ostrej krytyce, 
stosując w opisach ich intencji i działań przymiotniki o pejoratyw-
nym znaczeniu. Powstańców z Peloponezu określano wzgardy godny-
mi rabusiami. Filhelleńskich ochotników przybywających z różnych 
stron Europy na pomoc powstaniu potraktowano jako nieświadomych, 
naiwnych, szalonych idealistów, którzy dali się zwieść złymi radami. 

Redaktorzy „Gazety Lwowskiej” skrupulatnie informowali
o wszystkich greckich zbrodniach, nie było natomiast doniesień 
np. o tureckim terrorze w Stambule. Kiedy o tragedii ludności 
Chios pisały ze współczuciem wszystkie polskie gazety, redak-
torzy ze Lwowa, używając semantycznych manipulacji, uparcie 
tłumaczyli z tej zbrodni Turków, całą winę zrzucając na powstań-
ców określanych szałem wolności opętanych awanturników3.

O ile w pierwszych latach powstania redaktorzy „Gazety
Lwowskiej” kwestionowali greckie sukcesy, które jako bajki będą 
krążyć po Europie4 to pod koniec 1823 roku musieli w końcu 
przyznać, że wojsko otomańskie nie uczyniło żadnych postępów 
w tłumieniu powstania greckiego. Redakcja zastrzegała się przy tym, 
że jej celem jest pisanie dziejów a nie romansu greckiej rewolucji 5. 

2 „Gazeta Lwowska” 28.05.1821. 
3 „Gazeta Lwowska” 12.06.1822. 
4 „Gazeta Lwowska” 19.01.1824.
5 „Gazeta Lwowska” 19.01.1824. 
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Od roku 1824 „Gazeta Lwowska” chcąc uwiarygodnić się przed 
topniejącą rzeszą czytelników korzystała coraz częściej z prasy greckiej
dostarczanej do Wiednia i w różny sposób akceptowanej przez cen-
zurę Metternicha. Urozmaiciło to i ubarwiło relacje z Grecji, wcze-
śniej jednostronnie negatywne wobec powstania. Nowy styl donie-
sień z np. walk pod Messolongi czy z jesienno-zimowej kampanii 
Karaiskakisa 1826 r. dodał gazecie pewnego obiektywizmu i niejako 
zbliżył do centrowej linii gazet niemieckich. Po roku 1826 zaczęły 
się zacierać różnice w doniesieniach wszystkich polskich gazet m.in. 
właśnie z powodu wykorzystywanej w serwisach greckiej prasy. 

Znamienne jest, że źródła pamiętnikarskie z Galicji, jakby dla 
kontrastu wyróżniają się przychylnym wobec powstania greckiego sta-
nowiskiem. Marcin Smarzewski z nieukrywaną sympatią śledził losy 
powstania, a Henryk Bogdański osobiście zamierzał walczyć po stronie 
Greków. Czytelnik ich pamiętników odnosi wrażenie, że duży wpływ 
na ich postawę miała właśnie (krytykowana przez nich) napastliwość 
i brak obiektywizmu „metternichowskiej” „Gazety Lwowskiej”.

O ile „Gazety Lwowskiej” w żadnym wypadku nie można na-
zwać liberalną, to „Kurier Warszawski” z pewnością próbował do tego 
miana pretendować. Jednakże był to liberalizm kierunkowany i konce-
sjonowany. Konstytucyjne Królestwo Polskie związane unią personal-
ną z Rosją (pominąwszy takie atrybuty autonomii jak sejm, rząd, armia) 
w rzeczywistości było częścią składową Rosji i to pod kątem jej poli-
tyki międzynarodowej redagowano zagraniczne informacje prasowe. 

Imperium Rosyjskie prowadziło wrogą Turcji politykę na Bał-
kanach, naturalne wydaje się więc, że „Kurier Warszawski” sympaty-
zował ze sprawą greckiego powstania, poświęcając mu na tle innych 
wydarzeń światowych wyjątkowo dużo uwagi. Często także ekspono-
wał na swoich łamach tureckie barbarzyństwo, jako przeciwieństwo 
greckiej czy rosyjskiej, chrześcijańskiej „szlachetności”. Wyjątkowo 
przyjazny ton doniesień „Kuriera Warszawskiego” na temat powstań-
ców greckich sprowokował mnie do analizy komparatystycznej. Dla 
porównania przejrzałem również doniesienia „Kuriera Warszawskie-
go” dotyczące powstania w Belgii w 1830 roku i rewolucji francuskiej 
1830 roku, wydarzeń, do których Petersburg miał wrogie zamiary. 
Spotkałem się tu z zupełnie innym tonem komentarza i z niejako ten-
dencyjnym doborem informacji. Opisy wydarzeń we Francji i Belgii 
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charakteryzowały się dystansem i niechęcią redaktorów gazety do 
„zachodnich” kontestatorów, jak się wydaje było to pod naciskiem 
głównego cenzora Królestwa Polskiego Józefa Kalasantego Szania-
wskiego. 

Redakcja „Kuriera Warszawskiego” jak i innych gazet sto-
łecznych została całkowicie zaskoczona wybuchem rewolucji fran-
cuskiej w lipcu 1830 roku. W lecie tego roku Warszawa była mia-
stem prawie pustym; wszyscy byli na wsi lub u wód (…) panuje
tu całkowity spokój – brzmiał wysłany do Petersburga raport
Wielkiego Księcia Konstantego. Wiadomość o wybuchu wydarzeń
w Paryżu spadła na spokojne miasto niespodziewanie, lotem
błyskawicy docierając przez kawiarnie i oberże do szerokich krę-
gów społeczeństwa. Obieg informacji ułatwiało zezwolenie Wiel-
kiego Księcia Konstantego na przedruk relacji z Paryża w pol-
skiej prasie, jednak z zakazem własnych komentarzy. 

„Kurier Warszawski” w jednej ze swych pierwszych relacji
z Francji cytuje obszerny artykuł, w którym dowodzono ile nie-
ograniczona wolność druku jest szkodliwą dla fundamentu publicz-
nego, porządku i jak może wydrzeć kraju szczęśliwość, której pod 
berłem królów używa. Ostrzegano czytelnika, że wróg polityczny 
korzystający z wolności słowa roznieca pomiędzy ludem a rządem 
nieufność, a następnie usiłuje doprowadzić do zaburzeń i wojny 
domowej. Dowodzono dalej, że zrewolucjonizowane masy ludowe 
mogą być także niebezpieczne dla samych organizatorów wystąpień 
antyrządowych. Słowa te musiały być miłe dla reakcyjnie i prorzą-
dowo nastawionych lojalistów w Królewskie Polskim pod berłem 
Romanowów. Atmosferę grozy o ulicach napełnionych trupami
przynoszą relacje gazety z 10 sierpnia 1830 roku dodając, że takich
zaburzeń ulicznych Paryżanie nie widzieli od czasów Wielkiej 
Rewolucji. Jak oblicza „Kurier Warszawski” około 40 tysięcy ludzi 
różnych zawodów szykowało się 28 lipca do krwawych przedsięwzięć.

Relacja z 13 listopada 1830 roku to podsumowanie obrazu 
rewolucji belgijskiej. I tak „Kurier Warszawski” pisze o powstań-
cach belgijskich obdarci, krwią zbroczeni, wydają przeraźliwe 
okrzyki, zdają się nie dbać o losy ojczyzny, jedynie oddychają nie-
nawiścią przeciw Holendrom. Tak straszliwej rewolucji nie przed-
stawiają dzieje!. Dnia 21 listopada 1830 roku warszawska gazeta 
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pisze, że wielu obywateli belgijskich przekonało się, że patrioci, 
którzy podawali się za oswobodzicieli kraju i przynoszących wol-
ność są teraz uciemiężycielami narodu. Wprowadzili oni do spokoj-
nego dotąd kraju anarchię, w Belgii panuje teraz nędza i tylko
mocarstwa mogą odwrócić fatalny bieg wypadków w tym kraju.

Bałkany na łamach prasy polskiej
Wydarzenia na peryferiach Bałkanów otomańskich nie miały 

istotnego wpływu na sytuację polityczną w Europie po Kongresie 
Wiedeńskim. Turcja, zaangażowana w wojnę w Grecji nie była ponad-
to członkiem Świętego Przymierza, nie brała nawet udziału w usta-
laniu nowego porządku w Europie po upadku Francji napoleońskiej. 
Bałkany, owszem pozostawały w sferze zainteresowań mocarstw euro-
pejskich, głównie z przyczyn ekonomicznych (cieśniny), ale podstawę 
status quo porządku pokongresowego stanowił system rządów i przy-
mierzy w zachodniej i środkowej części Europy. Dla Mikołaja I, po roku 
1825 żandarma (podobnie jak Metternich) nowego ładu, każda próba 
zmiany tego porządku stanowiła zagrożenie dla systemu po-
wiedeńskiego. 

Wyraźnie inaczej przedstawiono w doniesieniach „Kuriera
Warszawskiego” wydarzenia we Francji i Niderlandach, a inaczej
powstanie w Grecji, mimo że w obu przypadkach opisywano ruchy
wolnościowe narodów europejskich. Jednoznacznie wrogi, stylizo-
wany na teatr grozy, emocjonalny charakter relacji z zachodu Eu-
ropy do złudzenia przypominał doniesienia „Gazety Lwowskiej” z pow-
stania greckiego. Uzmysławia on stopień zależności obu redakcji
prasowych od linii politycznej obu państw i obrazuje iluzoryczność
wolności słowa w Królestwie Polskim. 

Wiadomości z lat 1821-1829 dotyczące Grecji, Turcji czy Egiptu
zajmują na szpaltach „Kuriera Warszawskiego” niezwykle dużo miej-
sca, co świadczy jak modny to był wówczas temat. Informacje z Bał-
kanów w tej popularnej warszawskiej gazecie zajmowały czę-
sto całą rubrykę „Nowości Zagraniczne”, czasem jej połowę, a rzad-
ko jedną trzecią. 

W gazecie warszawskiej sympatie redaktorów (nie wiadomo na
ile wymuszone) od początku wydarzeń były po stronie greckiej. Na
komentarze redakcyjne dotyczące wojny na Bałkanach nie udało
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mi się natrafić, natomiast preferencje redakcji nietrudno jest zauwa-
żyć w przekazach informacyjnych. Pisząc o Turkach często używano
określeń okrutni Bisurmanie, natomiast o Grekach pisano, że wal-
czyli z nieustraszonym męstwem. Wyraźnie w „Kurierze Warszaw-
skim” akcentowano zbrodnie Ibrahima paszy i jego sojuszników
na greckich cywilach i żołnierzach, piętnując przy tym wschodnie
„barbarzyństwo”. Greków oczywiście lokowano po stronie chrześci-
jańskiej Europy (nie bacząc na dokonanie przez nich ekstermi-
nacji na tureckiej ludności Peloponezu), natomiast już Albańczyków,
przecież także Europejczyków, umieszczano raczej po stronie bar-
barzyńskiego „Wschodu”. 

Nie można relacji „Kuriera Warszawskiego” oddzielić od polityki.
Na ziemiach Królestwa Polskiego scenę polityczną zdominowały
wykształcone elity o nastawieniu lojalistycznym. Zresztą uwielbienie
dla cara, o czym skwapliwie przypomina „Kurier Warszawski”, demon-
strowały w czasie jego wizyty w Królestwie wszystkie warstwy społe-
czeństwa. Oczywiście za wyjątkiem konspiracyjnych kół niepodległo-
ściowych, cywilnych, jak i wojskowych. 

Od chwili wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej całe szpalty „Kuriera
Warszawskiego” zajmują obszerne fragmenty z dzienników rosyj-
skich, gdzie drukowano w całości oświadczenia władz rosyjskich. 
Wiele miejsca zajmują w „Kurierze Warszawskim” relacje wojenne 
cytowane za pośrednictwem np. „Dziennika Odeskiego”, gdzie od-
biorca spotyka się z określeniami dotyczącymi Rosjan: nasze wojska, 
straże nasze itp. Natrafiając w trakcie lektury na polskie nazwiska nie-
których oficerów armii rosyjskiej oddelegowanych na tę wojnę, czy-
telnik z Królestwa Polskiego nabierał przekonania, że konflikt  na Bał-
kanach jest też sprawą polską. Czytając doniesienia z wojny greckiej 
mówiące o okrucieństwie i anarchii, mógł też czytelnik uświadomić 
sobie różnice i kontrast między dalekimi Bałkanami, a spokojnym i prze-
żywającym rozkwit pod berłem Romanowów Królestwem Polskim. 
 

Polacy a powstanie Greków
Należałoby w tym miejscu spytać o wpływ opisywanych wy-

darzeń zrywu powstańczego Greków na młodzież i społeczeństwo 
Królestwa. Wydaje się, że powstanie postrzegano tam przez pryzmat 
interesów rosyjskich, a sposób jego opisywania w prasie widziano 
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jako przykład manipulacji cenzorskich. Tadeusz Chamski w swoim
pamiętniku wprost pisał o wybiciu się Grecji na wolność przy
pomocy Rosji6, a Józef Krasiński o Ipsilantisie jako o rosyjskim
wyzwolicielu Greków7. 

Nie bez znaczenia pozostawała w oczach polskiej opinii 
publicznej postawa późniejszego prezydenta Grecji Kapodistria-
sa na kongresie w Wiedniu w 1815 roku. Zajmował on wtedy sil-
ną pozycję wśród doradców Aleksandra I, próbując nie dopuścić 
do powstania jakiejkolwiek formy państwa polskiego. Z pewno-
ścią wielu Polaków pamiętało Kapodistriasa jako narzędzie najbar-
dziej antypolskich kół dyplomacji rosyjskiej. Jak wiadomo Pola-
cy nie mieli żadnego wpływu na decyzje kongresu odnośnie spraw 
polskich. Historia niejako zemściła się na Kapodistriasie. Podczas 
konferencji w Londynie na temat przyszłej Grecji Kapodistrias cze-
kał za drzwiami na decyzje wielkich mocarstw na temat jego kraju. 

Być może dla części młodych czytelników w Królestwie 
Polskim walka Greków miała też romantyczny charakter; odczy-
tywano to jako starcie małego, dzielnego narodu z armią wielkie-
go państwa. Jednakże, analizując poszczególne numery gazety, nie 
spotkałem się ze spontaniczną, oddolną akcją pomocy Polaków 
z Królestwa Polskiego na rzecz walczących Greków. W gazecie 
z Warszawy nie występowały żadne wzmianki o ulicznych zbiór-
kach pieniędzy czy rautach, tak charakterystycznych dla ogarnię-
tego filhellenizmem Zachodu. Wiadomo natomiast o urzędowej, 
odgórnie przeprowadzonej akcji zbiórki funduszy dla Greków. 

Składka była organizowana przez Ministra Spraw Religijnych 
i Oświecenia Publicznego Imperium księcia Aleksandra Golicyna 
za upoważnieniem (...) Cesarza i Króla na wsparcie nieszczęśliwych 
familii greckich i mołdawskich, których okrucieństwo Turków do 
opuszczenia Ojczyzny i do szukania ochrony życia i majątku w gra-
nicach Cesarstwa znagliło. Pisma w tej sprawie wysłano oficjalnie 
do władz Królestwa Polskiego. Przychód ze składki miał być prze-
syłany bezpośrednio na ręce Golicyna do dalszego równego podziału 
bezpośrednio. Przy okazji, jak się zdaje prowadzono oficjalną akcję 
wykupu Greków wziętych w niewolę przez Turków, w aktach jest 

6 T. J. Chamski, op. cit.,  s. 141.
7 J. Krasiński, Pamiętniki, Poznań 1877, s. 154.
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projekt pisma list podpiski otkrytoj s’ wysoczajszago dozwolienja Go-
sudara Imperatora dlja żełajuszczich po głasu wiera i czełowiekolu-
bja priniesti pożertwowanija na iskupljenije ot plena żitelej Ostrowa 
Chios, Kassandra i Sithonia, (ale te dwie ostatnie to nie wyspy tylko
półwyspy). Całokształt, zatem akcji był oficjalny i w pełni dozwo-
lony, a nawet zalecany. Pisma (dość familiarne w treści) w tej spra-
wie przesyłał do Nowosilcowa Golicyn, będący szefem Komitetu
do zbiórki i wykupu obywateli greckich wziętych w niewolę na 
Chios, Kassandrze i Sithonii. Fundusze wpływające do rąk Golicy-
na – jak sam podkreślał – miał niezwłocznie przekazywać do kasy 
Komitetu. Jak wynikało z pisma rosyjskiego ministerstwa finansów 
skierowanego do Nowosilcowa po odliczeniu kosztów wysyłki na 
twarz (wsego po upłat’e za peresyłku sjuda na lico) wypadło 48 rs
i 34 i 1/2 kop. w srebrnej monecie oraz 595 rubli asygnacyjnych8.

Powyższy raport i brak wzmianek w warszawskiej prasie
potwierdzają fakt, że władze Królestwa Polskiego (również Rosji)
nie tolerowały żadnej społecznej inicjatywy niekontrolowanej
przez odpowiednie organa. Jeden z wielkich polityków Królestwa
książę Adam Czartoryski mógł prowadzić swe liczne akcje na rzecz
walczących Greków jedynie na zachodzie Europy w działających tam
organizacjach filhelleńskich.

W społeczeństwie galicyjskim, jak się wydaje, utożsamianie 
postaw społecznych z powstaniem greckim było równie niewielkie, 
co w Królestwie; w pamiętniku Marcina Smarzewskiego na około 
250 stronach istnieje 5 krótkich wzmianek (po kilka wierszy) o wydarze-
niach w Grecji. Marcin Smarzewski pisał tu, że powstanie greckie 
utrzymywało się tylko dzięki zasiłkom organizacji filhelleńskich 
w Europie. Pamiętnikarz piętnował także tureckie barbarzyństwo, 
a szansą na sukces powstania Greków była według niego przegrana 
Turków w bitwie pod Navarino. Autor w swoich krótkich notatkach 
o wydarzeniach w Grecji pisze z sympatią o powstańcach greckich 
rozumiejąc ich pragnienie wolności, które zapaliło się w Multanach 
i Grecji9. 

Wyjątkiem na tle polskiej literatury pamiętnikarskiej z lat 20. XIX

8  Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 6729: Zbieranie składek na wsparcie Greków. Komi-
sja Rządowa Wojny, sygn. 20: Zbieranie składek na wsparcie Greków. 
9  M. Smarzewski, Pamiętnik 1809-1831, opracowanie Sawicka F., Wrocław 1962, s. 129. 
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wieku jest dziennik Henryka Bogdańskiego pochodzącego ze Lwowa.
Autor swoim zaangażowaniem w sprawę niepodległości Grecji
mógłby być tu porównywalny z żarliwymi filhellenami Zachodu.
Jedyne, co go od nich odróżnia to odniesienia do sytuacji własnego
kraju, będącego pod zaborami. Jednak na tle całości ziem polskich
Henryk Bogdański i jego towarzysz to tylko jednostki.

Wydaje się zatem, że temat grecki (a także wcześniejsze pow-
stania antyhiszpańskie w Ameryce Południowej) poza czystą cieka-
wością, nie budził głębszych asocjacji politycznych wśród niechęt-
nych władzom kręgów społeczeństwa, w przeciwieństwie do inspiru-
jących młode umysły wydarzeń (a napastliwie opisywanych) w Paryżu 
i Belgii w 1830 roku. Odnotował to wyraźnie Kajetan Koźmian 
w swoich pamiętnikach10. Również Julian Ursyn Niemcewicz w swo-
ich pamiętnikach11 wspominał o rewolucjach w Portugalii, Neapolu
i Piemoncie, na temat Grecji zachowując jednak milczenie. Inspi-
racje polityczne czerpali Polacy z innych części Europy i dopiero
wiadomości o powstaniach w Paryżu i Brukseli stały się jedną
z iskier powodujących wydarzenia w Polsce w listopadzie 1830 ro-
ku.Wyjątkiem wśród polskiej opinii może tu być Marcin Smarze-
wski przyrównujący znaczeniem rewolucje w Neapolu i Piemoncie
do powstania na Multanach i w Grecji. 

Filhelleni polscy walczący czynnie z bronią w ręku po stronie 
powstania nie byli też chyba zbyt liczni. Prasa wymieniała kilkakrot-
nie nazwisko Dzierżawskiego, walczącego m.in. na Peloponezie. 
Na kolumnach filhelleńskich wewnątrz kaplicy w Nauplii widnieje 
kilkanaście polsko brzmiących nazwisk, choć niekoniecznie musieli 
to być ludzie przyznający się do polskiej narodowości. Wydaje się, 
że większość z nich pochodziła z Prus i krajów niemieckich, lub też 
pozostali oni we Francji po upadku Napoleona. Polski filhellenizm 
w postaci walki zbrojnej nie mógł być zjawiskiem porównywalnym 
z analogicznym filhellenizmem francuskim czy krajów niemieckich. 

Grecy w okowach wielkiej polityki
O różnicach w charakterze doniesień w analizowanych pismach 

10 K. Koźmian, Pamiętniki, tom III, przedmowa Kopacz A., wstęp i komentarz Willaume J., wstęp 
edytorski, ustalenie tekstu w oparciu o autograf oraz komentarz filologiczny Karczmarek M.
i Pecold  K., Wrocław 1972, s. 353.
11 J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, tom II, opracowanie i wstęp Dihm J., przypisy Dihm J.
i Lewinówna Z., Warszawa 1958, s. 296.
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polskich decydowały czynniki polityczne. Pomimo, wydawałoby się, 
wspólnej polityki międzynarodowej Rosji, Austrii i Prus, (czego miały 
dowieść kongresy Świętego Przymierza), każde z tych państw miało 
do sprawy greckiej inny stosunek. Rosja konsekwentnie prowadziła 
(szczególnie po 1825 roku, a zapoczątkowaną w XVIII wieku) politykę 
wrogą wobec Turcji. Dla caratu powstanie Greków stawało się instru-
mentem rozbicia starego Imperium Osmańskiego i usadowienia się na 
Bałkanach i Kaukazie. Redakcja „Kuriera Warszawskiego”, umiejsca-
wiając się w konflikcie grecko-tureckim po stronie powstańców, stała 
się niejako wyrazicielem dalekosiężnych celów polityki rosyjskiej. 

Silnemu naciskowi propagandowemu doniesień z Grecji podle-
gały również doniesienia z Grecji „Gazety Lwowskiej ”. Redaktorzy tej 
gazety w każdym prawie numerze starali się dowieść, jakie nieszczę-
ścia na ziemiach greckich przyniosło powstanie i jakie uczyniło ono 
zamieszanie w spokojnej dotąd Europie. Wystąpienie Greków, trakto-
wane na łamach gazety ze Lwowa z niechęcią i prawie pogardą, suge-
ruje stosunek władz metternichowskich do wszelkich zmian i wstrzą-
sów politycznych w Europie, zagrażających status quo po 1815 roku. 

Pomimo istotnych różnic w charakterze doniesień „Kuriera 
Warszawskiego” i „Gazety Lwowskiej” stopniowo na łamach tych 
czasopism zmieniał się obraz powstania. Istnieją wyraźne cezury cza-
sowe w przedstawianiu zagadnienia powstania Greków. Początko-
wo, w latach 1821-1823 walki powstańcze Greków opisywano jako 
rewolucję, bunt na południowym skrawku europejskich obszarów 
Imperium Osmańskiego, bez wpływu na sytuację międzynarodową. 
Ale już po 1823 roku, kiedy to rząd brytyjski uznał walczących Gre-
ków za stronę wojującą, zmienił się stosunek większości redakcji 
(za wyjątkiem „Gazety Lwowskiej”) do powstania. Powstańców grec-
kich zaczęto postrzegać w prasie jako protegowanych potężnej Anglii, 
a Anglików uznawano odtąd za przyjaciół sprawy greckiej. Jednak 
to dopiero Konwencja Londyńska 1827 roku uświadomiła redakto-
rom, że problemem greckim mocarstwa postanowiły zająć się poważ-
nie i odtąd pisano o nim w kontekście międzynarodowej współpracy 
Anglii, Francji i Rosji (o postawie Austrii zachowywano w gazetach 
znamienne milczenie) mającej na celu zaprowadzenie pokoju w Grecji.

W doniesieniach prasy europejskiej przedrukowywanej w pi-
smach polskich można dostrzec niejednakowy wizerunek Turcji: jako 
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państwa i jako narodu. Gazety austriackie przedstawiały czytelnikowi
obraz państwa tureckiego znajdującego się w obliczu buntu włas-
nych poddanych – Greków. Uśmierzenie tego buntu mieściło się
według np. „Dostrzegacza austriackiego” w ramach prawa państwa 
tureckiego. W pewnym sensie dotyczyło to całej polskiej prasy. Rosja,
Prusy i Austria, na terenie których wydawano analizowane gazety
pozostawały po 1815 roku rdzeniem Świętego Przymierza i niejako
z zasady legitymizmu nie wolno było nawet podejmować tematu
nienaruszalności władzy Osmanów.

Samych Turków (wojsko, aparat państwowy) walczących z pow-
staniem Greków przedstawiano w prasie konserwatywnej jako
funkcjonariuszy państwowych przywracających niezbędny spokój
i bezpieczeństwo poddanych. Gazety austriackie i angielskie przed-
stawiały także Turków i ich państwo jako solidnych partnerów,
dotrzymujących umów międzynarodowych. Skąd się zatem wziął tak
zły wizerunek Turcji w Europie? 

Rewolucja Francuska 1789 roku, epoka napoleońska, uzyska-
nie niepodległości przez państwa Ameryki Południowej wywarły 
wpływ na światopogląd różnych kręgów społeczeństw państw Europy. 
Był to światopogląd liberalny, sympatyzujący z powstaniem małego 
narodu Greków przeciwko dużemu państwu. Nie bez znaczenia pozo-
stawały też idee romantyzmu krzewiące się już w państwach zachod-
niej Europy. Na tym tle Turcja, tłumiąca krwawo powstanie Greków, 
w oczach tej liberalnej części opinii publicznej Europy jawiła się jako 
opresor i kat wolnościowych dążeń greckich. Redakcje polskich gazet 
(za wyjątkiem „Gazety Lwowskiej”) stosowały różne zabiegi, żeby 
to właśnie Turkom przypisać winę za krwawy charakter powsta-
nia, mimo że jak wiadomo okrucieństw dopuszczały się obie stro-
ny konfliktu. Nie lubiano Turcji, bo wielu Europejczykom przy-
pominała ona o absolutyzmie sprzed 1789 roku. Na domiar tego, 
zapóźnione w rozwoju cywilizacyjnym państwo tureckie, było dla
sporej części Europejczyków synonimem barbarzyństwa i zaprze-
czeniem liberalnych wizji rozwoju społecznego. Inny był jednak
stosunek Polaków do państwa tureckiego, pomimo tak częstego
przytaczania w prasie okrucieństw Turków w czasie wojny w Grecji.
To, że niektórzy Polacy popierali wysiłki Greków w uzyskaniu wolności 
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nie oznaczało, że nie pamiętali o przyjaznych relacjach polsko-
-tureckich w XVIII wieku. Znamienny jest tu komentarz wycho-
dzącej w Warszawie „Sybilli Nadwiślańskiej”. Autor z jednej strony
nie chciałby upadku Imperium Otomańskiego, mając na uwadze
przyjazny i szlachetny stosunek Turcji do Polaków w ostatnich 100
latach. Z drugiej strony ubolewa nad wszechstronną zapaścią pod
otomańskim jarzmem tej najpiękniejszej części Europy12.
  

Powstanie Greków a sprawa polska
Różnice w stosunku władz państw zaborczych do powstania 

Greków determinowały, jak już kilkakrotnie podkreślałem, zróżni-
cowane oceny powstania Greków prezentowane na łamach polskiej 
prasy, ale odbiór społeczny tych wydarzeń bywał często odwrotny. 
Z relacji pamiętnikarskich również nie wynika, żeby coś się w tej 
materii zmieniło. Wydaje się, że prorosyjska propaganda w prasie 
Królestwa przyniosła odwrotny do zamierzonego skutek, co wyni-
ka chociażby z pamiętników Tadeusza Chamskiego. Według niego 
w czasie powstania listopadowego wojska polskie w razie klęski 
miały się wycofać do Besarabii i tam oprzeć o Turcję sprzyjającą 
Polsce13. Z kolei Julian Ursyn Niemcewicz w swoich pamiętnikach 
wspomina tylko informacyjnie o toczącej się wojnie rosyjsko-turec-
kiej i zdobyciu przez Rosjan Warny. Nie ma tu jednak słów o sa-
mym powstaniu Greków. Wydaje się, że dla wielu Polaków z Kró-
lestwa walka Greków z Turkami była raczej wydarzeniami dalekimi 
i egzotycznymi, niewywołującymi żywszych emocji. Nie znaczy to 
jednak, że wielu Polaków nie mogło, zwłaszcza po wydarzeniach 
1830/1831, pozazdrościć Grekom uzyskania przez nich niepod-
ległości. I to niepodległości gwarantowanej przez wielkie mocar-
stwa – sytuacja, o której XIX-wieczni Polacy mogli tylko marzyć! 

Znamienne jest, że większość polskich gazet, za wyjątkiem 
„Gazety Lwowskiej”, miała tendencję do identyfikowania Greków
walczących z Turkami z ich starożytnymi przodkami zmagający-
mi się z Persją. Dowódców powstańców porównywano do anty-
cznych bohaterów np. spod Termopil (Leonidasa i Spartan) lub z epo-
pei Homera (Odyseusza). To porównanie, daleko na wyrost, sto-

12 „Sybilla Nadwiślańska”, t. 1, kwiecień, 1821 r.
13 T. J. Chamski, op. cit., s. 212.
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sowano zwłaszcza w prasie liberalnej. Grekom, szczególnie tym
z interioru peloponeskiego bliżej pod wieloma względami (za wy-
jątkiem religii) było do Turków niż antycznych Hellenów. 

W Grecji opisywanej przez polskich redaktorów „Kuriera War-
szawskiego” i niektórych pamiętnikarzy widziano spadkobierczy-
nię jej dawnej chwały i dziedzictwa kulturowego. Wydaję się, że to 
nastawienie było konsekwencją „gorączki helleńskiej”, swoistego
eksponowania swojej filhelleńskości, jaka panowała wśród libe-
ralnych elit Europy, w tym polskich. Jakiś wpływ także miało na to 
wychowanie i edukacja polskich elit inteligencko-szlacheckich 
w duchu podziwu dla starożytnych dziejów i kultury Greków. Nie do
przecenienia jest tu działalność naukowa i dydaktyczna Ernesta
Grodka w uniwersyteckim środowisku wileńskim czy Michała 
Jurgowskiego w Krzemieńcu14.  Moda na Grecję i gloryfikowanie
powstańców miało wpływ na treść artykułów prasowych; czasami
drukowano plotki (jak np. w „Kurierze Warszawskim” o pojawieniu
się w Grecji w 1821 roku Napoleona Bonaparte). Później były one
z reguły dementowane. 

Egzotyka powstania przyczyną jego popularności
Niemniej jednak większość artykułów w polskiej prasie, (cho-

ciaż często są ułożone w chaotyczny sposób) stanowi dobre źró-
dło do poznania dziejów powstania Greków. Angielski historyk 
Christoper Montague Woodhouse przy pisaniu książki The Battle 
of Navarino sięgał do tych samych relacji świadków bitwy, jakie 
zamieszczone były w polskiej „Gazecie Lwowskiej”. Innym przy-
kładem wiarygodności przekazów z Grecji może być relacja z pola 
bitwy pod Mili. Opisano tam topografię walk, zaznaczono godziny 
(z minutami) natarć, zwięzłym, ale plastycznym językiem przekaza-
no cały przebieg bitwy. Na koniec podano straty po obu stronach, 
moim zdaniem najbardziej wiarygodne wśród opracowań, wyno-
szące dla Egipcjan około 400 zabitych i rannych. Opracowania 
greckie mówiły o 13 zabitych żołnierzach egipskich, inne o „cięż-
kich stratach” Egipcjan. Z kolei polskie opracowanie Historii Grecji 
(praca zbiorowa) wymienia liczbę poległych Egipcjan na 50 ludzi. 

14 Liceum Krzemienieckie w swoim programie nauczania kładło wielki nacisk na historię Grecji 
antycznej, jej literaturę i język (przyp. aut.).  
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Przy 5-godzinnych szturmach egipskich na świetnie ufortyfikowane 
pozycje strzeleckie Greków, których wspomagała artyleria okręto-
wa, liczby podane przez „Gazetę Lwowską” wydają się najbardziej 
odpowiadające wydarzeniom pod Mili. Świadczyć to może o rzetel-
ności pracy i dociekliwości dziennikarskiej redaktorów z Galicji.

W pisowni nazw geograficznych dotyczących opisywanych wy-
darzeń stosowano często toponimy, które dzisiaj już wyszły z użytku. 
Sporo wysp Archipelagu i Peloponez znajdowało się bowiem nie-
gdyś pod panowaniem Republiki Weneckiej. W doniesieniach pra-
sowych pierwszej połowy XIX wieku stosowano ich nazwy we wło-
skiej wersji językowej np. Negropont, Lepanto, Napoli di Romania. 
Inne miasta, które pojawiały się w polskiej prasie np. Salona (dzisiaj 
Amfissa) czy Zittun (dzisiaj Lamia) zmieniły swe nazwy w 20-leciu 
międzywojennym ze względu na słowiańskie pochodzenie tych nazw. 
Geografię ziem greckich w redakcjach gazet europejskich i polskich 
znano dobrze. Przykładami mogą tu być opisy okolic Messolongi 
czy Aten, gdzie dzięki doniesieniom gazet greckich znano ukształto-
wanie terenu, a nawet nazwy skał morskich na lagunie Messolongi. 

Doniesienia z dalekich Bałkanów z pewnością wpłynęły na 
rozbudzenie w polskiej opinii publicznej ciekawości świata. Dzięki 
wojnie greckiej dziennikarze i odbiorcy polskich gazet mogli uzyskać 
atrakcyjne i nieznane im dotąd informacje o Egipcie, Turcji i euro-
pejskich prowincjach tureckich. Mieszkaniec Warszawy czy Lwowa, 
biorąc do ręki egzemplarz polskiej prasy, mógł się z niego dowiedzieć 
o ludziach, przyrodzie, klęskach żywiołowych, gospodarce, kulturze, 
historii i warunkach życia w egzotycznych krajach basenu Morza 
Śródziemnego. Pobudzało to z pewnością niektórych czytelników 
do sięgnięcia po literaturę podróżniczą, aby pogłębić swoją wiedzę. 
Jednak pisanie o ówczesnej „modzie na Grecję”, jaka opanowała 
Zachód z koncertami, rautami, zbiórkami datków na rzecz Greków 
jest w przypadku ziem polskich mocno na wyrost, chociaż tu i ówdzie 
przebijają się jej echa także u Polaków. Widać to w emocjonalnych 
dyskusjach o powstaniu greckim, jakie prowadziła ze swoimi opo-
nentami Ludwika Śniadecka na Litwie. W jej biografii pióra Marii
Czapskiej zaznaczono u bohaterki silne emocjonalne zaangażo-
wanie po stronie walczących Greków. Bohaterka przeżywała każdy
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sukces powstańców i płakała nad świętą sprawą Grecji nie znając
sprawy polsko-rosyjskiej15. Także polskie arystokratki  (Natalia Kicka)
w Warszawie wiedziały nieco o ludowych strojach, które przy-
wdziewały na bale i rauty. 

Oprócz wiadomości geograficznych, ilustrujących położenie 
i przyrodę krajów bałkańskich, czytelnik poznawał także będące 
na ustach całej Europy nazwiska polityków, generałów i ludzi Ko-
ścioła. Zapoznając się poprzez relacje prasowe z wydarzeniami na 
południu Europy, wielu czytelników zaciekawiło się opisywanymi 
w latach 1821-1829 miejscami. Prasa przyczyniła się do przybliże-
nia wydarzeń na Bałkanach. Polski odbiorca prasy poznawał także 
zagadnienia związane z uzbrojeniem, taktyką wojskową i polityką 
międzynarodową. Uświadamiał sobie przyczyny zainteresowania 
opinii publicznej i zaangażowania państw Europy w wydarzenia na 
ziemiach greckich. Relacje prasowe z Grecji przybliżyły także Po-
lakom nieznane im zagadnienia związane z walką partyzancką, jaką 
stosowali powstańcy greccy, podnosząc jej znaczenie w działaniach 
wojennych. Właśnie z myślą o zainteresowanej wydarzeniami grec-
kimi polskiej opinii publicznej księgarz Natan Glucksberg wydał 
w 1826 roku (po upadku Messolongi) Wiadomości o tegoczesnych 
Grekach. Jest to zbiór kilku dzienników zachodnich filhellenów, ale 
książka zawiera także wiadomości o ziemiach greckich i zamiesz-
kujących je społecznościach. Wydanie takiej pozycji na rynku war-
szawskim potwierdza zaciekawienie Polaków powstaniem Greków. 

Polska opinia publiczna, przynajmniej ta w Królestwie Polskim, 
mogła poznać zagadnienia związane z wydarzeniami na Bałkanach 
także od strony humorystycznej. W dodatku „Pot-pourri” do „Wandy”, 
tygodnika skierowanego do płci pięknej, w prawie każdym numerze 
zamieszczano krótką satyrę odnośnie Turków i Greków (z przewagą na 
tych pierwszych). Czasami bywał to „czarny humor”, gdy „Pot-pourri” 
pisał: Malarstwo jest zakazane w Turcji, ale rzeźbiarstwo widzę doz-
wolone, nie masz, bowiem dnia żeby ze dwudziestu niewyrżnięto 
Greków16, innym razem znów – stylizowane ogłoszenie: Ministe-
rium Tureckie za kilka dukatów nabyć można (to jest Dywan)17. Z ko-

15  M. Czapska, Ludwika Śniadecka, Warszawa 1938, s. 49. 
16 „Wanda”, rocznik 1821, s. 213. 
17 „Wanda”, rocznik 1821, s. 19.
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lei o Grekach z cierpkim humorem napisano: Grecy w swych ode-
zwach używają cienie przodków, widać ze współczesnych nie mają co 
wybrać18. Żartobliwe anegdoty jednocześnie uczyły, informowały 
i bawiły warszawskie damy, ale zapewne chętnie zerkali też do nich
i panowie. Ich autor, Alojzy Żółkowski cieszył się w Warszawie
dużą popularnością. 

Grecja po powstaniu stała się miejscem w Europie, które pol-
ska opinia publiczna zaczęła dostrzegać jako trwały element struk-
tury politycznej Europy. Dość wspomnieć esej polityczny Joahima 
Lelewela z 1836 roku, w którym wymienia on Grecję (w tym czasie 
trwała tam walka o konstytucję) jako kraj, gdzie istnieje zarzewie 
niepokoju domagające się ulepszeń, wolności, wyzwolenia ludów19.

Na zakończenie chciałbym jeszcze dodać kilka słów o frazeo-
logii polskiej prasy oraz o sposobie wyrażania myśli i emocji ów-
czesnej inteligencji polskiej. Doniesienia prasowe pisano językiem 
łatwym i przystępnym, redaktorzy operują czystą polszczyzną, 
prawie nie występują słowa obcego pochodzenia. Język używany 
w czasopismach warszawskich i lwowskich był językiem wykształ-
conych klas średnich i z powodu rosnącej popularności gazet sto-
pniowo przenikającym do innych warstw społecznych. 

Czytając opisy i doniesienia polskich gazet, można łatwo zau-
ważyć proste i bezpośrednie słownictwo. W przedstawianiu negaty-
wnych zjawisk i osób (np. tureckie bestialstwa czy opis Ibrahima
Paszy) występuje brak eufemizmów, które są stałym elementem
językowym dzisiejszej prasy. Prowadzi to do wniosku, że ludzie
tamtej epoki, nie relatywizując zjawisk posiadali łatwość w pre-
cyzowaniu uczuć oraz nazywaniu (pominąwszy poglądy polityczne)
rzeczy takimi, jakie były one naprawdę.

Artykuły zamieszczane w analizowanej przeze mnie prasie
z ziem polskich nie były podpisywane przez autorów, zamieszcza-
no jedynie tytuły gazet oraz daty wydarzeń opisywanych w prze-
drukach z gazet zagranicznych. Redakcje tych gazet sprzedawały
następnie przedruki polskim wydawcom, którzy sprowadzali je
do redakcji jak najszybciej (w miarę możliwości) pocztą. 

18 „Wanda”, rocznik 1821, s. 76.
19 J. Lelewel, Wybór pism politycznych, wyboru dokonali i przypisami opatrzyli Bortnowski W., 
Danielewicz J., Warszawa 1954, s. 83. 
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Przedruki te, będące najczęstszą formą informacji prasowych, 
podlegały cenzurze jak wszelkie inne źródła wiadomości. Ponieważ 
była to cenzura prewencyjna (inną sprawą jest funkcjonująca też 
zapewne wśród ówczesnych dziennikarzy autocenzura) nie wystę-
powały na łamach analizowanych czasopism ingerencje cenzorskie.
Niepożądane informacje zawarte w przedrukach najczęściej konfis-
kowano na granicy Królestwa Polskiego z Prusami, gdzie cenzura
była najbardziej łagodna. I tak na przykład wiadomości o powstaniu
dekabrystów mogły ukazać w prasie poznańskiej, natomiast
w pozostałych polskich gazetach albo były usuwane przez cenzurę, 
albo ulegały autocenzurze przez samych dziennikarzy. 

Rozwój produkcji polskich wydawnictw prasowych i publi-
cystyki nastąpił (pomimo utrudnień cenzury) przede wszystkim 
w Królestwie Polskim i w nieco mniejszym stopniu w Rzeczpospo-
litej Krakowskiej; na tym tle prasa Galicji i Poznańskiego wyglą-
dała skromnie. Złożyło się na to kilka czynników. Królestwo i Kra-
ków posiadało najlepsze warunki prawne do zakładania nowych 
wydawnictw. Klientem był tam przeważnie czytelnik polskiego po-
chodzenia; nie istniały problemy narodowościowe (poznańskie) 
czy narzucane przez władze zaborcze (Galicja) ograniczenia. 

Na rozwój prasy polskiej w Królestwie zasadniczy wpływ miały 
jednak świeże kadry dziennikarskie z Bruno Kicińskim w roli głównej. 
Ci młodzi, wykształceni i znający europejskie dziennikarstwo pasjo-
naci skorzystali z niezwykle dogodnych warunków ekonomicznych. 
Wielki wpływ na ich decyzje i poglądy miała liberalna atmosfera 
Królestwa po 1815 roku. Będąc liberałami znajdowali swój cel 
(także ekonomiczny) w walce przeciwko ograniczeniom wolnego 
słowa, wydając po zamykanych tytułach wciąż nowe czasopisma. 
Chociaż ulegli w końcu władzy cenzora Królestwa Polskiego – 
Szaniawskiego, to w rezultacie ich entuzjazm i praca dziennikar-
ska wytworzyła trwałą modę w społeczeństwie polskim na czytanie
prasy codziennej.

Artur Bojarski
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Masakra w Sołowijówce 
w historiografii powstania styczniowego 1863-1918

Badania nad historią i uwarunkowaniami powstania stycznio-
wego stanowią interesującą płaszczyznę dyskursu o narodowej prze-
szłości. Choć od tragicznego zrywu minęło ponad 150 lat nie mniej 
istotne od całości spojrzenia na powstanie, są badania z perspektywy 
mikrohistorycznej, ukazujące barwne epizody, ludzi, zdarzenia ukry-
te w mroku czasu. Owe epizody mogą także zostać podniesione do 
rangi symbolu historycznego. Takiemu symbolowi, masakrze, któ-
rej echa odbiły się głośnym echem w historiografii powstania stycz-
niowego w latach 1863-1918, chciałbym poświęcić niniejszy tekst. 

Wiosną 1863 roku grupa polskich studentów wyruszyła 
z Kijowa na ukraińską wieś, aby przedstawić ludowi „złotą hramo-
tę”, czyli odezwę powstańczego rządu do ludności wiejskiej zawie-
rającej szereg postulatów społecznych. Młodzi ludzie zostali bestial-
sko zamordowani we wsi Sołowijówka przez ukraińską ludność. 
Paradoks, na który zwróciło uwagę polskie piśmiennictwo, to fakt, 
że młodzi powstańcy zostali zabici przez ludzi, którym chcieli dać 
wolność. Historia ta stała się także podstawą do stworzenia, na ba-
zie przebadanych narracji historycznych, zbiorowego obrazu pol-
skiego męczennika, który oddaje życie „za wolność naszą i waszą”1. 
Historia to tym ciekawsza, że jej odgłos w historiografii powstania 
styczniowego został zapomniany. A przecież był to jeden z bardziej 
wymownych i  dramatycznych momentów powstania styczniowego. 

1 O idei walki „za wolność naszą i waszą” oraz o polskich postawach wobec walki o niepodległość 
innych narodów sąsiadujących z Polską w historiografii i piśmiennictwie historycznym w latach 
1864-1900, zob. M. Boruta, Wolni z wolnymi. Równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległość 
wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 17-44; zob. też, Stosunki polsko-ukraińskie 
w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku. Materiały z konferencji naukowej 21-22 X 
2004 z Cedzona k. Kielc, red. H. Wójcik-Łagan, Kielce 2005.

ARTYKUŁY
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Nowością w moim spojrzeniu będzie także to, że postarałem się 
odczytać dziewiętnastowieczne teksty z perspektywy nowoczesnej teo-
rii historii, która za najważniejsze elementy badania historiograficzne-
go uznaje dyskurs, formę literacką, a także takie elementy jak narracyj-
na wzniosłość (sublime) i wielopłaszczyznowa historyczna metafora,
istniejąca w historiografii na różnych poziomach interpretacyjnych. 

*

Pierwszym historykiem dziejów 1863 roku, który w ogó-
le zwrócił uwagę na kwestię masakry w Sołowijówce był Agaton 
Giller2. Dnia 9 maja 1863 roku grupa młodzieży Uniwersytetu 
Kijowskiego wyruszyła w lasy podkijowskie celem połączenia 
się z oddziałami powstańczymi tam operującymi. Według Gillera 
studenci obrali sobie za przywódcę byłego studenta Uniwersytetu 
Kijowskiego Antoniego Jurjewicza. Agaton Giller (który sam o sobie
mówił, że przebywał na Ukrainie podczas powstania) starał się prze-
konać, iż rząd carski używał duchowieństwa prawosławnego, chcąc
przeciągnąć ukraińskich chłopów na swoją stronę. Mimo to, młodzi
Polacy mieli według Gillera odnieść sukces we wsi Fastówka, gdzie
przemówili do kilku tysięcy ukraińskich chłopów3. Potem zawędro-
wali do wsi Sołowijówka, gdzie zostali zatrzymani. Chłopi argumen-
towali, że muszą ich wydać Moskalom, w przeciwnym razie Moskale
mogą zemścić się na wsi. Jednak do wydania młodych Polaków nie
doszło, ponieważ ludność wioski wymordowała przybyszów.     

Według Gillera, wśród męczenników Sołowijówki znaleźli się 
na pewno: Józef Biesiadowski, Adolf Peretjakowicz, Gotfryd Prze-
pełski, Aleksy Wasilewski, Lucjan Wołoncewicz, Walery Przedrze-
mirski i jego piętnastoletni nienazwany brat, oraz studenci o nazwi-
skach: Krypski i Kostko. Historycy różnią się nieznacznie w wymowie 
nazwisk zamordowanych4. Liczba ofiar waha się od 9 do 12. Pisząc 

2  Zob. A. Giller, Historia powstania narodu polskiego, t. 1, Paryż 1868, s. 100-104. 
3 Ibidem, s. 102.
4  Z kolei Józef Grabiec-Dąbrowski wymienił następujących zamordowanych: Józef Biesiadecki, 
Franciszek Bobowski, Bolesław Krypski, Konrad Izbiński, bracia Przedrzymirscy – Walery oraz jego 
15-letni brat, Gotfryd Przedpełski, Aleksy Wasilewski, Lucjan Wołoncewicz i Adolf Peretjakowicz. Por. 
J. Grabiec-Dąbrowski, Rok 1863, Poznań 1913, s. 344; W. Przyborowski, Dzieje 1863, t. 3, Kraków 
1902, s. 369. 
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jednak o rzezi, Giller zwracał silną uwagę na poświęcenie polskich 
studentów, którzy polegli z rąk włościan, którym chcieli nieść wol-
ność. Wielu polskich chłopców zostało rannych, Józef Dorozyński 
miał umrzeć w drodze do szpitala żytomierskiego. Kilku zesłano tak-
że na Syberię. Giller wymienił: Wincentego Wasilewskiego, Wacła-
wa Kurzańskiego i jego imiennika o nazwisku Kościuszko. Wydaje 
mi się, że dokonał świadomej sakralizacji zabitych młodych ludzi: 

Wbijali im w głowy gwoździe, pozrywali skórę czaszek jak India-
nie amerykańscy; co tem jest wstrętniejsze, że im młodzieńcy broń 
mieli, chłopi na nich nie śmieli się ruszyć. Z chytrością zwyczajną
niewolnikowi skłonili ich do zostawienia broni na wozie, a póź-
niej ze zwierzęcością, którą się także ciemni niewolnicy cechują,
pastwili się nad bezbronnymi. Młodzieńcy nie bronili się w walce,
z uczuciem „odpuść im Panie, bo nie wiedzą co czynią” poginęli
ci męczennicy wolności ludu5.  

Owa masakra miała dorównać według Gillera rzeziom w Hu-
maniu w 1768 roku oraz w Galicji, podczas rabacji w roku 1846. To 
bez wątpienia efekt przyjętej, najprawdopodobniej nieświadomie, 
sublimacji. Ta wzniosłość pozwala powiększyć znaczenie danego 
wydarzenia. W narracji Gillera symboliczna i epizodyczna w gruncie 
rzeczy masakra urosła do rangi czegoś tak demonicznego jak masa-
kra rabacji galicyjskiej. Nie bez znaczenia jest fakt, że zabici polscy 
chłopcy byli przedstawicielami szlachty. Giller, jako konsekwentny 
obrońca patriotycznie nastawionej szlachty, chciał ukazać do jakie-
go poświęcenia byli zdolni przedstawiciele tej warstwy społecznej. 
Opis męczeństwa polskich studentów jest przerażający; wbijanie 
do głów gwoździ, odzieranie żywcem ze skóry przenosi czytelnika 
w świat jakby wyjęty z makabrycznego horroru6. Wydaje się, że Gil-
ler, idealizując ofiarę śmierci studentów, mógł być bliski poglądo-
wi, według którego Ukraińcy stanowili nie w pełni rozwiniętą część 
narodu polskiego, zwłaszcza, że cytował pracę Buszczyńskiego na 
ten temat7. Nie nazywał chłopów ukraińskimi, ale porównywał ich 
do niewolników, nieświadomych swojej etnicznej przynależności. 

Dla powstańczej lewicy, młodzi męczennicy Sołowijówki, 
stali się bardzo atrakcyjnymi postaciami z propagandowego punktu

5 A. Giller, Historia…, op. cit., s. 104.
6  Ibidem, s. 104. 
7  Zob. S. Buszczyński, Podole, Wołyń i Ukraina, Lwów 1862. 
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widzenia. Personifikowali ofiarę poniesioną dla ludu. Bolesław 
Limanowski (1835-1935), nestor polskiej lewicy, a przy okazji publi-
cysta obdarzony talentem narracyjnym i historyk-amator powsta-
nia styczniowego, niezwykle wyczulony na kwestię równości
społecznej oraz sprawy włościańskiej, poruszył temat masakry
w Sołowijówce. Najbardziej charakterystyczną cechą tej relacji jest
ewangeliczny topos, jaki można odnaleźć w jego narracji:

Wśród okrucieństw dokonanych na Ukrainie przez lud wiejski,
podżegany przez policję i Popów i wojsko moskiewskie, Sołowi-
jówka jaśnieje jako męczeńska Golgota, na której młodzież 
ukrzyżowaną została ręką tego samego ludu, który umiłowała 
całym sercem i za którego wolność ofiarowała swe życie w ofierze8.

Limanowski stwierdził, że ofiara młodych męczenników zasłu-
guje na miano „ukrzyżowania”. To jednoznaczny motyw męczeński 
i podniesienie śmierci grupy polskich studentów do rangi świętych. 
Jednocześnie Limanowski, pragnął naświetlić społeczne przyczyny 
rzezi. Stwierdził, że jej powodem była niechęć, jaką „ludność ruska” 
miała żywić wobec Polaków, którzy traktowali ją z góry9. Ten stosunek 
miał przede wszystkim wynikać z faktu, iż młodzi Polacy traktowali 
ziemie etnicznie ukraińskie jako ziemie koronne, a więc leżące w daw-
nej Rzeczypospolitej10. Tragedia młodych idealistów była, w narracji 
Limanowskiego, pochodną nie tyle ich wiary w słuszność głoszonych 
postulatów społecznych, ale całkowitego niezrozumienia, jakie uczu-
cia wobec „polskiego powstania” żywiła ukraińska wieś. Jednocześnie 
Limanowski, wierny lewicowemu paradygmatowi, szczególnie wy-
eksponował samą „złotą hramotę”, podając szczegółowo jej zapisy. 
Był to program demokratyczny i zdecydowany oddać ludowi swobo-
dę, wolność i równość. W imieniu Rządu Narodowego wszyscy, któ-
rzy chwycą za broń przeciwko Moskwie mieli otrzymać co najmniej 
sześć morgów ziemi i sadybę w ziemiach koronnych, lub dożywotnią
 płacę ze skarbu narodowego11. We wsi Fastówka odczytali „hramotę”,
8  B. Limanowski, Historia ruchu narodowego, t. 2, Lwów 1882, s. 110. 
9  Ibidem, s. 118. 
10 O trwałości „polskiego przywiązania” do kresów i Ukrainy świadczą następujące prace: J. W. Bo-
rejsza, Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966, s. 233-248; W. Suleja, Kresy 
wschodnie w myśli politycznej polskiej irredenty w okresie popowstaniowym 1864-1914, [w:] Polska 
myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 4 – Między Polską etniczną i historyczną, Wrocław 1988, s. 47- 96;
J. Kolbuszowska, Legenda kresów w literaturze polskiej XIX i XX wieku, [w:], Ibidem, s. 187-206.
11  B. Limanowski, Historia…, op. cit., s. 111. 
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a chłopi – z relacji Limanowskiego wynika to jasno – nie wiedzieli co
mają z nią zrobić. Pisząc o rzezi, wspomniał także, że wieś Soło-
wijówka była słynna z hajdamackiego usposobienia oraz z trady-
cyjnego usposobienia do rozbojów i kradzieży12. Powstańcy mogli
mieć fatalnego pecha, trafiając właśnie tam. Jest więc prawdopo-
dobne, że rzeź była wynikiem przypadkowego, niezaplanowanego
wcześniej wydarzenia.    

Natomiast w interpretacji Walerego Przyborowskiego, krytyka 
powstania styczniowego, młodzi idealiści byli „żyrondystami”. Od-
wołanie się do terminologii wywodzącej się z rewolucji francuskiej 
od razu stawia czytelnika w perspektywie krytycznej. Przyborowski 
nazwał chłopców żyrondystami, ponieważ uznał, że ta część politycz-
nej sceny rewolucji francuskiej była najbardziej „idealistyczna i szla-
chetna”. Określił Antoniego Jurewicza, przywódcę polskiej młodzieży, 
człowiekiem o charakterze spokojnym, poważnym, pozornie chłodnym, 
niewątpliwie człowiek rozumny i gorący, idealnie przejęty miłością ku 
swej rusko-polskiej ojczyźnie13. Wszyscy ci polscy chłopcy mieli być 
bezwzględnie posłuszni idei niepodległości i z tego powodu mieli po-
nieść śmierć na polach Sołowijówki. W jego narracji można dopatrzyć 
się kilku ciekawych metafor. Na przykład metafora chrystologiczna: 

Zdawali sobie oni dobrze sprawę, że wobec usposobienia ludu, 
który już we wsiach, przez które przejeżdżali, spode łba na nich
spoglądał, było to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne, ale oni w swej
heroicznej ofiarności, gotowi byli swe życie położyć, by ten lud,
jak mówili, na drogę prawdy i drogę zbawienia poprowadzić. 
W młodzieńczym entuzyaźmie wołali, że krwią swoją jak Chrystus
okupią przyszłość tego ludu i w ten ewangelicznem całopaleniu
z melancholijnym humorem zwali się „utrapieńcami”14.

Przyborowski, kreśląc drogę młodych idealistów, zwrócił uwa-
gę, że wieś Sołowijówka miała jak najgorszą sławę i że Polacy musieli
o tym wiedzieć. Sama wieś należała do polskiego szlachcica Erazma
Michałowskiego, marszałka powiatu skwirskiego. Przyborowski 
otwarcie pisze, że ludność wsi nienawidziła swojego pana, oskarżając
go o podpalanie pól chłopom. W ogóle stosunek tej wsi do powstania

12  Ibidem, s. 113.
13 W. Przyborowski, Dzieje 1863, t. 3, Kraków 1902, s. 269. 
14  Ibidem, s. 271. 
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Lachów był negatywny. Masakra zaczęła się od przypadkowego
wystrzału z dubeltówki młodego Polaka Bobowskiego, który znu-
żony podróżą miał upuścić strzelbę. Stać się to miało w nocy 
z 9 na 10 maja 1863 roku. Opis rzezi u Przyborowskiego jest niezwy-
kle naturalistyczny, niemal reportażowy. Najbardziej sadystycznymi 
morderczyniami miały być stare ukraińskie kobiety, podżegające do 
mordu i używające wideł, siekier, a po dokonaniu zabójstwa odzie-
rające młodzież z pierścionków, sygnetów, krzyżyków i zegarków15. 
To bardzo mocny fragment narracji Przyborowskiego o zbrodni. Jest 
on jedynym z historyków powstania 1863 roku, który przypisał głów-
ną winę za mord ukraińskim, starym kobietom. Niekiedy, narracja 
Przyborowskiego, zdolnego pisarza, przybierała efekt makabreski, 
szczególnie wówczas, gdy pisał, że stara baba, która zabiła młode-
go Przedpełskiego chodziła potem do znachora, bo Lach ją męczył 
w nocy, właził na nią i w nocy ze snu budził16. Według Przyborow-
skiego to najważniejsza wymowa tej rzezi. Pisarz był przekona-
ny, że wywarła ona wielkie wrażenie na powstaniu oraz w Europie:

Była ona bowiem zbyt krwawym i wymownym dowodem, że
na Rusi powstanie nie ma podścieliska żadnego, że lud jest mu prze-
ciwny, że zatem ruch polski jest wytworem sztucznym i bez przy-
szłości. Że w tej nienawiści chłopa ukraińskiego do „pohanawo
Lacha” odgrywały stare rachunki ludowe ze szlachtą polską, za
które teraz wnuczęta tej szlachty pokutować musiały17.

Przyborowski zdawał sobie sprawę, że wykpiony przez nie-
go idealizm sprawił, że młodzież kijowska nie mogła i nie chciała 
używać przemocy. Pisarz nakreślił też obraz uczuć, jakie wobec Po-
laków miała ukraińska wieś. Na kartach Historii dwu lat pisał, na-
wiązując do ukraińskich obchodów wokół grobu Tarasa Szewczenki 
(zmarłego w lutym 1861), że lud gotował się do nowej nocy tara-
sowej, gotów rżnąć panów, Lachów i Żydów18. U Przyborowskiego
pojawił się obraz zderzenia młodych idealistów kierowanych 
romantycznym uniesieniem, z silną nienawiścią ukraińskiego 
ludu. Nie można też wykluczyć, że krytykowana przez Przyboro-

15  Ibidem, s. 271.
16  Ibidem, s. 277. 
17  Ibidem, s. 280. 
18 W. Przyborowski, Historia dwu lat, t. 3, s. 58. 
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wskiego romantyczna „chłopomania” była pochodną mitu Rzeczpo-
spolitej, który, według Romana Wapińskiego, wpływał na kształto-
wanie wyobrażeń o ludach zamieszkujących kresy dawnej Rzecz-
pospolitej, w tym o Ukraińcach19. Co jednak zaskakuje najbardziej 
u Przyborowskiego, znanego z bezlitosnego stosunku do ideałów 
romantycznych powstania styczniowego, to pozytywna ocena same-
go powstania. Przyborowskie pisał, że wypadki w Sołowijówce ob-
lewają ruch polski na Ukrainie tak pięknem, tak jasnem światłem, 
że pod jego blaskiem giną wszystkie cienie, wszystkie błędy i mar-
ności powstania styczniowego20. W tym przypadku Przyborowski dał 
się „umownie” złapać na niekonsekwencji, która była jak najbardziej 
charakterystyczną cechą jego niefikcjonalnego pisarstwa historycz-
nego21. Myślę, że sam będąc powstańcem, nigdy nie mógł się uwolnić 
od własnego zaangażowania w walki 1863 roku, nawet jeśli w póź-
niejszych latach swojego życia związał się z obozem ugodowym22. 

Pochodząca z tego samego czasu, co Historia dwu lat Przy-
borowskiego, praca wybitnego przedstawiciela lewicy niepodległo-
ściowej, Stanisława Krzemińskiego, ukazywała, że przyczyny, które 
pchnęły młodzież kijowską do marszu po wsiach ukraińskich nie były 
tylko efektem marzeń, ale owocem ryzykownego planu politycznego. 
Krzemiński pisał, że w początkach powstania na Rusi wierzono, że 
samo ukazanie ludowi własności będzie dostatecznym warunkiem do 
zapalenia umysłów i zjednania ruchowi zbrojnemu życzliwej neutral-
ności. „Złota hramota” była, powiada Krzemiński, marzeniem wy-
snutym nie tylko w interesie samego powstania, ale i miłości ludu 
oraz wierze w ideał nowej Polski23. Krzemiński dostrzegł, że siła ro-
mantycznych marzeń, „chłopomańskiej” idei, była w istocie jądrem 
politycznego programu „czerwonych”. Z tą ideą związana była także 
idea genezy ludu ukraińskiego oraz jego przeznaczenia w odbudowa-
19 Zob. R. Wapiński, Polityka, idee, ideologie, mity i imponderabilia w polskiej myśli politycznej 
XIX i XX wieku, [w:], W kręgu historiografii i polityki. Prace ofiarowywane Andrzejowi Feliksowi 
Grabskiemu, Łódź 1997, s. 133.
20  W. Przyborowski, Dzieje…, op. cit., s. 280.
21  S. Kieniewicz, G. Skotnicka, Walery Przyborowski, [w:] PSB, t. XXIX, s. 81-84. 
22 Por. K. Groniowski, Walery Przyborowski historyk powstania styczniowego, – „Przegląd Święto-
krzyski” 2, 1971, s. 203; B. Cioch, Walery Przyborowski – historyk, literat, publicysta, Opole 1994 
(msps); A. Szwarc, Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosją, 
ich poglądy i próby działalności politycznej ( 1864-1905), Warszawa 1996, s. 234. 
23  S. Krzemiński, Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce 1863-1888. Zarys historyczny, Lwów 1892, s. 73.
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nej Polsce24. Było oczywistością, że młodzi idealiści, którzy ponieśli 
śmierć w Sołowijówce wyrośli w oparciu „o romantyczne wzorce”,
wedle których lud ukraiński można wychować, ponieważ miałby on
znajdować się na niższym poziomie rozwoju od Polaków. 

W opinii innego historyka-amatora powstańczego zrywu, 
Franciszka Rawity-Gawrońskiego25, podziwiającego męczenników 
Sołowijówki, lud ukraiński zachowywał się dwuznacznie wobec 
polskich wysiłków zmierzających do oświecenia go. Stwierdził, że 
Rusini (Ukraińcy) odrzucają sojusze, tak jak narody prymitywne, 
które nie wyrobiły sobie jeszcze zdolności kombinacyjnych w poli-
tyce. Od Polaków pomoc chętnie by oni przyjęli, dla Polaków nic 
zrobić nie chcieli, choć – w przekonaniu historyka – było to w ich 
interesie26. Taką postawę odrzucającą polskie wysiłki „wyzwole-
nia” ludu ukraińskiego (choćby wynikającą ze szlachetnych pobu-
dek), lwowski historyk-amator nazwał krótkowzrocznością dziecin-
nych umysłów27. Pisarz ten był zwolennikiem poglądu o wyższości 
kulturowej Polaków nad Ukraińcami. Problem, którego najwidocz-
niej nie widział, polegał na tym, że Ukraińcy nie chcieli w ogóle 
polskiej pomocy „z góry”. Co do samej masakry, Rawita-Gawroń-
ski podał dokładny jej opis, wtórny wobec Gillera28. Pomysł pol-
skich studentów, aby iść i głosić ludowi ukraińskiemu „złotą 
hramotę” oraz przekonywać do racji polskiego powstania, pole-
gał według tego autora na tym, że błędna wiara w życzliwość ludu 
ruskiego wywołała błędną akcję wbrew wszelkim rozumowaniom29. 
Dostrzegł, zatem, że Polacy w ogóle nie rozumieli prawdziwych 
uczuć ludu ukraińskiego. Na tym polegał też tragizm ich ofiary. 

24  Por. A. Sternik, Geneza narodu ukraińskiego w myśli historycznej doby Romantyzmu, [w:] Między 
historią a edukacją historyczną. Szkice dedykowane profesor Marii Kujawskiej, red. V. Julkowskiej, 
Poznań 2003, s. 170-185.
25 F. Rawita-Gawroński podejmował badawczy trud opisania historii polsko-ukraińskiego konflik-
tu w możliwie najszerszy sposób. Zob. E. Koko, Franciszek Rawita-Gawroński a wczesnośrednio-
wieczna Ruś i jej relacje z Polską. Problemy wybrane, [w:] Problemy narodowościowe Europy Środ-
kowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla profesora Przemysława Hausera, red. 
A. Czubiński, P. Okulewicz, T. Schramm, Poznań 2002, s. 85-90; tenże, Franciszek Rawita-Gawroń-
ski, Gdańsk 2006; zob. też, O. Szeleżyk-Komeda, Beletrystyka Franciszka Rawity-Gawrońskiego na tle 
polskiej powieści historycznej o tematyce ukraińskiej, Kraków 2007 (doktorat UJ – msps).  
26  F. Rawita-Gawroński, Rok 1863 na Rusi, t. 1, Lwów 1902, s. 308. 
27  Ibidem, s. 309. 
28  Ibidem, t. 2, s. 221-226. 
29  Ibidem, s. 206. 
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Rawita-Gawroński nie kwestionował ich poświęcenia, wskazywał 
na złożone polityczne tło wydarzeń na Ukrainie wiosną 1863 roku. 

Skłonność polskiej młodzieży do idealizacji chłopów ukra-
ińskich ukazuje także książka Mariana Dubieckiego poświęcona 
młodzieży akademickiej na Uniwersytecie Kijowskim przed wy-
buchem powstania styczniowego30. Chociaż praca Dubieckiego 
nie odnosi się bezpośrednio do wydarzeń w Sołowijówce, to jed-
nak może stanowić dobry rzut oka na recepcję idei romantycznych 
oraz „chłopomanii” wśród polskiej młodzieży, późniejszych ofiar tej 
idei. Ośrodek kijowski, gdzie studiowało wielu Polaków, jawi się 
w dziele Dubieckiego jako miejsce tworzenia najbardziej radykalnych 
pomysłów politycznych, inspirowanych romantyczną „chłopomanią”. 

Idealizacji zamordowanych polskich chłopców z Sołowijów-
ki dokonał także Jan Stella-Sawicki, znany z akcji wspomagania 
powstańców w Galicji, lekarz, propagator higieny, ale co mało znane, 
historyk-amator powstania styczniowego. Rozdział poświęcony rzezi 
w Sołowijówce znajdziemy w jego pracy Szkice z powstania 1863 roku, 
wydanej drukiem w Krakowie w roku 1889. Jego idealizacja jest jed-
nak inna, być może jeszcze bardziej oderwana od rzeczywistości. Pisał 
bowiem, że już po wojnie krymskiej lud ukraiński pragnął zerwać wię-
zi Moskwy i prawosławia. Polska młodzież liczyła na ten lud wierząc, 
że w nim znajdzie sojusznika i rwała się do szabli31. Zarazem, u Stelli-
Sawickiego jest bardzo widoczny motyw świadomie wybranej ofiary:

Młodzież ta wiedziała, że idzie na śmierć pewną, lecz jest to cechą
młodości, że w sprawach szczytnych nawet i śmierć jej nie przeraża; to
też żartem nazwali siebie straceńcami32. 

W tekście Stelli-Sawickiego odnaleźć można ślady determi-
nizmu33. Pisał ów historyk, że w nocy z 9 na 10 maja 1863 niebo nabite
gwiazdami nie dość oświecało drogę, po której szedł ów oddział, a fa-
talizm pchał go w stronę Sołowijówki, wsi słynącej z hajdamackiego

30  M. Dubiecki, Młodzież polska w Uniwersytecie Kijowskim przed rokiem 1863, Kijów 1909. 
31  J. Stella-Sawicki, Szkice z powstania 1863 roku, Lwów 1889, s. 83. 
32  Ibidem, s. 84. 
33  Zob. W. Dutka, W sidłach determinizmu. Mity nieuchronności powstania styczniowego w polskim 
piśmiennictwie historycznym 1864-1918 z perspektywy postmodernistycznej teorii historiografii, [w:] 
Archiva Temporum Testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów, red. G. Bujak, 
T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 126-142. 
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stylu życia. Masakra była zatem nieunikniona. Historyk wspominał
także o pomniku stojącym obok mogiły pomordowanych mło-
dzieńców, a złowroga legenda miejsca stała się dla ludu ukraiń-
skiego obciążeniem moralnym. 

O masakrze w Sołowijówce pisał także August Sokołowski, 
historyk umiarkowanie krytyczny wobec powstania, w swojej pra-
cy wydanej w roku 1910. Był zdania, że  potępiając błędy, które 
popełnili, bolejąc nad ich zaślepieniem, należy uznać bohaterstwo 
i poświęcenie tych młodych straceńców, co dla wzniosłej idei, nieśli 
w ofierze krew i życie34. Sokołowski tym samym wyraźnie zdystanso-
wał się od prometejskiego mitu wyzwalającej ofiary polskich studen-
tów, którzy złożyli życie za lud ukraiński. Męczennicy z Sołowijów-
ki, wraz z upływem czasu, zaczęli być postrzegani bardziej poprzez 
pryzmat swojego idealizmu, w oderwaniu od krytycznych ocen 1863 
roku. Sokołowski uznaje ich ofiarę za wartościową, mimo że pozo-
stał bardzo sceptyczny co do ideologicznych pobudek ich działania.  

W pracy Józefa Grabca-Dąbrowskiego Rok 1863 młodzi stu-
denci urośli do rangi symbolu tragicznego poświęcenia, męstwa 
w obliczu śmierci, ale i pięknej beznadziejności powstania stycz-
niowego. Autor pisał, że wszelka myśl skierowania broni przeciw-
ko ukochanemu ludowi była wstrętna tym szlachetnym idealistom 35.
To zarazem motyw, jaki powtarzał się we wszystkich pracach, że na-
wet w chwili najwyższego zagrożenia Jurewicz i jego młodzi przy-
jaciele zrezygnowali z użycia przemocy wobec ludu, choć w dro-
dze samoobrony mieli przecież prawo użyć broni. Ten znak zgody 
na męczeństwo, wyrzeczenie się siłowego rozstrzygania proble-
mów szlachty z ludem, być może wskazuje na fakt, że w polskiej 
historiografii powstańczej, próbującej zmierzyć się z problemem 
antagonizmu polsko-ukraińskiego w 1863 roku, brakowało szerszej 
perspektywy interpretacyjnej. Mit ludu był bardzo pociągający i to on 
stał się siłą sprawczą rzezi. W tekście Grabca-Dąbrowskiego odna-
leźć można przeświadczenie, według którego studenci do końca nie 
wierzyli, że mogą być przez ukraińską ludność znienawidzeni. Jak 
przekonywał Stefan Kozak, historyk badający historyczny kontekst 
pogranicza polsko-ukraińskiego, mit ukraińskiego ludu dla roman-

34  A. Sokołowski, Powstanie styczniowe, Wiedeń 1910, s. 257. 
35  J. Grabiec-Dąbrowski, Rok 1863, Poznań 1913, s. 343-344. 
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tyków stanowił wielką siłę przyciągającą, zapładniającą wyobraźnię
historyczną, uwydatnioną konfliktem między szlachtą i ludem, a także
wzbudzającą tęsknotę do wielkich bohaterów i heroicznych czynów36. 

W dwudziestoleciu międzywojennym utrwalił się obraz ofia-
ry polskich studentów. Autor największej syntezy powstania z cza-
sów II Rzeczypospolitej Artur Śliwiński dał wyraz ich szlachetnemu 
idealizmowi, a lud ukraiński nazwał po prostu mordercami37. Przy 
okazji tego mordu sprzed ponad 150 lat dotykamy nie tylko trage-
dii, ale i tajemnicy zła, które można próbować opisać, ukazać jego 
tło społeczne, ale biorąc pod uwagę fakt, że wiele lat później ukra-
ińscy nacjonaliści, wywodzący się przecież z „ludu”, dokonają lu-
dobójstwa na Polakachw latach 1943-44 na Wołyniu. Należy zadać 
też pytanie o otchłań zła, która wpisana jest w kondycję człowieka. 

*
W analizowanym materiale dała się zauważyć tendencja do ide-

alizacji męczeńskiej śmierci polskich studentów. Wyczuwalna była 
także gorzka refleksja historyków-amatorów, badaczy styczniowego 
zrywu, zmierzająca do ukazania ofiary męczenników, jako efektu ich 
wiary w młodzieńcze ideały. W pewnej mierze ideały te kształtowane 
były przez wiarę w braterstwo polskie z innymi narodami tworzącymi 
dawną Rzeczpospolitą. Jak pisał Roman Wapiński, przekonanie, iż 
do Polski przytulą się Litwa i Ruś podzielano jeszcze w przeddzień 
tragicznego stycznia 1863 roku38. Z takiej perspektywy młodzieńcy 
zamordowani w Sołowijówce jawią się jako więźniowie własnej idei. 

Agaton Giller wyrażał natomiast zdziwienie reakcją ludu ukra-
ińskiego, mordującego swoich wybawicieli. Bolesław Limanowski 
dokonał gloryfikacji ich ofiary, przyrównując ją do ukrzyżowania, 
męczeńskiej śmierci za ideały. Jednocześnie historyk ten dostrzegł 

36 S. Kozak, Pomijane aspekty w stosunkach polsko-ukraińskich, [w:] Z dziejów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. J. Serczykowi w 60. rocznicę urodzin, red. E. Urbas-
Urwanowicz, A. Mironowicz, Białystok 1995, s. 301; tegoż, Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury
pogranicza. Epoka romantyzmu, Warszawa 2005, s. 130-137. 
37 A. Śliwiński, Powstanie styczniowe, Poznań 1921, s. 202-203. 
38 R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywi-
lizacyjnych XIX i XX wieku, Gdańsk 2002, s. 48; podobną tezę głoszącą, iż przynajmniej do czasów 
powstania styczniowego przetrwała świadomość wspólnoty losów narodów zamieszkujących dawną
Rzeczpospolitą znaleźć można w pracy: J. Wiśnicki, Kształt przyszłej Polski w programach poli-
tycznych drugiej połowy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem ziem litewsko-ruskich, – „Res 
Historica” 9:1999, s. 110-117. 
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błąd Polaków, polegający na zupełnej ignorancji prawdziwych uczuć 
ludu ruskiego. W tekstach Walerego Przyborowskiego oprócz natura-
listycznego opisu rzezi dała się zauważyć ostra wymowa romantycz-
nego zapatrzenia w ideały zamordowanej młodzieży. Przed odzyska-
niem niepodległości, za sprawą prac Józefa Grabca-Dąbrowskiego, 
do głosu doszła tendencja ukazująca wysiłek, trud, męczeńską śmierć, 
w oderwaniu od klęski powstania styczniowego. Potwierdza to jedynie 
intuicję Marii Gołaszewskiej, która pisała, że nie ma znaczenia realny 
czyn bohatera, rolę tę przejmuje mit, będący funkcją artystyczną39. 

To jednak jedna płaszczyzna funkcjonowania Sołowijów-
ki w historiografii powstania styczniowego. Historyk musi zadać 
także pytania o mechanizmy masakry; odpowiedzieć na pytanie – 
dlaczego jedni ludzie zamordowali drugich ludzi. W interpretacji 
Daniela Beauvois, znawcy problematyki polsko-ukraińskiej na kre-
sach wschodnich, znalazło się inne stwierdzenie tłumaczące rzeź. 
Czytamy, że chłopów-analfabetów niepotrafiących zrozumieć ani 
carskiego ukazu znoszącego pańszczyznę, obwarowanego zbyt 
wielką ilością zastrzeżeń i warunków, ani też nieinteresujących się 
pięknymi intencjami polskich studentów obchodziło tylko jedno: 
ziemia za darmo. Ale ziemi nikt nie chciał im dać40. W takiej inter-
pretacji męczennicy Sołowijówki stali się ofiarami własnej, naiwnej 
wiary, że lud na ukraińskiej wsi potrzebuje swobód oraz uświadomienia 
patriotycznego.  

Ale niestety poświadcza także, że młodzi polscy idealiści wy-
brali się do ukochanych włościan z dramatycznym niezrozumie-
niem charakteru mieszkańców ukraińskiej wsi, ciemnej i niewykształ-
conej. I dlatego zginęli. Maria Janion z pewnością uznałaby los mę-
czenników z Sołowijówki za przejaw historii fantazmatycznej,
w której bohater skazany jest na śmierć z ideowych pobudek dla
dobra ogółu. Myślę, że zamordowanych chłopców z tej ukraińskiej
wsi można postawić w jednym szeregu z młodymi powstańcami:
Zygmuntem Sierakowskim i młodym Leonem Frankowskim. Nie-
stety, są bardziej zapomniani od tamtych. Tym tekstem pragnąłem 
przywrócić Pamięci tych młodych idealistów.  

 
Wojciech Dutka

39 M. Gołaszewska, Heroizm – próba idei, [w:] Filozofia i pokój. Zbiór szkiców poświęconych 
zjawisku heroizmu w literaturze polskiej, red. J. Kulczyński, Warszawa 1971, s. 72. 
40  D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, 
Lublin 2005, s. 531.
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Polacy w jednostkach Rosyjskiej Gwardii w Warszawie 
na przełomie XIX i XX wieku

Na przełomie XIX i XX wieku Warszawa była siedzibą rosyj-
skich władz administracyjnych i wojskowych. Mieścił się tu sztab
rosyjskiego Warszawskiego Okręgu Wojskowego, jednego z ważniej-
szych w carskiej Rosji, którego liczebność wynosiła około 7000-
8000 oficerów i 250 000-260 000 szeregowych1.

W skład wojsk Okręgu wchodziło pięć korpusów armijnych, 
wojska forteczne i wojska rezerwowe. Były one rozlokowane głów-
nie na prawym brzegu Wisły, co było związane z ówczesnymi ro-
syjskimi planami wojennymi. Wśród wielu oddziałów wojskowych 
stacjonujących w Warszawskim OW były także jednostki Gwardii: 
- 3. Dywizja Piechoty Gwardii – w skład której wchodziły: Litewski
Pułk Gwardii, Keksholmski Pułk Gwardii, Petersburski Pułk Gwardii
i Wołyński Pułk Gwardii, każdy złożony z czterech batalionów (cztery
kompanie w batalionie);
- 3. Brygada Artylerii Gwardii – złożona z dziewięciu (sześciu przed
wybuchem I wojny światowej) baterii artylerii;
- Samodzielna Brygada Kawalerii Gwardii – złożona z Jego Cesar-
skiej Mości Pułku Ułanów i Grodzieńskiego Pułku Huzarów Gwar-
dii, każdy składający się z sześciu szwadronów;
- 3. Bateria Artylerii Konnej Gwardii.

Wymienione oddziały wchodziły w skład Korpusu Gwardii, 
którego dowództwo i pozostałe jednostki stacjonowały w Peters-
burgu. Z czasem podległość ta uległa zmianie i na przełomie XIX 
i XX wieku Brygadę Kawalerii Gwardii włączono do  II Korpusu 
Kawaleryjskiego, a od 1902 r. – do I Korpusu Kawaleryjskiego.

1 Szerzej zob. A. Dobroński, Dyslokacja wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim przed I wojną świato-
wą, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1976, t. XX; M. Kulik, Warszawski Okręg Wojskowy 
Rosyjskiej Cesarskiej Armii w latach 1894-1914, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 4/2008. 
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W 1910 r. w wyniku zmian rosyjskich planów wojennych i po 
wycofaniu części wojsk z Warszawskiego OW, oddziały Gwardii
zostały przydzielone do XIX Korpusu Armijnego, a w 1913 r. – do
XXIII Korpusu Armijnego2.

Wszystkie wymienione jednostki Gwardii skierowano do War-
szawy w 1863 r., gdzie stacjonowały do wybuchu I wojny świato-
wej. Zajmowały one koszary w różnych rejonach miasta: sztab
3. Dywizji Piechoty Gwardii – ulica Wilcza 66, Litewski Pułk Gwar-
dii – ulica Marszałkowska 26, Keksholmski Pułk Gwardii – Mo-
kotów, Petersburski Pułk Gwardii – ulica Konwiktorska 3, Wołyński 
Pułk Gwardii – Nowolipie 2, Sztab Samodzielnej Brygady Kawale-
rii Gwardii – ulica Polna 6, koszary pułków kawalerii znajdowały 
się w Łazienkach, 3. Brygady Artylerii Gwardii – ulica Koszykowa,
3. Bateria Artylerii Konnej Gwardii – ulica Wilcza 53. Niekiedy sie-
dziby sztabów ulegały zmianie, co można prześledzić w wydawanych
wówczas oficjalnych „adresach-kalendarzach”.

Stan etatowy jednostek Gwardii Rosyjskiej stacjonujących
w Warszawie, w pełnym rozwinięciu (czasu wojny) wynosił 455 
oficerów i 22 900 szeregowych4. W czasie pokoju oddziały te były
rozwinięte do tzw. stanów wysokich (jeden z trzech stanów rozwi-
nięcia jednostek wojskowych), co było charakterystyczne dla nad-
granicznych okręgów wojskowych. W poszczególnych oddziałach 
i związkach taktycznych średnia liczebność w 1900 r. wynosiła: 
3. Dywizja Piechoty Gwardii – 9553 (sztab dywizji – 15, Litewski 
Pułk Gwardii – 2351, Keksholmski Pułk Gwardii – 2411, Petersbur-
ski Pułk Gwardii – 2392, Wołyński Pułk Gwardii – 2384), Brygada 
Kawalerii Gwardii – 2203 (sztab brygady – 29, Jego Cesarskiej Mości 
Pułk Ułanów Gwardii – 1114, Grodzieński Pułk Huzarów Gwardii 
– 1060), 3. Brygada Artylerii Gwardii – 1529, 3 bak – 180, 3. Lotny
Park Artyleryjski Gwardii – 86. Razem – 13 551 szeregowych5.
2 Kratkoje rospisanije suchoputnych wojsk po 1-je fiewralia 1911 goda, St. Petersburg 1911, s. 4, 
214–232; Carlowitz-Maxen, Einteilung und Dislokation der Russischen Armee und Flotte: Oktober 
1912, Berlin 1912, s. 18–22; April 1913, Berlin 1913, s. 18–22; K. A. Zalesskij, Pierwaja mirowaja 
wojna. Biograficzeskij encikłopiediczeskij słowar, Moskwa 2000, s. 483–529. 
3 Adres-Kalendar g. Warszawy nа 1914 god, Warszawa 1914, s. 43-52. 
4 Zob. Sztaty ruskich reguliarnych diejstwujuszczich, riezerwnych wojsk, opołczenija i wojskowych 
uprawlienji i uczrieżdienji, so wsiemi wosposliedowawszimi k nim dopołnienijami po apriel 1878 
goda, Sanktpietierburg 1878, s. 237-241, 261-268, 323-333. 
5 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej AP Lublin), Rząd Gubernialny Lubelski, Wydział Wojskowo-
-Policyjny, Referat II – buchalteryjny (dalej RGL WP II), 1900: 31, Prikazy wojskam Warszawskago 
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Liczebność oddziałów Gwardii co roku jesienią zmniejsza-
ła się, co było spowodowane wprowadzonym w 1874 r. w Rosji 
obowiązkiem powszechnej służby wojskowej. Po szkoleniu poli-
gonowym, które odbywało się w miesiącach letnich, ok. 20% żoł-
nierzy z każdej jednostki przechodziło do rezerwy. Zmniejszony 
stan osobowy jednostek utrzymywał się przez miesiące jesienne, 
by po przybyciu rekrutów osiągnąć w grudniu poprzednią wielkość.

Liczebność korpusu oficerskiego jednostek Gwardii stacjo-
nujących w Warszawie wynosiła około 500 osób (w 1909 r. było to 
474 oficerów, w tym: 3. Dywizja Piechoty Gwardii – 309, 3. Bry-
gada Artylerii Gwardii – 63, Brygada Kawalerii – 98, 3. Bateria Ar-
tylerii Konnej Gwardii – 4)6. Jednak nie była ona stała, a stan fak-
tyczny w poszczególnych jednostkach nie zawsze był zgodny ze 
stanem etatowym. Wahał się on między wielkościami wyznaczony-
mi przez stany etatowe czasu pokoju i czasu wojny,  np. w 1910 r. 
w Petersburskim Pułku Gwardii było 83 oficerów, podczas gdy jego 
stan etatowy wynosił 69 oficerów7. W tym samym roku w Wołyńskim 
Pułku Gwardii było 66 oficerów, przy stanie etatowym 69 oficerów8.

Liczba oficerów w 3. Dywizji Piechoty Gwardii w 1909 r.

Wojennago Okruga (dalej Prikaz wojskam WWO) za 1900 g., Wiedomost’ o czislie bolnych, umier-
szych i wykliuczenych po boliezni czinow wojsk Warszawskago Wojennago Okruga za poszczególne 
miesiące 1900 roku.  
6 Obszczij spisk oficerskim czinam Russkoj Imperatorskoj armii. Sostawlien pо 1-je janwaria 1909 g., 
Sankt-Pietierburg, 1909. 
7 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Jednostki Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
(dalej Jednostki WOW), sygn. 20. Spisok (pо starszinstwu w czinach) generałam, sztab i ober-oficeram 
i kłassnym czinownikam Lejb-gwardii S.-Peterburgskago Korolia Fridricha Wilgelma III połka k 15-
my nojabria 1910 goda. 
8 Ibidem, sygn. 19. Spisok (pо starszinstwu w czinach) generałam, sztab i ober-oficeram i kłassnym czino-
wnikam Lejb-gwardii Wołynskago połka k 1-mu… 19 [10] goda. 
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Źródło: Obszczij spisok oficerskim czinam Russkoj Imeratorskoj Armii. Sostawlien
po 1-je janwaria 1909 g., St. Pietierburg 1909.

Po upadku powstania styczniowego w armii rosyjskiej wpro-
wadzono szereg ograniczeń dla osób wyznań innych niż prawosław-
ne. W jednostce wojskowej (pułk, samodzielny batalion) musiało 
być co najmniej 70% żołnierzy wyznania prawosławnego. Pozostałe 
30% osób mogło być przedstawicielami innych wyznań. Oficerowie 
katolicy lub mający żony katoliczki, mogli stanowić nie więcej niż 
20% korpusu oficerskiego i urzędniczego danej jednostki wojskowej. 
To ograniczenie funkcjonowało w piechocie (pułki gwardii, grena-
dierów i piechoty), kawalerii i artylerii. Obejmowało ono także wo-
lontariuszy, junkrów i podchorążych. W Warszawskim OW, twier-
dzach znajdujących się w europejskiej części Rosji i na Kaukazie, 
oficerowie katolicy nie mogli zajmować wyższych stanowisk dowód-
czych, włączając w to dowódców samodzielnych jednostek (а także 
dowódców baterii artylerii) i wyższej administracji wojskowej9.

W przypadku, gdy etat pułku wynosił 69 oficerów, około 50 
osób było wyznania prawosławnego, a około 20 mogło być innych 
wyznań, w tym nawet 13 katolików. Kryterium wyznaniowe nie 
było równoznaczne z kryterium narodowościowym, ponieważ wśród 
katolików byli także przedstawiciele innych narodowości np. Polacy,
Litwini czy Niemcy. Podobnie Polaków można odnaleźć wśród pro-
testantów, prawosławnych czy muzułmanów. Wśród przedstawi-
cieli wyznań nieprawosławnych, często faworyzowano protestan-
tów, co jest widoczne w składzie osobowym korpusu oficerskiego 
Gwardii, szczególnie zaś wśród dowódców wyższego szczebla.
9  P. A. Zajonczkowskij, Samodierżawije i russkaja armija na rubieże XIX i XX stoletij, Moskwa 1973, 
s. 199-202; J. Wojtasik, Wojskowość polska w latach 1864–1914, [w:] Zarys dziejów wojskowości 
polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990, s. 49; S. W. Wołkow, Russkij oficer-
skij korpus, Moskwa 1993, s. 276; L. J. Gorizontow, Paradoksy Impierskoj politiki: Poliaki w Rossii 
i russkije w Polsze, Moskwa 1999, s. 224-237. 
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W rzeczywistości oficerów nieprawosławnych w oddziałach 
Gwardii było mniej niż pozwalały na to obowiązujące przepisy. Według
nielicznych zachowanych w Polsce dokumentów w 1910 r. w Peters-
burskim Pułku Gwardii na 83 oficerów, 8 (9,6%) było wyznań niepra-
wosławnych (5 katolików, 2 ormian i protestant)10. Analogicznie było
w Wołyńskim Pułku Gwardii, gdzie na 66 oficerów było ich tylko 3 (4,5%) 
i wszyscy byli protestantami11.

Wśród oficerów Gwardii Rosyjskiej stacjonujących w Warszawie
byli także Polacy, a ich liczba nie wykraczała ponad przeciętną. Zgod-
nie z dostępnymi statystykami w rosyjskim korpusie oficerskim w 1887 r.
było około 2900 (9%) Polaków na około 32 000 oficerów12, w 1912 r. było
to 2525 (5,4%) na około 48 600 oficerów13.

Z powodu niepełnych informacji, nie zawsze można określić 
precyzyjnie narodowości opisywanych osób. Na polskie pochodzenie 
mogą wskazywać: nazwisko, imię (niekiedy zniekształcone), imię ojca, 
wyznanie (przeważnie katolickie). W grupie tej były też osoby, które 
deklarowały polskie pochodzenie i służyły później w Wojsku Polskim.

Na przełomie XIX i XX wieku wśród oficerów Gwardii co naj-
mniej 31 mogło mieć polskie pochodzenie. Byli to Paweł, Piotr i Sta-
nisław Abakanowiczowie s. Konstantego, Mikołaj Benua [Benoit] 
s. Mikołaja, Antoni Błeszyński s. Stanisława, Bolesław Bojarski s. Jo-
achima, Franciszek Marceli Bokszczanin s. Wincentego, Włodzimierz 
Bokszczanin s. Franciszka, Tadeusz Bylewski s. Zygmunta, Bronisław 
Czarnota de Bojary Bojarski s. Ludwika, Filip Stanisław Dubisski 
s. Józefa, Eugeniusz de Henning-Michaelis s. Michała, Ferdynand 
Jan Jahimowski s. Augustyna, Konstanty Jahimowski s. Augustyna, 
Edward Kastellaz [Castellaz] s. Rene, Kazimierz Aleksander Klej 
s. Jana, Mikołaj Konstanty Kojszewski s. Sylwestra, Daniel Konarzew-
ski s. Alberta, Julian i Józef Kopytyńscy s. Juliana, Aleksander Kowa-
lewski s. Wiktora, Józef Leśniewski s. Aleksandra, Stanisław Morzycki 
s. Michała, Adam Nowosilski s. Franciszka, Leonard Skierski s. Hen-
ryka, Antoni Symon s. Piotra, Bronisław Wiersocki s. Adama, Mikołaj 

10  AGAD, Jednostki WOW, sygn. 20. 
11  Ibidem, sygn. 19. 
12  Y. Z. X., Armia rossyjska. Studium militarne napisał były oficer sztabu wojsk austro-węgierskich 
Y. Z. X., Kraków 1887, s. 25. 
13  S. W. Wołkow, Russkij oficerskij…, op. cit., s. 354. 
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Witwicki s. Karola, Leopold Olgierd Zapolski-Downar s. Wincentego, 
Jan Zarako-Zarakowski s. Jana, Aleksander Żabczyński s. Aleksandra14. 

Wyznania katolickiego był także Andrzej Junczys s. Jana, jednak
jego pochodzenie nie musiało być polskie.

Zdecydowana większość z nich była katolikami i tylko Eugeniusz
de Henning Michaelis i Leonard Skierski byli protestantami. W przy-
padku dwóch osób nie można jednoznacznie określić wyznania, ale
prawdopodobnie byli to katolicy (Piotr Abakanowicz i Włodzimierz
Bokszczanin).

Większość wymienionych oficerów urodziła się w Królestwie
Polskim lub zachodnich guberniach Cesarstwa i pochodziła z ro-
dzin ziemiańskich. Prawie wszyscy ukończyli korpusy kadetów,
a tylko jeden otrzymał domowe wykształcenie. Zdecydowanie wię-
kszość z nich ukończyła wojskowe szkoły piechoty, natomiast po-
jedyncze osoby ukończyły szkoły o innym profilu kształcenia 
– kawalerii, inżynierii lub artylerii. Tylko jedna osoba ukończyła
akademię wojskową. W omawianej grupie liczebność absolwen-
tów poszczególnych szkół przedstawiała się następująco:
Szkoły piechoty: 1. Pawłowska – 4, 2. Kоnstantynowska – 7, 3 
Аleksandrowska – 2; 
Szkoły junkrów: warszawska – 6, kijowska – 1, odeska – 1.
Nikołajewska Szkoła Inżynieryjna – 1.
Nikołajewska Szkoła Kawalerii – 2.
Michajłowska Szkoła Artylerii  – 2.
Nikołajewska Akademia Sztabu Generalnego – Eugeniusz de 
Henning-Michaelis.

Oficerami Gwardii mogli zostać tylko najlepsi absolwenci uczel-
ni wojskowych – tzw. absolwenci I kategorii, którzy na egzaminach
końcowych uzyskali średnią ocen co najmniej 8, w 12-stopniowej
skali (najniższa ocena 1, najwyższa 12). W 1888 r. zwiększono wyma-
gania i absolwenci chcący wstąpić do oddziałów Gwardii musieli uzy-
skać średnią ocen co najmniej 1115.

14 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej CAW), Akta personalne generałów: Tadeusza 
Bylewskiego, sygn. Ap. 9679; Edwarda Castellaz, sygn. Ap. 5388; Bronisława Czarnota de Bojary Bo-
jarskiego, sygn. Ap. 9670; Józefa Leśniewskiego, sygn. Ap. 4224; Adama Nowosilskiego, sygn. 1548; 
Leonarda Skierskiego, sygn. Ap. 17916, 30524; Antoniego Symona, sygn. Ap. 19899; Jana Zarako-Za-
rakowskiego, sygn. Ap. 3433; Aleksandra Żabczyńskiego, sygn. Ap. 8022. 
15 Swod Wojennych Postanowlienji 1869 g. (dalej SWP 1869), ks. XV, art. 333; J. Gałuszko, A. Ko-
liesnikow, Szkoła Rossijskogo Oficerstwa. Istoriczeskij sprowacznik, Moskwa 1993, s. 151. 
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Przed opuszczeniem uczelni wojskowej słuchacze otrzymywali 
dwie listy. Na jednej byli umieszczeni absolwenci w zależności od 
uzyskanej oceny średniej, na drugiej zaś był wykaz wakatów w po-
szczególnych jednostkach wojskowych. Pierwsza lista była opracowa-
na w szkole, natomiast druga – przysyłana ze Sztabu Generalnego. Ofi-
cjalny rozdział miejsc pracy odbywał się w sali głównej (aktowyj zał) 
w obecności komendanta uczelni i wszystkich absolwentów16.

Oddziały Gwardii znajdowały się najwyżej w hierarchii presti-
żu wojskowego i dlatego te jednostki były wybierane jako pierwsze. 
Na korzyść tego wyboru miały wpływ również inne czynniki takie jak:
- stacjonowanie jednostek Gwardii w największych miastach
Cesarstwa Rosyjskiego: Petersburgu i Warszawie,
- skrócona ścieżka awansowa, ponieważ w Gwardii, zgodnie z obo-
wiązującą tabelą rang, nie było niektórych stopni wojskowych
(major i podpułkownik), co skracało czas awansowania na wyższe
stopnie wojskowe  i stanowiska dowódcze:

           

16  Ibidem, s. 150. 
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- wyższe zaszeregowanie stopni wojskowych w Tabeli, co wiązało
się z wyższym żołdem.

Prawie wszyscy wymienieni oficerowie rozpoczęli zawodową 
służbę wojskową w oddziałach Gwardii. Adam Nowosilski był na-
wet prymusem Konstantynowskiej Szkoły Wojskowej w 1879 r., co 
umożliwiło mu służbę w Wołyńskim Pułku Gwardii17.  Tylko Tadeusz 
Bylewski wcześniej służył w jednostce linowej –  69. Pułk Piechoty.

Zgodnie z obowiązującymi w armii rosyjskiej przepisami 
umożliwiano krewnym służbę w jednym pułku. Motywowano to 
wzajemnym wspieraniem się oraz integracją korpusu oficerskie-
go danej jednostki. Z możliwości tej korzystało wielu oficerów, 
w tym i Polaków służących w Gwardii. Na przełomie XIX i XX 
wieku można odnaleźć kilka przykładów krewnych służących w tej 
samej jednostce. Byli to m. in.: Paweł, Piotr i Stanisław Abakano-
wiczowie – w Wołyńskim Pułku Gwardii (1890-1897), Ferdynand 
i Konstanty Jahimowscy w Petersburskim Pułku Gwardii, Julian 
i Józef Kopytyńscy w Petersburskim Pułku Gwardii. Niekiedy w tej 
samej jednostce wojskowej służyli, być może w ramach tradycji 
rodzinnej, ojciec i syn. Prawdopodobnie było tak w przypadku Fran-
ciszka i Włodzimierza Bokszczaninów z Litewskiego Pułku Gwar-
dii oraz Ludwika i Bronisława Czarnotów de Bojary Bojarskich18. 

Zgodnie z ówczesną praktyką kadrową, w tej samej jednost-
ce wojskowej służono przez kilkanaście lat. Zmiana miejsca służby 
mogła nastąpić w momencie awansowania na wyższy stopień woj-
skowy i przeniesienia na stanowisko służbowe wymagające wakatu. 
W oddziałach Gwardii awans na sztabs-kapitana (sztabs-rotmistrza), 
kapitana (rotmistrza) i pułkownika, odbywał się wyłącznie na wakaty 
z zachowaniem kryterium starszeństwa19. Z grupy omawianych ofice-
rów krócej służył tylko Adam Nowosilski – 4 lata. W 1883 r., będąc 
w kasynie oficerskim, w czasie rozmowy przyznał rację studentom 
polskim, a nie kuratorowi Aleksandrowi Apuchtinowi, rusyfikującemu
w tym czasie system szkolnictwa w Królestwie Polskim. Opinię taką 
uznano za nielicującą ze stanowiskiem oficera Gwardii Rosyjskiej 

17  CAW, Akta personalne gen. Adama Nowosilskiego, sygn. Ap. 1548. 
18 Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiw w Moskwie (dalej RGWIA), fond 3548,
op. 1, d. 109; CAW, Bronisław Czarnota de Bojary Bojarski, sygn. Ap. 9670.
19  SWP 1869, ks. VII, art. 277-281.
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i przeniesiono go z Wołyńskiego Pułku Gwardii (stacjonujący w War-
szawie) do 115. Pułku Piechoty (stacjonujący w Rydze)20.

Prawie wszyscy oficerowie polskiego pochodzenia jeszcze 
w Gwardii awansowali do stopnia pułkownika, а jeden do stop-
nia generała-majora (Henryk Konarzewski). W pułkach zajmo-
wali wszystkie dozwolone przepisami stanowiska, do dowódcy 
batalionu włącznie. W przypadku awansu na stopień pułkownika 
musiał istnieć wakat na stanowisku dowódcy batalionu. Awansowano 
wg kryterium starszeństwa w danej randze (w tym wypadku kapitana), 
biorąc pod uwagę wszystkich pułkowników w dywizji. Brak wakatu 
w macierzystym pułku powodował przeniesienie do innego puł-
ku w ramach tej samej dywizji. Niektórzy po otrzymaniu awansu 
na stopień pułkownika byli przenoszeni do innych pułków, np. Paweł 
Abakanowicz z Wołyńskiego do Litewskiego Pułku Gwardii, Bole-
sław Bojarski z Petersburskiego do Keksholmskiego Pułku Gwardii, 
a Tadeusz Bylewski z Litewskiego do Petersburskiego Pułku Gwardii.

Stopień pułkownika otrzymywano po 20 (19-27) latach służby,
a generała-majora około 30 latach (27-37). W obu przypadkach
zdarzały się odstępstwa od reguły, gdy rangi te otrzymywano po
dłuższym czasie służby. 

Czas służby (w latach), po którym oficerowie polskiego pochodzenia awanso-
wali na wyższe stopnie wojskowe  

 

20 CAW, Akta personalne gen. Adama Nowosilskiego, sygn. Ap. 1548. 
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W 1900 r. w 3. Dywizji Piechoty Gwardii oficerów-katolików na
stanowiskach dowódczych było: 4 pułkowników – dowódców ba-
talionów (25%) i 8 kapitanów dowódców kompanii (12%). Wszyst-
kich pułkowników w dywizji było 24, a katolików – 7 (29%). Taka 
ich liczba najprawdopodobniej jest związana z obowiązującym spo-
sobem awansowania na wymieniony stopień wojskowy (pułkowni-
ka), gdzie wymagano wakatu i starszeństwa w posiadanym stopniu 
wojskowym. Obowiązywało również kryterium wyznaniowe, które 
przy awansowaniu preferowało osoby wyznania prawosławnego.  

Liczba dowódców batalionów i kompanii w 3. Dywizji Piechoty Gwardii w 1900 r.

 

Na przełomie XIX i XX wieku w jednostkach Gwardii często 
jeden dowódca batalionu był katolikiem. Bardzo rzadko zdarzało 
się by liczba ta była większa, ale w 1909 r. w Petersburskim Pułku 
Gwardii na 5 pułkowników aż 4 było katolikami (80%): Bylewski, 
Kopytyński (Julian), Leśniewski i Żabczyński21. Był to przypadek
bardzo rzadki w skali całej armii rosyjskiej tego okresu.

W opisywanej grupie oficerów najwyższe stanowisko w woj-
skach Gwardii zajmował gen. mjr Daniel Konarzewski, który był 
dowódcą Petersburskiego Pułku Gwardii (1880-1887), a później 
dowódcą 2. Brygady/ 3. Dywizji Piechoty Gwardii (1887-1890)22.

Pozostali oficerowie polskiego pochodzenia zajmowali niższe
stanowiska służbowe, ale prawie wszyscy wymienieni byli dowód-
cami kompanii, a następnie batalionów. 

21 AGAD, Jednostki WOW, sygn. 20; Spisok połkownikam po starszinstwu. Sostawlien po 1-je nojabria
1909 g., S.-Pietierburg 1909. 
22 Spisok generałam po starszinstwu. Sostawlien po: 1.01.1885, S. Pietierburg 1885, s. 513; 1.09.1888, 
S. Pietierburg 1888, s. 459; 1.01.1891, S. Pietierburg 1891, s. 442; 1.09.1891, s. 406; 1.09.1896, 
S. Pietierburg, s. 277. 
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Litewski Pułk Gwardii: Paweł Abakanowicz (1897-1903), Tadeusz
Bylewski (1901-1907), Julian Kopytyński (1904), Stanisław Mo-
rzycki (1887-1904), Antoni Symon (1881-1908)23.
Keksholmski Pułk Gwardii: Antoni Błeszyński (1876-1905), 
Konstanty Jahimowski (1905-1913), Kazimierz Klej (1872-1896), 
Bronisław Wiersocki (1883-1909) i Andrzej Junczys (1891-1900)24;
Petersburski Pułk Gwardii: Tadeusz Bylewski (1907-1914), Euge-
niusz de Henning-Michaelis (1893 w ramach zaliczenia praktyk 
dowódczych na stanowisku dowódcy kompanii i batalionu), Kon-
stanty Jahimowski (1898-1905), Mikołaj Konstanty Kojszewski 
(1892-1900), Julian Kopytyński (1884-1904-1909), Józef Leśniew-
ski (1886-1913), Mikołaj Witwicki (1898-1905), Leopold Olgierd 
Downar-Zapolski (1910), Aleksander Żabczyński (1884-1914)25. 
Wołyński Pułk Gwardii: Paweł Abakanowicz (1890-1897), Piotr Aba-
kanowicz (1891), Stanisław Abakanowicz (1890-1904), Franciszek 
Marceli Bokszczanin (1895-1900), Filip Stanisław Dubisski (1881-
1907), Edward Kastellaz (1876-1903), Adam Nowosilski (1879-1883), 
Antoni Symon (1903-1908), Jan Zarako-Zarakowski (1901-1904)26.
Jego Cesarskiej Mości Pułk Ułanów: Bronisław Czarnota de Bojary
Bojarski (1876-1900) i Mikołaj Benua (1894-1904)27.
3. Brygada Artylerii Gwardii: Aleksander Kowalewski (1900-
1914), Leonard Skierski (1887-1914)28.

Po odejściu z Gwardii oficerowie otrzymywali przeważnie
awans na stanowisko dowódcy pułku. W większości były to jed-
nostki stacjonujące w innych okręgach wojskowych.
23 Ibidem: 1.07.1914; Spisok połkownikam…1.11.1909; Adres-Kalendar g. Warszawy na: 1894-1908 gоd
24 Spisok generałam…1.07.1906, S.-Pietierburg 1906; Spisok połkownikam…1.11.1909; Adres-
Kalendar g. Warszawy na: 1894-1908 gоd. 
25 CAW, Akta personalne generałów: Józefa Leśniewskiego, sygn. Ap. 4224; Aleksandra Żabczyńskie-
go, sygn. Ap. 8022; Spisok generałam…: 1.1.1905, S.-Pietierburg 1905; 1.07.1906; Spisok połkowni-
kam…1.11.1909; Adres-Kalendar g. Warszawy na: 1894-1914 god; Polski Słownik Biograficzny. 
26 CAW, Akta personalne generałów: Tadeusza Bylewskiego, sygn. Ap. 9679; Edwarda de Castellaz, 
sygn. Ap. 5388; Filipa Stanisława Dubisskiego, sygn. VM-17/1059; Adama Nowosilskiego, sygn. Ap. 
1548; Antoniego Symona, sygn. Ap. 19899; Jana Zarako-Zarakowskiego, sygn. Ap 3433; Spisok ge-
nerałam…: 1.07.1906, 1.07.1907, cz. I; 1914; Spisok połkownikam…1.11.1909 г.; Adres-Kalendar 
g. Warszawy na: 1894-1914 god.  
27 CAW, Akta personalne gen. Bronisława Bojarskiego Czarnoty, sygn. Ap. 9670; Spisok genera-
łam…: 1.07.1907, S.-Pietierburg 1907, 1914, S.-Pietierburg 1914; Spisok połkownikam…1.11.1909 г.; 
Adres-Kalendar g. Warszawy na: 1894-1904 god. 
28 CAW, Akta personalne gen. Aleksandra Kowalewskiego, sygn. Ap. 16492; Leonarda Skierskiego, 
sygn. Ap. 17916, 30524; Spisok połkownikam…1.11.1909 g.; Adres-Kalendar g. Warszawy na: 1894-
1914 god.
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Jednostki wojskowe, którymi dowodzili oficerowie polskiego pochodzenia
po awansie na stanowisko dowódcy pułku
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Przełożeni przeważnie wysoko oceniali kwalifikacje Polaków
służących w oddziałach Gwardii. Świadczą o tym otrzymywane 
nagrody i odznaczenia, a niekiedy także awanse na wyższe stopnie
wojskowe i stanowiska służbowe. Bardzo dobre opinie zebrał płk
Symon, który w 1908 r. był pełniącym obowiązki dowódcy Wołyń-
skiego Pułku Gwardii29.

Mimo tego, że pensja gwardzisty była wyższa niż oficerów
liniowych, mieli oni także większe wydatki. Były one powodowane
dużymi kosztami utrzymania, ale znaczenie miał też specyficzny
tryb życia, którego oczekiwano po gwardzistach. W oddziałach
Gwardii służyło wielu przedstawicieli szlachty, rodów książęcych
i wielkoksiążęcych. Powodowało to powstanie stereotypu gwar-
dzisty, który nie zawsze pokrywał się z rzeczywistością. 

W kilku przypadkach budżet domowy mogły podnieść nagrody 
otrzymywane za jakość wyszkolenia podwładnych lub indywidual-
ne osiągnięcia. Takie nagrody otrzymywali kilkakrotnie Aleksander 
Żabczyński i Józef Leśniewski. Sumy te były niemałe i wynosiły 
w zależności od zajętego miejsca 100 - 200 rubli, a nawet 250 rubli30.

Oficerowie Gwardii otrzymywali mieszkania służbowe. Znaj-
dowały się one w budynkach rządowych lub na terenie koszar. W nie-
których przypadkach mogły to być również mieszkania wynajmowane 
od właścicieli prywatnych. Wielkość mieszkań była uzależniona od 
posiadanego stopnia wojskowego, zajmowanego stanowiska służbo-
wego oraz możliwości garnizonu. Lokale te znajdowały się w róż-
nych miejscach Warszawy, z reguły w pobliżu koszar, w których 
służono. Omawiana grupa Polaków zajmowała kwatery przy nastę-
pujących ulicach: Agrykoli (Czarnota de Bojary Bojarski), Alejach 
Jerozolimskich (Jahimowski K., Kastellaz, Żabczyński), Grodzkiej 
(Żabczyński), Hożej (Żabczyński), Konwiktorskiej (Kojszewski), 
Koszykowej (Benua [Benoit], Bokszczanin F., Dubicki, Kopytyń-
ski J.), Lesznie (Bokszczanin Franciszek), Marszałkowskiej (Boksz-
czanin W., Kopytyński J., Skierski, Symon), Mokotowskiej (Aba-
kanowicz S., Kopytyński (Julian), Zarako-Zarakowski), Moniuszki 
(Skierski), Nowoaleksandyjskiej [obecnie Puławska] (Bojarski B., 
Bylewski, Jahimowski K., Wiersocki), Nowogrodzkiej (Kastellaz, 
29  CAW, Akta personalne gen. Antoniego Symona, sygn. Ap. 19 899. 
30 CAW, Akta personalne generałów: Józefa Leśniewskiego, sygn. Ap. 4224; Aleksandra Żabczyń-
skiego, sygn. Ap. 8022. 
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Leśniewski), Nowowiejskiej (Błeszyński, Kopytyński Józef), Pięknej 
(Bokszczanin W., Skierski), Wiejskiej (Czarnota de Bojary Bojarski), 
Wilczej (Abakanowicz S.), Żelaznej (Błeszyński), Żurawiej (Dubi-
cki), koszary Ujazdowskie (Abakanowicz P., Bojarski, Morzycki). 

Zmiana miejsca zamieszkania była uzależniona od różnych
czynników, do których między innymi należały obowiązujące nor-
my kwaterunkowe. Wraz z awansem na wyższe stanowisko służbowe,
oficerowi przysługiwała większa liczba pokoi31.

Normy mieszkaniowe obowiązujące oficerów armii rosyjskiej w 1894 r. 

Specjalne przepisy regulowały też życie prywatne oficerów. 
Mieli oni zakaz zawierania związków małżeńskich przed ukończeniem 
23 roku życia, a chcąc uczynić to przed upływem 28 lat musieli mieć 
określony dochód i uskładany tzw. kapitał. Dopiero po osiągnięciu 
tego wieku oficerowie mogli zawierać związki małżeńskie bez więk-
szych przeszkód formalnych. Jednymi z warunków stawianych żonie 
oficera były: dobre pochodzenie, posiadana opinia oraz akceptacja (jej) 
przez dowódcę jednostki i rodziny pozostałych oficerów. Przyszła żona 
oficera nie mogła być też rozwódką32. Większość z wymienionych 
Polaków służących w oddziałach rosyjskiej Gwardii była żonata 
z Polkami wyznania rzymskokatolickiego. Tego samego wyznania 
były również wychowywane w tych rodzinach dzieci. Dzieckiem 
pochodzącym z takiej właśnie rodziny był znany aktor filmowy
okresu międzywojennego Aleksander Żabczyński, syn generała
Aleksandra Żabczyńskiego.

31 AP Lublin, RGL WP II, 1894: 84, Prikaz po Wojennomu Wiedomstwu No 70, 30 marca 1894 r. 
32  SWP 1869, kn. VIII, st. 944-946; S. W. Wołkow, Russkij…, op. cit., s. 248-250, 291. 
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Po wybuchu pierwszej wojny światowej wszyscy wymienieni
oficerowie wzięli w niej udział, jednak większość, dowodząc jednost-
kami liniowymi, a nie gwardyjskimi. Niektórzy służyli w polskich
oddziałach (Brygada Strzelców Polskich), a inni brali udział w two-
rzeniu korpusów wschodnich w 1917 r.33.

Duża część wymienionych oficerów służyła w okresie między-
wojennym w Wojsku Polskim w rangach generalskich. Byli to Tadeusz
Bylewski, Bronisław Czarnota de Bojary Bojarski, Filip Stanisław 
Dubisski, Eugeniusz de Henning-Michaelis, Edward Kastellaz, 
Józef Leśniewski, Leonard Skierski, Antoni Symon, Jan Zarako-Zara-
kowski, Aleksander Żabczyński. Niektórzy z nich zajmowali wysokie-
stanowiska w armii, a Józef Leśniewski w latach 1919-1920 był mini-
strem spraw wojskowych34.

Ocena osób polskiego pochodzenia służących jako oficerowie 
w oddziałach armii zaborczej, w tym wypadku rosyjskiej, jest bardzo 
trudna. Jednoznacznej oceny nie dokonano na przełomie XIX i XX 
wieku, a jeszcze trudniej jest dokonać jej dzisiaj. W źródłach pamięt-
nikarskich można odnaleźć szeroki wachlarz opinii, począwszy od 
potępienia, a skończywszy na akceptacji. Często wybór takiej „drogi 
życiowej” tłumaczono czynnikami ekonomicznymi, co, zważywszy 
na ówczesną sytuację, wydaje się być najbardziej prawdopodobne. 
Niekiedy, przynajmniej taką formułę wpisywali w swe życiorysy 
oficerowie Wojska Polskiego zaczynający służbę w armii zaborczej, 
chęcią służby wolnej Polsce. Jednak do tej motywacji należy pod-
chodzić ostrożnie, zważywszy na czas jej napisania – 1918-1920 r.

Społeczeństwo polskie tolerowało naukę w szkole wojskowej, 
takiej jak korpus kadetów, jako sposób zdobycia wykształcenia na 
koszt państwa. Mniejsza akceptacja była w przypadku ukończenia 
szkoły dającej stopień oficerski. Jednak także tych osób nie potępia-
no. Uznawano, że służbę wojskową wybierano z powodu życiowej 
konieczności, przede wszystkim w celu zdobycia środków zapewnia-
jących utrzymanie rodziny. Kryterium tolerancji społecznej dla tych 
osób było ich zachowanie, niewystępowanie przeciwko rodakom, 
33  M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej. 1914-1918, Warszawa 1990.
34 CAW, Kolekcja generałów; Kosk H. P., Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, t. I, 
Pruszków 1998, t. II, Warszawa 2001; P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 
1918-1939, Warszawa 1994. 
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a szczególnie niezapieranie się polskiego pochodzenia i kultywowa-
nie w rodzinie polskich tradycji. Ta grupa mogła wówczas liczyć na 
zrozumienie społeczeństwa. Inaczej było w przypadku osób, które 
uciekały od swych korzeni lub zmieniły, z przyczyn koniunkturalnych, 
wyznanie z katolickiego na prawosławne, tych z reguły potępiano35.

Obecność Polaków wśród oficerów Gwardii Rosyjskiej stacjo-
nującej w Warszawie jest przykładem złożoności losów Polaków 
w XIX i na początku XX wieku. Pokazuje też jak wiele jeszcze jest
niewiadomych w tej tak, zdawałoby się,  dobrze znanej epoce.

Wykaz oficerów polskiego pochodzenia służących w rosyjskich oddziałach gwar-
dii stacjonujących w Warszawie oraz ukończone przez nich szkoły wojskowe
  

35 M. Micińska, Zdrada córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-
1914, Warszawa 1998, s. 172-176. 
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Stosowane skróty:
Gw. – gwardia
Gimn. Klas. – gimnazjum klasyczne
Gimn. Real. – gimnazjum realne
KA – Korpus Armijny
KK – korpus kawaleryjski 
kkad – korpus kadetów 
pp – pułk piechoty
SJP – Szkoła Junkrów Piechoty

Mariusz Kulik
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Kolęda syberyjska

W żłobie leży, któż pobieży
kolędować małemu,
Jezusowi, Chrystusowi
dziś do nas zesłanemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie zaśpiewajcie,
jako Panu naszemu.

W polskich sercach, niby w żłobie,
leży dziś nasz Pan i król.
My dziś Boga czujem w sobie,
On nam w radość zmienia ból.
Jego miłość to sprawiła,
że nas wszystkich zjednoczyła
w jeden węzeł, w jeden ślub!
Więc dzień zbawczy przybliżony,
głaz grobowy odwalony
i w kolebkę zmienion grób.

Już nie w grobie, ale w żłobie
z Bogiem staje polski duch;
w niebo wznosi skrzydła obie
i do lotu wprawia w ruch.
Śmiało, śmiało Boże ptaszę!
Przeleć całe plamię lasze,
zanieś smętnym dobrą wieść!
Że nam w sercach Bóg się rodzi,
gwiazda wschodzi, Polska wschodzi,
chwała Boga, Polsce cześć!

Oto z nami tułaczami
cały polski klęka kraj;
co chcesz, Panie, uczyń z nami,
ale Polsce życie daj!
Przyjmiem chętnie z Twojej ręki
wszystkie kary, wszystkie męki,
ale Polsce męki skróć!
Boże Ojcze! Boże wielki!
Weź krew naszą do kropelki,
ale Polsce wolność wróć!

(1863)

Karol Baliński
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Michał Sokolnicki – komiwojażer idei

Wspomnienie Michała Sokolnickiego na sesji poświęconej
sytuacji w polskiej biografistyce, zdaje się być zasłużonym choć
spóźnionym nieco ukłonem historii w stronę tej nieprzeciętnej,
a zapomnianej już dzisiaj osobowości. 

Ukłon ten jest tym głębszy, że przywraca pamięci zbiorowej 
postać pracującą nie tylko nad rozumieniem procesów dziejowych 
XIX i XX wieku, ale przede wszystkim osobę, która nie szczędziła 
sił dla  odzyskania, po 123 latach zaborów, niepodległej Ojczyzny.

Życie Sokolnickiego zdawało się ciągłym szukaniem ścieżki 
pomiędzy zaangażowaniem w bieżącą politykę z jednej strony, a ba-
daniem przeszłości z drugiej. Do pierwszej pchała przyszłego am-
basadora chęć czynu i praktycznego dla odbudowy Polski działania, 
do drugiego zaś próba odkrycia i rozumienia procesów kierujących 
historią, ich wpływu na państwa, narody czy dusze konkretnych ludzi. 

Moje dotychczasowe badania nad działalnością zmarłego w 1967 r.
w Ankarze Michała Sokolnickiego prowadzą do wniosku, że oby-
dwie te sfery przez całe jego młode, a potem dojrzałe życie wzajem-
nie się przenikały i swoją mocą wzmacniały. Z rozumienia procesów 
historycznych wyciągał wnioski dla swojej bieżącej działalności po-
litycznej, będąc zaś osobą publiczną, związaną  blisko z Piłsudskim 
i nurtem, któremu on przewodził, potrafił Sokolnicki, dzierżąc pióro 
historyka, przedstawiać obraz przeszłości często podporządkowany 
polityce Komendanta. Poniższy tekst jest próbą szkicu tych pulsują-
cych mocno w osobie Sokolnickiego ról. Trudno moim zdaniem sku-
pić się tylko nad historyczną działalnością Sokolnickiego nie uwzględ-
niając źródeł, z których w jego pracach czy publicystyce wyrastają 
oceny przeszłości i wskazania na przyszłość. Należy wtedy przyjrzeć 
się atmosferze, w której pisał, środowisku dla którego pracował czy 
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wreszcie wpływom jakim, szczególnie wobec Piłsudskiego, ulegał. 
Błędem byłoby jednak nie doceniać jego wnikliwego, krytycznego 
i potrafiącego dokonywać syntezy ówczesnych spraw europejskich 
umysłu. Pamiętać trzeba, że to Michał Sokolnicki trafnie przewidział, 
na podstawie zachodzących w świecie nie tylko politycznych ale i go-
spodarczych procesów, rozpoczęcie wojny na połowę 1914 r. Do swo-
ich wniosków jednak jeszcze sześć miesięcy przed jej rozpoczęciem 
nie potrafił przekonać, sceptycznego do tej opinii, Piłsudskiego1. 

Na podstawie wspomnień Sokolnickiego można zaryzykować 
wniosek, że wszelkie podstawy historycznego myślenia, metodo-
logii prowadzenia badań czy obszary zainteresowań, kształtowały 
się w nim od czasu studiów w paryskiej Ecole Libre des Sciences 
Politiques do wybuchu I Wojny Światowej w 1914 r. Z tej właśnie 
przyczyny poniższy artykuł poświęcony jest przede wszystkim temu 
okresowi jego działalności. W czasie tym przyszło mu odgrywać 
role: pełnego żarliwości młodego socjalisty, antymarksisty, podej-
mującego pierwsze kroki dyplomaty, uczestnika ruchu strzeleckiego 
czy bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego. Nie ma wąt-
pliwości, że doświadczenia życiowe z tych ról płynące miały potem 
wpływ na jego historyczny sposób myślenia. Bez działania prak-
tycznego, bez wniosków i wskazań na przyszłość historia była dla 
Sokolnickiego nauką niepotrzebną. Jeszcze przed wybuchem świa-
towego konfliktu, na jednym z odczytów dla młodzieży polskiej 
studiującej w Szwajcarii, Michał Sokolnicki miał powiedzieć:  Nie 
ma innej jak tylko jedna z dwóch dróg, którą trzeba nam będzie iść. 
To jest albo zejść na helotów i przestać gadać o Polsce, albo po-
stanowić zdobyć wolność. Idea bez zrealizowania jest niczym. Idei 
zrealizowanej w postaci odrodzonej Polski poświęcił bohater nin-
iejszego artykułu całą swoją młodość, talent pióra i ryzyko działania.

Niewątpliwie na tego rodzaju postawę – jak sam przyzna-
je Sokolnicki – wpływ miały studia, które podejmował we Francji, 
Prusach czy w Szwajcarii. W lutym 1898 r. rozpoczął zajęcia we 
wspomnianej już Paryskiej Szkole Nauk Politycznych. Uczelnia 
ta przygotowywała przede wszystkim pracowników praktycznych 
czy to do urzędów państwowych, czy też do pracy dyplomatycznej. 

1  M. Sokolnicki, Rok czternasty, Londyn 1961, s. 119. 
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W  końcu XIX w, tj. w czasie gdy studia tam podjął liczący 18 lat 
Sokolnicki, cieszyła się najlepszym prestiżem. Obok profesorów: 
Emila Boutmy, Casimira Periera, Poula Cambona, największy wpływ 
na młody charakter i jego zapatrywania wywarły wykłady Alberta
Sorela. Był on – wspomina Sokolnicki – jednym z najsilniejszych 
mówców owych czasów już to ze względu na szlachetność języka 
jakiego używał, na opanowanie a jednocześnie prostotę, na zdolność 
utrzymywania zawsze jednolitej całości przy umiejętnym doborze 
szczegółów. Wydawał się zawsze największym z profesorów jakich 
słyszałem w życiu2. To właśnie wykłady Sorela skierowały uwagę 
Sokolnickiego na zagadnienia historyczne. Angażując się równo-
cześnie w stowarzyszenie studenckie „Spójnia”, a potem Związek 
Zagraniczny Socjalistów Polskich, Sokolnicki niejednokrotnie brał 
aktywny udział w  zażartych nieraz dyskusjach nad przyczynami
upadku państwa polskiego, dróg jego wskrzeszenia czy wreszcie 
ułożenia ładu społecznego według wskazań Marksa i Engelsa. Po la-
tach przyznawał, że to paryska szkoła odwróciła do pewnego stop-
nia jego uwagę i energię od zagadnień polityki wewnętrznej. Dzię-
ki systematycznym wykładom na temat dyplomacji zbliżył się na-
tomiast do zagadnień związanych z polityką międzynarodową. Od 
tej pory sprawę przyszłego odzyskania niepodległości Polski będzie 
Sokolnicki rozpatrywał uwzględniając zawsze sytuację polityczną 
w Europie i na świecie. Latem 1901 r. kończył Szkołę Nauk Polity-
cznych. Na rozprawę dyplomową wybrał sobie temat związany z hi-
storią polityczną Polski w okresie 1831-1848. Dla jej przygotowa-
nia udał się na miesiąc poszukiwań do Muzeum w Raperswilu. Od 
tej pory zagadnienia związane z powstaniem listopadowym, później 
Wielką Emigracją staną się obiektem szczegółowych badań Sokol-
nickiego. Zimna ocena sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Króle-
stwa Polskiego, niefortunne w jego opinii zabiegi dyplomatyczne 
czasu powstania, wgłębienie się w charaktery ówczesnych przywód-
ców listopadowego zrywu, czy wreszcie ocena zdolności bojowej 
wojska polskiego, stały się dla Sokolnickiego – a przez jego prace 
również dla dorastającej polskiej młodzieży – punktem wyjścia do 
formułowania praktycznych, politycznych, czy też wojskowych wska-
zówek wyznaczających kierunek działań ku wyzwoleniu Ojczyzny.

2  M. Sokolnicki, Czternaście lat, Warszawa 1936, s. 35. 
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Tymczasem po zdaniu egzaminów końcowych w roku 1901, 
Sokolnicki opuszcza Paryż z powziętym już zamiarem uzupełnienia 
swojej edukacji w Heidelbergu. Przepojony ideami socjalistycznymi 
zamierzał – jak się wyraził – zrobić wszystko co było w mocy by dotrzeć
z najlepszą wolą do jądra teorii marksistowskiej. Jak kilka razy
później w jego życiu, przypadek sprawił, iż poszedł inną niż sobie 
wcześniej zaplanował drogą. Tym razem stało się to za sprawą swo-
jego starszego brata Gabriela. Wykładający wówczas na Politechnice 
Lwowskiej starszy z Sokolnickich, przekazał listownie bratu wia-
domość, iż zwrócił się do niego profesor tamtejszego uniwersyte-
tu Szymon Askenazy z prośbą udzielenia mu pomocy. Był to czas 
gdy w ramach seminarium profesora rozpoczęto na szeroką skalę 
badania nad epoką napoleońską. Jedną z najmniej znanych, za to 
najbardziej interesujących w ocenie Askenazego postaci tej epoki 
był stryj dziadka braci Sokolnickich, generał Michał Sokolnicki.
Właśnie w tym czasie profesor Askenazy miał dostarczyć Stefanowi
Żeromskiemu, dla opracowywanych przez niego Popiołów, danych
o tym znakomitym lecz zapomnianym człowieku. Prośba Askenazego
sprowadzała się więc do tego, by stosunkowo jak najszybciej odna-
leźć i zebrać dokumenty rodzinne, jakie po generale pozostały. 
W pracy tej profesor obiecał Sokolnickiemu pomoc, a potem zaś
wydanie napisanej przez niego monografii. 

Znalazł się wtedy liczący 21 lat Sokolnicki we Lwowie, wśród 
uczniów Askenazego, wraz z Józefem Bojasińskim, Kazimierzem 
Marianem Morawskim, Adamem Skałkowskim czy Maciejem Lore-
tem. Ludzie ci, pod kierunkiem twórcy lwowskiej szkoły historycznej, 
skupili się przede wszystkim na badaniu historii rozbiorów i epoki 
napoleońskiej. Podjęli się też poszukiwań nieznanych jeszcze w tym 
temacie archiwów. Dokonując zaś nowoczesnej analizy źródeł, pod-
dając je tzw. metodzie krytycznej, chciano jakby na nowo odczytać 
archiwa już znane. Celem tej nowej w owym czasie metody badaw-
czej, było użycie pierwiastka porównawczego, nieuwzględnianego do-
tąd przez polską historiografię porozbiorową. W dalszej kolejności, 
wnioski płynące z dokonywanych analiz i porównań chciano prze-
ciwstawić  zarówno niemieckiej, jak i krakowskiej szkole historycz-
nej. Podjęte w tym duchu działania, których skutkiem było odkrycie 
szeregu nieznanych do tej pory dokumentów, rzucało zupełnie nowe 
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światło na opisane już wcześniej historyczne postaci. Jak wspominał 
Sokolnicki zapał młodych do poszukiwań w nietkniętych jeszcze dzie-
dzinach, nadawały nowemu kierunkowi charakter walki. Przepajał 
nas w szczególności entuzjazm profesora dla wysiłku polskiego z doby 
Legionów. Podniecało nas przekonanie, że kwestia polska związana 
była i jest z głębokimi wewnętrznymi siłami z całością ustroju poli-
tycznego Europy, że jest nieodłączną częścią pewnych międzynaro-
dowych zespołów i zagadnień. Jeżeli jeszcze miał Sokolnicki jakie-
kolwiek wątpliwości dotyczące wyboru swej naukowej drogi, to pra-
ca w zespole Askenazego przeważyła ostatecznie szalę ku historii.
Odgrzebywanie starych papierów w archiwach Ossolińskich we Lwo-
wie czy u Czartoryskich i w Akademii w Krakowie, skierowało go
przede wszystkim do zagadnień historii ojczystej. Szkoła Askenazego
przywracała też, w mniemaniu Sokolnickiego, łączność między prze-
szłością, a wymogami współczesnej polityki polskiej.

Jednocześnie z przygotowywaniem powierzonego przez 
Askenazego zadania, podjął Sokolnicki studia uniwersyteckie we
Lwowie jako słuchacz nadzwyczajny. Ulegając odczuwanemu już
w Paryżu urokowi, zajął się systematycznie filozofią i słuchał jednego
z najwytrawniejszych znanych wówczas profesorów europejskich
w tej dziedzinie – Kazimierza Twardowskiego. 

Uczestniczył również w seminariach Ludwika Finkla, doskona-
łego systematyka i bibliografa, czy Tadeusza Wojciechowskiego, które-
go nazwisko stało się głośnym w tym czasie z powodu szeroko nagła-
śnianego sporu o Bolesława Śmiałego i o śmierć św. Stanisława. 

Ta odmienna od paryskiej atmosfera intelektualna Lwowa wy-
musiła na młodym Sokolnickim nabrania dystansu do haseł, których 
jeszcze kilka miesięcy temu nad Sekwaną był gotów bronić  tak zażar-
cie. Pobyt w Galicji  i studia nad jej historią gospodarczą otworzyły 
również oczy Sokolnickiemu na wiele problemów, które do tej pory 
nie mieściły się w kręgu przyjmowanych przez niego formuł i doktryn 
socjalistycznych. Jak sam wspomina, przeglądając archiwa zdał sobie 
sprawę, że ekonomika kraju nie mogła stać się zdrowa dopóki pod-
legała wytycznym obcego interesu. Skonstatowałem, fakt oczywisty, 
że ucisk dotykał nie jednej tylko klasy społecznej, przeciwnie – ogar-
niał wszystkie stany i warstwy, ciążył na całości krajowych zasobów, 
psuł i rozstrajał techniczną a nawet fizjograficzną konstrukcję kraju. 
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Swoje poglądy w tym temacie ogłosił w redagowanym przez Stefa-
na Dziewulskiego „Ekonomiście Warszawskim”. Praca nad tym za-
gadnieniem – wspomina dalej –  ugruntowała we mnie  przekonanie 
o ścisłym związku gospodarstwa polskiego z niewolą. Wszystkie te 
spostrzeżenia w jego opinii wymagały dalszych badań, wskazywa-
ły na konieczność pogłębiania wiadomości na temat ziem polskich 
i ich realnej kondycji gospodarczej. Zaczął wówczas Sokolnicki ży-
wic nieufność do zbyt szybkich socjalnych i ekonomicznych wnio-
sków, niechęć do łatwo stawianych teorii. Przebywając już w kraju 
i obserwując tzw. szarość życia, coraz bardziej raziły go odbiega-
jące od codzienności socjalistyczne hasła. To wszystko – w opinii 
Sokolnickiego – nie przyczyniało się do wzrostu mas, chęci bezpo-
średniej pracy partyjnej czy wzięcia czynnego udziału w szeregach 
towarzyszy często zwalczających się wzajemnie w programie i tak-
tyce. Pomimo tego nie zerwał jednak całkowicie z PPS. Niedługo po 
zorganizowaniu sobie życia we Lwowie, prawdopodobnie w połowie 
1901 r., zgłosił się do Witolda Jodki Narkiewicza, w domu którego 
poznał osobiście Józefa Piłsudskiego. Wtedy jeszcze nie mógł Sokol-
nicki się domyślać, że spotkanie to na zawsze odmieni jego życie.

Wczesnym latem 1902 r., celem zebrania materiałów do zle-
conej przez Askenazego pracy, Sokolnicki poszukując pamiątek 
i dokumentów po swoim stryjecznym dziadku, rusza w podróż po 
domach krewnych w Wielkopolsce. Jak wspomina, czynił to nie 
tylko z ciekawości poznania rodziny czy ujrzenia nieznanych do-
tąd dokumentów, ale też z chęci zwiedzenia nieznanego dotych-
czas zaboru pruskiego. W tym zakresie podróż ta miała rzeczy-
wiście pewne wewnętrzne dla Sokolnickiego skutki: nie miałem
ani wtedy ani potem jakiejś wrodzonej do Niemców niechęci, 
przeciwnie, odczuwałem zawsze pociąg do kultury niemieckiej 
i do wielu dziedzin ich pracy, a całą nienawiść na jaką młoda dusza 
zdobyć się była zdolna, ześrodkowałem na głównym wrogu – Rosji3.

Na jesieni 1902 r., za namową Askenazego, wrócił Sokolnicki 
do swojego pierwotnego pomysłu i  wyjechał do ówczesnego cen-
trum życia niemieckiego – Berlina. Korzystając z listów polecają-
cych swojego mentora, rozpoczął zajęcia u H. Delbrucka, G. Simmela 
i K. Breysiga. Szczególnie historiozoficzne poglądy tego ostatniego  

3  Ibidem, s. 88. 
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przedstawiające dzieje jako ewolucje stanów społeczno-psychicz-
nych ludzkości, wywarły na Sokolnickim duże wrażenie. To na
ich podstawie w przyszłości będzie próbował skonstruować własną 
teorię psychologiczną zjawisk historycznych. Ówczesny Berlin zda-
wał się w tamtym czasie w pamięci Sokolnickiego areną wielkich 
międzynarodowych oddziaływań. Mogąc więc z bliska obserwować 
świat imperialnej polityki, chętnie podejmował się jej komentowania. 
W zimie 1903 r. został berlińskim korespondentem „Kuriera War-
szawskiego”. Przez rok dawał tam stałe i telegraficzne sprawozda-
nia z życia politycznego Niemiec. W tym samym czasie rozpoczął 
współpracę z przeniesionym do Krakowa „Przedświtem”. W „Praw-
dzie Warszawskiej” zamieszczał Sokolnicki korespondencję i recenzje 
nowych historycznych wydawnictw. Szczególną jednak estymą w tym 
czasie darzył, założone w 1901 r. przez Stanisława Posnera, „Ogniwo”. 

Pomimo niezwykłej żywotności politycznej Berlina miasto to 
stało się wkrótce dla niego ciężarem. Czuł również rozczarowanie,
przede wszystkim w tej dziedzinie, w której się tyle po niej spo-
dziewał, tj. filozofii. Wczesną wiosną 1904 r. Sokolnicki opuszcza-
jąc Berlin wspominał: zdrowie moje nie wytrzymuje już próby wiel-
kich miast. W stolicy pruskiej pełnej pospolitego szychu i próż-
nej pychy, nie znajdywałem warunków pracy naukowej. Zanadto
wrażliwa i płynna moja natura nie sprostała pierwszemu zetknię-
ciu z tym zimnym  i twardym światem4.

W semestrze letnim 1904 r. – ponownie z polecenia Askena-
zego – zgłosił się Sokolnicki do profesora Alfreda Sterna. Znany 
wówczas historyk, badacz dziejów I połowy XIX stulecia, przyjął go
życzliwie, ale – jak pisał przyszły ambasador – wiele go nie nauczył.
Starszy już wówczas Stern, poświęcał się wykończeniu swego ko-
lejnego dzieła. W tych okolicznościach najistotniejszym celem po-
bytu Sokolnickiego w Szwajcarii stało się  znalezienie i opraco-
wanie materiałów do pracy doktorskiej w bibliotece raperswilskiej. 

W lipcu 1904 r. Sokolnicki wraca do Galicji. Dzięki kontak-
tom  z warszawską PPS oraz dawnym, paryskim jeszcze kontaktom 
z Kazimierzem Kelles-Krauzem, otrzymał zaproszenie do wygłosze-
nia cyklu wykładów na Wyższych Kursach Wakacyjnych w Zakopa-
nem. Za temat swoich wystąpień obrał sobie zagadnienia związane

4  Ibidem, s. 120. 
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z jego ówczesnymi  zainteresowaniami tj. filozofię historii. Jako uczeń
Tarde’a i Breysig’a, próbował przedstawić stosunek psychologii
i filozofii do zagadnień historycznych. W tej ostatniej bowiem 
szukał uzasadnień nauki historycznej. Osobiście najwięcej mnie 
interesowało – wspomina Sokolnicki – zagadnienie stosunku wiedzy 
historycznej do życia i duszy człowieka. W swoich wykładach podjął 
druzgocącą krytykę marksizmu. Po początkowym zachwycie ideą, 
Sokolnicki odrzuca suchą i tęchnącą pospolitością doktrynę materia-
lizmu dziejowego. W przeciwieństwie do tego – jak pisał – ogranicza-
jącego horyzonty myślowe i degradującego duszę ludzką dogmatu, 
Sokolnicki skłonny był szukać zamachowych kół historii w kulcie 
jednostki, zaś dzieje rozumieć jako następstwo po sobie wielkich lu-
dzi, niezawisłych i niepospolitych istnień udzielnych, zjawiających się 
od czasu do czasu na tle szarej zbiorowości. Organizowane w Sali 
Dzikiewicza w Zakopanem wykłady cieszyły się dość dużym powo-
dzeniem. W końcu sierpnia 1904 r. uczestniczył również w Zakopa-
nem w konferencji inteligencji powiązanej z PPS, na której omawiano 
sytuację polityczną w Rosji. Podczas swojego pobytu w Zakopanem, 
Sokolnicki zbliżył się ideowo do Józefa Piłsudskiego, któremu zapro-
ponował w tym czasie mieszkanie w tej samej co on willi „Limba” 
oraz Stanisława Żeromskiego, z którym wspólnie wówczas dzielili 
pasje literackie. Jeszcze przed wyjazdem z Zakopanego, za namo-
wą przyszłego Naczelnika, Sokolnicki zaangażował się w działanie 
mające na celu uzyskanie poparcia Żeromskiego, Wyspiańskiego 
i Witkiewicza dla apelu o utworzenie funduszu polskiej siły zbrojnej.

Tymczasem nastąpił kwiecień 1905 r. i z początkiem semestru 
wiosennego przybył Sokolnicki na uniwersytet w Heidelbergu, gdzie 
studiował do lipca 1905 r. Urocze miasto nad Neckarem, ze swym 
małym zamkniętym światem, zdawało się Sokolnickiemu specjalnie 
stworzonym do  nawiązania przerwanej działalnością partyjną myśli 
naukowej. W tym czasie wykładał w Heidelbergu doskonały w ocenie 
Sokolnickiego historyk filozofii, twórca tzw. szkoły badeńskiej Wil-
helm Windelband. To właśnie za jego pośrednictwem przyjął Sokol-
nicki w swych dalszych badaniach historycznych postulat wyraźnego 
oddzielenia nauk przyrodniczych od humanistycznych. Istotne dla bu-
dowania fundamentów własnej myśli było seminarium docenta Laska, 
na którym podejmowano analizę filozofii oświecenia i romantyzmu 
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niemieckiego oraz interpretacji jednej z najważniejszych książek dla 
Sokolnickiego, Die Grundzue des Gegenwartigen Zeitalters Fichte’go. 

Podobnie jak wcześniej w Berlinie, będąc ponownie w Szwaj-
carii, starał  się Sokolnicki na bieżąco diagnozować skutki ówcze-
snych tąpnięć polityki światowej. Będąc jeszcze w Krakowie na-
wiązał kontakt z Wilhelmem Feldmanem, redaktorem poczytnego 
w tym czasie miesięcznika „Krytyka”. W pierwszej umieszczo-
nej tam serii artykułów, nawiązując do rozpoczętej właśnie wojny 
rosyjsko-japońskiej, prognozował przyszłe zdarzenia. Serii artyku-
łów w tym temacie nadał tytuł „Upadek Rosji”5. We wstępie jednego 
z początkowych artykułów zamieścił argumenty idealizujące wojnę. 
W jego opinii Europa pożądała pokoju jako warunku użycia i wy-
gody. Jej lękliwemu pacyfizmowi, jej indywidualizmowi bez hamul-
ca, przeciwstawiał Sokolnicki zbiorowość i solidarność Japończy-
ków, z twardym nakazem obowiązków, z gotowością do poświęcenia 
jednostki dla ogółu, pokolenia dla rasy. Analizował nienawistny sobie 
pokój jako stan kwietyzmu i etycznego indyferentyzmu. W następ-
nych rozdziałach, wypowiadał Sokolnicki swoje drugie pragnienie, 
to jest tęsknotę swojego narodu za upadkiem Rosji. Przekonywał, 
iż to chwianie się potęgi carów nie jest chwilowe. Przeciwnie sta-
wało się w oczach naszych objawem o charakterze strukturalnym 
a więc zasadniczym i przełomowym. W dalszej części konstatował, 
że przyszła rewolucja w Rosji nie będzie chorobą powstałą  z rozwoju
państwa jako znamię odradzającej się przemiany – a raczej z rozkładu
jako dalszego koniecznego etapu zniszczenia mocarstwa.

Sokolnicki podkreślał, iż jest dla niego jasnym, że upadek Rosji 
będzie miał znaczenie dla całej polityki europejskiej. W upadku tym 
bardzo wyraźnie widział otwierającą się dla Polski, jedyną od całego 
stulecia, okazję odzyskania niepodległości. Przyznawał jednak trzeź-
wo, że na obecnym etapie nie widzi sposobu okazji tej praktycznie 
wykorzystać. Zaraz też powracały falami przekleństwa poetów, szy-
derstwa dziejopisów, przesadna  i nie znająca miary krytyka, powstała 
z bólu, rozpaczy, z braku wiary i braku sił. Odżywały w duszy potę-
pieńcze  swary Wielkiej Emigracji, przedwczesne wyroki Szkoły Kra-
kowskiej. Ogarniała niechęć przeciw brakowi w Polsce woli i decyzji, 

5  Broszura „Upadek Rosji” wydana w 1905 r. w Krakowie, została opublikowana i wydana pod pseudo-
nimem H. Nowina. 
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rozterka w obliczu bezbronności i niemocy, trwoga z powodu rozbicia 
społecznego i nieprzydatności charakterów do walki. Myśląc o tym 
wszystkim – wspomina dalej – wpadałem w utartą kolej cechującego 
całe pokolenia zgryźliwego smutku, chorobliwych klęskowych narze-
kań. Przenikała mnie obawa, że wypadki są za wczesne, że możliwości 
otwierają się zbyt prędko, że siły budzenia nie nastarczy aby naród 
przygotować i uzbroić przed oczekiwaną chwilą6. To właśnie wypad-
ki wojny rosyjsko-japońskiej uświadomiły Sokolnickiemu wyraźnie, 
że bez siły zbrojnej, bez zaangażowania społeczeństwa polskiego 
w budowę własnej, niezależnej od zaborców armii, nawet sprzyja-
jące w Europie i świecie wypadki, mogą nie dać upragnionej wol-
ności. Podobnie jak w kilku innych sprawach i na tym tle, zbliżenie 
ideowe między Sokolnickim a Piłsudskim było tylko kwestią czasu.

W sierpniu 1905 r. Sokolnicki wrócił do Królestwa. Przebywa-
jąc krótko w swych kutnowskich, rodzinnych stronach, nasiąknięty 
już nowymi, zaczerpniętymi na wolnych wszechnicach, przemyśle-
niami zanotował: Jak nigdy oduczyłem przedział wyrosły między mną 
a moimi, jak nigdy poznałem, jak daleko odszedłem w świat od tego 
światka, od dworów i dworków, od rozmarzonej przeszłości i męt-
nej rzeczywistości szlacheckiej. Na fali tych przemyśleń oczekiwał 
wyzwolenia idącego iskrą raczej od najbardziej dotąd uciskanych, tj. 
chłopstwa i robotników. Proces wyzwolenia najbiedniejszych – jak
rozumował w tym okresie Sokolnicki, miał w jego mniemaniu w spo-
sób naturalny pociągnąć za sobą odrodzenie Ojczyzny. W rozmowach 
z rodziną buntował się gdy zarówno przeszłość jak i przyszłość  
kraju utożsamiana była z jedną tylko warstwą, z jednym stanem
– szlachtą. Jak pisał Polska Bolesławów oparta na chłopstwie prze-
mawiała do mnie wielokroć potężniejszym wyrazem aniżeli szlachec-
ka Polska Wiśniowieckich, Sobieskich czy Poniatowskich. 

Znalazłszy się miesiąc później w Warszawie, w samym środ-
ku rewolucyjnego wrzenia, zaangażował się  Sokolnicki jako mówca 
w fabrycznych wiecach. Pod pseudonimem Leszek Czarny publikował 
w tym czasie w „Nowym Życiu”. Na fali zdarzeń, w końcu 1905 r. 
otrzymał rozkaz wyjazdu do Łodzi, gdzie miał kierować Okręgowym 
Komitetem Robotniczym. Otrzymał również zadanie redagowania 
„Łodzianina”. Po początkowym zauroczeniu atmosferą rewolucyjnych 

6  M. Sokolnicki, op. cit., s. 166. 
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wypadków, rozbudzeniu nadziei, że zdarzenia te przynieść mogą  wy-
zwolenie kraju, zaczęły się w Sokolnickim odzywać coraz większe 
wątpliwości. Wydarzenia 1905 r. jasno bowiem ukazywały, że lud któ-
ry – jak początkowo wierzył – miał się stać kołem zamachowym wol-
ności, nie był jeszcze uświadomionym narodem. Zdał sobie wówczas 
sprawę, że idea Niepodległej Polski nie znajdywała jeszcze odpowied-
niego gruntu wśród szerokich, nieuświadomionych mas. Zadanie to – 
wbrew temu co sądził jeszcze przed rokiem –  stać się miało udziałem 
niewielu ludzi wiernych tej idei. Niejednoznaczność polityki PPS re-
alizowanej wobec strajków i światowych zdarzeń, zniechęciły Sokol-
nickiego do dalszej pracy na rzecz partii. Fatalne zdanie miał też na 
temat poziomu kultury i wykształcenia polityków kierujących życiem 
organizacji. Podobnie widoki rewolucji przedstawiały się Sokolnickie-
mu w bardzo niepewnym świetle. Bez broni i bez szkoły walczenia, 
nie wolno było myśleć – sądził – ani o zwycięstwie ani nawet o po-
dejmowaniu walki. Pomimo tego Sokolnicki nie porzucił łączności 
z ruchem, jednak coraz bardziej zbliżał się do skonfliktowanego 
w tym czasie z CKR Piłsudskiego. On jedyny w tym czasie – wspo-
mina – nie oddawał się złudzeniom i trzeźwo oceniał sytuację oraz 
przywódców PPS. Po wielkich strajkach pracował nad budową
Organizacji Bojowej partii. Podobnie negatywnie, choć z innych 
zupełnie powodów oceniał Sokolnicki Narodową Demokrację.
Nie rozumiał przyszły Ambasador postępowania i przyjętej przez
Dmowskiego taktyki. Udział w fikcji, jaką według niego była
powołana przez Cara Mikołaja I Duma, wydawał mu się sprzeczny 
z godnością polską i z tą utrzymywaną dotąd, możnością i na-
dzieją państwowo-twórczą Królestwa. Ten błąd polityki polskiej
oceniał Sokolnicki jako zniewagę zadaną narodowej duszy. 

Od marca do grudnia 1906 r. Sokolnicki, choć wybrany do
OKR Warszawy, nie uczestniczył w życiu partii. Dystans do działań 
partyjnych nie przeszkodził mu jednak w udzieleniu schronienia
we własnym mieszkaniu, ściganym przez władze rosyjskie, Piłsud-
skiemu i Waleremu Sławkowi.

Korzystając w tym czasie z nowych możliwości związanych
z liberalizacją prawa zezwalającego na względną swobodę słowa, 
wygłaszał Sokolnicki odczyty publiczne organizowane w prowin-
cjonalnych miastach. W podróżach tych trafiał również na swoją 
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ulubioną Lubelszczyznę, a najchętniej zaś do Nałęczowa i miesz-
kającego, i pracującego tam Żeromskiego. Wczesną wiosną 1906 r.,
dzięki zliberalizowaniu obowiązującego prawa dotyczącego na-
uczania w języku polskim, wciągnął się w pracę odradzającego
się polskiego szkolnictwa. Wykorzystując możliwość wykładania
w języku ojczystym, rozpoczął wówczas Sokolnicki wykłady filo-
zofii historii na Kursach Naukowych w powstającej Wolnej Wszech-
nicy, tj. rozwiniętej na szerszą skalę i dostosowaną do całorocznego
programu, dalszym ciągu Kursów Wakacyjnych w Zakopanem.
Podjął również pracę jako nauczyciel historii w szkole handlowej
Rontalera oraz żeńskiej pensji Kazimiery Kochanowskiej.

Oddalone nieco od polityki życie wykładowcy, zmienia się po-
nownie po przeprowadzonej przez Organizację Bojową PPS, w li-
stopadzie 1906 r., akcji pod Rogowem. Spór w tym temacie stanie 
się ostatecznym powodem rozłamu w PPS. Sytuacja ta wpłynie na 
podjęcie przez Sokolnickiego kolejnych ważnych dla siebie decyzji 
osobistych. Zdecydował się bowiem zasilić swoją osobą rozłamową 
PPS – Frakcję Rewolucyjną, stając się nawet członkiem władz central-
nych rozłamowców. Jako gorący zwolennik nowego ruchu, podjął się 
Sokolnicki zadania przyciągnięcia społeczeństwa do nowego progra-
mu, w którym hasło niepodległości i aktywnej o nią walki przyjmo-
wane było znacznie goręcej. Działania te podejmował w sytuacji, gdy 
we wszystkich przejawach życia społecznego Królestwa dawało się 
raczej odczuwać zmęczenie walkami, zniechęcenie do oporu, a przede 
wszystkim pragnienie spokoju i bezpieczeństwa. O trudnej wtedy pra-
cy Sokolnicki wspomina: Wznowiliśmy hasło niepodległości Polski 
wtedy gdy zarówno większość rewolucjonistów jak olbrzymia więk-
szość sfer innych i wszystkie czynniki polityki w narodzie uznały to ha-
sło w praktyce za nierealne, w teorii za przeszkadzające układom czy 
zawartym wcześniej kompromisom. Gdy dziś zestawiam pierwiastki tej 
sytuacji i oczywisty nonsens naszego contra spemspero, to nie wydaje 
mi się, abyśmy sami sobie w pełni uświadamiali przyczyny, dla jakich 
wybraliśmy drogę najtrudniejszą, przeszkody najbardziej niezwal-
czone, dążenia najistotniej przeciwne otaczającej nas rzeczywistości7.

Z perspektywy czasu w swoich Czternastu latach Sokolnicki 
wyznaje, że na tę trudną drogę pracy wszedł dzięki człowiekowi, który 

7  Ibidem, s, 270. 
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zdołał nadać nową myśl i cel ruchowi gubiącemu się już w we-
wnętrznych walkach,  Józefowi Piłsudskiemu. Działalność PPS FR 
skupiała się – tak jak sobie tego życzył przyszły Naczelnik – przede 
wszystkim na pracach przygotowania bojowego. Osobiście łączyły 
Sokolnickiego coraz ściślejsze więzy zarówno z ludźmi z Organizacji 
Bojowej, jak również z całokształtem jej działania.  Latem 1907 r., 
po aresztowaniu części działaczy Organizacji Bojowej, z którymi 
Sokolnicki utrzymywał bezpośredni kontakt, wobec niebezpieczeń-
stwa zatrzymania przez carską Ochranę również i jego osoby, posta-
nowił ponownie na jakiś czas zawiesić działalność konspiracyjną.
Za jedyną możliwość zachowania normalnej egzystencji uznał wów-
czas wyjazd za granicę. Z chwilą tą zamknął się dla niego na zawsze 
okres związany tak silnie z socjalizmem. Po latach konstatował: 
Owszem czułem potrzebę socjalizmu, podnoszącego masy człowie-
cze na wyższy szczebel ale nie obniżającego ideały do poziomu po-
trzeb i warunków. Doktryna socjalistyczna tak jak ją Marx wyrobił 
a Engels i jego towarzysze kształt nadali, wychowywała ludzi w tę-
pej pewności, że to czego się nauczyli, jest jedyną prawdą i nieomyl-
ną słusznością. Były w tym systemie wszystkie przywary religijnego 
myślenia i kościelnego ustroju społecznego – tylko bez Boga i bez 
świątyni. Od tej pory Sokolnicki kategorycznie wypowiadał się prze-
ciwko jakiemukolwiek łączeniu na przyszłość dążenia do niepodle-
głości z socjalizmem. Chciał raczej szukać odmiennych źródeł bu-
dujących społeczeństwo na nowo, fundamentów dających silniejsze 
oparcie ideologii powstańczej. Przede wszystkim dążenie do niepod-
ległości musiało się w jego opinii oczyścić z fałszu wynikłego z nie-
zgody między suchymi formułami czy definicjami a życiem. Wyjeż-
dżał z kraju ze wzmożoną jeszcze antypatią do Rosji. Jeśli Polska 
ma być wolna – wspominał – musi się ona odgrodzić, odciąć zupeł-
nie, musi postawić pomiędzy sobą, a tą częścią skozaczoną Europy, 
mocne nieprzebyte bastiony instytucji prawno–państwowych, prawa  
łacińskiego, Kościoła Rzymskiego, całej kultury założonej z powol-
nego budowania i samodzielnych, indywidualnych kształtowań8. 

Ostatecznie, 1 października 1907 r., Sokolnicki z silnym poczu-
ciem klęski po raz ostatni legalnie przekracza granicę rosyjską i udaje 
się do Berna. Chcąc powrócić do działalności naukowej, dokończenia 

8  Ibidem, s. 309. 
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rozpoczętych wcześniej prac, Sokolnicki miał nadzieję, że na jakiś 
czas w politykę nie będzie się angażował. Tymczasem już niedługo, po 
przyjeździe do Szwajcarii, jego przyjaciel jeszcze ze szkolnej ławki Ar-
tur Śliwiński, zaprosił go do współpracy przy nowo powstającym „Wi-
teziu”. Przełamując swoją chwilową niechęć do politycznych dyskusji, 
postanawia w nim Sokolnicki przedstawić  swoje ugruntowane już 
poglądy na sposób odzyskania niepodległości. Jego Szkice Polityczne
ukazały się ostatecznie w pierwszych numerach „Witezia” wycho-
dzących od stycznia do marca 1908 r. Poza publikowaniem, pomimo 
nalegań Walerego Sławka organizującego wówczas  Związek Walki 
Czynnej, Sokolnicki zdecydowany był chwilowo nie powracać do 
czynnej roli politycznej przed zakończeniem studiów uniwersyteckich 
i zdaniem egzaminów doktorskich. Ostatecznie dnia 18 lipca 1908 r. 
zdał pomyślnie swój ostatni egzamin, zaś na podstawie pracy Lesor-
gines de l’emigration polonaise en France 1831-1832 uzyskał tytuł 
doktorski. Niewątpliwie był to kolejny, ważny krok na drodze uści-
ślania swoich historycznych zainteresowań. Od tamtego czasu jego 
zamiłowania historyczne zmierzały raczej ku studiom monograficz-
nym. Twierdził Sokolnicki, że jak w kroplach wody odzwierciedlały 
się tonie, tak też w szczegółach, drobnych zdarzeniach historycznych 
odbijały się istotne procesy dziejowe. Od tego czasu skłonny był prze-
chodzić w analityczną krytykę duszy polskiej na przełomie jej niewoli. 

Razem z pomyślnym wynikiem egzaminu, kończył się dla 
Sokolnickiego okres studiów uniwersyteckich, o których marzył
i które, jak sam to oceniał, musiał ukończyć. Był to moment, w któ-
rym po raz kolejny stanął na rozdrożu życia. Ostatecznie w połowie
września 1908 r. bez żadnych określonych, politycznych ani nau-
kowych zamiarów przyjechał do Krakowa. 

Ówczesne sprawy europejskie, szczególnie zaś konflikt na Bał-
kanach, na nowo wywołały w Sokolnickim nadzieje na wojnę między 
zaborcami. Również wśród aktywistów PPS-FR zdarzenia te ponow-
nie rozpoczęły przygotowania do zorganizowania innej niż dotychczas 
i silniejszej  niż do tej pory organizacji bojowej. Mając ten cel na 
uwadze, zwrócił się Piłsudski do Sokolnickiego z prośbą  o napisanie 
książki mającej na celu rozbudzenie nastroju społecznego w kierun-
ku stworzenia armii polskiej. Piłsudski piórem Sokolnickiego chciał 
zwrócić uwagę społeczeństwa na niezwykle istotne w jego mniemaniu
zagadnienie przyszłego wojska. W szczególności zaś chodziło mu  
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o stworzenie lektury oddziaływującej w tym temacie na umysłowość 
młodzieży. Książka ta miała zachęcić ją do sportów czy ćwiczeń fizy-
cznych. Miała również oswajać z myślą o broni, przede wszystkim 
zaś o przyszłej walce. Podjąwszy decyzję o powrocie do czynnej 
działalności partyjnej, zgodził się Sokolnicki na jej napisanie. Ostate-
cznie Sprawa Armii Polskiej – kończona była w pierwszych mie-
siącach 1910 r. w Zakopanem. Redagował ją Sokolnicki jako utwór 
literacki o charakterze wychowawczym. Autor opowiadał się w niej 
za utworzeniem centralnego, niezwiązanego z żadną partią organu 
konspiracyjnego, w celu  kierowania przygotowaniami wojskowymi 
przeciwko Rosji. Stanowczo krytykował w niej działalność PPS w cza-
sie strajków 1905/6 roku. Odwołując się do pamięci Kazimierza Moch-
nackiego, podpisał ją pseudonimem K. M-cki. Wydana przez Spółkę 
Nakładową „Książki”, pojawiła się ostatecznie drukiem w czerwcu 
z 1910 r. jako tom II wydawnictwa pod tytułem Materiały i Myśli do 
Kwestii polskiej 9. Choć nieco w swej treści krytykowana przez Piłsu-
dskiego, Sprawa Armii Polskiej osiągnęła swój propagandowy cel. 

W tym samym czasie w Krakowie Sokolnicki rozpoczął współ-
pracę z Bolesławem Ulanowskim, profesorem prawa kościelnego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Ulanowski był wówczas kierownikiem 
wydawnictwa uniwersyteckiego, a równocześnie sekretarzem gene-
ralnym Akademii Umiejętności. Z jego to inicjatywy prowadzono 
szerokie badania nad historią Polski XIX w. Dzięki niemu światło 
dzienne ujrzało, zaliczane do najważniejszych publikacji Polski 
okresu niewoli, wspaniałe dzieło Prądzyńskiego O sztuce wojennej – 
Kurs taktyki. Wydał również pamiętnik Władysława Daniłowskiego,
ojca Gustawa z roku 1863 oraz wiele innych opracowań okresu 
powstania listopadowego. Właśnie z racji swych zainteresowań,  prof. 
Ulanowski zwrócił uwagę na badania prowadzone wówczas przez 
Sokolnickiego. Już po kilku rozmowach z Sokolnickim Ulanowski 
poparł  koncepcję dalszych jego badań  nad dyplomacją Rządu Naro-
dowego w 1831 r. i wysyłanych przez niego misjach zagranicznych.
Na podstawie materiałów dostępnych w Krakowie, Sokolnicki w gru-
dniu 1909 r. na posiedzeniu Akademii Umiejętności wygłosił wstępny
referat w tym przedmiocie, zaś częściowe rezultaty swoich badań
publikował we lwoskim „Życiu” i krakowskiej „Krytyce”. W 1910 r.

9  Tomem pierwszym była książka Jodki pod pseudonimem Polonus Viator o Kwestii Polskiej wobec 
zbliżającego się konfliktu Austrii z Rosją. 
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zamieścił w tej ostatniej krytyczny wobec krakowskiej szkoły his-
torycznej artykuł pt. Upadek Państwa Polskiego w świetle nowszych
badań. W połowie 1910 r., na prośbę prof. Ulanowskiego, Sokolnicki
wyjechał do Paryża celem zgromadzenia niezbędnych dokumen-
tów do dalszych badań. Dokonując kwerendy również w Muzeum
Polskim w Raperswilu, zaangażował się po stronie Żeromskiego
w spór wokół nieudolnego zarządzania zbiorami przez kustosza
muzeum Włodzimierza Rosenwertha-Rużyckiego. 

Jednocześnie z prowadzonymi pracami rozpoczął starania o ha-
bilitację na uniwersytecie lozańskim. Sokolnicki podjął się również 
w tym czasie opracowania akt emigracji polskiej z lat 1831-1847. 
Kończył też rozpoczęte wcześniej opracowania. Ostatecznie jego Ge-
nerał Michał Sokolnicki 1760-1815 (z przedmową Szymona Askena-
zego) oraz broszura „Hogo Kołłątaj. Próba syntezy – myśli na rocznicę 
zgonu”, zostały wydane w 1913 r. Jak wspomina Sokolnicki prowa-
dzone wówczas badania, ciągłe powracanie do tragedii niedoszłego 
zwycięstwa polskiego nad Rosją, stały się dla niego samobiczowaniem. 
Było ono w jego odczuciu smutnym przyglądaniem się historii bezpo-
żytecznego chwytania się przez Polskę różnych wpływów, jednoczesne-
go dążenia narodu i jego przedstawicieli do rozmaitych naraz celów, 
bez posiadania odpowiednich celom środków10.  W wydarzeniach tych 
wyraźnie widział paralele do wydarzeń w Królestwie z lat 1905/06. 

Pobyt Sokolnickiego w Szwajcarii w tym czasie, przypadał 
na okres, w którym teorie Freuda znajdywały żywe zainteresowa-
nie tamtejszej inteligencji. Niemało wpłynęły one i na niego same-
go. W jego opinii, wykorzystując koncepcje psychoanalizy można 
było na nowo odczytywać literaturę czy sztukę, która w ogarniętej 
już modernizmem Europie miała jego zdaniem swoje źródła w nie-
uświadomionych odruchach. Krytycznie jednak odnosił się do teorii 
Freuda, gdy rzecz dotyczyła konkretnej osobowości. Chciał on mimo 
wszystko w jednostce odnaleźć pierwiastki i walory wyższe, niezależ-
ne od tłumu, mogące prowadzić ludzkość. Buntował się Sokolnicki 
przeciw utopieniu wszystkiego co mogło być najwyższym najszlachet-
niejszym dla człowieka, w ogólnym falowaniu instynktów i zmysłów 
w powszechnych głębiach podświadomej i ogólnoludzkiej natury. 
Już od pierwszego zetknięcia się z modnymi wówczas teoriami, 
Sokolnicki odczuwał niebezpieczeństwo jakie mogło wyniknąć 
z poświęcenia jednostki, dla poddanej nieuświadomionym impul-
som zbiorowości. W czasie tych niedokończonych jeszcze poszu-

10  M. Sokolnicki, op. cit., s. 378. 
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kiwań naukowych, walki o zbiory Muzeum Raperswilskiego, czy 
wreszcie wgłębiania się w nową teorię psychoanalizy,  wydarzenia 
bałkańskie, stawiające Europę w pogotowiu wojennym, przerwały 
całkowicie zarówno starania habilitacyjne, jak i dalsze zamiary na-
ukowe Sokolnickiego. Jak wspominał po latach wołał wówczas nowy 
przymus i właściwym zadaniem życia stawały się inne sprawy. 

Pomimo definitywnego zerwania z organizacją partyjną, Sokol-
nicki utrzymywał stałe kontakty z Józefem Piłsudskim. Swoją rolę 
ograniczył do osobistych z nim kontaktów oraz podporządkowania 
się jego decyzjom. Misja, którą teraz Piłsudski obarczył Sokolnic-
kiego, dotyczyła zbadania nastrojów wytworzonych w Królestwie 
na tle wybuchu wojny bałkańskiej oraz zreferowanie kołom poli-
tycznym zarówno w Warszawie, jak i na prowincji oczekiwań i pla-
nów kół skupionych w Galicji. W styczniowym numerze „Krytyki” 
ogłosił Sokolnicki artykuł sprawozdawczy ze swojej, trwającej od 
października 1912 r. do lipca 1913 r., podróży pod tytułem Jarmark 
orientacji, gdzie charakteryzował rozproszenie i brak realnego grun-
tu polityki polskiej. Tuż po zakończeniu misji ponownie został za-
proszony jako wykładowca na I Uniwersytecki Kurs dla Nauczy-
cielstwa Polskiego, zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa 
Szkół Ludowych w Zakopanem. Tam wygłosił cykl wykładów
pt. Polityka a wojskowość powstań polskich. Temat oczywiście nie był 
przypadkowy. Chodziło Sokolnickiemu o przedstawienie, na tle 
wydarzeń historycznych, potrzeby posiadania własnego wojska. 

W okresie tym Piłsudski podjął już w tym temacie konkretne 
kroki. Celem było  zorganizowanie pierwszej od pięćdziesięciu lat 
niezależnej od zaborców, maksymalnie upodobnionej do warunków 
wojny szkoły oficerskiej. Ostatecznie powstała ona w lecie 1913 r.
w Stróży. W kilka dni po przyjęciu przez Sokolnickiego poleceń 
od Piłsudskiego, mających na celu organizację przejazdu uczest-
ników przyszłej szkoły z Królestwa do Galicji, zwrócono się do 
Sokolnickiego z nęcącą – jak wspomina on sam – propozycją 
w niej uczestnictwa. Był to może ostatni wypadek w życiu kiedy się 
zawahałem w wyborze drogi na rozstaju między rozwojem swym 
własnym a obowiązkiem w stosunku do sprawy, której służyłem. 

Po ukończeniu szkoły oficerskiej w Stróży, Piłsudski przekonywał 
jednak Sokolnickiego, by zawiesił swoją dalszą edukację wojskową,
a skupił się na innym – nie mniej ważnym dla działań niepodległościo-
wych polu – pracy edukacyjnej. W sytuacji tej Sokolnicki został urlo-
powany ze Strzelca i w połowie września 1913 roku w Zakopanem
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rozpoczął pracę nad Skrzyneckim. Pod silnym wpływem wykładów 
i odczytów Komendanta, a jeszcze więcej, pod wpływem z nim roz-
mów, Sokolnicki wziął sobie za temat psychologię wodza i w tym 
celu wybrał świadomie i celowo przykład negatywny. Na tle fatalnego 
działania głównodowodzącego w 1831 r. Jana Skrzyneckiego postano-
wił przeprowadzić analizę psychologiczną dowódcy i przedstawić ja-
kie są główne wymogi, cechy i zalety sztuki przewodzenia. Skrzynecki  
Sokolnickiego opublikowany został ostatecznie w 1914 r. w ramach 
cyklu Boje Polskie redagowanego wówczas przez Mariana Kukiela11.

Tymczasem zabójstwo austriackiego następcy tronu, arcyksię-
cia Ferdynanda, zapoczątkowało lawinę zdarzeń, które doprowadzi-
ły w ostateczności do wybuchu, tak długo wyczekiwanej przez obóz 
niepodległościowy, wojny. Zawierucha ta oderwała zupełnie Sokolnic-
kiego od badań historycznych. Poświęcając się teraz potrzebom chwili, 
wypełniał zlecone mu przez Piłsudskiego zadania. Część z nich do-
tyczyła upominania się o sprawy polskie na dworze austriackim czy 
pruskim. Cztery lata wojennych działań na tym obszarze pozwoliło 
Sokolnickiemu wydeptać ścieżki w delikatnym świecie dyplomacji. 
Leon Wasilewski, jego przyjaciel i współpracownik w czasie wojny, 
a potem Minister Spraw Zagranicznych w pierwszym rządzie Nie-
podległej Polski, po spotkaniu z Sokolnickim w cztery oczy, miał
mu nieco zawstydzony powiedzieć Panie Michale, zdaje się, że za-
jąłem Pańskie miejsce.

Ostatecznie ani habilitacji, ani profesury Sokolnicki nigdy nie 
uzyskał. Pozostał wiernym wykonawcą poleceń Piłsudskiego, nawet 
wtedy, gdy już po odzyskaniu niepodległości wyznaczał mu Marszałek 
zadania drugo, a nawet trzeciorzędne. Pełniąc później różnego rodzaju 
funkcje państwowe czy to w kraju, czy za granicą, Sokolnicki wracał 
do swoich badań. W 1919 roku wydał przygotowaną wcześniej pracę 
pt. Wojna polsko-rosyjska w roku 1831. Od 1 października 1922 r.
do 1 września 1923 r. pracował na stanowisku naczelnika Wydziału 
Historyczno-Archiwalnego w MSZ. Już jako wykładowca w War-
szawskiej Szkole Nauk Politycznych, a potem Wyższej Szkole Nauk 
Społecznych i Ekonomicznych, wydał m.in.: Antologię, Polska w Pa-
miętnikach Wielkiej Wojny 1914-1918, Historię Polityczną Polski po-
rozbiorowej czy Europę Współczesną. Współredagował w tym okresie 
również zbiór pism Piłsudskiego Pisma-Mowy-Rozkazy oraz Historię 
Powszechną. Bardzo aktywnie współpracował z Instytutem Badania 

11  M. Sokolnicki, Skrzynecki, Poznań 1914 r. 
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Najnowszej Historii Polski. W ramach badań nad historią walk o nie-
podległość wydał pracę pt. O metodzie dziejów odzyskania niepod-
ległości. Publikował też w „Polsce Zbrojnej”, „Drodze”, a w latach 
1930-31 współredagował kwartalnik „Sprawy Obce”. Już po śmierci
Piłsudskiego, wydał znane szerszej opinii i cieszące się wówczas 
popularnością, wspomnienia Sokolnickiego z lat 1898-1914, pt. Czter-
naście lat. Na nich to, jak również na wydanym w 1961 roku w Lon-
dynie Roku czternastym, oparł autor niniejszego tekstu tezę o tym 
szczególnym przenikaniu się u Michała Sokolnickiego potrzeb prak-
tycznego działania z opartymi na doświadczeniach przeszłości wnio-
skami. Był – jak siebie nazywał – „komiwojażerem idei Polski Zmar-
twychwstałej”. Inaczej niż wielu przed nim, nie zamykał się w kręgu 
badań i smutnych często wniosków, ale ujrzawszy w osobie Piłsud-
skiego niezłomną siłę walki o niepodległość, nie wahał się  oddać mu 
wszystkich swych przymiotów i możliwości w kierat tej właśnie idei.

Jako najstarszy uczeń historycznej szkoły Askenazego, potra-
fił Sokolnicki swoim stylem, obrazowością słowa do historii zachę-
cać i historię przypominać. Z jej trudnych dla Polski meandrów potra-
fił wyciągnąć, a potem przedstawić czytelnikowi logiczne wnioski 
na przyszłość. Z lwowskiego seminarium wyniósł pojęcie zawodu 
historyka jako służbę polskiej racji stanu. Było to wyraźnie widoczne
również wtedy, gdy godną szacunku postawę  reprezentował jako 
Ambasador RP w Turcji. Kraj ten po II Wojnie Światowej zastępować 
mu będzie do końca swych dni utraconą za życia Ojczyznę. W la-
tach 1952-63 na Uniwersytecie Ankarskim, a potem w Stambule
wykładał historię Polski i Rosji. Z jego odejściem w roku 1967 
gaśnie – jak pisał w swoich wspomnieniach Marian Kukiel – jedno
ze źródeł z których wydobywała się prawda o pierwszej połowie
XX stulecia historii Polski12. Niewątpliwie zasługuje Michał Sokol-
nicki na stałe już miejsce w gronie cenionych polskich historyków. 
Pozostaje mieć nadzieję, że powyższym artykułem autor choć
w minimalnym stopniu do tego się przyczynił.

Adam Dera

12 M. Kukiel, Wspomnienia o Ambasadorze Michale Sokolnickim, [w:] „Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza”, Londyn 1967. 
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Kolęda

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstawaj, żołnierzu, Moskal nadchodzi!
Czym prędzej się porywajcie
I Moskala powstrzymajcie,
Ziemi swej brońcie!

Poszli żołnierze bronić swej ziemi
Sypiąc okopy rękami swemi.
A gdy rowy wykopali,
Powstał mur lepszy od stali,
Z walecznych piersi.

Naprzód trzynastka dzielnie zaczęła.
Krakowskich dzieci krew się uwzieła
Moskalowi strzepać skórę,
Przepędzić go w mysią dziurę, 
Z bagnetem w ręku.

A za trzynastką w bój krwawy ruszył
Pułk, który nieraz broń swoją kruszył
W walkach wielkich i zaciętych,
Z Mazurów złożony ciętych,
Nasz pułk czterdziesty.

Moskal ucieka, więc naprzód, zuchy!
Ruszyli za nim, pełni otuchy.
Pięćdziesiąty siódmy z boku
Żwawo dotrzymuje kroku,
Tłukąc Moskali.

Ze Śląska nasi też bracia przyszli,
Ci, co z Cieszyna na wojnę wyszli,
Ich setny pułk się uwija,
Ślązaka kula nie mija, 
Na cel wziętego!

Wadowiczanie też się spisali
W naszym zwycięstwie, klęsce Moskali.
Górą pięćdziesiąty szósty,
Sprał Moskala jak kapusty
Marną główeczkę!

Trzydziestka lwowska laury zebrała,
Biorąc przy szturmie moskiewskie działa,
Zamarstynów i Łyczaków
Przywiódł z sobą moc kozaków,
W niewolę wziętych.

Dla uświetnienia tak wesołego
Zwycięstwa przyszli z Zakopanego,
Targu i Sącza Nowego
Górale ze dwudziestego
Pułku znanego.

I ci do reszty, nie tracąc chwili,
Wroga Moskala precz wypędzili.
Za co niech Ci chwała będzie
Przy tegorocznej kolędzie,
Jezu kochany!
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Refleksje o autonomii śląskiej 
 

Geneza idei autonomii Górnego Śląska związana jest z histo-
rią tego regionu i jego skomplikowaną strukturą narodowościową. 
Partia Centrum, którą nazwać można partią niemieckiego katolicy-
zmu politycznego, funkcjonującą w latach 1870-1933 z dużym udzia-
łem kleru oraz poparciem ekonomicznym niemieckich właścicieli 
ziemskich i przemysłowców, w okresie Kulturkampfy (1871-1878) 
wystąpiła przeciwko polityce wyznaniowo- narodowościowej kanclerza 
II Rzeszy Ottona Bismarcka. Obrońcy ludności polskiej na Górnym 
Śląsku tacy jak: Karol Miarka, a także Adama Napierski i wielu księży, 
przejściowo podkreślali potrzebę sojuszu obozu polskiego z Centrum.

Po rewolucji listopadowej w Niemczech w 1918 r., zdomino-
wanej przez socjaldemokratów, często o silnie antykatolickim na-
stawieniu, na konferencji górnośląskiej Centrum 9 grudnia 1918 r. 
w Kędzierzynie, wysunięto postulat utworzenia samodzielnej 
republiki górnośląskiej, z niemieckim i polskim językiem urzędo-
wym, o trwale neutralnym charakterze, gwarantowanym przez
Niemcy, Polskę i Czechosłowację. W tym okresie Centrum sympaty-
zowało z ruchem górnośląskich autonomistów. Od połowy 1919 r.,
kiedy znikło niebezpieczeństwo natychmiastowej inkorporacji 
Górnego Śląska do Polski, wskutek podpisanego traktatu wersal-
skiego, Centrum wysunęło postulat nadania Górnemu Śląskowi
statusu kraju związkowego w ramach Rzeszy1.

Przypomnijmy, na skutek wystąpień polskich delegatów na 
konferencji pokojowej: Romana Dmowskiego i Ignacego Paderew-
skiego, komisja konferencji ds. polskich początkowo przewidywała 
przyłączenie całego Górnego Śląska do Polski. Później, pod wpły-
wem wystąpień premiera Wielkiej Brytanii  Lloyd George`a, prze-
forsowano plebiscyt  z udziałem byłych mieszkańców Górnego 

1 Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982, s. 23.  



76

Marek Marian Drozdowski

Śląska. Ta decyzja Rady Najwyższej na konferencji pokojowej mia-
ła istotny wpływ na wycofanie się Centrum z poparcia idei autono-
mii na rzecz idei statusu kraju związkowego Rzeszy Niemieckiej.

Ideę autonomii śląskiej popularyzował, początkowo bezskutecz-
nie, ks. Karol Ulitzka (1873-1953), jeden z przywódców Centrum, 
który żądał rezygnacji z plebiscytu śląskiego, w zamian za utworze-
nie separatystycznego państwa górnośląskiego. W latach 1918-1934 
przewodniczył górnośląskiemu Centrum, będąc jednocześnie pra-
łatem w Raciborzu i biskupem-rezydentem katedry we Wrocławiu. 
W 1919 r. został deputowanym do niemieckiej Konstytuanty. W la-
tach 1920-1933 był posłem do Reichstagu i przewodniczącym Wy-
działu Prowincjonalnego prowincji górnośląskiej. Jako ekspert De-
legacji Niemieckiej na konferencję pokojową przejawiał ożywioną 
działalność na rzecz utrzymania Górnego Śląska w Rzeszy. Po klęsce 
Niemiec autonomia śląska miała być dla niego etapem do później-
szej integracji Górnego Śląska z Rzeszą. Jako chrześcijański demo-
krata był w kwietniu 1933 r. i w październiku 1944 r. aresztowany 
przez gestapo i więziony w Dachau. Po wojnie do 1953 r. działał 
w CDU jako aktywista rewizjonistycznego Ziomkostwa Śląskiego2.
Jego rolę na Górnym Śląsku, jako przywódcy niemieckiej grupy 
etnicznej, porównywano do roli Wojciecha Korfantego, przyznając 
polskiemu przywódcy większe zdolności organizacyjne i propagandowe.

W świetle badań Bogdana Cimały: Na zorganizowanej przez 
Centralną Radę Ludową konferencji we Wrocławiu (20 XII 1919), 
poświęconej zakresowi przyszłych uprawnień autonomicznych  
G. Śląska, przygotowano projekt ustawy przewidujący  przyznanie 
Górnemu Śląskowi autonomii administracyjnej (sejmik górnośląski) 
i kulturalnej (równouprawnienie języka polskiego i niemieckiego) 
i wymaganą zgodę sejmiku na wprowadzenie na Śląsku ustaw do-
tyczących Kościoła). Przedstawiciele rządu, przeciwni autonomii, 
poprali jedynie postulaty dotyczące Kościoła i religii. Inicjatywa 
CRL upadła…Ustawa o utworzeniu prowincji górnośląskiej z 14 X 
1919 r. podniosła rejencję  opolską do rangi prowincji górnośląskiej, 
nie uwzględniła jednak postulatów językowych. Centrum zarzuciło 
propagowanie autonomii. W wyniku uchwalenia  15 lipca 1920 r. 
w Polsce statutu organicznego województwa śląskiego, Niemcy 

2 Ibidem, s. 583. 
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na nowo podjęli kwestię autonomii G. Śląska. Ustawa Reichstagu 
o Górnym Śląsku z 27 XI 1920 przewidywała, że w dwa miesiące po 
objęciu władzy na tym terenie przez administrację niemiecką prze-
prowadzony zostanie plebiscyt w sprawie nadania prowincji gór-
nośląskiej statusu kraju związkowego Rzeszy… Plebiscyt przepro-
wadzono w postaci referendum 3 IX 1922. Przy frekwencji 74,3 %
zdecydowana większość wyborców wypowiedziała się przeciw auto-
nomii Górnego Śląska3. 

Powstała więc asymetria. Na niemieckim Górnym Śląsku nie
było autonomii, którą mogłaby wykorzystać ludność polska w ob-
ronie swoich praw konstytucyjnych, większość jej przywódców
w obawie przed represjami udała się do Polski. Na polskim Górnym
Śląsku działała autonomia wykorzystywana przez mniejszość
niemiecką, szczególnie aktywnie do 1935 r., mająca silne zaplecze
gospodarcze chronione przez Konwencję Genewską z 1922 r.

Autonomiści górnośląscy mieli w pierwszym okresie silne 
poparcie finansowe  niemieckich właścicieli ziemskich i przemy-
słowych. Ich hasło programowe: „Górny Śląsk dla Górnoślązaków” 
w praktyce oznaczało zachowanie niemczyzny, jej pozycji politycz-
nej, gospodarczej i kulturalnej przez zahamowanie oddziaływania 
kultury polskiej i polskich partii politycznych na nieuświadomio-
nych narodowościowo Ślązaków, będących pod wpływami Centrum 
i niemieckiej hierarchii kościelnej oraz większości kleru śląskiego.

W ruchu autonomistów śląskich, już w drugiej połowie gru-
dnia 1918 r., wyodrębniły się dwie grupy: autonomistów, którzy pro-
pagowali odrębność Śląska w ramach Rzeszy Niemieckiej i tzw. inde-
pendentów, którzy opowiadali się za proklamowaniem samodziel-
nego, neutralnego państwa śląskiego.

Grupą pierwszą dowodził Hans Lukaschek (1885-1960). Był on
wybitnym działaczem Centrum, w latach 1916-1918, burmistrzem
Rybnika i komisarycznym landratem rybnickim, znienawidzonym
przez polskich robotników, którzy na taczkach wywieźli go z urzędu 
w czasie listopadowej rewolucji 1918 r. Był współtwórcą Frei Ve-
reingung zum Schulze Oberschlesiens (Wolnego Stowarzyszenia dla 
Obrony Górnego Śląska). Organizacja ta walczyła na dwa fronty; 
przeciw polskiemu ruchowi niepodległościowemu i antyklerykalnej

3  Ibidem, s. 23. 
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lewicy niemieckiej4. Dysponując olbrzymimi możliwościami fi-
nansowo-propagandowymi skupiła ok. 17 tys. tzw. mężów zaufania,
głównie nauczycieli, urzędników i przedstawicieli wolnych zawodów.
Obok prasowych tytułów niemieckich, próbowała indoktrynować
Ślązaków za pośrednictwem „Poradnika Domowego” i „Dzwonu”, 
setek tysięcy ulotek oraz za pomocą antypolskich wieców, prelekcji,
odczytów, seansów filmowych, przedstawień teatralnych i zabaw
ludowych. Zbierała ona także podpisy pod petycjami domagający-
mi się pozostawienia Górnego Śląska w granicach Rzeszy. Pod ko-
niec 1919 r. przekształciła się w Vereinigte Verbande Heimattreuer 
Oberschlesier (Zjednoczenie Związków Wiernych Ojczyźnie Gór-
noślązaków) – federacje ziomkowskich federacji stowarzyszeń
niemieckich z siedzibą we Wrocławiu. W grupie śląskiej organiza-
cja ta skupiła ok. 42 tys. sympatyków. Do aktywnych jej członków 
należał ks. Ulitzka5.

Lukaschek w latach 1919-1920, w świetle badań Wiesława 
Lesiuka, był ekspertem delegacji niemieckiej na konferencję pokojo-
wą w Paryżu i aktywnym współpracownikiem niemieckiego komisa-
riatu plebiscytowego, a w latach 1922-1927 przedstawicielem Niemiec 
w Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska w Katowicach. Za szpiego-
stwo polityczne został w 1927 r. usunięty z województwa śląskiego 
jako persona non grata. W lipcu 1944 r. został aresztowany przez 
gestapo i uwięziony w obozie Ravensbrück. W latach 1949-1953 
był ministrem do spraw przesiedleńców w rządzie Konrada Adenauera 
i jednym z przywódców rewizjonistycznego Ziomkostwa Śląskiego6.

Frakcja independentów założyła w połowie stycznia 1919 r. 
Bund der Oberschlesier – Związek Górnośląski. Do przywódców 
tej organizacji należeli:  Alojzy Pronobis, Antoni Germader, Józef 
Musioł, dr Jan Reginek, ks Tomasz Reginek, Edward Latacz, Werner,
ks dr Wiktor Dorynek. Ich program – pisze Bogdan Cimała – 
natychmiastowe zniesienie pruskich ustaw wyjątkowych, przeciw 
polskim Górnoślązakom, niezwłoczne wprowadzenie równoupra-
wnienia języka polskiego z niemieckim, powołanie na urzędy pań-
stwowe Górnoślązaków, mówiących oboma językami, zapewnienie

4  Ibidem, s. 596. 
5  Ibidem, s. 595-596. 
6  Ibidem, s. 281. 
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wolności wyznania, zaniechanie rozdziału Kościoła od państwa,
utworzenie odrębnej górnośląskiej delegatury kościelnej, najszer-
sze rozwinięcie ustawodawstwa socjalnego, opieka nad oświatą
ludową, niepodzielność G. Śląska. Główne hasło: „Górny Śląsk dla
Górnoślązaków”. Organ prasowy: „Der Bund-Związek” (1920-1922)
nakład w 1920 r.– 20 tys., w 1921 r.– 40 tys. … W czasie kampanii
plebiscytowej stanowisko proniemieckie, po plebiscycie próba na-
wrotu do hasła neutralizacji7. Idee autonomii śląskiej propagował
także „Der Oberschlesier”, tygodnik założony w Opolu 3 paździer-
nika 1919 r. przez Georga Wenzela, który oficjalnie propagował
współpracę wszystkich Górnoślązaków, bez względu na narodo-
wość. Lansował on ideę istnienia „narodowości górnośląskiej”,
jednocześnie podkreślał wyższość cywilizacyjną i kulturalną 
Niemiec. W tym duchu tygodnik był redagowany przez Juliusa 
Sojkę, Ernsta Laslowskiego. Do 1944 r. kontynuował on „pracę
od podstaw” w duchu propagowania kultury niemieckiej8. Separa-
tystyczny charakter miał Związek Obrony Górnoślązaków, w któ-
rym kluczową rolę odgrywał Jan Kustos, aresztowany w 1923 r. pod 
zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec. W swej akcji politycznej 
wykorzystywał on ludzi różnej proweniencji politycznej. Za niemo-
ralne zachowanie i alkoholizm został on wykluczony ze Związku9. 

Wniosek wypływający z podanych informacji to stwierdze-
nie – ruch autonomii Śląska, forsowany przed plebiscytem, głów-
nie przez stronę niemiecką, był skierowany do nieuświadomionych 
narodowo Górnoślązaków z myślą o pozyskanie ich z czasem dla
sprawy włączenia Górnego Śląska do Rzeszy. Ruch ten był finanso-
wany przez rząd niemiecki, wpływowe na Górnym Śląsku niemiec-
kie koła ziemiańskie i wielkoprzemysłowe, dlatego twierdzenie
o równouprawnieniu wszystkich Górnoślązaków uzupełniał drugim
– o wyższości cywilizacji i kultury niemieckiej nad kulturą i cy-
wilizacją polską. W plebiscycie śląskim ruch ten wzywał do od-
dania głosów na listę niemiecką.

Dzisiejszy Ruch Autonomii Śląska, kierowany przez Jerzego 
Gorzelika, walczy  o przekształcenie Rzeczypospolitej w państwo 
7  Ibidem, s. 60. 
8  Ibidem, s. 343. 
9 W. Musialik, W kręgu polityki i władzy. Polskie środowiska przywódcze górnośląskiego obszaru 
plebiscytowego z lat 1921-1939, Opole 1999, s. 105-106. 
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regionalne, a w dalszej perspektywie państwo federalne na wzór 
Niemiec, o przywrócenie Sejmu Śląskiego, regionalny rząd i Skarb
Śląski, który dbałby o to, by niewielka część zgromadzonych środ-
ków zasilała budżet centralny. Zwolennicy ruchu godzą się, by na 
razie w gestii władz centralnych pozostała dyplomacja, wojsko 
i polityka monetarna. W Wikipedii czytamy: Przewodniczący RAŚ 
Jerzy Gorzelnik deklarował swój negatywny stosunek do roli, jaką 
państwo polskie odegrało w XX wieku  na Górnym Śląsku. Mówił  
m.in.: „Jestem Ślązakiem nie Polakiem. Moja ojczyzna to Górny 
Śląsk. Nic Polsce nie przyrzekałem, więc jej nie zdradziłem. Państwo 
zwane Rzeczpospolitą Polską, którego jestem obywatelem, odmówi-
ło mi i moim kolegom prawa do samookreślenia i dlatego nie czuję
się zobowiązany do lojalności wobec tego państwa” oraz nawiązu-
jąca do poglądu wyrażonego podczas obrad traktatu wersalskiego 
w 1919 r. przez brytyjskiego premiera Davida Lloyd George`a, że 
„przyłączyć Górny Śląsk do Polski to tak, jakby małpie dać zegarek”, 
do której Gorzelik dodał w odniesieniu do Polski jako małpy i Ślą-
ska jako zegarka „Po 80-latach widać, że małpa zegarek zepsuła”10. 

Na łamach organu RAŚ „Jutrzenki Śląskiej” można znaleźć
informacje kwestionujące podstawowe twierdzenia historiografii
polskiej, dotyczące dziejów Śląska, jej oceny Hakaty i Komisji
Kolonizacyjnej, powstań śląskich i plebiscytu, obozów w Auschwitz-
Birkenau. Przeciwko twierdzeniom niektórych autorów „Jutrzenki
Śląskiej” w sprawie niemieckich obozów śmierci protestował 
minister Władysław Bartoszewski – więzień Auschwitz.

Jakie tradycje eksponuje RAŚ? Księdza Augustina Weltza – 
„Górnośląskiego Tacyta”, hrabiego Friedricha Wilhelma von Roden 
– pioniera śląskiego przemysłu, Friedricha Grundamana i Richar-
da Holtze – założycieli nowoczesnych Katowic, pamięci o obozie 
w Świętochłowicach-Zgodzie, gdzie w 1945 r. miało zginąć po-
nad dwa tysiące osób i klubu sportowego FC Katowice założonego 
w 1905 r. Tradycje polskiego wkładu do kultury i cywilizacji Śląska 
są przez RAŚ pomijane. Powojenny wysiłek kilku milionów miesz-
kańców nad odbudową oraz rozbudową gospodarki i kultury na Śląsku
jest kwestionowany przez aktywistów RAŚ, m.in. takich jak Kazi-
mierz Kutz, twórcy pięknych filmów o powstaniach śląskich, któ-

10  http:: //pl. wikipedia. org/wiki/Ruch-Autonomii, p. 6. 
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rych sens on sam dzisiaj kwestionuje, a aktywiści RAŚ traktują
jako antyśląską ruchawkę zbrojną zaplanowaną przez Warszawę, 
odpowiedzialną za terrorystyczne akcje przeciw ludności niemieckiej.  

W wyborach samorządowych w 2010 r. RAŚ uzyskał 8,49 % 
oddanych głosów i na wniosek działaczy Platformy Obywatelskiej 
10 grudnia 2010 Sejmik Województwa Śląskiego wybrał Jerzego 
Gorzelika  do składu Zarządu Województwa Śląskiego11. W związku 
z trwającymi kontrowersjami historycznymi spróbujmy odpowiedzieć 
na pytanie jaka była geneza i charakter polskiej ustawy konstytucyjnej 
z 15 lipca 1920 r. o statucie organicznym województwa śląskiego, 
na którą powołuje się RAŚ. Artykuł 1. tej ustawy stanowił: Wojewódz-
two Śląskie będzie obejmowało wszystkie ziemie śląskie, przyznane 
Polsce czy te ze Śląska Cieszyńskiego, czy też na mocy art. 88 Trak-
tatu Wersalskiego z Niemcami z 28 czerwca 1919 r (Dz. Ustaw z 26 
kwietnia 1920 r. Nr 35, poz. 200). Województwo Śląskie będzie
nieodłączną częścią składową Rzeczypospolitej Polskiej i będzie
posiadało prawo samorządne stosownie do przepisów niniejszego
statutu organicznego.
Art. 2. Dotychczasowe prawa i rozporządzenia, obowiązujące w dniu 
wejścia w życie niniejszego statutu w granicach Śląska, pozostają 
w mocy nadal, o ile zostaną zmienione zgodnie z przepisami tego statutu.
Art. 3. Wszyscy mieszkańcy Województwa Śląskiego, posiadający
prawa obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, są równoprawni,
a wszelkie prawa wyjątkowe zostają zniesione z chwilą wejścia w życie
niniejszego statutu12.
Jakie główne kompetencje ustawodawcze należały do samorządu 
śląskiego?:
- ustawodawstwo w sprawie używania języka polskiego i niemieckiego;
- ustrój i podział władz administracyjnych;
- ustawodawstwo sanitarne;
- ustawodawstwo w sprawie  organizacji sił policyjnych i żandarmerii;
- ustawodawstwo w sprawie szkolnictwa podstawowego i zawodowego;
- ustawodawstwo w sprawie opieki socjalnej;
- ustawodawstwo wodne, rolne i leśne;
- ustawodawstwo w sprawie zaopatrzenia ludności w energię elektryczną;

11  Ibidem, s. 4. 
12  Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór  dokumentów 1866-1925, Warszawa 1981, s. 563. 
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- ustawodawstwo w sprawie kolei drugo i trzeciorzędnych oraz ko-
munikacji elektrycznej i motorowej;
- ustawodawstwo w sprawie walki  z lichwą i spekulacją;
- ustawodastwo dotyczące zakładów użyteczności publicznej i robót 
publicznych;
- ustalenie dorocznego budżetu  śląskiego;
- nakładanie podatków i opłat publicznych stosownie do przepisów
ustawy13.

Sprawy podatków, z inicjatywy Rządu RP miały być regulo-
wane drogą ustaw państwowych, konsultowanych z Sejmem Ślą-
skim. Część dochodów Skarbu Śląskiego miała być oddawana na 
potrzeby ogólnopaństwowe stosownie do liczny mieszkańców Ślą-
ska i jego sile podatkowej. Ustawa zapowiadała wprowadzenie
waluty polskiej jako jedynego prawnego środka płatniczego14.

Ustawa nie wprowadza pojęcia „autonomia śląska”. Była ona
traktowana jako rozbudowa terytorialnego samorządu śląskiego, bez
prawa do własnego rządu, reprezentacji międzynarodowej i innych
prerogatyw pełnej autonomii.

Autorem cytowanej ustawy był prof. Józef Buzek (1873-1936), 
stryj Jerzego Buzka, wywodzący się z zasłużonej polskiej rodziny 
Buzków, osiadłej na Zaolziu. Od 1902 r. pracował na Uniwersytecie 
Lwowskim jako docent prywatny administracji i prawa administra-
cyjnego. W 1910 r. został profesorem zwyczajnym tych dyscyplin. 
Po przeniesieniu w 1918 r. do Warszawy wykładał prawo admini-
stracyjne na UW i Wyższej Szkole Handlowej. W latach 1918-1920 
był dyrektorem GUS-u i ekspertem delegacji polskiej na konferen-
cję pokojową w Paryżu. PSL Piast rekomendowało go do Senatu 
RP w latach 1922-1927. Był on wybitnym znawcą polityki germa-
nizacyjnej na Śląsku, czemu dał wyraz w studium Historia polityki 
narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków”( Lwów 1909)15.

Moim zdaniem p. Gorzelik nie zna historii i sensu ustawy o sta-
tusie organicznym województwa śląskiego, popieranym m.in. przez 
Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa i Witolda Trąpczyńskiego. 
Główny autor tej ustawy i polskie elity polityczne 1920 r. widziały 

13  Ibidem, s. 564. 
14  Zob. Dziennik Ustaw RP, 1920, nr 73, poz. 407. 
15  Słownik Biograficzny Historii Polski, Tom 1, A- K, Wrocław 2005, s. 184 . 
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w niej drogę do powolnej integracji Górnego Śląska z resztą ziem 
polskich. Konstytucja kwietniowa z 1935 r., jako ustawa podstawowa,
w zasadzie zniosła wiele ustaleń  ustawy z 15 lipca 1920 r. Była to ko-
nieczność państwowa w obliczu powstania w Niemczech agresywne-
go, hitlerowskiego systemu totalitarnego, zagrażającego integralności 
terytorialnej i istnieniu II RP w obliczu nazistowskiej indoktrynacji 
wielu Ślązaków, szczególnie młodszego pokolenia, korzystających 
z rynku pracy III Rzeszy. O tej indoktrynacji wspomina m.in. Arka 
Brożek, jeden z przywódców Związku Polaków na Śląsku Opolskim16.

Co nakłoniło Rząd RP i Sejm Ustawodawczy do uchwalenia 
ustawy z 15 lipca 1920 r. o statusie organicznym województwa ślą-
skiego? Przede wszystkim obawa o wyniki plebiscytu w sytuacji, kie-
dy wojska bolszewickie zbliżały się do Warszawy, decyzje delegatów 
polskich i czeskich w Spa z 11 lipca, którzy zrezygnowali z plebiscytu 
i zgodzili się na arbitraż Rady Najwyższej, przegrany w tym dniu 
plebiscyt na Warmii i Mazurach. Mieszkańcy tych ziem od Polskiej 
Republik Rad woleli panowanie dotychczasowej władzy gwarantują-
cej ich własność i elementarne swobody obywatelskie po rewolucji 
listopadowej w Niemczech17. 14 lipca 1920 r. Polska straciła Wilno 
m.in. z powodu współdziałania oddziałów litewskich z Armią Czerwo-
ną, w rejonie Landwarowa, przeciw 2. Litewsko-Białoruskiej Dywizji 
gen. Lucjana Żeligowskiego18. Polska bała się skutków współdziała-
nia sowiecko-niemieckiego. Kilkanaście tysięcy Niemców, zwolenni-
ków Róży Luksemburg i Karola Liebknechta zasiliło szeregi  Armii 
Czerwonej. Niemieccy dokerzy Gdańska odmówili obsługi dostaw 
żywności, lekarstw, odzieży z Amerykańskiej Administracji Pomocy 
przez port Gdański, co zrodziło decyzję o budowie portu wojennego 
i rybackiego w Gdyni. Na tysiącach wieców, organizowanych przez 
KPD, SPD i USPD, w czasie działań Armii Czerwonej na etnicznych 
ziemiach polskich, była mowa o antyrosyjskim imperialiźmie pol-
skim. Dowództwo Armii Czerwonej, w związku ze zbliżeniem się 
jej oddziałów do dawnej granicy rosyjsko-niemieckiej, zapewniało
rząd niemiecki o respektowaniu tej granicy, natomiast w okupo-
wanym Działdowie i okolicach preferowało mniejszość niemiecką

16  Zob.: Arka Bożek, Siła nasza leży w nas samych, Warszawa 1999. 
17  Kalendarz Niepodległości, Warszawa 1939, s. 193. 
18  Ibidem, s. 196 
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kosztem ludności polskiej. Minister Spraw Zagranicznych Rządu 
RP Eustachy Sapieha, traktując o wielkiej propagandowej ofensywie 
niemieckiej i sezonowości państwowości polskiej, w swej instruk-
cji z 10 września 1920 r. do polskich placówek dyplomatycznych 
zaznaczał: Przygotowując swoją propagandą prasową opinię euro-
pejską na nieuniknioną klęskę Polski, starali się Niemcy ją przy-
spieszyć:
1. przez dostarczenie bolszewikom efektywnej pomocy przez
wyszkolonych oficerów, ochotników, inżynierów itd. i w pewnym
stopniu materiałów wojennych,
2. przez zorganizowanie na rzecz bolszewików służby wywia-
dowczej na terenach pogranicznych,
3. przez pomoc i dobre przyjęcie, jakie ludność niemiecka
udzielała armii sowieckiej na Pomorzu,
4. przez szkodliwą dla Polski interpretację ogłoszonej neutralności,
5. przez tolerowanie wrogiej i utrudniającej Polsce komunikację
z aliantami postawy urzędników i robotników niemieckich,
6. przez faworyzowanie antypolskich rozruchów w Gdańsku,
7. przez niepokojenie opinii polskiej szeregiem incydentów granicz-
nych, inscenizowanych w chwili największych naszych niepowodzeń,
8. przez oświadczenie kierujących mężów stanu, zapowiadające
przedsiębranie środków celem zabezpieczenia komunikacji z Pru-
sami Wschodnimi i ochrony doprowadzonej rzekomo do rozpaczy 
mniejszości niemieckiej w Polsce,
9. przez zasypywanie rządu polskiego interwencjami dyplomatycz-
nymi celem usprawiedliwienia ewentualnych interwencji czynnych,
10. przez podjęcie efektywnych prób obalenia traktatu przez 
wywołanie ruchu zbrojnego na Śląsku, który to ruch mógł być 
łatwym pretekstem do uregulowania sporu z Polską drogą oręża19.

Obok przesłanek wynikających z analizy stosunków między-
narodowych w 1920 r. o decyzji ogłoszenia statutu organicznego dla 
Śląska zadecydowały przede wszystkim przesłanki wynikające z ana-
lizy stosunków wewnętrznych na Górnym Śląsku. W tym regionie nie 
było właściwie polskiej klasy posiadającej, z wyjątkiem chłopów na 
„Śląsku  Zielonym”, czyli w powiatach rolniczych. Nie było polskich 
ziemian, przemysłowców, urzędników, policjantów, oficerów i wyż-

19  Zob. Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, Paryż 1990. 
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szych duchownych. Warstwy posiadające i kierownicze prawie w stu 
procentach były niemieckie. One dysponowały olbrzymimi środkami 
na akcję plebiscytową, utrzymywanie  formacji ochotniczych, dobrze 
uzbrojonych i w większości śląskich, tytułów prasowych. Na Śląsku 
– pisze wybitny polski historyk pracujący na obczyźnie, Paweł Zarem-
ba – ksiądz Polak, jeśli chciał prowadzić polską działalność kulturalną ,
walczyć musiał nie tylko z niemieckim urzędnikiem, nauczycielem, 
fabrykantem, czy właścicielem ziemskim, lecz także z przedstawicie-
lami własnej hierarchii, z potężnym arcybiskupem wrocławskim  na 
czele. Były więc niewątpliwie na Śląsku elementy łączące dążenia 
narodowe z walką klasową. Zwłaszcza w środowisku robotniczym. 
Lecz i te aspiracje narodowe nie znajdowały sprzymierzeńców ani 
w opanowanych przez Niemców związkach zawodowych, ani w stron-
nictwach politycznych. Przeciwnie niemieckie kierownictwo ruchu 
robotniczego polskie aspiracje narodowe zwalczało nie gorzej, a na 
pewno skuteczniej niż ugrupowania prawicowe czy katolickie „Cen-
trum”20. Komuniści niemieccy na Górnym Śląsku, w porozumieniu 
z KPRP, prowadzili zaciętą propagandę antypolską. Podobny duch ist-
niał w większości śląskich rad robotniczo-żołnierskich, a szczególnie 
w centralnej, wrocławskiej radzie, kierowanej przez Otto Horsinga, 
która z czasem przejęła faktyczną administrację regionu, prowadząc 
ją w duchu antypolskim. W takich warunkach przekonanie robotnika 
polskiego, którego byt był znacznie lepszy od egzystencji robotników 
sąsiednich zagłębi przemysłowych; dąbrowskiego i krakowskiego, do 
niedawna korzystającego z dobrej koniunktury wojennych zamówień, 
oszczędzanego przy poborze do armii, było rzeczą bardzo trudną.
Polacy na Górnym Śląsku – podkreśla Zaremba – musieli więc po-
konać przeszkody bez porównania większe niż w każdej z pozosta-
łych dzielnic Polski. Bo, nie tylko stawali twarzą w twarz z potęgą 
niemiecką, która – choć pokonana przez sprzymierzonych – miała 
w swej dyspozycji zarówno siłę fizyczną i środki nacisku gospodar-
czego jak i bogaty arsenał argumentów  znajdujących posłuch  w sto-
licach zachodnich. Musieli się także liczyć z wrogim nastawieniem 
tak krańcowo sprzecznych  ze sobą interesów jak kapitału między-
narodowego i dezyderaty polityczne ośrodków rewolucji komu-
nistycznej w Rosji i Berlinie. Musieli się także liczyć z faktem, że 
20 P. Zaremba, Historia Dwudziestolecia ( 1918-1939). Do druku przygotował Marek Łatyński, Tom I, 
Paryż 1981, s. 129. 
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ich żądanie przyłączenia do Polski było zupełną nowością w opinii 
światowej… lecz także w Polsce, gdzie dla wielu było zupełna no-
wością, na pewno radosną lecz trudną do wycenienia i do wycią-
gnięcia politycznych wniosków. Jedynie Poznańskie orientowało się 
dobrze w stosunkach panujących na Górnym Śląsku. Dlatego, że bra-
ło pośredni, lecz przecież czynny udział w pracy nad rozbudzeniem 
świadomości narodowej Ślązaków i wiedziało jak wielkie uczyniła 
ona postępy. Dzięki Poznańskiemu, głos polski na Śląsku rozbrzmie-
wał z trybuny parlamentu niemieckiego i parlamentu pruskiego, nie 
w odosobnieniu, lecz w sprawnym przymierzu z posłami polskimi 
z Wielkopolski i Pomorza. Żądanie zjednoczenia Górnego Śląska 
z odrodzoną Polską  postawione zostało formalnie 21 października 
1918 r. przez Wojciecha Korfantego na posiedzeniu parlamentu 
Rzeszy21.

To żądanie powtórzył Sejm Zaboru Pruskiego w Poznaniu 
3 grudnia 1918 r., Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Byto-
miu, enuncjacje programowe Powstania Wielkopolskiego i memoriały 
polskiej delegacji pokojowej w Paryżu. Korfanty inspirował uchwale-
nie statutu organicznego dla Górnego Śląska, realistycznie oceniając 
trudności polskiej akcji plebiscytowej. Rozumiał lepiej mentalność 
Ślązaków od ludzi z zewnątrz, którzy, mimo dobrej woli, chcieli 
szybko integrować Górny Śląsk z resztą ziem polskich. Dla tej po-
wolnej, ale skutecznej integracji chciał zdobyć przede wszystkim
krajanów o słabej świadomości narodowej, której liczebność 
oceniał na 1/3 mieszkańców Górnego Śląska. Statut ten, poprzez
uszanowanie praw mniejszości niemieckiej, obok innych ustaw, 
miał ułatwiać ich postawy lojalności wobec Państwa Polskiego. 
Działalność Korfantego w Sejmie Śląskim wywoływała liczne 
zastrzeżenia nie tylko wśród piłsudczyków, ale także ideowych 
sojuszników z Chrześcijańskiej Demokracji, którzy krytycznie 
oceniali jego współpracę z Górnośląskim Związkiem Przemy-
słowców Górniczo-Hutniczych, korzystanie z legalnego funduszu 
prasowego tego Związku o silnych wpływach kapitału niemieckiego.

W czasie okupacji, po śmierci Korfantego, kontynuatorzy jego 
poglądów politycznych, w tym w sprawie tzw. autonomii śląskiej, 
nie byli w stanie przewidzieć sytuacji Górnego Śląska po jego zdo-

21  Ibidem, s. 129-130. 
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byciu przez Armię Czerwoną, administrowanego pod dyktando pol-
skich komunistów i ich sowieckich kontrolerów, szczególnie w apa-
racie bezpieczeństwa i wojsku, w sytuacji wywiezienia z Górnego 
Śląska kilkudziesięciu tysięcy górników do niewolniczej pracy 
w kopalniach sowieckich i narzuceniu Polsce darmowych dostaw 
węgla z kopalń śląskich do Kraju Rad. Dzięki staraniom Włady-
sława Gomułki, który wykorzystał osłabienie pozycji Związku 
Sowieckiego, po wydarzeniach poznańskich i węgierskim powsta-
niu, część tych górników wróciła do Polski. Zrewaloryzowano rów-
nież wartość wyeksportowanego węgla do Związku Sowieckiego. 
Górny Śląsk odegrał kluczową rolę w powojennej odbudowie Kraju, 
szczególnie totalnie zniszczonej przez Niemców Warszawy, a także 
w zagospodarowaniu tzw. Ziem Odzyskanych. Jako region autono-
miczny nie mógłby takiej roli spełnić. Znaczna część robotników 
śląskich wyjechała do RFN, ich miejsce zajęli robotnicy z przelud-
nionych regionów Polski, rodzinnie i mentalnie związani z Mało-
polską,  Mazowszem, Podlasiem i Kresami Wschodnimi. Dzięki 
studium wyższym i zawodowym, wielu Ślązaków rozproszyło się, 
m.in. poprzez małżeństwa i skierowania zawodowe po całym kraju. 
Los mieszkańców Górnego Śląska jest ściśle związany z powiąza-
niami gospodarczymi i kulturalnymi z resztą kraju, i rynkiem Unii
Europejskiej.

Rozwój demokracji terytorialnej i społeczeństwa obywatelskie-
go uzasadnia wysiłki wielu obywateli zmierzających do rozszerzenia 
uprawnień samorządu wszystkich regionów III Rzeczypospolitej, do 
pielęgnowania lokalnych tradycji, gwary, zwyczajów i legend. Los 
Górnego Śląska i innych regionów Polski jest jednak ściśle związany 
z polityką gospodarczą Państwa Polskiego i Unii Europejskiej, z wiel-
kim, ogólnokrajowym, wysiłkiem modernizacji infrastruktury, w tym 
infrastruktury komunikacyjnej i wodnej Górnego Śląska, jego dostoso-
waniem do nowoczesnych wymogów energetycznych, z opanowaniem 
nowoczesnych technologii w wielu dziedzinach przemysłu śląskiego, 
z rozbudową wszystkich typów szkolnictwa i instytucji kulturalnych. 
Te trudne zadania nie mogą być zrealizowane pod hasłem „Śląsk dla 
Ślązaków”, ale w  kulturze życia politycznego, eksponowanej 21 maja 
2012 r. na Górze Świętej Anny, podczas obchodów 90 rocznicy wybu-
chu III Powstania Śląskiego, w czasie których Prezydent RP pod-
kreślił: 90 lat po powstaniu jest inna Polska i inna Europa. Nie pora 
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na powroty do dawnych podziałów i konfliktów, nie pora na powroty 
do anachronicznych konceptów politycznych. To miejsce, tak obficie
zroszone krwią obu stron, winno stać się miejscem wzajemnych 
spotkań, skupienia i pojednania22. Moim zdaniem na pytanie 
– „Czy istnieje naród śląski?” odpowiedział negatywnie Sąd Naj-
wyższy i Międzynarodowy Trybunał Haski. Poza tym musimy 
pamiętać o ruchach ludnościowych na Śląsku w wyniku II wojny 
światowej i polityki ludnościowej PRL i RFN. Ślązacy współcześni – 
według mojej opinii – nie są mniejszością narodową czy etniczną,
są bogatą w kulturę lokalną, bardzo zróżnicowaną, grupą regio-
nalną, jeśli chodzi o mniejszość, podobną do grup kaszubskiej, 
góralskiej stanowiących integralną część narodu polskiego. Auto-
nomia w warunkach XXI wieku, pełnego trudnych decyzji w spra-
wie likwidacji deficytu budżetu państwowego i terytorialnego, konie-
czności rewolucyjnych przemian w polityce energetycznej, wod-
nej, drogowej, żywnościowej byłaby hamulcem tych przemian, 
generując nowe konflikty na temat ich kosztów i regionalnych 
obciążeń. 

Obserwując autonomistów Katalonii, Lombardii i innych
regionów europejskich widzimy jakie koszty społeczne i kultu-
ralne ponoszą niektóre kraje Unii Europejskiej związane z am-
bicją liderów autonomistów zagrażających integralności Hiszpanii, 
Włoch, Wielkiej Brytanii. Wierzę w zdrowy rozsądek współczes-
nych Ślązaków i większości posłów, senatorów Rzeczypospolitej
oraz naczelnych organów władzy wykonawczej. 

W latach 20. i 30. zwolennikami autonomii Górnego Śląska
byli przede wszystkim bohaterzy polskiej akcji plebiscytowej
i powstańcy śląscy. Pragnę przypomnieć ich opinie, formowane
w 15-lecie przyłączenia Górnego Śląska do Polski. 

Na spotkaniu organizacji chrześcijańskich w Katowicach
w dniu 22 czerwca 1937 r. dr Władysław Tempka – przywódca
śląskiej Chrześcijańskiej Demokracji podkreślał: 

W piętnastą rocznicę wkroczenia armii polskiej na Śląsk 
zwracamy umysły nasze przede wszystkim ku poległym bojow-
nikom o wolność Śląska, którzy krwią swoją przypieczętowali  
nierozerwalność związku Śląska z Ojczyzną. Mogiły poległych 
po górą Św. Anny, Kędzierzynem i Zębowicami powinny przypo-

22 „Gazeta Wyborcza”, nr 118,  23 V 2011, s. 7.
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mnieć narodowi polskiemu, że powinien mieć swe oczy zwrócone
zawsze na zachód, na Śląsk Opolski, gdzie groźny napór fali ger-
mańskiej zagraża naszym rodakom. Chwilowa zmiana taktyki 
Niemiec wobec Polski nie może osłabić naszej czujności, tym więcej, że 
nawet w województwie śląskim wykrywa się spiski hitlerowskie. Dla-
tego domagamy się gruntownej rewizji polskiej polityki zagranicznej, 
prowadzonej przez min. Becka. Zwycięska walka o wolność 
Śląska była zasługą ogromnej masy robotników i rolników śląskich, 
zorganizowanych w licznych związkach i organizacjach  politycznych 
kierowanych przez grono wytrawnych przywódców z krzewicielem 
polskiego ruchu narodowego, organizatorem, i komisarzem plebiscy-
towym oraz wodzem trzeciego powstania – Wojciechem Korfantym 
na czele… 15 lat współżycia Śląska z Polską przyniosło za sobą 
olbrzymie zacieśnienie węzłów łączności gospodarczej i kultu-
ralnej Śląska z innymi dzielnicami Polski. Jeśli są jeszcze pewne 
niedomagania, które się musi usunąć w interesie jak najpomyśl-
niejszego rozwoju Śląska, jako części całości, to stwierdzamy, 
że zostały one spowodowane przez inne wypadki łamania prawa,
wprowadzenia nieuczciwych metod do walk politycznych, rozbija-
nie społeczeństwa polskiego przez ludzi w wielu wypadkach zupeł-
nie obcych Śląskowi, zwabionych tu na Śląsk jednie widokiem
korzyści materialnych, zajmujących stanowiska, należne w pier-
wszym rzędzie Ślązakom, przy czym pobierają pensje niepomiernie
wysokie, a nieraz zajmują równocześnie po kilka stanowisk23.

Polskie organizacje chrześcijańsko-demokratyczne na Gór-
nym Śląsku broniły autonomii w latach 20. i 30. w warunkach bra-
ku demokratycznej ordynacji wyborczej do Sejmu, Senatu i Sejmu 
Śląskiego. Autonomię traktowały jako ważny instrument polonizacji 
Górnego Śląska. Wspomniane organizacje, na wielkiej manifestacji 
11 lipca 1937 r. w Katowicach, w specjalnej uchwale, podkreślały: 

Uważając Śląsk za nierozerwalną część Polski, stwierdzamy,
że życie wewnętrzne Śląska związane jest całkowicie z życiem wew-
nątrz państwowym Polski. I nie może być mowy o zdrowym życiu
wewnątrz państwowym na Śląsku, bez uzdrowienia tego w całej Pol-
sce. Dlatego domagamy się rozwiązania Sejmu, Senatu, zmiany Kon-
stytucji, odpowiedzialności czynników rządowych przed narodem24.

23 „Warszawska Informacja Prasowa”, nr 11/490 i 12/491, s. 215. 
24 Ibidem, nr 13/492, s. 233. 
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Podobnie autonomię Śląska w 1937 r. traktowała Polska Partia
Socjalistyczna. Na zgromadzeniu zorganizowanym 4 lipca 1937 r.
w Katowicach przez Okręgowy Komitet Robotniczy PPS, przypo-
mniano wkład socjalistów w odzyskanie przez Polską części Gór-
nego Śląska. Broniono autonomii Śląska jako drogi demokratyzacji
ustroju państwowego, 15. rocznicę powrotu Polski na Górny Śląsk
uczczono powołaniem Związku Byłych Bojowników PPS o Wyzwo-
lenie Śląska. Na czele organizacji stanęli: dr Ziółkiewicz, Adam
Ciołkosz i Jan Stańczyk25. Nie wiem czy dzisiejsi nasi autonomiści
śląscy znają podane fakty historyczne. Eugeniusz Kwiatkowski 
– uczestnik polskiej akcji plebiscytowej, dyrektor techniczny Cho-
rzowskich Zakładów Azotowych, budowniczy Gdyni i Centralnego
Okręgu Przemysłowego, przy pomocy Ślązaków, honorowy członek
Związku Powstańców Śląskich, podczas uroczystości poświęcenia
Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich, w związku z 15. rocznicą
przyłączenia Górnego Śląska do Polski, powiedział m.in.:

Rodacy. Przybyłem dziś na Śląsk, by w imieniu Rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a jak sądzę w harmonii z całym narodem pol-
skim złożyć hołd i wyrazić cześć tym wszystkim uznanym i nieuzna-
nym bohaterom, którzy w ciągu całych pokoleń, w ciągu całych dzie-
sięcioleci i wieków prowadzili Śląsk ku Polsce. Tysiące wrogich sił
starało się od dawna wykopać przepaść pomiędzy Śląskiem a Pol-
ską. Ale okazało się, że wszystkie te siły i moce nie były dostatecznie
silne dla pokonania umiłowania Polski przez lud górnośląski26. 

Jako uczeń i biograf E. Kwiatkowskiego, podpisuję się pod
cytowaną opinią, pamiętając jednocześnie o kontekście history-
cznym jej towarzyszącym. 

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, 
syn powstańca śląskiego, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Śląska, emerytowany prof. IH PAN i Uniwersytetu  Opolskiego. 
e-mail: mmdrozdowski@wp.pl                 
                                    
              
               
25 Ibidem, s. 234. 
26 Ibidem,  nr 11/490 i 12/491, s. 213. 
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Udział wojska w życiu społeczno-kulturalnym 
Tarnopola (1921-1939)

Położony na wschodnim brzegu Seretu Tarnopol był waż-
nym ośrodkiem miejskim na kresach południowo-wschodnich 
II Rzeczpospolitej. Szczycące się wieloletnią historią miasto (była 
posiadłość rodu Tarnowskich herbu Leliwa) 23 grudnia 1920 r. 
zostało podniesione do rangi miasta wojewódzkiego i było naj-
ważniejszym ośrodkiem administracji państwowej na Podolu1. 

Tarnopol był także dużym garnizonem wojskowym. W stolicy
województwa tarnopolskiego w budynku przy ul. 29 listopada vis 
à vis gmachu Urzędu Wojewódzkiego znajdował się sztab 12. Dywi-
zji Piechoty. W dawnych koszarach austriackich przy ul. Zamkowej, 
noszących od 1928 r. nazwę „Koszary im. Króla Jana Sobieskiego”2,
rozlokowane zostały pododdziały 54. Pułku Piechoty Strzelców Kre-
sowych (54. ppsk) oraz kompania telegraficzna 12. DP. W 1931 r. 
z chwilą oddania do użytku odbudowanego przez Szefostwo Budow-
nictwa Okręgu Korpusu VI zamku hetmana Jana Tarnowskiego, do 
jego pomieszczeń został przeniesiony jeden z batalionów pułku3.
Sztab 54. ppsk mieścił się natomiast w budynku tzw. „Pułkowni-
kówki” znajdującym się na pl. Sobieskiego. Przy drodze prowa-
dzącej do Zbaraża, w obiekcie przy ul. Dubowieckiej, stacjonował 
detaszowany ze Złoczowa I. dywizjon 12. Pułku Artylerii Polowej 
(12. pap). Na terenie miasta swoją siedzibę miały także: Komenda 
Placu, Powiatowa Komenda Uzupełnień, Wojskowy Sąd Rejonowy 

1 Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji 
(województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzą-
cych w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy, Dz. U. 1920, nr 117, poz. 768. 
2 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych, Nr 6, z 24 II 1928 r., poz. 63. 
3 M. G., Odbudowa zamku hetmana Tarnowskiego w Tarnopolu przez 54 p.p., „Polska Zbrojna” nr 115 
z 28 IV 1931 r., s. 5. 
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oraz rzymsko-katolicka parafia wojskowa i kościół garnizonowy. 
W Tarnopolu znajdowała się również placówka oficerska Samodziel-
nego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu VI (kontr-
wywiadu wojskowego)4. Po zachodniej stronie Seretu, tuż obok przed-
mieścia Zagrobela, umiejscowiona była strzelnica garnizonowa i plac
ćwiczeń. W pobliżu miasta rozlokowane zostały także składy wojskowe.
W ponad 30 tys. Tarnopolu5 żołnierze byli zatem widoczni, ale nie
powodowało to wrażenia dominacji wojska w mieście. 

Funkcję dowódcy garnizonu pełnił dowódca 12. dywizji. Obowią-
zki te w okresie dwudziestolecia międzywojennego sprawowali 
kolejno: gen. bryg. Marian Józef Januszajtis-Żegota, Walerian Mary-
ański, Stanisław Dowoyno-Sołłohub oraz Gustaw Paszkiewicz6.
W tym gronie na szczególną uwagę zasługuje postać gen. S. Dowoyno-
-Sołłohuba, który w Tarnopolu przebywał osiem lat, od 1927 do 
1935 r. W czasie służby silnie związał się z miastem i jego miesz-
kańcami. Był członkiem koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, a w os-
tatnich latach służby swoje pobory przekazywał na potrzeby miej-
scowego koła Polskiego Białego Krzyża7. Opuszczając stolicę Podola,
został uhonorowany za działalność społeczną przez władze miasta
tytułem „Honorowego Obywatela” Tarnopola oraz szablą honorową
przez tamtejszych ziemian8. Również jego żona Olga czynnie anga-
żowała się w działalność społeczną, pełniąc przez kilka lat funkcję
prezesa Koła Lokalnego Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK)
oraz przewodniczącej Koła „Rodziny Wojskowej”9.

Tarnopol, jak wiele innych miejscowości kresowych, był mocno
doświadczony przez działania wojenne, o czym świadczył m.in.
olbrzymi cmentarz ofiar I wojny światowej kryjący szczątki kilku

4  A. Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, s. 50. 
5 Według danych zebranych podczas drugiego spisu powszechnego w 1931 r. ludność Tarnopola 
liczyła 35 644 mieszkańców, Statystyka Polski, Seria C, z. 78, Warszawa 1938, s. 31. 
6  Życiorysy dowódców 12. DP z uwypukleniem okresu służby w Tarnopolu: D. Faszcza, Dowódcy 12 
Dywizji Piechoty/Zmechanizowanej 1919–2008, Szczecin 2009. 
7  Polski Biały Krzyż – organizacja powołana w USA przez Helenę Paderewską. W czasie I wojny świa-
towej niosła pomoc Polakom walczącym w armiach zaborczych. Po odzyskaniu niepodległości stowa-
rzyszenie Polski Biały Krzyż działało wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, zajmując się upo-
wszechnianiem oświaty i kultury. Szerzej na ten temat: E. J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918–1961), 
Białystok 1997; A. Niewęgłowska, Polski Biały Krzyż a wojsko w latach 1919–1939, Toruń 2005. 
8  M. Bielski, Generałowie odrodzonej Rzeczpospolitej, t. 2, Toruń 1996, s. 129. 
9  Echa obchodów dnia 19 marca w garnizonie Tarnopol, „Polska Zbrojna” nr 89 z 31 III 1932 r., s. 4.
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tysięcy żołnierzy i cywilów. Wiele budynków, które w czasach gali-
cyjskich stanowiły siedzibę urzędów i instytucji, było zniszczonych lub
uszkodzonych. Systematycznie podnoszono je z gruzów. Powracały
na swoje miejsce także zniszczone pomniki, świadczące o polskiej
obecności na tych ziemiach. 

Sytuacja jaka utrzymywała się w pierwszych latach po zakoń-
czeniu wojny na Kresach, w efekcie naruszania granicy przez zor-
ganizowane bandy dokonujące napadów rabunkowych oraz niepo-
kojów wśród ludności ukraińskiej spowodowała, że w latach 1922
–1924 żołnierze garnizonu tarnopolskiego często byli kierowani
do tzw. służby asystencyjnej10. Jej celem było zlikwidowanie, przy
użyciu wojska, inspirowanej przez stronę sowiecką działalności 
dywersyjnej obliczonej na osłabienie państwa polskiego. Przezna-
czone do działań asystencyjnych pododdziały pozostawały w stałej
gotowości do podjęcia pościgu.  Wykorzystywane były także do 
wyłapywania ukrywających się dywersantów. W korespondencji 
zamieszczonej w „Polsce Zbrojnej” z grudnia 1922 r. autor porów-
nywał niebezzasadnie garnizon tarnopolski do strażnic na kresach 
Rzeczpospolitej pilnie baczących na szlaki najazdów tatarskich11.

Pobyt wojska w Tarnopolu od początku spotkał się z życzliwym
przyjęciem ludności polskiej. Jej przejawem były różnego rodzaju
akcje mające na celu uprzyjemnienie żołnierskiej służby. Ich na-
silenie następowało zawsze w okresie świąt. W 1922 r. w mieście
został zorganizowany kiermasz świąteczny. Uzyskane środki posłu-
żyły na zakup skromnych prezentów „gwiazdkowych” dla żołnierzy
miejscowego garnizonu i sierot wojennych12. 

Ze swej strony żołnierze garnizonu włączyli się do odbudowy 
zniszczonego miasta. Materialnie wsparli inicjatywę odtworzenia  po-
mnika Adama Mickiewicza, zniszczonego podczas walk polsko-ukra-
ińskich w 1918 r. Fakt ten został dostrzeżony przez władze wojskowe 
i postawiony jako przykład „zrozumienia obywatelskich obowiązków”

10 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), 12 Dywizja Piechoty, sygn. I.313.12.1 Rozkaz\
operacyjny nr 1 Dowódcy 12 DP z 28 X 1922 r. 
11  E. Różycki, Korespondencje = Z Tarnopola, „Polska Zbrojna” nr 342 z 16 XII 1922 r., s. 3. 
12  E. Różycki, op. cit., s. 3. 
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innym oddziałom wojskowym13. Swojej pomocy żołnierze nie od-
mawiali również w następnych latach. W czasie „zimy stulecia” 1928/
1929 r. żołnierze 54. pułku odśnieżyli linię kolejową Jeziorany–
Tarnopol, co umożliwiło wznowienie ruchu na tej trasie i przywróciło
zaopatrzenie odciętemu przez dziesięć dni od świata miastu14.
Pobyt wojska w Tarnopolu odgrywał także korzystną rolę w jego roz-
woju gospodarczym, zapewniając źródło utrzymania miejscowym
rzemieślnikom i pracę niewielkiej grupie pracowników cywilnych.
Wojsko korzystało również z dostaw żywności oraz kupowało
konie od miejscowych i okolicznych handlarzy, co sprzyjało poz-
naniu i nawiązaniu szerszych kontaktów. 

Poważnym problemem przed jakim stanęły władze wojskowe
był powszechny analfabetyzm wśród poborowych. Sposobem 
jego likwidacji było organizowane w wojsku przymusowe naucza-
nie żołnierzy nieposiadających wystarczających umiejętności
czytania i pisania po polsku. O skali podejmowanych działań 
może świadczyć fakt, że tylko jednego roku do stacjonującego 
w Tarnopolu pułku piechoty wcielono 260 analfabetów i 491 pół-
analfabetów15. Wobec braku odpowiednio przygotowanej kadry 
i pomieszczeń, w walce z tym zjawiskiem skorzystano z pomocy 
nauczycieli cywilnych. W garnizonie tarnopolskim wykorzystano
do tego nauczycieli Towarzystwa Szkoły Ludowej. Przymusowe,
pięciomiesięczne kursy nauki pisania i czytania dla analfabetów
i półanalfabetów organizowano w okresie jesienno-zimowym w wy-
miarze dziesięciu godzin tygodniowo. Kurs kończył się egzaminem
przed komisją złożoną z przedstawicieli kuratorium i oficerów. 

Obok walki z analfabetyzmem w pułku organizowano kursy 
z zakresu doskonalenia zawodowego: rolnicze, ślusarskie oraz krzewie-
nia wiedzy o ruchu spółdzielczym. Spośród nich największym zainte-
resowaniem cieszyły się kursy z przysposobienia rolniczego organizo-
wane w okresie jesienno-zimowym przy współudziale Małopolskiego 
Towarzystwa Gospodarczego16. Niezbędnej pomocy w organizacji za-
jęć warsztatowych kursantom udzieliła także dyrekcja Państwowej 
13 12 Dywizja Piechoty przykładem obywatelskich obowiązków, „Polska Zbrojna” nr 355 z 30 XII 
1923 r., s. 4. 
14  C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 1, Biskupice 1994, s. 231. 
15  54 p.p. jako ośrodek pracy społecznej, „Polska Zbrojna” nr 104 z 14 IV 1928 r., s. 4. 
16  J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 77. 
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Szkoły Ślusarstwa Maszynowego w Tarnopolu17. Przez kilka lat 
organizowano również kursy dokształcające z zakresu siedmiu klas 
szkoły powszechnej oraz z zakresu sześciu klas gimnazjum dla
podoficerów18.

W następnych latach, wraz z rozbudową infrastruktury kultu-
ralnej, rola i znaczenie wojska w garnizonie wzrosła. W koszarach 
54. ppsk w Tarnopolu, dzięki zaangażowaniu środków finansowych 
spółdzielni pułkowej, uruchomiono kino „Mars”, które ze względu
na prezentowany repertuar cieszyło się dużym powodzeniem zaró-
wno wśród wojskowych, jak i cywili. W 54. pułku piechoty pod 
kierunkiem artystycznym kwatermistrza mjr. Michała Czekanow-
skiego z powodzeniem działał amatorski teatr żołnierski. W jego 
repertuarze znajdowały się takie przedstawienia jak: Balladyna i Lila
Weneda Juliusza Słowackiego, czy też Sublokatorka autorstwa 
Adama Grzymały-Siedleckiego19. W role bohaterów spektakli wcielali 
się m.in. żony: sierżanta Złąkiewicza, plutonowego Kozłowskiego, 
kpt. Wacław Makowski, por. Józef Jarem, por. Józef Samardak, ppor. 
Eugeniusz Lewkiewicz, sierż. Pysznik, sierż. Weber i plut. Kąkolewski. 
Spektakle adresowane były do żołnierzy, w tym także żołnierzy pułku 
artylerii i instytucji wojskowych oraz cywilnej publiczności. Aktorzy
ze swoimi przedstawieniami odwiedzali także inne miejscowości,
m.in. Skałat i Zbaraż20. W latach 30. opiekę nad amatorskim teatrem
przejęła instruktorka Polskiego Białego Krzyża Alina Czaplicka.

Ważnym wydarzeniem w życiu miasta i garnizonu było po-
święcenie 29 grudnia 1927 r. Oficerskiego Kasyna Garnizonowego,
którego dokonał ks. kanonik A. Ratuszny w obecności korpusu ofi-
cerskiego, dowódcy dywizji, wicewojewody i komisarza rządo-
wego miasta21. Odtąd Kasyno stało się centrum kulturalnym garni-
zonu, miejscem spotkań towarzyskich, dyskusji i imprez kultural-
no-rozrywkowych, w których uczestniczyli, obok kadry oficerskiej, 
przedstawiciele inteligencji i środowisk twórczych miasta. Kilka lat
później na Nowym Zamku przy pl. Sobieskiego uroczyście otwarto
17  54 p.p. jako ośrodek pracy społecznej,…, op. cit, s. 4. 
18  J. Kalut. Z życia podoficerów zawodowych 54 p.p., „Wiarus” 1933, nr 4, s. 91. 
19  Z życia 54 p.p., „Polska Zbrojna” nr 93 z 4 IV 1927 r., s. 3. 
20  W 54 p.p. w Tarnopolu, „Polska Zbrojna” nr 36 z 5 II 1925 r., s. 5. 
21  C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 1, Biskupice 1994, s. 354. 
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świetlicę żołnierską prowadzoną przez Polski Biały Krzyż. Obiekt
został wyremontowany przy wydatnej pomocy Urzędu Wojewódzkie-
go i Zarządu Miasta. Projekt wystroju sali teatralnej i pozostałych
pomieszczeń świetlicy wykonał nauczyciel III Państwowego Gimna-
zjum im. Mikołaja Kopernika w Tarnopolu Bronisław Górski22. 

W popularyzacji wojska szczególną rolę odgrywała orkiestra 
wojskowa, kierowana przez wiele lat przez kapelmistrza por. Antoniego
Szałkowskiego, a następnie por. Kaznowskiego. Koncertowała ona 
z powodzeniem, uświetniając różne uroczystości państwowe i woj-
skowe oraz akcje charytatywne, jak np. w 1934 r. w ramach akcji 
zbiórki pieniężnej na rzecz powodzian23. Orkiestra nawiązała także 
bliską współpracę z działającym od wielu lat w Tarnopolu Towarzy-
stwem Przyjaciół Muzyki i chórem Towarzystwa  Śpiewaczego „Bard”.
Zaowocowało to m.in. wspólnymi koncertami muzyki pasyjnej
i oratoryjnej organizowanymi w kościele O.O. Dominikanów24. 

W mieście działał również powstały z połączenia w 1932 r. cywil-
nego klubu „Kresy” i wojskowego klubu sportowego 54. ppsk – wielo-
sekcyjny Wojskowo-Cywilny Klub Sportowy „Kresy”. Okres jego
największego rozkwitu przypadał na lata 1932-1937, kiedy funkcję
prezesa sprawował ppłk dypl. dr Franciszek Polniaszek. Klub wów-
czas posiadał sekcje: piłki nożnej, lekkiej atletyki, żeńskich gier spor-
towych, kajakarską, pływacką, wioślarską, tenisową, bokserską
i kolarską25. W szczytowym okresie rozwoju sekcje liczyły, w niektórych
przypadkach, stu członków, a sekcja pływacka skupiała nawet 150
zawodników26.

Oficerowie garnizonu i ich małżonki czynnie brali udział w pra-
cach licznych stowarzyszeń i organizacji społecznych. W 1930 r. we 
władzach wojewódzkich Ligi Obrony Powietrznej Państwa funkcję
wiceprezesa pełnił płk dypl. Alfons Wojtkiewicz, a stanowisko sekre-
tarza sprawował kpt. Alfred Monkiewicz. Pięć lat później w skład

22  A. St., Otwarcie świetlicy żołnierskiej 54 p.p., „Głos Polski”  nr 41 z 11 X 1936 r., s. 2. 
23 C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 1 …, op. cit, s. 290. 
24 Ibidem, s. 290-291. 
25 Jubileusz W.C.K.S. „Kresy”, „Polska Zbrojna” nr 180 z 2 VII 1937 r., s. 4. 
26 C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 2, Biskupice 1995, s. 341. 
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nowego zarządu z ramienia wojska wszedł ppłk dypl. Mieczysław
Mozdyniewicz27. 

Wojsko było także licznie reprezentowane we władzach woje-
wódzkich Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie zasiadali płk
A.Wojtkiewicz i jego małżonka, płk dypl. Wacław Piekarski oraz
mjr dr med. Juda Leon Adler. W nowym zarządzie PCK, wyłonionym
15 lutego 1933 r., mjr dr med. J. L. Adler otrzymał funkcję wiceprezesa,
a członkami zarządu zostali kpt. Stanisław Hankiewicz oraz żony
płk. Wojtkiewicza i płk. Polniaszka28.

Wojskowi znaleźli się także w zarządzie Wojewódzkiego
Kuratorium Budowy Kościołów i Domów Ludowych. W 1937 r. 
w skład zarządu, którego prezesem został wojewoda tarnopolski 
Tomasz Malicki weszli płk dypl. G. Paszkiewicz i płk Kawecki29. 

Aktywną działalność na terenie garnizonu i miasta prowadzi-
ło utworzone 19 marca 1925 r. Koło „Rodziny Wojskowej”30, wyda-
jące na początku lat 30. pismo pod tytułem „Nasza Gazetka”31. Pier-
wszą przewodniczącą Koła była Irena Łukoska. W ramach statu-
towej działalności Koło „Rodziny Wojskowej” w Tarnopolu organi-
zowało kursy kroju i szycia, kursy językowe, odczyty, festyny oraz
zabawy taneczne połączone z loteriami fantowymi. Uzyskane w tych
akcjach pieniądze, oraz środki pochodzące ze składek członkow-
skich i zbiórek organizowanych wśród oficerów i podoficerów, prze-
znaczano na działalność bieżącą oraz cele społeczne. Przykładem
takiej akcji była zorganizowana 22 marca 1931 r. zabawa taneczna,
podczas której kwestowano na rzecz zakupu książek dla biblioteki
Polskiego Białego Krzyża przy 12. pap32. Działalności nie ograni-
czano tylko do środowiska wojskowego. W 1933 r., w ramach pomocy
dla bezrobotnych, Sekcja Opieki Społecznej Koła „Rodziny Wojsko-
wej” zorganizowała kuchnię dla dzieci, dożywiając nieomal przez
cały rok grupę 60 dzieci z całego miasta. Rok później, wobec braku
funduszy, pomoc ta ograniczyła się do zorganizowania w szkole

27 Ibidem, s. 382-383. 
28 Ibidem, s. 384. 
29 Ibidem.  
30 Rodzina Wojskowa na prowincji. Tarnopol, „Polska Zbrojna” nr 121 z 3 V 1925 r., s. 7. 
31 C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 2, op. cit., s. 397-398. 
32 Ibidem, s. 397. 
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powszechnej im. Królowej Jadwigi spotkania opłatkowego dla 35
dzieci bezrobotnych, podczas którego dzieci otrzymały poczęstunek
i ciepłe ubrania33. 

Na terenie garnizonu tarnopolskiego aktywnie działało także 
Ognisko Podoficerów Zawodowych. Angażując do pracy społecznej 
gros członków korpusu podoficerskiego, powołano do życia szereg 
sekcji zainteresowań, kółko mandolinistów oraz koło teatralne34.
W latach 20. tradycją w garnizonie były organizowane przez
podoficerów zabawy karnawałowe w sali magistrackiej, na które
zapraszano przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich oraz
oficerów garnizonu z żonami35.

Okres szczególnie wzmożonej aktywności na polu oświatowym 
i sportowym w garnizonie miał miejsce w latach 1931-1937. Wiąże się
to z osobą  społecznika i pasjonaty ppłk. dypl. dr. Franciszka Pol-
niaszka. Pełniąc obowiązki dowódcy 54. pułku piechoty, sprawował
dodatkowo wiele funkcji społecznych, m.in. zastępcy prezesa Ligi
Morskiej i Kolonialnej w Tarnopolu, zastępcy przewodniczącego 
Koła Przyjaciół Harcerstwa Polskiego, członka władz tarnopolskiego 
oddziału Związku Strzeleckiego oraz wspomniane wyżej stanowisko 
prezesa W-CKS „Kresy”. Piastował także stanowisko przewodni-
czącego Rady Naczelnej Podolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk36,
a także był członkiem Tarnopolskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauki37.

Obecność żołnierzy w życiu społecznym była również waż-
nym elementem umacniania polskości na Kresach. Jednym ze spo-
sobów budzenia patriotyzmu i zainteresowania polską kulturą były 
uroczyste obchody świąt państwowych, wojskowych i religijnych. 
Wśród nich szczególnie podniosły charakter miały uroczystości 21 
marca 1921 r., podczas których przybyły do Tarnopola Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski, w obecności członków Francuskiej i Włoskiej 
Misji Wojskowej oraz tłumnie zgromadzonych mieszkańców miasta, 

33  T. R. Rodzina Wojskowa a walka z bezrobociem, „Głos Polski”  nr 6 z 11 II 1934 r., s. 4. 
34  J. Kalut, op. cit., s. 91. 
35  J. K. Z zabawy podoficerów zawodowych 54 p.p. strzelców kresowych, „Polska Zbrojna” nr 33 z 
24 II 1925 r., s. 5. 
36  C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 2…, op. cit, s. 393-394. 
37  Ibidem, s. 392. 
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wręczył sztandary 53. i 54. pułkowi piechoty, a także uhonorował
żołnierzy Orderem Wojskowym Virtuti Militari i Krzyżem Wale-
cznych. Uroczystości zakończyła defilada wojskowa i przemarsz 
licznych organizacji społecznych, oświatowych oraz młodzieży 
szkolnej38.

Szczególna rola przypadała zawsze obchodom Święta 3 Maja. 
W 1925 r. w dniu tym o godz. 6.00 rano orkiestra wojskowa odegrała 
mieszkańcom miasta pobudkę. Dwie godziny później, na boisku 
sportowym odbyła się Msza polowa z udziałem wojewody, dowód-
cy 12. dywizji, kadry i żołnierzy garnizonu, hufców i oddziałów 
przysposobienia wojskowego (pw), organizacji cywilnych oraz mło-
dzieży szkolnej. Podobne nabożeństwo z udziałem przedstawicieli 
wojska i władz odbyło się w cerkwi, a dzień wcześniej w synago-
dze. Oficjalne uroczystości zakończyła defilada przed pomnikiem 
Adama Mickiewicza. Po defiladzie odbył się bieg uliczny na dystan-
sie dwóch kilometrów, a po południu na boisku sportowym rozpo-
częły się zawody sportowe. Przeszły one do historii miasta, jako że 
podczas ich trwania po raz pierwszy w Tarnopolu rozegrany został 
turniej bokserski. Festyn sportowy zakończył mecz piłki nożnej39.

Wielką manifestacją polskości było odsłonięcie 11 listopada
1935 r., ufundowanego ze składek społeczeństwa, pomnika Mar-
szałka J. Piłsudskiego, który stanął na placu Sobieskiego40. Bogaty
program miały także obchody XX-lecia Odzyskania Niepodle-
głości w 1938 r., w czasie których odsłonięto wmurowaną w cokół 
pomnika Marszałka tablicę zawierającą 113 nazwisk żołnierzy 54.
ppsk poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.41.

Do szerzenia postaw propaństwowych wykorzystywano rów-
nież obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, organizu-
jąc wspólnie z władzami miasta akademie, defilady i nabożeństwa 
na cześć solenizanta. Podobny przebieg miały obchody święta 54. 
ppsk, w których każdorazowo uczestniczyli przedstawiciele władz 
wojewódzkich, miejskich oraz reprezentanci towarzystw i orga-
nizacji społecznych. W 1934 r. obchody święta połączone zostały 

38  C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 1…, op. cit, s. 267-268. 
39  Uroczystości Trzeciego Maja w Tarnopolu, „Głos Polski”  nr 19 z 10 V 1925 r., s. 1. 
40  Tarnopol, Kraków 1996, s. 26. 
41  C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 1…, op. cit, s. 311-312. 
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z XV rocznicą istnienia pułku. W wigilię święta, o godz. 8.00 odbyło
się nabożeństwo w intencji poległych żołnierzy podczas wojny.
O godz.19 na placu Sobieskiego przy udziale oddziałów wojska
i publiczności rozpoczął się capstrzyk, podczas którego odczytano
listę poległych. Po jego zakończeniu, w sali Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”, odbyła się uroczysta akademia. Właściwe 
uroczystości odbyły się w dniu następnym, 11 kwietnia. O godz. 
7.00 ulicami miasta przeszła orkiestra wojskowa, grając pobudkę. 
W dalszej części odbyła się Msza święta z udziałem dowódcy 
dywizji, wicewojewody Kazimierza Gintowt-Dziewałtowskiego oraz
przedstawicieli władz miasta, duchowieństwa i społeczeństwa. 
Po mszy na placu koszarowym odbył się wspólny obiad żołnierski. 
Uroczystości zakończyła zabawa zorganizowana w sali kasyna
oficerskiego42.  

Oddzielnego potraktowania wymaga udział wojskowych 
garnizonu tarnopolskiego w szkoleniu młodzieży przedpoborowej 
w ramach przysposobienia wojskowego (pw). Wchodzili oni, obok 
przedstawicieli administracji i oświaty, w skład wojewódzkiego, miej-
skiego i powiatowego komitetu wychowania fizycznego i przysposo-
bienia wojskowego (WF i PW), pełniąc funkcje sekretarzy. Oficerowie 
ci najczęściej zajmowali także stanowiska komendanta PW na danym 
obszarze43. Funkcję powiatowego komendanta WF i PW w Tarnopolu 
sprawowali m.in. por. Stefan Domaradzki, por. Adam Świtlak, kpt. 
Władysław Kruczkowski i kpt. Kazimierz Gomulicki44. Wojskowi 
pozostający w służbie czynnej sprawowali w zasadzie również funkcje 
dowódcze i instruktorskie w jednostkach PW45. Terenowe struktury 
PW koordynowały także pracę w zakresie przysposobienia wojskowe-
go prowadzoną w ramach działających na terenie Tarnopola stowarzy-
szeń wyższej użyteczności publicznej takich jak: Związek Strzelecki, 
Związek Harcerstwa Polskiego oraz organizacji skupionych w ramach 
Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Sprawowały rów-

42 Święto pułkowe i XV. rocznica istnienia 54. p.p. strzelców kresowych, „Głos Polski”  nr 15 z 15 IV 
1925 r., s. 1. 
43 P. Rozwadowski, Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 
1927-1939, Warszawa 2000, s. 36-37. 
44 C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 2…, op. cit,  s. 377. 
45  P. Rozwadowski, op. cit., s. 47. 
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nież nadzór nad przysposobieniem wojskowym młodzieży szkolnej, 
młodzieży pozaszkolnej przedpoborowej, kobiet, rezerwistów itp.46.

Zgodnie z rozporządzeniem ministrów Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wojskowych z 1 grudnia 1922 r. 
obowiązkowym szkoleniem przedpoborowym w szkołach śred-
nich objęto młodzież męską VI i VII klas47. Jego celem było przy-
gotowanie jej do służby w charakterze kandydatów na przyszłych 
oficerów służby stałej lub rezerwy. Odbywało się ono w godzinach
popołudniowych, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, podczas całego
roku szkolnego. Z dostępnych dokumentów wynika, że instrukto-
rami podczas zajęć prowadzonych w szkołach byli oficerowie 54. 
ppsk: por. Sylwester Rojna, kpt. Antoni Białoskórski48, kpt. Włady-
sław Kruczkowski i por. Adam Zachuta49 oraz por. Stefan Domaradz-
ki i por. Adam Świtlak50. Poza normalnymi ćwiczeniami uczniowie 
brali udział także w kursach specjalnych, takich jak kursy narciar-
skie, łączności i obrony przeciwlotniczej oraz, wspólnie z jednost-
kami wojskowymi garnizonu, w obchodach świąt państwowych, 
wojskowych i religijnych. Zakończeniem rocznej pracy w hufcu 
było „Święto Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycz-
nego”, połączone z zawodami strzeleckimi i lekkoatletycznymi. 
Co pewien czas dla uczniów VII klasy organizowano także polowe 
dwustronne ćwiczenia w terenie. W 1931 r. odbyły się one od 19 do 
21 maja.  Udział w nich wzięły hufce szkolne z Tarnopola, 9. Pułk 
Ułanów oraz hufce szkolne z Trembowli. Kierownikiem ćwiczeń był 
Komendant Obwodu PW 54. mjr Jan Lachowicz, a obserwatorami 
przedstawiciel dowódcy Okręgu Korpusu VI mjr Kazimierz Kosiba 
i dowódca 54. ppsk płk dypl. W. Piekarski. Tematem ćwiczenia był 
marsz ubezpieczony na dużą odległość (80 km)51. Całokształt dwulet-
niego przysposobienia wojskowego zamykał trzytygodniowy obóz

46 Ibidem, s. 59. 
47 Rozporządzenie Ministra WRiOP i Ministra Spraw Wojskowych w sprawie organizacji Przysposo-
bienia Wojskowego w szkołach średnich i zawodowych, Dz. Urz. WRiOP, 1923, nr 1, poz. 2. 
48  C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 2…, op. cit, s. 376. 
49 Sprawozdanie Dyrekcji II Państwowego Gimnazjum w Tarnopolu za rok szkolny 1929/30, Tarnopol 
1930, s. 17. 
50 Sprawozdanie Dyrekcji II Państwowego Gimnazjum w Tarnopolu za rok szkolny 1930/31, Tarnopol 
1931, s. 22. 
51 Ibidem. 



102

Dariusz Faszcza

organizowany w okresie wakacyjnym, zakończony egzaminem przed
komisją obwodową. 

W połowie lat 30. hufce szkolne podzielono na trzy stopnie.
Szkoleniem przedpoborowym objęto uczniów klas III i IV gimna-
zjum oraz uczniów klasy I i II liceum52. 

W nieco innym zakresie przeszkolenie przechodziła młodzież
w jednostkach skupionych w miejskim hufcu PW. Obejmowało
ono wyszkolenie w ramach szkoły szeregowca, co umożliwiało
uczestnikom szkolenia skrócenie służby wojskowej53. Rolę instru-
ktorów spełniali w tym wypadku doświadczeni podoficerowie
zawodowi.

Z pomocy wojska korzystało również działające w Tarnopolu 
Lokalne Koło Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Wyniki uzyska-
ne w pracy na rzecz przygotowania obywatelskiego, wychowania
fizycznego i przysposobienia ogólnowojskowego spowodowały, 
że tarnopolskie Koło jako jedno z 17 w Polsce zostało wyróżnione 
nadaniem sztandaru oraz jednorazowo dyplomem uznania54. Działal-
ność Koła koncentrowała się w głównej mierze na pracy w szkol-
nych hufcach PWK. Ich członkinie, obok programowego szkolenia, 
przechodziły także przeszkolenie fachowe, obejmujące kursy
w zakresie sanitarnym, obrony przeciwgazowej oraz nauki o broni
i strzelectwa. Koło w Tarnopolu organizowało takie kursy również
dla kobiet niezrzeszonych55. 

Dowództwo garnizonu udzielało pomocy także władzom Pod-
okręgu Tarnopolskiego Związku Strzeleckiego (ZS). Liczący 12 667 
członków skupionych w 600 oddziałach podokręg ZS56 był bo-
wiem najliczniejszą organizacją przysposobienia wojskowego
na obszarze województwa. Obok wsparcia organizacyjnego, na
terenie jednostek wojskowych organizowano także zbiórki pienię-
żne na fundusz ZS. W 1932 r. w ramach składki „Bal bez balu”
dowództwo 12. DP przekazało na ten cel 16 zł, a kadra I dywizjonu 
12. pap 18 zł57. 

52  P. Rozwadowski, op. cit., s. 105. 
53  Ibidem, s. 104. 
54  A. E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet (1922–1939), Warszawa 2002, s. 53. 
55  Ibidem, s. 88. 
56 CAW, Związek Strzelecki, sygn. I.390.1.639, Orde de Bataille podokręg Tarnopol stan na 1 X 1933 r
57  C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 2…, op. cit, s. 370 – 371. 
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Wielokulturowy charakter Kresów powodował, że żołnierze 
dywizji brali udział w wielu uroczystościach religijnych organizo-
wanych zarówno przez hierarchów Kościoła katolickiego, jak 
również greko-katolickiego. Tradycją był coroczny udział kom-
panii honorowej wojska oraz dowódcy dywizji w procesji Bożego
Ciała, a także podczas prawosławnego obrzędu  poświęcenia wody
podczas Święta Jordanu58.

We wrześniu 1932 r. w 54. ppsk rozpoczęła działalność 
Dywizyjna Kompania Podchorążych Rezerwy, w której przeszko-
lenie wojskowe odbywali szeregowi z cenzusem59. Pierwszym 
dowódcą kompani został kpt. dypl. Tadeusz Tokarz. W trakcie sied-
miomiesięcznego szkolenia kursanci zdobywali niezbędną wiedzę 
wojskową w zakresie wyszkolenia bojowego i dowodzenia drużyną 
i plutonem. Kurs podchorążych rezerwy wywierał również wpływ 
na życie społeczne garnizonu. Podchorążowie wydawali w nakła-
dzie 500 egz. własne pismo pt. „Gawędy Podchorążych” (łącznie 
ukazało się 6 numerów). W czasie pozasłużbowym organizowali 
akademie, prelekcje z zakresu wiedzy ogólnej dla żołnierzy, turnieje 
i zawody sportowe. Prowadzili także kursy przybocznych i zastępo-
wych w miejscowym hufcu harcerskim, a utworzony chór reweler-
sów występował na zabawach organizowanych przez Koło „Rodziny
Wojskowej”60. Podchorążowie powołali również do życia „Koło 
Wychowanków Dywizyjnej Kompanii Podchorążych Rezerwy przy 
54. pp w Tarnopolu”. W skład pierwszego zarządu wchodzili kpt. 
dypl. T. Tokarz oraz strzelcy z cenzusem Pasowicz i Kwieciński61.

W obliczu nadchodzącej wojny, podobnie jak znaczna część 
społeczeństwa polskiego, tak również środowisko wojskowe garni-
zonu Tarnopol włączyło się do akcji zbierania pieniędzy na cele obronne.
Wiosną 1939 r., na walnym zebraniu członków funduszu oszczę-
dnościowo-pożyczkowego podoficerów zawodowych pułku, podjęto
inicjatywę przekazywania zgromadzonych pieniędzy na rozbudowę
lotnictwa wojskowego. Do dyspozycji państwa przekazana została

58  C. Blicharski, Miscellanea tarnopolskie, t. 1…, op. cit, s. 459. 
59  CAW, 54 pułk piechoty, sygn. I.320.54.5. Sprawozdanie z przebiegu pracy i wyszkolenia I-go Dyw. 
Kursu Pchor. Rez. w 54 pp za rok 1932/33, cz. I. 
60  Kronika kursu, „Gawędy Podchorążych” nr  4 z 18 III 1933 r., s. 49. 
61  Kronika kompanii, „Gawędy Podchorążych” nr 1 z 28 X 1932 r., s. 11. 
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cała posiadana gotówka w wysokości 15 700 zł. W przyjętej
z tej okazji rezolucji podoficerowie zapisali: Czynimy to z wiarą,
że w nasze ślady pójdą wszystkie, podobne naszemu fundusze
oszczędnościowe korpusów podoficerskich62. Nie była to pierw-
sza taka akcja, kiedy żołnierze garnizonu tarnopolskiego składali
datki na cele obronne i społeczne. Wcześniej, stanowiąc wzór
zachowań obywatelskich, uczestniczyli m.in. w składkach na
budowę okrętu podwodnego im. Marszałka J. Piłsudskiego, na
schronisko Dzieci Inwalidów, Fundację Lotniczą im. gen. bryg. bp 
Stanisława Galla i inne.  

Związki na płaszczyźnie kulturowej i społecznej żołnierzy
garnizonu tarnopolskiego z miastem i jego mieszkańcami były 
zatem silne i niewątpliwie wpłynęły na ożywienie i wzbogacenie
form życia społeczno-kulturalnego w mieście. Lektura „Polski
Zbrojnej” oraz ukazującego się w Tarnopolu „Głosu Polskiego”
przynosi wiele przykładów kontaktów na tym polu. Różnorodna
działalność kulturalno-oświatowa realizowana poprzez odczyty,
koncerty, twórczość amatorską, zabawy, działalność charytatywną
oraz sportową umacniały więzy między wojskiem a społeczeństwem,
kształtując jednocześnie postawy prospołeczne i propaństwowe
mieszkającej tu ludności polskiej. Co warte podkreślenia, kontakty
te przynosiły obopólne korzyści. Generalnie można stwierdzić, że 
udział wojska w życiu społeczno-kulturalnym Tarnopola przyjmo-
wany był przez społeczeństwo przyjaźnie i z życzliwością. Tylko
pewne grupy negujące polską rzeczywistość z pobudek narodo-
wościowych (mniejszość ukraińska) czy też z pobudek ideologicz-
nych (komuniści i ich sympatycy) były do tej działalności usto-
sunkowane wrogo.

Dariusz Faszcza
                  

62 Podoficerowie tarnopolskiego pułku w pierwszym szeregu w wyścigu ofiarności, „Polska Zbrojna”
nr  98 z 8 IV 1939 r., s. 10.
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Prasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim 
w latach 1939-1945. 
Okres czerwiec 1941 – czerwiec 1945 1 

Zadaniem naszego wydawnictwa będzie: chronić społeczeń-
stwo polskie przed zalewem wrogiej propagandy; przed
sączeniem jadu zakłamania i zwątpienia, sianego przez
zaprzedaną Niemcom legalną prasę w języku polskim;
(…) informować o sprawach i podawać istotne wiadomo-
ści o przebiegu wojny (…) wskazywać nieświadomym lub 
chwiejnym właściwą postawę walczącego Polaka; wreszcie
piętnować i zwalczać każdy przejaw serwilizmu, ugody,
czy zaprzaństwa w łonie własnego społeczeństwa.

„Niepodległość”, nr 1, 15.VII. 1942 r. 

Odtworzenie BIP-u po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 
(1941-1942)

Od marca do maja 1941 roku trwały aresztowania dokonywane 
przez sowieckie organa bezpieczeństwa, które częściowo zdezorga-
nizowały pracę konspiracji wileńskiej. Aresztowani zostali m.in. płk 
Nikodem Sulik, mjr Władysław Kamiński i ks. Kazimierz Kucharski. 
W wyniku aresztowań ograniczono działalność konspiracyjną. Wy-
buch wojny niemiecko-sowieckiej spowodował utratę przez okręg 
łączności z Komendą Główną w Warszawie. Został wydelegowany 
„kurier pełnomocny”, który miał nawiązać utraconą łączność oraz 
przywieźć wytyczne co do dalszej pracy konspiracyjnej. Kurierem
tym był dr Jerzy Dobrzański „Maciej”2. Wykonał on swoje zadanie 
1 Jest to kolejna część artykułu wydanego w nr 2 (34) „Niepodległość i Pamięć” z 2011 r. Pierwsza 
część miała tytuł Prasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim w latach 1939-1945. Okres wrzesień 
1939 – czerwiec 1941. 
2  Jerzy Dobrzański „Maciej” (1889-1970), mjr, przed I wojną związany z PPS-Lewicą. Od paździer-
nika 1939 do czerwca 1940 roku współtworzył Komitet Polski, jednocześnie z ramienia PPS wchodził 
w skład Rady Wojewódzkiej przy Dowódcy Wojewódzkim SZP. Współpracował z pismem „Polska 
w Walce”, wchodził jednocześnie w skład redakcji „Jutra Polski”. Po rozwiązaniu Rady Wojewódz-
kiej, wiosną 1942 roku, został przewodniczącym powstałej wtedy Wileńskiej Konwencji Demokra-
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i przywiózł do Wilna instrukcje Komendanta Głównego ZWZ, w tym 
m.in. wydaną 27 czerwca 1941 roku instrukcję dla obszarów i okrę-
gów na Kresach, w której czytamy m.in. na Waszym obszarze musicie 
szybko zorganizować informację polityczną i propagandową3. O ko-
nieczności stworzenia BIP-u w Wilnie mówił także, w trakcie spotka-
nia z Jerzym Dobrzańskim, szef BIP-u KG Jan Rzepecki „Prezes”4.

W tym miejscu należy przypomnieć zadania, jakie stały
przed Biurem Informacji i Propagandy ZWZ. Główne cele działu
propagandy polegały na:
• utrzymywaniu w społeczeństwie wiary w zwycięstwo oraz wyra-
bianiu postawy oporu;
• podtrzymywaniu w wojsku podziemnym postaw obywatelskich
(wychowanie żołnierza-obywatela);
• kontrpropagandzie w stosunku do działań okupanta.
Cele te były osiągane poprzez:
• rzetelne informowanie o położeniu międzynarodowym oraz
o przebiegu działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem
roli Wojska Polskiego;
• informowanie o sytuacji w okupowanym kraju;
• informowanie o decyzjach rządu RP na emigracji oraz władz Pod-
ziemia (ogłaszanie zarządzeń, komunikatów, deklaracji, wyroków, 
sprawozdań z akcji bojowych);
• omawianie zagadnień o znaczeniu ogólnonarodowym (np. posta-
wy społeczeństwa wobec wroga), ogólnopaństwowym (np. kwestie
związane z mniejszościami narodowymi), wychowawczo-wojsko-
wymi (np. przestrzegania zasad konspiracji);
• piętnowanie Polaków, którzy współpracowali z wrogiem, ogłaszanie 
wyroków Sądów Specjalnych wydanych na konfidentów i agentów
gestapo;
• rejestrowanie zbrodni okupanta w stosunku do Polaków i Żydów;

tycznej. Redagował biuletyn nasłuchu radiowego i kierował redakcją  „Niepodległości”. Od połowy 
1943 roku był zastępcą Okręgowego Delegata Rządu, a od sierpnia 1944 roku do stycznia 1945, był 
Okręgowym Delegatem Rządu. Aresztowany przez Rosjan w 1945 roku, został skazany na karę śmier-
ci, którą zamieniono na 10-15 lat zesłania. Przebywał w Workucie do 1956 roku. Powrócił do kra-
ju po umowie repatriacyjnej Gomułka-Chruszczow. Po powrocie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie do
1969 roku praktykował jako lekarz.  
3 G. Mazur,  Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 231. 
4 J. Dobrzański, Wilno w walce z okupantem 1941 - 1944, Wrocław 1967, s. 11-12 (praca w maszynopisie,
zbiory Longina Tomaszewskiego). 
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• obsługa informacyjna Komendy Głównej ZWZ-AK polegająca
m.in. na dostarczaniu omówień nasłchu radiowego oraz opracowań
dotyczących nastrojów społeczeństwa;
• wysyłanie okresowych raportów i sprawozdań dotyczących
sytuacji w okręgach;
• organizowanie akcji „N” i „R”, czyli dywersji propagandowej5.

Płk Jan Rzepecki, omawiając zadania BIP-u, oprócz wy-
żej opisanych, dodał także: konieczność zjednoczenia sił zbroj-
nych w ramach ZWZ oraz, po zawarciu układu Sikorski – Majski,
podkreślanie lojalnej postawy w stosunku do radzieckiego sojusz-
nika, co nie oznaczało zgody na przyłączenie do ZSRR ziem wscho-
dnich lub na ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski6.   

Zdając relację z spotkań odbytych w Warszawie, dr Jerzy 
Dobrzański zaproponował mianowanemu właśnie na stanowisko 
komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ ppłk. Aleksandrowi Krzy-
żanowskiemu utworzenie przy Komendzie Okręgu – Okręgowego 
Biura Informacji i Propagandy. Ppłk Aleksander Krzyżanowski wy-
raził zgodę jedynie na utworzenie komórki propagandowo-prasowej, 
która miała skoncentrować się na wszelkich formach działalności 
informacyjnej. Komórka ta podlegała bezpośrednio komendantowi 
Okręgu. W ten sposób powstała dość nietypowa struktura, na czele 
oddziału stał dr Jerzy Dobrzański „Maciej”, natomiast szef komór-
ki informacyjnej Zygmunt Andruszkiewicz „Nienaski”7 podlegał 
bezpośrednio ppłk. Aleksandrowi Krzyżanowskiemu, nie zaś
szefowi BIP-u. 

Komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ wyraził także zgodę 
na wydawanie organu prasowego, natomiast stanowisko przeciw-
ne zajęła Okręgowa Rada Polityczna, działająca przy Komendzie 
Okręgu. Jak wspominał jej szef dr Jerzy Dobrzański: Rada w swej 
większości uznała, że przy bezwzględności hitlerowców, a zwłaszcza 
przy tak aktywnej pomocy SAUGUMY, rozprowadzanie wśród ludności

5 Polskie Siły Zbrojne w II Wojnie Światowej, t. III. Armia Krajowa, Londyn 1950 (dalej PSZ), s. 276, 
Mazur, op. cit., s. 24-28. 
6  G. Mazur, op. cit., s. 26-27. 
7 Zygmunt Andruszkiewicz „Nienaski” (brak bliższych danych personalnych) pełnił tę funkcję od 
października 1941 do czerwca 1943 roku, kiedy to został aresztowany i wkrótce po tym rozstrzelany. 
Janina Kijewska i Antoni Sanojca w swoim opracowaniu, podają Andruszkiewicza jako szefa BIP-u 
Okręgu Wileńskiego – por. Schemat Organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 - 1945, „Dzieje Najnowsze” 
3/1980, s. 162. 
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prasy podziemnej może wywołać moc ofiar wśród społeczeństwa
polskiego i w ten sposób przynieść więcej szkody niż pożytku. Wobec
tego Rada zalecała chwilowo wstrzymać się z wydaniem decyzji
co do drukowania prasy, aż do dalszego wyjaśnienia sytuacji8.   

Oddział propagandowo-prasowy w początkowym okresie 
okupacji niemieckiej skupił się na wydawaniu i kolportowaniu ulo-
tek instruktażowych dla społeczeństwa polskiego, które pouczały, 
jak bronić się przed wywozem do Niemiec na roboty, przed zbiórką 
metali kolorowych, przed rekwizycją futer i odzieży ciepłej dla żoł-
nierzy niemieckich walczących na froncie wschodnim, o właściwej 
postawie Polaka i Polki wobec wroga9. Ulotki były odbijane (cyn-
kografia) dzięki urządzeniom i materiałom komórki legalizacyjnej, 
bowiem drukarnia Komendy Okręgu znajdowała się w piwnicy 
domu przy ulicy Piaskowej, zajętego przez Niemców. Przy pomocy
Stanisława Kiałki „Jelonka” uruchomiono drukarnię przy ulicy 
Połockiej. Zecerem i drukarzem w jednej osobie był Roman Pławski
„Tońko”10, któremu w pracy pomagała żona „Kania” oraz syn Tadeusz 
„Rakoczy”, późniejszy żołnierz I Brygady Partyzanckiej.    

„Niepodległość”, organ Związku Walki Zbrojnej 
– Armii Krajowej (1942 – 1945)

Wiosną 1942 roku ppłk Aleksander Krzyżanowski wydał ze-
zwolenie na wydawanie organu prasowego Samodzielnego Okręgu 
Wileńskiego AK. Po uzyskaniu zgody Komendanta przystąpiono 
do skompletowania składu redakcji. Redaktorem naczelnym został 
dr Jerzy Dobrzański „Maciej”, współredaktorami Jerzy Wroński 
„Stopa” oraz Zofia Dunin-Borkowska „Renata”11, która pełniła 
także funkcję łącznika z komendantem Okręgu. Po aresztowaniu, 
w jej miejsce weszła do redakcji Maria Sadowska „Milena”. W lutym
1943 roku komendant Okręgu przydzielił do redakcji jako człon-

8  J. Dobrzański, op. cit., s. 17. 
9 A. Kokociński, Działalność wydawnicza ruchu oporu na ziemiach północno-wschodnich w latach 
1939-1945 (mszp.), DR BN, sygn. akc. 11.577, s. 21.  
10  Poległ 10 lipca 1944 roku.  
11  Zofia Dunin-Borkowska została aresztowana 3 maja 1943 roku, zginęła tego samego dnia w wię-
zieniu – Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939 – 1945. Poległe i zmarłe w okresie 
okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, s. 90. 



109

Prasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim w latach 1939-1945 

ka – współredaktora Eugeniusza Gulczyńskiego „Barykę”12, który 
zastąpił Jerzego Wrońskiego „Stopę”. Ten ostatni, będąc zagrożo-
ny aresztowaniem, musiał uciekać z Wilna13. Z „Niepodległością” 
współpracowali także: były rektor USB prof. Witold Staniewicz, 
prof. Marian Morelowski, prof. Ludwik Chmaj, prof. Szczepan 
Szczeniowski, dr Stanisław Stomma, nauczyciel Lucjan Krawiec.   

Redakcja „Niepodległości” mieściła się przy ulicy Bonifra-
terskiej, róg Ludwisarskiej, w mieszkaniu litewskiego profesora 
Mikasa Romerisa (Michała Romera). Jego bratanek, inż. Edward 
Romer był członkiem AK. Ponieważ profesor pół roku wykładał 
w Wilnie, a pół roku w Kownie zgodził się na wynajęcie pokoju 
dr. Jerzemu Dobrzańskiemu w zamian za opiekę nad mieszkaniem 
podczas nieobecności. Lokal ten był całkowicie bezpieczny z punktu
widzenia konspiracji, bowiem Sauguma nie odważyła się wejść do 
mieszkania znanego litewskiego uczonego14. Latem 1943 roku,
w związku z powrotem do Wilna prof. Michała Romera, redakcja
została przeniesiona na ulicę Wiosenną na Antokolu, gdzie w willi
opuszczonej przez właścicieli, kilkupokojowe mieszkanie zajmo-
wała Maria Sadowska. Zrobiono tam specjalne skrytki, w których
przechowywano archiwum redakcyjne, radio, maszynę do pisania.
Redakcja mieściła się w willi do wiosny 1944 roku. 

W połowie 1943 roku, po aresztowaniu Zygmunta Andrusz-
kiewicza „Nienaskiego”, szefem BIP-u w Wilnie został Antoni Ko-
kociński „Julian”. Wówczas powołano do życia Kolegium Redakcyjne
„Niepodległości” w składzie: komendant Okręgu ppłk Aleksander

12  Eugeniusz Gulczyński „Baryka”, absolwent USB, współpracował przy wydawaniu „Polski w Wal-
ce”, został aresztowany w czerwcu 1941 przez NKWD, jednak znalazł się w ostatnim transporcie, 
który nie został, w wyniku wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, odprawiony na Syberię. Był czło-
wiekiem o dużych umiejętnościach publicystycznych i zacięciu dziennikarskim. W redakcji „Niepod-
ległości” pracował do aresztowania przez gestapo 11 marca 1944 roku. Znaleziono wówczas przy nim 
materiały redakcyjne, był nieludzko katowany. Został rozstrzelany w Ponarach 23 czerwca 1944 roku 
– H. Pasierbska, Wileńskie Ponary, Gdańsk 1999, s. 233.  
13  Jerzy Wroński „Stopa”, „Janosik”, współpracował z Komitetem Polskim, współredagował „Polskę 
w Walce”, a od 1942 roku był w redakcji „Niepodległości”. W 1943 roku zagrożony aresztowaniem, 
został przerzucony na Nowogródczyznę, gdzie współredagował organ Nowogródzkiego Okręgu AK 
„Świt Polski”, był ostatnim szefem BIP-u Nowogródzkiego Okręgu AK (od września 1944 do lute-
go 1945 roku). Aresztowany przez NKWD powrócił z Syberii w 1956 roku – por. S. Lewandowska, 
Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945, Warszawa 1982, s. 80, K. Krajew-
ski, Na zew ziemi nowogródzkiej. Nów – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997,
s. 50 oraz 648-649. 
14  J. Dobrzański, op. cit., s. 24 i n. 
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Krzyżanowski, redaktor naczelny dr Jerzy Dobrzański, szef BIP
Antoni Kokociński. Podczas posiedzeń kolegium kwalifikowano do
druku artykuły. Posiedzenia te odbywały się najczęściej na Zarze-
czu, przy zbiegu ulic Połockiej i Nowej Drogi, w domku pani Marii
Chrzanowskiej15.

Nadzór nad drukarnią sprawował Stanisław Kiałka. Łącznika-
mi między redakcją a drukarnią były Leokadia Błażejewiczówna 
„Lonka” oraz Maria Madejska „Siostra”. 

Ze względów bezpieczeństwa zostały utworzone trzy odrębne
jednostki, które nie miały ze sobą kontaktu: redakcja „Przystań”,
drukarnia „Farba”, kolportaż „Sito”.

Kolportaż został podzielony na dwie niezależne siatki: Armię 
Krajową i Wileńską Koncentrację Demokratyczną. Za rozprowadza-
nie gazety w AK była odpowiedzialna Aleksandra Koterowa „Oleń-
ka”, w WKD kolportażem kierowali Lucjan Krawiec „Kazimierz” 
i Edmund Greczanik „Ryś”. Po aresztowaniu Lucjana Krawca
w 1943 roku16, zastąpił go Franciszek Król „Wojciech”. Wydruko-
wany nakład był przerzucany na punkt kolportażowy (za każdym 
razem inny), skąd przekazywano na punkt rozdzielczy (również zmie-
niany za każdym razem) część nakładu przeznaczoną dla WKD.
Z punktu rozdzielczego gazeta trafiała w paczkach po 50-100 egzem-
plarzy do odbiorców (było ich ok. 15), którzy przekazywali je po-
jedynczym adresatom.

Rozprowadzanie gazety było zorganizowany bardzo dobrze, 
„Niepodległość” docierała bowiem nie tylko do mieszkańców okrę-
gu, ale nawet do wileńskiego getta, w którym działała komórka kol-
portażowa (w jej zorganizowaniu pomagał Grzegorz Jaszuński)17. 

Pierwsze egzemplarze „Niepodległości” były odbijane na prasie 
ręcznej, co uniemożliwiało wydawanie gazety w dużym nakładzie, 
w drukarni na Połockiej („Farba F”). W 1943 roku drukarnia została 
przeniesiona na ulicę Filarecką 9, do domu Janiny Komorowskiej. 

15  A. Kokociński, op. cit., s. 31. 
16  Helena Pasierbska podaje w swojej pracy, że został rozstrzelany w Ponarach wiosną 1943 roku 
(s. 241), powołując się na pracę Marii Wardzyńskiej Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komi-
sariacie Litwy. Czerwiec 1941 – lipiec 1944, Warszawa 1993, s. 62. W rzeczywistości Lucjan Krawiec 
przeżył wojnę i po jej zakończeniu przebywał na emigracji, zaś jego wypowiedzi z okresu powojenne-
go są cytowane m.in. w pracy Jerzego Malewskiego Wyrok na Józefa Mackiewicza, Londyn 1991. 
17  J. Dobrzański, op. cit., s. 20. 
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Jej kierownikiem był Wacław Przybylski „Nowina”, aresztowany 
w marcu 1944 roku18. Gestapo nie odkryło jednak wejścia do drukarni, 
którą następnego dnia ewakuowała grupa pod dowództwem Mariana 
Czachowskiego „Szarego”19. Druga drukarnia („Farba W”) działała 
w dzielnicy Nowy Świat, początkowo przy ulicy Św. Wincentego, 
a następnie na ulicy Szkaplerskiej. „Farba W” była wyposażona 
w drukarnię typu „bostonka”, którą wykradziono z nieczynnej drukarni 
„Polonia” przy ul. Wielkiej 22. W „Farbie W” pracował drukarz 
Franciszek Łukaszewicz, a pomagała mu Zofia Rozmianiec. Dru-
karnia zawiesiła swoją działalność zimą 1943/1944, zaś „bostonka” 
została przekazana do „Farby F”. Do Wilna trafiły także trzy drukarnie 
polowe przywiezione z Warszawy z Tajnych Wojskowych Zakładów 
Wydawniczych przez Stanisława Kiałkę „Jelonka”. Jedna z nich
została zainstalowana w „Farbie T” – trzeciej drukarni, mieszczącej
się przy Strycharskiej 26. Kierował nią Piotr Pietkiewicz „Ka-
czor”, pracowali w niej drukarze Bolesław Rutkowski „Baret” oraz
Antoni Kiwilszo „Truteń”20. Drukarnia rozpoczęła swoją działalność
latem 1943 roku i pracowała do maja 1944 roku, kiedy to została
przekazana BIP-owi polowemu.

Pierwszy numer „Niepodległości” ukazał się 15 lipca 1942 
roku. W artykule wstępnym podpisanym przez redakcję napisa-
no m.in.: Ludność polska Wilna i Wileńszczyzny znalazła się w po-
dwójnie ciężkiej sytuacji: krwawa brutalność niemiecka i wysługu-
jąca się okupantowi nikczemność litewska podały sobie prawice 
w zamiarze całkowitego nas wyniszczenia. Ogłodzenie miast i wsi 
przez bezwzględny rabunek rekwizycyjny żywności, masowe usuwa-
nie Polaków z pracy, uznanie nas za bezpaństwowców, a w związku 
z tym przymusowe wywożenie ludności polskiej w wieku od 17 do 
45 lat na roboty w niemieckim przemyśle zbrojeniowym, branka 
młodzieży męskiej do służby pomocniczej w taborach na froncie – 
oto metody, które ten podwójny okupant względem nas stosuje. (...)  

Zadaniem naszego wydawnictwa będzie: chronić społeczeństwo 

18  Według jednej wersji popełnił samobójstwo zaraz po aresztowaniu zażywając cyjanek, który miał 
przy sobie, według drugiej został rozstrzelany w Ponarach. 
19  A. Kokociński, op. cit., s. 38. 
20  P. Pietkiewicz, Farba T. Wspomnienia z Wilna i Workuty, Gdańsk 1990. 
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polskie przed zalewem wrogiej propagandy; przed sączeniem jadu 
zakłamania i zwątpienia, sianego przez zaprzedaną Niemcom legal-
ną prasę w języku polskim; wobec zakazu słuchania zagranicz-
nych audycji, informować o sprawach i podawać istotne wiado-
mości o przebiegu wojny według komunikatów w języku polskim
nadawanych z Londynu i USA; wskazywać nieświadomym lub 
chwiejnym właściwą postawę walczącego Polaka; wreszcie pięt-
nować i zwalczać każdy przejaw serwilizmu, ugody czy zaprzaństwa
w łonie własnego społeczeństwa21. 

W tym samym numerze opublikowano także deklarację pro-
gramową Rady Ministrów RP z 24 lutego 1942 roku, tzw. Dekla-
rację Jedności Narodowej oraz szczegółowy przegląd radiowy22. 

Na każdy numer dwutygodnika „Niepodległość” o objętości 6-10
stron składały się 2-3 artykuły, serwis informacyjny za ostatnie dwa 
tygodnie dotyczący działalności rządu w Londynie i władz podziem-
nych w kraju oraz kronika ogólnoświatowych wydarzeń politycznych. 
Ponadto, w każdym numerze znajdował się przegląd wiadomości radia 
londyńskiego i innych rozgłośni zagranicznych, kronika wileńska oraz 
komunikaty Kierownictwa Walki Cywilnej. Gazeta była wydawa-
na w formacie A-5, w nakładzie od 500 (pierwsze numery) do 3000.

Z najważniejszych artykułów opublikowanych w „Niepodle-
głości”, jej redaktor naczelny wymienia w swoich wspomnieniach
następujące: Ideowe założenia obecnej wojny i przyszłego pokoju,
Kto zwycięży?, Żywe tradycje, Budujemy zręby nowej i wolnej 
Europy, Polska odnalazła swój szlak dziejowy, Walka czy bierne 
przetrwanie?, Polskie cele wojny, Między dwoma biegunami,
New Deal czy Neue Ordnung?, Polska a Karta Atlantycka, Litwa
wczoraj, dziś, jutro oraz cykle artykułów Rachunki, Potencjał zbrojny
i gospodarczy państw sprzymierzonych23.    

Linia programowa redakcji była oparta na deklaracji Rady 
Ministrów RP z 24 lutego 1942 roku oraz o wytyczne BIP-u KG AK. 
W zamieszczanych artykułach propagowano następujące zasady:

21  „Niepodległość”, nr 1, 15.VII – 31.VII 1942 r. 
22  J. Dobrzański, op. cit., s. 20. 
23 „Niepodległość” 1942-944, Dział Mikrofilmów Biblioteki Narodowej, sygn. mf. 61071, S. Lewan-
dowska, Prasa…, op. cit., s. 79. 
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Tematyka artykułów i notek zamieszczonych na łamach 
„Niepodległości” w latach 1942 - 1944*

 

* Zestawienie obejmuje również „Dodatek dla wsi”, nie uwzględniono w nim czterech numerów

„Niepodległości” – 39, 41, 43, 44 z 1944 roku.

** Wliczono informacje zamieszczone w przeglądach radiowych.

*** Kategoria obejmuje wiersze okolicznościowe, artykuły historyczne, rysunki.

Źródło: ustalenia własne autora.

• jedyną legalną władzą jest rząd RP w Londynie oraz władze Polski 
Podziemnej działające z nominacji rządu RP;
• granice Polski są nienaruszalne i nieważne są zmiany dokonane
w wyniku działań wojennych;
• walka z okupantem będzie toczyć się aż do ostatecznego zwycięstwa
i odzyskania Niepodległości;
• konieczne jest zwalczanie propagandy wroga;
• należy potępiać i zwalczać wszelkie przejawy kolaboracji z oku-
pantem;
• w walce z okupantem należy zjednoczyć całe społeczeństwo polskie, 
zaś odbudowa wolnej Polski musi odbyć się na zasadach demokracji,
sprawiedliwości społecznej i poszanowania godności ludzkiej;
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• należy propagować ideę federalizmu wolnych państw i narodów
na międzymorzu bałtycko-adriatycko-czarnomorskim w odbudo-
wie powojennej Europy24.

W „Niepodległości” ukazywały się także wyroki Sądu Spe-
cjalnego RP. W numerze 10 został wydrukowany Komunikat Sądu 
Specjalnego RP25, przedstawiono w nim sytuację ludności polskiej 
pod okupacją podkreślając, że Polacy są narażeni na represje nie tyl-
ko okupanta niemieckiego, ale także jego gorliwych pomocników 
w administracji litewskiej i białoruskiej, rekrutującej się z różnych 
szumowin i znikczemniałych aktywistów. W tekście podkreślono, że 
mimo okupacji Polaków obowiązują normy ustawodawstwa karnego. 
Na podstawie jego przepisów Sąd Specjalny wydał ostatnio szereg 
wyroków na zdrajców, renegatów i donosicieli. Ze znanych w Wilnie 
lub tu zamieszkałych osób zostali, między innymi skazani za zdradę 
Polski wstąpienie do wojska niemieckiego inż. Juliusz Glatman – 
b. dyrektor elektrowni wileńskiej, Feliks Dangel – b. dziennikarz. 
Obaj na karę śmierci z utratą praw publicznych. W numerze 2 (12) 
z 15 stycznia 1943 roku opublikowano artykuł, podano odzew spo-
łeczny wydanych wyroków Ogół społeczeństwa przyjął je karnie do 
wiadomości, znalazły się jednak jednostki, które zareagowały tak, jak 
gdyby ubiegłe trzy lata wojny niczego ich nie nauczyły. (...) Jesteśmy 
w walce, aby nią utrzymać musimy ponosić raz po raz ciężkie ofiary. 
W takiej chwili słabość i chwiejność choćby małej części społeczeń-
stwa ma skutki fatalne i musi pomnażać ofiary najlepszych. (...) Mil-
czenie władz i odkładanie sądu mogłoby zacząć wytwarzać specyficzną 
atmosferę bezkarności.(...) Wyroki prawomocnego Sądu Specjalne-
go Rzeczypospolitej nie mogą być przedmiotem żadnej dyskusji26. 

Od 1 czerwca 1943 roku „Niepodległość” (nr 10 [20]) otrzyma-
ła nową winietę upodabniającą ją do „Biuletynu Informacyjnego”27,
obok tytułu pojawił się znak otwartej książki i szabli. 

24  J. Dobrzański, op. cit., s. 23. 
25  „Niepodległość”, nr 10 z 1-15.XII.1942 r. (odpis w zbiorach autora). 
26  A. Kokociński, op. cit., s. 26. 
27 W PSZ, op. cit., s. 280 znajduje się informacja, że „Niepodległość” miała własną winietę odmienną
od pozostałych pism akowskich. Jest to informacja tylko po części prawdziwa (dotyczy pierwszych
19 numerów). Nie była to też sytuacja inna, niż w pozostałych okręgach, gdzie ujednoliconą
winietę wprowadzono dopiero po pewnym czasie – por. G. Mazur, op. cit., s. 232. 
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„Niepodległość” ukazywała się do 1945 roku. Do maja 1944 
roku wydano 41 numerów pisma, po czym jego wydanie zostało
zawieszone. Wznowiono je jesienią 1944 roku podczas okupacji
sowieckiej. Z datą 1 września 1944 ukazał się numer 8 (42). Na
Nowy Rok przygotowano numer specjalny noszący tytuł Nasze
pieśni nie pachną rozmarynem..., nawiązujący tytułem do hymnu
III Brygady „Szczerbca”. Antologię opracowała Maria Sadowska
„Milena”, przedmowę napisał dr Jerzy Dobrzański.

W sumie ukazało się 50 numerów, z czego rozkolportowano 48.
Numer 5 (39) z marca 1944 roku, nie trafił do czytelników z powodu
aresztowań w wileńskim podziemiu28. 

Ostatni 50 numer został wydany w styczniu 1945 roku. Otwierał
go artykuł zatytułowany Nec mergitur, w nawiązaniu do obrazu Fer-
dynanda Ruszczyca29. Gazeta nie trafiła do kolportażu, bowiem po
otrzymaniu rozkazu Komendanta Głównego Armii Krajowej o roz-
wiązaniu AK, komendant Okręgu ppłk Julian Kulikowski „Ryngraf”
rozkazał zniszczenie całego nakładu tego numeru30.

 
„Nasza Wieś”

„Nasza Wieś” było pismem BIP-owskim przeznaczonym dla
ludności wiejskiej. Początkowo zaczęło się ukazywać jako wkładka
do „Niepodległości” pt. „Dodatek dla wsi”. Redagowanie dodatku
zostało powierzone Marii Sadowskiej „Milenie”31, która wczesną
wiosną została przeniesiona z Legalizacji. Współredaktorem był 
Eugeniusz Gulczyński32. 

Prawdopodobnie z redakcją współpracował Leon Lech Bey-
nar oraz dr Jerzy Dobrzański33. Pierwszy numer „Dodatku…” ukazał
28  Od redakcji, „Niepodległość. Organ Ziemi Wileńskiej”, nr 6(40) z 15 czerwca 1944 roku, Litewskie 
Archiwum Państwowe F 601 Ap 10 B 92 k. 1. 
29 W. Chocianowicz, Ziemie Wschodnie RP w latach 1939-1944, [w:] Pamiętnik wileński, Londyn  1972,
s. 108. 
30 S. Lewandowska, Losy Wilnian. Zapis rzeczywistości okupacyjnej. Ludzie, fakty, wydarzenia 
1939-1945, Warszawa 2004, s. 313. 
31 Maria Sadowska (1911-1959), urodzona w Warszawie, absolwentka USB,  działała w BIP-ie do sty-
cznia 1945 roku, kiedy to została aresztowana przez NKWD i po sześciu miesiącach zesłana na 
Syberię. Do Polski powróciła w lipcu 1956 roku – A. Kokociński, op. cit., s. 27. 
32  W swoich wspomnieniach Z. S. Brzozowski podaje, że wydawcą „Naszej Wsi” był A. Snarski 
„Solny”, por. Z. S. Brzozowski, Litwa–Wilno 1910-1945, Paryż 1987, s. 125. 
33  H. Nowosad-Łapatiew, W. Mroczkowski, Polska prasa konspiracyjna w latach 1939-1945. Prasa 
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się w pierwszą rocznicę wydania „Niepodległości”, 15 lipca 1943 
roku. Na wstępie został zamieszczony nekrolog o śmierci gen. Wła-
dysława Sikorskiego. W artykule Rolnik kresowy przedstawiono 
martyrologię chłopów polskich na Kresach. Przypomniano nakazy 
Polski Podziemnej skierowane do rolników, nieoddawania kontyn-
gentów, niewstępowania do niemieckich formacji pomocniczych. 
Zapowiedziano, że tego typu działanie będzie traktowane za zdra-
dę narodu i państwa polskiego, ścigane z całą surowością prawa. 
W tym samym numerze zamieszczono obwieszczenie polskiego 
Komisarza Bezpieczeństwa na Wileńszczyznę z 30 stycznia 1943 
roku, podpisane przez Kazimierza Protassewicza „Sokoła”, zapo-
wiadające ściganie sprawców mordów dokonywanych na ludności 
polskiej. Osoby biorące udział w bandyckich napadach na ludność 
cywilną będą karane zgodnie z prawem wojny śmiercią i konfiska-
tą majątku34. Coraz szerszy rozwój ruchu oporu oraz udział w nim 
mieszkańców wsi, spowodował podjęcie decyzji o przekształce-
niu „Dodatku dla wsi” w samodzielny organ „Nasza wieś”. Miał on 
objętość 6-8 stron i ukazywał się w nakładzie 2000 egzemplarzy. 

Biuletyn nasłuchu radiowego i „Polski Tygodnik Radiowy”

Ludność polska w Wilnie, podobnie jak na innych terenach 
okupowanych przez Niemców, nie mogła, pod karą śmierci, posia-
dać odbiorników radiowych. Stąd powstała konieczność stworze-
nia „Biuletynu nasłuchu radiowego”. Miał on pełnić nie tylko rolę 
informacyjną, ale także powstrzymać dezorientację społeczeństwa 
polskiego powstałą w wyniku szerzących się plotek. „Biuletyn” 
zaczął ukazywać się w pierwszym kwartale 1942 roku. Nasłuch 
radiowy był prowadzony przez dr Krystynę Stawiarską. Były to głów-
nie audycje BBC. Informacje były opracowywane i przepisywane na 
białkówce, a następnie powielane w nakładzie ok. 200 egzemplarzy. 
W powielarni pracował dr Jerzy Dobrzański i Jerzy Wroński „Stopa”.
„Biuletyn” był odbijany codziennie35. Od wiosny 1943 zaczęła go przy-
gotowywać Zofia Komorowska-Majewska „Eliza”. Pozyskanie
jej do pracy w redakcji było cenne ze względu na biegłą znajomość
powstania warszawskiego 1944. Katalog, CA KC PZPR, Warszawa 1979, s. 89. 
34 A. Kokociński, op. cit., s. 28. 
35  J. Dobrzański, op. cit., s. 18. 
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języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i litewskiego oraz umiejętność stenografii. „Eliza” prowadziła na-
słuch do stycznia 1945 roku. Od końca 1943 roku pieczę nad na-
słuchem zaczął sprawować Zygmunt Szczęsny Brzozowski „Gustaw”36.
Kolportażem „Biuletynu” zajmowała się Wanda Huszczanka.

Pierwsza siedziba nasłuchu mieściła się w domu przy ulicy
Ogińskiego 8, w którym „Eliza” mieszkała razem z matką. Nastę-
pnie został przeniesiony na ulicę Bonifraterską, do mieszkania
prof. Michała Romera. W końcu lata 1943 nasłuch prowadzono
na ulicy Wiosennej, w mieszkaniu Marii Sadowskiej, gdzie mieściła
się już redakcja „Niepodległości” i „Naszej Wsi”. Zimą 1943/1944 
został ponownie przeniesiony, tym razem na cmentarz przy ko-
ściele Św. Piotra i Pawła, jednak szybko powrócił na ulicę Wio-
senną. W czerwcu i lipcu 1944 roku nasłuch prowadzono w Kolo-
nii Magistrackiej. W czasie walk o Wilno był nieczynny37. 

Pierwsze egzemplarze Biuletynu „Eliza” przepisywała, z bra-
ku maszyny, ręcznie. Gazetki były opracowywane bardzo starannie. 
Jak wspominał Antoni Kokociński wiadomości i komentarze w jej 
biuletynie były umiejętnie dobierane, wszelkie zaś postanowienia 
Rządu Polskiego w Londynie lub szczególnej wagi oświadczenia 
jego członków były przytaczane dosłownie38. „Biuletyn” był prze-
pisywany na bibułkach w liczbie 12 egzemplarzy, przekazywany
m.in. Delegatowi Rządu, Komendzie Okręgu i redakcji „Niepodle-
głości”. Trzy egzemplarze zachowywała „Eliza”39. Komenda Ok-
ręgu powielała „Biuletyn” w ilości ok. 100 egzemplarzy jako „Biuletyn
Informacyjno-Radiowy”40. Gazetka w formacie A-4 liczyła od jed-
nej do kilku stron i była wydawana codziennie, niekiedy raz na dwa
dni. „Biuletyn” wychodził do stycznia 1945 roku. 

Drugim pismem zawierającym przegląd wiadomości pocho-
dzących z nasłuchu radiowego był „Polski Tygodnik Radiowy”, 
wydawany przez Okręgową Delegaturę Rządu w Wilnie. Na czele Wy-
działu Informacji i Prasy stał Stanisław Popławski „Luk”. To dzięki 

36  Z. S. Brzozowski, op. cit., s. 103. 
37  A. Kokociński, op. cit., s. 32. 
38  Ibidem, s. 34. 
39  Z. S. Brzozowski, op. cit., s. 103. 
40  J. Dobrzański, op. cit., s. 24. 
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jego pracy udało się odbudować działalność wydawniczą w Wilnie, 
po zajęciu miasta przez Rosjan. Uruchomił on poligrafię i kolportaż 
oraz odtworzył zespół redakcyjny. Kolportażem zajmował się Józef 
Zwinogrodzki „Janusz” (od grudnia 1944 roku był szefem WiP), za 
działalność wydawniczą odpowiadał Adolf Popławski „Łukasz”. 

W Wilnie istniały dwa punkty nasłuchu radiowego prowa-
dzone przez Delegaturę, pierwszy prowadzony przez Józefa May-
en-Szadziewicza, drugi przez Józefa Putjackiego „Grzegorza”. 
Nasłuch był przepisywany ręcznie i codziennie dostarczany do reda-
kcji na ul. Jagiellońską 6 m. 26; mieszkanie to zostało wynajęte 
przez Janinę Zjenowiczówną „Halszkę” na polecenie Delegatury.
„Halszka” przeglądała materiały pod względem redakcyjnym i po
zatwierdzeniu ich przez Stanisława Popławskiego były one do-
starczane do punktu poligraficznego na Pióromoncie. Łącznika-
mi pomiędzy punktami nasłuchu a redakcją oraz redakcją a poli-
grafią były Wanda Putjacka (matka Józefa), Janina Stundzisówna 
„Janeczka”, Halina Fabiani, Maria Myślicka, Halina Naborowska-
-Bobrowiczowa „Hania”. W drukarni pracowali Henryk Stundzis 
(brat „Janeczki”), Bogdan Andruszkiewicz (aresztowany w styczniu 
1945 roku), Halina Naborska (po aresztowaniu Andruszkiewicza)41.

Początkowo wydawano codzienne biuletyny nasłuchu radio-
wego wyłącznie do użytku wewnętrznego. W wrześniu 1944 roku 
Delegat Rządu dr Jerzy Dobrzański „Irwid” podjął decyzję o wy-
dawaniu gazetki opartej na nasłuchu radiowym „Polski Tygodnik 
Radiowy”, której pierwszy numer ukazał się z datą 24.IX – 1.X.1944 
roku. Od 7 numeru zmieniono nazwę na „Tygodnik Radiowy”. 
Ogółem wydano 31 numerów, ostatni ukazał się z datą 25 – 31.V.1945 
roku. Wydano jeden numer specjalny poświęcony Powstaniu 
Warszawskiemu. Gazetka w formacie A-4 liczyła od 4 do 6 stron42.

Wydawnictwa akcji „N”

Komórka „N” powstała w Wilnie w 1942 roku z inicjatywy Sta-
nisława Kiałki „Jelonka”43. Założenia akcji „N” sformułował gen. 
Stefan Rowecki w meldunku nr 54 z 5 lutego 1941 roku w następujący

41 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1999, s. 547-548. 
42 Ibidem, s. 548, S. Lewandowska, Losy..., op. cit., s. 314. 
43  A. Kokociński, op. cit., s. 49. 
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sposób: Głównym naszym sprzymierzeńcem będzie rozkład wew-
nętrzny armii niemieckiej i pragnienie żołnierza powrócenia cało
do domu. Dążyć więc będziemy do tego, by:
a) rozkład ten przyspieszyć i pogłębić,
b) wpoić w masę żołnierską przeświadczenie, że tylko za cenę 
złożenia broni będą mogli bezpiecznie powrócić do kraju.

Osiągnięcie tych celów winniśmy uzyskać przez propagandę44. 
Oprócz zadań sformułowanych w tym meldunku komórka „N” miała 
na celu wprowadzenie zamętu w administracji okupanta m.in. poprzez 
rozpowszechnianie fałszywych rozporządzeń, wezwań urzędowych itd. 

Początki akcji „N” w Wilnie były skromne. Pierwszymi wydaw-
nictwami były karykaturalne ulotki mające w podpisie dobrany 
odpowiednio cytat z wypowiedzi Hitlera. Hasła dobierał Stanisław
Kiałka, rysunki tworzyła studentka Wydziału Sztuk Pięknych 
USB Dusia Bobarykówna. Kierownikiem komórki był Julian Szwed 
„Grzegorz”, jego zastępcą Stanisław Turski „Hubert”. Komórka 
była podzielona na trzy grupy: wywiadowczą, ochronną i wyko-
nawczą. Każda liczyła trzy – cztery osoby. 

W ramach akcji „N” wydano np. list żołnierza niemieckiego 
z frontu leningradzkiego, w którym opisywał on straszne warunki pa-
nujące na froncie oraz beznadziejność walki i brak wiary w zwycię-
stwo. List został wydrukowany alfabetem gotyckim. W post scriptum 
napisano, że za ten list Hans został rozstrzelany. Obok była fotografia 
młodego żołnierza i informacja, że list został wydany przez jego kole-
gów. Inne działania komórki „N” polegały na wydawaniu fałszywych 
zarządzeń władz okupacyjnych, które nie tylko miały wprowadzać 
zamęt w ich działalność, ale także osłabiać morale wroga. Komórka 
„N” mieściła się początkowo przy ulicy Dobrej, a od lata 1943 na 
ulicy Pióromont. W marcu 1944 roku został aresztowany pracownik 
komórki legalizacyjnej Stanisław Weder „Bohdan”. Już pierwszego dnia 
wydał on znane mu adresy – był to początek likwidacji komórki „N”. 
W ręce niemieckie wpadły materiały dekonspirujące dywersję „N”45.
W kwietniu 1944 roku został zabity przez Niemców Julian Szwed.

44  PSZ, op. cit., s. 512, patrz także: Armia Krajowa w dokumentach, t. I wrzesień 1939 – czerwiec 
1941, Londyn 1970, s. 438 i n. 
45 A. Kokociński, op. cit., s. 51-52, L. Tomaszewski, op. cit., s. 247 oraz S. Turski, Komórka N 
w „Wiano” nr 1(26)-7(32) z 1992 roku.  
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Wydawnictwa partii i stronnictw politycznych

Obok wydawnictw Biura Informacji i Propagandy ZWZ-AK 
w Wilnie były wydawane gazetki sygnowane przez partie i ugru-
powania polityczne oraz przez działające grupy działaczy niepod-
ległościowych. Przykładem takiego pisemka była pierwsza gazet-
ka wydawana podczas okupacji niemieckiej „Dla Polski”. Była 
ona wydawana poza strukturami BIP-u i Delegatury Rządu przez 
działaczy niepodległościowych o poglądach zbliżonych do pra-
wego skrzydła sanacji. W skład redakcji wchodzili: Józef Bor-
kowski, Lech Leon Beynar, Joanna Piekarska, Stanisław Stomma, 
Czesław Zgorzelski, grupą opiekował się wikary w kościele Św. Du-
cha, ks. Józef Wojtukiewicz46. Pierwszy numer ukazał się w listo-
padzie 1941 roku. Po wydaniu trzeciego numeru Niemcy zatrzy-
mali kilka osób związanych z kolportażem gazetki. Wśród areszto-
wanych byli m.in. rozstrzelani w Ponarach: Józef Ulatowski, Helena
Czerniewska, Władysław Zgorzelski (brat Czesława)47.    

W ramach Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej48 działał 
Wydział Informacyjno-Prasowy, składający się z trzech komórek:
• Komitetu Redakcyjnego „KOR”
• Agencji Informacyjnej „Agin”
• Działu Technicznego „Teka”.

Na czele Wydziału stał Jerzy Wroński „Stopa”. Zadaniem 
Wydziału było przygotowanie społeczeństwa do otwartej walki 
z okupantem, propagowanie programu społeczno-politycznego 
Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej49, gromadzenie informacji 
o sytuacji ludności polskiej na terenach objętych działalnością WKD50.

Wileńska Koncentracja Demokratyczna wydawała trzy tytuły 
prasowe: „Drogę Wolności”, „Polskę Ludową” oraz „Jednością silni”.
Agencja Informacyjna WKD wydawała także Biuletyn AGIN. 
46  L. Tomaszewski, op. cit., s. 361. 
47  H. Pasierbska, op. cit., s. 89-90, Słownik uczestniczek..., op. cit., s. 70. 
48 Wileńska Koncentracja Demokratyczna skupiała stronnictwa polityczne PPS-WRN, SL, SD oraz 
klasowe związki zawodowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego; podstawą jej działania był PPS-owski 
Program Polski Ludowej.Na czele WKD stał dr Jerzy Dobrzański 
49 Program Polski Ludowej przyjęty w sierpniu 1941 roku przez PPS-WRN. Zakładał on, że odro-
dzona Polska będzie suwerenną demokracją parlamentarną realizującą ideały sprawiedliwości spo-
łecznej. Został przekazany do Wilna przez J. Dobrzańskiego i stał się platformą ideową Wileńskiej 
Koncentracji Demokratycznej. Pełna treść dokumentu w My tu żyjemy jak w obozie warownym. Listy 
PPS-WRN Warszawa – Londyn 1940-1945, Londyn 1992, s. 407.  
50 J. Dobrzański, op. cit., s. 64. 
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„Droga Wolności” była pismem przeznaczonym dla miesz-
kańców miast. W pierwszym numerze, w artykule wstępnym napi-
sano m.in.: Przeżywana obecnie chwila dziejowa wymaga od nas 
intensywnego przygotowania (...) do walki o Nową Polskę. Praca 
ta musi iść w kilku kierunkach. – Z jednej strony wytężyć musimy
wszystkie wysiłki, byśmy byli gotowi do czynu zbrojnego w celu 
odzyskania Niepodległości i wygnania z naszego kraju znienawi-
dzonych okupantów niemiecko – litewskich. – z drugiej strony po-
głębić musimy w świadomości mas obraz tej „Polski Jutra” o któ-
rą walczymy – Polski Ludowej i Demokratycznej, Polski Równości, 
Wolności i Sprawiedliwości Społecznej(...) Wreszcie czuwać mu-
simy, aby postawa nasza w okresie przedłużającej się niewoli była 
godna Polaka, – zwalczać musimy wszelkie objawy zdrady, zaprza-
ństwa i wysługiwania się wrogom. (...) Warunki konspiracji nie 
pozwalają na szeroką propagandę żywego słowa – tym więc ko-
nieczniejsze staje się oddziaływanie za pomocą słowa pisanego51.     

Drugim pismem wydawanym przez WKD była „Polska
Ludowa” przeznaczona dla mieszkańców wsi. Podobnie jak „Droga
Wolności”, zaczęła się ukazywać w lipcu 1942 roku. 

W skład redakcji obu gazetek wchodzili: dr Jerzy Dobrzański,
Lucjan Krawiec, Franciszek Król i Jerzy Wroński. Ten ostatni był
także kierownikiem technicznym drukarni, a funkcję zecera i dru-
karza  pełnił Michał Iwanowski.

Pierwsze trzy numery, z braku drukarni, odbito na powielaczu.
Po wydaniu trzeciego Jerzy Wroński wraz z Michałem Iwanowskim
wykradli kasztę drukarską, wraz z czcionkami, z drukarni na
ulicy Cerkiewnej. Pozwoliło to na rozpoczęcie druku obu gazetek 
w większym nakładzie. Drukarnię umieszczono na ulicy Popław-
skiej na Zarzeczu, w zrujnowanym domu należącym do blisko dzie-
więćdziesięcioletniego staruszka Jana Biedki52. W drukarni tej wy-
dano jeszcze dwa lub trzy numery obu pisemek. 6 stycznia 1943 
roku w trakcie składania kolejnego numeru do drukarni weszło 
dwóch agentów Saugumy, którzy zostali zastrzeleni przez ochronę:
Sergiusza Zyndram-Kościałkowskiego „Fakira” i Wincentego 

51 „Droga Wolności” nr 1, lipiec 1942 r. 
52 Nazwisko to podaję za: L. Tomaszewski, op. cit., s. 362, w cytowanych opracowaniach A. Koko-
cińskiego (s. 78) i J. Dobrzańskiego (s. 67) podana jest informacja, że drukarnia mieściła się 
w domu dziewięćdziesięcioletniego żebraka Wincentego. 
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Rabcewicza „Wincuka”. Po ukryciu drukarni w specjalnej skrytce, 
personel ewakuował się z lokalu. W domu pozostał tylko jego wła-
ściciel, który odmówił opuszczenia mieszkania. W kilka godzin póź-
niej do domu przybyło gestapo i aresztowało Jana Biedkę. Według
relacji dr Jerzego Dobrzańskiego Biedka został zamordowany przez
gestapo, zaś jego dom spalony, drukarni nie znaleziono53. 

Latem 1943 roku Wileńska Koncentracja Demokratyczna 
otrzymała drukarnię typu „bostonka”, co pozwoliło na wznowienie 
działalności wydawniczej. Podjęto wówczas decyzję o zaniechaniu 
wydawania dwóch oddzielnych pisemek, które zastąpiła gazetka
„Jednością silni. Organ Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej”.
Pierwszy numer ukazał się w sierpniu 1943 roku. Gazetka miała 
nakład 600-800 egzemplarzy, ukazywała się przez rok (ostatni, 11 nr
wyszedł w sierpniu 1944 roku). Skład redakcji był taki sam jak
w przypadku „Polski Ludowej” i „Drogi Wolności”.

Wydział Informacyjno-Prasowy WKD posiadał swoją Agencję 
Informacyjną. Jak wspominał Jerzy Dobrzański miała ona dosko-
nale zorganizowaną sieć korespondentów i informatorów zarówno 
w samym Wilnie, jak i w całym terenie Wileńszczyzny i Nowogród-
czyzny. Napływały od nich (...) bardzo cenne informacje54. Agencja 
wydawała swój biuletyn „AGIN”, którego pierwszy numer ukazał się 
w lipcu 1943 roku. Początkowo był on odbijany na powielaczu.
Ze względu na dużą ilość informacji z terenu, które były bardzo
ważne nie tylko dla Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej, ale 
także dla BIP-u AK, ppłk „Wilk” zezwolił na odbijanie biuletynu
„AGIN” w jednej z drukarń AK. Umożliwiło to zwiększenie nakładu
pisma i przez to szerszy kolportaż.

Poza Wileńską Koncentracją Demokratyczną swoją działal-
ność wydawniczą prowadzili także piłsudczycy (środowisko zbli-
żone do „Naprawy”) oraz Stronnictwo Narodowe. Piłsudczycy
wydawali pisemko „Czyn”, organ Ligi Silnej Polski. O samym 
piśmie wiemy bardzo niewiele. W winiecie zamieszczano emble-
mat miecza i pługa, co może świadczyć o jego związkach z pisem-
kiem wydawanym w Generalnej Guberni. Gdy to ostatnie zostało
zdyskredytowane przez oficjalny organ Delegatury Rządu „Rzecz-
53 J. Dobrzański, op. cit., s. 68, dopiero później wyszło na jaw, że agenci Saugumy poszukiwali 
bimbrowni. 
54 Ibidem, s. 70. 
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pospolitą Polską”, pismo wileńskie zrezygnowało z rysunku na 
winiecie. Ukazało się co najmniej 12 numerów tej gazetki, które 
miało formę maszynopisu powielanego55. Wzmianka o wileńskim
„Czynie” znajduje się w Sprawozdaniu sytuacyjnym Okręgowego
Delegata Rządu na Okręg Wileński za kwiecień 1944 roku56.

Podobnie w Sprawozdaniu została zawarta informacja o gazetce
„Orka”, wydawanej przez Polską Ligę Obrony Narodu. Pierwszy
numer ukazał się w styczniu 1944 roku. Jej wydawcą była organi-
zacja ludzi dobrej woli, która za pośrednictwem „Orki” pragnie
docierać do wszystkich warstw społeczeństwa polskiego i budzić
jego czujność, ostrzegać, przekonywać i pobudzać do walki o naj-
istotniejsze wartości polskiego narodu57.

Delegat Rządu stwierdził, że pisemko nie opowiada się za 
jakąś określoną opcją polityczną, ma jednak charakter zdecydowa-
nie antykomunistyczny. Kontynuacją gazetki była „Ojczysta orka”.  

W „Niepodległości” z 22 października 1944 roku znalazła się
informacja o pisemku „Znak”. Miała to być gazetka piłsudczyków.
W swoim opracowaniu prof. Władysław Chojnacki podaje, że
wydawała ją Unia Demokratyczna (Piłsudczyków) w okresie
październik – grudzień 1944 roku58.

Trochę więcej wiemy o prasie Stronnictwa Narodowego. Wyda-
wało ono w 1944 roku dwutygodnik o ambicjach literackich „Ojczy-
zna” nawiązujący do przedwojennego pisma „Sprawy otwarte”.
Redaktorem naczelnym „Ojczyzny” był Józef Zwinogrodzki „Turkuć”, 
zaś w skład redakcji wchodzili m.in.: Józef Putjatycki „Grzegorz” 
i ks. Ignacy Świrski – red. techniczny. Gazetka formatu A-4 była
odbijana na powielaczu59. Nie wiemy ile numerów się ukazało i jak
długo była wydawana60. 

55  Nr 3 (12) z 25 lutego 1944 roku znajduje się w Litewskim Archiwum Państwowym, F 601 Ap10 B 
94 K 1-6. 
56  L. Tomaszewski, op. cit., s. 363. 
57  Ibidem, s. 363. 
58  „Niepodległość” nr 11 (45) z 22 października 1944 roku, s. 10, W. Chojnacki, Bibliografia polskich 
publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach 1939-1941 i 1944-1953. 
Czasopisma. Druki zwarte. Druki ulotne, Warszawa 1996, poz. 495. 
59  L. Tomaszewski, op. cit., s. 551, „Niepodległość” nr 11(45), W. Chojnacki, poz. 262. 
60  Józef Zwinogrodzki został aresztowany w maju 1945 roku i skazany na 15 lat katorgi. 
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Młodzież narodowa stworzyła w 1944 roku pisemko „Orlę” 
(„Orlęta”?), nawiązujące do przedwojennej „Walki Młodych”. Było 
ono wydawane w formacie A-561. 

Niewiele wiadomo o prasie komunistycznej kolportowanej 
w Wilnie w języku polskim. Polscy komuniści działali w ramach
Komunistycznej Partii Litwy, utrzymując od 1943 roku ścisłą współ-
pracę ze Związkiem Patriotów Polskich w Moskwie. 1 maja 1943
roku został wydany pierwszy numer „Sztandaru Wolności”, który
miał podtytuł „Organ Związku Walki Czynnej z Hitlerowską Oku-
pacją”. Razem z gazetką kolportowano ulotki nawołujące do walki
z Niemcami w językach polskim, litewskim, rosyjskim i niemiec-
kim62. Od drugiego numeru (czerwiec 1943) w podtytule umieszczo-
no jako wydawcę Związek Patriotów Polskich.

W skład redakcji wchodzili m.in. Maria i Kazimierz Namys-
łowscy, Weronika i Romuald Ogonowscy, Stanisław Fedecki,
Władysław Borysowicz i Józefa Przewalska63. Gazetka była dru-
kowana w Wilnie w nakładzie 2000-3000 egzemplarzy formatu
24,5 x 18 cm64. Po wydaniu trzeciego numeru nastąpiło zawieszenie
wydawania pisemka spowodowane aresztowaniami. Numer czwarty
ukazał się 1 grudnia 1943 roku.  

Drugim tytułem był „Za wolność. Organ Wileńskiego Powia-
towego Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) Litwy”. Miał 
ona format 21 x 15 cm. Gazetka prawdopodobnie była drukowana 
w Wilnie65.      

Wydawnictwa BIP-u polowego

W połowie maja 1944 roku, w związku z przygotowaniami 
do akcji „Burza”, płk Aleksander Krzyżanowski wydał rozkaz zor-

61  L. Tomaszewski, op. cit., s. 551, „Niepodległość” nr 11(45), W. Chojnacki, poz. 267. 
62  A. Jędrychowska, Zygzakiem i po prostu, Warszawa 1965, s. 321 oraz 342-345. 
63  Ibidem, s. 321. 
64  A. Przygoński, Prasa konspiracyjna PPR. Zarys, katalog, życiorysy, Warszawa 1966, s. 159. 
65 S. Lewandowska, Prasa..., op. cit., s. 136, L. Dobroszycki, Centralny katalog polskiej prasy konspi-
racyjnej 1939-1945, Warszawa 1962, poz. 837, J. Cieślakiewicz, H. Falkowska, A. Paczkowski, Pol-
ska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej. 
Katalog, Warszawa 1984, poz. 676. 
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ganizowania terenowego oddziału Biura Informacji i Propagan-
dy. W dniu 6 czerwca 1944 roku oddział terenowy BIP-u wyruszył 
z Lipówki, skąd dotarł do Karmazynowego Boru, gdzie nastąpi-
ła zbiórka oddziału ze sztabem. Z leśniczówki w Karmazynowym 
Borze przygotowany tabor dowiózł oddział BIP-u do Dziewieni-
szek, miasteczka położonego ok. 70 kilometrów od Wilna. 

Oddziałem Terenowym BIP dowodził Antoni Snarski „Sol-
ny”, redaktorami gazetki żołnierskiej byli Maria Dyskont-Sadowska 
„Ada” oraz Lech Leon Beynar „Nowina”. W oddziale było także 
dwóch instruktorów kulturalno-oświatowych Władysław Suszyń-
ski „Harnaś” i Miboki „Groch” oraz drukarze Bolesław Rutkowski 
„Baret” i Michał Iwanowski „Jakub”. W lipcu do oddziału dołączył 
oficer ds. kulturalno-oświatowych Stanisław Turski „Roman”66. 
Do Dziewiniszek została przewieziona drukarnia polowa i zainsta-
lowana w tamtejszej remizie strażackiej. Oddział BIP był ubez-
pieczany przez żołnierzy 8 Brygady pod dowództwem por. Witolda
Turonka „Tura”. 

25 czerwca 1944 roku drukarnię polową o kryptonimie „Po-
budka” opuścił „Rozkaz Nr 1” podpisany przez ppłk. „Wilka”, 
w którym ogłoszono rozpoczęcie akcji „Burza” w Okręgu Wileń-
sko–Nowogródzkim AK. W rozkazie tym po raz pierwszy została
użyta nazwa Armia Krajowa67. Także w czerwcu drukarnia polowa
 wydrukowała jeszcze „Rozkaz Nr 2” skierowany bezpośrednio
do żołnierzy Armii Krajowej oraz do Polaków, którzy znaleźli się
w oddziałach wroga. Tym ostatnim zalecano zakończenie współ-
pracy z okupantem i powrót do polskich sił zbrojnych68. 

1 lipca w drukarni został odbity „Rozkaz Nr 3” ppłk. „Wilka”,
skierowany do Obywateli i żołnierzy Armii Krajowej Północno-
Wschodnich Ziem Rzeczypospolitej. W rozkazie tym płk „Wilk”
zalecał m.in. traktowanie Armii Czerwonej jako sprzymierzeńca
we wspólnej walce z hitlerowcami69. 
66  A. Kokociński, op. cit., s. 63 i n., G. Mazur, op. cit., s. 233. 
67 R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK, Warszawa 1988, s. 90-91. Treść „Rozkazu nr 1” 
zamieszczono w „Pamiętniku Okręgu Wileńskiego AK” nr 4 z 1998 roku, s. 22-23. 
68 R. Korab-Żebryk, op. cit., s. 94. Treść „Rozkazu nr 1” zamieszczono w „Pamiętniku Okręgu 
Wileńskiego AK” nr 4 z 1998 roku, s. 23-24. 
69 Pełną treść rozkazu opublikował Edmund Banasikowski we wspomnieniach Na zew Ziemi 
Wileńskiej, Paryż 1988, s. 191-192. 
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Na początku lipca 1944 roku drukarnia została przeniesiona
do Wołkorobiszek. Zainstalowano ją wraz z kasztami na dwóch
wozach, co ułatwiało jej transport. 

7 lipca 1944 roku oddziały Armii Krajowej uderzyły na Wilno. 
W wyniku pierwszego ataku miasto nie zostało zdobyte.W dniu 
8 lipca 1944 roku w drukarni polowej został wydrukowany „Biule-
tyn Nadzwyczajny Nr 2” zawierający ocenę pierwszych walk
o Wilno dokonaną przez płk. „Wilka”. Czytamy w nim m.in.: Aczkol-
wiek Wilno nie zostało zdobyte, to jednak walka stoczona o nie
w dn[iu] 7 lipca przyniosła bardzo doniosłe rezultaty. Bój oddziałów
AK o Wilno wejdzie do historii walk o wyzwolenie ziem północno-
wschodnich Rzeczypospolitej. (...) Wykazaliśmy (...) jak drogie nasze-
mu sercu jest to miasto i ten kraj70.

14 lipca 1944 roku został wydany „Biuletyn Nadzwyczajny Nr 4”
zawierający opis walk o miasto 3 Brygady „Szczerbca”71. Autorem
był korespondent wojenny BIP Lech Leon Beynar „Nowina”. Oprócz 
opisu walki w tekście znajduje się relacja z wizytacji 3 Bryga-
dy dokonanej przez płk. „Wilka”. W trakcie przeglądu płk „Wilk” 
powiedział żołnierzom AK: (...) całe wojsko, cała Armia Krajowa
Okręgu Wil[eńskiego] i Now[ogródzkiego] nie usłuchała niczyich
podszeptów, nigdzie nie odeszła, została na ziemi, która jest
naszą ojcowizną i gdzie jest wszystko co nam najdroższe. Gospodarz
nie ucieka z domu, który się pali – ale gasi go (...) Pozostaliśmy
na miejscu. Los nasz będzie taki sam, jaki czeka całą Rzeczpospo-
litą. Armii Sowieckiej zaproponowano lojalną współpracę. Decyzje 
zapadną wkrótce. W każdej jednak sytuacji żołnierza obowiązuje
jedno: zwarte, posłuszne trwanie przy sztandarze, na którym od wieków
wypisano słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna72.      

W drukarni polowej wydawano także pismo żołnierskie
„Pobudka” redagowane przez Lecha Leona Beynara. Niestety, nie
ma na temat tej gazetki żadnych bliższych informacji.

Ogółem w drukarni polowej wydrukowano 3 rozkazy ppłk.
Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, 4 numery „Biuletynu Nad-
zwyczajnego” i 3 numery „Pobudki”. 
70 R. Korab-Żebryk, op. cit., s. 441-442, „Biuletyn” jest reprodukowany, [w:] D. Baliszewski, A. K. 
Kunert Prawdziwa historia Polaków 1939-1945. Ilustrowane wypisy źródłowe. T. III, Warszawa 2000, 
s. 1758, dalej Prawdziwa historia... 
71 Kpt. Gracjan Fróg. 
72  R. Korab-Żebryk, op. cit., s. 223. 
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Prasa konspiracyjna w okresie trzeciej73 okupacji sowieckiej 
(lipiec 1944 – styczeń 1945)

Po wyzwoleniu Wilna 17 lipca 1944 roku ukazał się pierwszy 
numer gazetki „Wiadomości Polskie”. Jej wydawcą było Polskie 
Biuro Informacji „POLBIN”. W słowie Od redakcji czytamy m.in.:

Straszliwy cios, jaki spadł na Wilno, odczuwamy tym boleśniej, 
iż wobec całkowitego braku prasy i radia jesteśmy nie tylko przy-
gnieceni stratą najbliższych nieraz ludzi i całkowitego mienia, lecz 
także odcięci od źródeł wszelkich obiektywnych wiadomości. Aby 
wypełnić tę lukę, przystępujemy w tym skromnym zakresie do do-
starczania społeczeństwu wiarygodnych i obiektywnych informacji 74.    

W tym samym numerze zamieszczono odezwę ppłk. Lubo-
sława Krzeszowskiego „Ludwika” jako komendanta Okręgu 
Wileńskiego75. Odezwa była skierowana do mieszkańców Wilna,
wzywała do wzajemnej pomocy wszystkim poszkodowanym,
dzielenia się dachem i zapasami. Ponadto, zawierała informacje
o przebiegu działań wojennych. 

Pierwszy numer „Wiadomości Polskich” ukazał się w dniu 
aresztowania przez Rosjan płk. „Wilka”. W tym i w następnym nu-
merze z 18 lipca nie było informacji o aresztowaniach dowództwa 
AK przez Rosjan. Dopiero w trzecim numerze z 22 lipca 1944 zo-
stały przedstawione w formie komunikatu Dowództwa Armii Krajo-
wej wydarzenia, jakie miały miejsce w dniach 6 -17 lipca 1944 roku. 

„Wiadomości Polskie” były odbijane na woskówce, miały
format A-4 i objętość od 2 do 5 stron maszynopisu. Prawdopodo-
bnie ukazały się tylko 3 numery tego tytułu76. 

Kontynuacją „Wiadomości Polskich” był „Biuletyn Informa-
cyjny” wydawany przez „POLBIN”. „Biuletyn” ukazywał się od 
sierpnia 1944 roku, dwa razy w tygodniu. Gazetka miała objętość
73 W okresie II wojny światowej Wilno wielokrotnie zmieniało okupantów. Pierwsza okupacja so-
wiecka trwała od 19 września do 28 października 1939 roku, następnie miasto zajęli Litwini, od 15 
czerwca 1940 do 24 czerwca 1941 roku Wilno ponownie okupowali Rosjanie, następnie Niemcy (24 
czerwiec 1941 – 13 lipiec 1944) i po raz trzeci Rosjanie (od połowy lipca 1944 roku). 
74  Przytaczam za L. Tomaszewski, op. cit., s. 549. 
75 Płk Lubomir Krzeszowski „Ludwik”, w czerwcu 1944 roku – w związku z połączeniem Okręgu 
Wileńskiego i Nowogródzkiego i objęciem dowództwa nad połączonymi okręgami przez Wilka – został
mianowany Komendantem Okręgu Wileńskiego.   
76  L. Tomaszewski, op. cit., s. 549-550, W. Chojnacki, poz. 425. 
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od 2 do 16 stron, odbijana była na powielaczu w formacie 21 na 
16 cm. Prawdopodobnie ostatni numer wyszedł w grudniu 1944 
roku. W numerze 26 został opublikowany artykuł okolicznościowy 
z okazji Święta Niepodległości oraz apel Kierownictwa Polski Pod-
ziemnej skierowany do Polaków i zawierający wskazówki jak za-
chowywać się w związku z terrorem sowieckim oraz ostrzeżenie
 dla donosicieli NKWD, że spotka ich zasłużona kara77. 

Trzecim tytułem wydawanym przez „POLBIN” była gazetka
„Na zew Ziemi Ojczystej”. Jej redaktorami byli Antoni Snarski 
„Solny” oraz Edmund Banasikowski „Jeż”78. Gazetka odbijana na
powielaczu w formacie 21 x 15 cm. zawierała opisy walk partyzan-
ckich (np. w numerze 2 opis walki stoczonej przez 12 Brygadę AK 
pod Szyłowiczami) oraz serwis informacji z zagranicy79.

Najdłużej ukazywało się pod okupacją sowiecką pisemko 
„Kronika wileńska”. Tytuł pochodził od nazwy działu w „Niepod-
ległości”, który prowadził Konstanty Syrewicz 80. Gdy zakończono 
wydawanie „Niepodległości”, „Kronika” zaczęła ukazywać się sa-
modzielnie, w formie maszynopisu powielanego, przeznaczonego do 
użytku wewnętrznego BIP-u. Na jej podstawie sporządzano ulotki 
propagandowe oraz okresowe sprawozdania dla Centrali. Konstan-
ty Syrewicz wydawał kronikę do połowy maja 1945 roku, zaś no-
tatki w formie rękopisu prowadził do czerwca 1945 roku. „Kronika 
Wileńska” jest zapisem sytuacji panującej w Wilnie podczas okupa-
cji sowieckiej. Miała ona format 30 x 22 cm, o objętości od 1 do 
6 stron. W okresie od 20 lutego (pierwszy numer samodzielny) do 
26 maja 1945 wydano prawdopodobnie 16 numerów „Kroniki”81.

Oprócz wymienionych tytułów wydawanych przez „POLBIN” 
i „Kroniki Wileńskiej”, podczas trzeciej okupacji sowieckiej uka-
zywały się gazetki opisane wyżej: „Niepodległość”, „Biuletyn na-
słuchu radiowego” i wydawnictwa partii i stronnictw politycznych. 
77  L. Tomaszewski, op. cit., s. 550, W. Chojnacki, poz. 38. 
78  L. Tomaszewski, op. cit., s. 550, W. Chojnacki, poz. 213. 
79  Wg  egzemplarza nr 2 z 13 września 1944 roku (kopia w zbiorach autora). 
80  Konstanty Syrewicz (1902-1960), urodzony w Wilnie, dziennikarz, uczestnik wojny 1920 roku, od 
1926 roku sekretarz redakcji „Słowa”, w okresie okupacji prowadził w „Niepodległości” dział „Kro-
nika Wileńska”, gdy w 1945 r. „Niepodległość” przestała się ukazywać, prowadził „Kronikę” jako 
samodzielne wydawnictwo BIP. W czerwcu 1945 opuścił Wilno i powrócił do Polski, zamieszkał 
w Poznaniu, gdzie pracował jako dziennikarz. Por. L. Tomaszewski, op. cit., s. 568-600. 
81 Ibidem, W. Chojnacki, poz. 178. 
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Druki ulotne

Oprócz gazetek w Wilnie były wydawane ulotki, a więc druki 
o objętości od jednej do czterech stron przeznaczone do szybkiego 
rozpowszechniania. Tak naprawdę nie wiadomo ile tego typu dru-
ków zostało wydanych w latach 1939-1945. Trzeba tu przypomnieć 
słowa ks. Kazimierza Kucharskiego o pierwszym okresie konspira-
cji i dużej ilości grup tajnych, których głównym przedmiotem było 
wydawanie ulotek i gazetek. Trochę informacji o drukach ulotnych 
znajdujemy w meldunkach Saugumy oraz w zachowanych relacjach. 

Pierwsze ulotki wydano w Wilnie, prawdopodobnie w paź-
dzierniku 1939 roku. Informacje o drukach ulotnych z okresu pier-
wszej okupacji sowieckiej i okupacji litewskiej posiadamy głównie
dzięki meldunkom Saugumy. 

Były one drukowane i kolportowane głównie przez organi-
zacje konspiracyjne, o których pisałem wyżej, a które zajmowały
się wydawaniem prasy podziemnej. W listopadzie lub grudniu 1939 
roku Organizacja Polski Walczącej kolportowała ulotkę pod tytu-
łem „Odezwa” zachęcającą do oporu przeciwko okupantowi, do 
wstępowania w szeregi OPW oraz do zachowania jedności. Ulotki
kolportowała pani Świderska zamieszkała przy ulicy Kalwaryjskiej
20. Były one prawdopodobnie przekazane również księżom w Su-
żanach, Podbrodziu i Korkużyszkach82.

W grudniu były także wydawane przez OPW odezwy „Funduszu
Walczących Polaków” oraz ulotki „Akademicy!”, „Polacy z ziem
okupowanych przez Rosję!”, „W Górę Serca” (w której stwierdzono,
że Litwa nie ma żadnych praw do Wilna i Wileńszczyzny), 
„Młodzież Polska”. W ulotkach protestowano przeciwko likwidacji
Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie, krytykowano
politykę okupanta wobec Polaków, wzywano do przeciwstawiania
się lituanizacji. OPW prowadziła bardzo szeroką działalność wśród
młodzieży szkolnej i akademickiej, która trwała do likwidacji
organizacji w styczniu 1940 roku83.
82 J. Wołkonowski, Penetracja polskiego podziemia na Wileńszczyźnie przez litewską policję bez-
pieczeństwa (listopad 1939 – lipiec 1940), [w:] Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na zie-
miach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941, pod redakcją M. Giżejewskiej 
i T. Strzembosza, Warszawa 1995, s. 344. 
83 Organizacja Polski Walczącej posiadała także nadajnik krótkofalowy „Radio Wolność” i w grudniu
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Ulotki wydawał też w tym okresie Józef Grzesiak „Czarny” 
w ramach Związku Bojowników Niepodległości. Wiadomo tylko
tyle, że były przepisywane na maszynie jeszcze przed rozpoczęciem
wydawania „Biuletynu” ZBN.

Dużo druków ulotnych było wydawanych w czasie trwania strajku
szkolnego w grudniu 1939 roku. Były one kolportowane przez orga-
nizacje działające w środowisku uczniowskim i akademickim, a więc 
przez: Związek Wolnych Polaków, Związek Bojowników Niepodległo-
ści, Organizację Polski Walczącej oraz przez Komitet Międzyszkolny84. 

W grudniu była też rozpowszechniana odezwa „Polacy!”, w któ-
rej Litwa była określana jako wróg nr 3, po Niemczech i Rosji. Ulotki
były podpisane przez Związek „Wolność”85.

Druki ulotne były także odbijane i kolportowane poza Wilnem.
Jak wynika z meldunków Saugumy w listopadzie 1939 roku kol-
portowano w Mejszagole ulotkę „Odezwa do Litwinów”, a w Duk-
sztach ulotkę „Do młodych Polaków w Duksztach”86.

W dniu święta narodowego Litwy, 16 lutego 1940 roku, Stron-
nictwo Narodowe kolportowało ulotkę „Do społeczeństwa polskie-
go. Rozkaz. 16 lutego wszyscy Polacy pozostają w domu”. Druki te
były rozrzucone na ulicach Wilna87.

W kwietniu 1940 roku nacjonaliści litewscy zaatakowali Pola-
ków modlących się w kościołach. Po tym wydarzeniu w Wilnie roz-
powszechniano ulotkę „Rozkazy Narodowe” zawierającą obowiąz-
ki Polaków podczas okupacji. Także w kwietniu 1940 roku ukazała 
się ulotka „Polacy” podpisana przez Obóz Narodu Walczącego i na-
wołująca do bojkotu święta 1 maja. W tym okresie kolportowano 
także ulotkę z przemówieniem Komendanta Głównego ZWZ gen. 

1939 roku nadała trzy kilkunastominutowe audycje – por. L. Tomaszewski, op. cit., s. 78 i 186, J. 
Wołkonowski, op. cit., s. 344 i 352. 
84 Por. m.in.: J. Wołkonowski, op. cit., s. 348-349, Tadeusz Dworakowski, Relacja o działalności 
Związku Wolnych Polaków Tadeusza Dworakowskiego zastępcy Komendanta ZWP Jana Kazimierza 
Mackiewicza, opr. A. Chmielarz, [w:] „Materiały Historyczne” nr 1, Kraków 1991, s. 150, L. Tomasze-
wski, op. cit., s. 186 i n.   
85 J. Wołkonowski, op. cit., s. 348. Nie wiadomo o jaki Związek „Wolność” chodzi, raczej (sądząc 
z analizy Manifestu Wolności) nie była to Organizacja Niepodległościowo-Socjalistyczna „Wolność”. 
Być może ulotkę kolportował Związek Wolnych Polaków.  
86 J. Wołkonowski, op. cit., s. 348. 
87 Publikację tą można określić jako początek walki cywilnej w Wilnie, tak jak za początek walki cy-
wilnej w Generalnym Gubernatorstwie uznaje się publikację z 25 stycznia 1940 roku w piśmie „Polska 
Żyje” wzywającą do bojkotu jawnego życia kulturalnego.   
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Kazimierza Sosnkowskiego, z 31 marca 1940 roku, wygłoszonym 
z Paryża, do Polaków w Kraju. W przemówieniu tym gen. Sosn-
kowski powiedział m.in.: Odbudujemy Polskę rządną, sprawiedliwą 
społecznie, lepszą i większą, w granicach zdatniejszych do obrony. 
Stanie z powrotem Kościuszko na Wawelu, Chrobrego przeniesiemy 
z Gniezna nad Odrę, dla Jagiełły wybierzemy miejsce na brzegach 
Bałtyku, Wilno, Lwów i wschodnie ziemie kresowe wrócą do Rzeczy-
pospolitej, otoczone chwałą niezłomnej wierności. Bracia Najdroż-
si z dalekiego kraju! (...) Bądźcie ostrożni i nie dajcie się sprowo-
kować. Nie dajcie się sprowokować do czynów nierozważnych!88.

W połowie maja 1940 roku była kolportowana ulotka 
z wystąpieniem gen. Władysława Sikorskiego z 1 maja 1940 roku. 
W przemówieniu tym Naczelny Wódz poruszył  m.in. sprawę anty-
polskich pogromów urządzanych przez Litwinów. Dochodzą do mnie 
od ludności zamieszkałej na Wileńszczyźnie głosy o ich tragicznym 
położeniu. Wileńszczyzna została zagarnięta bezprawnie a fakt prze-
jęcia jej przez Litwę z rąk sowieckich w niczym bezprawia tego nie 
umniejsza. Dnia 15 listopada 1939 roku Rząd Polski powziął uchwałę 
stwierdzającą, że fakty, dokonane ze strony Litwy przynajmniej nie 
zamykają spraw Wilna i Wileńszczyzny, że Polska praw swoich się nie 
zrzeka i będzie ich z całą bezwzględnością dochodzić. Krótkowzrocz-
ne metody ucisku i eksterminacji stosowane przez władze litewskie, 
wobec bezbronnej ludności polskiej, zaważą ciężko w ogólnym rozra-
chunku końcowym, tak jak z drugiej strony pomoc okazana Polakom 
przez naród litewski mogłaby się stać podstawą zgodnego współżycia 
z odbudowaną Polską. (...) Wszystkie ziemie powrócą do Macierzy, 
a Polska, która powstanie po rozbiciu nowoczesnego barbarzyństwa, 
będzie równie silna i równie szczęśliwa jak Polska Jagiellonów (...)89. 

To wystąpienie gen. Sikorskiego przypominające bezpraw-
ność podziału ziem Polski przez okupantów, podkreślało polskość
Wilna i ziemi wileńskiej. Słowa wypowiedziane przez Naczelnego 
Wodza będą się przewijały w tekstach publicystycznych druko-
wanych w prasie podziemnej. 

W formie ulotek był kolportowany na terenie Wilna w listo-
padzie (grudniu?) 1939 roku „Manifest Wolności” Organizacji 

88  Cyt. za: K. Sosnkowski, Materiały historyczne, Londyn 1966, s. 78. 
89  „Monitor Polski” Nr 104-109 z 10 maja 1940 roku, s. 38. 
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Niepodległościowo-Socjalistycznej „Wolność” (por. wyżej). Jako 
ulotka była rozpowszechniana w 1941 roku „Platforma Ideowa Wileń-
skiej Koncentracji Demokratycznej”90.

W lutym 1943 roku, w związku z planowaną przez Niemców
akcją mającą na celu pobór Polaków na roboty w Niemczech, płk
Aleksander Krzyżanowski wydał ulotkę zatytułowaną „Obwiesz-
czenie”. Zakazywał w niej dobrowolnego zgłaszania się na wyjaz-
dy do III Rzeszy i jakiejkolwiek współpracy z okupantem. Pola-
kom, którzy ze względu na wiek byli zagrożeni poborem (mieli być 
powołani mężczyźni w wieku 18-25 lat) nakazywał ukrywanie 
się. Przypomniał, że obowiązkiem każdego Polaka jest pomoc
ukrywającym się, zaś odmowa pomocy będzie karana jako zdrada
narodu91. 

W tym samym okresie (początek 1943 roku) została wydana 
druga ulotka zatytułowana „Polacy!”, wzywająca do odmowy pracy 
dla Niemców, zaś osoby wcielone przymusowo wzywała do sabotażu92. 

W czerwcu 1944 roku kolportowano ulotkę, podpisaną przez 
dowódcę 2 Zgrupowania Armii Krajowej, mjr. dypl. Mieczysława 
Potockiego „Węgielnego” skierowaną do Litwinów. Druk wydano 
w związku z zamordowaniem przez Litwinów mieszkańców polskiej 
wsi Glinciszki. Z rąk żołnierzy 258 batalionu litewskiego zginęło 39 
Polaków. Wśród zamordowanych były dzieci, kobiety, osoby w po-
deszłym wieku. Mord ten spotkał się z reakcją Komendanta Okręgu 
Wileńskiego „Wilka”. Polecił on przeprowadzenie 2 Zgrupowaniu 
akcji odwetowej. Właśnie zapowiedź tej akcji znajduje się w opisy-
wanej ulotce: Ostatnie wypadki we wsi Glinciszkach koło Podbrze-
zia, gdzie z ręki policji i szaulisów litewskich zostało rozstrzelanych 
80 Polaków93 (przeważnie kobiety i dzieci) – przebrały miarę na-
szej wyrozumiałości, więc z rozkazu Kom. Okr. WILKA karna eks-
pedycja Pol. Armii Krajowej wyrusza, by wymierzyć sprawiedliwą 
karę winnym. Nie będziemy jak wy mordować bezbronne kobiety
i dzieci. Kto winien – wiemy, i ręka nasza dosięgnie każdego...94.
90  L. Tomaszewski, op. cit., s. 337. 
91  Treść ulotki została opublikowana w „Pamiętniku Okręgu Wileńskiego AK” nr 10 z 2000 roku, s. 2.
92  Ibidem, s. 2-3. 
93 W rzeczywistości zostało zamordowanych 39 osób. 
94 Cyt. za: L. Tomaszewski, op. cit., s. 636, w odwecie za mord dokonany w Glinciszkach, żołnierze 
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Podpisany pod ulotką mjr Mieczysław Potocki zaprzecza, że
był jej autorem. Sądzi on, że ulotkę wydał i rozkolportował BIP
Komendy Okręgu95.

W okresie trzeciej okupacji sowieckiej na terenie Wilna były 
kolportowane druki ulotne skierowane do ludności polskiej, wyda-
wane zarówno przez Delegaturę Rządu, jak i przez Armię Krajową. 
Niektóre z nich się zachowały w zbiorach prywatnych i w archiwach.

W sierpniu 1944 roku Okręgowa Delegatura Rządu w Wilnie 
wydała ulotkę „Jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Powodem jej wydania było przestemplowywanie dotychczaso-
wych dokumentów osobistych mieszkańców Wilna. W przypadku 
podawania, że jest się obywatelem polskim, urzędnicy wpisywali
obywatelstwo sowieckie. Licząca cztery strony ulotka była prote-
stem przeciwko takim – bezprawnym z punktu prawa międzyna-
rodowego – praktykom96. 

12 sierpnia 1944 roku Okręgowa Delegatura Rządu w Wilnie 
wydała ulotkę „Prawda Wileńska – łgarstwem wileńskim”. Poruszała
ona kwestie związane z walką propagandową prowadzaną przez 
okupantów sowieckich. Dokładnie chodziło o sposób w jaki w ofi-
cjalnie wydawanej „Prawdzie Wileńskiej” przedstawiono zdobycie 
Wilna. Okazało się, że to partyzantka litewska walczyła i zdobywa-
ła Wilno97. W gazecie nie było też informacji o wybuchu powstania 
w Warszawie, dopiero 12 sierpnia zamieszczono wiadomość O rze-
komych walkach w Warszawie. Odpowiadając na ten artykuł, auto-
rzy ulotki napisali m.in.: Społeczeństwo polskie w Wilnie i na zie-
miach wschodnich wie doskonale, że Warszawa walczy i krwawi 
od dwóch tygodni. Społeczeństwo polskie wie doskonale, że w War-
szawie rozgrywa się jeden z największych dramatów w historii na-
szego Narodu, któremu to dramatowi przygląda się z zimną obojęt-
nością oprawca bolszewicki w okopach pod Stolicą. Ten oprawca 
czeka, aż Warszawa wykrwawi się dostatecznie dla jego nikczem-
nych planów, czeka – aż wykrwawiona legnie u jego plugawej nogi.
5 Brygady AK dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielorza „Łupaszkę”, zaatakowali i zdobyli 
ufortyfikowaną litewską wieś Dubinki, w której następnie zamordowali 27 mieszkańców, w tym ko-
biety i dzieci, por. R. Korab-Żebryk, Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 
1991, s. 135 i n. 
95  Ibidem, s. 442-443. 
96  Treść ulotki Prawdziwa historia..., op. cit., s. 2072, patrz także: W. Chojnacki, poz. 989. 
97  Treść ulotki Prawdziwa historia..., op. cit., s. 1934, patrz także: W. Chojnacki, poz. 1638. 
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W sierpniu lub wrześniu 1944 roku została w drukarni „Niepo-
dległości” odbita czterostronicowa ulotka „Nowi Targowiczanie”
sygnowana przez Polską Ligę Obrony Narodu (być może byli to wy-
dawcy „Orki” z początku 1944 roku)98. 

W październiku 1944 roku Okręgowa Delegatura Rządu w Wilnie 
wydała druk „W sprawie kapitulacji Warszawy”, wzywającą do
dwutygodniowej żałoby narodowej99.   

31 października 1944 roku został odbity w drukarni „Niepod-
ległości” „List otwarty ziemi wileńskiej i nowogródzkiej do pana 
premiera rządu J.K.M. Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bryta-
nii Windstona (!) Churchilla na ręce Rządu Polskiego w Londynie”. 
Autorami listu byli przedstawiciele konspiracyjnych partii i stronnictw 
politycznych skupionych w Konwencie Stronnictw Politycznych przy 
Okręgowym Delegacie Rządu. W liście przypomniano rolę, jaką Woj-
sko Polskie odegrało w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza udział 
Polaków w bitwie o Anglię, walkach na froncie włoskim oraz w Afry-
ce Północnej. Podkreślono, że Polacy stanowią większość zamiesz-
kującą tereny Wileńszczyzny (60% ludności okręgu i 90% w samym 
Wilnie). Autorzy listu apelowali do Winstona Churchilla o pomoc 
w dyplomatycznej walce o zachowanie Wilna w Rzeczypospolitej 
Polskiej. List kończył się dramatycznym apelem: (...) apelujemy do 
sumienia całego narodu Brytyjskiego, który Pan reprezentuje, oraz 
do sumienia wszystkich Wolnych Narodów Świata – wybawcie nas na-
prawdę z okrutnej niewoli, w której od 5-ciu lat trwamy, przywróćcie 
nam Wolność i Niepodległość i nie odrywajcie nas od macierzy!100.

7 listopada 1944 roku Okręgowa Delegatura Rządu w Wilnie 
wydała ulotkę zatytułowaną „Polacy!”, a dotyczącą zmian wprowa-
dzanych przez okupanta w szkolnictwie powszechnym. Po zajęciu 
Wilna przez Rosjan odżył na nowo szowinizm litewski. Nowe władze 
zaczęły likwidować szkoły z polskim językiem wykładowym (z 36 ist-
niejących pozostawiono tylko 14). Polskie szkoły zostały pozbawione 
wszystkiego, od wyposażenia sal po okna i opał. Tego typu kłopotów 
nie miały szkoły litewskie. Litwini chcieli w ten sposób zmusić Po-
laków, aby zapisywali swoje dzieci do szkół litewskich, w celu li-
98  W. Chojnacki, poz. 597. 
99  Ibidem, poz. 1830. W. Chojnacki podaje błędnie (prawdopodobnie jest to błąd drukarski), że ulotkę 
wydał ONR, nie zaś ODR.   
100  Treść ulotki Prawdziwa historia..., op. cit., s. 2298, patrz także: W. Chojnacki, poz. 573. 
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tuanizacji młodzieży polskiej. Ulotka zawierała apel skierowany do 
rodziców: Wzywamy rodziców do wycofania swej młodzieży ze szkół 
litewskich i skierowanie jej do nielicznych pozostałych szkół z polskim 
językiem wykładowym. Jeśli nie starczy miejsca, lepiej by młodzież 
uczyła się sama w domu, niż żeby miała iść na litewską zagładę. Pola-
cy. Pamiętajcie – ani jedno polskie dziecko nie może pozostać w litew-
skiej szkole. Wzywamy was do całkowitego bojkotu szkół litewskich101. 

28 listopada 1944 roku wydano ulotkę „Polacy!” dotyczącą 
zapowiedzianej przez władze okupacyjne paszportyzacji ludności 
Wilna i Kowna. Ulotka została wydana przez Konwent Stronnictw 
Politycznych przy Okręgowym Delegacie Rządu. Ulotka przypomi-
nała, że akcje paszportyzacji łączą się z nadaniem obywatelstwa so-
wieckiego. Wskazywała jak Polacy powinni się zachowywać podczas 
paszportyzacji: Jeśli w ostateczności będziecie zmuszeni pójść do ko-
misariatów milicji w celu dokonania formalności, związanych z po-
nowną paszportyzacją, to podkreślajcie stanowczo i zdecydowanie,
że jesteście Polakami oraz że byliście, jesteście i nadal pragnie-
cie pozostać obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. W wypad-
ku, gdyby od was żądano jednocześnie przy paszportyzacji (co jest 
wielce prawdopodobne) jakiejś „opcji” na rzecz Państwa Polskie-
go, lub tym bardziej wyrażenia „dobrowolnej” zgody na opuszcze-
nie tych, zamieszkanych przez Was, ojczystych terenów i wyjazd za 
Bug – obowiązkiem Waszym jest uchylić się od tego, oświadczając 
(...) co następuje: Obywatelstwa sowieckiego nie przyjmuję, opto-
wać na rzecz Państwa Polskiego nie potrzebuję, gdyż i bez tego
jestem i pozostanę obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Co zaś do
możliwości ewentualnego wyjazdu z tych ziem wypowiem się po 
skończonej wojnie, gdy granice Państwa Polskiego jak i innych
państw, będą ustalone ostatecznie drogą traktatów pokojowych. 
Do tego czasu żadnej dobrowolnej zgody na wyjazd nie daję102.    

W okresie okupacji na Wileńszczyźnie wydrukowano i kol-
portowano kilkadziesiąt druków ulotnych, które szybciej niż prasa 
podziemna rozpowszechniały istotne w danym momencie informa-
cje. Ulotki z pewnością docierały do szerszego grona odbiorców 

101  Treść  ulotki Prawdziwa historia..., op. cit., s. 2322-2323, patrz także: W. Chojnacki, poz. 1834. W. Cho-
jnacki podaje błędnie (prawdopodobnie jest to błąd drukarski), że ulotkę wydał ONR, nie zaś ODR. 
102  Treść ulotki Prawdziwa historia..., op. cit., s. 2353-2354. 
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niż krąg czytelników konspiracyjnych gazetek. Często były one reak-
cją na zdarzenia mające miejsce na terenach okupowanych, wzywały 
do określonych zachowań względem okupantów, a także stanowiły 
formę komunikacji z Litwinami, wzywając ich do zaniechania represji 
wobec polskiej ludności Wileńszczyzny. Ulotki te, podobnie jak prasa, 
są ciekawym źródłem do historii życia codziennego pod okupacją.

Epilog. Działalność wydawnicza 5 i 6 Wileńskiej Brygady AK 
(1945 – 1946)

Od połowy 1944 roku Wilno było w rękach Rosjan. W czerwcu
1945 została rozbita Okręgowa Delegatura Rządu103 w Wilnie. Część
oddziałów partyzanckich, które uniknęły rozbrojenia przez Ro-
sjan, przedostały się przez Białostocczyznę na tereny Polski Cen-
tralnej i Zachodniej. Mjr Antoni Olechnowicz stanął na czele 
„eksterytorialnego” Wileńskiego Okręgu AK. Jemu podporządko-
wał się mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, dowódca oddzia-
łów partyzanckich 5 i 6 Wileńskiej Brygady AK, które od kwiet-
nia 1945 operowały na terenie Polski północnej. I właściwie tu 
zakończyła się także konspiracyjna działalność wydawnicza, 
która miała swój początek w październiku 1939 roku w Wilnie.

Właściwie jako pierwszą należy omówić ulotkę „Porównanie”, 
ponieważ prawdopodobnie była kolportowana już w 1945 roku104, a po 
drugie zawierała słowa, które były mottem podziemnej działalności 
wydawniczej: Stałe napaści uzasadnione jedynie z punktu widzenia 
rozumowania zaprzedanych Rosji nowoczesnych marksistowskich 
„targowiczan” w osobach obecnego „rządu” i jego filarów z P.P.R. 
zmuszają nas do szerszego rozpoczęcia konspiracji prasowej, by we 
właściwym czasie  świetle pokazać społeczeństwu cel naszej walki105.     

Następne (chronologicznie) ulotki zostały wydane przez 
dowódcę 5 Brygady Wileńskiej mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupa-

103 Była to tzw. „Druga Delegatura”. „Pierwsza Delegatura” została rozbita w okresie sierpień – gru-
dzień 1944 roku, kiedy NKWD aresztowało Okręgowego Delegata Rządu Z. Federowicza oraz człon-
ków władz delegatury. Na czele „Drugiej Delegatury” stanął J. Dobrzański, który został aresztowa-
ny przez NKWD w czerwcu 1945 roku, zaś ostatniego Delegata –  Adama Galińskiego aresztowano 
w lipcu 1945 roku. 
104  W. Chojnacki, poz. 1630. 
105  Ibidem. 
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szkę”. Po opuszczeniu terenu Wileńszczyzny i rozpoczęciu dzia-
łalności na Pomorzu Gdańskim, mjr Zygmunt Szendzielarz polecił 
zorganizować zaplecze do wydawania materiałów propagandowych. 
Zadanie to otrzymał w styczniu 1946 roku wachm. Wacław Beynar 
„Orszak”. Udało mu się kupić powielacz od administratora jednego 
z okolicznych majątków. W Bydgoszczy zakupił papier, matryce i far-
bę drukarską. Pierwsza tajna drukarnia mieściła się w lokalu sióstr 
Natalii i Jadwigi Laskowskich, przy ulicy Liczmańskiego 18 w Gdań-
sku – Oliwie106. Odbito w niej w marcu, przygotowaną osobiście 
przez mjr. „Łupaszkę”, odezwę skierowaną do żołnierzy Ludowe-
go Wojska Polskiego. W apelu tym przypomniano, że Polska, któ-
ra jako pierwsza rozpoczęła walkę z hitlerowcami, straciła na mocy 
porozumień jałtańskich suwerenność, zaś rządzący nią obecnie 
ludzie, przed wojną byli sądzeni za szpiegostwo lub malwersacje 
gospodarcze. Zwrócono się bezpośrednio do żołnierzy: Polska nie 
jest samodzielna i demokratyczna. Wy o tym sami najlepiej wiecie. 
Wam, którzy od Lenino aż po Berlin obficie zrosiliście krwią dro-
gę tę i zasłaliście trupami niejedno pobojowisko, każą stawać na 
baczność i oddawać honory i wykonywać rozkazy oficerów sowiec-
kich, przebranych w polskie mundury. (...) Nie jesteśmy żadną ban-
dą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. 
My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Niejeden z waszych ojców, 
braci i kolegów jest z nami. (...) Oficerowie i sługusy sowieccy uży-
wają Was do obław przeciwko nam, każą Wam strzelać do nas. Gdy 
użyją Was do takiej niecnej roboty, zbiorowo odmawiajcie wykona-
nia rozkazu. (...) Pamiętaj Żołnierzu, że strzelając do nas, możesz 
być mordercą ojca swego, brata względnie najbliższego swego przy-
jaciela. NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ I BRATERSTWO!!!! PRECZ ZE 
ZDRAJCAMI! którzy zaprzedali Kraj i Naród Polski – Sowietom107.

Ulotka, odbita w nakładzie ok. 2000 egzemplarzy została
dostarczona przez „Orszaka” do Torunia, Łodzi i Poznania, gdzie
miała być rozrzucona tego samego dnia. 

Do pomocy „Orszakowi” została przydzielona Maria Lewkowicz
„Chętna”. Po jego aresztowaniu sprawy związane z propagandą 

106 K. Krajewski, T. Łabuszewski „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej
AK (1944-1952), Warszawa 2002, s. 528 i n., dalej:  Krajewski-Łabuszewski, „Łupaszka”... 
107 K. Krajewski, T. Łabuszewski, Od „Łupaszki” do „Młota” 1944-1949. Materiały źródłowe
do dziejów V i VI Brygady Wileńskiej, Warszawa 1994, s. 125-127, dalej: Krajewski-Łabuszewski,
Materiały..., patrz także: W. Chojnacki, poz. 917. 
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przejął Feliks Selmanowicz „Zagończyk”108. W lokalu przy 
ul. Mickiewicza 45, należącym do Lecha Krzywickiego „Leszka”, 
odbił on ok. 1000 egzemplarzy omówionej wyżej ulotki, jednak 
ze względu na trwające aresztowania nie udało się jej rozkolpor-
tować (większość otrzymał „Łupaszka” w czerwcu 1946 roku podczas
koncentracji). 

W 1946 zostały wydane trzy ulotki sygnowane przez mjr. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszkę”. Jedna z nich, kolportowana w maju, 
zawierała wezwanie do kontynuowania walki. Ulotka zaczynała 
się od słów: Nie mamy ani prasy własnej, ani wolności słowa, ani 
wolności zebrań, ani prawa wiązania się w stronnictwa polityczne 
– jesteśmy więc pozbawieni wszystkich dobrodziejstw demokracji! Jed-
nopartyjne rządy komunistyczne biorą „myśl w obcęgi”, pozbawiają 
człowieka woli, przywiązań, umiłowań, tych najistotniejszych cech 
człowieczeństwa i czynią z niego pozbawionego ducha i serca robota. 
Gdy chodzi o Naród – ten wtedy zatraca własne oblicze i przesta-
je istnieć! W ulotce znalazła się także zapowiedź ukarania zdrajców.

Znane są także ulotki kolportowane przez 6 Wileńską Bry-
gadę AK. Jedna z nich, podpisana przez późniejszego dowódcę 
6 Brygady ppor. Władysława Łukasika „Młota”, została wyda-
na w związku ze zbliżającym się referendum. Znalazło się w niej 
wezwanie do głosowania na dwa pierwsze pytania – NIE, zaś na 
trzecie – TAK, bowiem: Każdy obywatel powinien o tym pamię-
tać, że zarządzane tereny zachodnie stanowią rdzenne polskie zie-
mie, które kiedyś od Polski przez Niemców odebrane (...)109. Ulotka
zawierała też ciekawy – z punktu widzenia walki propagandowej 
– napis: Uwaga! Afisz pod obserwacją za zerwanie kula w łeb.

Druga ulotka wydana przez 6 Brygadę dotyczyła akcji ujawnie-
niowej zorganizowanej przez płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”. 
Opisano w niej kulisy podpisania przez „Radosława” odezwy wzywa-

108 Feliks Selmanowicz „Zagończyk” (1904-1946) sierż./ppor., uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, 
współpracownik II Oddziału, następnie w KOP, w czasie okupacji żołnierz kolejno 3, 5 i 4 Brygady 
AK, uczestnik operacji „Ostra Brama”, rozbrojony przez Rosjan, zesłany do obozu w Kałudze, skąd 
uciekł w 1945 roku. W końcu 1945 roku nawiązał kontakt z mjr. „Łupaszką”, spoczęły na nim zadania 
związane z organizacją zaplecza dla oddziałów zbrojnych oraz z informacją i propagandą. Aresztowany 
w Gdańsku został skazany na karę śmierci, którą wykonano 28 sierpnia 1946 roku, por. Krajewski-
Łabuszewski. „Łupaszka”...., op. cit., s. 518-519. 
109  Krajewski-Łabuszewski, Materiały..., op. cit., s. 128. 
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jącej żołnierzy Armii Krajowej do ujawniania się i likwidacji struktur 
konspiracyjnych – „Radosław” podpisał odezwę, będąc osadzonym
w więzieniu. Ulotka zawierała także list płk. Janusza Szlaskiego 
„Prawdzica” wystosowany do płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”: 
Melduję, że w sprawie ujawnienia się A.K. zostałem wprowadzony 
w błąd. Akcję tę uważam za zdradę najświętszych naszych poczynań. 
Po rozpatrzeniu całokształtu sprawy doszedłem, po głębokiej analizie 
do przekonania, że ujawnienie się szkodzi interesom Polski. Wobec 
tego nie chcę przykładać ręki do tak niecnego dzieła i wypowiadam 
Panu posłuszeństwo110. Ulotka kończyła się apelem o kontynuowanie 
walki z okupantem. Odezwa została podpisana przez dowódcę 6 Par-
tyzanckiej Brygady Wileńskiej ppor. Lucjana Minkiewicza „Wiktora”111. 

Kolejny druk wydany przez 6 Wileńską był skierowany do 
Żołnierzy Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa. W przeci-
wieństwie do poprzednich nie podpisana przez żadnego z dowódców 
oraz nie była datowana112. W ulotce wskazywano na brak sukcesów 
LWP i UB w walce z oddziałami brygad partyzanckich i wzywała 
do zaprzestania bratobójczej walki, gdyż: Walki te przynoszą śmierć 
dla wielu młodych, pełnych dzielności, patriotyzmu i prawa do ży-
cia istnień – śmierć zupełnie niepotrzebną. Oszczędźmy świętej Pol-
skiej Krwi, której morze wytoczył z nas znienawidzony Niemiec, swo-
imi metodami masowych rozstrzeliwań, obozów koncentracyjnych, 
krematoriów, a którą wytacza dziś swoistą  metodą czerwona Rosja, 
dążąc szatańskimi metodami do wymarnowania najżywotniejszych 
sił naszego Narodu. (...) Powtarzamy – my – Oddziały Leśne z wami 
żołnierze W.P. i U.B. walki nie chcemy. Jednak twardo i bezwzględ-
nie prowadzić ją będziemy przeciwko każdemu wrogowi, choćby był 
nim nawet Polak113. Ta przepisywana na przebitce jednostronicowa 
ulotka, jest ostatnim znanym drukiem konspiracyjnym 6 Brygady. 

110 Ibidem, s. 128-129, W. Chojnacki, poz. 1934, podaje, że ulotka została wydana w październiku 
1945 roku, K. Krajewski i T. Łabuszewski podają jako rok wydania 1946. Należy przychylić się raczej
do drugiej tezy, choćby z tego powodu, że rozkaz nadający oddziałowi partyzanckiemu nazwę 6 Bry-
gady został wydany 26 lutego 1946 roku. 
111  Pełnił tę funkcję do 19 października 1946 roku. 
112  W. Chojnacki, poz. 1949, podaje, że wydrukowano ją w maju 1946 roku. 
113  Krajewski-Łabuszewski, Materiały..., op. cit., s. 131-132. 
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Zakończenie

Wilno było jednym z największych ośrodków wydawniczych
w czasie II wojny światowej. Pod względem wydawanych tytułów
(udało się ustalić 55 tytułów prasy wydawanej w Wilnie w latach
1939-1945) znajdowało się w niewątpliwej czołówce. Nie mogło
konkurować z takimi ośrodkami wydawniczymi jak Warszawa,
gdzie w szczytowym okresie rozwoju ruchu wydawniczego wydano
ponad 340 tytułów prasy konspiracyjnej114. Należy jednak pamiętać,
że w Warszawie ukazywało się co najmniej 60% całej prasy
podziemnej115. Drugim co do wielkości ośrodkiem wydawniczym
były Kielce z liczbą 160 tytułów wydawanych w latach 1939-1945116,
zaś trzecim Kraków, w którym w okresie II wojny światowej uka-
zywało się 158 pism konspiracyjnych117. W Rzeszowie wydano
111118, a w Lublinie 103 tytuły119. W najsilniejszym na kresach po-
łudniowo-wschodnich ośrodku wydawniczym – Lwowie, do rąk
czytelników trafiło 77 tytułów polskiej prasy podziemnej120. 

W Wilnie, w okresie kolejnych okupacji, podobnie jak w ca-
łym okupowanym kraju, prasa konspiracyjna odgrywała poważną 
rolę w życiu społeczeństwa. Władysław Bartoszewski napisał o niej: 
Znaczenie społeczne naszej prasy konspiracyjnej i jej autorytet 
należały do najbardziej interesujących fenomenów psychologicznych
życia społecznego w okresie okupacji. Anonimowi ludzie przemawia-
jący w imieniu swoich środowisk (grup, partii, stronnictw), w niepod-
pisanych artykułach, do nieznanych czytelników, za pośrednictwem 
tajnie kolportowanych pism wpływali w bardzo poważnym stopniu na 
kształtowanie się poglądów i wytwarzanie się określonych norm po-
stępowania akceptowanych przez opinię publiczną. Ogłaszane w pra-
sie konspiracyjnej zarządzenia Kierownictwa Walki Cywilnej, czy od 

114 S. Lewandowska, Prasa okupowanej Warszawy 1939-1945, Warszawa 1992, s. 135. 
115 Ibidem. 
116 M. Adamczyk, Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie 1939-1945, Kraków 1982, s. 170-206. 
117 J. Jarowiecki, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków
1980, s. 338-372. 
118  Z. Sokół, Rzeszowska prasa konspiracyjna 1939-1945, Rzeszów 1989, s. 202-260. 
119  Z. J. Hirsz, Lubelska prasa konspiracyjna 1939-1945, Lublin 1968, s. 97-233. 
120  A, Cieślikowa, Prasa okupowanego Lwowa, Warszawa 1997, s. 15. 
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lipca 1943 roku Kierownictwa Walki Podziemnej, wskazówki, zalece-
nia i ostrzeżenia powtarzane z ust do ust, żyły potem własnym życiem 
również wśród tych ludzi, do których prasa tajna nie zawsze dociera-
ła i znajdowały w poważnym stopniu posłuch w różnych sprawach – 
zarówno mniejszej jak i większej wagi – dotyczących postawy wobec 
okupanta lub manifestowania pewnych form solidarności narodowej121.

Podziemie Wileńskie było częścią organizmu, który obec-
nie nazywamy Polskim Państwem Podziemnym. Tajna prasa była 
odpowiednikiem prasy legalnej w niepodległym państwie – mieli-
śmy oficjalne organy prasowe władz podziemnych zarówno wojsko-
wych, jak i cywilnych, pisma partii i stronnictw politycznych czy 
grup społecznych. Nie wiemy nawet ile tytułów się ukazało. Kolej-
ni okupanci doskonale wiedzieli jakie zagrożenie dla ich polityki 
niesie wolne słowo i starali się je zniszczyć wszelkimi sposobami. 

Obecnie udało się nie tylko uzyskać informacje, ale nawet od-
naleźć oryginalne egzemplarze pism konspiracyjnych wydawanych
w Wilnie. Niestety po wielu ślad zaginął. Zupełnie nieznany rozdział
stanowi historia prasy konspiracyjnej w wileńskim getcie. Jeszcze
gorzej wygląda stan naszej wiedzy na temat druków ulotnych. 

Twórcy pism konspiracyjnych – autorzy, redaktorzy, druka-
rze i kolporterzy za swoją działalność zapłacili wysoką cenę, często 
najwyższą. Ich nazwiska widnieją na listach straconych w Ponarach, 
zesłanych na Sybir, wśród więźniów Saugumy, Gestapo, NKWD 
i UB. Niektórzy znaleźli sie po 1941 r. w 2 Korpusie, gdzie konty-
nuowali walkę rozpoczętą we wrześniu 1939 roku. Inni wyzwalali 
Wilno w lipcu 1944 roku. Wszystkich łączyło jedno – wypełnie-
nie słów Marszałka Józefa Piłsudskiego: My proszę was żyjemy 
tylko wówczas, gdy mamy bibułę. My (...) śpiący tu jesteśmy, bibuła 
nas budzi! 

Jacek A. Żurawski

121  W. Bartoszewski, Tajna prasa w okresie okupacji 1939-1945 i jej rola w życiu społeczeństwa, [w:] 
Na drodze do Niepodległości, Paryż 1987, s. 182. 
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Gwiazdy spadające

Nie tak powinno być, nie tak –
nie tak, jak dziś i wczoraj –
Przesiane przez nocy przetak
gwiazdy spadają wieczorem...

Mocne powinny być ręce,
mocne powinny być słowa –
– Gwiazdy spalają się w męce
w upalne noce sierpniowe...

Tak długo stoję, tak długo...
serce mi stliło zwątpienie.
– Z jękiem padają na ugór
czarne wystygłe kamienie. 
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Prokuratura Wojskowa 1 Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Zbrojnych 
w ZSRS (15 V – 30 VIII 1943)

Prokuratura wojskowa jest to – według Leksykonu wiedzy woj-
skowej – organ strzegący praworządności w wojsku. Wszczyna ona 
i prowadzi postępowanie karne oraz wnosi oskarżenie do sądów woj-
skowych przeciw podejrzanym o popełnienie przestępstw, nadzoruje 
wykonywanie wyroków sądowych1. Historia komunistycznej proku-
ratury wojskowej była ściśle związana z powstaniem 1 Dywizji Pie-
choty (DP) im. Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS.

Organizacja prokuratury

Wraz z powstaniem 1 DP wyłonił się problem zorganizowania 
organów, które zapewniłyby odpowiedni poziom dyscypliny m.in. 
przez stosowanie środków karnych wobec żołnierzy naruszających 
w sposób drastyczny zasady porządku wojskowego. Zadanie to zo-
stało powierzone prokuratorom wojskowym. Już w strukturze orga-
nizacyjnej 1 DP, która tworzona była na podstawie etatu nr 04/500 
z 16 października 1942 r. sowieckiej dywizji piechoty gwardii Armii 
Czerwonej przewidziana była prokuratura wojskowa, sąd polowy oraz 
oddział informacji, który stał się zalążkiem kontrwywiadu Wojska 
Polskiego2. Prokuraturę dywizji tworzyli: prokurator i oficer śledczy3.
Pierwszym oficerem służby sprawiedliwości został ppłk Stefan 
Piekarski, mianowany na stanowisko przewodniczącego Wojskowego 
1 Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979, s. 334. 
2 A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 21; W. Tkaczew, Powsta-
nie i działalność organów Informacji Wojska Polskiego w latach 1943-1948, Warszawa 1994, s. 9. 
3 A. Wesołowski, W cieniu wojny i polityki. Sądownictwo Wojska Polskiego na froncie wschodnim
w latach 1943-1945,Toruń 2003, s. 157. 
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Sądu Polowego 1 DP 19 czerwca 1943 r., który przystąpił do organi-
zowania sądu wojskowego i podległej mu prokuratury wojskowej4. 

Jednak nie było to łatwe zadanie. Dlatego, że realizacja tych 
zamierzeń uzależniona została od zasobów ludzkich, które w wyniku 
działań wojennych zostały wyczerpane. Dotyczyło to nie tylko ka-
dry oficerskiej i podoficerskiej w jednostkach liniowych, ale również 
kadry sądowo-prokuratorskiej, która byłaby w stanie sprostać zwięk-
szającym się – wraz z tworzeniem kolejnych jednostek wojskowych 
– a wraz z nimi powstawaniem prokuratur wojskowych, obowiązkom. 
Jak podaje Krzysztof Szwagrzyk tylko w Katyniu zamordowano 374 
oficerów będących po studiach prawniczych, w tym 33 sędziów i 127 
adwokatów. Należy podkreślić, że większość oficerów – zawodowych 
prawników – opuściła terytorium ZSRS wraz z armią gen. Włady-
sława Andersa. W formującej się dywizji znajdowali się co prawda 
prawnicy, jednak byli to ludzie z bardzo małą lub żadną praktyką, 
nieznający specyfiki wojskowego wymiaru sprawiedliwości i niepo-
siadający stopni wojskowych. Stąd kształtowana kadra wykazywała 
brak doświadczenia praktycznego związanego z działalnością pro-
kuratur wojskowych. Kolejną trudnością był brak uregulowań praw-
nych, które stanowiłyby podstawę działania prokuratur wojskowych. 

Skład osobowy

Rozkazy dzienne dowódcy wskazują, że 27 czerwca 1943 r. na 
stanowisko sędziego śledczego prokuratury 1 DP został wyznaczony 
oficer bez stopnia Zygmunt Braude5. Początkowo wielu oficerów po-
lityczno-wychowawczych nie posiadało przygotowania wojskowego, 
dlatego nie otrzymywali oni stopni wojskowych, a jedynie tytuł „ofi-
cer bez stopnia” (z zachowaniem wszelkich uprawnień oficerów). Do-
piero pod koniec lipca 1943 r., po przeszkoleniu wojskowym i wery-
fikacji, oficerom politycznym przyznano stopnie wojskowe6. Braude, 
urodzony 17 sierpnia 1903 r. w Warszawie, magister prawa UW; 
aplikant sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, aplikant adwo-
4 F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946-1955), Kraków
2005, s. 37. 
5 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), III.7.486, Rozkaz nr 27 dowódcy 1 DP, 27 VI 1943 r., k. 20.
6 Zob. K. Łastawski, Rozwój kadry 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w latach 1943-1945, 
„Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej” 1973, nr 76, s. 40.   
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kacki i adwokat w Warszawie. Późniejszy wysoki funkcjonariusz
w strukturach MBP. 

7 lipca 1943 r. na mocy uchwały Zarządu Głównego Związku 
Patriotów Polskich (ZG ZPP) stanowisko prokuratora wojskowego 
dywizji objął mjr Hilary Minc – dotychczasowy szef Wydziału 
Oświatowego Dywizji7. Pierwsze zmiany personalne w prokuraturze 
przyniósł rozkaz dowódcy 1 DP z 3 lipca 1943 r. Na mocy tego rozkazu 
z funkcji ,,p.o. sędziego śledczego prokuratury wojskowej” odwołany 
został „oficer bez stopnia” Braude i wyznaczony na to stanowisko szer. 
Leon Grossfeld8. W lipcu 1943 r. skompletowano podstawowy skład 
osobowy prokuratury wojskowej. Oznaczało to, że rozpoczął działal-
ność pierwszy w historii ludowego Wojska Polskiego organ procesowy.

Zmiany personalne w Prokuraturze Wojskowej 1 DP  nastąpiły 
11 września 1943 r. Tego dnia odwołany został z funkcji prokura-
tora wojskowego mjr Minc, który odmówił poparcia aktu oskarże-
nia przeciwko oficerowi sowieckiemu, którego oskarżono o popeł-
nienie przestępstwa kradzieży i wnioskowano o wymierzenie kary 
śmierci. Był to pierwszy w dywizji wyrok śmierci zatwierdzony 
przez gen. Berlinga. Po mjr. Mincu prokuratorem 1 DP został chor. 
(od 6 października 1943 r. kpt.) Stefan Jędrychowski9. Tak skomple-
towane organy prokuratury wojskowej przetrwały do końca 1943 r.

Pierwsze decyzje prawne ideologicznie ukierunkowane 
na kształt przyszłego państwa polskiego

Wraz z powstawaniem polskich jednostek wojskowych na ob-
szarze ZSRS, tworzono od podstaw nowy system prawno-sądowy 
wzorowany na prawie sowieckim. Polityczne zwierzchnictwo, aż do 
21 lipca 1944 r. nad organizującymi się w ZSRS, polskimi oddziała-
mi wojskowymi, sprawował ZG ZPP w ZSRS. Dlatego opracowanie 
pierwszych przepisów wojskowego prawa karno-materialnego powie-
rzono żołnierzom-prawnikom sowieckim służącym w 1 DP na czele 
z przewodniczącym Sądu Polowego 1 DP ppłk. Stefanem Piekarskim,
którego późniejsza działalność w wojskowym wymiarze sprawiedli-
wości odcisnęła tragiczne piętno. W dniach 27-30 grudnia 1944 r.
7  CAW, III.7. 488, Rozkaz dzienny nr 52 dowódcy 1 DP, 7 VII 1943 r., k. 100. 
8  Ibidem, Rozkaz nr 33 dowódcy 1 DP, 3 VII 1943 r., k. 30. 
9  CAW, III. 23.75,  Rozkaz Nr 5 z 31 VIII 1943 r., k. 7. 
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przewodniczył rozprawie Wojskowego Sądu Polowego w Kąkole-
wnicy przeciwko żołnierzom LWP, z oddziału partyzanckiego
AK „Szarugi”, zmobilizowanych do 2 Armii WP. Skazanych na
karę śmierci zamordowano w nocy 5 stycznia 1945 r. w lesie „Uroczy-
sko Baran” koło Kąkolewnicy10. W latach 1945-1953 na najwyższy
wymiar kary skazał 32 osoby11.

Już 7 lipca 1943 r. ZG ZPP przyjął uchwałę, która regulowa-
ła problemy dotyczące ustroju, zasad i podstaw działania wojskowej 
służby sprawiedliwości. Uchwała wskazywała, że wyroki sądów woj-
skowych wydawane będą w imieniu Narodu Polskiego, określała tryb 
zaskarżania wyroków, wyposażała dowódcę PSZ w ZSRS w prawo 
łaski oraz ustanawiała tryb i warunki dokonywania zmian w obowią-
zujących przepisach karnych. Tego samego dnia wprowadzono w ży-
cie pierwsze przepisy wojskowego prawa materialnego – Kodeks Woj-
skowy (kw) PSZ w ZSRS12. Kodeks ten wzorowany był na kodeksie 
karnym Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z 1926 r.

Jednak wobec licznego napływu ochotników i żołnierzy do 
ośrodków formowania w Sielcach, kierownictwo wojskowe i partyj-
ne domagało się realizacji określonej polityki karnej, w tym proku-
ratorskiego nadzoru nad wszystkimi dziedzinami życia wojskowego. 
Do tego rodzaju praktyk przyzwyczajeni byli zwłaszcza oficerowie 
wywodzący się z Armii Czerwonej. Żądano surowej represji, co 
nie mogło pozostać bez wpływu na funkcjonowanie sądownictwa 
i prokuratury. Dlatego też, poza strukturalnymi sprawami, „twórcy” 
polskiego wymiaru sprawiedliwości, ustanowionego dla jednostek 
wojskowych tworzonych na terytorium ZSRS, opracowali, w porozu-
mieniu ze ZPP w ZSRS, wytyczne określające zasady walki z ,,wro-
gami ludu”, za których uważano żołnierzy krytykujących stosunki 
sowieckie i wypowiadających się pozytywnie o Polsce przedwrze-
śniowej lub rządzie RP w Londynie, a którymi mieli się kierować 
w swych orzeczeniach prokuratorzy wojskowi. Szczególnie aktywny 
w tym zakresie okazał się dowódca dywizji płk Berling, który ko-
10 Z. Leszczyńska, Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sądów wojskowych 1944-1955, Lublin 2006, 
s. 113-114. 
11 Zob. K. Szwagrzyk, Wojskowy Sąd Okręgowy IV w latach 1945-1954, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 
(ZHW) 2000,  z. 14, s.106. 
12 Zob. R. Leśkiewicz, Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946-1955). Organizacja, funkcjonowa-
nie, procesy archiwotwórcze, Warszawa-Poznań 2009 r., s. 49; A. Wesołowski,  W cieniu…, op. cit., 
s. 67-71; A. Lityński, O prawie…, op. cit., s. 31-32. 
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rzystając z przysługujących mu uprawnień – wydał szereg rozkazów, 
tworząc prowizoria prawne w poszczególnych partiach tego prawa. 

Berling rozpoczynając określenie statusu prawnego proku-
ratora wojskowego, już 24 lipca 1943 r. rozkazem nr 50, na wzór 
sowiecki, zlikwidował instytucję niezależnego sędziego śledczego, 
którego zastąpiono oficerem śledczym prokuratury13. W stosunku do 
przepisów kodeksu postępowania karnego z 1936 r. była to istotna 
zmiana. Struktura postępowania przygotowawczego z 1936 r. odzna-
czająca się różnicą form, zakresu i celu postępowania utrudniała w po-
ważnej mierze ingerencję organów państwowych w zakresie ścigania. 
Natomiast podstawową cechą przepisów proceduralnych zawartych 
w wydanym przez Berlinga rozkazie było to, że skupiały one postę-
powanie przygotowawcze w rękach prokuratora – dawały mu szerokie 
uprawnienia w procesie, możność zarządzenia śledztwa w konkret-
nych sprawach objętych dochodzeniem, wydawaniu zgody na przedłu-
żanie dochodzenia, a przede wszystkim dawały mu prawo stosowania 
tymczasowego aresztowania, które to uprawnienie należało wedle 
kodeksu z 1936 r. tylko do sądu. W rozkazie tym, po raz pierwszy 
wskazano, że śledztwo wszczynane jest przez prokuratora wojsko-
wego lub przez wydział informacji wojskowej, przy czym śledztwo 
w sprawach zdrady Narodu, szpiegostwa, pomocy państwu nieprzyja-
cielskiemu, aktu terroru, sabotażu, zaboru broni palnej obligatoryjnie 
przekazano do prowadzenia przez wydział informacji wojskowej14.

Regulacje te, stworzone na obszarze ZSRS, nie tylko przenie-
siono na terytorium Polski, ale zapoczątkowały one bardzo restryk-
cyjny okres wykorzystania prawa karnego do walki z przeciwnikami 
politycznymi. Także prawo to – na wzór systemu prawa sowieckiego 
stworzyło możliwość objęcia jurysdykcją sądownictwa wojskowego 
także ludności cywilnej. Pierwszym aktem, który to zapoczątkował był 
Kodeks Postępowania Karnego (kpk) PSZ w ZSRS z 26 listopada 
1943 r. 

Kompetencje prokuratury wojskowej

Należy zaznaczyć, że w momencie powołania 1 DP organy wy-
miaru sprawiedliwości nie dysponowały skodyfikowanym systemem

13 CAW, III.7. 486, Rozkaz dzienny nr 50, 24 VII 1943 r., k. 54. 
14 Ibidem; A. Lityński, O prawie i sądach…, op. cit., s. 33. 
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prawa, który mógłby stanowić podstawę prawną ich działania. 
Formą prawną określającą strukturę tych organów i kompetencje
prokuratur były rozkazy, które najczęściej przepisywały treść pra-
wa sowieckiego i wykorzystywały przepisy sowieckich regula-
minów dyscyplinarnych. To właśnie prokurator wojskowy działa
z ramienia dowództw – pisał Aleksander Tarnowski – i stoi na stra-
ży należytego wykonywania wydawanych przez to dowództwo 
rozkazów. Zdaniem tego autora prokurator wojskowy powinien 
wszcząć postępowanie w takich wypadkach jak: naruszenie pra-
wa, niedbalstwo oraz uchybienia w wykonywaniu rozkazów oraz 
spowodować natychmiastową reakcję wymiaru sprawiedliwości15. 

Należy zaznaczyć, że w maju i czerwcu 1943 r. stan przestęp-
czości w dywizji był znikomy. Występujące przypadki naruszenia 
dyscypliny wojskowej lub godzenia w inne ważne interesy powsta-
jącej jednostki załatwiane były w trybie administracyjnym, wobec 
sprawców podejmowano określone decyzje dyscyplinarne. Zdarzały 
się pojedyncze przypadki rozbierania przez żołnierzy nadających się 
jeszcze do użytku budynków drewnianych oraz samowolnego wyrę-
bu drewna w okolicznych lasach, z przeznaczeniem na opał. I tak 
np. żołnierze z 3 pułku piechoty dokonali rozbiórki domu mieszkal-
nego. Dlatego dowódca 1 DP, za pośrednictwem rozkazu nr 15 z 8 
czerwca 1943 r., nakazał przeprowadzenie dochodzenia w tej spra-
wie, ukarania winnych i zabronił stosowania samowoli jak również 
wyjaśnił, że tego rodzaju sprawy należy załatwiać za pośrednictwem 
organów kwatermistrzowskich16. Jednak już następne rozkazy dzienne 
dowódcy 1 DP zawierały elementy o charakterze normotwórczym tj., 
regulowały na podstawie danego zdarzenia dziedzinę życia wojsko-
wego, którego ona dotyczyła. Taki sposób postępowania miał na celu 
utrzymanie należytego poziomu dyscypliny i porządku wojskowego. 

26 czerwca 1943 r. został wydany rozkaz nr 26, który dał szerszą
wykładnię penalizacyjną czynów oraz określił zasady przeprowadza-
nia „dochodzenia”. W punkcie 5 rozkazu czytamy: (...) wobec naru-
szających dyscyplinę i przepisy wojskowe muszą być zastosowane

15 A. Tarnowski, Geneza nowego polskiego ustawodawstwa wojskowego, „Wojskowy Przegląd Praw-
niczy” (WPP) 1945,  nr 1, s. 3-10. 
16 CAW, III. 7.486, Rozkazy dzienne, specjalne i personalne dowódcy 1 KPSZ w ZSRR i dowódcy 
1 DP., k. 15. 
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wszystkie środki, aż do użycia broni włącznie, by wymusić posłuch
i wykonanie rozkazu. Każdemu przełożonemu przysługuje zatem 
prawo zaaresztowania podwładnego, bez względu na jego stopień
jeśli wymagają tego względy dyscypliny17. Dlatego w sytuacjach,
gdy poszczególne osoby wchodziły w konflikt z dyscypliną wojsko-
wą sięgano do przymusu, jako środka zabezpieczenia gotowości
bojowej oddziałów. W ten sposób próbowano stworzyć mechanizm
prawno-gwarancyjny, pozwalający chronić większą wartośćkosz-
tem mniejszej, choćby to było nawet ludzkie życie.

W rozkazie nr 30 z 28 czerwca 1943 r. podano treść skróconej
instrukcji dotyczącej postępowania po ujawnieniu wypadku nad-
zwyczajnego18. Płk Berling zobowiązał dowódców pułków i samo-
dzielnych jednostek wojskowych, by po ujawnieniu wypadku nad-
zwyczajnego, a zwłaszcza śmieci, zranienia i dezercji, meldować 
mu osobiście, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia, 
meldunkiem specjalnym wedle wzoru, który zawierał, oprócz pod-
stawowych danych personalnych, krótki opis zdarzenia, zestaw 
ewentualnych dowodów oraz szczegółowy opis środków zaradczych  
przedsięwziętych przez dowództwo i inne organy w celu uniknię-
cia podobnych zdarzeń w przyszłości. Równocześnie polecono do-
wódcom oddziałów wyznaczyć po 4-5 oficerów dochodzeniowych 
celem dokonania czynności dochodzeniowych i po zatwierdzeniu 
spisów wyznaczonych oficerów przez dowódcę, przesłać je proku-
ratorowi wojskowemu. Oficerowie dochodzeniowi zobowiązani zo-
stali do wszczęcia postępowania przygotowawczego, niezwłocznie 
po otrzymaniu informacji o zaistnieniu zdarzenia i otrzymaniu sto-
sownego polecenia od dowódcy właściwej jednostki. Wyniki docho-
dzenia należało przedstawić dowódcy dywizji w terminie 3-dnio-
wym od rozpoczęcia czynności, wraz z uzasadnionym wnioskiem 
dowódcy w sprawie dalszego postępowania w sprawie. Uprzedzo-
no wszystkich dowódców, że nieprzeprowadzenie dochodzenia 
w przepisanym czasie będzie uważane za ukrywanie wypadków nad-
zwyczajnych. W przypadku zaistnienia przestępstwa dezercji należało 
ponadto specjalnym pismem powiadomić rejonowy wydział NKWD 
i milicji w Rybnoje, a nadto  użyć wszelkich możliwych  środków 

17  Ibidem, Rozkaz dzienny nr 26, 22 VI 1943 r., k. 19. 
18  Ibidem, Rozkaz dzienny nr 30, 28 VI 1943 r., k. 24. 



154

Elżbieta Romanowska

w celu odszukania i ujęcia dezerterów19. W rozkazie nr 32 z 1 lipca 
1943 r. wskazano na obowiązek przeprowadzania śledztwa za prze-
stępstwa gospodarcze20, w rozkazie nr 36 z 8 lipca 1943 r. określono 
obowiązki dowódców pułków w zakresie ścigania dezerterów i prze-
ciwdziałania dezercji21, w rozkazie nr 58 z 4 sierpnia 1943 r. określono 
postępowanie w sprawie przestępstw22. Należy zauważyć, że w zależ-
ności od ciężaru gatunkowego czynu i wagi zagrożonych stosunków 
w poszczególnych jednostkach wojskowych, ochrona tych stosunków 
realizowana była na dwóch płaszczyznach: karnej i dyscyplinarnej. 

7 lipca 1943 r. wszedł w życie kw PSZ w ZSRS. Zgodnie z art.
1 kodeksu właściwość podmiotowa prokuratury wojskowej ograni-
czona została do żołnierzy PSZ w ZSRS oraz pracowników najem-
nych, zatrudnionych przez te siły. Natomiast w zakresie przedmio-
towym obejmowała czyny zabronione przez kodeks wojskowy, jak
też inne, uznane za przestępstwa i ścigane na podstawie przybliżo-
nej kwalifikacji prawnej (zasada analogii)23. Kodyfikacje te obowiązy-
wać miały na okres wojny24.

W myśl kodeksu wojskowego uprawnionym do określania 
zadań i kompetencji prokuratury był dowódca dywizji. Dlatego też, 
rozkazem nr 60 z 24 lipca 1943 r., płk Berling dokonał rozdziału 
kompetencji i właściwości przedmiotowej między Prokuraturą Woj-
skową 1 DP a oddziałem informacji wojskowej, ustalając zasadę wy-
łączności uprawnień prokuratury w zakresie wszczynania śledztwa,
przy jednoczesnym obligatoryjnym nakazie przekazywania ich do 
prowadzenia organowi kontrwywiadowczemu w takich kategoriach

19  Ibidem. 
20  Ibidem, Rozkaz nr 32, 1 VII 1943 r., k. 28. 
21  Ibidem, Rozkaz dzienny nr 36, 8 VII 1943 r., k. 36. 
22  Ibidem, Rozkaz dzienny nr 58, 4 VIII 1943 r., k. 66. 
23 Zasada analogii usankcjonowana została w kodeksie karnym ZSRR z 1922 r. Za przestępstwo uwa-
żane były według art. 10 nie tylko czyny określone w ustawie karnej, ale także i inne czyny społecz-
nie niebezpieczne, które miały być sądzone na zasadzie analogii, tj. przez zastosowanie przepisów 
kodeksu regulującego czyny przestępne najbardziej zbliżone pod względem rodzaju i doniosłości. 
K. Sójka- Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1997, wyd. 6, s. 373. Teoria ta mocno była zakorze-
niona w prawie i praktyce zwłaszcza przez A. Wyszyńskiego – od 1935 r. prokuratora generalnego 
ZSRS, autora późniejszej ,,tezy prawniczej”, że w specyficznych warunkach, gdy w grę wchodzi 
działalność antypaństwowa, wystarczającym i koronnym dowodem winy może być samo przyznanie 
się oskarżonego do winy. 
24 Zob. J. Mastalerz, Nowe zadania prokuratury wojskowej, „WPP” 1945, nr 1; A. Tarnowski, Próba 
bilansu, WPP 1945, nr 3-4. 
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przestępstw jak: zdrada narodu, szpiegostwo, akty terroru, sabotaż,
zabór broni palnej oraz wroga propaganda i agitacja25.

26 sierpnia 1943 r. dowódca 1 DP, płk Berling wydał tzw. cyr-
kularz nr 1 (zbiór zarządzeń, rozkazów), który stanowił, że do wła-
ściwości sądów polowych dywizji należą sprawy mniejszej wagi, 
dotyczące szeregowców i podoficerów, z wyjątkiem spraw o prze-
stępstwa: zdrady narodu polskiego, niedoniesienia o przygotowywanej 
lub dokonanej zdradzie, okazania pomocy państwu nieprzyjacielskie-
mu lub jego siłom zbrojnym, szpiegostwa, terroryzmu, bandytyzmu, 
sabotażu, wrogiej propagandy i agitacji, niedopełnienia obowiązków 
służbowych i nadużycia władzy, ujawnienia tajemnicy wojskowej, 
rozboju, zgwałcenia i przestępstw przeciwko ludności cywilnej. 

Do 1 września 1943 r. w 1 DP dominującymi przestępstwa-
mi ściganymi przez prokuraturę były: zabór mienia wojskowego 
lub publicznego (art. 77 kw), nadużycie władzy, bezczynność, nie-
dbalstwo w wypełnianiu obowiązków służbowych (art. 48 kw), nie-
wypełnienie rozkazu (art. 27), samowolne oddalenie się od oddziału
lub dezercja (art. 37 i 38), uchylenie się od obowiązków wynikają-
cych ze służby wojskowej ( art. 41). Prokuratura wojskowa 1 DP do 
1 września 1943 r. wszczęła dochodzenie w ponad 80 sprawach, 
z tego aktem oskarżenia i skierowaniem sprawy do sądu zakończono:
w lipcu 10 spraw i w sierpniu 14 spraw26. 

Pierwsze postępowanie przygotowawcze w 1 DP prowadził pro-
kurator mjr Minc w sprawie przeciwko kpr. Franciszkowi Lepidow-
skiemu oraz szer. Tadeuszowi Korsakowi i Leonardowi Suszyńskie-
mu z kolumny samochodowej, oskarżonych o dokonanie 26 czerwca 
1943 r.27 kradzieży beczki nafty z riazańskiej bazy paliw i sprzedaż 
jej zawartości za 2500 rubli, tj. o przestępstwo przewidziane w art. 
77 kw PSZ w ZSRS. Prokurator wobec oskarżonych zastosował 
środek zapobiegawczy – areszt tymczasowy. 13 lipca 1943 r. odbyła 
się pierwsza rozprawa przed Sądem Polowym 1 DP PSZ w ZSRS. 
Sąd w składzie: przewodniczący ppłk Stefan Piekarski, ławnicy ppłk 

25 CAW, III. 7. 486, Rozkazy dzienne, specjalne i personalne dowódcy 1. KPSZ w ZSRR i dowódcy 1. 
DP, k. 63 
26 E. Bandosz, Dzieje organów prokuratury wojskowej Wojska Polskiego w latach 1943-1945, 
Warszawa 1987, s. 101. 
27  CAW, III. 7. 708, Postanowienie Sądu Polowego 1. Polskiej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki PSZ 
w ZSRR, 7 VII 1943 r., k. 1. 
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B. Lubański i kpt. A. Kudrewicz, przy udziale protokolantki szer. 
Malwiny Kraszewskiej rozpoznał sprawę przeciwko wyżej wymie-
nionym żołnierzom i skazał ich na kary: kpr. Lepidowskiego na 7 lat 
więzienia, szer. Suszyńskiego na 4 lata i szer. Korsaka na 2 lata 
i 6 miesięcy pozbawienia wolności28. Wszyscy skazani uzyskali 
odroczenie wykonania kary do czasu zakończenia wojny, z jednocze-
snym skierowaniem do kompanii karnej celem dalszego pełnienia
służby29. 

Jednym z czynów najsurowiej karanych było przestępstwo 
dezercji. Dezercja, która bezpośrednio naruszała dyscyplinę wojskową 
zagrożona była karą śmierci lub karą 10 lat pozbawienia wolności. 
Jednak nie było ustawowo wyodrębnionej granicy pomiędzy dezer-
cją a samowolnym opuszczeniem przez żołnierzy rejonu zakwatero-
wania lub miejsca służby wojskowej. Zgodnie z art. 37 kw PSZ za 
samowolne oddalenie się uważano bezprawny pobyt poza rejonem 
zakwaterowania przez okres powyżej 2 godzin, obligatoryjnie nato-
miast uznawano za dezercję oddalenie się od oddziału na czas dłuż-
szy niż jedna doba (art. 38 kw PSZ). Wśród dezerterów byli zarówno 
ochotnicy, którzy służbę w polskiej dywizji traktowali jako jedyną 
drogę do wydostania się z miejsc odosobnienia lub powrotu do kraju, 
jak i żołnierze opuszczający rejony zakwaterowania czasowo, na okres 
powyżej jednej doby, co zgodnie z kodeksem wojskowym traktowane 
było jako dezercja. Natomiast obowiązujące przepisy prawne powo-
dowały zawyżenie statystyki w tej kategorii oraz świadczyły o nad-
miernej represyjności systemu. Jednocześnie nakazywano prokurato-
rom, aby przy przesłuchaniu oskarżonych i świadków obowiązkowo 
wydobywać przyczyny, jakie pobudziły oskarżonego do popełnienia 
przestępstwa i komentować zgubne ich skutki dla dyscypliny woj-
skowej i dobrego imienia Wojska Polskiego. Rozprawy z inicjatywy 
dowódców i oficerów polityczno-wychowawczych miały charakter 
publiczny, pokazowy – rozpoznawanie spraw karnych w jednost-
kach wojskowych wobec zgromadzonych żołnierzy oraz rozstrzeli-
wanie skazanych na karę śmierci. Potwierdzają to wspomnienia do-
wódcy oddziału 1 DP gen. Berlinga, który tak pisał: (...) wezwałem 

28 Ibidem. 
29 Należy zauważyć, że w tym okresie brak było uregulowań procesowych. Kodeks Postępowania 
Karnego PSZ w ZSRS wydany został dopiero 26 listopada 1943 r. 
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prokuratora, którą to godność piastował mjr Hilary Minc i pole-
ciłem mu zreferować całą sprawę. Po wysłuchaniu go i krótkiej 
wymianie zdań, poleciłem mu uzupełnienie aktu oskarżenia i kaza-
łem mu zażądać przed sądem najwyższego wymiaru kary za dzia-
łalność dywersyjną w jednostce wojskowej oraz za dezercję po zło-
żeniu przysięgi30. Wszystkie wyroki Sądu Polowego 1 DP podawane
były do publicznej wiadomości w rozkazach dziennych dowódcy. 
W ten sposób dążono do nadania rozgłosu realizowanym czyn-
nościom procesowym. 

Z powyższego wynika, że w obozie sieleckim stosowano dość 
surową represję karną. Jednak obok sprawców przestępstw groź-
nych dla dyscypliny wojskowej, kierowano pod sąd polowy żoł-
nierzy za stosunkowo drobne przestępstwa w postaci krótkotrwa-
łych samowolnych oddaleń do pobliskich miejscowości lub zaboru 
niewielkiej ilości produktów żywnościowych. Alojzy Sroga pisał, 
(…) niesmak i oburzenie wzbudziła (…) sprawa przygotowana
przez dotychczasowego prokuratora – mjr. H. Minca, sprawa J. R. 
z piekarni. Fakt, oskarżony kradł chleb, sprzedawał go, czy raczej
wymieniał na inne produkty z ob. Rabcewą, mieszkanką pobli-
skiego kołchozu. Jej dzieci głodowały okrutnie, łaknęły chleba 
(…). Sąd jednak uznał, że ma to wartość 5 lat więzienia31.

Ogółem skazano w lipcu 1 oficera, 2 podoficerów i 16 sze-
regowców, w tym 4 za dezercję, 4 za samowolne oddalenie, 10 za 
przestępstwa przeciwko mieniu i 1 za czyn wymierzony przeciwko 
karności. W sierpniu skazano 2 oficerów, 6 podoficerów i 11 szere-
gowców, w tym 3 sprawców za dezercję, 2 – za samowolne oddalenie, 
8 – za uchylanie się od obowiązku wojskowego w postaci odmowy 
pełnienia służby (7 osób) i 1 osobę za samouszkodzenie ciała, 1 – za 
przestępstwo przeciwko mieniu, 3 – za nadużycia  i niedopełnienie 
obowiązków służbowych, 1 – za podrobienie dokumentów i 1 osobę 
za samowolne używanie sprzętu radiowego. Wymierzono kary śmierci
5 osobom (z czego 2 kary złagodzono, 3 zaś wykonano) i 23 kary po-
zbawienia wolności, w tym w granicach do 1 roku –  4 osobom, do 3 lat 
– 11 osobom, do 5 lat – 8 osobom i do 10 lat – 10 osobom, z czego 11
kar wykonano w zakładzie karnym, wykonanie 1 kary warunkowo

30  Z. Berling, Wspomnienia, Warszawa 1991, t. 2, s. 237. 
31  A. Sroga, Początek drogi Lenino, Warszawa 1978, s. 140. 
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zawieszono, zaś wykonanie  21 kar odroczono, z równoczesnym
skierowaniem sprawców  do oddziału karnego32.  

Konkluzje

Charakterystycznym zjawiskiem tego okresu była represyjność
czynności śledczych i procesowych prokuratury wojskowej, częste
stosowanie jako środka zapobiegawczego aresztu tymczasowego,
formułowanie ostrych aktów oskarżenia, domaganie się wysokich
wymiarów kary. Procedury karne jakie stosowano w obrębie jedno-
stek wojskowych PSZ w ZSRS nie miały odpowiedników w historii
prawa i wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza prawa i procesu karnego
rozwijającego się w oparciu o myśl humanitarystów. 

Elżbieta Romanowska

32 Dane za: B. Dzięcioł, Sądy polowe w armii Berlinga (maj 1943-lipiec 1944), Warszawa 2000, s. 69.
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Komitet Obrony Kraju. Struktura i zadania 
w latach 1959-1973

Celem niniejszej pracy jest opisanie Komitetu Obrony Kraju: 
jego struktury, organizacji, składu personalnego, podejmowanych 
działań i celów jakie przed nim stawiano. Zadanie to nie jest łatwe 
z powodu braku opracowań dotyczących tego zagadnienia, nie ist-
nieją bowiem żadne publikacje na ten temat. Jedynym na razie wy-
daniem jest artykuł profesora Andrzeja Paczkowskiego pt. Komitet 
Obrony Kraju w latach 1959-19911, krótki tekst opisujący ogólnie 
zagadnienie Komitetu. Wiele napisano o wojsku Polski Ludowej, 
o organach sterowania, ośrodkach decyzyjnych i przygotowaniach 
kraju do potencjalnej wojny, zgoła nic jednak o instytucji łączącej 
wszystkie te zagadnienia. Problemem jest również niekompletność 
źródeł. Praca ta pisana jest na podstawie materiałów dostępnych w Ar-
chiwum Akt Nowych, w zespole Urzędu Rady Ministrów. Są one 
bardzo niejednolite i niekompletne, bardzo trudno jest, opierając się 
wyłącznie na nich, stworzyć spójny i jasny obraz. Należy zaznaczyć 
jednak, że archiwa Komitetu zachowały się i istnieje możliwość ich 
opracowania. Znajdowały się one w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym, jednak przeniesiono je do Instytutu Pamięci Narodowej. War-
to jednak podkreślić, że nie do wszystkich materiałów można uzy-
skać dostęp, dokumenty powstałe po 1981 roku objęte są tajemnicą 
wojskową i odtajniono dotychczas jedynie pojedyncze teczki. 
 Praca ta oparta jest na aktach Urzędu Rady Ministrów 
znajdujących się w Archiwum Akt Nowych. Informacje na temat 
instytucji łączących na wysokim szczeblu czynniki wojskowe i cywilne,
a poprzedzających Komitet Obrony Kraju, zaczerpnąłem z pracy 

1 A. Paczkowski, Komitet Obrony Kraju w latach 1959-1991, „Zeszyty Historyczne”, 2008 r., z. 166, 
t. 545, s. 58-65 
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Jerzego Poksińskiego, Aleksandra Kochańskiego i Krzysztofa 
Persaka2.

1. Zanim powstał Komitet

Bój to jest nasz ostatni,
   Krwawy skończy się trud
Gdy związek nasz bratni

Ogarnie ludzki ród.

Te słowa Międzynarodówki zdają się, z różną siłą i w różnym 
stopniu, przyświecać wszystkim systemom komunistycznym na świe-
cie od momentu powstania komunizmu. W wielu państwach socjali-
stycznych widoczny był pęd do podboju i niesienia ustroju „sprawiedli-
wości społecznej” na bagnetach. Powstawały struktury, ministerstwa, 
sztaby, organizacje i instytuty, którym przyświecał jeden cel: wyzwo-
lenie uciskanego robotnika spod jarzma kapitału. Obojętnie, czy na 
drodze akcji zbrojnej, czy poprzez wspieranie ruchów „narodowowy-
zwoleńczych” lub działalności na forum międzynarodowym, wciąż 
prowadzona była walka o zdobycie władzy nad światem. Osiągnięcie 
tego wymagało, rzecz oczywista, odpowiednich przygotowań. W Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej nad całokształtem takich przygotowań, 
zarówno militarnych, jak i społecznych, politycznych czy prawnych, 
czuwał Komitet Obrony Kraju, działający w strukturze rządu.

Nie był on pierwszą strukturą, przed którą postawiono takie 
zadania, powstałą w powojennej Polsce. Poprzedzał go Wydział 
Wojskowy przy Biurze Politycznym Komitetu Centralnego PPR, 
powołany 31 października 1944, a więc nawet jeszcze przed końcem
wojny. Składał się on z pięciu osób pod przewodnictwem sekretarza
KC i miał się zajmować wszystkimi sprawami związanymi z wojskiem3.
Bezpośrednim bodźcem do jego powstania była dezercja 31 pułku 
7 dywizji piechoty4. Równolegle do niego powstał Wydział Wojskowy
przy Komitecie Centralnym PPR zajmujący się kwestią pracy partyj-
nej, agitacji i działań propagandowych w Wojsku Polskim5.
2 J. Poksiński, A. Kochański, K. Persak, Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska 1944-1956, 
Warszawa 2003 
3 J. Poksiński, A. Kochański, K. Persak, op. cit., s. 14. 
4 Ibidem, s. 13. 
5 Ibidem, s. 16. 
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Jako chronologicznie następna powołana została Komisja Woj-
skowa Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Ro-
botniczej. To ją można traktować jako pierwowzór KOK, bowiem, 
w odróżnieniu od czysto partyjnego Wydziału Wojskowego, w Komi-
sji Wojskowej zasiadali przedstawiciele zarówno partii, jak i wojska6.

Ostatnią strukturą powołaną celem poprawy obronności, 
a powstałą przed Komitetem Obrony Kraju, była Komisja dla Spraw 
Obrony Narodowej, sformowana w 1953 roku. Również ona była 
organem partyjno-wojskowym, pod względem składu personalnego 
właściwie identycznym z Komisją Wojskową Biura Politycznego7.

Na temat działalności każdej z wymienionych struktur za-
chowało się bardzo niewiele materiałów8, toteż dokładne ich opisa-
nie byłoby po pierwsze niezwykle trudne, jak również bezcelowe: 
zostały one dokładnie przedstawione w przywoływanej już pracy 
zbiorowej Aleksandra Kochańskiego, Krzysztofa Persaka i Jerzego 
Poksińskiego Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska 1944-1956. 
Nie wnosiłoby zresztą nic do poznania Komitetu Obrony Kraju: 
dotychczasowe organy były albo partyjne, albo partyjno-wojsko-
we. Tym razem zamierzano stworzyć strukturę w łonie rządu, 
nie partii.

2. Trudne początki
 

3 listopada 1955 roku spisana została notatka nosząca odrę-
czny podpis premiera Józefa Cyrankiewicza. Zawierała ona pierwsze
informacje na temat mającego powstać Komitetu Obrony Kraju.
Zgodnie z jej treścią w skład Komitetu wchodzić mieli I Sekre-
tarz KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa, Prezes Rady Minis-
trów, I sekretarz prezydium Rady Ministrów oraz Minister Obrony
Narodowej. Nawiasem mówiąc, ówczesny minister, Konstanty
Rokossowski, jako jedyny wymieniony został z nazwiska9. 21 gru-
dnia tego samego roku powzięta została uchwała Rady Państwa 
i Rady Ministrów w sprawie powołania Komitetu Obrony Kraju 
6 Ibidem, s. 19. 
7 Ibidem, s. 21. 
8 Np. z prac Wydziału Wojskowego Biura Politycznego KC PZPR zachowały się jedynie trzy raporty. 
Por. J. Poksiński, A. Kochański, K. Persak, op. cit., s. 14. 
9  AAN, URM, 159/164, k. 1. 
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w składzie: I sekretarz KC PZPR Bolesław Bierut jako przewodni-
czący KOK, przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki, 
prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz, wicepremier i Minister 
Obrony Narodowej Konstanty Rokossowski, zastępca premiera Hilary 
Minc oraz sekretarz KC PZPR, Edward Ochab10. Określone też zostały 
zadania stojące przed Komitetem, a dające się streścić w trzech 
punktach:
- rozpatrywanie i inicjowanie poczynań, mających na celu wzmoc-
nienie obrony kraju i obronności państwa;
- decydowanie w sprawach mających zasadnicze znaczenie dla 
obrony kraju, a dotyczących sił zbrojnych, gospodarki narodowej 
i przygotowania aparatu państwa do zadań obrony;
- rozpatrywanie wszystkich kwestii finansowych związanych 
z obronnością11.

Uderza nieprecyzyjność, z jaką sformułowane zostały te punkty
w uchwale, jak i szeroka możliwość ich interpretacji. Trudno wszak
znaleźć taką kwestię, której nie dałoby się w żaden sposób zakwali-
fikować jako nie mającej żadnego znaczenia dla obrony.

Pierwszy etap działalności KOK był krótki, bowiem już 2 listo-
pada 1956 roku12 został on rozwiązany decyzją Rady Państwa 
i Rady Ministrów13. Jednak po ustabilizowaniu sytuacji w pań-
stwie Gomułka zaproponował wznowienie działalności Komitetu. 
W 1958 roku spisany został projekt uchwały o powołaniu Komi-
tetu Obrony Kraju. W myśl projektu, miał to być komitet Rady 
Ministrów14 odpowiadający rangą innym, jak na przykład Komite-
towi Ekonomicznemu, koordynujący te aspekty działalności apa-
ratu administracyjnego, które związane były z obronnością. Miał 
zajmować się inicjowaniem, opracowywaniem i opiniowaniem ak-
tów uchwalanych przez Radę Ministrów, a dotyczących obronności, 
a także informować Radę o zagadnieniach i zagrożeniach ważnych 
z militarno-politycznego punktu widzenia15. Przewidziano możli-
10 Sekretarz PZPR skreślony został z listy członków 20 kwietnia 1956 roku na mocy nowe-
lizacji ustawy o powołaniu KOK (Por. AAN, Archiwa URM, 156/197, brak paginacji). 
11  AAN, URM, 159/164, k. 40. 
12 Według Paczkowskiego miało to miejsce w listopadzie 1957 roku (por. A. Paczkowski, Komitet
Obrony Kraju w latach 1959-1991, „Zeszyty Historyczne”, 2008 r., z. 166, t. 545, s. 59). 
13  AAN, URM, 159/228, k. 3. 
14  AAN, URM, 159/254, k. 6. 
15  AAN, URM, 159/254, k. 6. 
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wość powoływania podkomisji dla konkretnych zagadnień16, zaś 
szczegóły działalności precyzować miał regulamin17. Według pro-
jektu przewodniczącym Komitetu miał być prezes Rady Mini-
strów, zastępcą zaś wiceprezes Rady Ministrów, wyznaczony przez 
premiera. W jego skład mieli wejść ministrowie obrony narodowej 
i spraw wewnętrznych oraz przewodniczący Komisji Planowania 
przy RM. Przewidziano także funkcję sekretarza komitetu, którą mia-
no powierzyć szefowi Sztabu Generalnego WP18. Warto tutaj pod-
kreślić, że stanowiska przeznaczone były nie dla konkretnych osób, 
lecz dla pełniących funkcję w aparacie państwa. Premier niejako au-
tomatycznie stawał się przewodniczącym KOK, zaś szef Sztabu Ge-
neralnego jego sekretarzem. Po rozpatrzeniu kilku poprawek, dnia 
18 lutego 1959 roku uchwałą numer 66/59 powołano Komitet Rady 
Ministrów ds. Obrony Kraju pod nazwą Komitet Obrony Kraju19. 

3. Struktura i cele
3.1. Pierwszy etap: 1966 rok

Struktura KOK podlegała ciągłej ewolucji. Trudno jest dokład-
nie prześledzić te przemiany z powodu szczątkowości zachowanych 
dokumentów i ich niekompletności, mimo to jednak wyraźnie daje 
się dostrzec rozbudowę jakiej podlegał Komitet. Dnia 30 czerwca 
1966 roku powzięta została uchwała nr 0012/66 Komitetu Obrony 
Kraju zawierająca Koncepcję organizacji i funkcjonowania działów 
Komitetu20. W uchwale, podpisanej przez generała dywizji Wojcie-
cha Jaruzelskiego, ówczesnego szefa Sztabu Generalnego, czytamy: 
[Komitet Obrony Kraju] stanowi zgrupowanie centralnych organów 
partyjnych, polityczno-społecznych i administracji państwowej (…)
o ściśle związanych lub pokrewnych kierunkach działalności, pod-
porządkowanych wspólnemu, nadrzędnemu kierownictwu, który 
integruje lub dostosowuje do potrzeb i warunków obronnych struk-
turę organizacyjną podległych organów, resortów i instytucji

16  AAN, URM, 159/254, k. 7. 
17  AAN, URM, 159/254, k. 8. 
18  AAN, URM, 159/254, k. 7. 
19  AAN, URM, 159/253, k. 12. 
20  AAN, URM, 137/37, k. 115 



164

Przemysław Mrówka

centralnych według założeń jednolitego planu organizacyjno 
mobilizacyjnego21. Pragnę zwrócić uwagę na drastyczną zmia-
nę: nie ma już mowy o kilkuosobowym gremium zajmującym się 
kwestiami obronności. Jego miejsce zajmuje rozbudowana struktu-
ra, licząca wielu członków i wiele instytucji, zgrupowanie central-
nych organów partyjnych, polityczno-społecznych i administracji 
państwowej. Uchwała precyzuje nie tylko jakie działy mają podle-
gać Komitetowi, ale także co ma wchodzić w ich kompetencje. Ra-
zem z pochodzącym z 1967 roku opisem działów KOK pozwala
nam ona rzucić światło na konkretne obszary ich działalności.

Dział Polityczny miał na celu rozwijanie wśród ludności kraju
pracy wyjaśniającej szeroko rozumiany problem obronności, prze-
de wszystkim poprzez organizacje polityczne, społeczne i militarne,
szkolenie działaczy partyjnych i społecznych oraz przygotowywa-
nie ich w zakresie problematyki obronności, tworzenie ogniw partyjno-
-politycznych w układzie militarnym, terytorialnym i administracyjnym,
a także walka propagandowa, psychologiczna i swoiste „oswajanie”
społeczeństwa z kwestią wojny22.

Dział Planowania i Ekonomiki zajmował się planowaniem go-
spodarczym oraz gospodarką finansami i rezerwami państwa, a także
rozdysponowywaniem surowców, materiałów, maszyn i urządzeń oraz
siły roboczej, jak również kwestią ubezpieczeń społecznych23.

Dział Wewnętrzny miał zająć się kontrwywiadem, przeciwdzia-
łaniem potencjalnemu sabotażowi oraz cenzurą24.
 Zadaniem Działu Komunikacji było utrzymanie infrastruktury 
transportowej i jej dalsza rozbudowa. Dotyczyło to zarówno transportu 
kołowego, kolejowego czy wodnego, jak i kwestii przesyłu informacji.

Dział Ochrony Ludności skupiał się na zabezpieczeniu ludno-
ści cywilnej, głównie przed skutkami ataku jądrowego, ale nie tylko.

Do zakresu działania [Działu Zagranicznego](…) w czasie 
ewentualnej wojny należy załatwianie wszelkich spraw politycznych,
prawno-traktatowych, naukowo-kulturalnych, społecznych itp.
składających się na całokształt polityki zagranicznej25.

21  AAN, URM, 137/37, k. 143. 
22  AAN, URM, 134/52, brak paginacji.
23  AAN, URM, 134/52, brak paginacji.
24  AAN, URM, 134/52, brak paginacji.
25  AAN, URM, 134/52, brak paginacji. 
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Dział Przemysłowy miał nadzorować całość działań mają-
cych doprowadzić do przestawienia przemysłu w Polsce na produkcję 
wojenną.

Dział Zaopatrzenia miał, jak sama nazwa wskazuje, zadbać 
o zaopatrzenie ludności cywilnej i wojska w artykuły konsumpcyjne26.

3.2. Drugi etap: rok 1967

Podział na działy miał się utrzymać już do końca funkcjono-
wania KOK, jednak liczba, nazwy i ich kompetencje podlegały 
kolejnym modyfikacjom. Już rok później, w 1967 roku, uchwalo-
na zostaje Koncepcja organizacji i funkcjonowania Działu Poli-
tycznego Komitetu Obrony Kraju27. Składa się ona niejako z dwóch
części: pierwsza to opis organizacji i zadań stojących przed Dzia-
łem Politycznym, druga zaś dotyczy celów, które Dział Poli-
tyczny miał realizować razem z pozostałymi działami. Pozwala
nam to zarówno poznać ich liczbę, jak mieć wyobrażenie o stoją-
cych przed nimi zadaniach. Kwestia samego Działu Politycznego
zostanie szerzej rozwinięta w dalszej części, wpierw należy zary-
sować całokształt poszczególnych działów Komitetu.

Po pierwsze, sam Dział Polityczny. Celem ogólnego przedsta-
wienia tematu wystarczy zacytować trzy fragmenty z Koncepcji
organizacji i funkcjonowania Działu Politycznego KOK, by zary-
sować jego prerogatywy:
- Dział polityczny KOK jest organem KOK i stanowi centralne
ogniwo politycznego kierowania całokształtem życia społeczeństwa
i działalności organów władz państwowych oraz organizacji pracy

- Rola Działu Politycznego Komitetu Obrony Kraju w syste-
mie obronnym polega na organizowaniu i kierowaniu pracą politycz-
no-obronną, zapewniającą mobilizację społeczeństwa do realizacji 
zadań obrony państwa28;

- [Celem Działu Politycznego jest] Przygotowanie utrzymanie
pełnej gotowości obronnej kraju poprzez ideowo-polityczną
mobilizację społeczeństwa29. 

26  AAN, URM, 134/52, brak paginacji. 
27  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
28  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
29  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
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Zadania stawiane przed kolejnymi działami miały być reali-
zowane w kooperacji z Działem Politycznym. I tak: Dział Militar-
ny, jak to ogólnikowo sformułowano, miał zająć się kwestią sojuszy 
w ramach Układu Warszawskiego, oceną sytuacji międzynarodowej, 
planowaniem operacyjno-obronnym i organizacyjno-mobilizacyj-
nym, wykorzystaniem do celów wojskowych Centralnego Ośrod-
ka Informacyjno-Propagandowego i studiami nad taktyką przeciw-
nika, zwłaszcza dotyczącą prowadzenia wojny psychologicznej.

Dział Wewnętrzny miał się zająć zwalczaniem potencjalnych 
efektów wspominanej wojny psychologicznej, które miałby pro-
wadzić kraje NATO, a także zabezpieczeniem przed prowadzony-
mi na terenie Polski, w warunkach wojny, akcjami dywersyjnymi. 
Na uwagę zasługuje fakt obarczenia Działu Wewnętrznego odpo-
wiedzialnością za utrzymanie kontaktu z administracją Kościoła.

Dział Zagraniczny również miał zająć się kwestią wojny psy-
chologicznej, co dobrze odzwierciedla wagę, jaką przykładano do 
przeciwdziałania akcjom propagandowym przeciwnika. Oczywi-
ście, jego rola nie ograniczała się wyłącznie do tego: odpowiedzial-
ny był także za sterowanie polityką zagraniczną. Brak jest bardziej 
precyzyjnych sformułowań dotyczących konkretnych posunięć 
i celów, jakie postawiono w tym układzie Działowi Zagranicznemu.

Działowi Szkolnictwa i Nauki przeznaczono pieczę nad pracą 
ideowo-wychowawczą i uodpornieniem ludności na efekty wojny. 
Brak informacji czy do kompetencji tego działu należały tylko dzia-
łania propagandowe, czy też, na przykład, nadzór nad  programami
zajęć przystosowania obronnego. Warto zaznaczyć, że opisywa-
ny dział miał zająć się także zabezpieczeniem dóbr kultury oraz 
ochroną wybitnych pracowników nauki i sztuki. Brak jest jakich-
kolwiek wskazówek, według jakiego klucza miała być oceniana
„ranga” osób, o których bezpieczeństwo miano zadbać.

Do obowiązków Działu Komunikacji należało zabezpieczenie
ciągłości działania komunikacji oraz zapasowych stanowisk kie-
rowania Komitetu oraz Centralnego Ośrodka Informacyjno-Pro-
pagandowego. Oprócz powyższych aspektów, jasno wynikających
z samej nazwy działu, miał on zająć się także pomocą polityczną
i konsularną dla jednostek morskich i powietrznych, znajdujących
się poza granicami kraju w momencie wybuchu wojny.
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Zadania Działu Ochrony Ludności właściwie także ujęte 
zostały w nazwie. Miał on zadbać o odporność psychiczną ludności 
cywilnej oraz zabezpieczenie polityczne, przez co prawdopodobnie 
należy rozumieć stworzenie odpowiednich aktów prawnych, przedsię-
wzięć związanych z ochroną ludności. W jego gestii leżało także moni-
torowanie poziomu skażenia radioaktywnego i zbieranie o nim 
informacji.

Za zabezpieczenie aprowizacyjne i towarowe odpowiedzialny
był Dział Zaopatrzenia. W nim najlepiej uwypuklona była filozofia
prowadzenia gospodarki centralnie sterowanej, planowej i nakazowej.
Ustawodawca stwierdzał, że dział będzie zajmować się zarówno
zmianą cen, jak i norm spożycia oraz gwarancją regularnej
realizacji świadczeń obowiązkowych na rzecz państwa. Jako kwestię
dodatkową podano także zabezpieczenie towarów przed skutkami
promieniowania i opadu radioaktywnego.

Dział Przemysłu miał zadbać o utrzymanie maksymalnej wydaj-
ności pracy i przestawienie produkcji z cywilnej czasu pokoju na wo-
jenną, a także, co zasługuje na uwagę, zobowiązany został do za-
pewnienia łączności miedzy pracownikami zakładów produkcyjnych
i ich rodzinami.

Zadania stojące przed Działem Planowania i Ekonomiki sfor-
mułowane zostały tak ogólnikowo, że nie da się powiedzieć na pod-
stawie tego dokumentu nic więcej nad to, że miał się zajmować pla-
nami gospodarczymi i ekonomią państwa.

Ostatnim wymienionym był Dział Współpracy Gospodarczej z Za-
granicą. W materiałach Urzędu Rady Ministrów natrafiamy na infor-
mację, według której: Podstawowym zadaniem Działu Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą w okresie pokoju powinno być możliwie jak
najbardziej wszechstronne konfrontowanie polskiej koncepcji 
współpracy gospodarczej z koncepcjami pozostałych krajów Ukła-
du Warszawskiego30. Do pozostałych prerogatyw należało wykorzy-
stywanie kontaktów gospodarczych do prowadzenia agitacji, ana-
liza skuteczności działań propagandowych za granicą31. 

30  AAN, URM, 138/7, k.1. 
31  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
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4. Skład Komitetu
 

Komitet Obrony Kraju miał szeroki zakres zadań. Rozmach 
ów jest bardziej widoczny jeśli przyjrzymy się organizacjom wcho-
dzącym w skład działów KOKu. Ich lista znajduje się w Uchwa-
le nr 01/69 Komitetu Obrony Kraju w sprawie organizacji dzia-
łów Komitetu Obrony Kraju oraz zakresu działania kierowników 
tych działów32 z 15 lutego 1969 roku. Wyglądały one następująco:

Dział Militarny i Dział Zagraniczny prezentują się najmniej 
okazale, oba bowiem były po prostu odpowiednio Ministerstwem 
Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, z kosmetycznymi jedynie
zmianami wprowadzonymi w kwestii składu osobowego33.

Dział Komunikacji obejmował Ministerstwa Łączności, Żeglugi,
Komunikacji oraz Centralny Urząd Gospodarki Wodnej34.

Dział Wewnętrzny, na który składały się Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna, Sąd Naj-
wyższy i Najwyższa Izba Kontroli35.

Skład trzech kolejnych działów należy wymienić w punktach,
dla zachowania przejrzystości. I tak:

Częściami Działu Gospodarczego były następujące instytucje36:
a. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów,
b. Ministerstwo Finansów,
c. Narodowy Bank Polski,
d. Ministerstwo Handlu Zagranicznego,
e. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki,
f. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego,
g. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
h. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego,
i. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego,
j. Główny Urząd Jakości i Miar,
k. Główny Urząd Statystyczny,
l. Komitet Pracy i Płac,

32  AAN, URM, 134/56, k. 2. 
33  AAN, URM, 134/56, k. 7, AAN, URM, 134/56, k. 9. 
34  AAN, URM, 134/56, k. 9. 
35  AAN, URM, 134/56, k. 9. 
36  AAN, URM, 134/56, k. 7. 
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m. Komitet Nauki i Techniki,
n. Pełnomocnik Rządu ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej,
o. Państwowa Komisja Cen,
p. Polski Komitet Normalizacyjny,
q. Polska Izba Handlu Zagranicznego,
r. Urząd Patentowy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
s. Urząd Rezerw Państwowych,
t. Wyższy Urząd Górniczy,
u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział Ochrony i Zaopatrzenia Ludności powstał po scaleniu
w jeden dwóch różnych działów. W jego ramach stworzono dwa
piony odpowiadające poprzednim działom37:

A.Pion Ochrony, na który składały się:
a. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
b. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej,
c. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej,
d. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki,
e. Pełnomocnik Rządu ds. Deglomeracji Miasta Stołecznego Warszawy,
f. Pełnomocnik Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej,
g. Ministerstwo Kultury i Sztuki: Oddział Bibliotek Departamentu 
Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek,
h. Ministerstwo Kultury i Sztuki:  Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków,
i. Centralny Urząd Geologii,
j. Polski Czerwony Krzyż.

B. Pion Zaopatrzenia
a. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego,
b. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
c. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu,
d. Ministerstwo Rolnictwa,
e. Komitet Drobnej Wytwórczości,
f. Naczelna Rada Spółdzielcza,
g. Związek Spółdzielni Spożywców „Społem”,
h. Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
i. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych,
j. Centralny Związek Kółek Rolniczych,
k. Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

37  AAN, URM, 134/56, k. 8. 
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l. Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia 
i Zbytu,
m. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego,
n. Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich,
o. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy.

Ostatnim będzie Dział Polityczny, którego struktura została 
przedstawiona bardziej szczegółowo w Koncepcji organizacji i funk-
cjonowania Działu Politycznego Komitetu Obrony Kraju38:
a. Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
b. Naczelny Komitet Zjednoczonego Sojuszu Ludowego,
c. Naczelny Komitet Stronnictwa Demokratycznego,
d. Centralna Rada Związków Zawodowych,
e. Zarząd Główny Związku Młodzieży Socjalistycznej,
f. Zarząd Główny Związku Młodzieży Walczącej,
g. Komenda Główna Związku Harcerstwa Polskiego,
h. Ministerstwo Kultury i Sztuki (bez zarządu Muzeów i Ochrony 
Zabytków, Zarządu Szkół Artystycznych i części Departamentu 
Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek),
i. Front Jedności Narodu,
j. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.

Do listy tej należy dodać organizacje podległe Działowi Poli-
tycznemu: Komitet ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, 
Polską Agencję Prasową, Zarząd Główny Robotniczej Spółdzielni 
Wydawniczej „Prasa” i Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk.

Ostatnim nieomówionym elementem struktury Komitetu był 
Sekretariat Komitetu Obrony Kraju, na temat którego informacje 
znajdują się w Uchwale nr 03/69 Komitetu Obrony Kraju z dnia 15 
lutego1969 roku w sprawie zasad i zakresu działania oraz struktury 
organizacyjnej Sekretariatu Komitetu Obrony Kraju39. Wynika z niej, 
że sekretariat był bezpośrednim organem wykonawczo-koordynują-
cym Komitetu, zaś do jego zadań należało zadbanie o bezproblemowe 
przejście organów kierowniczych ze stanu pokoju do stanu wojny40.
Wydane w 1971 roku Zarządzenie przewodniczącego Komitetu 

38  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
39  AAN, URM, 134/56, k. 21. 
40  AAN, URM, 134/56, k. 22. 
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Obrony Kraju w sprawie zakresu działalności sekretarza Komitetu
Obrony Kraju41 rozszerza jednak jego zakres odpowiedzialności. 
Ma on sprawować ogólny nadzór koordynacyjny w zakresie zabez-
pieczenia bieżącej działalności Komitetu, opracowywać porządek 
obrad oraz sprawować nadzór nad bieżącym aktualizowaniem 
planów przejścia z pokojowego do wojennego trybu pracy. Poza tym
zająć miał się także organizowaniem materiałów do pracy Komi-
tetu i zaplecza prawnego do podejmowanych uchwał42. Struktura
sekretariatu składała się z43:
a. Kierownictwa Sekretariatu,
b. Biura Prawnego Komitetu Obrony Kraju,
c. Biura Planowania Obronnego,
d. Biura Organizacyjno-Mobilizacyjnego Komitetu Obrony Kraju,
e. Biura Szkolenia Obronnego,
f. Biura Administracyjno-Organizacyjnego,
g. Dyżurnej Służby Operacyjnej Komitetu Obrony Kraju44.

Sekretariatowi przydzielono 60 etatów cywilnych i 22 woj-
skowe45. Miał on także swój organ konsultacyjny, Kolegium Sekre-
tariatu Komitetu Obrony Kraju, któremu przewodniczył sekretarz
Komitetu, zaś w którego skład wchodzili:
a. Przedstawiciel Wydziału Organizacyjnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej,
b. Przedstawiciel Szefa Urzędu Rady Ministrów,
c. Przedstawiciel Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
d. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
e. Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego46.

W organizacji Sekretariatu uderza jedna rzecz. Otóż Komitet 
Obrony Kraju był komitetem Rady Ministrów47. Natomiast organ koor-
dynujący jego działania, nadzorujący pracę i organizujący materiały
41  AAN, URM, 99/13, k. 8. 
42  AAN, URM, 99/13, k. 9. 
43  AAN, URM, 134/56, k. 25. 
44 W każdej instytucji wchodzącej w skład Komitetu zorganizowana została komórka Dyżurnej 
Służby Operacyjnej, celem zagwarantowania ciągłości dowodzenia. Były to jednak struktury uśpione, 
aktywowane dopiero w sytuacji bezpośredniego zagrożenia państwa (Por. AAN, URM, 134/56, k. 90).
45  AAN, URM, 134/56, k. 25. 
46  AAN, URM, 99/13, k. 10. 
47  AAN, URM, 100/15,  brak paginacji. 
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był z niego wyłączony. Sekretariat KOK nie wchodził w jego skład,
był wyłączoną jednostką wojskową, podporządkowaną Ministers-
twu Obrony Narodowej48.

5. Spojrzenie z bliska: Dział Polityczny Komitetu Obrony Kraju
 

Aby zamknąć temat elementów składowych Komitetu, można 
przyjrzeć się bliżej jednemu, przykładowemu działowi. Dzięki pocho-
dzącej z 1967 roku Koncepcji organizacji i funkcjonowania Działu 
Politycznego Komitetu Obrony Kraju49 mamy w rzeczony dział dobry 
wgląd. Jego struktura i ogólne cele zostały już zarysowane. Różno-
rodność konkretnych celów wymaga jednak bardziej precyzyjnego 
przedstawienia. Są w dokumencie sformułowania ogólnikowe, jak 
na przykład krzewienie w społeczeństwie poczucia siły i niezwycię-
żoności sojuszu państw socjalistycznych50, dbanie o jedność moral-
no-polityczną społeczeństwa, wyrabianie odporności społeczeństwa 
wobec tendencji panikarskich51 czy powszechna mobilizacja politycz-
no-społeczna. Z innych zadań miał on, na przykład, przygotowywać 
kadry kierownicze na wypadek wojny, tworzyć ogniwa partyjno-
-polityczne we wszystkich układach obronnych, prowadzić agitację 
propagandową w krajach spoza bloku socjalistycznego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem środowisk polonijnych, zwalczać przejawy
ideologicznej i politycznej dywersji52. We współpracy z innymi or-
ganizacjami politycznymi, społecznymi i paramilitarnymi miał za-
pewniać poparcie społeczne dla prac związanych z obronnością, 
opracować zasady koegzystencji między ludnością cywilną, wojska-
mi własnymi i wojskami pozostałych krajów Układu Warszawskie-
go, przygotować i udoskonalić środki rozpowszechniania materia-
łów propagandowo-informacyjnych wśród ludności i wojsk krajów 
imperialistycznych53. Listę zamykają dwa działania, które należy podjąć 
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia państwa: zadbanie o zabezpie-

48  AAN, URM, 68/24, k. 3. 
49  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
50  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
51  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
52  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
53  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
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czenie dokumentów państwa i przekonstruowanie wszystkich organów 
wchodzących w skład Komitetu na wojenną strukturę organizacyjną.

6. Kiedy pokoju nie dało się utrzymać…

Wspomniane działania miały zostać przeprowadzone jeszcze
w okresie pokoju. Od momentu wprowadzenia stanu wojny, Kon-
cepcja… przewidywała kolejne zadania. Między innymi były to: 
zapewnienie atmosfery umożliwiającej sprawną i szybką mobili-
zację, uspokajanie społeczeństwa wobec zagrożenia ataku bronią 
jądrową, prowadzenie wojny psychologiczno-ideologicznej i pro-
pagandowej z przeciwnikiem, prowadzenie korespondencji z pań-
stwami sojuszniczymi i neutralnymi, ocena nastrojów społecznych 
i informowanie o nich reszty Komitetu, koordynowanie i nadzo-
rowanie działań organizacji polityczno-społecznych, organizacja
partyjno-politycznego zabezpieczenia walki z przeciwnikiem, 
zapewnianie w społeczeństwie poczucia możliwości i potrzeby prze-
trwania uderzeń jądrowych54 oraz regeneracja życia społecznego
i gospodarczego po przetrwaniu bombardowania atomowego.

Wspomniano wyżej o przekonstruowaniu KOK-u na strukturę
wojenną. Choć może się to wydawać paradoksalne, w trakcie wojny
Komitet miał podlegać redukcji etatów, w przypadku niektórych
działów bardzo znacznej. W Koncepcji organizacji i funkcjonowania
działów Komitetu Obrony Kraju55 znajdujemy zestawienie liczebno-
ści personelu56. I tak:
a. Dział Polityczny – w trakcie pokoju 10 741 osób, w trakcie wojny 
redukcja do 2 363;
b. Dział Wewnętrzny – w trakcie pokoju 9 460 osób, w trakcie woj-
ny redukcja do 3 311;
c. Dział Planowania i Ekonomiki – w trakcie pokoju 5 030 osób, 
w trakcie wojny redukcja do 1 157;
d. Dział Przemysłu – w trakcie pokoju 2 432 osób, w trakcie wojny 
redukcja do 778;
54  AAN, URM, 137/53, brak paginacji. 
55  AAN, URM, 137/37, k. 115. 
56  AAN, URM, 137/37, k. 162. 
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e. Dział Komunikacji – w trakcie pokoju 5 086 osób, w trakcie woj-
ny redukcja do 2 390;
f. Dział Zaopatrzenia – w trakcie pokoju 4 494 osób, w trakcie woj-
ny redukcja do 674;
g. Dział Ochrony Ludności – w trakcie pokoju 2 660 osób, w trakcie 
wojny redukcja do 665;
h. Dział Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – w trakcie pokoju 
1 744 osób, w trakcie wojny redukcja do 1 116;
i. Dział Zagraniczny – w trakcie pokoju 1 356 osób, w trakcie wojny 
redukcja do 339;
j. Dział Szkolnictwa i Nauki – w trakcie pokoju 1 867 osób, 
w trakcie wojny redukcja do 280.

W przypadku niektórych działów redukcja nie była taka, jak
wskazują na to liczby. Działy: Ochrony Ludności, Wewnętrzny, Prze-
mysłu i Komunikacji miały zostać wzmocnione i zwiększone 
o oddane im do dyspozycji oddziały zmilitaryzowane.

Redukcja etatów Komitetu Obrony Kraju w momencie stanu 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, choć może budzić 
zdziwienie, zwłaszcza, kiedy mamy w pamięci, na przykład, Dekret 
o Komitecie Obrony Kraju z 1961 roku. Wyraźnie jest w nim powie-
dziane, że Komitet Obrony Kraju jest powoływany do kierowania 
życiem państwowym w okresie zagrożenia Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej i w czasie wojny57. Rozdźwięk ten daje się jednak wytłu-
maczyć. Trzeba pamiętać, że głównym celem Komitetu było przygo-
towanie kraju do wojny, nie zaś zarządzanie nim podczas konfliktu 
zbrojnego. Wszystkie dekrety, uchwały i decyzje podejmowane przez 
KOK dotyczą działań, które należy podjąć przed wybuchem wojny. 

7. Ślady innej struktury

Niektóre dokumenty wskazują na to, że Komitet miał nie spra-
wować władzy w trakcie wojny. Zgodnie z wydanym w 1972 roku 
Ogólnym założeniem organizacji i funkcjonowania naczelnych 
i terenowych organów politycznych, władzy i administracji publi-
cznej w dziedzinie obronności oraz ich aparatu wykonawczego 
i pracy58, KOK w chwili ogłoszenia wojny przekształca się w Radę 

57  AAN, URM, 159/282, k. 2. 
58  AAN, URM, 100/15, brak paginacji. 
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Obrony Państwa. Można przytoczyć dwa mówiące o tym frag-
menty uchwały:
a. 5.5. Po wprowadzeniu przez Radę Państwa stanu zagrożenia 
bezpieczeństwa – Komitet Obrony Kraju  przekształca się w Radę
Obrony Państwa;
b. 6.1. Rada Obrony Państwa podejmuje swoją działalność po wpro-
wadzeniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa – przejmu-
jąc podstawowe funkcje dotychczasowego Komitetu Obrony Kraju. 
Jako naczelny organ państwa (ponadrządowy) kieruje ona całością 
spraw związanych z osiągnięciem gotowości obronnej kraju w czasie 
zagrożenia oraz sprawami państwa i społeczeństwa w czasie wojny.

Zastanawia sam fakt przekształcenia Komitetu w Radę, biorąc
pod uwagę wzmiankowane już zadania, które były stawiane przed 
KOK na czas wojny i modyfikacje, jakim miał on na ten czas pod-
legać. Stoi to też w jawnej sprzeczności z innymi uchwałami, 
np.: w Ogólnych zasadach planowania operacyjno-obronnego 
w Dziale Współpracy z Zagranicą z dnia 13 listopada 1963 roku 
jest wyraźnie napisane: Całokształtem spraw państwowych w okre-
sie zagrożenia i wojny będzie kierował Komitet Obrony Kraju59. 

Sformułowanie „przekształca się” nie oznacza jednak, że 
zmiana zachodzi jedynie w nazwie. W dokumencie nie ma wpraw-
dzie mowy o szczegółach dotyczących struktury Rady, podany jest 
jednak spis członków, w którym widać gołym okiem rozbieżności.

Lista podana jest w dwóch wariantach. Według pierwszego, 
na czele Rady miałby stanąć przewodniczący w osobie pierwszego 
sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Do tego dochodziło trzech 
zastępców: wyznaczony członek Biura Politycznego Komitetu Cen-
tralnego PZPR, Prezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej, 
oraz członkowie: Marszałek Sejmu, Przewodniczący Rady Państwa, 
Prezes Najwyższego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowe-
go, Przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokra-
tycznego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Spraw Wewnętrz-
nych i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także sekretarz 
Rady. Według drugiego wariantu przewodniczącym miał być również 
Pierwszy Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, liczba zastępców 
okrojona została do dwóch, Prezesa Rady Ministrów i wyznaczonego 

59  AAN, URM, 138/4, k. 9. 
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członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR, członkami 
mieli być Marszałek Sejmu, Przewodniczący Rady Państwa, członek 
Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR, Prezes Najwyższego 
Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Przewodniczący 
Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. W tej opcji 
już jest podane, jaką funkcję ma piastować człowiek wyznaczony 
na stanowisko sekretarza Rady: ma być wiceministrem Obrony 
Narodowej.

8. Jak Komitet pracował

Zapoznanie się z zadaniami stojącym przed poszczególnymi 
działami nie daje nam odpowiedzi na pytanie, jakie było całościowe
spektrum zainteresowań Komitetu Obrony Kraju. W zbiorach 
Archiwum Akt Nowych zachowało się kilka uchwał, które pozwala-
ją, choć pobieżnie, określić obszar zainteresowań Komitetu. Ponie-
waż stworzenie jednolitego obrazu na podstawie dostępnych do tej 
pory materiałów graniczy z niemożliwością, pozwolę sobie przed-
stawić zebrane fragmenty wiedzy w kolejności chronologicznej.

8 października 1963 roku Komitet na wniosek szefa Zarządu
I Sztabu Generalnego, generała dywizji Tadeusza Tuczapskiego, 
podejmuje decyzję w sprawie broni używanej przez Ligę Obrony 
Kraju. Mają zostać wprowadzone zmiany dotyczące zasad użyt-
kowania, przechowywania, konserwowania i magazynowania broni
palnej60.

8 stycznia 1965 roku kierownik Działu Współpracy z Zagranicą,
wicepremier Piotr Jaroszewicz, nakazuje organizację szkoleń dla 
personelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i niektórych resortów 
centralnych dotyczących zachowania w wypadku wojny i zagrożenia61.

W 1966 wydano uchwałę, czyniącą Komitet odpowiedzial-
nym za całokształt szkoleń militarno-obronnych, gospodarczo-
-obronnych i polityczno-obronnych62.

17 lutego 1966 roku sekretarz Komitetu, generał dywizji Woj-
ciech Jaruzelski, wysyła do ówczesnego szefa Urzędu Rady Mini-

60  AAN, URM, 137/2, k. 1. 
61  AAN, URM, 138/2, k. 1. 
62  AAN, URM, 41/34, brak paginacji. 
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strów, Janusza Wieczorka, zestawienie aktów wydanych przez KOK. 
Są tam wymienione, bez podania szczegółów, następujące uchwały:
a. Uchwała nr 1/66 w sprawie zatwierdzenia koncepcji szkolenia
kierowniczej kadry w systemie obrony terytorium kraju wraz
z załącznikami. Uchwała ta czyniła KOK odpowiedzialnym także
za szkolenia Obrony Terytorialnej63;
b. Uchwała nr 002/66 w sprawie przygotowania umocnionych
obiektów dla potrzeb Komitetu Obrony Kraju, jego działów i woje-
wódzkich komitetów obrony64;
c. Uchwała nr 005/66 w sprawie zatwierdzenia projektu dekretu
o rejestracji akt stanu cywilnego oraz zabezpieczenia ksiąg stanu
cywilnego w okresie wojny65;
d. Uchwała nr 006/66 w sprawie zatwierdzenia projektów przepisów 
o ewidencji i kontroli ruchu ludności w okresie wojny66;
e. Uchwała nr 008/66 w sprawie zatwierdzenia wstępnych założeń 
dotyczących dostaw obowiązkowych i skupu produktów rolnych 
w okresie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny67;
f. Uchwała nr 09/66 w sprawie ustalenia kolejności pierwszeństwa
wykonywanych przewozów kolejowych i samochodowych w okre-
sie podwyższonej gotowości obronnej, bezpośredniego zagroże-
nia bezpieczeństwa PRL i w czasie wojny68;
g. Uchwała nr 0011/66 w sprawie zatwierdzenia projektu dekretu
i zmianie zakresu działania naczelnych organów administracji pań-
stwowej w dziedzinie nadzoru nad lotnictwem cywilnym w okresie
bezpośredniego zagrożenia PRL i w czasie wojny69.

Miesiąc później Wieczorek ponownie otrzymał takie zestawienie,
tym razem podpisane w zastępstwie generała Jaruzelskiego przez
generała Bolesława Chochę i zawierające jedynie projekty:

63  AAN, URM, 41/34, brak paginacji. 
64  AAN, URM, 137/37, k. 83. 
65  AAN, URM, 137/37, k. 87. 
66  AAN, URM, 137/37, k. 95. 
67  AAN, URM, 137/37, k. 103. 
68  AAN, URM, 137/37, k. 110. 
69  AAN, URM, 137/37, k. 78. 
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a. Dekretu o militaryzacji niektórych dziedzin gospodarki i admi-
nistracji państwowej;
b. Uchwały Komitetu Obrony Kraju w sprawie powołania do służby 
w jednostkach zmilitaryzowanych i zwalniania z tej służby;
c. Uchwały Komitetu w sprawie określenia dziedzin zmilitaryzo-
wanych70.

Kolejna uchwała związana była z przeprowadzonymi w stycz-
niu 1968 roku manewrami „Kraj-68”. W ich wyniku KOK podjął 
decyzję o wprowadzeniu w życie planu naukowo-badawczego do-
tyczącego wpływu broni jądrowej, chemicznej, biologicznej i zapa-
lającej na cywili oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniu. Do-
datkowo Komitet we współpracy z Komisją Planowania wydał 
Zestawienie kierunków przedsięwzięć uwzględniających interesy 
obronności w pokojowym rozwoju gospodarki. Był to w istocie nie-
wiarygodnie szeroko zakrojony plan gospodarczy, przewidujący 
rozwój wszystkiego, od portów żeglugi śródlądowej poczynając, na 
rozwoju technologii tranzystorów i układów scalonych kończąc71.

W 1968 roku (brak daty dziennej) opracowany został projekt 
zarządzenia dotyczącego zabezpieczenia najważniejszych doku-
mentów podczas wojny. Generał Jaruzelski jako sekretarz KOK
powołał do tego celu komisję złożoną z przedstawicieli Minister-
stwa Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Komisji Planowania
przy Radzie Ministrów.

W tej samej teczce pojawia się też krótka notatka na temat konie-
czności poprawy zaopatrzenia w wodę. W tym celu planowana jest
szeroko zakrojona akcja kopania nowych studni72.

W 1969 r. powzięta zostaje decyzja o utworzeniu narodowej 
rezerwy agregatów prądotwórczych. Decyzję podejmuje Komitet73.

Nie była to jedyna narodowa rezerwa, utworzona decyzją 
KOK. Kolejnym przykładem może być utworzona rok wcześniej, 
w 1968 r., narodowa rezerwa parowozów. Podczas jej powstawania
główną rolę odegrał Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów74.

70  AAN, URM, 137/37, k. 116. 
71  AAN, URM, 65/5, k. 46-52. 
72  AAN, URM, 137/38, k. 44. 
73  AAN, URM, 68/24, k. 43. 
74  AAN, URM, 137/ 38, k. 2. 
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Kolejny dokument pochodzi z 1971 r. i nie jest uchwałą, a je-
dynie jej projektem. Zacytujmy jego początek: Uchwałą KOK 
z dnia……….1971 r. w sprawie planu Roku Obliczeniowego 1971.
§ 1. Zatwierdza się plan Roku Obliczeniowo 1971. Stanowiący załącz-
nik do niniejszej uchwały, jako podstawę do opracowywania szcze-
gółowych planów w ministerstwach i podległych im zakładach (…).

Choć jest to jedynie projekt uchwały i tak należy się zastanowić
nad zakresem władzy KOK, skoro powstać miała uchwała opiniu-
jąca plan budżetowy roku obliczeniowego.

Znajdująca się także w teczce uchwała Komitetu w zakresie 
obronności, wydana w formie książkowej (liczy 90 stron), również 
pozbawiona jest daty. Wynika z niej natomiast, że na podsta-
wie zaopiniowania KOK i Prezydium Rządu opracowywano limity
wydatków obronnych, a także opiniowano produkcję, eksport
i import sprzętu wojskowego75. 

W 1973 roku Komitet wydał szereg uchwał nadzorujących
wykonanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Dotyczyły one każ-
dego elementu wyposażenia armii: poczynając od amunicji 7,62 mm
i radiostacji R-123, zaś kończąc na czołgach T-55A i transpor-
towcach An-2, lub też produkowanych na eksport okrętach desan-
towych model „775/3”76 (według klasyfikacji NATO określanych
kodem „Ropucha”77).

Na koniec można przytoczyć przykładowe sprawozdanie z 24
marca 197578, a konkretnie spis referatów z posiedzenia kolegium
Sekretariatu KOK, co pokaże kilka tematów bieżących, rozpatry-
wanych na posiedzeniu. Były to:
a. kwestia gotowości obronnej PRL;
b. kwestia obrony wybrzeża PRL;
c. przygotowanie transportu morskiego na wypadek wojny;
d. planowane przedsięwzięcia w ramach wydatków obronnych 
1976-80;
e. zabezpieczenia Narodowego Banku Polskiego oraz druku ban-
knotów i papierów wartościowych;

75  AAN, URM, 99/3 brak paginacji. 
76 AAN, URM, 117/13, k. 4. 
77 Almanach broni światowej, Warszawa 1997,  s. 182. 
78 AAN, URM, 103/3, brak paginacji. 
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f. zabezpieczenie potrzeb sił zbrojnych oraz przemysłu;
g. kwestia stałej gotowości obronnej państwa.

Nasuwa się na myśl parafraza starego dowcipu: „Czym zaj-
mował się Komitet Obrony Kraju? Czym chciał. A czym chciał? 
Wszystkim”. Jest to zrozumiałe o tyle, że w warunkach gospodarki
centralnie sterowanej, w państwie, gdzie wszystko musi być zapla-
nowane, łatwo jest nadać każdej tonie mięsa, cysternie ropy czy wa-
gonowi zboża rangę zasobu strategicznego. Należy postawić sobie
pytanie: czy Komitet Obrony Kraju faktycznie miał taką władzę,
czy też był jedynie kolejną z wielu struktur pączkujących w admi-
nistracji każdego kraju socjalistycznego? Uważam, że satysfakcjonu-
jąca odpowiedź na to fundamentalne pytanie w świetle dotychczas
dostępnych danych nie jest możliwa. Powodów jest kilka.

31 grudnia 1968 roku stworzono Zestawienie ilościowe uchwał 
dotyczących obronności79. Wynika z niego, że na 1 39280 uchwały 
podjęte ogółem przez rząd PRL w roku 1968 Komitet Obrony Kraju 
wydał ich 77. Dla porównania można powiedzieć, że Ministerstwo 
Górnictwa i Energetyki podjęło ich 39, Ministerstwo Przemysłu 
Ciężkiego 33, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów 24, zaś
Rada Ministrów 25281. Dawałoby to asumpt umniejszenia roli Ko-
mitetu względem samej Rady Ministrów, gdyby nie to, że, jak pa-
miętamy, prawie wszystkie organa centralne, ministerialne i inne, 
wchodziły w skład KOK, zaś w podejmowanych uchwałach nie
pisały czy dany akt wydany jest przez ministerstwo jako minister-
stwo, czy też przez ministerstwo-element Komitetu. KOK nie był
strukturą jawną. Wszystkie dokumenty, na jakich oparta jest
powyższa praca, miały status tajnych. Materiały samego Komitetu
objęte były trzydziestoletnim okresem utajnienia jako tajemnica
wojskowa82. Jedna z uchwał mówi wyraźnie: nawet podczas stanu
bezpośredniego zagrożenia państwa naczelnym organem zarządza-
jącym państwem oficjalnie pozostaje Rada Ministrów i Prezydium

79 AAN, URM, 76/57, k. 22. 
80 AAN, URM, 76/57, k. 23. 
81 AAN, URM, 76/57, k. 22. 
82 Kiedy składałem wniosek o udostępnienie mi dokumentów Komitetu znajdujących się w Cen-
tralnym Archiwum Wojskowym, odmówiono mi dostępu do akt wydanych po 1980 roku, właśnie 
z powodu objęcia ich tajemnicą wojskową. 
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Rządu83. A przecież w wielu dokumentach było wspominane, że
właśnie wtedy kierowanie krajem ma przejąć Komitet.

Zakończenie

Komitet Obrony Kraju nie został rozwiązany w momencie 
upadku socjalizmu. Nastąpiło to dopiero w 2001 roku. Była to już 
jednak zupełnie inna instytucja: po 1989 roku Komitet został pod-
porządkowany Biuru Bezpieczeństwa Narodowego. Okres jego 
istnienia po 1980 roku skrywa jednak tajemnica wojskowa. Choć 
właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego Komitet wyszedł z ukry-
cia, brak jednak jest dostępu do materiałów, które rozstrzygnęłyby 
kwestię, jaką rolę wtedy pełnił. Poznanie odpowiedzi na to pytanie 
mogłoby być swoistym ukoronowaniem działań podejmowanych 
przez Komitet: przynajmniej nominalnie przejął on odpowiedzial-
ność za państwo znajdujące się w stanie wojny, czyli zacząłby peł-
nić funkcję, do której był przeznaczony. Według Andrzeja Pacz-
kowskiego rola KOK ograniczała się do przygotowania zagadnień 
prawnych związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. Profesor 
Paczkowski przyznaje jednak w tym samym zdaniu, że mówi o for-
malnie najwyższej instytucji wojskowo-politycznej w państwie84.

Obraz wyłaniający się z materiałów archiwalnych jest frapują-
cy, ale niepełny. Nie sposób bowiem stwierdzić, dysponując jedynie 
materiałami Urzędu Rady Ministrów, ile z podejmowanych przez Komi-
tet decyzji było faktycznie realizowanych, ile zaś pozostawało w sferze 
uchwał. Dopiero dalsze badania pozwolą rozsądzić, czy Komitet 
Obrony Kraju był faktycznie „zapasowym rządem”, potężną struktu-
rą, dzierżącą faktyczną władzę w państwie za parawanem legalnych
struktur, czy też kolejną organizacją, której celem było zapewnienie
wchodzącym w jej skład urzędnikom, członkom partii i politykom
pobierania kolejnej pensji z tytułu piastowania jeszcze jednego
stanowiska.

Przemysław Mrówka

83  AAN, URM, 117/14, k. 2 
84 A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, War-
szawa 2007, s. 30. 
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„Kościół Milczenia” w republice Białorusi 
i na bezkresach sowieckiej Rosji oraz Kazachstanu

Każda z trzech sowieckich republik: białoruska, rosyjska i ka-
zachska, posiadała w kwestii  instytucjonalnego  Kościoła katolic-
kiego różne doświadczenia i historyczne uwarunkowania. O ile 
bowiem Białoruś, której terytorium nigdy wcześniej nie było wy-
odrębnione, stanowiła przez kilka stuleci istotną część Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, następnie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 
a tamtejsza ludność była w znaczącym stopniu katolicka (zwłasz-
cza w następstwie Unii Brzeskiej)1, to w Rosji, tradycyjnie prawo-
sławnej, katolikami byli głównie Polacy, których liczba wzrosła 
w wyniku rozbiorów oraz zsyłek, byli to także Niemcy, osiedleńcy.
W Kazachstanie ludność katolicka oraz problemy działalności Kościo-
ła instytucjonalnego pojawiły się zasadniczo dopiero w XX wieku,
w wyniku masowych deportacji Polaków i Niemców zamieszkujących
imperium carskie, a następnie Związek Radziecki.

Mimo zasadniczo jednolitego, skrajnie negatywnego stano-
wiska władz sowieckich wobec religii i Kościoła katolickiego, wa-
runki funkcjonowania społeczności katolickich nie były tam jedno-
lite, choć w zasadniczej taktyce państwa, o mocno sprecyzowanej
światopoglądowej materialistycznej orientacji, tożsame. 

Kościół katolicki, podobnie jak i inne Kościoły, i związki re-
ligijne, nie posiadał osobowości prawnej, pozbawiono go nie tylko 
statusu prawnego, ale i prawa posiadania własnego majątku, osobom
duchownym odebrane zostały liczne, ściśle kościelne prerogatywy.
Obok więc bezkompromisowej walki światopoglądowej i wprzę-
gnięcia do tej konfrontacji najbardziej brutalnych form ucisku, 
1 Szerzej: ks. Roman Dzwonkowski, Polacy na dawnych kresach wschodnich. Z problematyki narodo-
wościowej i religijnej, Lublin 1994; tenże: Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 
1997. 
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którymi dysponowało imperium sowieckie, Kościół – zgodnie z tamtej-
szym prawem miał być w całości uzależniony od władz. Jakakolwiek
próba posłuszeństwa czy kontaktu ze Stolicą Apostolską była bezwzglę-
dnie tępiona i karana, jako „szpiegostwo Watykanu”. 

Według sowieckiego prawa właścicielem majątku kościelnego, 
zarówno w odniesieniu do nieruchomości, jak i majątku ruchomego, 
w tym sprzętu liturgicznego, było państwo, które mogło go wydzier-
żawić poprzez zarejestrowanie się parafii, jako gminy wyznaniowej, 
w urzędzie ds. kultu. Istnienie gminy warunkowane było ukonstytu-
owaniem komitetu parafialnego składającego się z dwudziestu osób. 
Członkowie tego komitetu pełnili różne funkcje, a główne zadania na-
leżały do przewodniczącego komitetu, jego zastępcy i sekretarza oraz 
trzyosobowej komisji rewizyjnej. Najczęściej członkami komitetu były 
osoby starsze, w mniejszym stopniu podlegające restrykcjom zawodo-
wym i ideologicznym. Komitet posiadał formalną zwierzchność nad 
parafią, on kierował jej sprawami finansowymi. Takie były wymogi 
formalne w państwie, które uzurpowało sobie prawo do pełnej kontroli 
nad Kościołami i  związkami wyznaniowymi, a światopogląd religijny 
uznawało za ułudny i wrogi nauce, jako wyraz zanikającej już fałszy-
wej świadomości, w którym osobom duchownym miały być odebrane, 
poza zawężoną wysoce sferą kultu, wszystkie istotne kompetencje.

Te uprawnienia można było duchownym bez podania powo-
dów cofnąć, bądź odebrać je na podstawie byle pretekstu. Uzyskanie
tzw. „sprawki”, wydawanej przez wyjątkowo wrogie Kościołom 
urzędy ds. kultu było, w warunkach dotkliwego braku księży, na-
cechowane okrutną perfidią i niechęcią oraz zazwyczaj nieskrywa-
ną wrogością. Podobnie było z rejestracją komitetów kościelnych. 
Bez takiej rejestracji wspólnota katolicka nie mogła oficjalnie po-
dejmować działalności, sprawować czynności związanych z funk-
cjonowaniem parafii, nie wolno było odprawiać mszy świętej ani 
nabożeństw paraliturgicznych. Ale urzędowa rejestracja komite-
tu kościelnego nie dawała jakiejkolwiek gwarancji na odzyskanie 
świątyni, choćby nawet pozostawała ona pusta i nie służyła innym
celom, nie gwarantowała też zgody na funkcjonowanie parafii.
 Różnie w praktyce było z przestrzeganiem tych wymogów, 
bo choć na ogół współpraca komitetów kościelnych z duchownymi 
była bliska i ścisła, to jednak ten model funkcjonowania wspólnot 
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kościelnych stwarzał szerokie pola konfliktów wewnętrznych, które 
władze państwowe chętnie prowokowały, dysponując sprawdzonymi 
narzędziami w tym względzie. To komitet, a nie proboszcz reprezen-
tował parafię w jej kontaktach z władzami świeckimi. Władze te za-
twierdzały większość poczynań podejmowanych przez parafie – m.in. 
remonty, zbiórki ofiar czy kwestie związane z utrzymaniem porządku 
w obiektach kościelnych. Przez kierowanie, czy wręcz narzucanie 
w skład komitetów ludzi uległych władzom, bądź zgoła konfidentów, 
miały często władze sowieckie pełny wgląd w działalność parafii, 
mogły też narzucać w wielu kwestiach własne stanowisko, uniemoż-
liwiać ważne poczynania, prowadzić do wewnętrznych sporów i rozła-
mów, osłabiających lub zgoła wyniszczających wspólnoty parafialne.

Spośród tych trzech republik sowieckich najwięcej katoli-
ków mieszkało na Białorusi. Zmienne były na tych ziemiach sto-
sunki wyznaniowe, początkowo wśród tamtejszych chrześcijan
dominowali katolicy obu obrządków. Dość stwierdzić, że w II po-
łowie XVIII w. na ziemiach wchodzących w skład Rzeczypospo-
litej na jednego prawosławnego przypadało pięciu katolików obu 
obrządków. Jednak z końcem XIX w., po administracyjnej likwi-
dacji unii (1839 r.) przez Rosję, proporcje uległy odwróceniu: na
jednego katolika przypadało czterech prawosławnych.

Inkorporacja wschodnich ziem II Rzeczypospolitej do republiki 
białoruskiej przyniosła wchłonięcie istniejących tam struktur Kościoła 
katolickiego: znacznej części archidiecezji wileńskiej (288 parafii), 
diecezji pińskiej (126 parafii) i niewielki skrawek diecezji łomżyńskiej 
(7 parafii). W przedwojennych granicach sowieckiej republiki biało-
ruskiej istniały struktury diecezji mińskiej i mohylewskiej – jednak 
na skutek propagandy ateistycznej, eksterminacji, zsyłek i egzeku-
cji, władze doprowadziły do unicestwienia tam ok. 100 parafii. Jesz-
cze w 1936 r. otwartych było na sowieckiej Białorusi 20 kościołów, 
obsługiwanych przez 8 księży, ale już w 1939 r. żadna z tych świą-
tyń nie służyła celom religijnym, nie było też księży sprawujących 
funkcje duszpasterskie. W okresie wojennej okupacji niemieckiej 
udało się wprawdzie odbudować niektóre parafie, pozyskać do pracy 
niewielką grupę księży oraz powołać wikariuszy generalnych – ale 
kolejna okupacja i stworzenie sowieckiej Białorusi, powiększonej 
o terytorium przynależne w okresie międzywojennym Rzeczypospo-
litej przyniosły dla Kościoła katolickiego wyjątkowo ciężkie czasy 
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zmagań o elementarne prawa ludzi wierzących. W nowej, powojennej 
białoruskiej rzeczywistości nie było tam ani jednego biskupa kato-
lickiego, a jedynie kilku wikariuszy generalnych powołanych w wa-
runkach doraźności. Wikariusze nie posiadali godności biskupiej.

Represje wobec Kościoła, księży i katolików świeckich władze 
podjęły po krótkim okresie względnego liberalizmu, już w 1945 r. 
Przystąpiono pod byle pretekstem, bądź bez podania przyczyny, do 
aresztowań księży, szczególne restrykcje stosowano wobec duchow-
nych związanych w okresie wojny z formacjami Armii Krajowej. 
W latach 1945-1947 z samej tylko Białorusi Zachodniej wyjechały 
głównie do Polski 274000 osób narodowości polskiej, w tym 304 oso-
by duchowne – księża diecezjalni, zakonnicy, siostry zakonne. Warto 
podkreślić, że właśnie z republiki białoruskiej wyjechało najmniej 
Polaków, na ogół więc katolików obrządku łacińskiego, stosunkowo 
dużo pozostało tam katolickich duchownych. W 1947 r. na Białorusi 
pracowało 190 księży z samej archidiecezji wileńskiej, 20 – z pińskiej, 
4 – łomżyńskiej oraz grupy zakonników. Po zakończeniu wyjazdów 
ludności polskiej, pod koniec 1947 r. władze przystąpiły do niszczenia 
struktur Kościoła katolickiego, likwidowania kościołów, inwigilacji 
księży i osób świeckich zaangażowanych w życie religijne, deportacji 
ludności. Metody walki stawały się coraz bardziej otwarte i brutal-
ne. Ogółem na sowieckiej Białorusi aresztowano w latach 1945-1951 
ok. 60-70 %  kapłanów. Aby znaleźć powody do represjonowania, 
władze odwoływały się do zarzutów absurdalnych, standardowych, 
typu: propaganda antysowiecka, utrzymywanie kontaktów z organi-
zacjami antykomunistycznymi w Polsce, respektowanie przez kler 
i wiernych łączności ze Stolicą Apostolską, przechowywanie litera-
tury antysowieckiej i religijnej, wydanej – rzecz jasna – poza ZSRR. 
Znalezienie podczas rewizji (których można było tam dokonać za-
wsze i wszędzie) książki polskiej wydanej w okresie przedsowieckim, 
bądź w Polsce, było wystarczającą podstawą do orzeczenia sądowego 
czy administracyjnego. Warto podkreślić, że zasadniczo jedynymi 
lekturami religijnymi, modlitewnikami, księgami liturgicznymi nie-
zbędnymi do sprawowania kultu, były konspiracyjne przesyłki
z zagranicy w przypadku wydawnictw polskojęzycznych – głów-
nie z Polski. W przewożeniu, dystrybucji i przechowywaniu tych
publikacji, dewocjonaliów, obrazków, wkład mieli nie tylko księża,
ale i osoby świeckie.
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O ile w pierwszych latach najczęściej spotykanym wyrokiem 
było 10 lat pozbawienia wolności i zesłanie do tzw. obozów pracy 
(łagrów), o tyle od 1947 r. zwyczajowym wyrokiem było 25 lat po-
zbawienia wolności. Do tego dochodziła konfiskata majątku i po-
zbawienie praw publicznych, najczęściej na okres 5 lat2. W później-
szych latach, po 1950 r. aresztowania księży należały do rzadkości, 
zmniejszano wymiar kary, ale wprowadzano inne metody terroru.

Gdy księża, na skutek głodu, zimna czy chorób tracili tam zdro-
wie, gdy część osób duchownych zagrożonych restrykcjami wyjeż-
dżała do Polski, władze znajdowały powód, by zamykać kościoły 
pozbawione stałej opieki kapłańskiej. Jak na Ukrainie, wierni broni-
li swoich świątyń, organizując w nich nabożeństwa paraliturgiczne 
bez udziału księży, którzy mając do obsługi po kilka – kilkanaście 
świątyń znacznie od siebie oddalonych, docierali z posługą kapłań-
ską nieczęsto i nieregularnie. Na osoby związane z działalnością 
komitetów kościelnych, organizacją życia parafii spadały często do-
tkliwe restrykcje, byli ci ludzie poddawani przykrym próbom zmu-
szania do współpracy z polityczną bezpieką. Skutki odmowy były 
różnorakie, często dotkliwe. Liczba aresztowań księży spadała, ale 
też niepomiernie mniejsze były szeregi duchowieństwa pracują-
cego w coraz bardziej nielicznych parafiach. Wprowadzono nowe 
metody walki z Kościołem. Dojeżdżający do kilku świątyń księ-
ża nie mogli bez zgody władz ds. kultu religijnego spełniać posług 
kapłańskich w innych kościołach. Przepisy te wykorzystywano sto-
sownie do potrzeb, owszem: nawet, gdy kapłani posiadali wyma-
ganą zgodę, uprawnienia mogły być uchylone bez podania powodu.

Po śmierci Stalina wielu księży uwolnionych zostało z więzień
i łagrów, ale nie mogli powrócić do swoich parafii, bo nie dysponowali
tzw. sprawkami ani nie posiadali zameldowania. Nadto część
kościołów została odebrana wiernym i zamieniona na magazyny,
sale sportowe czy składy materiałów budowlanych.
 Po wyjeździe w latach 1955-1959 ok. 30 księży z Białorusi, 
śmierci wielu kapłanów oraz powszechnego ich starzenia się, pro-
blem braku duchownych stawał się palący. Tymczasem po likwidacji 
seminarium duchownego w Pińsku, nie było na sowieckiej Białorusi 
ani jednej uczelni, a przez całe powojenne 25-lecie kandydaci do ka-
płaństwa nie mogli być przyjmowani do seminariów w Rydze i Kownie.

2  A. Hlebowicz, Kościół w niewoli, Warszawa 1991, s. 18. 
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W czasach chruszczowowskich zmieniły się metody wal-
ki z religiami, ale nie cele. To właśnie w tych czasach liczba czyn-
nych świątyń różnych wyznań z ZSRR zmniejszyła się z 22000 do 
7000. Księży atakowano w prasie, odbierano im prawo sprawowania 
działalności duszpasterskiej, podstępnie wymeldowywano. Zarzu-
ty mogły być najbardziej absurdalne, ale stawały się powodem do 
represji. Ze szczególną zaciekłością prześladowano osoby niepod-
dające się urzędowym zakazom uczestnictwa i angażowania dzieci 
i młodzieży do lat 18. W zapowiedzi Nikity Chruszczowa problem 
religii miał zniknąć w ZSRR do 1980 r. Młodym ludziom nie wol-
no było uczestniczyć w nabożeństwach, nawet jeśli rodzice pragnęli 
swoje dzieci wychowywać po chrześcijańsku. Funkcje kształtowania 
formacji duchowej dzieci i młodzieży przejmować musiał, z zacho-
waniem konspiracji, dom rodzinny. Przygotowywano też młodych 
ludzi, w sposób mniej lub bardziej zorganizowany, ale każdorazowo 
tajny, do sakramentu bierzmowania, udzielanego przez upoważnio-
nych księży, głownie wikariuszy generalnych. Wraz z końcem lat 60. 
pierwsi kandydaci do kapłaństwa zaczęli studiować w ryskim semi-
narium, początkowo nieformalnie, a w kilka lat później – już legalnie, 
choć w liczbach ściśle limitowanych i wysoce niewystarczających.

W latach 60. ustaliła się zasadniczo liczba czynnych świątyń 
oraz sieć parafialna na Białorusi. Około 1970 r. istniało tam zaledwie 
60 parafii katolickich. Ogromnie rozbieżne są dane dotyczące liczby 
katolików, w rzeczywistości trudne do zweryfikowania. W tym czasie 
w całej republice pracowało 64 księży, których średnia wieku wyno-
siła w 1970 r. 63 lata. Sytuacja stawała się zatem niebezpieczna, bo 
seminarium ryskie, któremu władze zgodziły się w latach 70. nadać 
status międzyrepublikański, nie było w stanie podołać – wobec li-
mitów przyjęć – potrzebom. Przyjazdy księży z zagranicy, zwłasz-
cza z Polski, mogły być akceptowane teraz sporadycznie, pozostało 
sięganie do metod kultywowanych w tym czasie w innych republi-
kach sowieckich. Ta trzecia droga przygotowania młodych ludzi do 
kapłaństwa polegała na konspiracyjnym kształceniu. Po 1975 r., kiedy 
ZSRR podpisał dokumenty Konferencji Helsińskiej, nastąpiła pewna
liberalizacja w odniesieniu do wolności religijnych w imperium 
sowieckim. Rekordzistą w tym względzie okazał się ks. Wacław Piąt-
kowski z parafii Niedźwiedzica, który zorganizował takie studia dla 
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10 kleryków. Święcenia kapłańskie mogły odbywać się na Łotwie lub 
Litwie, bądź w Polsce. Mimo tak podejmowanych prób sprostania 
groźbie wymarcia duchowieństwa w Kościele białoruskim, liczba 
tamtejszych kapłanów zmniejszyła się do 43, ale były to czasy, kiedy 
władze zasadniczo nie sprawiały już trudności w zakresie możliwości 
pełnienia posług kapłańskich w kilku świątyniach. Pod koniec lat 70. 
nasiliły się protesty społeczności lokalnych, kierowano listy – petycje 
do najwyższych władz sowieckich w Moskwie czy Mińsku. Nierzadko 
miały one charakter masowy, podpisywały je setki, a czasem tysiące 
osób. Zrazu śladowe, z czasem coraz szersze efekty takich zabiegów 
skłaniały do intensyfikacji starań: o zwrot kościołów, o prawo sprawo-
wania w nich liturgii etc. Coraz częściej wierni skutecznie bronili swo-
ich świątyń przed desakralizacją, gromadząc się w nich tłumnie i per-
manentnie prowadząc modlitwy. Przykłady takie można by mnożyć3.

W 1979 r. na całej Białorusi działało 88 kościołów ze stałym
dojeżdżającym kapłanem, były nadto czynne 24 kościoły, w któ-
rych żaden ksiądz katolicki nie miał prawa sprawowania liturgii,
a w nabożeństwach uczestniczyli sami wierni.

Na ołtarzu zapalone są świece, rozkłada się szaty liturgiczne, sta-
wia kielich, mszał itd. I ktoś z obecnych odmawia modlitwy mszy św.
Zebrani śpiewają pieśni i niektóre części mszy świętej4.

Podobne sytuacje zdarzały się nagminnie, na terenie całego 
ZSRR, gdzie żyły wspólnoty katolickie, skazane na wymarcie, a któ-
re z prawdziwym heroizmem trwały przy swojej religii i tradycjach. 
Od połowy lat 70., gdy zelżały nieco ataki na Kościół i osłabł terror 
ze strony władz, w niektórych białoruskich parafiach, na coraz szerszą 
skalę zaczęto prowadzić działalność katechizacyjną dzieci i młodzie-
ży, głównie w zakresie przygotowania do I komunii oraz bierzmowa-
nia, coraz więcej dzieci brało też udział w procesjach przykościelnych. 
Podejmowane przez miejscowe władze próby przeciwdziałania rzadko 
przynosiły efekty. A władze sowieckie miały już więcej problemów, 
bardziej istotnych dla dalszego funkcjonowania imperium. Taktycznie
zatem w niektórych, na ogół nielicznych przypadkach, stwarzały po-
zory zmian swojej nieprzejednanej wrogości wobec Kościoła. 

Ważną rolę w nauczaniu religii i przygotowaniu do I komu-
nii św., zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, spełniały w warunkach 

3  Patrz: J. Mirski, Sytuacja katolików w ZSRR, „Kultura” nr 7, Paryż 1977, s. 30. 
4  A. Hlebowicz, op. cit., s. 36. 
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oczywiście konspiracyjnych, siostry zakonne, wspierające tak nie-
licznych kapłanów w wielu innych sferach życia Kościoła. Warto 
podkreślić, że w 1972 r. na Białorusi zakonnice przepisały ręcznie 
15 tys. katechizmów (w następnych latach posługiwały się już ma-
szyną do pisania). Inne, skuteczniejsze metody poligraficzne były 
tam niedostępne. Zakonnice żyły zazwyczaj w rozproszeniu, czasem 
w maleńkich wspólnotach, podejmując pracę zarobkową, zapewnia-
jącą utrzymanie. Większość z nich starała się zachowywać w tych 
niełatwych warunkach podstawowe reguły zakonnego życia, część 
podjęła trudy życia świeckiego. Od 1975 r. mogły one na coraz szer-
szą skalę podejmować pracę nie tylko w szpitalach, ale i w sierociń-
cach, internatach, a nawet w szkołach. Były bacznie inwigilowane 
przez KGB i milicję oraz funkcjonariuszy ds. kultu, które oriento-
wały się na ogół dobrze w ich statusie, stosowano wobec nich różne 
formy zastraszania, rewizje, poddawane były przesłuchaniom. Po-
dobnie jak na Litwie sowieckiej, także na Białorusi udało się kilku 
zgromadzeniom zakonnym, w szczątkowym stanie, przetrwać czasy 
komunizmu. Tak np. w przygranicznym Grodnie, w którym społecz-
ność katolicka była bardzo liczna, udało się przeżyć czasy prześla-
dowań, a następnie cichego przyzwolenia, siostrom nazaretankom. 

Po Soborze Watykańskim II, wraz z wprowadzeniem do litur-
gii języków narodowych w miejsce łaciny, zaczęto szeroko na Biało-
rusi używać w kościołach języka polskiego. Zarówno zdecydowana 
większość księży, jak i tamtejszych katolików, było Polakami. Ksiądz 
Wacław Piątkowski, wikariusz generalny diecezji pińskiej, nakazywał 
wprowadzanie zmian w liturgii, stosownie do zaleceń soborowych, 
już w 1970 roku. Tym i innym zmianom dobrze służyły coraz szersze 
kontakty pomiędzy duchowieństwem i wiernymi z Białorusi i Polski. 
O ile w latach 60. wyjazdy księży z Białorusi do Polski były spora-
dyczne, to pod koniec następnej dekady obostrzenia w tym względzie 
były mniejsze, zwłaszcza gdy powody takich podróży miały charakter 
turystyczny. Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Pio-
trową wzrosła niepomiernie siła oddziaływania i tak popularnych za 
wschodnią granicą Polski, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, które 
tamtejszej ludności katolickiej dawały nadzieję i siłę do wytrwania. 

Władze sięgały wciąż, ale rzadziej po gwałtowne i dotkliwe re-
presje. W latach 80. w bardzo szczupłych szeregach duchowieństwa 
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białoruskiego, w sposób naturalny skazanego na wygaśnięcie, zaczęli 
pojawiać się młodzi księża – absolwenci ryskiego seminarium. Grupę 
22 kapłanów, wyświęconych w Rydze w latach 1981-1989 poszerzyło 
6 księży przygotowanych do kapłaństwa potajemnie oraz 4 księży, 
którzy przyjechali tu do pracy – z Litwy i Łotwy. Zmarło w tym czasie 
aż 24 księży – ale bilans liczb i wieku duchownych po raz pierwszy 
dawał nadzieję na powolne wychodzenie z tak tragicznej sytuacji ka-
drowej Kościoła. Zwłaszcza, że w ryskim seminarium zaczęto zwięk-
szać limity przyjęć, a chętnych, mimo propagandy ateistycznej – było 
zawsze znacznie więcej, niż administracyjnie przydzielonych limitów.

Zapoczątkowana w 1985 r. tzw. pierestrojka przyniosła, po-
grążonemu w potężnym kryzysie imperium, zmianę nastawienia do 
religii. Wspólnoty parafialne domagające się przez całe lata zwrotu 
świątyń, rejestracji księży etc. zaczęły otrzymywać odpowiedzi, coraz 
częściej pozytywne. Akcje rewindykacyjne ze szczególną determina-
cją prowadzone były na zachodniej Białorusi, a więc ziemiach nale-
żących w okresie międzywojennym do Rzeczypospolitej. Problemy 
były rozliczne. Zdewastowane kościoły, na ogół znajdujące się w sta-
nie zagrażającym bezpieczeństwu wiernych, wymagały ogromnych 
nakładów. Entuzjazm odrodzenia religijnego, połączony z nadziejami 
na zmiany polityczne, przynosił w sferze odbudowy brutalnie znisz-
czonych zasobów i struktur Kościoła katolickiego niebywałe rezul-
taty, przed kilku jeszcze laty trudne do wyobrażenia. We wrześniu 
1990 r. kanclerz kurii biskupiej w Mińsku, ks. Stanisław Sadowski, 
podawał, iż na terenie Białorusi zarejestrowanych było 214 parafii.

Wcześniej, bo w lipcu 1989 r., doszło na sowieckiej jeszcze 
Białorusi, do wydarzenia, które stało się probierzem zmian radykal-
nych w tamtejszym Kościele katolickim. Jan Paweł II podniósł do 
godności biskupiej ks. Tadeusza Kondrusiewicza, proboszcza z Grod-
na, ustanawiając go administratorem apostolskim Mińska i całej
Białorusi. W ten sposób wskrzeszona została diecezja mińska, której 
ostatnim hierarchą był biskup Zygmunt Łoziński. Nowy – pierwszy
od 40 lat biskup na Białorusi – odbył podwójny ingres: w Mińsku 
i Grodnie. Jedną z pierwszych decyzji biskupa Kondrusiewicza 
było powołanie seminarium duchownego w Grodnie, przejścio-
wo dla całej Białorusi. Zmiany z ZSRR następowały nader szybko. 
W kwietniu 1991 r. Stolica Apostolska dekretem papieża Jana Pawła 
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II podniosła do godności arcybiskupa Mińska i Mohylewa, stolic bi-
skupich połączonych odtąd unią personalną, ks. Kazimierza Świąt-
ka, biskupem ordynariuszem grodzieńskim został ks. Aleksander 
Kaszkiewicz, a bp Tadeusz Kondrusiewicz tego samego dnia otrzy-
mał nominację na arcybiskupa – administratora apostolskiego Ro-
sji europejskiej. Nowe czasy na Białorusi nosiły już znamiona nie-
odwracalności – republika w 1991 r. ogłosiła swoją niepodległość.

Inaczej przedstawiała się sytuacja katolików obrządku łaciń-
skiego w samej Rosji, na bezkresnych terytoriach państwa, które od 
wieków uchodziło za bastion światowego prawosławia. W zakresie ju-
rysdykcji kościelnej obszar Rosji wraz z Syberią podlegał przed wojną 
światową władzy arcybiskupa mohylewskiego. Problem katolicyzmu 
pojawił się tam, jako istotny, wraz z rozbiorami Rzeczypospolitej 
i włączeniu znacznej części jej terytorium pod berło Romanowych. 
Katolikami byli na ogół Polacy, Litwini, Łotysze czy Niemcy, którzy 
przybyli tam dobrowolnie, w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, 
bądź na skutek zesłania przez władze carskie. Po przewrocie bolsze-
wickim i antyreligijnych represjach – jak już wspomniano – oficjalnie 
ocalały do 1939 r. nie tylko w Rosji, ale całym ówczesnym ZSRR 
tylko dwa katolickie kościoły: św. Ludwika w Moskwie i Matki Bo-
skiej z Lourdes w Leningradzie (d. Petersburg). Od 1945 r. aż do roku 
1991, kiedy mianowany został przez papieża Jana Pawła II admini-
strator apostolski europejskiej części Rosji, funkcjonowały tam nadal 
tylko owe dwie parafie, w których dominowali Polacy (w każdym 
z tych miast było ich co najmniej 10 000), a także Litwini, Łotysze, 
Białorusini, Niemcy, Rosjanie oraz pracownicy ambasad i konsula-
tów. Katolicy z innych miast i ośrodków pozbawieni byli elemen-
tarnej opieki duszpasterskiej i z rzadka byli w stanie udawać się do 
dostępnych świątyń, także w innych republikach sowieckich. Przez 
kilkadziesiąt lat obie katolickie parafie w Rosji sowieckiej były pod 
jurysdykcją biskupów łotewskich. Liczba praktykujących katolików 
była płynna, podobnie jak skład personalny, co związane było nie tyl-
ko z walką z religiami, postępującą laicyzacją, ale i przemieszczaniem 
się ludności. Nie były to jednak zmiany zasadnicze. Nadto wielu ka-
tolików przyznawało się do swojej religii, ale zajmowało w prakty-
ce postawy agnostyczne. Od końca lat 60. widoczne było stopniowe 
zwiększanie się liczby Rosjan – katolików. Mimo, że na ogół były to 
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osoby wcześniej niewierzące, bądź indyferenckie, a nie prawosław-
ne, Cerkiew prawosławna, dostrzegając postępujące zainteresowanie 
środowisk głównie inteligenckich katolicyzmem, zaczęła Kościołowi 
katolickiemu czynić zarzuty o uprawianie prozelityzmu. Także w na-
stępnych dziesięcioleciach, głównie w Moskwie i Leningradzie wzra-
stały wspólnoty katolickie, w tym także o osoby pochodzenia żydow-
skiego. W 1989 r. grupa moskiewskich intelektualistów katolickich 
założyła klub „Dialog duchowy”, który odegrał bardzo ważną rolę 
w kreowaniu dróg odrodzenia religijnego, dialogu nauki z religią czy 
popularyzacji ponadczasowych wartości moralności chrześcijańskiej. 
Duchowym opiekunem klubu był Aleksander Chmielnicki, domini-
kanin rosyjski, wyświęcony w Polsce w latach 80. Podobny klub po-
wstał także w Leningradzie, a jego duchowym przewodnikiem został 
także wyświęcony w ukryciu, dominikanin o. Eugeniusz Henrichs.

Sytuacja w Rosji zaczęła się zmieniać od 1990 r., kiedy na-
stępowała znacząca liberalizacja wyznaniowa i ustała propaganda 
ateistyczna. Gesty pojednania i deklarowane ustępstwa widoczne 
były już w okresie obchodów 1000-lecia chrztu Rusi, ale odnosiły 
się one głównie do Cerkwi prawosławnej. Wraz z ustanowieniem 
nuncjatury apostolskiej, na czele której stanął wytrawny polityk wa-
tykański, abp Francisco Colasunno, zmieniła się zasadniczo sytu-
acja Kościoła i wyznawców katolicyzmu w ZSRR. Istotne zmiany 
w strukturze organizacyjnej zaczęły następować po ustanowieniu 
w kwietniu 1991 r. administratury apostolskiej europejskiej części
Rosji. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz wraz z katolickimi wspól-
notami, rozsianymi na rozległym terytorium, podjął zabiegi o zwrot 
części zagrabionych obiektów, głównie kościołów św. Katarzyny
w Sankt Petersburgu oraz Niepokalanego Poczęcia Matki Bos-
kiej w Moskwie. Kościół św. Katarzyny5, którego wnętrze po 1939 r.
zdesakralizowane i zamienione na magazyn, w 1984 r. spłonęło. 
W 1992 r. zwrócony został tamtejszej społeczności katolickiej. Dzięki 
zagranicznej pomocy, m.in. z Polski i Republiki Federalnej Nie-
miec, został odnowiony, zaś świątynia moskiewska, po gruntownej 
restauracji stała się katedrą. Obie te świątynie, bardzo mocno z naro-
dem polskim związane, doświadczyły najwyższej skali wandalizmu 
i szczególnie drapieżnego ataku ateizmu. Już w 1991 r. istniało tam, 
5 Szerzej: R. Hankowska, Odbudowa kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Petersburgu, Leszno
1998; S. Dziedzic, „Złote więzienie” Stanisława Augusta, Sankt – Petersburg 2009. 
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na rozległych terytoriach europejskiej części Rosji ok. 40 parafii, 
a liczbę katolików określano w granicach na ćwierć miliona osób. 
Bezkresne terytoria Syberii, które na ponad dwa stulecia stały się 
symbolem polskiej martyrologii i dążeń niepodległościowych, były 
też miejscem, w którym zaświadczali Polacy swoje przywiązanie do 
religii katolickiej. Pierwotnie i przez długi czas to właśnie Polacy sta-
nowili zdecydowaną większość tamtejszych społeczności katolickich.
A były to społeczności liczne, scementowane na ogół silną wiarą w od-
zyskanie przez Polskę niepodległości i toposem Polaka – katolika.
W 1912 r. trzy najliczniejsze syberyjskie dekanaty: tomski, omski 
i irkucki liczyły odpowiednio: 35 tysięcy, 34 tysiące, 29 tysięcy wier-
nych. Zwycięstwo bolszewików zmieniło całkowicie tę sytuację, ale 
w odniesieniu do tradycji religijnych, nie zaś terroru. W 1921 r. Stolica 
Apostolska odłączyła Syberię od archidiecezji mohylewskiej, ustana-
wiając wikariat apostolski syberyjski, a w dwa lata później erygowano 
diecezję władysławostocką z siedzibą w Harbinie. Mianowany bisku-
pem ks. Karol Śliwowski zmarł w 1933 r. na zesłaniu, inni duchowni 
zostali zamordowani, bądź trafili do łagrów, tak więc w połowie lat 
30. nie było na Syberii na wolności żadnego kapłana katolickiego, 
nie istniała już ani jedna katolicka parafia, a kościoły i inne miejsca 
kultu zostały sprofanowane. Aż po schyłek lat 50., a w mniejszym 
zakresie także w latach 60., była Syberia miejscem zsyłek wielu du-
chownych i katolików świeckich obu obrządków, łacińskiego i grec-
kokatolickiego. W ścisłej konspiracji, w łagrach czy innych miej-
scach zesłania, gdzie byli katolicy – Polacy, Ukraińcy bądź Litwini, 
życie religijne nie ustało, zwłaszcza tam, gdzie los osób świeckich 
dzielili duchowni. Po fali zwolnień z łagrów, w następstwie zelże-
nia reżimu stalinowskiego, kilku księży podjęło oficjalną działalność 
duszpasterską na Syberii. Obok księży rzymskokatolickich do pracy 
duszpasterskiej włączyli się duchowni greckokatoliccy. Obszar wol-
ności był niemały, ale – niestety – krótkotrwały. Nowe formy terroru, 
bardziej wyrafinowane, były nie mniej skuteczne. Po 1953 r. do oży-
wienia religijnego dochodziło w różnych rejonach Syberii, głównie 
w środowiskach miejskich, gdzie skupiska katolików były znaczne. 
Choć odwilż miała charakter przejściowy i taktyczny, w niektórych 
ośrodkach, np. w Krasnoarmiejsku aż do 1958 r. pracował litewski 
salezjanin ks. Jozuas Gustas, którego nagła śmierć w kwietniu 1958 r. 
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przerwała funkcjonowanie życia liturgicznego w parafii (którą udało 
mu się stworzyć), ale wkrótce zastąpił go ojciec Walter Ciszek, usu-
nięty przez służby polityczne z Norylska, gdzie z dużym zaangażowa-
niem wypełniał posługi kapłańskie. Także z Krasnojarska zmuszony 
był o. Ciszek wyjechać, po zaledwie dwumiesięcznym tam pobycie. 
Niewiększy bodaj zasięg terytorialny w działalności duszpasterskiej 
na Syberii osiągnął w latach 1955-1958 ks. Jonas Paukstis, jezuita 
litewski, przemierzający bezkresne ziemie od Uralu aż po Jakucję. 
Odwołany przez macierzyste władze zakonne, powrócił na Litwę.   

Od 1959 r., aż do połowy lat 80. pozbawieni byli syberyjscy 
katolicy stałej opieki duszpasterskiej i legalnie funkcjonujących pa-
rafii. Pojawiali się w tych warunkach wędrowni misjonarze, którzy 
niezmordowanie sprawowali posługi kapłańskie i podążali dalej, ocze-
kiwani przez kolejne, rozsiane po szerokich, bezkresnych ziemiach, 
wspólnoty, bądź już ledwie ułomki dawnych skupisk zesłańczych. 
Często te kontakty z konieczności odbywały się po wielu latach. 
Wśród tych misjonarzy wędrownych szczególnie serdecznie zapisali 
się w pamięci syberyjskich katolików: ks. Władysław Bukowiński, 
kapucyn o. Serafin Kaszuba oraz ks. Antonas Seskevicius. W 1982 
r. osiadł na Syberii na stałe ks. Józef Świdnicki, wyrzucony z Ta-
dżykistanu. Kapłan ten, pochodzący z polskiej rodziny, ale urodzony 
w państwie ukraińskim, wyświęcony potajemnie, zdołał w ciągu dwu-
letniej działalności na Syberii zarejestrować, po kilkudziesięcioletniej 
przerwie, trzy pierwsze parafie katolickie – w Tomsku, Nowosybirsku 
i Czelabińsku. Ks. Świdnicki prowadził z dużym zaangażowaniem 
pracę wśród młodzieży, opartą na podstawach ekumenizmu oraz sza-
cunku dla tradycji różnych nacji – Niemców, Polaków, Litwinów, Ro-
sjan, Ukraińców. Poglądy i kierunki pracy ks. Józefa Świdnickiego 
oraz jego autorytet w środowisku były wystarczającym powodem, by 
go w 1984 r. aresztować i skierować do łagru. Na gruntowne prze-
miany w ZSRR trzeba było, mimo postępującej liberalizacji, pocze-
kać jeszcze kilka lat. Ale teraz życia religijnego na Syberii już się 
nie udało władzom zniweczyć. Do parafii w Omsku, Czelabińsku czy 
Tomsku dojeżdżać zaczął polski franciszkanin, o. Aleksander Bień, 
opiekę nad wspólnotą w Nowosybirsku objął nowo wyświęcony za-
konnik franciszkański, o. Saulius Bytautas z Litwy. W 1985 r. oficjal-
nie zarejestrowane zostały dwie następne parafie – w Prokopiewce 
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i Kemerowce, nad którymi opiekę duszpasterską sprawował o. Mi-
chajło Rudko, kapłan greckokatolicki z Ukrainy. Kierunek przemian 
stawał się nieuchronny, władze nie mogły już ich powstrzymać. Za-
nim rozpadło się sowieckie imperium udało się Kościołowi odzyskać 
następne świątynie – sprofanowane, nierzadko straszliwie zniszczone. 
Szczególną gorliwość w dziele powrotu do korzeni religijnych i naro-
dowych wykazywali syberyjscy Niemcy i Polacy. Najdotkliwszy oka-
zał się brak księży. Ci, którzy tam pracowali zmuszeni byli pokonywać 
ogromne odległości. W 1991 r. zmienił się w zasadniczy sposób status 
syberyjskiego Kościoła, poprzez powołanie przez Stolicę Apostolską 
biskupa Josepha Wertha, niemieckiego jezuity, który ustanowiony 
został administratorem apostolskim Nowosybirska i całej Syberii.

W dziejach Kościoła katolickiego na „nieludzkiej ziemi” jest 
jeszcze jeden kraj – republika sowiecka o znaczeniu szczególnym,
wspomnieniach bolesnych, bo związanych na ogół ze zsyłkami 
czy przymusowymi przesiedleniami katolików – głównie Polaków, 
Niemców czy Ukraińców. To Kazachstan. W świadomości wielu 
Polaków funkcjonuje stereotypowo, jako przedpiekle Sybiru.

W tym ogromnym kraju (2715 km2) mieszka zaledwie 17 
milionów ludzi, z czego ludność tubylcza, czyli Kazachowie sta-
nowi ok. 38 % ogółu mieszkańców. Sporo tu tzw. mniejszości na-
rodowych, wśród których znajduje się ok. 100 tys. Polaków.

Pierwsze skupiska katolików pojawiły się w Kazachstanie 
w XIX w. Stanowili je polscy zesłańcy, którzy w Ałma-Acie, Kunstaju,
Pietropawłowsku i kilkunastu innych mniejszych miejscowościach 
stworzyli tu pierwsze ośrodki życia religijnego. Po upadku caratu
ogromna większość Polaków opuściła pospiesznie te tereny.

W 1937 r. kolejne grupy polskich zesłańców osiadły w Kazach-
stanie, gdy władze sowieckie postanowiły definitywnie rozwiązać 
kwestie polskich mniejszości narodowych na Podolu i południowym 
Wołyniu. Z okolic Kamieńca Podolskiego, Berdyczowa, Winnicy, 
Płoskirowa czy Dowbycza wywożono mieszkańców całych miej-
scowości, narzucając im tragiczne, prymitywne warunki bytowe, 
ale także ograniczenia elementarnych swobód społecznych, w tym 
także religijnych. Głodowe racje żywnościowe, brak podstawo-
wych wymogów mieszkaniowych i higienicznych spowodowały, 
że spośród 200 tys. zesłańców zmarło około 100 tys. Polaków6.

6 W. Litak, Skąd się wzięli Polacy w  Kazachstanie?, „Tygodnik Powszechny” nr 49, 1989. 



197

„Kościół Milczenia” w republice Białorusi i na bezkresach sowieckiej Rosji...

W okresie II wojny światowej, w latach 1940-1941 NKWD 
deportowało ze wschodnich ziem II Rzeczypospolitej tysiące osób 
do Kazachstanu, a po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej wy-
wieziono tam kilkaset tysięcy Niemców z Powołża. Ludność nie-
miecka w połowie była wyznania rzymskokatolickiego, w połowie 
byli to luteranie. W okresie powojennym katolickie społeczności 
Kazachstanu stanowili repatrianci niemieccy i polscy, przy znacz-
nej przewadze ilościowej Niemców. Po wojnie na coraz szerszą 
skalę pojawiali się w Kazachstanie zesłańcy narodowości ukra-
ińskiej, wyznawcy katolicyzmu obrządku wschodniego – unici.     

Do czasu bolszewickiego przewrotu istniało na terenie Ka-
zachstanu kilkanaście kościołów i kaplic rzymskokatolickich, któ-
re zbudowali polscy zesłańcy polityczni. W następnych dziesię-
cioleciach, z okresem stalinowskim włącznie, mimo iż na skutek 
masowych zsyłek i deportacji liczba tamtejszych katolików uległa 
zwielokrotnieniu, zniszczone zostały w Kazachstanie wszelkie for-
my zorganizowanego życia religijnego katolików, zamknięte, bądź 
zgoła zdewastowane zostały wszystkie kościoły. Dopiero po śmier-
ci Stalina, kiedy uwolniono tysiące więźniów, w tym także licz-
nych księży katolickich, możliwe stało się podjęcie prób powstania 
i funkcjonowania ośrodków duszpasterskich z licznych obozów pra-
cy – łagrów wychodzili katoliccy księża. Był wśród nich ks. Wła-
dysław Bukowiński, pochodzący z Berdyczowa, kapłan archidiecezji 
krakowskiej, a następnie diecezji łuckiej, skazany wyrokiem sądu 
w Kijowie na 10 lat łagru. Zwolniony w 1954 r. postanowił pozo-
stać wśród polskich i niemieckich zesłańców w Kazachstanie, dzie-
ląc ich ciężki los, wspierając duchowo kapłańską służbą. Mimo, że 
wielu Polakom, wywiezionym do Kazachstanu w okresie II wojny 
światowej udało się w latach 1954-1957 drogą repatriacji powrócić 
do Polski, władze sowieckie nie wyraziły zgody na wyjazd ofiarom 
zsyłek przedwojennych obywateli ZSRR, w tym Polakom z Podola
i Wołynia, nie mieli też takiego prawa Niemcy nadwołżańscy.

Ksiądz Władysław Bukowiński podjął wśród tamtejszych ka-
tolików – głównie Polaków i Niemców konspiracyjną pracę dusz-
pasterską. Osoby, zwłaszcza starszego i średniego pokolenia, wy-
chowane w duchu tradycyjnej pobożności oczekiwały na katolic-
kiego księdza od dwudziestu lat. Polacy w Kazachstanie zgrupowani 
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byli głównie w obwodzie kokczetawskim i akmolińskim, w oko-
licach Ałma-Aty czy w Karagandzie, niemieckie skupiska rozrzu-
cone były zasadniczo po całym rozległym Kazachstanie.

Wkrótce do Władysława Bukowińskiego dołączyli dwaj inni 
kapłani diecezji łuckiej: Józef Kuczyński i Bronisław Drzepecki, 
a pod koniec lat 50. również inni księża różnych narodowości, ale 
ich pobyty były na ogół krótsze, bądź zgoła krótkotrwałe. W pracy 
duszpasterskiej księża rzymskokatoliccy wspomagani byli przez du-
chownych greckokatolickich, odprawiających msze zazwyczaj w obu 
obrządkach. Duchowni katoliccy zabiegali u władz o zalegalizowa-
nie ich działalności duszpasterskiej, ale przez wiele lat spotykali się 
w tym względzie z brakiem zgody i represjami. Pod byle pretekstem 
byli zatrzymywani, przesłuchiwani, zastraszani. Na nieformalnie 
działające wspólnoty parafialne nakładano wysokie podatki i kary.
Władze sowieckie w stosunku do Kościoła prowadziły świadomie 
zmienną taktykę, zarówno w zakresie globalnym, jak i jednostkowym 
czy wręcz doraźnym. Przebywającym tam duchownym zazwyczaj od-
mawiano tzw. sprawek, uprawniających do legalnego sprawowania 
elementarnych posług kapłańskich, nie wyrażano zgody na budowę,
bądź otwarcie najskromniejszych kaplic, z drugiej zaś strony utrzy-
manie w ścisłej konspiracji praktyk religijnych w imperium opar-
tym na zasadzie powszechnej inwigilacji, było przecież niemożliwe. 
Czasem nawet stwarzano pozory przychylności, czyniono nadzieje 
na otwarcie „miejsca kultu”, uruchamiano długotrwałe procedury, 
które jednak kończyły się zazwyczaj odmową na szczeblu władz 
centralnych. Kiedy indziej uciekano się do okrutnej perfidii: władze 
wydawały taką zgodę, ale na warunkach wykluczających przyję-
cie, bądź miała ona charakter krótkotrwały i warunkowy. A jednak 
takie praktyki przynosiły nieoczekiwane dla władz rezultaty: sprzy-
jały otwartym inicjatywom, konsolidowały środowiska katolickie, 
prowokowały do otwartych działań, które w warunkach przeżywają-
cego coraz głębszy i coraz bardziej globalny kryzys ZSRR, w czasach 
obowiązywania licznych międzynarodowych konwencji demokratycz-
nych zaczynały przynosić jakieś rezultaty. Na przełomie 1958/1959 r. 
aresztowani zostali księża: W Bukowiński, B. Drzepecki i J. Kuczyń-
ski, oskarżeni o sprawowanie duszpasterskich posług i gromadzenie 
się w nielegalnie użytkowanych kaplicach w Karagandzie, Taińczy 
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i Zielonym Gaju. Zastosowano wobec nich wysokie kary więzienia, 
z czasem złagodzone. Po rychłej śmierci ks. Zareckiego i ks. Radwań-
skiego oraz przymusowym wyjeździe ks. Prokopiewa na Litwę, na 
całym ogromnym terytorium Kazachstanu pozostał tylko ks. Jurij 
Potorejko, pracujący jako szofer w Ałma-Acie, wspierany doraźnie 
przez przyjeżdżającego z pobliskiej Kirgizji ks. Michała Köhlera.  

Ksiądz Władysław Bukowiński powrócił do Karagandy w grud-
niu 1961 r., wznawiając swoją, z konieczności nielegalną, działalność 
duszpasterską. Ze względów taktycznych, głównie jednak w związku 
z oczekiwaniami wiernych, podejmował liczne wyprawy misyjne do 
odległych zakątków Kazachstanu – m.in. do Aktiubińska i Semipa-
łatyńska, i okolic. Do Taińczy (Krasnoarmiejska), po aresztowaniu 
ks. Józefa Kuczyńskiego pozbawionej opieki duszpasterskiej, przybył 
końcem 1963 r., zachęcony przez miejscowych katolików, o. Serafin 
Kaszuba, tropiony od 5 lat wędrowny apostoł. Po wyrzuceniu go przez 
władze z probostwa w Równem na Wołyniu, nigdzie nie zameldowa-
ny, tułał się po całym nieomal ZSRR, nigdzie nie uzyskując zgody 
administracyjnej na pracę duszpasterską. Kazachstan stał się dla niego 
wielkim apostolskim wyzwaniem, mimo, iż także tu, był ustawicz-
nie tropiony, nękany i zmuszony pracować nielegalnie. I on – jak ks. 
W. Bukowiński – poważnie chory, podejmował wyprawy misyjne.

Gdy po latach zabiegów władze sowieckie wyraziły ustną zgodę 
na otwarcie małych kościołów w Ałma-Acie i Kustanaju, a z Kowna 
przysłani zostali dwaj księża, władze w kilka tygodni później wycofały
zgodę na legalną działalność. Ale obaj duchowni, mimo stawianych 
przeszkód, zdecydowali się pozostać w Kazachstanie. W różnych 
okresach docierało tam kilku jeszcze księży – m.in. ks. Antoni Chira, 
uwolniony z łagru kapłan greckokatolicki, konspiracyjnie wyświęcony 
na biskupa. Biskup Chira osiadł w Karagandzie i prowadził działalność
duszpasterską obok ks. W. Bukowińskiego. W latach 60. wśród kato-
lików w Kazachstanie pracowali nadto czas jakiś o. Aleksander Bień, 
polski franciszkanin oraz ksiądz greckokatolicki Antoni Stakoniniec, 
a zgoła dorywczo także inni, choć nieliczni księża – tzw. „latający 
misjonarze”, przybywający do Kazachstanu samolotami, najczęściej 
na kilka zaledwie dni. W grudniu 1974 r. zmarł w Karagandzie ks. 
Władysław Bukowiński. Jego życiowa, kapłańska biografia najlepiej 
ilustrować może skalę udręk, prześladowań i terroru, których doświad-
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czał Kościół w imperium sowieckim, ale i skalę heroizmu ze strony 
osób duchownych i świeckich, ciężko doświadczanych na „nieludzkiej 
ziemi”. Choć nazwisko ks. Bukowińskiego stało się synonimem wi-
zerunku Kościoła cierpiącego w Kazachstanie, jest przecież ekwiwa-
lentne dla innych rejonów i republik sowieckich. Przeżył tam piekło 
wojny, w tamtejszych łagrach przy wyrębie lasów, pracując w kopal-
ni miedzi, w nieludzkich warunkach, stracił zdrowie, ale nigdy nie 
stracił wiary w ludzi, którym z poświęceniem, płacąc ciężko za swo-
ją gorliwość kapłańską, niósł Ewangelię. Aby być bliżej katolików 
oczekujących kapłańskiej posługi przyjął obywatelstwo sowieckie, 
nie skorzystał też z oferowanej mu repatriacji. W sowieckich wię-
zieniach i obozach pracy spędził łącznie 13 lat 5 miesięcy i 10 dni7.

Po konferencji pokojowej w Helsinkach władze w Kazachsta-
nie zliberalizowały swoje stanowisko wobec religii, w tym także 
Kościoła katolickiego. W 1977 r. zarejestrowane zostały dwie pa-
rafie: w Karagandzie i Taińczy, w których wierni wznieśli świąty-
nie. Ale władze w jednym względzie postawiły na swoim: w Taiń-
czy proboszczem nie mógł zostać o. Serafin Kaszuba, który od lat 
sprawował w nader ciężkich warunkach opiekę nad tamtejszymi 
katolikami. Nie wolno mu było nawet wejść do świątyni, którą 
wspólnie z nimi budował i odprawić w niej mszy św. Był to szcze-
gólnie dotkliwy cios dla schorowanego kapłana, zwłaszcza, że to-
warzyszyły tym zdarzeniom szczególnie przykre okoliczności8.  

Po latach starań udawało się od schyłku lat 70. uzyskiwać mie-
szkającym w Kazachstanie Niemcom i Polakom zgodę władz admi-
nistracyjnych na rejestrację parafii i budowę kilku kościołów oraz 
kaplic. Pracę duszpasterską podejmowali wciąż, choć na czas w kon-
sekwencji krótki, liczni księża z innych republik, głównie z Litwy. 
Jeszcze z końcem lat 80. władze sowieckie – komitety ds. religii decy-
dowały o rejestracji i obsadzie księży w placówkach duszpasterskich. 
W 1987 r. wyświęcony został w Rydze pierwszy kapłan urodzony 
w Kazachstanie, niemieckiego pochodzenia, który powrócił do pracy 
wśród katolików kazachstańskich. W 1987 r. w ryskim seminarium, 
w którym zwiększono znacznie limity przyjęć, studiowało wówczas 
dalszych 8 alumnów z Kazachstanu. W 1989 r. liczba parafii w Ka-

7 Ks. Jan Nowak, Vianney Wschodu. ks. Władysław Bukowiński, Kraków 2010, s. 25. 
8 Szerzej: S. Dziedzic, M. Dziedzic, Ojciec Serafin Kaszuba, Kraków 2009. 
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zachstanie wzrosła do 42. W kwietniu 1991 r. Stolica Apostolska 
oficjalnie poinformowała, że wśród nowych jednostek administracji 
kościelnej w ZSRR powołana została administratura apostolska 
w Kazachstanie, a jej biskupem i jednocześnie zwierzchnikiem 
tamtejszego Kościoła katolickiego mianowany został o. Jan Lenga 
z zakonu marianów, potajemnie wyświęcony na księdza w 1980 r. 
U progu niepodległości kazachskiej liczący ok. 600 tys. wiernych Ko-
ściół katolicki zaczął więc żyć nowym życiem, pełnym nadziei, ale
i problemów do których bezsprzecznie wciąż należą nazbyt niska 
liczba księży, kościołów, ale i młodego pokolenia wiernych. Dla
tamtejszych katolików niemieckiego pochodzenia otwarła się 
szansa na wyjazd do swojej ojczyzny – i z tej możliwości wielu
skorzystało. W przypadku Polaków – te „drzwi” do ojczystego do-
mu zostały ledwie uchylone.

Władze administracyjne sowieckie oraz aktywna we wszystkich
sferach publicznego i indywidualnego życia policja polityczna po-
dejmowały próby skutecznego skłócenia środowisk religijnych, 
zwłaszcza duchownych różnych wyznań i sekt religijnych. Ks. 
Władysław Bukowiński w swoich Wspomnieniach z Kazachstanu
pisze, jak wraz z dwoma pozostałymi księżmi – Polakami, Józefem 
Kuczyńskim i Bronisławem Drzepeckim, część kary więzienia za 
prowadzoną działalność duszpasterską odbywali w obozie dla „reli-
gionistów”, położonym na południowy wschód od Moskwy. W obo-
zie tym byli m.in. księża katoliccy różnych obrządków (wśród nich 
metropolita greckokatolicki lwowski Józef  Slypyj), grupa ducho-
wnych prawosławnych, świeccy katolicy i prawosławni (ci ostatni 
to przede wszystkim opozycjoniści, ale także i zwolennicy, uznający
zwierzchność patriarchy moskiewskiego), wreszcie kilkusetosobowa
grupa przedstawicieli rozmaitych sekt oraz kilkudziesięcioosobowa
grupa „stukaczy”, czyli mężów zaufania obozowej administracji
i dozoru – najprzeróżniejszej maści agentów i donosicieli. 

Zachodzi pytanie – pisze ks. Józef Bukowiński – dlaczego 
utworzono taki obóz dla „religionistów”. Przecież tego przedtem nie
było. Łatwo się domyślić, bywały w obozie wypadki nawróceń.
Bywały chrzty, oczywiście tajemne. Nawracali się młodzieńcy wycho-
wani ateistycznie, i to przeważnie chłopcy inteligentni, studenci,
komsomolcy. Były nawrócenia na katolicyzm, a były także na nie-
które kierunki sekciarskie. Widocznie wręcz z góry zadecydowano,
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że nie wystarczy „religionistów” izolować od społeczeństwa żyjące-
go na wolności, ale trzeba ich jeszcze izolować od innych więźniów,
z wyjątkiem zaufanych „stukaczy”9. 

Mimo iż czekiści rozpędzali modlących się wspólnie ducho-
wnych i świeckich, nie zdołali zdławić życia religijnego. O ile 
kontakty i stosunki między chrześcijańskimi wyznaniami i du-
chownymi były dobre, często serdeczne, gorsze relacje, a nawet 
zgrzyty pojawiały się z przedstawicielami sekt, zwłaszcza wyzna-
wców Jehowy. Wielu duchownych, a także świeckich chrześcijan 
unikała dyskusji w szerszym, bądź nierozpoznanym kręgu osób, 
by nie dopuścić do zachowań o charakterze prowokacyjnym.

Sądy skazujące księży i osoby świeckie zaangażowane w życie
Kościoła funkcjonowały w totalitarnym państwie na ściśle okreś-
lonych zasadach i często na podstawie dowodów spreparowanych, 
na ogół bez dbałości o wiarygodność świadectw, wydawały wyro-
ki bezlitosne, jednoznacznie ukierunkowane. W okresach liberali-
zacji zdarzały się złagodzenia kar, amnestie czy zmiany warunków 
odbywania więzienia, wreszcie pracy w łagrach. Metody walki 
z religiami stawały się z czasem pozornie mniej okrutne, ale bardziej
perfidne. Zachowywano jednak często pozory procesowej bezstron-
ności, a zeznania tzw. „świadków”, choćby najbardziej absurdalne,
opłacone czy wręcz wymuszone, nosiły znamiona obiektywnego
postępowania procesowego. Pozostają świadectwa ludzi. Ale od
tamtych zdarzeń upłynęły zazwyczaj całe dziesięciolecia, nierzadko
półwiecze… Wielu świadków odeszło z tego świata, pamięć ludzka
jest zawodna, dla wielu osób przymuszanych do fałszywego zez-
nania może ta pamięć być niedogodna, kompromitująca. Bywają
wszakże przypadki, które pozwalają wierzyć, w jednostkowe bodaj,
zwycięstwa prawdy nad machiną kłamstw. Spóźnione wielce, ale
dające wiarę w sens poszukiwania, w sens dochodzenia oficjalnego
do prawdy, do prawa człowieka do własnego wizerunku. 

O zdarzeniu takim pisze ks. Józef  Wołczański w książce Wy-
trwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokato-
lickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991. Rzecz dotyczy ks. Hie-
ronima Kwiatkowskiego, który po zakończeniu II wojny światowej 
był wikariuszem i katechetą, a następnie (1946-1949) proboszczem 

9  Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Londyn 1979, s.73. 
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parafii św. Antoniego we Lwowie. Aresztowany przez tamtejszych 
agentów bezpieki w grudniu 1949 r. pod zarzutem nielegalnej kate-
chizacji dzieci i młodzieży, skazany został na 10 lat łagrów, utratę
praw publicznych na 5 lat, a po odbyciu kary na wysiedlenie poza
sowiecką Ukrainę na kolejne 10 lat. Zwolniony w styczniu
1956 r., powrócił do Lwowa, zabiegając o zgodę na oficjalne pro-
wadzenie działalności duszpasterskiej. Po ponownym aresztowa-
niu (maj 1956) oraz wywiezieniu do Krasnojarskiego Kraju i zwo-
lnieniu w kilka miesięcy później, ulegając namowom, wyjechał
do Polski. Pracował następnie w kilku krajach, a na stałe osiadł
w Rzymie, gdzie zmarł w 2010 r., w wieku 97 lat. 

Gdy pod koniec lat 80. w ZSRR przyszły czasy pieriestrojki,
grupa wiernych z parafii lwowskiej św. Antoniego, na czele z Józefą
Sawczak, skierowała do Sądu Najwyższego w Moskwie pisemną
petycję o rehabilitację niesłusznie skazanego przed 40 lat duchow-
nego, który podczas wielokrotnych przesłuchań i katorgi wyka-
zał się niezłomnością i heroizmem. 

Autorzy pisma wskazywali, że kapłan nie popełnił żadnego 
przestępstwa, nauczając ludzi uniwersalnych wartości: miłosierdzia, 
dobra, wiary, miłości oraz innych postaw moralnych, dzięki któ-
rym człowiek mógł godnie żyć. Domagano się więc jego rehabilita-
cji, co ułatwiło by mu powrót na ojczystą Ukrainę, z którą związany 
był urodzeniem i pracą, a skąd został bezpardonowo wydalony10.

W czasach wcześniejszych nietrudne do przywidzenia były-
by losy takiej supliki i jej autorów, ale teraz, w okresie trzęsącego 
się w posadach imperium, które w przemianach demokratycznych 
zaczęło upatrywać szansy przetrwania, petycja taka nie mogła być 
odłożona ad acta, bądź całkowicie zlekceważona. Z Moskwy została
skierowana do Lwowa, do tamtejszego wydziału śledczego KGB. 
Polecono ponownie przesłuchać świadków, których zeznania obcią-
żały ks. H. Kwiatkowskiego, zasugerowano kwerendę w archiwach
służb bezpieczeństwa, aby pozyskać materiały kompromitujące
kapłana, bądź podjęcie innych stosownych działań. Rezultaty do-
chodzenia miały dotrzeć do lwowskiej prokuratury. Sprawa zos-
tała sfinalizowana orzeczeniem wystawionym 5 grudnia 1991 r.
o rehabilitacji ks. Hieronima Kwiatkowskiego. 
10 Ks. Józef Wólczański, Aresztowanie i proces ks. Hieronima Kwiatkowskiego we Lwowie po II woj-
nie światowej, [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego 
na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, red. J.Wołczański, Kraków 2010, s. 492. 
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Rzadka to rzecz – stwierdza ks. Józef Wołczański – w sowieckiej 
i postsowieckiej rzeczywistości, aby kasacja de facto całego sfingowa-
nego procesu, choć bez anulowania towarzyszących mu cierpień ofiary, 
miała miejsce jeszcze za życia skazańca. Wprawdzie owego aktu spra-
wiedliwości dokonały władze innego państwa, bowiem programowa-
ne jako wieczne imperium komunistyczne przestało istnieć, to jednak 
i tak ks. Hieronim Kwiatkowski może odczuwać głęboką satysfakcję11.  

Ile takich zwycięstw stało się udziałem ciężko skrzywdzonych, 
doświadczonych straszliwym reżimem, ludzi? Nielicznych zaledwie 
rehabilitowano, a już doprawdy do przypadków wyjątkowych należą 
sytuacje, gdy skazani doczekali się odwołania spreparowanych oskar-
żeń, a w konsekwencji uniewinnienia i przywrócenia dobrego imienia.

Ale ogromna większość ludzi „Kościoła Milczenia”, choć zwy-
czajnie po ludzku, nie wierząc pewnie w rychłe radykalne zmiany,
ufała, że w przyszłości ta machina zła zostanie zatrzymana, że zwyciężą
wartości odrzucone przez reżim. 

Wraz z upadkiem imperium sowieckiego Kościół katolicki w po-
szczególnych, niepodległych republikach podjął niełatwe wyzwania,
które przynosiły nowe warunki jego funkcjonowania. Zmiany poli-
tyczne na ziemiach bezkresnego mocarstwa i powstanie nowych 
państw, przyniosły masowe migracje, odrodzenie dawnych antago-
nizmów, ksenofobii, tarć o podłożu narodowościowym, a także re-
ligijnym. Wraz z naturalnym odchodzeniem ludzi, na coraz szerszą 
skalę uwidaczniają się zmiany w mentalności osób młodszych po-
koleń, postępują zjawiska asymilacji, także w sferze kultury, języka
i religii. Kościół katolicki staje wobec nowych wyzwań. Ale to już od-
rębny rozdział w jego dziejach na tamtych ziemiach. Trudne dziedzi-
ctwo czasów komunizmu musi łączyć z nowymi potrzebami.
       

Stanisław Dziedzic
 
 
  

11  Ibidem, s. 493.
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Wizerunek bolszewika w polskich plakatach 
propagandowych z wojny polsko-rosyjskiej 
1919-1920 ze zbiorów Muzeum Niepodległości 
w Warszawie

W zbiorach Muzeum Niepodle-
głości znajdują się 43 plakaty propa-
gandowe z okresu wojny polsko-rosyj-
skiej 1919-1920, 41 polskich plaka-
tów przeznaczonych dla polskiego od-
biorcy i 2 rosyjskie plakaty skierowane 
do Rosjan 1. Część z nich w postaci kopii
prezentowana jest na wystawie stałej
Muzeum Niepodległości Polonia Re-
stituta. O niepodległość i granice 1914-
1921 w siedzibie muzeum.

Zbiór 41 plakatów można uznać 
za zespół reprezentatywny dla polskie-
go plakatu propagandowego z wojny 
polsko-rosyjskiej, ponieważ jest zróżni-
cowany tematycznie, tworzą go plakaty 
zarówno artystów uznanych, jak i ano-
nimowych, wykonane w kilku miastach: 
Warszawie, Lwowie, Łodzi i Toruniu, 
w różnych zakładach litograficznych.

Pod względem tematu polskie pla-
katy można podzielić na cztery grupy:
a) W pierwszej znajdują się plakaty anty-
bolszewickie, wyobrażające wroga jako 
barbarzyńcę i potwora oraz plakaty, któ-
re są odpowiedzią na propagandę komu-
nistyczną – pokazują Polskę pod rząda-
mi komunistów jako kraj zniewolony, 
biedny, w którym panuje bezrobocie. 
b) Drugą, najliczniejszą grupę, tworzy

1 Większość plakatów została przekazana przez 
Zakład Historii Partii przy Komitecie Centralnym 
PZPR dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Re-
wolucyjnego, którego zbiory przejęło Muzeum 
Niepodległości; przekaz dla MHPRR z dnia 20 
marca 1969 r. (informacja o pochodzeniu na kar-
tach  inwentarzowych  plakatów). 

21 plakatów werbunkowych wzywają-
cych Polaków do walki. 
c) Na kolejny zespół składają się pla-
katy zachęcające do zakupu Pożyczki 
Odrodzenia Polski2. 
d) Ostatnia, czwarta grupa to plakaty 
gloryfikujące postać Józefa Piłsudskiego.

Autorami są znani artyści: Feli-
cjan Szczęsny-Kowarski, Władysław 
Skoczylas, Edmund Bartłomiejczyk, 
Kajetan Stefanowicz, Władysław Jaro-
cki, Zygmunt Kamiński oraz plastycy
mniej znani, tacy jak: Edmund John, 
Kamil Mackiewicz, Stanisław Sawicze-
wski, Witold Gordon i Aleksander Grzy-
bowski. Na podstawie omawianego
zbioru widać, że znani twórcy proje-
ktowali głównie plakaty wzywające 
do walki i do zakupu Pożyczki Odro-
dzenia Polski oraz plakaty z Piłsudskim, 
a artyści anonimowi tworzyli plakaty,
na których pokazywali wroga jako
dzikusa sprzymierzonego z diabłem
oraz kreślili smutną wizję Polski pod
rządami bolszewików. 

Większość plakatów z wojny pol-
sko-rosyjskiej zgromadzonych w Mu-
zeum Niepodległości powstało w War-
szawie, najwięcej wyszło z zakładu 
graficznego „Litografia Artystyczna Wła-
dysław Główczewski”. Tutaj zrealizo-
wano projekty Kajetana Stefanowicza,

2 W zbiorach muzeum jest jeden plakat, który jed-
nocześnie wzywa do walki i do zakupu Pożyczki 
Odrodzenia Polski Tylko Armja Ochotnicza i tyl-
ko Pożyczka Odrodzenia obroni Cię przed nożem 
bolszewickim! (nr inw. MN-Pl.2053).  
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Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego, 
Witolda Gordona i Edmunda Johna. 
Inne warszawskie zakłady litogra-
ficzne, w których powstały plakaty 
propagandowe to: „Zakład Graficzny 
Bolesław Wirtz”, „Zakład Graficzny 
Straszewiczów”, „Zakład Graficzny B. 
Wierzbicki i S-ka”, „Zakłady Graficzne 
Koziańskich” oraz firma „Jan Cotty”3. 

W Toruniu w 1920 r. dwóch ar-
tystów Felicjan Szczęsny-Kowarski 
i Leonard Pękalski założyło zakład lito-
graficzny „Sztuka”, w którym powstały 
dwa plakaty znajdujące się w zbiorach 
Muzeum Niepodległości – Ludu Pol-
ski! Chwyć za broń …. Kowarskiego 
oraz Józef Piłsudski Władysława Sko-
czylasa4. W zbiorach muzeum są 4 pla-
katy anonimowych twórców powstałe
w łódzkiej firmie „Kotkowski i Frej-
lich”5. Muzeum posiada dwa plaka-
ty z lwowskiego zakładu graficznego
„Litografia Adolf Hegedüs”6.

W czasie wojny polsko-rosyj-
skiej plakaty, obok ulotek i prasy, były 
jednym z narzędzi propagandy, której 
zadaniem było zjednoczenie społeczeń-
stwa polskiego w obliczu zagrożenia 
bolszewickiego, wezwanie do obrony 
kraju oraz zwalczanie komunistycznej 
propagandy. Instytucje, które zajmowa-
ły się propagandą już w 1919 r. to m. in. 
Komitet Obrony Kresów Wschodnich 

3 Informacje o warszawskich zakładach litogra-
ficznych w: I. Tessaro-Kossimowa, Historia lito-
grafii warszawskiej, Warszawa 1973. 
4 H. Bartnicka-Górska, Kowarski Felicjan Szczę-
sny, [w:] Słownik artystów polskich i obcych 
w Polsce działających (zmarłych przed 1966 
r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. IV, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk-Łódź 1986, s. 207. 
Plakat Szczęsnego-Kowarskiego nr inw. MN-
-Pl.2018, plakat Skoczylasa MN-Pl.2014. 
5 Nr. inw. plakatów: MN-Pl.2013, MN-Pl.2021, 
MN-Pl.2048, MN-Pl.2053. 
6 Nr. inw. plakatów MN-Pl.2016 i M -Pl.2017.

i Straż Kresowa7. W 1920 r. działały 
m. in. Oddział II Informacyjno-Prasowy 
Generalnego Inspektoratu Armii Ochot-
niczej (w jego ramach referat propagan-
dy), Biuro Propagandy Wewnętrznej 
przy prezydium Rady Ministrów, Sekcja 
Propagandy Obywatelskiego Komitetu 
Obrony Państwa, Biuro Propagandy Ligi 
Obrony Państwa oraz Centralny Komitet 
Propagandy8. Ten ostatni utworzyli arty-
ści: literaci, plastycy, aktorzy i muzycy 
(artyści-plastycy należący do Central-
nego Komitetu Propagandy projekto-
wali plakaty w gmachu Szkoły Sztuk 
Pięknych w Warszawie na Powiślu)9. 

W czasie wojny plakaty wiesza-
no na murach, drzewach, w oknach wy-
stawowych, a te o kilkumetrowych roz-
miarach noszono na stelażach, bądź 
obwożono samochodami10. Plakaty nie-
siono też w pochodach, np. w pochodzie
18 lipca 1920 r., w dniu święta „Armii

7 A. J. Leinwand, Polski plakat propagandowy 
w okresie wojny polsko-sowieckiej (1919-1920), 
[w:] Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-
-Wschodniej, t. 28, 1993, s. 58. Towarzystwo 
Straży Kresowej (do IX 1920 r. działało jako Straż 
Kresowa) – organizacja założona w Lublinie 5 III 
1918 r. w celu zorganizowania protestu przeciwko 
przyłączeniu Chełmszczyzny do Ukrainy (traktat 
brzeski z 9 II 1918 r.). Od XI 1918 r. Straż Kre-
sowa postawiła sobie za swe zadanie popieranie 
interesów polskich na ziemiach wschodnich. Na 
terenach wschodnich zajmowanych prze Wojsko 
Polskie tworzyła swoje struktury; za: K. Padu-
szek, Działalność propagandowa służb informa-
cyjno-wywiadowczych Wojska Polskiego w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Organiza-
cja, metody, treści, Toruń 2004, s. 17. 
8  A. J. Leinwand, op. cit., s. 58. 
9 Ibidem, s. 59; W. Wankie, Sztuka – Ojczyźnie,
„Świat”, 1920, nr 38 (18 IX), s. 6; Stef[an] Krz[y-
woszewski], Propaganda polska, „Świat”, 1920, 
nr 34 (21 VIII), s. 9. 
10 J. Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce
z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa-
Pułtusk 2000, s. 186; S. M., Z dni, w których losy
ojczyzny się ważą, „Tygodnik Ilustrowany”, 1920,
nr 31 (31 VII), s. 619. 
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Ochotniczej”11. W „Tygodniku Ilustro-
wanym” z 31 lipca 1920 r. można prze-
czytać: W dniu «Armii Ochotniczej» 
prawdziwą sensacyę na ulicach War-
szawy wywołały niesione w pochodzie 
oryginalne i artystycznie wykonane 
barwne plakaty o motywach związa-
nych z chwilą obecną i z hasłem, które 
dzisiaj od góry do dołu przenika społe-
czeństwo nasze: «do broni!»12. W tym
pochodzie niesiono między innymi 
plakat Edmunda Bartłomiejczyka Na 
Pomoc! Wszystko dla frontu! Wszy-
scy na front!, znajdujący się obecnie 
w zbiorach Muzeum Niepodległości13. 

Tematem artykułu są te plakaty 
z wojny Polski z bolszewicką Rosją, na
których widnieje postać bolszewika, 
a hasła odnoszą się do komunizmu. 
Głównie są to plakaty wyobrażające 
wroga jako barbarzyńcę i potwora oraz
kilka plakatów werbunkowych i wzy-
wających do zakupu Pożyczki Odrodze-
nia Polski, a także jeden plakat z Józe-
fem Piłsudskim. Są to w większości prace
artystów anonimowych.

Twórcy polskich plakatów, żeby
zmobilizować społeczeństwo do walki
straszyli odbiorcę: pokazywali bolszewi-
ka jako człowieka niecywilizowanego,
który zniszczy i ograbi Polskę, albo
ośmieszali wroga. Jedni i drudzy, niezale-
żnie od obranego celu, posługiwali się 
karykaturą. W zbiorach Muzeum Niepo-
dległości dominują plakaty, które stra-
szą,ostrzegają przed okrutnym bol-
szewikiem.

Cechą charakterystyczną plakatu
propagandowego jest bezpośredniość,
jasność przekazu, widz ma od razu
rozumieć treść w nim zawartą, dlatego
11 Sztuka – Armii, „Tygodnik Ilustrowany”, 1920, 
nr 31 (31 VII), s. 609. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. Nr inw. MN-Pl.2047. 

zarówno nieprzyjaciel – bolszewik, jak 
i pozytywny bohater – żołnierz polski, 
muszą być łatwi do zidentyfikowania. 
Stąd stereotypowe, konwencjonalne 
wizerunki: oglądając plakaty z okre-
su wojny polsko-rosyjskiej, na wielu 
widzimy podobną postać bolszewika. 
Dobrym przykładem stereotypowego 
wyobrażenia wroga jest poster, na któ-
rym anonimowy artysta przedstawił 
dwóch komunistów – jeden z nich na 
głowie ma czapkę z futrzanym otokiem, 
a w zębach  zakrwawiony nóż14. Fizjo-
nomie obydwu są karykaturalne: charak-
teryzują się dużymi czerwonymi nosami 
i olbrzymimi zębami. Ich twarze szpecą 
zmarszczki, brodawki i szczeciniasty za-
rost. W przedstawieniach bolszewików 
ważną rolę pełni kolor czerwony, utoż-
samiany z komunizmem – w tym plaka-
cie ten kolor dominuje. Obok głów bol-
szewików twórca plakatu umieścił dwa 
elementy: czerwoną gwiazdę – symbol 
komunizmu oraz odcisk zakrwawionej 
dłoni – symbolizujący okrucieństwo 
najeźdźcy. Mniejsze czerwone gwiaz-
dy widnieją na czapkach bolszewików. 
Przesłanie tego plakatu jest jednoznacz-
ne: prymitywni bolszewicy są okrutni. 
Autor, tworząc zatrważający wizeru-
nek wroga, chciał  nakłonić widza do 
działania, o czym świadczy napis na 
oddzielnej dużej płachcie papieru dołą-
czony do plakatu: Tylko Armja Ochot-
nicza i tylko Pożyczka Odrodzenia 
obroni Cię przed nożem bolszewickim!. 

Twórcy plakatów utożsamili bol-
szewika z człowiekiem dzikim, pierwo-
tnym, niecywilizowanym, okrutnym, nie-
znającym kultury europejskiej. Hasła na 
plakatach, np. Dzicz bolszewicka oraz 
Bolszewicy mordują bezbronne kobiety!
14 Nr inw. MN-Pl.2053. 
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wskazują na prymitywizm i okrucień-
stwo wroga15. Artyści malowali bolsze-
wika-dzikusa jako postać odrażającą,
o groźnym spojrzeniu. 

Na plakacie Jego program bol-
szewik mało przypomina istotę ludzką, 
wygląda bardziej jak potwór: jest mon-
strualny, z olbrzymimi fałdami tłuszczu, 
nagi, co wskazuje na jego zezwierzęce-
nie, uleganie najniższym instynktom16.

W polskich plakatach bolszewik 
jest oprawcą mężczyzn i dzieci oraz 
gwałcicielem kobiet. W plakacie Dzicz 
bolszewicka – Wy hulali… anonimowy 
autor pokazał sceny katowania Pola-
ków; pod ilustracją, w której bolszewik 
przytula się do polskiej kobiety widnieje 
napis: Dużo u was krasnych laszek/ Dla 
czerkieskich amoraszek17. Długa broda,
wysoka futrzana czapka (papacha), ko-
szula przewiązana w pasie sznurkiem 
lub paskiem oraz nahajka w ręku to 
cechy rozpoznawcze okrutnego bolsze-
wika-kozaka (Tak wyglądałby nasz kraj,
gdyby zwyciężyli bolszewicy)18. Stałym
elementem wizerunku bolszewika jest
krew – ociekająca z noża, na rękach – 
bądź w wersji bardziej przerażającej, 
na plakacie Wróg nadchodzi – Patrz co
niesie!, możemy zobaczyć komunistę
brodzącego w rzece krwi19. 

Podobny portret najeźdźcy, tyle
że literacki, stworzył Artur Oppman
w pieśni Marsz Hallera, której fragment
brzmi: Barbarzyńskie hordy Wschodu/
Niosą topór, knut i stryk!/ Pod nogami 
nędznej dziczy/ Ziemia wolnych bluzga
krwią20.
15 Nr. inw. plakatów z tymi hasłami: MN-Pl.2012,
MN-Pl.2041, MN-Pl.2016.
16 Nr inw. MN-Pl.2021. 
17 Nr inw. MN-Pl.2041. 
18 Nr inw. MN-Pl.2020. 
19  Nr inw. MN-Pl.2043, autor plakatu: Piotr Danya.
20 Bij bolszewika! Rok 1920 w przekazie histo-

We wspomnianym plakacie Wróg 
nadchodzi – patrz co niesie! bolszewik 
podobny jest do małpy. Podobnego 
porównania: bolszewika do małpy użył 
Karol Irzykowski (1873-1944), który 
w czasie wojny jako dziennikarz był na 
froncie21. W „Ilustrowanym Kurierze
Codziennym” w październiku 1920 r. 
został opublikowany jego tekst Nieco
o duchu żołnierza polskiego22. Tam 
Irzykowski napisał o pogardliwym sto-
sunku żołnierza polskiego do bolsze-
wika: Bolszewik nie jest dla żołnierza 
polskiego reprezentantem jakiegoś no-
wego porządku czy raczej nieporządku 
społecznego, nad tą stroną zjawiska 
nasz żołnierz mało się zastanawia – 
bolszewik jest dla niego gorszym ga-
tunkiem człowieka, czymś zbliżonym 
do małpy. Największą obelgą w wojsku
dziś jest nazwać kogoś bolszewikiem.
Konie, które nasz samochód wyciągały
z piasków nadbużańskich, zachęcano
batem wśród okrzyków: «ty cholero bol-
szewicka!», a niejeden pies pułkowy
nazywa się Trocki23.

Edmund Bartłomiejczyk (Na po-
moc! Wszystko dla frontu! Wszyscy na 
front!) przedstawił scenę walki, w któ-
rej dwóch żołnierzy polskich próbuje 
nie dopuścić do przewrócenia przegro-
dy dzielącej ich od wroga24. Na zaporę 
nacierają postaci przypominające trupy, 
ich głowy to „nagie” czaszki z dużymi 

rycznym i literackim, oprac. C. Brzoza i A. Ro-
liński, Kraków 1990, s. 80. 
21 K. Irzykowski, W odzyskanym Białymstoku, 
[w:] Śladami Bitwy Warszawskiej 1920. Żeromski,
Irzykowski, Grzymała-Siedlecki, oprac. M. Pucha-
lska i Z. Stefanowska, Warszawa 1990, s. 29. 
22 Przedruk artykułu K. Irzykowski, Nieco o duchu
żołnierza polskiego, [w:] Śladami Bitwy Warsza-
wskiej, op. cit., s. 32-42. 
23 Ibidem, s. 32. 
24 Patrz: przypis 13. 
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oczodołami, ich ciała mają siny kolor,
w dłoniach trzymają czerwone sztandary.

Tak o wojnie polsko-rosyjskiej
pisano w sierpniu 1920 r. w „Tygodniku
Ilustrowanym”: To nie spór graniczny
z Rosyą się toczy, to wre zażarta walka
z rozbestwionym motłochem nowożyt-
nych barbarzyńców-Bolszewików,
którzy chcą nam wydrzeć wszystko, dos-
łownie wszystko, co posiadamy, chcą
pomordować mężów i dzieci, zbezcze-
ścić nasze kobiety, chcą wszystkie nasze
wsie i miasteczka puścić z dymem,
a garstkę ludzi, pozostałych przy życiu,
ujarzmić na wieczną hańbę, wieczną
niewolę25.  

W ramach wizerunku bolsze-
wika-barbarzyńcy mieszczą się przed-
stawienia bolszewika o azjatyckich
rysach twarzy, bolszewika-potwora,
bolszewika-diabła i wroga kościoła
katolickiego.

W Armii Czerwonej obok Ro-
sjan służyli też przedstawiciele innych 
narodowości. Wraz ze zbliżaniem się 
wroga do etniczych ziem polskich, 
kiedy zagrożenie stawało się bardziej 
realne, na plakatach przedstawiano żoł-
nierzy Armii Czerwonej jako Azjatów. 
Rysy azjatyckie bolszewików miały 
znamionować ich dzikość i bezwzględ-
ność26. Polska propaganda sugerowa-
ła, że Rosjanom jest bliżej do dzikich
Azjatów, niż do Europejczyków.       

Najeźdźców o azjatyckich fizjo-
nomiach przedstawiają plakaty Pytasz, 
czy pracy nie mamy dla ciebie?... i Patrz 
co cię czeka jeśli nie chwycisz za broń27. 
25 Echa lwowskiej ulicy, „Tygodnik Ilustrowany”,
1920, nr 33 (14 VIII), s. 655. 
26 H. Lisiak, Propaganda obronna w Polsce w roz-
strzygającym okresie wojny polsko-sowieckiej
1920 r., „Dzieje Najnowsze”, 1997, nr 4, s.12.
27 Pytasz, czy pracy nie mamy dla ciebie?... nr 
inw. MN-Pl.2013 i Patrz co cię czeka jeśli nie 
chwycisz za broń, nr inw. MN-Pl.2048. 

Na drugim plakacie pokazane jest 
okrucieństwo, barbarzyństwo wroga.
Bolszewik jadący na koniu pogania 
nahajką kobietę, mężczyznę i dziecko 
związanych linami. Na lewym ramie-
niu ma zawieszaną lancę, na którą na-
bił nagie dziecko, w tle są widoczne 
jeszcze dwa trupy, jeden wisi na szu-
bienicy, drugi leży na ziemi. Bolszewik 
w lewej ręce trzyma gęś – łup wojenny. 

Chińczyka możemy zobaczyć
na plakacie Jego program – siedzi z przo-
du na czerwonym wozie, obsługuje kara-
bin maszynowy28.

W tygodniku „Świat” z 14 lutego
1920 r. został opublikowany tekst o jeń-
cach wojennych, którymi są Chińczycy 
walczący w armii bolszewickiej: Sow-
depja wojska swoje od dłuższego już 
czasu zasila rasą żółtą. Niewybredny 
Chińczyk, który gotów jest najuczciwiej
s łużyć każdemu,  kto go nakarmi 
i opłaci, w ten sposób dość licznie zna-
lazł się w czerwonej armii bolszewickiej. 
Posłuszny jest i ma pogardę śmierci,
a do tego nie zna uczucia litości. (…) To 
też osławieni męczyciele i kaci w «czrez-
wyczajkach» przeważnie rekrutują się
z Chińczyków 29.

Na plakacie Do broni. Wstępujcie
do Armji Ochotniczej! bolszewik ma
postać czerwonej hydry – bestii z trzema
głowami, ziejącej ogniem30. Z takim
samym wyobrażeniem komunisty spo-
tykamy się w wojennej piosence Do
broni! Józefa Relidzyńskiego: Do broni
wszystkie dziś stany, utniemy łeb krwa-
wej hydrze! 31. 

Anonimowy autor plakatu Pot-
wór bolszewicki wyobraził wroga jako
dwugłowego konia – z głowami Lwa 
28 Patrz: przypis 16. 
29 K. R., Chińczycy w niewoli polskiej, „Świat”, 
1920, nr 7 (14 II), s. 14-15. 
30 Nr inw. MN-Pl.2042. 
31 Bij bolszewika!..., op. cit., s. 108. 



210

Sylwia Szczotka

Trockiego i Włodzimierza Lenina – któ-
rego dosiada kościotrup32. Galopują-
cego konia zatrzymuje żołnierz polski, 
wbijając w jego bok bagnet. Podpis pod 
tym przedstawieniem brzmi: Spójrz! 
Dwujęzyczny i dwugłowy/ Koń śmierci 
z Moskwy kroczy nowy,/ Lecz polskie 
ręce nie obwisły,/ Ten koń – śmierć 
znalazł w nurtach Wisły!. Obydwa pla-
katy, z hydrą i dwugłowym koniem, 
jak wskazują napisy na nich, powstały
latem 1920 r., kiedy wróg był już w cen-
trum Polski. Widać to w tych plakatach:
w nich wróg jawi się jako nieludzka siła,
bestia, ale jak pokazuje drugi plakat
najeźdźcę można pokonać.

Autorzy plakatów wielokrot-
nie odwoływali się do uczuć religij-
nych Polaków, ukazywali bolszewi-
ka jako wroga Kościoła katolickiego, 
a Polaka jako obrońcę Kościoła. Na 
plakacie Do broni! Tak wygląda wieś 
zajęta przez bolszewików Eugeniusz 
Nieczuja-Urbański pokazał kościół 
zniszczony przez bolszewików – jedy-
nym zachowanym elementem świątyni 
jest figura Chrystusa na krzyżu33. Ha-
sło na następnym plakacie brzmi: Kto 
w Boga wierzy – w obronie Ostrobram-
skiej, pod sztandar Orła i Pogoni!34. 
Żołnierz polski został tu przedstawiony 
jako obrońca rodziny chłopskiej, któ-
rej zagraża bolszewik, a jednocześnie 
jako obrońca chrześcijaństwa. Ponad 
żołnierzem widnieje wizerunek Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, a w tle Ba-
zylika archikatedralna św. Stanisława 
Biskupa i św. Władysława w Wilnie. 

Podobnie Władysław Skoczylas
w swoim plakacie, stylizowanym na 
barwny drzeworyt, wyobraził Józefa
32 Nr inw. MN-Pl.2015. 
33 Nr inw. MN-Pl.2031. 
34  Nr inw. MN-Pl.2052. 

Piłsudskiego jako obrońcę chrześci-
jaństwa35. Przedstawił go na wzór św. 
Jerzego. Świętego pokazywano na 
wspiętym, zazwyczaj białym koniu, 
w momencie, kiedy przebijał włócznią
smoka – uosobienie zła. Na plakacie
Skoczylasa nowym, współczesnym
smokiem jest rosyjski komunista. 

Autor druku ulotnego Bolszewi-
cy w Płocku, datowanego na 16 wrze-
śnia 1920 r., napisał o bolszewikach 
„okupujących” powiat płocki: Ohyd-
nie postępowali z duchowieństwem. 
Na księżach wymuszali oddawanie 
dobytku przez wkładanie im rewol-
werów lub sztyletów do ust i t. d.36. Na
ilustracji widzimy bolszewika mie-
rzącego z pistoletu do obrazu Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. Autor druku
pod ilustracją zamieścił napis: (…) Dla
zezwierzęconych czerwonych żołda-
ków nie było w Polsce nic świętego!. 

Podobnie scharakteryzowali 
bolszewików biskupi polscy w liście 
pasterskim do narodu z 1920 r. (w któ-
rym m. in. nawoływali do zakupu Po-
życzki Odrodzenia Polski i wstępowa-
nia w szeregi Armii Ochotniczej)37. Na-
pisali: Wróg to jest tym groźniejszy, bo
łączy okrucieństwo i żądzę niszczenia
z nienawiścią wszelkiej kultury, szcze-
gólniej zaś chrześcijaństwa i Kościoła.
Za jego stopami pojawiają się mordy
i rzezie, ślady jego znaczą palące się 
wsie, wioski i miasta, lecz nade wszystko
ściga on w swej ślepej zapamiętałej 
zawiści wszelkie zdrowe związki spo-
łeczne, każdy zaczyn prawdziwej 
oświaty, każdy ustrój zdrowy, religię

35 Nr inw. MN-Pl.2014. 
36  Nr inw. MN-Pl.2030. 
37 Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bol-
szewickiej, oprac. M. M. Drozdowski, H. Eych-
horn-Szwankowska, J. Wiechowski, Paryż 1990, 
s. 45-47. 
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wszelką i Kościół. Mordowanie kap-
łanów, bezczeszczenie świątyń świa-
dczy o drogach, przez które przecho-
dzi bolszewizm. Prawdziwie duch anty-
chrysta jest jego natchnieniem, pobud-
ką dla jego podbojów i jego zdobyczy38.
Z ostatniego zdania wynika, że bolsze-
wicy działają w przymierzu z diabłem. 

Bolszewika-diabła możemy zo-
baczyć na dwóch plakatach. W pierw-
szym (Potwór bolszewicki niesie do 
Polski mord, pożogę i zniszczenie. Kto 
chce pokój zapewnić ojczyźnie, niech 
natychmiast wstąpi do wojska) czerwona
postać wyłania się z obłoku ognia39. Jest
to kudłaty mężczyzna z palcami za-
kończonymi szponami, z nożem w zę-
bach i drugim w ręku. Na innym pla-
kacie (Wolność bolszewicka) Lew 
Trocki został przedstawiony jako dia-
beł: nagi, o czerwonym kolorze skóry,
z narzędziami zbrodni w ręku, siedzi
na stosie czaszek, przytula się do niego
personifikacja śmierci: zielony kościo-
trup owinięty białą tkaniną40.

W polskich plakatach jest obec-
ny wątek antysemicki. W czasie wojny 
popularna była teoria, że przewrót bol-
szewicki w Rosji był następstwem spi-
sku Żydów, w związku z tym powstał 
stereotyp bolszewika-Żyda41. Postać 
żydowskiego komunisty przedstawia 
plakat z agresywnym, antysemickim 
hasłem: Znowu łapy żydowskie? Nie, 

38 Ibidem, s. 45. 
39 Nr inw. MN-Pl.2024. 
40 Plakat Wolność bolszewicka (nr inw. MN-Pl.-
2034) jest podobny do plakatu „białej” prasy ro-
syjskiej, którego czarno-biała reprodukcja w:  J. A.
Goclon, W obronie Europy. Wojna z bolszewicką 
Rosją w 1920 roku, Toruń 2006, s. 142 (fot. 4.33). 
Na plakacie rosyjskim nagi Trocki, o semickich 
rysach twarzy, siedzi na wiadukcie, pod którym 
leżą czaszki i szkielety ludzi. (Brak bliższych in-
formacji o tym plakacie w książce Goclona). 
41 K. Paduszek, op. cit., s.129. 

przenigdy!42. Nad Żydem widnieje czer-
wona gwiazda komunistyczna wpisana 
w gwiazdę Dawida, za jego plecami 
płonie kościół. Bolszewika o semickich
rysach w ujęciu karykaturalnym wi-
dzimy na plakacie Kto w Boga wierzy 
– w obronie Ostrobramskiej, pod sztan-
dar Orła i Pogoni!43. Bolszewik ma duży
nos, mięsiste usta i długą, czarną brodę.
Podobnie wygląda Lew Trocki (praw-
dziwe nazwisko Bronstein): jego nos zo-
stał wyolbrzymiony – jest długi i gar-
baty, ma mięsiste usta, czarne bokobro-
dy i brodę (Wolność bolszewicka)44 . 

Nieliczne są plakaty ośmiesza-
jące bolszewików, pokazujące ich w spo-
sób lekceważący. Wystraszonego bol-
szewika uciekającego przed żołnierza-
mi polskimi pokazuje plakat Bij bolsze-
wika wydany we Lwowie w 1920 r.45.

Na plakacie Jak Pietruk prze-
stał być bolszewikiem z 1919 r., wyda-
nym przez Straż Kresową, anonimo-
wy autor przedstawił młodego i naiw-
nego chłopa, który uległ propagandzie
bolszewickiej46. Artysta pokazał Pie-
truka w sposób ośmieszający. Na dru-
gim obrazku (plakat ma formę podobną 
do komiksu) widzimy chłopa w domu, 
siedzącego wygodnie w fotelu z wiel-
ką miską jedzenia, z butelką alkoholu 
w dłoni, słuchającego radia. W innej 
scenie Pietruk leży na ziemi ze ścią-
gniętymi spodniami, a polscy żołnierze
go biją. Potem wraca pokornie do domu 
rodziców. Autor plakatu przedstawił 
Pietruka jak nieposłuszne dziecko, 
któremu głupoty z głowy wybija się 
laniem. Podpisy pod ilustracjami też 

42 Nr inw. MN-Pl.2011. 
43  Patrz: przypis 35. 
44 Patrz: przypis 41. 
45 Nr inw. MN-Pl.2017. 
46  Nr inw. MN-Pl.1930. 
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mają kpiarski ton, np. podpis pod ostat-
nią ilustracją: I znów przy rodzicach 
w chacie./ Ojciec daje stare gacie (…).

Humor, wywołany przez kary-
katuralne wizerunki Lenina i Trockiego 
umieszczone w pierwszym kadrze pla-
katu Dzicz bolszewicka – Niema Roma-
nowa…, miesza się z grozą, która bije 
od pozostałych scenek (plakat opubli-
kowany przez Wydawnictwo „Żołnierza 
Polskiego”)47. Ten plakat jest odpowie-
dzią na propagandę bolszewicką – uka-
zującą komunizm jako dobry system 
polityczno-społeczny – pokazuje nową 
bolszewicką Rosję jako kraj, w którym 
warunki życia są bardzo ciężkie: panuje 
głód i wyzysk, przemoc jest wszech-
obecna. Ówczesna polska propaganda 
przedstawiała bolszewizm jako konty-
nuację systemu carskiego – bolszewicy 
mieli zapożyczyć z niego to, co najgor-
sze; o Leninie mówiono, że tak napraw-
dę jest szlachcicem – panem Uljano-
wem48. W pierwszym kadrze tego pla-
katu widzimy mężczyznę całującego 
w rękę Lenina, a napis pod rysunkiem 
brzmi: Niema Romanowa./ Dzisiaj Ro-
sja nowa:/ Wstąpił Lenin-Trocki/ Na
tron piotrogrodzki. Podpisy pod inny-
miobrazkami brzmią: Na tronie de-
spota-/ Katorżna robota./ Taczkę życia
pchają/ Ludzie pod nahają. oraz Wy-
niszczenie, głód…/ Chleba! – wyje lud./ 
Lecz wycie hołoty/ Tłumią kulomioty.
Te hasła wskazują na to, że podobnie
jak w Rosji carskiej, tak i w bolsze-
wickiej panuje terror.
47 Nr inw. MN-Pl.2012. Wydawnictwo „Żołnierza
Polskiego” zostało powołane przez wojskowe biu-
ro prasowe, które od stycznia 1919 r. prowadził
kapitan Juliusz Kaden-Bandrowski; za: Stef[an] 
Krz[ywoszewski], op. cit., s. 9. Od 1 II 1920 r. biuro
składało się z trzech wydziałów: I Prasowy, II 
oraz  III Propagandy; za: K. Paduszek, op. cit., s. 43.
48 K. Paduszek, op. cit., s. 129-134. 

W zbiorach muzeum znajdu-
ją się jeszcze 3 plakaty, które uderzają 
w propagandę bolszewicką oraz kreślą 
smutną wizję Polski pod rządami bol-
szewików. Autor plakatu Pytasz, czy 
pracy nie mamy dla ciebie?... ostrze-
ga przed bezrobociem w przypadku 
zwycięstwa bolszewików49. Podobny 
przekaz zawiera plakat z Lwem Troc-
kim–diabłem zatytułowany Wolność 
bolszewicka, na którym widnieje na-
pis: OBIECALI BOLSZEWICY/ DAMY 
WAM POKÓJ/ DAMY WAM WOL-
NOŚĆ/ DAMY WAM ZIEMIĘ/ PRA-
CĘ I CHLEB/ NIKCZEMNIE OSZU-
KALI/ ROZPĘTALI WOJNĘ Z POL-
SKĄ/ ZAMIAST WOLNOŚCI DALI/ 
PIĘŚĆ – ZAMIAST ZIEMI/ – REKWI-
ZYCJE/ ZAMIAST PRACY – NĘDZĘ/
ZAMIAST CHLEBA – GŁÓD50.

Pokrewne przesłanie niesie pla-
kat Jego program51. Bolszewik – czer-
wony potwór jedzie na wozie, który 
ciągną Polacy. Na wozie widnieje napis 
„czrezwyczajka”. Jest to skrót Nad-
zwyczajnej Komisji do Walki z Kontr-
rewolucją i Sabotażem, która powstała 
w grudniu 1917 r.52. Potwór trzyma 
w ręku tabliczkę z napisem „Wolność”, 
co brzmi ironicznie w kontekście ilu-
stracji, jak i podpisu pod nią. Tekst pod
przedstawieniem pełen jest obraźli-
wych określeń Polaków: „paliaczki”, 
„psy”, „robociarze”. Wynika z niego, że 
Polacy będą służyć panu bolszewickie-
mu: Lud będzie moim rabem [rab w ję-
zyku rosyjskim to sługa, niewolnik], 
Wio! Ciągnąć, robociarze!/ Sowdepski 
pan wam każe,/ By pełzać mu u stóp. 

49 Patrz: przypis 27.  
50 Patrz: przypis 41. 
51 Patrz: przypis 16. 
52 P. Majewski, Bolszewicy w oczach Polaków
1917-1920, „Przegląd Wschodni”, 1999, t. V, z. 4
(20), s. 654-655. 
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Patrząc na plakaty w kontekście
tekstów powstałych w czasie wojny 
polsko-rosyjskiej (prasa, wiersz Opp-
mana, druk ulotny o Płocku), można
zauważyć, że propaganda polska nie-
zależnie od formy przekazu przedsta-
wiała te same treści.

W polskich plakatach wrogowi
przypisywano najgorsze cechy: okru-
cieństwo, despotyzm, brak szacunku
dla wiary katolickiej, związki z diabłem.
Bolszewika wyobrażano jako Azjatę,
barbarzyńcę, kogoś gorszego od Euro-

pejczyka, niekiedy utożsamiano go
z Żydem. A nowy system bolszewicki, 
według polskiej  propagandy, nie
gwarantował lepszego życia robotni-
kowi i chłopu. Rosję bolszewicką 
pokazywano jako kraj, w którym panuje 
głód i bieda, a posłuszeństwo społeczeń-
stwa jest utrzymywane za pomocą na-
hajki i pistoletu.

Sylwia Szczotka

O nowościach w działaniach edukacyjnych
Muzeum Niepodległości

Działania edukacyjne podejmo-
wane przez Muzeum Niepodległości 
były prezentowane na łamach „Niepod-
ległości i Pamięci” w roku ubiegłym1. 
W ostatnim czasie znacznie została po-
szerzona oferta lekcji muzealnych, do 
programu trafiły też nowe projekty 
edukacyjne. Z uwagi na ich niezaprze-
czalne walory warto opisać szerzej nie-
które z podejmowanych działań. 

Wielu rodziców oraz pedago-
gów zastanawia się od dłuższego czasu, 
jak oderwać dziecko od telewizora czy 
komputera? Jak – w trosce o rozwój 
jego zainteresowań – zapewnić mu cie-
kawy sposób spędzenia wolnego czasu? 
Szukającym odpowiedzi na te pytania 
przychodzą z pomocą pracownicy Mu-
zeum i proponują udział w spotkaniach 
w ramach cyklu „Rodzinna Niedziela 
w Muzeum Niepodległości”. Pomy-
słodawcą oraz realizatorem projektu 
jest autorka niniejszego opracowania 

1 J. Załęczny, Oferta edukacyjna Muzeum Nie-
podległości, „Niepodległość i Pamięć” 2011, Nr 
33, s. 225-233. 

– pracownik Muzeum, długoletni na-
uczyciel historii i języka polskiego na
różnych szczeblach nauczania. Celem 
projektu jest popularyzowanie wiedzy
historycznej wśród dzieci i rozwijanie
ich zainteresowań, ale także pokazanie
rodzicom, jak spędzać z dzieckiem czas
w sposób twórczy, jak zaspokajać
naturalną ciekawość dziecka. Patronat
nad projektem sprawują: Radio Bajka
i portal www.czasdzieci.pl. Partne-
rami są Urzędy Dzielnic: Śródmieście,
Żoliborz i Ursus.

Oferta adresowana jest do ro-
dzin z dziećmi w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. Spotkania
zainaugurowane w lutym odbywają 
się w trzecią niedzielę miesiąca. 
W ciągu 5 miesięcy w zajęciach wzięło
udział łącznie 600 osób. 

W ramach projektu zaplano-
wano tematyczne spotkania mające
na celu przekazywanie wiedzy history-
cznej w sposób atrakcyjny oraz anga-
żowanie całych rodzin. I cel został
chyba osiągnięty. 
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W ramach pierwszego spotka-
nia uczestnicy rozwiązywali zestawy 
zadań związane z eksponatami pre-
zentowanymi na wystawach: Polonia 
Restituta. O niepodległość i granice, 
Pamięć o wojnie i Święta państwowe 
w plakacie ze zbiorów Muzeum Nie-
podległości. Dzieci uzupełniały rysun-
ki, wspólnie z rodzicami szukały od-
powiedzi na pytania. Celem zajęć było 
zachęcenie najmłodszych do odwie-
dzania muzeów, oswojenie z ekspozy-
cjami, pokazanie historii z innej strony.

Z ogromnym zainteresowaniem 
spotkała się prelekcja poświęcona zwie-
rzakom – maskotkom różnych formacji 
wojskowych. Dzieci miały okazję „za-
przyjaźnić” się z niedźwiedzicą Baśką 
Murmańską, prześledzić szlak bojowy 
misia Wojtka, dowiedzieć się, dlaczego 
Wojtek nie lubił niedźwiedzia Micha-
ła i małpki Kasi, poznać srokę Ciotkę 
i kozę Dolę-Niedolę. Po prelekcji po-
łączonej z prezentacją multimedialną 
odbyły się warsztaty plastyczne, pod-
czas których można było wykonać 
zakładkę do książki lub wyklejankę 
z misiem Wojtkiem albo zilustrować 
spotkanie Baśki z Józefem Piłsudskim. 

Istotnym elementem projektu 
jest propagowanie wśród dzieci tre-
ści patriotycznych, uczenie szacunku 
do symboli narodowych oraz poczucia 
dumy z dokonań przodków. Spotkanie 
poświęcone symbolom było okazją do 
poznania wydarzeń z przeszłości Pol-
ski, którym niezmiennie towarzyszył 
biały orzeł. W ramach zajęć plastycz-
nych dziecięce zespoły pod okiem do-
rosłych kapitanów z zacięciem rywali-
zowały w wyklejaniu orłów z papieru. 
Nakreślony na czerwonym tle kontur 
orła pracowicie wypełniły wycinanymi 
i wyrywanymi białymi piórami. Efekt 
był wspaniały, a dzieci z dumą prezen-

towały efekty pracy. Zresztą nie tylko 
one… Spotkanie dostarczyło wiedzy 
na temat polskiego godła, było okazją 
do uczenia najmłodszych szacunku do 
symboli narodowych oraz poczucia
dumy.

Miały też dzieci swoją wersję
„Nocy Muzeów”. Właściwie było to so-
botnie popołudnie, ale uczestnicy mogli
posmakować tej niecodziennej atmo-
sfery. To także była okazja do kształto-
wania postaw patriotycznych, bowiem 
dzieci – wspierane przez rodziców – 
zastanawiały się nad odpowiedzią na 
pytanie: O czym powinno pamiętać 
każde polskie dziecko? Tłem rozwa-
żań był tekst wiersza Władysława Beł-
zy Katechizm polskiego dziecka oraz 
specjalnie przygotowana prezentacja 
i eksponaty na wystawie Z Orłem bia-
łym przez wieki. Podczas zajęć pla-
stycznych powstało wspaniałe drzewo, 
w jego korzeniach znalazły się cytaty 
z wiersza, zaś koronę tworzyły liście 
z imionami wszystkich uczestników 
zajęć. W ten sposób powstała dziecięca 
wizja patriotyzmu. Warto zaznaczyć, że 
dzieci pracowały niemal samodzielnie, 
bo większość rodziców w tym czasie 
oglądała przygotowany dla nich film.

Ostatnie, czerwcowe zajęcia 
miały charakter podsumowania. Dzieci 
przypomniały sobie wiadomości zdo-
byte podczas wcześniejszych spotkań, 
uczyły się wierszyków i brały udział 
w zajęciach ruchowych. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali niespodzianki (ga-
dżety przekazane przez Urzędy Dziel-
nic: Śródmieście, Żoliborz i Ursus), dla 
dzieci wielokrotnie biorących udział 
w spotkaniach przygotowane zostały 
upominki. Okazało się, że najbardziej
ambitni byli obecni na wszystkich zaję-
ciach!

Po pięciu miesiącach można 
zdecydowanie stwierdzić, że wspólne 
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działania konsolidowały rodziny, dzieci 
mobilizowały rodziców, a rodzice wspa-
niale bawili się wspólnie ze swoimi po-
ciechami. Okazało się, że muzeum wca-
le nie musi być nudne, a nauka może 
być połączona z interesującą i kształcą-
cą zabawą. Forma zaproponowana przez 
Muzeum okazała się dobrym pomysłem 
na spędzenie wolnego czasu, do tego 
nieobciążającym budżetu domowego, 
bo udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Dzieci sporo zapamiętały z ko-
lejnych zajęć, co dowodzi, że przyjęta 
koncepcja uczenia poprzez aktywny 
udział spełniła swoje zadanie. Potwier-
dziła się więc prawdziwość sentencji 
Konfucjusza: Opowiedz mi to, a zapo-
mnę, pokaż mi to, a będę pamiętał, za-
angażuj mnie, a wówczas zrozumiem. 
Aktywny udział w spotkaniach świad-
czy o dużym zaangażowaniu, pozosta-
je więc mieć nadzieję, że mali uczest-
nicy zrozumieli przekazywane treści 
i na długo zapadną one w ich pamięć.

Każdy właściwie przeprowa-
dzony projekt powinien zawierać ele-
ment ewaluacji. W tym celu przygo-
towana została ankieta dla rodziców, 
która pozwoliła na zorientowanie się 
w odbiorze muzealnej propozycji oraz 
uzyskanie informacji zwrotnych nie-
zbędnych do modyfikowania cyklu
pod kątem oczekiwań odbiorcy. 

Pierwsze pytanie dotyczyło źró-
dła informacji o muzealnym cyklu. 18% 
ankietowanych rodzin dowiedziało się 
o spotkaniach ze strony internetowej 
Muzeum, 54% odnalazło informację na 
portalach: www.miastodzieci.pl, www.
warszawadzieciom.pl, www.wolna.
sobota.pl, www.kulturalnawarszawa.
pl, www.czasdzieci.pl. Kolejnych 20% 
dowiedziało się od znajomych, 5% 
z drukowanego programu MN. Naj-
skuteczniejsze okazały się więc portale 

internetowe, które – w ramach współ-
pracy – zechciały zamieścić naszą ofertę. 

Przy organizacji spotkań niezwy-
kle ważny jest dobór tematyki, jest to 
szczególnie istotne w kontaktach z naj-
młodszymi. Ankietowani rodzice wy-
soko ocenili trafność doboru tematyki. 
Aż 61,5% uznało, że tematyka dobrana
jest świetnie, 28% wystawiło ocenę bar-
dzo dobrą, 5% nie potrafiło ocenić.

Równie wysoko oceniono spo-
sób prowadzenia zajęć, ocenę dobrą za-
znaczono w 5% ankiet, bardzo dobrą 
w 30,5%, szkolną szóstkę wystawiły
aż 61,5% ankietowanych. 

Cieszy fakt, że aż 92% rodzin
stwierdziło, że oferowany przez Muze-
um program spotkań w ramach cyklu
„Rodzinna Niedziela” spełnia ich ocze-
kiwania.

Uczestnikom spotkań spodobała 
się tematyka i przystępna forma prowa-
dzenia zajęć łącząca zabawę z nauką. 
Chwalili ciekawy dobór zadań plasty-
cznych, dobre przygotowanie osoby 
prowadzącej i umiejętność nawiązania 
kontaktu z dziećmi. Podkreślali, że at-
mosfera panująca podczas spotkań daje 
dzieciom dużą swobodę. Wiele osób 
wskazało na walor wspólnej pracy dzieci
i rodziców. Zdaniem ankietowanych za-
letą spotkań jest bezpłatny wstęp. Spo-
śród ankietowanych 90% zadeklarowało 
chęć udziału w kolejnych spotkaniach. 

Budujący jest fakt, że aż 95% an-
kietowanych stwierdziło, że poleci zaję-
cia swoim znajomym. Rodzice zapytani 
o to, co zmieniliby w koncepcji spotkań 
odpowiadali, że najlepiej „nic dodać, 
nic ująć”. Uczestnicy zajęć wypisali też 
sugestie dotyczące kolejnych zajęć. Pa-
dały stwierdzenia: „więcej i częściej”, 
„czekamy na kolejne zajęcia”, „jesteśmy 
pełni podziwu”, ale też konstruktywne 
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uwagi np. o ograniczeniu liczebności 
grup czy podziale na grupy wiekowe. 

Organizatorów niezwykle ucie-
szyły uzyskane od ankietowanych 
opinie. Łatwo zauważyć, że muzealna 
propozycja spotkała się z pozytyw-
nym przyjęciem i zyskała aprobatę 
rodziców i sympatię dzieci. Wysokie 
oceny za dobór tematów i sposób pro-
wadzenia zajęć są najlepszą nagrodą 
dla organizatorów. Ważna jest też de-
klaracja udziału w następnych spo-
tkaniach i chęć polecenia ich innym. 

Uzyskane z ankiet informacje są
niezwykle cenne, pozwolą organiza-
torom na takie modyfikowanie scenariu-
szy kolejnych „Rodzinnych Niedziel”,
aby cykl jeszcze lepiej spełniał swoją
rolę edukacyjną i wychowawczą. 

Projekt „Rodzinna Niedzie-
la w Muzeum Niepodległości” wpisał 
się już w muzealną ofertę. Pozwala na 
pozyskanie nowego grona odbiorców, 
jest próbą dotarcia do najmłodszych
i popularyzacji wśród nich edukacji
patriotycznej, tak ważnej w procesie
nauczania i wychowania. Muzeum
jest więc sojusznikiem nie tylko ro-
dziny, ale też instytucji oświatowych
(szkół i przedszkoli). 

Projekt był szeroko promowa-
ny, informacje o jego realizacji można 
znaleźć w Internecie: na stronie Mu-
zeum, na portalach kierowanych do 
rodzin z dziećmi oraz na Facebooku. 
Na antenie Radia Plus wyemitowana
została audycja promująca projekt 
(nagrana 27 lutego 201 roku z udziałem
koordynatora projektu). Wyniki ankiety
posłużyły do przygotowania artykułu
opublikowanego na łamach „Kroniki
Mazowieckiej.  Pisma Samorządu
Województwa Mazowieckiego” 2. 
2 J. Załęczny, Rodzinnie w muzeum? To się spraw-
dza..., „Kronika  Mazowiecka ” Nr 4/2012,  s. 40-41.

Warto dodać, że projekt „Rodzinna 
Niedziela w Muzeum Niepodległości”
został  nominowany w konkursie 
portalu www.czasdzieci.pl „Słonecz-
niki 2012”dla organizatorów najle-
piej przygotowanych wydarzeń dla
dzieci. 

O tym, że Muzeum jest otwarte 
na kontakty z najmłodszymi świadczy 
oferta zajęć dla przedszkolaków, które 
są realizowane także poza naszą pla-
cówką. Przykładem spotkanie w Przed-
szkolu Miejskim Nr 9 w Legionowie 
zorganizowane z inicjatywy nauczyciel-
ki Zofii Błaszczak. Dwie grupy przed-
szkolne obejrzały prezentację multime-
dialną ukazującą orły w przyrodzie oraz 
dzieje i metamorfozy godła naszego 
państwa. Drugą część stanowiły warsz-
taty plastyczne, podczas których dzieci 
– pracując w zespołach – wyklejały pa-
pierowymi piórkami orła na czerwonym 
tle. Godła wykonane przez przedszkola-
ków obu grup wyglądały imponująco, 
czego dowodem są zdjęcia zamieszczo-
ne na stronie internetowej Przedszkola: 
http://www.pm9.legionowo.pl/index.-
php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz-
&id=558 

Ważnym elementem działalności 
Muzeum Niepodległości jest współpra-
ca z innymi placówkami muzealnymi. 
W sferze edukacji na plan pierwszy wy-
suwają się kontakty z Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Dzięki temu bie-
rzemy udział w międzymuzealnej grze 
„Raz dwa trzy warszawiakiem jesteś ty”. 
Kierowana jest ona do rodzin z dziećmi 
i jest propozycją na ciekawe spędzenie 
wakacji w Warszawie. Zasady są bardzo 
proste. Wystarczy bezpłatnie pobrać ze 
strony www.razdwatrzywarszawiak.pl 
karty zadań dostosowane do poziomu 
wiekowego dziecka, wydrukować je, 
a potem ruszyć w podróż muzealnym 
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szlakiem. Wędrówkę ułatwia mapka do-
stępna również na wspomnianej stronie. 
Po wykonaniu zadań w każdym z muze-
ów dzieci otrzymują naklejkę konkurso-
wą. Dziewięć kart pracy z prawidłowo 
rozwiązanymi zadaniami oraz dziewięć 
nalepek upoważnia do otrzymania na-
gród, które zostaną wręczone uczest-
nikom gry na początku października. 

Pierwsza edycja gry miała miej-
sce w ubiegłe wakacje, uczestniczyło 
w niej siedem warszawskich instytu-
cji kultury: Zamek Królewski, Dom 
Spotkań z Historią, Muzeum Wojska 
Polskiego, Muzeum Woli, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Historii Polski i Muzeum Niepodległo-
ści. Dla uczestników wytyczono trasę 
zatytułowaną „Od wolności do wol-
ności – Warszawa 1918–1989”, a py-
tania dotyczyły historii Warszawy od 
momentu odzyskania niepodległości 
w 1918 roku do przemian ustrojowych 
w roku 1989. Grę rozpoczynała wizyta 
w Muzeum Niepodległości. Na jej po-
trzeby przygotowaliśmy garść cieka-
wostek dotyczących siedziby Muzeum, 
a zadania związane były z historią pa-
łacu oraz wystawą Polonia Restituta. 
O niepodległość i granice. Poza od-
szukaniem na wystawie odpowiedzi 
na pytania, trzeba było jeszcze zreda-
gować gazetę prezentującą wydarzenia 
końca 1918 roku. W tym celu należało 
z otrzymanego zestawu z nagłówkami 
artykułów wybrać te, które odnosiły się 
do wydarzeń 1918 roku i opracować
jedną stronę. Od inwencji uczestnika
zależała forma graficzna gazety.

W pierwszej edycji gry wzięło
udział niemal 1000 osób, a za prawi-
dłowe rozwiązanie wszystkich zadań
nagrodzono 102 rodziny. 

Obecnie projekt realizowany jest 
po raz kolejny. W tegoroczną edycję 

gry zaangażowały się – obok Muzeum 
Niepodległości i oczywiście Muzeum 
Powstania Warszawskiego – Muzeum 
Historii Polski, Muzeum Sportu i Tury-
styki, Muzeum Wojska Polskiego, Mu-
zeum Woli, Dom Spotkań z Historią, 
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki oraz 
Fundacja Kronenberga Citi Handlowy. 
Dla uczestników przygotowano spe-
cjalne karty z zadaniami związanymi 
z eksponatami muzealnymi oraz cie-
kawymi miejscami w stolicy. Moty-
wem wiodącym jest sportowa historia 
Warszawy. Każda placówka muzealna 
uczestnicząca w projekcie przygotowa-
ła własny zestaw zadań, które można 
rozwiązać po zapoznaniu się z ekspo-
natami zgromadzonymi na wystawach. 
W Muzeum Niepodległości zwróciliśmy 
uwagę na sportowe zainteresowania 
Józefa Piłsudskiego, który uważał, że 
sprawny fizycznie młody człowiek bę-
dzie w przyszłości lepszym żołnierzem. 
Choć nie zawsze podzielał szczególnie 
piłkarskie pasje swoich podkomend-
nych, to lubił oglądać mecze, doceniał 
bowiem walory gry zespołowej. Z piłką 
nożną zetknął się w Anglii, gdzie trafił 
w 1901 roku po ucieczce z X Pawilo-
nu Cytadeli Warszawskiej. W trakcie 
pobytu w Londynie starał się dociec, 
skąd bierze się popularność tej dyscy-
pliny. Dowcipnie zauważył bowiem, że 
Anglicy wciąż coś kopią. Po powrocie 
do kraju ze zdumieniem odnotował, iż 
także tu, nawet w najmniejszych miej-
scowościach bose dzieciaki z zapałem 
kopią piłkę. Chociaż Piłsudski nie upra-
wiał czynnie sportu, to chętnie gościł 
na spotkaniach piłkarskich. Kibicował 
warszawskiej Polonii, krakowskim 
drużynom (Cracovia i Wisła). Był goś-
ciem specjalnym na otwarciu stadionu
w Wilnie w 1925 roku. Często foto-
grafował się w gronie sportowców, 
w szczególności w otoczeniu piłkarzy.
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Ponieważ Józef Piłsudski jest 
jedną z głównych postaci prezentowa-
nych na wystawie Polonia Restituta.
O niepodległość i granicę, pytania 
związane są z eksponatami z tej wysta-
wy. Wystarczy uważnie obejrzeć fo-
tografie, przeczytać podpisy, a potem 
uzupełnić kartę z zadaniami. Cieszy 
fakt, że gra spotyka się z dużym zain-
teresowaniem. W letnie dni Muzeum
odwiedzają rodzice z dziećmi, szuka-
ją odpowiedzi na pytania, a przy okazji
oglądają też inne wystawy. 

Na czas ferii i wakacji Muzeum 
Niepodległości ma też inne propozycje. 
Od lat bierzemy udział w akcji „Lato 
w mieście” proponując zajęcia w ramach 
„Wakacji (lub ferii) w Muzeum”. Zabie-
gamy o to, by były to spotkania ciekawe 
i zapewniające dzieciom rozwój intelek-
tualny. Podczas ferii zimowych w Pałacu 
Przebendowskich/Radziwiłłów zatytu-
łowanych „Moda na patriotyzm” dzieci 
uczestniczyły w spotkaniach na temat: 
„Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie 
zajęcie?” oraz  „Czy w dobie sms-ów 
i e-maili pocztówka jest trendy?”. Zaję-
cia składały się z interesującej prelekcji 
połączonej z prezentacją multimedialną 
oraz warsztatów plastycznych. Zajęcia 
w ramach „Ferii w Muzeum” odbywały 
się także na terenie X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej oraz w Muzeum Więzie-
nia Pawiak. Dzieci mogły uczestniczyć 
w spotkaniach z cyklu „Ferie z Kresami”
(organizowanymi przez Dział Instytut 
Kresowy), poznać tajniki X Pawilonu
i dzień powszedni na Pawiaku. 

W wakacje dla grup zorgani-
zowanych przygotowano nową ofertę. 
Tym razem dzieci uczestniczą w Pałacu 
w „Wakacjach z duchami przeszłości” 
albo bawią się w „Tropicieli tajemnic 
na wakacjach”. Zabawa połączona jest 

z nauką, bowiem uczestnicy spotkań 
rozwiązują zagadki związane z nową 
wystawą czasową Wojna 1812.

O tym, że muzea mogą być in-
stytucjami wspierającymi w sposób 
znaczący proces edukacji nie trzeba już 
dziś chyba nikogo przekonywać. Dobrze 
temu służą lekcje muzealne oraz różno-
rodne projekty. W jednym z nich Mu-
zeum Niepodległości miało okazję peł-
nić rolę partnera zewnętrznego. Dzięki 
kontaktom ze szkołami legionowskimi 
braliśmy udział w projekcie „Twórcze 
Legionowo”. Jego autorką jest nauczy-
cielka plastyki w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Legionowie Dorota Hepner. 
Celem przedsięwzięcia było odkrywa-
nie i rozwijanie talentów plastycznych 
uczniów legionowskich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Jego realizację 
sfinansował Urząd Miasta Legionowo. 

Jednym z etapów projektu były 
zajęcia zorganizowane w Muzeum 
Niepodległości. Uczestnicy warszta-
tów obejrzeli film zatytułowany Pol-
skie orły, a następnie zapoznali się 
z historią polskiego godła na wysta-
wie Z Orłem Białym przez wieki. 

Wielkim przeżyciem dla uczest-
ników było spotkanie z Bohdanem Wró-
blewskim, artystą plastykiem, uczniem 
Jana Szancera3. W trakcie zajęć ucznio-
wie poznali tajniki rysowania orła, 
artysta wykonał szkic naszego symbolu 
narodowego, który następnie przekazał 
koordynatorowi projektu. Wg wskazó-
wek gościa i pod jego czujną opieką 
uczestnicy wykonywali własne wize-
runki orła. Na zakończenie wszyscy
otrzymali kartki z rysunkami Bohda-
na Wróblewskiego opatrzone jego
dedykacją. 
3 Twórcze Legionowo. Projekt edukacyjny 2011-
2012, b. p. 
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Podsumowanie projektu, na któ-
re zaproszono przedstawiciela Muze-
um, odbyło się w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece w Legionowie, gdzie zapre-
zentowano wystawę prac uczniowskich.
Były wśród nich prace inspirowane 
zajęciami z Bohdanem Wróblewskim.
Urząd Miasta Legionowo wydał publi-
kację będącą opisem projektu, w której
znalazły się również zdjęcia z pobytu
uczniów w Muzeum.

Prezentowane działania ukazują
nowatorskie podejście do edukacji mu-
zealnej, dowodzą szerokiego otwarcia
Muzeum na potrzeby zarówno szkół,
jak i rodziców. Pozostaje mieć nadzieję,
że nasze inicjatywy są pozytywnie po-
strzegane i wszystkie spotkają się z tak
wysoką oceną, jak projekt „Rodzinna
Niedziela”.

Jolanta Załęczny

Z Tobolska do Warszawy przez Sao Paulo.
Pamiątki rodziny Wawelbergów 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie*   

II wojna światowa, jak żadne in-
ne wydarzenie w historii, skompliko-
wało losy wielu ludzi. Ma to znaczenie 
szczególnie w przypadku narodów ży-
jących w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Zakończenie działań wojennych 
w maju 1945 r. również odcisnęło pięt-
no na ich losach. Jeszcze dziś, choć od
tamtych wydarzeń mija niemal 80 lat,
przedstawiciele tamtego pokolenia lub
ich potomkowie przekazują swoje pa-
miątki do różnych instytucji zajmują-
cych się gromadzeniem, opracowaniem
i przechowywaniem muzealiów mają-
cych wartość historyczną. 

Przykładem może tutaj być nie-
zwykle skromny, by nie rzec siermiężny
pamiętnik dedykowany mecenasowi 
Wacławowi Wawelbergowi. Ten do-
kument pochodzi z początku lat 40. 
XX w., gdy jego adresat został miano-

wany przez Ambasadę RP w Kujby-
szewie mężem zaufania w Tobolsku. 
Warto w tym miejscu przypomnieć 
wojenne perypetie tej rodziny, by po-
znać kontekst historyczny albumu.

Wacław Wawelberg był synem
Hipolita Wawelberga, wielkiego war-
szawskiego filantropa, założyciela szkoły
technicznej, a także niezwykle spraw-
nego – wg dzisiejszej nomenklatury 
– biznesmena. Takie pochodzenie zo-
bowiązywało. Odziedziczona fortuna 
nie była obfita. Nie przeszkadzało to 
jednak by Wacław Wawelberg mógł 
obracać się wśród elity gospodarczej 
i kulturalnej przedwojennej Warszawy.
Działalność ta została doceniona na-
daniem mu Orderu Polonia Restituta.

Rodziny tej nie ominęła również 
epopeja wojenna. W drugim tygodniu 
kampanii wrześniowej, po apelu płk. 

* Tekst został opracowany na podstawie materiałów dostarczonych przez panią Hannę Szebeko: 
1. Henryk Nakielski, Przyłączyć Syberię do… Polski; „Życie Warszawy” z dn. 20-21 VI 1992 r.;
2. Hipolit Wawelberg jr., Życiorys. Cała grupa – wg relacji p. Hipolita Wawelberga – liczyła ok. 80 osób.
Jej skład społeczny był zróżnicowany. Znalazł się w niej były generał armii austro-węgierskiej, właściciel 
domu publicznego w Lublinie, buchalter z Jasła, drobni rzemieślnicy, a także reprezentanci biedoty 
żydowskiej. Za: Henryk Nakielski, Przyłączyć Syberię do… Polski, „Życie Warszawy” z dn. 20-21 VI 
1992 r. H. Nakielski, Przyłączyć Syberię…, op. cit.
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Umiastowskiego, Wawelbergowie wyru-
szyli na wschód. W czasie tej wędrów-
ki pierwszym etapem był Chełm, gdzie 
wojsko zarekwirowało im samochód. 
Pomimo splotu niesprzyjających wyda-
rzeń, Wacław z żoną i synem Hipolitem 
zdecydowali się na dalszą wędrówkę na 
wschód. Na Armię Czerwoną natknę-
li się w Równem. Wyruszyli więc do 
Lwowa z nadzieją przekroczenia granicy 
węgierskiej. Niestety już wówczas była 
ona silnie strzeżona. Podjęli więc pró-
bę przejścia przez „zieloną” granicę na 
Litwę. Wyprawa ta zakończyła się jed-
nak niepowodzeniem. Po ujęciu przez 
Litwinów zostali przekazani radzieckim 
wojskom pogranicza. Przez kilka dni 
przebywali w więzieniu w Lidzie, skąd 
po wypuszczeniu powrócili do Lwowa. 
Był to dopiero przedsmak wydarzeń, 
które miały nastąpić. Na początku lata, 
w roku 1940 Wacław Wawelberg z żoną 
i synem zostali deportowani w głąb 
Rosji. Celem była oczywiście Syberia. 
Droga wiodła przez Tułę i Swierdłowsk 
do Tiumenia. Tutaj, w miejscu skrzyżo-
wania Kolei Transsyberyjskiej z rzeką 
Toboł musieli przesiąść się na barki. Te-
raz droga wiodła na północ, w dół rzeki. 
Średnio co 2-3 dni jedną z barek odcze-
piano i pozostawiano z „pasażerami” 
przy brzegu. Jako, że ta z Wawelbergami 
była ostatnia, dopłynęli aż do miejsco-
wości Chanty-Mansinski. Miasto, poło-
żone u zbiegu dwóch rzek Irtyszu i Obu, 
pełniło funkcję siedziby władz okręgu. 
Od linii Kolei Transyberyjskiej dzieliło 
ich już 300 km, a do Kręgu Polarnego 
pozostało tylko 600 km. Dalsza podróż 
do miejsca przymusowego osiedlenia 
wiodła przez tajgę do miejscowości 
Lorba, w której znajdował się ośrodek 
wyrębu lasu1. Rodzina Wawelbergów, po
1 Cała grupa – wg relacji p. Hipolita Wawelberga 
– liczyła ok. 80 osób. Jej skład społeczny był zróż-

dotarciu do celu, wraz z pozostałymi Po-
lakami, została zakwaterowana w dwóch 
barakach przeznaczonych dla pracowni-
ków leśnych. Zesłani tutaj Polacy zostali 
przekazani przez NKWD do dyspozycji 
Ministerstwa Lasów. Przyporządkowa-
nie pod zarząd instytucji cywilnej nie 
zwalniało pracowników Ministerstwa 
z nadzoru. Choć, jak na możliwości ra-
dzieckie znacznie osłabionego. Dozór 
stanowił jeden oficer i jeden strażnik. 
Bo i po co większy, skoro i tak z tego 
miejsca nie można było uciec z powodu 
oddalenia od cywilizowanego świata, 
a także braku dokumentów. Skądinąd
wiemy, że w historii zesłania podejmo-
wano mniej lub bardziej udane ucieczki 
z bardziej strzeżonych miejsc.

Wkrótce miało się okazać, że 
oprócz etatowych zajęć w lesie trzeba 
było również zająć się kopaniem gro-
bów dla zmarłych. Więźniów nie roz-
strzeliwano i nie torturowano, ale brak 
doświadczenia w pracach przy wyrębie 
lasu powodował częste wypadki śmier-
telne. Również nie bez znaczenia były 
warunki bytowe – permanentne niedoży-
wienie, brak elementarnych warunków 
higienicznych sprzyjały chorobom i wy-
cieńczeniu. No i oczywiście „generał” 
mróz zbierał obfite żniwo. W warunkach 
syberyjskiej zimy chowanie zmarłych 
nie było zajęciem prostym. Dodatkową
niedogodnością był fakt, że kopanie 
grobu nie było uwzględniane przy nali-
czaniu racji żywnościowych, które były 
uzależnione od wykonania narzuconych 
norm pozyskiwania drewna. Dlatego 
też groby miały optymalne parametry. 
Każda wydobyta gruda ziemi, to usz-
nicowany. Znalazł się w niej były generał armii 
austro-węgierskiej, właściciel domu publicznego 
w Lublinie, buchalter z Jasła, drobni rzemieślni-
cy, a także reprezentanci biedoty żydowskiej. Za: 
Henryk Nakielski, Przyłączyć Syberię do… Polski, 
„Życie Warszawy” z dn. 20-21 VI 1992 r. 
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czerbek w tak potrzebnych do przeżycia
kaloriach. Kopacz, by nie tracić zbyt
dużo energii musiał precyzyjnie wymo-
delować wielkość mogiły, biorąc na
wzór… swoje własne ciało. Zima na
przełomie lat 1940-1941 była niezwy-
kle ciężka. Temperatury spadały do
-52oC, a pracę w tajdze zawieszano
dopiero przy -45oC.

Rok 1941 stał się znamiennym 
dla polskich zesłańców egzystujących 
w głębi syberyjskiej tajgi. Wybuch 
wojny niemiecko-rosyjskiej przyniósł 
iskrę nadziei na odmianę ich położe-
nia. Szczególnie po podpisaniu układu 
Sikorski–Majski, Polacy z wrogów stali 
się sojusznikami. Wówczas na południe 
ZSRR ruszyła rzesza Polaków pragną-
cych tą drogą wyrwać się z objęć „im-
perium zła”. Z tej szansy chciała tak-
że skorzystać rodzina Wawelbergów. 
Udało im się dotrzeć do Tobolska. Ale 
tutaj zatrzymała ich niestety choroba 
pana Wacława. Dały o sobie znać trudy 
kilkumiesięcznej katorżniczej pracy. 
Ojca rodziny dopadło wrzodziejące za-
palenie jelita grubego. Leczenie tej cho-
roby wymagało hospitalizacji. Wów-
czas na Syberii była już jesień i woda 
w rzekach zamarzła, a rzeki były pod-
stawowym traktem komunikacyjnym. 
Stało się to powodem dłuższego poby-
tu rodziny w Tobolsku. Zalegający lód
z jednej strony uniemożliwiał żeglu-
gę, z drugiej, był za cienki by mogły 
po nim poruszać się ciężarówki sta-
nowiące jedyny środek transportu. 

W tym samym czasie emisariu-
sze polskiej ambasady tworzyli na tere-
nie ZSRR sieć opiekuńczych placówek 
dla Polaków. W Tobolsku odnaleźli 
Wacława Wawelberga i zwrócili się 
do niego z propozycją objęcia funk-
cji męża zaufania ambasady polskiej. 
Zgoda na jej pełnienie przypieczętowa-

ła niejako los rodziny. Tobolsk z racji 
swego położenia odgrywał bardzo waż-
ną rolę na szlaku wędrówki zesłańców 
z północnego „archipelagu gułag” do 
tworzonej przez gen. Andersa na po-
łudniu „małej Polski”. Przez Tobolsk 
przewinęła się wielotysięczna rzesza 
Polaków w różnym wieku i w różnym 
stanie fizycznym i psychicznym. Wielu 
przed dalszą podróżą trzeba było do-
żywić, ubrać, niejednokrotnie poddać 
leczeniu nie tylko w celu polepszenia 
zdrowia fizycznego, ale częstokroć 
uleczenia psychiki po traumatycznych
przejściach minionych miesięcy.

Dla realizacji tego niezwykle
trudnego przedsięwzięcia, trzeba było 
stworzyć całe zaplecze socjalno-bytowe. 
Złożyły się na nie baraki z noclegownią, 
sierociniec i szkoła. Zadbano również 
o strawę duchową: przy okazji świąt
kościelnych odprawiano uroczyste 
Msze św., obchodzono święta naro-
dowe, w czasie których w otoczeniu
barw narodowych wykonywane były
pieśni patriotyczne.

Niestety ten sielski (jak na wa-
runki radzieckiej Syberii) czas przemi-
nął w chwili nastania kryzysu w stosun-
kach polsko-radzieckich. Po zerwaniu 
umowy z Sikorskim, zamknięto polską 
ambasadę, a z nią wszystkie rozproszone 
na obszarze ZSRR placówki opiekuńcze. 
Oczywiście nie pominięto również i tej 
w Tobolsku. Stworzona baza socjalna 
pozostała co prawda w rękach polskich, 
ale przeszła pod zarząd Związku Pa-
triotów Polskich Wandy Wasilewskiej.

Los Wacława Wawelberga znów 
ograniczył się do czterech ścian celi 
miejscowego więzienia i zdetermino-
wany został od widzimisię oficerów 
NKWD. Wawelberg traktował pobyt 
w więzieniu jako chwilowe zatrzyma-
nie. Toteż z niemałym zdumieniem 
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przyjął informację od oficera śledcze-
go, iż ciąży na nim zarzut prowadzenia 
działalności zmierzającej do odłącze-
nia Syberii od ZSRR i przyłączenia jej 
do… Polski. Rzekomym dowodem na 
te działania były właśnie owe uroczysto-
ści z patriotyczną, polską oprawą (flagi 
narodowe, godło RP itp.). Początkowo 
cierpliwie tłumaczył, że w działaniach, 
o których mowa, nie było żadnych an-
tyradzieckich intencji. Oczywiście na 
jego więziennych „opiekunach” takie 
oświadczenia nie robiły żadnego wra-
żenia. Co więcej, zupełnie nie byli za-
interesowani jakimikolwiek zeznaniami 
oskarżonego. Wówczas postanowił mil-
czeć. Gdy i ten sposób reakcji na zarzuty
nie przyniósł oczekiwanego rezultatu 
(oczyszczenia go z zarzutów wrogiej 
działalności i zwolnienia z więzienia), 
zdecydował po raz kolejny zmienić po-
stępowanie i przyznać się do wszystkie-
go. Postanowił udzielać wyczerpują-
cych wyjaśnień podczas odpowiedzi 
na zadawane pytania. W rozumowaniu
Wawelberga zrodziła się koncepcja 
przekazania na tyle absurdalnych infor-
macji, że nawet w zdegenerowanym 
radzieckim systemie sądowniczym, pro-
kurator oceni zebrany materiał za stek 
bzdur i niedorzeczności. Niestety nie do 
końca ten tok rozumowania się spraw-
dził. Co prawda zaprzestano przesłu-
chań, ale nadal przebywał w więzieniu,
bez procesu, a co za tym idzie bez prawo-
mocnego wyroku. Z pewnością dzięki
temu dotrwał do końca wojny. A wyz-
woleniem w jego przypadku stała się
ogłoszona z tej okazji amnestia.

Po siedmiu latach rodzina Wa-
cława Wawelberga mogła powrócić do 
Warszawy. W zniszczonej stolicy odna-
leźli ruiny swojego przedwojennego 
mieszkania. Powrót ten tak relacjonuje
syn Wacława, Hipolit Wawelberg:

Po powrocie zatrzymaliśmy się
w Józefowie. Do Warszawy po raz pier-
wszy pojechałem z ojcem. Dobrnęliśmy
na Marszałkowską – między nią a Po-
znańską, na Wspólnej stał dom, w któ-
rym przed wojną było nasze mieszkanie. 
Szliśmy między gruzami, w pewnym 
momencie ojciec zatrzymał się – To 
chyba ten róg? Istotnie, to był ten róg 
– Marszałkowskiej i Wspólnej. Cały 
fronton naszej kamienicy był zwalony, 
ocalały jedynie oficyny z fragmentami 
kuchennych schodów. Wdrapałem się 
po nich na drugie piętro, gdzie było na-
sze mieszkanie. Na zachowanym wystę-
pie kuchennej ściany stał mały, porce-
lanowy pekińczyk – straszne brzydac-
two, które – nawet nie wiem kto – 
podarował mi kiedyś w dzieciństwie. To
było wszystko, co ocalało2. W tej sy-
tuacji Wacław Wawelberg z żoną po-
stanowił przez Włochy wyjechać do 
Brazylii. Syn Hipolit dołączył do nich 
w 1951 r. po ukończeniu „rodzinnej”
szkoły Wawelberga i Rotwanda.

***

Wiosną 2010 r. na moim biur-
ku zadzwonił telefon. Miły głos w słu-
chawce zaproponował przekazanie do 
Muzeum Niepodległości rodzinnych 
pamiątek po Wacławie Wawelbergu. Za-
prosiłem Panią Hannę Szebeko na spo-
tkanie do Muzeum. Pani Hanna wraz ze 
swoim kuzynem Hipolitem Wawelber-
giem jr. przekazali pamiątkowy album. 
Użycie określenia „album” w tym przy-
padku przynajmniej z powodów formal-
nych jest nadużyciem. Został on bowiem 
wykonany własnoręcznie przez współ-
pracowników Wacława Wawelberga 
i dedykowany mu jako pamiątka z cza-

2 H. Nakielski, Przyłączyć Syberię…, op. cit.
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su wspólnej działalności. W warunkach 
wojennych w ZSRR trudno było nie 
tylko o żywność, ubrania, tym bardziej 
o takie przedmioty zbytku jak albumy 
fotograficzne.  Dlatego polscy zesłańcy 
musieli również i to zadanie dosłownie 
wziąć w swoje ręce. Wykonanie zdjęć, 
zdobycie potrzebnych materiałów pa-
pierniczych w warunkach 1943 r. na 
Syberii musiało kosztować wiele zacho-
du. Okładki zostały wykonane z grubej, 
kremowej (w pierwotnym stanie) tektu-
ry. Od strony wewnętrznej wyklejono je 
niebieskim papierem. Poszczególne kar-
ty zostały wykonane z grubego, podwój-
nie sklejonego niebieskiego papieru. Na 
pierwszej karcie został wykaligrafo-
wany adres kierowany do p. Wacława 
Wawelberga, zakończony na drugiej 
stronie podpisami jego współpracow-
ników. Na pozostałych kartach zostały 
wklejone podpisane zdjęcia. Nadzwy-
czaj siermiężna szata graficzna niesie 
w sobie ogromny ładunek emocjonalny 
i historyczny. Niosą one bardzo cenne 
informacje, bowiem wszystkie zdjęcia 
prezentujące bohaterów tamtego czasu 
zawierają imię i nazwisko. Album składa 
się łącznie z 13 kart połączonych w ca-
łość z okładką przy pomocy sznurka. 

Umieszczone w albumie zdjęcia 
stanowią dokument historyczny, który 
możemy odbierać na różne sposoby. 
Głównym i najważniejszym aspektem
– moim zdaniem – są osoby, bohate-
rowie tamtych dni. Na pierwszym zdję-
ciu został upamiętniony siedzący za 
biurkiem Wacław Wawelberg. Za jego 
plecami znajduje się rozpostarta biało-
-czerwona flaga: na białym pasie tka-
niny zawieszono godło państwowe 
II Rzeczpospolitej – orła w koronie.

Na kolejnej fotografii, przy tym 
samym biurku zasiadł p. Wawelberg 
razem z kierownikiem biura, panem 

Julianem Kowalskim. Zdjęcie to budzi
zainteresowanie z jeszcze innego po-
wodu: otóż do uszycia znajdującej się 
za ich plecami flagi została wykorzy-
stana czerwona tkanina z radzieckiego
transparentu. Wyraźnie prześwitują znaj-
dujące się na odwrocie rosyjskie litery.
Znajdują się one w identycznym, skoś-
nym położeniu jak tkanina. 

Następne dwie fotografie, to zdję-
cia grupowe współpracowników p. Wa-
welberga. Ich bohaterowie zostali usa-
dzeni i ustawieni w dużym pomieszcze-
niu, na tle ściany przesłoniętej tkaniną, 
na której zostało zawieszone godło pań-
stwowe II RP. Warto zaznaczyć skrom-
ne, schludne ubrania; wszyscy panowie 
są w garniturach i „pod krawatami”, 
jeden z mężczyzn ma na sobie mundur 
oficerski – co prawda pozbawiony nara-
mienników i oznak stopnia wojskowego, 
ze skórzanym pasem. Panie w sukien-
kach lub garsonkach, niektóre ozdobione 
broszkami. Wszystkie te zdjęcia dowo-
dzą, że pomimo trudności aprowizacyj-
nych, zesłańcy dbali zarówno o swój 
strój jak i o ogólny wygląd zewnętrzny.

Dwa kolejne zdjęcia sytuacyjne 
prezentują pierwszą Mszę św. odpra-
wioną w Wielkanoc 1942 r. Jedno z nich 
ukazuje ołtarz i osoby sprawujące po-
sługę – ks. Jagielnickiego i posługują-
cych do Mszy Św. Ołtarz to prawdopo-
dobnie nakryty białym płótnem stół. Na 
okrytym białą tkaniną podwyższeniu 
stoi krucyfiks. Ścianę ozdobiono wzo-
rzystym kilimem, który jest tłem dla 
owalnego wizerunku Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Warto zwrócić uwagę 
na szaty liturgiczne księdza. Na białej 
albie ma nałożony ornat, który nie do 
końca odpowiada wymogom ówcze-
snej liturgii. Sądząc z kroju i wzoru, 
został on uszyty z dostępnego mate-
riału – wzorzystej, kwiecistej tkaniny. 
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Służący do Mszy św. ministrant ma na 
sobie białą komżę. Drugi posługujący 
– młodzieniec – ubrany jest w mary-
narkę i spodnie z widocznymi jasnymi 
wypustkami – można przypuszczać, 
że jego ubiór został zaadoptowany 
z munduru uczniowskiego. Msza św. 
odbywała się w pomieszczeniu świe-
tlicy. Kilim zawieszony nad ołtarzem 
nie do końca zakrywa umieszczone na 
ścianie druki propagandowe. Po lewej 
stronie można się dopatrzeć ich frag-
mentów. Drugie zdjęcie przedstawia 
zebranych na Mszy Św. –  Polonię to-
bolską. Na ścianie po lewej stronie 
znajduje się portret W. I. Lenina…

Kolejne 5 zdjęć pokazuje zorga-
nizowaną przy Domu Polskim w Tobol-
sku szkołę dla polskich dzieci. Znajduje 
się ona w pomieszczeniu o grubych, po-
bielonych i sklepionych murach. Może 
to sugerować, że na potrzeby szkoły 
oddano lokal w jakimś starym (poklasz-
tornym?) budynku. W drewnianych 
ławkach siedzą uczniowie skupieni na 
nauce. Towarzyszy im para nauczycieli. 
Niestety brak pod zdjęciami podpisów 
zawierających ich imiona i nazwiska, je-
dynie przez analogię z wcześniejszymi 
fotografiami grupowymi można stwier-
dzić, że są to Maria Fortuna i Włady-
sław Ejmont. Na ścianie starszej klasy 
(sądząc po wyglądzie młodzieży – po-
ziom gimnazjalny) wiszą dwie mapy – 
oczywiście fizyczna mapa ZSRR, a nie-
co dalej mapa Polski, przypuszczalnie 
wyrysowana odręcznie w granicach 
sprzed 1939 r. Bardzo wymowne jest 
zdjęcie pokazujące dzieci podczas wy-
dawania codziennego posiłku oraz na-
stępne zdjęcie dzieci wraz z opiekunką 
siedzących przy nakrytym stole. Szcze-
gólnie znaczący jest podpis pod tym 
zdjęciem – Nad sierotami polskimi mąż 
zaufania roztoczył opiekę rodzicielską.

I ostatnia fotografia z tej grupy
pokazuje sypialnię w sierocińcu. Jest 
to pomieszczenie również o grubych, 
bielonych i sklepionych murach. Wy-
pełniają je dwa rzędy porządnie za-
słanych kocami łóżek z ułożonymi 
na nich poduszkami i ręcznikami.

Swoją opieką mecenas Wawel-
berg objął również ludzi starszych 
i inwalidów. W tobolskim Domu Pol-
skim znalazło się miejsce na przytu-
łek dla nich.

Zawartość albumu dowodzi dużej
staranności i dbałości w wypełnianiu
powierzonej mec. Wawelbergowi fun-
kcji męża zaufania Ambasady Polskiej
w Kujbyszewie. Również fakt, iż album
powstał jest świadectwem szacunku
jakim obdarzała tobolska Polonia swo-
jego opiekuna.

Album przetrwał pobyt Wawel-
bergów w ZSRR do 1946 roku, powrót 
do kraju, a następnie wyjazd przez 
Włochy do Brazylii. I stamtąd powrócił 
do Warszawy, by zostać w Muzeum Nie-
podległości na wieczną rzeczy pamiąt-
kę, stanowiąc cenne źródło historyczne.

Razem z tym albumem, do zbio-
rów muzealnych została przekazana 
książka – Henryk Sienkiewicz Potop, 
t. II. I niby w tym nie ma nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie fakt powiązania jej 
również z rodziną Wawelbergów. Otóż 
w 1896 roku ukazało się Wydanie Jubi-
leuszowe Pism Henryka Sienkiewicza. 
A wydawcą (nakładcą) tej edycji był… 
Hipolit Wawelberg – ojciec Wacława 
i dziad Hipolita jr. Na karcie tytułowej 
obok innych odręcznych zapisków w ję-
zyku rosyjskim znajduje się odcisk pie-
częci: Тоб. Окр. Б-ка No 746 (Tobolska 
Biblioteka Okręgowa). Jest to ewident-
ny dowód na pobyt naszych rodaków na 
tym terenie już od końca XIX w. W ten 
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sposób losy rodziny splotły się w Tobol-
sku, na dalekiej Syberii. Wojenne losy 
rzuciły syna i wnuka na radziecką Sybe-
rię, gdzie natknęli się na polska książkę, 
klasykę literatury polskiej, której wyda-
nie sfinansował przodek zesłańców…

Adres kierowany do pana Wa-
cława Wawelberga zapisany na pier-
wszej karcie albumu.

Czcigodny Panie Mecenasie

W rocznicę powołania Pana na 
szczytne stanowisko Męża Zaufania
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
– my niżej podpisani pracownicy 
biura i instytucji polskich w Tobolsku,
składamy wyrazy naszych najserdecz-
niejszych gratulacji.
 Nikt bardziej jak my, najbliżsi 
Twoi, Panie Mecenasie współpracow-
nicy, nie może ocenić ogromu dokona-
nej pracy dla dobra Tobolskiej Polonii. 
Twojej energii, Twojej miłości Polskiej 
sprawy zawdzięczać należy rozkwit pol-
skich instytucji[,] ich organizacyjną do-
skonałość, ich żywotność – Twojej stałej 
bacznej trosce o kulturę polską zawdzię-
czać należy, iż Dziecko Polskie, zagnane 
przez losy wojny na daleką północ, uczy 
się mowy polskiej w Szkole Polskiej, że 
książka polska spełnia dalej swą szcze-
gólną rolę, że sieroty i inwalidzi znaleźli 
ciepłe schronienia w Domu polskim.

Jako nasz zwierzchnik, choć 
wymagający, zawsze jednak wyrozu-
miały, byłeś nam przykładem, jak
dla Polski należy pracować.

Pozwól więc, iż w rocznicę Twej
pracy złożymy Ci ten skromny podarek.
Przyjmij nasze gorące życzenia po-
myślności i dalszej owocnej pracy
dla Polskiej Sprawy.

Tobolsk marzec 1943.

Poniżej znajduje się 21 podpisów.
Wykaz osób współpracowników w To-
bolsku w układzie alfabetycznym:

CZEKUĆ Mieczysława
EJMONT Władysław
ERTMAN Halina
JABŁONOWSKA Halina
JAGIELNICKI Z. – ksiądz
KOWALEWSKI Zygmunt
KOWALSKI Julian – kierownik biura 
Męża Zaufania
LITMANOWICZ Stanisław
MOŻDŻENIOWA Helena
PIETRUSZKA Maria
RATUSZNIAK Zygmunt
RATUSZNIAKOWA Eleonora
SZUROWSKA Maria
WAWELBERG Irena

Personel przedstawicielstwa pol-
skiego w Tobolsku:

CHABRUS Waleria
CZECHOWICZ Anna
CZEKOĆ Mieczysława
EJMONT Władysław
ERTMAN Halina
FALKOWSKA Józefa
FORTUNA Maria
GARWOL Julia
GIERAŁTOWSKA Regina
GLISZEWSKA Zofia
HOROSZKIEWICZ Irena
JABŁONOWSKA Halina
KAUFER Maksymilian
KOWALEWSKI Zygmunt
KOWALSKI Julian
LENARTOWICZ Joanna
LITMANOWICZ Stanisław
MOŻDŻENOWA Halina
MYSZKIEWICZ Łucja
PERKOWSKA Irena
PIETRUSZKA Maria
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PILECKA Michalina
RAK Kazimiera
RATUSZNIAK Zygmunt
RATUSZNIAKOWA Eleonora
SKINDER Zofia
SZUROWSKA Maria

SZYMBORSKA Anna
TAMULEWICZ Stanisław
WAWELBERGOWA Irena
WÓJCIK Józefa

Andrzej Kotecki

Muzealnictwo morskie

Początki polskiego muzealnic-
twa morskiego datują się od dwudzie-
stolecia międzywojennego. Były one 
niewątpliwie związane z niezwykle 
dynamicznym rozwojem, a w zasadzie 
wznoszeniem od podstaw gospodarki 
morskiej (budowa portu i miasta w Gdy-
ni oraz tworzenie z niczego floty han-
dlowej i wojennej). Z tymi działaniami 
wiązał się również rozwój infrastruktu-
ry przemysłowej, stanowiącej zaplecze 
dla tej gałęzi gospodarki. Równolegle 
do tych działań, pojawiły się inicjaty-
wy o charakterze kulturowym, które 
miały na celu udokumentowanie pol-
skiej przeszłości morskiej. W latach 
międzywojennych zostały opracowa-
ne i zgłoszone trzy takie inicjatywy.

Autorem pierwszej był dr Wło-
dzimierz Antoniewicz, profesor Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Swoją propozy-
cję zaprezentował na zorganizowanej 
w Gdyni w dniach 7 – 9 października 
1927 r. konferencji poświęconej roz-
wojowi polskiego Wybrzeża. Jego 
postulat został sformułowany bardzo 
ogólnie i dotyczył potrzeby dokumen-
towania polskich tradycji morskich. 

Drugi projekt został przygoto-
wany przez historyka wojskowości, kpt. 
mar. dr Wiktora Huberta. Swoją koncep-
cję oparł on na działającym już wówczas 
w Warszawie Muzeum Wojska Polskie-
go. Na jego bazie miał zostać utworzony 
Oddział – Muzeum Marynarki Wojennej, 

który docelowo miał się usamodzielnić. 
Obie powyższe inicjatywy prze-

trwały jedynie jako projekty. Jedyną, 
która przed wrześniem 1939 r. została 
urzeczywistniona, było prywatne muze-
um morskie zorganizowane przez Sta-
nisława Antoniego Ledóchowskiego. 
W ramach tego prywatnego muzeum 
działało Biuro Propagandy i Informa-
cji Morskich, obejmujące m. in. reda-
kcję „Biuletynu” oraz warsztat mode-
larstwa okrętowego. Zgromadzona 
przez inż. Ledóchowskiego kolekcja 
przetrwała wojnę, a po jej zakończeniu
trafiła do muzeum w Szczecinie1.

Wybuch II wojny światowej był 
momentem przełomowym dla histo-
rii Polski i świata. Po jej zakończeniu 
zmieniły się priorytety. Niemniej jednak 
przetrwało dążenie do odbudowy pol-
skiej gospodarki morskiej. Odrodziły 
się i były rozwijane również koncepcje 
utworzenia polskiego muzealnictwa 
morskiego. I znów, podobnie jak w la-
tach międzywojennych, idea ta była nie-
zwykle żywa, szczególnie wśród kadry 
odradzającej się ponownie Marynarki 
Wojennej. To ona, wraz z odbudowaną 
Ligą Morską, wzięła na siebie ciężar 
wychowania morskiego społeczeństwa. 
Już jesienią 1945 r., w 6. rocznicę wybu-
chu wojny i obrony Wybrzeża (Hel ska-
1 A. Kotecki, Muzeum Marynarki Wojennej; 
„Kwartalnik Bellona”, R. XCII (VI) 2010 nr 2(661)
s. 191. 



227

Muzealnictwo morskie

pitulował dopiero 2 października 1939 
r. i był to najdłużej broniony zwarty ob-
szar II RP) w Gdyni przy ul. 10 Lutego 
otwarto wystawę pamiątek z tamtego 
czasu. W jej trakcie, na spotkaniu duże-
go grona oficerów MW, zrodziła się kon-
cepcja utworzenia Muzeum Marynarki 
Wojennej. Od pomysłu do realizacji idei 
musiało jednak upłynąć 8 lat. W tym 
czasie pojawiły się różne koncepcje, za-
równo co do idei samego muzeum, jak 
również jego lokalizacji. Ostatecznie, 
w Dniu Święta Marynarki Wojennej 28 
czerwca 1953 r., w Gdyni otwarto pier-
wsze (a więc najstarsze w chwili obec-
nej)polskie muzeum marynistyczne
– Muzeum Marynarki Wojennej2. 

Od początku swego istnienia – 
tak zresztą jak całe późniejsze muzeal-
nictwo nautologiczne – było ono czymś 
nowym i oryginalnym w stosunku do 
klasycznego muzeum galeriowego. Bo-
wiem oprócz reprezentatywnych ekspo-
natów, pokazywało również pamiątki 
nietypowe. Na terenie przyległym do 
siedziby, zgromadzono i zaprezento-
wano ekspozycję, która po dziś dzień 
stanowi niezwykle ciekawą, a zarazem 
najstarszą jego część – Ekspozycję Ple-
nerową Broni i Uzbrojenia Morskie-
go. Prezentowane są tutaj elementy 
uzbrojenia i wyposażenia okrętowego, 
a także artyleria lądowa. Ale to, co naj-
bardziej nietypowe w muzealnictwie, 
(ale nie tym morskim) miało dopiero 
nadejść. I to już w niedalekiej przy-
szłości. Po kilku latach – w roku 1959 
– w Dowództwie Marynarki Wojennej 
została podjęta historyczna decyzja. 
Postanowiono mianowicie przekształcić 
wysłużony niszczyciel ORP „Burza”– 

2 Szczegółowe informacje o historii Muzeum MW 
zob. j. w. s. 191. Zob. też: Biuletyn Historyczny 
Muzeum Marynarki Wojennej – 50 lat Muzeum 
Marynarki Wojennej, t. 19, Gdynia 2004. 

„weterana atlantyckich konwojów” 
– w okręt-muzeum. Jak na warunki na-
szego kraju było to przedsięwzięcie bez 
precedensu. A oto argumentacja jakiej 
użył znany marynista Jerzy Pertek:

Idea przyświecająca założycie-
lom tego rodzaju obiektów i równo-
cześnie ekspozycji muzealnych jest jak 
najbardziej słuszna i chyba nie potrze-
ba uzasadniać jej celowości. Okręt-
-muzeum stanowi dla zwiedzających, 
niezależnie od waloru namacalnego, 
niejako autentyzmu, którego nie zastą-
pią żadne modele, zdjęcia czy plansze, 
także ogromną atrakcję (szczególnie 
dla młodszej publiczności) i satysfakcję, 
jaką daje możliwość obejrzenia z bliska 
okrętu wojennego danej epoki, i nie tyl-
ko obejrzenia, ale i pobytu na nim, wej-
ścia na pomost nawigacyjny lub zejścia 
do pomieszczeń pod pokładem. Dlatego 
też dla wielu miłośników morza, ludzi 
interesujących się marynarką, zwła-
szcza zaś dla młodzieży, zwiedzanie
okrętu-muzeum jest niezapomnia-
nym przeżyciem3. 
 Nim jednak niszczyciel mógł 
być udostępniony zwiedzającym, trzeba 
było podjąć prace remontowo-adapta-
cyjne. I tak pomieszczenia podoficer-
skie i marynarskie w części dziobowej 
zostały przekształcone w sale wystawo-
we. Pozostałą część okrętu przeznaczo-
ną do zwiedzania należało przystoso-
wać do przyjęcia ruchu turystycznego. 
Musimy tutaj również pamiętać, iż ża-
den okręt nie jest budowany z myślą 
o jego zwiedzaniu przez turystów. Ma 
on spełniać określone zadania bojowe 
na morzu i pod tym kątem jest konstru-
owany. Dlatego też prace adaptacyjne 
w pewnym sensie naruszyły oryginalną

3 J. Pertek, ORP „Burza”, Warszawa 1992, s. 
180.
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strukturę jednostki. Ważne było tutaj 
wypracowanie kompromisu, by prace
te przeprowadzić w taki sposób, by owa
ingerencja w strukturę była jak naj-
mniejsza. Z drugiej strony musiała za-
pewnić bezpieczeństwo i komfort oraz 
właściwe odczucia zwiedzającym4.

Okręt-muzeum ORP „Burza” 
został udostępniony do zwiedzania 26 
czerwca 1960 r. Jak trafna była to de-
cyzja świadczą liczby. W pierwszym 
roku działalności przez pokład okrętu 
przewinęło się 200 tys. turystów. Jesz-
cze obfitszym pod tym względem był 
rok 1961, w którym pierwsze w Polsce 
„muzeum na wodzie” odwiedziło 230 
tys. turystów. Dodatkową atrakcją był 
fakt, że przez 10 dni okręt, (po przeholo-
waniu) był zacumowany przy sopockim 
molo. Analizując frekwencję zwiedza-
jących, należy pamiętać, że rokrocznie 
sezon wystawienniczy trwał od maja 
do końca października. Rekordowym 
jednak był rok 1974. Wiadomym było, 
że jest to ostatni sezon służby niszczy-
ciela w tej roli. Od maja do września 
okręt odwiedziło 302 tys. osób. Jest to 
rekord do dziś niepobity nawet przez 
jego następcę ORP „Błyskawica”5.
 Podjęcie decyzji o „pocięciu” 
ORP „Burza” na przysłowiowe żylet-
ki, było o tyle łatwe, że w „odwodzie 
taktycznym” Marynarka Wojenna dys-
ponowała innym okrętem, także nisz-
czycielem legitymującym się równie 
chlubną kartą bojową. Był nim wspomniany 
powyżej niszczyciel ORP „Błyskawica”. 
W 1974 r. została podjęta decyzja o wy-

4 Problemy te były obecne we wszystkich przypad-
kach adaptacji jednostek pływających do celów 
muzealnych, o których jest mowa w tym opra-
cowaniu. 
5 J. Łubkowski, Okręty muzea; „Biuletyn History-
czny” t. 19 Gdynia 2004 s. 83-84. W ostatnich 
latach frekwencja na tym okręcie waha się od 
110.000 do 130.000 zwiedzających. 

cofaniu okrętu z linii (czyli z czynnej 
służby) i przekazanie go społeczeństwu 
w formie okrętu-muzeum. Podobnie 
jak w przypadku poprzednika, tak i tu 
trzeba było dokonać niezbędnych prac 
adaptacyjnych. Tym razem pomieszcze-
nia wystawowe zostały przygotowane 
w części rufowej okrętu. Uzyskano w ten 
sposób ok. 160 m2 powierzchni ekspozy-
cyjnej wyposażonej w gabloty wystawo-
we. Rokrocznie jest w nich prezentowa-
na wystawa dotycząca historii marynarki 
wojennej6. Trasa turystyczna prowadzi 
przez część rufową (pokład i wystawa), 
maszynownię i zespół turbin prawej 
burty. I tu dla zwiedzających przygo-
towano jedną z największych atrakcji 
– przejście przez wnętrze kotła okręto-
wego. Oprócz pomieszczeń ogólno-
dostępnych, w części dziobowej zo-
stał urządzony tzw. „Salon Kaprów”. 
Jest to pomieszczenie reprezentacyjne, 
mogące pomieścić ok. 100 osób, wy-
korzystywane jako sala w trakcie licz-
nych imprez, uroczystości, organizo-
wanych zarówno przez Muzeum Ma-
rynarki Wojennej, jak też przez Dowódz-
two Marynarki Wojennej. 

Niewątpliwie najbardziej kosz-
townym aspektem utrzymania okrętu 
na wodzie jest troska o jego stan tech-
niczny. W wyniku przeprowadzonych 
wspólnie z Centrum Techniki Morskiej 
ekspertyz technicznych, została opra-
cowana metoda zabezpieczenia i ra-
towania oryginalnego kadłuba okrętu. 
Przyjęto rozwiązanie, w wyniku które-
go na istniejący oryginalny kadłub na-
kładana jest kolejna warstwa poszycia 
blach. Ponadto, na kadłub okrętu zo-

6 Po zakończonym jesienią sezonie wystawa jest
demontowana z uwagi na prace remontowe okrę-
tu w stoczni, na wiosnę, na przełomie kwietnia
i maja ponownie montowana oraz udostępniana
zwiedzającym. 
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stała nałożona tzw. osłona katodowa, 
mająca chronić kadłub przed destruk-
cyjnym działaniem wody morskiej7. 

Innym zagadnieniem, z jakim 
boryka się Muzeum Marynarki Wo-
jennej i okręt-muzeum ORP „Błyska-
wica” są sprawy organizacyjne. Otóż 
w chwili obecnej w wyniku reorganiza-
cji Muzeum MW podlega Ministerstwu 
Obrony Narodowej. Natomiast okręt-
-muzeum został przyporządkowany 
3 Flotylli Okrętów. Ta z kolei stanowi 
jednostkę mieszczącą się w strukturach 
Marynarki Wojennej. Ten rozbieżny 
system organizacyjny powoduje m. in., 
że okręt-muzeum ORP „Błyskawica” 
nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Współpracę Muzeum MW i Marynarki 
Wojennej (czyli okrętu), reguluje pod-
pisana w 2007 r. umowa dwustronna. 
To trudne zagadnienie z punktu widze-
nia odbiorcy-turysty jest niewidoczne. 
Niemniej jednak przed osobami decy-
dującymi o tej kwestii stoi do rozwiąza-
nia poważny problem organizacyjny8.

Okręt za swoje zasługi został 
dwukrotnie wyróżniony. Po raz pierwszy 
w dniu 28 czerwca 1987 r., w 50. roczni-
cę służby pod biało-czerwoną banderą 
został uhonorowany najwyższym pol-
skim odznaczeniem bojowym – Krzy-
żem Złotym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari. ORP „Błyskawica” jest jedyną 
jednostką, wchodzącą w skład Polskiej 
Marynarki Wojennej podczas II wojny 
światowej, wyróżnioną w ten sposób.

Pomimo problemów, z jakimi bo-
ryka się gdyńskie Muzeum i okręt, jego 
zasługi w zakresie utrwalania historii 
i tradycji morskiej zostały docenione
przez międzynarodową organizację 

7 Ibidem, s. 87 i nast. 
8 Problem ten został omówiony w artykule Toma-
sza Falby „Błyskawica” do cywila!”; „Nasze  Mo-
rze” Nr 11 (47) 2009 s. 40. 

World Ship Trust9. W 70. rocznicę pod-
niesienia polskiej bandery na okręcie 
(wydarzenie to miało miejsce 25 listo-
pada 1937 r.), na pokładzie okrętu-mu-
zeum odbyła się uroczystość wręcze-
nia prestiżowej nagrody International
Maritime Heritage Award10. Do chwili
przyznania tego wyróżnienia polskie-
mu okrętowi, otrzymało je zaledwie
13 jednostek na całym świecie11.

Muzeum gdyńskie nie poprzesta-
ło na eksponowaniu tylko tego okrętu. 
W ostatnim czasie jego kolekcja po-
większyła się o dwie kolejne jednostki. 
Są one prezentowane na lądzie, w bez-
pośrednim sąsiedztwie wykańczanego 
budynku – siedziby Muzeum Marynarki 
Wojennej. Pierwszym jest zachowany 
kuter patrolowy przedwojennej Straży 
Granicznej – „Batory”. Do wybuchu II 
wojny światowej wykonywał on zada-
nia związane z ochroną morskiej gra-
nicy Rzeczypospolitej. W czasie walk 
w obronie Wybrzeża we wrześniu 1939 
r. woził rannych między Helem a Gdy-
nią. Największy rozgłos przysporzyło 
mu jednak przedarcie się z grupą pol-
skich żołnierzy z kapitulującego Helu do 
Szwecji (w nocy z 2 na 3 października 
1939 r.). Przez czas wojny był interno-
wany w Szwecji, by po jej zakończeniu 
powrócić do Polski. Wówczas został po-
nownie wcielony do służby patrolowej
w ochronie granicy morskiej. Tym razem

9 Stowarzyszenie Okręt Świata. 
10 Nagroda Światowego Dziedzictwa Morskiego.
W świecie muzealnictwa morskiego można ją
przyrównać do filmowego Oskara Amerykańskiej
Akademii Filmowej. 
11 Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 1980 r. Za: 
J. Łubkowski, Okręty – Muzea wyróżnione Mari-
time Heritage Award. Historia i dzień dzisiejszy; 
„Biuletyn Historyczny Muzeum MW”, Gdynia
2009, t. 24, s.192; Walter Pter, International Mar-
itime Heritage Award World Ship Trust dla ORP 
„Błyskawica”; Ibidem, s. 211. 
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jednak pod banderą jednostek WOP. Po 
wycofaniu z czynnej służby wojskowej, 
tym razem pod banderą cywilną – Ligi 
Obrony Kraju, pływał po Wiśle i Zale-
wie Zegrzyńskim jako jednostka szko-
leniowa dla młodych miłośników żeglu-
gi. Przed zezłomowaniem w latach 70. 
ubiegłego wieku wyratowała jednostkę 
grupa miłośników historii. Przeholo-
wano go do Helu i tutaj został już na 
lądzie ustawiony jako obiekt o charak-
terze pomnikowym przed budynkiem 
Komendy Portu Wojennego. Likwida-
cja flotylli helskiej spowodowała roz-
poczęcie starań ze strony Muzeum MW 
o pozyskanie tej jednostki i przenie-
sienie go do Gdyni. W chwili obecnej 
prowadzone są prace zmierzające do 
przywrócenia świetności tego okrętu, 
z czasów jego czynnej służby morskiej.

Drugi obiekt, jaki po sąsiedzku
został wyeksponowany, to jacht „Bos-
man”. Po wycofaniu go ze służby jako
jednostki szkoleniowej został przeka-
zany do Muzeum MW i tutaj ustawiony
przy wejściu do głównej siedziby
muzeum.

W czasie gdy gdyńska placówka 
krzepła organizacyjnie, gdy szykowała 
się do pionierskich działań w zakresie 
udostępniania pierwszego okrętu-mu-
zeum ORP „Burza”, w sąsiednim Gdań-
sku dobiegały końca prace zmierzają-
ce do powołania cywilnego Muzeum 
Morskiego. Genezy tych działań należy 
szukać w społecznej i oddolnej inicja-
tywie grupy entuzjastów zainteresowa-
nych polską historią morską. Działaniem 
bezpośrednim, które zrodziło to przed-
sięwzięcie była krajowa konferencja na 
temat wychowania morskiego. W dniu 
6 marca 1958 r. została przedstawiona 
potrzeba dokumentowania i prezento-
wania polskiej historii morskiej. Przy tej 
okazji wyłoniono grupę inicjatywną, 

która jeszcze w tym samym miesiącu 
(w dniu 28 marca) spotkała się w celu 
przygotowania konkretnych działań. 
Referat wprowadzający wygłosił dr 
Przemysław Smolarek, późniejszy orga-
nizator i dożywotni dyrektor gdyńskiego 
muzeum. Jednym ze zgłoszonych postu-
latów było powołanie do życia społecz-
nej organizacji – Towarzystwa Przyja-
ciół Muzeum Morskiego. Jego zadaniem 
było rozpoczęcie prac mających na celu 
powołanie tej instytucji. Konkretnym 
działaniem materializującym ten po-
mysł było otwarcie pierwszej wystawy 
nautologicznej. Została ona przygoto-
wana przez TPMM wespół z warszaw-
skim Muzeum Techniki NOT, w dniu 6 
września 1959 r. i otwarta w gdańskim 
Dworze Artusa pod tytułem Rozwój 
budowy statków. Wystawa, jak rów-
nież energiczne działania entuzjastów 
polskiej historii morskiej, doprowa-
dziły do otwarcia Muzeum Morskiego 
jako oddziału Muzeum Pomorskiego12.

Od tego czasu następował syste-
matyczny i dynamiczny rozwój nowo 
powstałej placówki. W krótkim czasie 
nastąpiło jej usamodzielnienie się, na 
przełomie 1961\62. Od 7 października 
1972 r. instytucja zyskała miano Cen-
tralnego Muzeum, co wówczas było jed-
noznaczne ze statusem Muzeum Naro-
dowego. Odtąd jej nazwa brzmiała Cen-
tralne Muzeum Morskie w Gdańsku13.

Kolejne lata działalności pro-
wadziły do systematycznego rozwoju 
placówki. Oczywiście najlepszą pre-

12 W chwili obecnej jest to Muzeum Narodowe 
w Gdańsku. Zob. Z. Sójka, Rola Towarzystwa 
Przyjaciół CMM w upowszechnianiu morskiego 
dziedzictwa Polski; [w:] Pół wieku w służbie 
dziedzictwa morskiego, Towarzystwo Przyjaciół 
Centralnego Muzeum Morskiego, Gdańsk 2008, 
s. 11. 
13 T. Czajka, Byłem przy narodzinach, [w:] Rola
Towarzystwa…, op. cit., s. 17. 
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zentacją historii morskiej jest udostęp-
nienie zwiedzającym oryginalnych 
jednostek pływających. Tak jak to mia-
ło już miejsce w przypadku Muzeum 
MW i dwóch niszczycieli – OORP „Bu-
rza” i „Błyskawica”. Na początku lat 60. 
XX w., czyli w chwili powstawania Mu-
zeum Morskiego w Gdańsku, później-
sze jednostki muzealne znajdowały się 
jeszcze w czynnej służbie. Dlatego też 
w początkowym okresie istnienia CMM 
jednym z głównych kierunków działania 
było pozyskiwanie jednostek pochodzą-
cych z różnych szerokości geograficz-
nych. Usługową rolę i ogromną pomoc 
w tym względzie spełnili polscy mary-
narze, którzy w „czynie społecznym”
nie tylko pozyskiwali łodzie, ale również 
przewozili je polskimi statkami do kra-
ju. W ten sposób powstała m. in. kolek-
cja „Łodzie ludów pozaeuropejskich”.
Była to prezentacja oryginalnych łodzi
z Afryki, Azji, obu Ameryk czy nawet
regionów polarnych. Nie można rów-
nież pominąć w tym miejscu rodzi-
mych eksponatów – łodzi pozyskiwa-
nych na ziemiach polskich czy to w wy-
niku badań archeologicznych, czy też
etnograficznych badań terenowych.

Nic tak jednak nie przyciąga 
widza jak wejście na pokład prawdzi-
wego, pełnomorskiego czy oceanicz-
nego statku. Tym bardziej, gdy jest 
on owiany legendą pierwszego statku 
zbudowanego po II wojnie światowej 
w polskiej stoczni. A takim był nie-
wątpliwie s/s „Sołdek”. Przejęcie tego 
rudowęglowca do służby muzealnej na-
stąpiło 27 kwietnia 1981 r. Jednak do-
piero po trwających cztery lata pracach 
remontowo-adaptacyjnych został on 
zacumowany na Motławie w Gdańsku 
i udostępniony zwiedzającym. Uroczy-
stość ta miała miejsce 17 lipca 1985 r. 
W założeniach przygotowujących statek 

do nowej funkcji, zostały uwzględnione 
dwa podstawowe zadania. Pierwszym 
była funkcja muzealna, czyli statek jako 
zabytek – eksponat sam w sobie. Drugie 
miało charakter monumentalny, czyli 
upamiętnienie odrodzenia się i rozwoju
polskiego przemysłu stoczniowego. 

Aby statek mógł spełniać funkcje 
obiektu turystycznego, trzeba było na 
nim przeprowadzić prace zabezpiecza-
jące i adaptacyjne. „Naturalne” wnętrze 
III i IV ładowni oraz zasobni węglowej 
zostały przystosowane do pełnienia 
funkcji wystawienniczych. Wytyczona 
trasa turystyczna prowadzi z nich w stro-
nę rufy, by tutaj przejść przez pomiesz-
czenia kotłowni i maszynowni. W górnej 
części zostały udostępnione pomiesz-
czenia załogi, kambuz i mesa. Z kolei 
na śródokręciu turyści mogą zwiedzać
kabinę kapitana i sterówkę wraz z są-
siadującą z nią kabiną nawigacyjną.

Drugą jednostką, która stała się
eksponatem muzealnym w ramach CMM 
jest żaglowiec szkolny „Dar Pomorza”.
„Biała fregata”, czy też „kolebka nawi-
gatorów” jak nazywano ten statek, zo-
stała wycofana z czynnej służby na 
morzu w grudniu 1982 r. Co prawda 
przejście do służby muzealnej wiązało
się ze zmianą armatora (z Wyższej 
Szkoły Morskiej na CMM), jednak  nie 
zmieniło to miejsca postoju. Był nim 
nadal port gdyński – Basen nr 1 zwany
też Basenem Prezydenta, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Skweru Kościuszki 
czyli w samym centrum miasta. Tu rów-
nież należało przeprowadzić prace ada-
ptujące statek do zadań obiektu muze-
alnego (czytaj turystycznego). Choć
w tym przypadku nie były one tak da-
leko idące jak to miało miejsce we wcze-
śniej omówionych jednostkach14.
14 J. Litwin, Towarzystwo i CMM na wspólnej dro-
dze, [w:] Rola Towarzystwa…, op. cit., s. 25.
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Wymieniane zostały tutaj statki 
i okręty muzealne najbardziej znane, 
najbardziej widoczne. Obok nich wy-
różnić należy jeszcze grupę mniejszych 
jednostek, które weszły w skład kolek-
cji muzealnej. Trafiły do niej historyczne 
jachty, które stanowią kamienie milowe 
polskiego jachtingu. Jako najstarszy na-
leży tutaj wymienić jacht s\y „Dal”, na 
którym w latach 1933-34 trzech pierw-
szych polskich śmiałków przepłynęło 
Atlantyk. Kolejnym etapem tej histo-
rii jest jacht s\y „Opty”. Zbudował go 
samodzielnie Leonid Teliga, by jako 
pierwszy Polak samotnie opłynąć świat. 
O ile obie jednostki są znane szerokie-
mu ogółowi społeczeństwa, a przynaj-
mniej sporej jego części, o tyle kolejna 
jednostka jest mało znana. Jest to s/y 
„Kumka IV”. Jej znaczenie w historii 
budownictwa jachtów polega na tym, 
że jako jedna z pierwszych jednostek 
tego typu w światowym budownictwie 
okrętowym została zbudowana na ka-
dłubie spawanym, a nie nitowanym15.

Zaprezentowane powyżej okrę-
ty, statki i jachty stanowią elementy 
kolekcji wiodących muzeów morskich
w naszym kraju, bowiem jednym ze 
statutowych założeń tych placówek
jest również ich zachowanie.

Dla pełnego obrazu muzealni-
ctwa morskiego należy tutaj jeszcze wy-
mienić Muzeum Morskie w Szczecinie
– Oddział Muzeum Narodowego. W osta-
tnim czasie został rozstrzygnięty kon-
kurs architektoniczny na nowy budynek.
Do chwili obecnej muzeum szczeciń-
skie nie dysponuje własną, muzealną
(historyczną) jednostką pływającą.

Aby jednak informacje na temat 
polskich statków muzealnych były peł-
ne, należy zwrócić uwagę, że także w in-
nych placówkach muzealnych znajdują 
15 T. Falba, Lista Twardowskiego; „Nasze Morze”
Nr 3(51) III 2010 s. 38. 

się jednostki historyczne. I to nieko-
niecznie na Wybrzeżu. Skoro jesteśmy 
jednak nad morzem, pozostańmy jesz-
cze w Gdyni. Tutejsze Muzeum Historii 
Miasta w swoich zbiorach posiada ko-
lejny historyczny jacht – s/y „Miranda”, 
na którym Zbigniew Puchalski (w latach 
1976-1980 – trasą przez Kanał Panam-
ski) samotnie opłynął świat. Niestety, ta 
jednostka, nie jest w żaden sposób udo-
stępniania zwiedzającym. Szansą do jej 
wyeksponowania była budowa nowej 
siedziby tego muzeum miejskiego. Jedno 
z rozwiązań przewidywało usytuowanie 
przy wejściu do budynku przeszklonej 
wiaty, w której s\y „Miranda” mogłaby 
być wyeksponowana. Niestety, z uwagi 
na duże koszty władze miasta, finansu-
jące tę instytucję, nie zdecydowały się 
na takie rozwiązanie. I chyba szkoda.

Również w Gdyni, przed siedzibą
dyrekcji byłej Stoczni Gdynia (dawniej
Stocznia im. Komuny Paryskiej) znaj-
duje się kuter sanitarny „Samarytanka”.
Jest to pierwsza jednostka zbudowana
przez polskich stoczniowców w Gdyni
w latach 30. XX w.

Innym muzeum o nienautologi-
cznym charakterze, posiadającym jed-
nostkę muzealną, jest Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu. Tamtejszy 
port, największy na środkowym Wy-
brzeżu, stanowił również bazę dla Ma-
rynarki Wojennej. Tutaj stacjonowały 
okręty patrolowe wydzielone z sił MW 
i operujące w ramach Dywizjonu Okrę-
tów Pogranicza. Jednostki te nosiły 
biało-czerwoną banderę obwiedzioną 
zielonym otokiem. Jedną z takich jed-
nostek był ORP „Fala”. Okręt stano-
wi również przykład funkcjonowania 
polskiego przemysłu stoczniowego. 
Został on zbudowany w ramach proje-
ktu 912 okrętu zwalczania okrętów pod-
wodnych (kod NATO „Obłuże”). Jest to 
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jednostka prototypowa dla całej serii bu-
dowanej w Stoczni Marynarki Wojennej 
w Gdyni. ORP „Fala” pełnił służbę od 
25 lipca 1965 r. Po spisaniu go w 1996 r. 
ze stanu floty, dzięki grupie entuzjastów 
oraz przychylności kołobrzeskiego mu-
zeum, udało się okręt zatrzymać w Ko-
łobrzegu i przekształcić w jednostkę mu-
zealną oznaczoną numerem burtowym 
MUZ SG 321 (drugi człon tego oznacze-
nia stanowi zachowany numer taktycz-
ny z okresu czynnej służby na morzu).

Kolejne statki o charakterze histo-
rycznym odnajdujemy w głębi naszego 
kraju. Zdecydowana większość tych 
jednostek została uratowana dzięki en-
tuzjazmowi ludzi, ich społecznemu wy-
siłkowi. I to zarówno w kwestii załatwia-
nia „papierkowych” formalności, jak 
również pracy przy przywracaniu ich 
pierwotnej, autentycznej świetności.

Przykładem takiej jednostki jest 
najstarszy na świecie, pływający lodo-
łamacz rzeczny „Kuna”. Został on odna-
leziony i uratowany w Gorzowie Wielko-
polskim. Ten statek rzeczny ma za sobą
ponad 100-letnią historię. Został zbudo-
wany w 1884 r. w stoczni Danziger 
Schiffswerft & Kesselschmiede Feliks 
Devrient & Co. w Gdańsku pod nazwą 
„Ferse”16. Jego armatorem była pru-
ska administracja żeglugowo-wodna. 
W 1940 r. zmieniono nazwę na „Mar-
der”. Po zakończeniu wojny został on 
odnaleziony w Hamburgu, w brytyjskiej
strefie okupacyjnej Niemiec. Trafił tam
jako jednostka ewakuująca uciekinie-
rów z Gdańska. Po zakończeniu wojny
przez dwa lata pływał pod banderą
brytyjską, by ostatecznie zostać przeka-
zanym Polskiej Misji Morskiej i prze-
holowany do Gdańska, gdzie do 1965 r. 
pełnił służbę pod polską nazwą „Kuna”. 

16 Czyli „Wierzyca” – jest to nazwa lewego dopły-
wu dolnej Wisły na Pomorzu. 

W tym samym roku został przeholowa-
nym do Gorzowa Wlkp. by pełnić w tu-
tejszym porcie funkcję pontonu cumow-
niczego. W 1981 r. zatonął w basenie 
stoczniowym, w którym jako wrak prze-
leżał następne 20 lat. W 1998 r. wrakiem 
zainteresowało się w Stowarzyszenie 
Wodniaków Gorzowskich „Kuna”, które 
podjęło się rewitalizacji jednostki. 
Działania te były na tyle skuteczne, że 
w 2007 r. załoga dopłynęła nią do Ber-
lina na 9. Zlot Wodniaków Euroregionu 
Pro Europa Viadrina Berlin – Gorzów 
Santok 2007. Głównym zadaniem peł-
nionym przez tą zabytkową jednostkę 
są rejsy historyczno-szkoleniowe. Mają 
one na celu propagowanie szeroko rozu-
mianej historii dróg wodnych i środków 
transportowych żeglugi śródlądowej, 
urządzeń hydrotechnicznych oraz hi-
storii i kultury regionu, w którym statek
został przywrócony do życia17.

Z podobną sytuacją mamy do
czynienia w górnym biegu Odry. W sto-
licy Dolnego Śląska – Wrocławiu zna-
lazła się grupa inicjatywna, której ce-
lem stało się utworzenie Otwartego 
Muzeum Odry. Podstawą tych działań 
była akcja ratowania holownika paro-
wego „Nadbór”. Jego walor podnosi 
fakt, że jest to jednostka zachowana 
niemal w nienaruszonym, pierwotnym 
stanie. Został on zbudowany na mocy 
polsko-holenderskiego traktatu handlo-
wego z grudnia 1946 r. W cztery mie-
siące później podpisano porozumienie 
o budowie przez stronę holenderską 9 
holowników o wartości ówczesnych 30 
mln florenów holenderskich. Jego zada-
niem było holowanie barek towarowych 
na odcinku Gliwice – Koźle – Wrocław.

17 Na podstawie stron www.kuna.gorzów.pl i www.-
-gazetalubuska.pl. 
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Wszystkie te jednostki swoją służbę za-
kończyły między rokiem 1965 a 1968. 
Wówczas to „Nadbór” był wykorzy-
stywany jako pływająca kotłownia 
w Bazie Remontowej P. P. „Żegluga 
na Odrze”. W 1982 r. podjęto staranie 
wykorzystania tego holownika jako 
lodołamacza, co zakończyło się niepo-
wodzeniem. Po tej próbie odstawiono 
go na postojowisko Osobowice 1. I tu-
taj w latach 90. XX w. zainteresowała 
się nim Fundacja Otwartego Muzeum 
Techniki i Odratrans S. A. Ich wspólne 
działania spowodowały, że holownik był 
systematycznie przywracany do dawnej 
świetności, by móc wypełniać zadania 
szkolne i edukacyjne w zakresie historii.

Aktywność wrocławskich miło-
śników historii żeglugi, zaowocowała
tym, iż pozyskali oni kolejne pływające
eksponaty. Jednym z nich była barka
„Irena”. Do końca 1990 r. była ona eks-
ploatowana na Kanale Bydgoskim i Od-
rze. W następnych latach, po przeholo-
waniu jej do Szczecina była pływają-
cym magazynem dla części zamien-
nych dla barek. W 2003 r. odnalazła
ją wrocławska fundacja i sprowadziła
do Wrocławia. Tutaj zostały podjęte
działania mające przekształcić barkę
w Centrum Informacji Dziedzictwa
Technicznego Odry.

Bardzo ciekawym obiektem jest
również zachowany dźwig pływają-
cy „Wróblin”. Jest to urządzenie pro-
dukcji niemieckiej (stocznia A. Rie-
del w Fürstenbergu nad Odrą w latach 
1938-1939). Po wojnie był wykorzysty-
wany przy pracach hydrotechnicznych 
na Odrze. Nie miał on swojego napędu 
i mógł się przemieszczać przy użyciu 
holownika-pchacza. W 2002 r. dźwig 
zakupiła Fundacja dla swojej kolekcji18.

18 Zob. Wikipedia – hasło Otwarte Muzeum Odry. 
Zob. też WWW.nadbór.pwr.wroc.pl. 

Z zupełnie odmiennym sposo-
bem prezentowania zabytkowej jed-
nostki morskiej w muzealnictwie może-
my spotkać się w Muzeum Orła Białego 
w Skarżysku-Kamiennej. W jego eks-
pozycji plenerowej znalazł się kuter 
torpedowy ORP „Odważny”. Zapewne 
intrygującym jest pytanie, dlaczego aku-
rat do tego muzeum trafił ten okręt. Od-
powiedź na nie jest bardzo prosta. Otóż 
projektantem tego kutra był pochodzący 
ze Skarżyska-Kamiennej inż. Dionizy 
Wiśniewski. Okręt został zbudowany 
w roku 1973 w Stoczni Północnej im. 
Bohaterów Westerplatte w Gdańsku 
w ramach projektu 664 „Bitny” (kod 
NATO „Wisła”). Przez cały czas służ-
by w Marynarce Wojennej wchodził 
w skład 2. dywizjonu Okrętów Rakie-
towo-Torpedowych 3 Flotylli Okrętów 
w Gdyni. Czynną służbę na morzu za-
kończył 31 stycznia 1986 r. Jesienią 
1987 r. okręt przeholowano Wisłą do 
Sandomierza. Stamtąd drogą lądową, 
przy zastosowaniu specjalnej przyczepy
wieloosiowej, przetransportowano kuter 
na miejsce ostatecznego postoju. Tutaj
też przywrócono mu oryginalny wygląd,
gdyż na czas transportu jego wyposa-
żenie i uzbrojenie zostały zdemonto-
wane. Od tego czasu okręt stanowi jed-
ną z większych atrakcji tego muzeum. 
Właśnie dzięki takim odważnym dzia-
łaniom, zwiedzający mogą zobaczyć pra-
wdziwy okręt niemal 500 km od morza
i poczuć jego namiastkę19.
19 T. Falba, Lista…, op. cit., s. 40. Zainteresowani
mogą na Yotoube.com. zobaczyć reportaż z trans-
portu okrętu drogą lądową. Zob. też www.zbroj-
ni.pl oraz hasło w Wikipedii ORP „Odważny. W 
omówieniu zostały wymienione te jednostki, które 
stanowią eksponaty muzealne. Można tu jeszcze
wymienić jednostki o charakterze historycznym, 
ale przygotowywane są do pełnienia dalszej 
czynnej służby morskiej – żaglowiec s/y „Ge-
nerał Zaruski” przechodzący remont. Należy tu 
również wymienić holownik „Warmia”, boczno-
kołowiec, którego losy ważą się w Warszawie.
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Listę tych jednostek należałoby 
uzupełnić również o obiekty, które jesz-
cze nie znalazły swego miejsca w pla-
cówkach muzealnych, a z racji swej his-
torii w pełni zasługują na uwiecznienie 
ich losu. Niestety tego typu przedsię-
wzięcia są niezwykle kosztowne. Siłami 

samych miłośników historii żeglugi nie 
da się tego celu osiągnąć. Działania te 
wymagają ze strony władz administra-
cyjnych decyzji prawnych. Potrzebują
one również wsparcia finansowego.

Andrzej Kotecki

Program Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej (2011 r.)

W programie Dni Cytadeli War-
szawskiej 2011 znalazł się szereg róż-
norodnych imprez, które spotkały się 
z szerokim zainteresowaniem publicz-
ności. Pierwszą z nich był, zorgani-
zowany w dniach 9-13 maja, plener 
malarski dla dzieci i młodzieży „X 
Pawilon w oczach dziecka”. Wzięło 
w nim udział – po uprzednim obejrze-
niu najciekawszych fragmentów ekspo-
zycji związanych z X Pawilonem i jego 
więźniami – 71 osób uczestniczących 
w zajęciach plastycznych prowadzo-
nych przez współorganizatora plene-
ru, Fundację „Dziecko i Sztuka” przy 
Muzeum Sztuki Dziecka na Żoliborzu. 

Noc Muzeów, zorganizowano 
wspólnie z Klubem Wojsk Lądowych 
w Cytadeli Warszawskiej, z którym Mu-
zeum X Pawilonu współpracuje od wie-
lu lat. Wstępem do niej było zwiedzanie 
wojskowej części Cytadeli, na co dzień 
niedostępnej. Ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc obowiązywała wcze-
śniejsza rezerwacja telefoniczna w Mu-
zeum X Pawilonu. Z tej możliwości 
skorzystało 190 osób, które prowadzo-
ne przez oficera Klubu Wojsk Lądowych 
miały okazję zobaczyć m.in. dawne za-
chowane budynki historyczne –  jak były 
konwikt pijarów, kaplicę pw. Św. Ducha, 
dom, w którym mieszkał budowniczy 

Cytadeli gen. Iwan Dehn, fragmenty ka-
zamatów i wałów oraz teren po dawnych 
koszarach gwardii koronnej pieszej, na 
którym dobiegają końca prace arche-
ologiczne poprzedzające budowę w tym 
miejscu nowej siedziby Muzeum Woj-
ska Polskiego. Wycieczka zakończyła
się na terenie Muzeum X Pawilonu.

Tutaj – na otwartej przestrzeni, 
między murem Cytadeli, a budynkiem 
dawnego więzienia – miała miejsce 
główna impreza tej Nocy: Odyseja Hi-
storyczna Cytadela, której pomysłodaw-
cą było współpracujące z Muzeum, Sto-
warzyszenie Artylerii Dawnej Arsenał. 
Była to plenerowa prezentacja barwy 
i broni z różnych epok historycznych od 
czasów antycznych do II wojny świa-
towej, w której wzięli udział przedsta-
wiciele kilkunastu grup rekonstrukcji 
historycznej. Rozpoczęła się już o godz. 
13, a więc 6 godzin przed oficjalnym 
otwarciem Nocy Muzeów zwiedzający 
mogli oglądać obozowiska historyczne. 
Oprócz samej prezentacji barwy i broni 
oraz obozowisk z różnych epok, na tle 
zabytkowych murów Cytadeli Warszaw-
skiej miały miejsce inscenizacje poty-
czek i walk rycerskich, pokazy musztry 
i strzelania z różnego rodzaju broni pal-
nej itp., wszystkie z fachowym komen-
tarzem. Widzowie mogli więc zobaczyć 
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m.in. pokazy walki i taktyki legionów 
rzymskich, walki Wikingów i Słowian 
z wczesnego średniowiecza, potyczki 
rycerzy z czasów wojen krzyżowych,  
musztrę i strzelanie polskiej piechoty 
zaciężnej oraz piechoty cudzoziem-
skiego autoramentu, walkę jednostek 
Księstwa Warszawskiego 4. i 7. pułku 
piechoty oraz artylerii z oddziałem je-
grów pruskich, popisy kawalerii, poka-
zy musztry jednostek amerykańskich 
z II wojny światowej – 101. Dywizji 
Powietrzno-Desantowej oraz 1. Dywi-
zji Piechoty, prezentację XIX-wiecznej 
medycyny wojskowej itp. Poszczególne 
pokazy odbywały się cyklicznie, przez 
cały czas trwania imprezy. Atrakcją 
dla widzów były regularnie oddawane 
salwy artyleryjskie z dział z czasów 
Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Kongresowego. Szczególnego kolory-
tu przydawali imprezie żołnierze armii 
carskiej, ze względów historycznych 
pasujący idealnie do miejsca imprezy. 
Wszyscy rekonstruktorzy, a było ich 
ponad 100, występowali oczywiście 
w strojach z prezentowanych przez sie-
bie epok. Impreza ta cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem publiczności. 
Ponadto, w programie Nocy Muzeów 
przewidziano również nocne zwiedza-
nie ekspozycji w Muzeum X Pawilonu, 
zarówno poświęconej dawnym więź-
niom tego obiektu, jak również wystawy 
Sybiracy 1940-1956. Noc Muzeów w X 
Pawilonie cieszyła się rekordową fre-
kwencją, przez Muzeum przewinęło
się podczas niej 2038 osób.

Kolejnym punktem programu
Dni Cytadeli był spektakl słowno mu-
zyczny Warszawska Bastylia w wy-
konaniu grupy aktorskiej Ars Verbum 

Teatr Fantazja. Przygotowany i wyre-
żyserowany przez Jolantę Fijałkow-
ską-Pilarczyk na podstawie tekstów 
historycznych oraz pieśni, przypomi-
nał walkę Polaków o niepodległość 
w epoce zaborów ukazaną przez pry-
zmat Cytadeli i więźniów X Pawilo-
nu. Spektakl, przeznaczony dla mło-
dzieży szkolnej, został wystawiony 
19 maja przy zapełnionej, aczkol-
wiek niezbyt dużej sali w Muzeum 
X Pawilonu (obejrzało go 50 osób).

Największą imprezą, podsumo-
wującą Dni Cytadeli Warszawskiej 
2011 był VI Warszawski  Konwent Gier 
Strategicznych GRENADIER zorga-
nizowany w dniach 21-22 maja przez 
Dom Kultury Śródmieście we współ-
pracy z Muzeum Niepodległości oraz 
Klubem Wojsk Lądowych, zapewnia-
jącym zaplecze infrastrukturalne, przy 
wsparciu Muzeum Wojska Polskiego, 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej i Mazowieckiej Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Radomiu. Program 
Konwentu, zorganizowanego po raz 
kolejny na terenie Muzeum X Pawi-
lonu, był bardzo szeroki. Obejmował 
turnieje i pokazy gier strategiczno-hi-
storycznych, rekonstrukcje historycz-
ne, prezentacje makiet wydarzeń histo-
rycznych, pokaz sprzętu wojskowego 
itp. Największym powodzeniem wśród 
licznie gromadzącej się publiczności 
cieszyły się zwłaszcza rekonstrukcje 
wydarzeń historycznych w wykonaniu 
około 170 członków kilkunastu grup 
rekonstrukcji historycznej, w tym także 
z Niemiec oraz Litwy. Widzowie mogli
zobaczyć: starcie 7 pułku piechoty 
Księstwa Warszawskiego z oddziałem 
jegrów pruskich; „wypad na Wscho-
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wę” – atak żołnierzy 55 pułku piecho-
ty polskiej na niemiecki posterunek 
graniczny 2 września 1939 r.; dwie 
rekonstrukcje z Powstania Warszaw-
skiego 1944 r.: atak powstańców na 
pozycje niemieckie z udziałem po-
wstańczego wozu bojowego KUBUŚ 
i dramatyczną w swej brutalności nie-
udaną obronę barykady powstańczej 
we wrześniu 1944 r.; starcie pod Nij-
megen w Holandii – ostatnie zwycię-
stwo żołnierzy niemieckich w ramach 
operacji „Market Garden” w 1944 r.;
starcie żołnierzy 1 Dywizji Pancernej
gen. Stanisława Maczka i żołnierzy 
amerykańskich z Niemcami pod Cham-
bois we Francji w 1944 r.; walki żołnie-
rzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego 
na froncie wschodnim; potyczki wo-
jów z wczesnego średniowiecza i walki 
rycerskie. Niektóre rekonstrukcje były 
powtarzane dwukrotnie. Dodatkową 
atrakcję stanowili przechadzający się po 
miejscu imprezy rekonstruktorzy w stro-
jach husytów (eksponowali również 
wóz husycki), legioniści rzymscy, tzw. 
„żuawi śmierci” z powstania stycznio-
wego, żołnierze amerykańscy z wojny 
secesyjnej, granatowi policjanci z cza-
sów II Rzeczypospolitej itp. Szczegól-
nym akcentem imprezy było widowi-
sko historyczno-patriotyczne Europa 
w wykonaniu zespołu młodzieżowego 
z Siemiatycz. Ukazywało ono, w formie 
pantomimiczno-muzycznej, w kronikar-
skim zapisie, najważniejsze momenty 
z historii Polski, jak przyjęcie chrztu, 
zwycięstwo pod Grunwaldem, rozbiory, 
walki o niepodległość w epoce zaborów 
wraz z czynem legionowym z I wojny 
światowej, dramatyczny okres II woj-
ny światowej, narodziny III Rzeczypo-

spolitej, wreszcie wstąpienie Polski do 
NATO i Unii Europejskiej. Dużym zain-
teresowaniem publiczności cieszyły się 
także pokazy sprzętu wojskowego z cza-
sów II wojny światowej, który zresztą 
wykorzystanow w/w rekonstrukcjach 
historycznych. Oprócz wspomnianego 
KUBUSia były to m.in. polska tankietka 
TKS-1939, transporter Half-Track, czołg 
Sherman, lekki czołg Stuart M3, samo-
chód Dodge, działko przeciwlotnicze 
Flak 20 mm, niemiecki samochód pły-
wający Schwimmwagen, replika półgą-
sienicowego transportera opancerzone-
go Sd.Kfz 251 (Hanomag), niemieckie 
motocykle wojskowe itp. Można było 
również podziwiać zabytkowe wozy 
straży pożarnej i obejrzeć prezentację la-
boratorium kryminalistycznego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Wzruszającym momentem było 
przekazanie Warszawskiemu Stowa-
rzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939 r.” 
dokumentów i pamiątek po zamordo-
wanym przez władze sowieckie w 1940 
r. i pochowanym w Miednoje funkcjo-
nariuszu polskiej policji państwowej 
Adolfie Lentym przez jego potomków. 
Podczas imprezy przed zabytkową 
bramą wjazdową na teren Muzeum X 
Pawilonu, tzw. Bramą Bielańską, był 
wystawiony mobilny posterunek Ko-
mendy Stołecznej Policji. Impreza, która 
odbyła się przy pięknej, słonecznej po-
godzie, cieszyła się bardzo wysoką jak 
na warunki Muzeum X Pawilonu, fre-
kwencją; przez jej teren w ciągu dwóch 
dni przewinęło się ok. 4 tysięcy osób.

Jak co roku, dużą rolę w przy-
gotowaniu imprez w ramach Dni Cy-
tadeli Warszawskiej odegrała strona 
wojskowa: Klub Wojsk Lądowych 
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z Cytadeli oraz stacjonujący tu 3. Bata-
lion Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk 
Lądowych, które zapewniły konieczną 
infrastrukturę techniczną: namioty, sto-
liki i krzesła, nagłośnienie, oświetlenie 
itp. Dni Cytadeli Warszawskiej 2011 
były wyjątkowo udane: zorganizowa-
ne we współpracy kilku podmiotów 
miały bogaty program, który przycią-
gnął rekordową liczbę publiczności. 
Szczególnym powodzeniem cieszyły 
się, tak popularne w ostatnim czasie, re-
konstrukcje i prezentacje w wykonaniu 
grup rekonstrukcji historycznej, które 
na terenie zabytkowej twierdzy, jaką 
jest Cytadela Warszawska, zyskały do-
datkową, atrakcyjną oprawę wizualną. 
Łączna frekwencja na wszystkich im-
prezach wyniosła ponad 6 tysięcy osób. 

We wrześniu 2011 r., podobnie 
jak w latach poprzednich, Muzeum X 
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej wzięło 
udział w obchodach 19. już edycji Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa na Mazow-
szu. Impreza miała miejsce w niedzielę 
18 września. W jej programie znalazły 
się: zwiedzanie w zorganizowanej gru-
pie na co dzień niedostępnej dla pu-
bliczności wojskowej części Cytadeli 
Warszawskiej, przygotowane we współ-
pracy Muzeum z Klubem Wojsk Lądo-
wych w Cytadeli (powtórzone m.in. na 

życzenie wielu osób, które nie mogły 
zwiedzić twierdzy podczas imprezy 
majowej) oraz ekspozycji w Muzeum X 
Pawilonu. Uzupełnieniem zwiedzania 
była prelekcja kustosza Oddziału, Jerze-
go Wągrodzkiego „O roli Cytadeli War-
szawskiej w zwalczaniu polskich dążeń 
niepodległościowych”. Atrakcją dla 
widzów, szczególnie młodszego poko-
lenia, było prezentowane w tym dniu na 
terenie muzealnym, na tle malowniczych 
murów twierdzy, obozowisko artyleryj-
skie z epoki Księstwa Warszawskiego 
i Królestwa Polskiego, z pokazem ćwi-
czeń połączonych z oddawaniem salw, 
przygotowane przez zaprzyjaźnioną 
z Muzeum grupę rekonstrukcyjną Sto-
warzyszenie Artylerii Dawnej Arsenał. 

Impreza, adresowana przede 
wszystkim do osób interesujących się 
historią, cieszyła się sporym zaintere-
sowaniem, w sumie z przygotowanej 
oferty skorzystały 233 osoby, które 
miały okazję poznać bliżej jeden z naj-
ważniejszych obiektów XIX-wiecznej 
architektury obronnej na ziemiach 
polskich, związany z walką kolejnych
polskich pokoleń o odzyskanie niepo-
dległości w epoce zaborów. 

Jerzy Wągrodzki
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Uroczystość przekazania do zbiorów 
państwowych Archiwum Batalionów 
AK-NOW „Gustaw” i „Harnaś”

W dniu 21 października 2011 r. 
w Pałacu Staszica miała miejsce uro-
czystość przekazania archiwaliów doty-
czących działalności batalionów Armii 
Krajowej „Gustaw” i „Harnaś”. W samo 
południe Sala Lustrzana wypełniła się 
gośćmi. Po uroczystym wprowadzeniu 
sztandarów, dzieci ze  Szkoły Podstawo-
wej nr 279, której patronują oba oddzia-
ły, odśpiewały hymn swojej placówki.

Zgromadzeni zostali uroczyście 
powitani przez Wojciecha Barańskiego, 
żołnierza Kompanii Harcerskiej Batalio-
nu „Gustaw”. Następnie głos zabrał Je-
rzy Majkowski, który pod pseudonimem 
„Czarny” walczył w szeregach kompanii 
„Anna”. W kilku zdaniach podziękował 
za przybycie prof. dr hab.  Leszkowi 
Zasztowtowi – dyrektorowi  Instytutu 
Historii Nauki PAN, a zarazem sekre-
tarzowi generalnemu Towarzystwa Na-
ukowego Warszawskiego, dr hab. Wła-
dysławowi Stępniakowi – Naczelnemu 
Dyrektorowi Archiwów Państwowych, 
dr Tadeuszowi Krawczakowi – dyrek-
torowi Archiwum Akt Nowych, Stani-
sławowi Oleksiakowi – prezesowi Za-
rządu Głównego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej,  Halinie Ję-
drzejewskiej – wiceprezes Związku Po-
wstańców Warszawskich, por. Stanisła-
wowi Szymańskiemu – przedstawicielowi 
36 pułku Legii Akademickiej, Zofii
Filip – dyrektor SP nr 279, a także ko-
legom i koleżankom – weteranom
Armii Krajowej.
  Krótką przemowę wygłosił 
także prof. Zasztowt – współgospodarz 
uroczystości. Następnie za przekazanie 

zbiorów podziękował dyrektor Stępniak, 
który podkreślił, że dokumenty trafiając 
do archiwum nabierają innej perspek-
tywy. Stanowią dowód poświęcenia 
i heroizmu, przez co mają ogromne
znaczenie dla edukacji młodzieży. 

Swoją wdzięczność wyraził tak-
że dyrektor obdarowanej instytucji, dr 
Krawczak. Zaznaczył, że współpraca 
Archiwum Akt Nowych ze środowiska-
mi Armii Krajowej trwa już od wielu 
lat. Przywołał postać ks. Wacława Kar-
łowicza, dzięki któremu udało mu się 
nawiązać pierwsze kontakty z 36 puł-
kiem Legii Akademickiej. Kluczowym 
momentem było jednak podpisanie na 
przełomie 2002 i 2003 roku umowy 
o zabezpieczeniu dokumentacji doty-
czącej  Armii Krajowej. Od tej chwili 
opiekę merytoryczną nad gromadzeniem 
i zabezpieczaniem materiałów przejęli 
pracownicy oddziału AAN-u – Archi-
wum Czynu Niepodległościowego. Na 
koniec dyrektor wyraził wdzięczność 
za zaufanie i zapewnił, że Archiwum 
nie spocznie na laurach i będzie dalej
poszerzać zbiory w tym zakresie. 

W odpowiedzi Jerzy Majkow-
ski zapewnił, że dzień przekazania do-
kumentów  ma szczególne znaczenie 
także dla żołnierzy batalionów „Gu-
staw” i „Harnaś”. Dodał, że kończy 
się pewien etap działalności środo-
wiska. Podkreślił przy tym, że bynaj-
mniej nie zamiera dalsza aktywność. 
W dalszej części swojego wystąpienia 
przedstawił historię obydwu oddziałów. 

Batalion “Gustaw” zorganizo-
wano w okresie konspiracji. W 1942 r.
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został włączony wraz z całą Narodo-
wą Organizacją wojskową w struktury 
Armii Krajowej.  Batalion „Harnaś”
utworzono 6 sierpnia w czasie trwania 
powstania warszawskiego na bazie 
dwóch kompanii „Gustawa” odciętych
na terenie Śródmieścia.

Zgromadzeni na sali mieli także 
okazję dowiedzieć się jak wyglądała 
struktura batalionów. Uzupełnieniem 
były wypowiedzi innych kombatantów. 
Prof. Witold Kieżun pseud. „Wypad”, 
nawiązując do budynku, w którym od-
bywała się uroczystość, opowiedział 
o walkach w pałacu Staszica w czasie 
powstania.  Prof. Wiesław Chrzanowski 
pseud. „Poraj” przybliżył powojenną 
działalność środowiska, w tym oko-
liczności budowy pomnika żołnierzy 
batalionów „Gustaw” i „Harnaś” na 
kwaterze B24 na Powązkach. Podsumo-
wując Jerzy Majkowski odniósł się do 
czasów współczesnych. Upływ czasu 
jest nieubłagany i w pewnym momen-
cie pojawiła się potrzeba utrwalenia 
pamięci o działalności obu oddziałów. 
Zaczęły ukazywać się pierwsze publi-
kacje, w tym pionierska praca mono-
graficzna Roberta Bieleckiego Gustaw-
-Harnaś dwa powstańcze bataliony. 
Nawiązano również kontakt z grupą 
historyczną z Poznania, której patro-
nem został żołnierz kompanii „Aniela” 
– Janusz Gunderman. Rekonstrukto-
rzy brali zresztą udział w przygotowa-
niu uroczystości i byli obecni na sali. 
Chwalono także blisko 15-letnią współ-
pracę z SP nr 279 z Gocławia. Jerzy 
Majkowski podkreślił, że pielęgnowa-
nie wartości przez młode pokolenia jest 
dla całego środowiska  bardzo ważne. 

Kolejnym punktem spotkania 
było omówienie okoliczności powstania 
przekazywanego zespołu archiwalne-
go. O swej pracy opowiedziały Barbara 

Suraga pseud. „Baśka” oraz Krystyna 
Mieczkowska pseud. „Krystyna”. Obie 
panie stwierdziły zgodnie, że dzisiejsze 
wydarzenie jest dla nich wielkim dniem. 
Opracowanie archiwum zajęło im prze-
szło 6 lat. Materiały, które się w nim 
znalazły pochodziły ze zbiorów Jerzego 
Niezgody. Po jego śmierci zajęły się nim 
archiwistki ze środowiska żołnierzy ba-
talionów. Wzięły na siebie bardzo trud-
ne i odpowiedzialne zajęcie. Archiwalia 
były bowiem w bardzo złym stanie. 
Pierwszym krokiem było ich uporząd-
kowanie. Wyodrębniono dokumenty 
dotyczące poszczególnych kompanii. 
Ponadto panie zajęły się przygotowa-
niem przeszło 1200 ankiet. W pracach 
bardzo pomocna okazała się ewidencja 
numeryczna sporządzona przez Tade-
usza Macińskiego pseud. „Prus”. Osta-
tecznie zespół został podzielony na 3 
części odpowiadające poszczególnym 
okresom historii oddziałów: konspira-
cja, Powstanie Warszawskie oraz dzia-
łalność popowstaniowa. Materiał archi-
walny jest bogaty i różnorodny. W 180 
teczkach opracowanych przez Barbarę 
Suragę i Krystynę Mieczkowską znaleźć 
można meldunki, prasę z czasów woj-
ny, wykazy numerów ewidencyjnych 
zastępujących pseudonimy, dane oso-
bowe żołnierzy, wspomnienia i relacje, 
opracowania oraz dokumenty dotyczące 
działalności w okresie powojennym. Ze-
spół liczący obecnie 5,66 mb. stanowi 
prawdziwą skarbnicę wiedzy dla histo-
ryków. Włączono go do zasobu AAN 
pod pierwotną nazwą: Archiwum Bata-
lionów AK-NOW „Gustaw” i „Harnaś”. 
Starano się zachować jego strukturę, 
jednak konieczne były pewne modyfi-
kacje. W nowym kształcie zespół liczy 
211 jednostek archiwalnych. Poszerzo-
no go także o materiały pochodzące 
z archiwum prof. Jerzego Świderskigo. 
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Wypowiedź Barbary Suragi uzu-
pełnił Mariusz Olczak – pracownik AAN 
odpowiedzialny za przejęcie zbiorów. 
Zaapelował o kontakt wszystkie osoby 
posiadające jakiekolwiek informacje na 
temat archiwum Tadeusza Macińskiego, 
które zaginęło pod koniec lat 90., zaraz 
po jego śmierci. Zbiór ten jest niezwykle 

cenny, zawiera m.in. listy ewidencyjne 
oraz materiały awansowe. Archiwum ma 
obecnie jedynie pięć pojedynczych do-
kumentów pochodzących z tego źródła. 
Uroczystość zakończył koncert fortepia-
nowy w wykonaniu Justyny Galant.

Łukasz Żywek

Uroczystości rocznicowe
w Magdalence i Palmirach

W 2012 roku Muzeum Więzienia
Pawiak współorganizowało dwie ważne
uroczystości: 70 rocznicę rozstrzelania
więźniów Pawiaka w Magdalence i 72
rocznicę największych egzekucji w Pal-
mirach. 

Magdalenka, malownicza pod-
warszawska miejscowość, z pięknymi 
willami, okolona sosnowym lasem. To 
tutaj, 70 lat temu, w pobliskim Lesie Sę-
kocińskim, hitlerowcy dokonali mordu 
na 224 więźniach politycznych Pawia-
ka: 202 mężczyznach i 22 kobietach. 
Byli to polscy patrioci, reprezentujący 
różne grupy i środowiska społeczne, 
m.in. lekarz prof. dr med. Leon Pęko-
sławski, działacz socjalistyczny Gustaw 
Karol Lewestam, członek Stronnictwa 
Pracy Franciszek Kwieciński, dzienni-
karz Jerzy Roman Szyszko, organiza-
tor Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na 
terenie Pomorza mjr Józef Ratajczak, 
dziewięciu funkcjonariuszy polskiej 
straży więziennej pełniących do mo-
mentu aresztowania służbę na Pawiaku 
i 16 więźniarek przywiezionych z obozu 
koncentracyjnego KL Ravensbrück.

Wśród ofiar znalazła się Helena 
z Wierników Dąbrowska, ur. w 1915 r. 
pełna wdzięku harcerka z Łodzi, czło-
nek PLAN, nazywana pieszczotliwie 

przez współwięźniarki „Helenką”. Spę-
dziła na Pawiaku 2 lata, aresztowano ją 
18 stycznia 1940 r. razem z ojcem, mę-
żem i całą jego rodziną, w związku z de-
konspiracją i likwidacją Polskiej Ludo-
wej Akcji Niepodległościowej. Do poło-
wy kwietnia 1940 r. przebywała w wię-
zieniu na Mokotowie, skąd przewieziono
ją na Pawiak. 

W kilka miesięcy po aresztowaniu
Helenka przeżyła tragedię osobistą, jej 
ukochany mąż Juliusz, jeden z przywód-
ców PLAN został rozstrzelany w kwiet-
niu 1940 r. w Palmirach; ojciec, Józef 
Wiernik zginął w KL Auschwitz; teścio-
wa Krystyna Dąbrowska i szwagierka 
Janina wywiezione zostały do KL Ra-
vensbrück (teściowa zginęła w 1944 r.), 
szwagier Stanisław również został wy-
wieziony do obozu koncentracyjnego,
a teść, Jan Dąbrowski, adwokat, zmarł
na Pawiaku1.

Te ciężkie doświadczenia nie zła-
mały jej, pozostała osobą pogodną, we-
sołą i życzliwą, mającą zawsze dla in-
nych uśmiech czy pocieszające słowo.
Czasem tylko, w ukryciu, jak wspomina-
ła Irena Kononowicz, westchnęła sobie 

1 A. Czuperska-Śliwicka, Cztery lata ostrego dyżu-
ru, Warszawa 1989, s. 208. 
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lub popłakała2. Na Pawiaku pełni-
ła funkcję pisarza i tłumacza oddzia-
łu kobiecego. Niemcy zadowoleni 
z jej pracy wielokrotnie reklamowali 
ją od transportów. Z racji swojej pra-
cy świadczyła niezliczoną ilość kole-
żeńskich usług. Przenosiła na oddziały 
grypsy i różne wiadomości, pomagała 
w uzgadnianiu zeznań i przez pisarza 
kancelaryjnego utrzymywała stały kon-
takt z oddziałem męskim. Swoją bez-
pośredniością, uczynnością i wdzię-
kiem zjednywała sobie wszystkich. 
Nawet wachmajstrzy pawiaccy patrzyli 
przez palce na niektóre jej „sprawki”3.

Helenka wierzyła w sprawie-
dliwość i była przeświadczona, że po 
odsiedzeniu kary zostanie zwolniona. 
Właśnie z tego powodu – jak pisał Leon 
Wanat – nie skorzystała z propozycji 
ucieczki (udanej), zorganizowanej przez 
trzy funkcyjne więźniarki w styczniu 
1942 r. Za namową wachmajstrów na-
pisała do gestapo na Szucha podanie 
o zwolnienie. Niestety pismo to przy-
niosło jej zgubę, gdyż zamiast zwolnić, 
włączono ją do transportu śmierci. 

Nocą z 27 na 28 maja 1942 r. 
nad Warszawą rozpętała się gwałtowna 
burza. Błyskawice, pioruny i ulewny 
deszcz zwiastowały nadejście czegoś 
straszliwego… Więźniarki przywie-
zione z Ravensbrück zbudziły po-
dejrzane hałasy i bieganina, wkrótce 
potem do celi wpadł kat Pawiaka obe-
rscharführer Bürkl, towarzyszył mu 
inny gestapowiec, polska strażniczka 
i Helenka Dąbrowska. Po wyczyta-
niu nazwisk całej szesnastki „ravens-
brüczanek” Bürkl zwrócił się do towa-

2 http://62ostoja.blox.pl/2011/03/1959r-6-odpis-
listu-do-St-Wojtczakowny-Szanowna.html.[dos-
tęp: 10.09.2012]. 
3  L. Wanat, Za murami Pawiaka, Warszawa 1985,
s. 187. 

rzyszącej mu sekretarki: Und Sie auch, 
Helene… (Pani także, Heleno…)4.

28 maja w godzinach porannych 
więźniowie zostali wywiezieni z Pa-
wiaka. Helenkę Dąbrowską wachmaj-
strzy Bürkl i Frühwirth odprowadzili do 
transportu osobiście. Jeszcze na krótko 
przed egzekucją w Lesie Sękocińskim 
Helenka rozmawiała z (…) scharführe-
rem Frühwirtthem, którego prosiła, aby 
wyjął z grzbietu książki, znajdującej się 
w jej celi, ukryte pieniądze i wręczył je 
jednej z więźniarek na wypiskę żywno-
ściową. Po dokonanej egzekucji życzenie 
Helenki zostało spełnione. Jeszcze przed 
samą śmiercią myślała o swoich współ-
towarzyszkach. Drobny to szczegół, ale
charakterystyczny dla jej postawy5.

Pamięci Helenki Dąbrowskiej 
i innych więźniów Pawiaka rozstrzela-
nych w Lesie Sękocińskim są poświę-
cone uroczystości organizowane co roku 
w Magdalence przez Wójt Gminy Lesz-
nowola. W organizację obchodów 70 
rocznicy egzekucji włączyło się również 
Muzeum Więzienia Pawiak oraz Polski 
Związek Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Kon-
centracyjnych (PZBWPHWiOK). Pierw-
sza część uroczystości – Apel Pamięci 
–  odbyła się na terenie Muzeum, przy 
pomniku Drzewa Pawiackiego. Przemó-
wienia wygłosili: Joanna Gierczyńska – 
kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, 
Stanisław Zalewski –  były więzień 
Pawiaka, KL Auschwitz i KL Mauthau-
sen-Gusen, prezes PZBWPHWiOK oraz 
dyrektor Muzeum Niepodległości dr Ta-
deusz Skoczek. Apel Pamięci odczytał 
Jerzy Kowalewski – więzień Pawiaka, 
KL Lublin, KL Auschwitz i KL Gross-

4  W.  Lewandowska, Konspiracja w „czarnej pralni”,
[w:] Pawiak był etapem. Wspomnienia z lat 1939-
1944, Warszawa 1987, s. 213.  
5 L. Wanat, op. cit., s. 188. 
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-Rosen. Następnie, krewni ofiar i przed-
stawiciele instytucji państwowych oraz 
Muzeum Niepodległości w asyście 
Warty Honorowej Batalionu Reprezen-
tacyjnego Garnizonu Warszawa złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem 
Drzewa Pawiackiego. Na zakończenie
trębacz zagrał utwór Śpij kolego…

Dalsza część obchodów odbyła 
się w Magdalence. Goście udali się na 
cmentarz w Łazach, gdzie znajdują się 
groby pomordowanych. Był to czas na 
osobistą chwilę zadumy i modlitwy. 
Następnie przeniesiono się na ul. Jarzę-
binową, gdzie znajdowało się Miejsce 
Straceń. Z okazji rocznicy wystawiony 
został Posterunek Honorowy 1. War-
szawskiej Brygady Pancernej im. Ta-
deusza Kościuszki, pod dowództwem 
chorążego Artura Czarneckiego oraz 
Sztandary szkół i różnych organiza-
cji. Zgromadzonych powitał, ubrany 
w mundur granatowego policjanta, Sła-
womir Cisowski, będący narratorem 
ceremonii. Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego pod batutą tamburma-
jora st. chor. Ryszarda Klechy, odegrała 
Mazurka Dąbrowskiego, a w imieniu 
Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolanty
Batyckiej-Wąsik głos zabrał Wice-
przewodniczący Rady Gminy Ryszard 
Marian Dusza, który serdecznie po-
dziękował wszystkim za przybycie. Po 
nim wystąpił Michał Wykowski – wice-
prezes Warszawskiego Stowarzysze-
nia „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Pod-
kreślając wagę celebrowania pamięci 
o męczeństwie Polaków, przytoczył on 
słowa marszałka Piłsudskiego: Naród, 
który nie szanuje swej przeszłości nie 
zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości. Po prze-
mówieniu porucznik Sylwester Bąk z 1. 
Warszawskiej Brygady Pancernej im. 
Tadeusza Kościuszki z Wesołej odczytał

Apel Poległych, a następnie oddano 
salwy honorowe. Przy dźwięku werbli 
pod pomnikiem ku czci pomordowa-
nych złożone zostały wiązanki w imie-
niu rodzin ofiar, władz samorządowych, 
instytucji i szkół. Następnie odegrano 
sygnał Cisza i Modlitwa Obozowa. 

Po odmaszerowaniu wojska od-
prawiona została Msza święta, której 
przewodniczył ksiądz Mirosław Chole-
wa – proboszcz parafii św. Marii Mag-
daleny w Magdalence z towarzyszeniem 
Chóru Oktawa z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku  w Lesznowoli. Msza zakończyła 
się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Ar-
mii Krajowej. Przemówienia wygłosili: 
w imieniu pana Stanisława Zalewskie-
go – prezesa PZBWPHWiOK, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Leszno-
woli – Jolanta Walentyna Sobolewska, 
a także krewni pomordowanych, którzy 
podziękowali pani Wójt za opiekę nad 
grobami i wspaniałą organizację uro-
czystości6. Gmina Lesznowola stanowi
tu niestety nieliczny wyjątek, gdyż wiele
Miejsc Pamięci i grobów ofiar zbrodni
hitlerowskich w Polsce pozostaje zanie-
dbanych i zapomnianych. 

Obchody upamiętniające 72 ro-
cznicę największych egzekucji w Pal-
mirach nie miały takiego rozmachu jak 
uroczystości w Magdalence. Ich charak-
ter był bardziej kameralny, kontempla-
cyjny, skłaniający do refleksji nad losem 
ludzkim i ceną jaką płacimy w imię mi-
łości do Ojczyzny. Wydarzenia, które 
tego dnia wspominano rozegrały się 
w dniach 20-21 czerwca 1940 r. Niem-
cy rozstrzelali wówczas 368 więźniów 
Pawiaka, w tym 286 mężczyzn i 82 ko-
biety: wielu wybitnych działaczy spo-
łecznych i politycznych, dziennikarzy, 
lekarzy, adwokatów, księży. Wśród nich 

6   http://gok.lesznowola.pl/index.php?id=437. [dos-
tęp: 10.09.2012]. 
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byli m.in.: znany działacz socjalistyczny, 
redaktor „Robotnika”, długoletni poseł 
na Sejm RP – Mieczysław Niedział-
kowski, prezes Stronnictwa Ludowego, 
Marszałek Sejmu – Maciej Rataj, olim-
pijczyk, złoty medalista w biegu na 10 
tys. metrów na Igrzyskach Olimpijskich 
w Los Angeles w 1932 r. – Janusz Ku-
sociński, poseł i senator – Halina Jaro-
szewicz czy wiceprezydent Warszawy 
– Jan Pohoski. Co ich czeka dowiedzieli 
się dopiero na miejscu, w lesie palmir-
skim, gdyż Niemcy dla stworzenia 
pozorów, że jest to transport do obozu, 
zwrócili więźniom depozyty i wydali na 
drogę chleb. W ostatnim, napisanym na 
Pawiaku grypsie do żony, Mieczysław 
Niedziałkowski pisał: (…) jedziemy jutro
o świcie dopiero, ale noc spędzam „na 
wyjezdnym” na „siedząco” (…) Nie zgi-
nę. Maciej [Rataj] jedzie ze mną. Teraz
wypadnie mi zdać prawdziwy egzamin…
Od grudnia 1939 do lipca 1941 r. w Pal-
mirach Niemcy dokonali 21 egzekucji
(tyle stwierdzono do dzisiaj), w których 
stracono ponad 1700 osób.

Pierwsza część uroczystości, po-
dobnie jak w przypadku Magdalenki, 
odbyła się na dziedzińcu Muzeum Wię-
zienia Pawiak, przy Drzewie Pawiackim. 
Swój Sztandar wystawiła Szkoła Podsta-
wowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka, 
przemówienia wygłosili Joanna Gier-
czyńska – kierownik Muzeum i Stani-
sław Zalewski – prezes PZBWPHWiOK. 
Następnie głos zabrał Zbigniew Czap-
licki – Pełnomocnik Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych 
reprezentujący Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika, 
który powiedział, że: Apelem Pamięci 

na terenie Muzeum Więzienia Pawiak, 
a także  modlitwą na terenie cmentarza 
wojennego w Palmirach możemy wy-
razić autentyczny smutek, żal i naszą 
pamięć. Niech nie będą one tylko wi-
dowiskiem, ale też pragnieniem powo-
jennych pokoleń, by z dumą wypełnić 
pisany krwią na Pawiaku i w Palmirach 
testament pokolenia Polaków. Poko-
lenia ,,kamieni przez Boga rzucanych 
na szaniec”. Po przemówieniu Apel 
Pamięci wygłosił pan Leszek Zabłocki 
były więzień Pawiaka, KL Lublin/Maj-
danek i KL Gross-Rosen, a następnie 
krewni ofiar, przedstawiciele władz sa-
morządowych i instytucji państwowych 
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod po-
mnikiem Drzewa Pawiackiego oraz 
odegrany został utwór Śpij kolego…

W Muzeum Miejscu Pamięci
Palmiry serdecznie powitały nas: dyre-
ktor Muzeum Historycznego m.st. War-
szawy – Joanna Bojarska-Syrek oraz 
kierownik Oddziału w Palmirach
– Joanna Maldis. Goście udali się na
cmentarz, gdzie Jego Eminencja Kardy-
nał Kazimierz Nycz, Metropolita War-
szawski odmówił modlitwę w intencji
pomordowanych, a następnie złożono
kwiaty i zapalono znicze na grobach. 
Obchody zakończyły się występem
wspomnieniowo-poetyckim z udziałem
artystów scen warszawskich. 

Uroczystości poświęcone pamięci
pomordowanych w Palmirach i w Ma-
gdalence już na trwałe wpisują się w ka-
lendarz ważnych imprez patriotycznych.
Dla Muzeum Więzienia Pawiak są to
miejsca szczególnie istotne, gdyż niero-
zerwalnie związane z Pawiakiem. To 
z więzienia na Dzielnej hitlerowcy 
wysyłali na śmierć polskich patriotów,
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którzy ginęli w tzw. warszawskim pier-
ścieniu śmierci: Palmiry, Magdalenka,
Lasy Kabackie, Wólka Węglowa, Wy-
dmy Łuże, Rembertów, Wawer, oko-
lice Jabłonnej, a później w ruinach getta.
Naszym patriotycznym obowiązkiem

jest, aby pamięć o tych tragicznych
wydarzeniach nigdy nie zgasła w na-
szych sercach. 

Dorota Panowek

Dialog dwóch kultur w Krzemieńcu
Międzynarodowe spotkania śro-

dowisk twórczych, organizowane jako 
„Dialog dwóch kultur” odbywają się 
w Krzemieńcu na początku września, dla 
upamiętnienia daty urodzin Juliusza Sło-
wackiego (tegoroczne w dniach 2-8. IX. 
2012) Według  organizatora, Mariusza 
Olbromskiego, najważniejszym celem 
tej imprezy jest budowanie współpracy 
w dziedzinie kultury między intelektu-
alistami z Polski i z Ukrainy. Spotkania 
stanowią  forum wymiany myśli, pre-
zentowania wyników prac badawczych 
i dokonań artystycznych. Przedstawi-
ciele obu krajów prowadzą dialog na 
wielu płaszczyznach, ponieważ szeroka 
formuła spotkań obejmuje  sesje na-
ukowe, literackie, muzealnicze, zabyt-
koznawcze,  promocje wydawnictw, 
wystawy, koncerty i wieczory poezji

W imprezie biorą udział histo-
rycy, znawcy sztuki, językoznawcy, 
muzealnicy, poeci i pisarze z obydwu 
krajów, by omawiać w szerokim kontek-
ście różne wątki związane z twórczością 
poety. O randze „Dialogu” świadczy, 
że pojawili się na niej przedstawiciele 
administracji terenowej: Andrij Gu-
sławski – przewodniczący krzemie-
nieckiej  władzy rejonowej, Grzegorz 
Opaliński – konsul RP we Lwowie, 
Olga Iwaniak – prezes Fundacji „Po-
moc Polakom na Wschodzie”, Marek 
Maluchnik z Ministerstwa Kultury 
i Departamentu Dziedzictwa Narodo-

wego, Emilia Chmielowa – prezes Fe-
deracji Organizacji Polskich na Ukrainie 
i Roman Łubkiwskij laureat nagrody im 
Szewczenki, wybitny ukraiński poeta 
i tłumacz. Przybyli też polscy litera-
ci: eseista Mariusz Olbromski, prozaik 
Stanisław Rogala, sekretarz redakcji 
„Akcentu” Waldemar Michalski i dra-
maturg, dyrektor Instytutu Lwowskie-
go w Warszawie Janusz Wasylkowski.

Trasa podróży wiodła z War-
szawy, poprzez Lublin, Przemyśl do 
Krzemieńca. W niedzielę 2 września 
na Placu Teatralnym zgromadzili się 
przedstawiciele Polonii Londyńskiej: 
Hanna Zbirohowska-Kościa z córkami, 
Jan Krasnodębski, Nina Taylor-Telec-
ka z Uniwesytetu w Oxfordzie i siostra 
Paula Wojtacka z Katolickiego Ośrodka 
Wydawniczego „Veritas”. Niestety, śro-
dowisko Krzemieńczan reprezentowane 
jest z roku na rok coraz skromniej i na 
„Dialog dwóch kultur” przyjechała tyl-
ko Hanna Szaniawska z córką oraz Wie-
sław Nosowski. W sumie, z  Warszawy 
wyjechało około 20 osób, ale po drodze 
autobus się zapełniał. Byli to pracowni-
cy naukowi Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego i Wyższej Szkoły Wschod-
nioeuropejskiej w Przemyślu. Dołączyła 
także  chorzowska młodzież ze „Słowa-
ka” z animatorem działań Europejskiej 
Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackie-
go, polonistą Andrzejem Królem. Jadący 
na plener  artyści – malarze i fotogra-
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ficy, udali się własnym środkiem loko-
mocji. Ich zadaniem było utrwalanie 
najciekawszych zabytków Krzemieńca.

W tym roku przebieg spotkań 
był nietypowy, gdyż obok Słowackie-
go, „Dialog” miał też drugiego boha-
tera – Józefa Piłsudskiego. Z dyrekto-
rem muzeum marszałka w Sulejówku, 
Krzysztofem Jaraczewskim, który nas 
odprowadzał, mieliśmy się spotkać 
w Krzemieńcu. Przez cały czas towa-
rzyszyli nam jego współpracownicy 
– prof. Grzegorz Nowik i Krzysztof 
Jabłonka, przybliżając uczestnikom 
„Dialogu” przebieg bitew wojny polsko-
-bolszewickiej. Dla obejrzenia jednego 
z miejsc bojów  zboczyliśmy z trasy 
i pojechaliśmy przez  miasteczko Bro-
dy. Na tutejszym cmentarzu, w czę-
ści wojskowej, zinwentaryzowano ok. 
2500 mogił wojskowych, ale nieste-
ty nie znaleźliśmy ich. Ze względu na 
opóźnienie, nie zdążyliśmy też dojechać 
do Cmentarza Orląt Polskich ani do 
dworku Aleksandra Fredry w Beńko-
wej Wiszni, więc piękny referat Prze-
konanie o muzealności Aleksandra Fre-
dry, który tam mieliśmy wysłuchać,
Jan Musiał wygłosił w autokarze.

Byliśmy pełni obaw, jak powie-
dzie się inicjatywa Mariusza Olbrom-
skiego, dotycząca popularyzacji posta-
ci Józefa Piłsudskiego w środowisku 
krzemienieckim. Nasze przypuszczenia 
ziściły się już pierwszego dnia, gdy 
uczestnicy spotkania, z udziałem wnuka 
marszałka Krzysztofa Jaraczewskiego, 
składali kwiaty na grobie Salomei Becu-
Słowackiej. Administrację ukraińską 
reprezentował jedynie mer Ołeksij Ko-
walczuk. Podobno sprawa wynikła nie 
ze złej woli, ale z nieporozumienia,
choć w obydwu programach podano 
ten sam dzień i godzinę imprezy. Może
tak było w istocie, ponieważ, w kościele

Św. Stanisława, na uroczystej mszy
za duszę Juliusza Słowackiego i Józefa
Piłsudskiego, spotkali się już wszyscy.
Nikogo też nie zabrakło w czasie skła-
dania wieńców pod pomnikiem Tara-
sa Szewczenki. 

Na zakończenie części oficjal-
nej wysłuchaliśmy wystąpień licznych 
przedstawicieli administracji i ludzi 
kultury obu krajów. Malarz Andrzej Ry-
siak przekazał Tamarze Sienienie dwa 
obrazy. Jeden z nich przedstawiał portret 
Juliusza Słowackiego, drugi zaginioną 
figurę Matki Boskiej z wirydarza liceum 
(co wywołało dyskusję o odtworzeniu
postumentu z licznie zachowanych 
zdjęć). Natomiast Jan Skłodowski z War-
szawy otworzył niewielką wystawę 
planszową o Józefie Piłsudskim na dzie-
dzińcu Muzeum Juliusza Słowackiego.

W czasie sesji naukowych było  
jak  zwykle  trochę rozgardiaszu, gdyż 
strona ukraińska nie dostarczyła w porę 
harmonogramu wystąpień. Program 
obejmował  sesje naukowe: „Józef Pił-
sudski a Juliusz Słowacki”, „Słowacki 
znany i nieznany” oraz ” Wołyń literacki 
i artystyczny”. Później, gdy okazało się, 
że wykładów z Ukrainy będzie znacznie 
więcej, organizatorom trudno było nad 
wszystkim zapanować. Mariusz Olbrom-
ski „na gorąco” modyfikował program, 
który i tak przeciągał się do późnych go-
dzin wieczornych. Ci którzy nie zdążyli, 
wygłosili swoje prelekcje w autokarze. 

W sumie wysłuchaliśmy 56 refe-
ratów, z czego blisko połowę stanowiły
wystąpienia ukraińskie.

„Dialog” zainaugurowała sesja
naukowa „Józef Piłsudski a Juliusz
Słowacki”. Jednak poza Heleną Haśkie-
wicz i Josipem Łosiem, żaden z Ukra-
ińców nie podjął tego tematu. Ze strony 
polskiej głos zabrało siedmioro ucze-
stników spotkania, spośród których cie-
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kawie zreferowała temat dr Marta 
Trojanowska, mówiąc o Legioniście 
Józefa Piłsudskiego Stanisławie Pro-
chwiczu jako przykładzie żołnierza 
osiadłego w Ziemi Krzemienieckiej 
oraz Łukasz Żywek, który opowiedział 
o wizycie marszałka w Krzemieńcu
i zaprezentował poświęcone mu zbio-
ry w Muzeum Niepodległości. 

O artystyczną oprawę spotkań 
zadbała Maria Baka-Wilczek. Wystąpi-
ła ona z dwoma ciekawymi recitalami 
fortepianowymi – wiązanką pieśni le-
gionowych oraz koncertem W hołdzie 
Słowackiemu i Piłsudskiemu – kompo-
zytorzy polscy. Usłyszeliśmy też stro-
fy z poematu Fantazy. Deklamował je 
dyrektor Teatru Polskiego ze Lwowa, 
mieszkający obecnie w Przemyślu, Zbi-
gniew Chrzanowski. Późnym wieczo-
rem nowy repertuar zaprezentowali nam 
uczniowie Europejskiej Rodziny Szkół 
im. Juliusz Słowackiego. Jak zwykle 
duże wrażenie wywarło na uczestni-
kach konferencji słuchanie Testamen-
tu wieszcza, który stał się hymnem li-
ceum. Ze strony ukraińskiej „Dialog” 
uświetnił występ kobziarza Wasyla 
Żdankina i żywiołowego pianisty Olek-
sandra Marczenko. Repertuar artystycz-
nego zespołu „Liubistok” wywołał go-
rące owacje, a nawet próbę wspólnego
śpiewania popularnych piosenek.

Wiele osób, znanych już z wcze-
śniejszych dialogów, wygłosiło referaty 
na sesjach poświęconych Juliuszowi 
Słowackiemu. Po raz kolejny słuchali-
śmy wystąpień prof. Władysława Ma-
karskiego (Ruskie nazwiska wielkich 
Polaków), dr. Włodzimierza Torunia 
(Słowacki regionalny i uniwersalny) 
i dr. Jana Musiała (Geniusz Juliusza 
Słowackiego jako walor transakcyjny).   
Znacznym  wydarzeniem było wystą-
pienie dr Urszuli Makowskiej, z Insty-

tutu Sztuki PAN, która przedstawiła 
referat Rękopisy nie płoną. Prezentacja 
rękopisu „Raptularza Wschodniego” 
Juliusza Słowackiego ostatnio znale-
zionego w Moskwie. Notatnik ten, słu-
żący do zapisywania różnych bieżących 
spraw, ozdobiony rysunkami poety, jest 
obecnie przedmiotem badań Urszuli 
Makowskiej i Marka Troszyńskiego. 
W części „Wołyń literacki i artystycz-
ny” prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak 
z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
wystąpiła z ciekawym referatem Józef 
Ignacy Kraszewski na Wołyniu. Wiesław 
Nosowski, reprezentujący Ogólnopol-
skie Towarzystwo Przyjaciół Krzemień-
ca i Ziemi Krzemienieckiej w Warsz-
awie, podał wiele nieznanych faktów
z życia Juliana Kozłowskiego – Cicho-
ciemnego z Krzemieńca, a uczestni-
cząca po raz pierszy w „Dialogu” Dorota
Serweryn z Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym przedstawiła 
świetny referat Kolonia artystyczna 
w Krzemieńcu. Tematem mojego wy-
stąpienia byli Zesłańcy z Wołynia na
obrazach w syberyjskiej kolekcji Aleks-
andra Sochaczewskiego.

Spośród kilkudziesięciu prele-
gentów, wymieniłam tylko kilka na-
zwisk. Mam jednak świadomość, że 
treść wielu wystąpień mogła zacieka-
wić znacznie większe grono słucha-
czy. Ich artykuły ukażą się w kolejnym
tomie „Dialogu dwóch kultur”. Podo-
bno książka ma być opublikowana już
w tym roku.

W ostatnich latach, w podniesieniu
rangi „Dialogów”, znaczną rolę odgrywa
Hanna Gronowska-Szaniawska z War-
szawy. Od kilku lat dokumentuje ona
rolę Polaków w życiu przedwojennego
Krzemieńca. Do tej pory otworzyła au-
torskie wystwy fotograficzne: Dawni
profesorowie liceum Krzemienieckiego 
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oraz Irena Sandecka, zaś  we lwow-
skiej galerii Wasyla Pyłypiuka – Pasje 
Ludwika Gronowskiego. W tym roku 
uświetniła „Dialog dwóch kultur” wy-
stawą Mistrzowie fotografii Liceum 
Krzmienieckiego. 1930-1939. Ekspo-
zycja cieszyła się ogromnym powo-
dzeniem zwiedzających. Pojawili się 
na niej wysocy urzędnicy z Krzemień-
ca z Andrijem Gusławskim na czele, 
a władze szkolne reprezentował rektor 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Peda-
gogicznej im Szewczenki, profesor 
Afanasij Łomakowicz. Tłumnie przy-
była młodzież szkolna i mieszkańcy
miasta. W odremontowanych pomie-
szczeniach, dobrze oświetlona i z wy-
czuciem skomponowana wystawa świe-
tnie oddawała nastrój przedwojennej
krzemienieckiej fotografii. 

Kolejną, ważną inicjatywą Han-
ny Gronowskiej-Szaniawskiej jest praca 
edytorska. Z pietyzmem udokumento-
wała działalność fotograficzną swojego 
ojca i wydała je w stylowym  albumie 
Ludwik Gronowski. Fotografie. Krze-
mieniec 1930-1939. Obok Stanisława 
Sheybala i Henryka Hermanowicza był 
on wybitnym fotografikiem – wraż-
liwym pejzażystą i portrecistą. Według 
Ryszarda Horowitza jego zdjęcia są 
„nieskazitelnie zaobserwowane i wyko-
nane” oraz „tworzą niemalże bajeczną 
atmosferę okresu międzywojennego”. 
Przekonać się o tym mogli uczestnicy 
„Dialogu” , ponieważ pewną ilość eg-
zemplarzy autorka  zabrała ze sobą. Ze 
względu na zasługi, Hanna Gronow-
ska-Szaniawska zasłużyła sobie na 
miano ambasadorki naszej kultury 
w Krzemieńcu. 

Zastanawiając się nad specyfiką 
tegorocznego spotkania, doszłam do 

wniosku, że w tym roku, bardziej niż 
w latach ubiegłych, zauważalne było 
zainteresowanie władz ukraińskich 
„Dialogiem”. Pod koniec obrad Andrij 
Gusławski wręczył  „Hramoty”(dyplo-
my)  Polakom, którzy mają szczególne 
zasługi w ożywianiu kontaktów pol-
sko-ukraińskich. Byli to organizatorzy 
imprezy – Mariusz i Urszula Olbrom-
scy, a także Andrzej Rysiak oraz dwie 
krzmieńczanki: Hanna Zbirohowska-
-Kościa i Hanna Gronowska-Szaniaw-
ska. Z racji dziesięciolecia Muzeum 
im. Juliusza Słowackiego „Hramotą” 
została też nagrodzona kustosz Jolanta 
Pol z Muzeum Literatury w Warszawie. 
Była ona autorką scenariusza ekspozy-
cji w dworku Januszewskich, dziadków 
poety. Specjalną nagrodą została też 
uhonorowana Tamara Sienina, dyrektor
Muzeum im. Juliusza Słowackiego.

Gdy zapadł zmierzch, wszyscy 
udali się na górę Bony. Mimo wietrz-
nej pogody i szybko zapadających cie-
mności, niesamowitą atmosferę two-
rzyły płonące stosy z bali, wokół któ-
rych mieściły się stoły z bogatym za-
opatrzeniem. Jednak z uwagi na późną 
porę i konieczność  kontynuowania 
wykładów w ostatnim już dniu pobytu, 
imprezę zakończono o godzinie 22.00.
 8 września, wczesnym popołudniem, 
po wysłuchaniu kilku referatów, go-
ście pożegnali  Ziemię Krzemieniecką. 
Pod naszym autokarem zgromadzili
się mieszkańcy miasta, pracownicy
Muzeum Słowackiego i dzieci. Nasz 
pobyt w Krzemieńcu był o tyle ważny,
że po kilkudziesięciu latach, powróciły
tu polski język i kultura.
     
 Anna Milewska-Młynik
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Historia Mazowsza w nowej odsłonie
W znanej już czytelnikom serii 

wydawniczej Dzieje Mazowsza ukazał 
się kolejny, III tom. Seria poświęcona 
jest historii Ziemi Mazowieckiej po-
strzeganej w skali regionalnej, ogól-
nopolskiej oraz szerzej, w skali także 
europejskiej. Do tej pory wydany został 
tom I (2006) obejmujący historię Ma-
zowsza od czasów najdawniejszych do 
1526 roku, czyli do momentu wcielenia 
ziem księstwa mazowieckiego do Ko-
rony Polskiej. Poszczególne rozdziały 
dotyczą: środowiska geograficznego, 
źródeł historycznych, odkryć archeolo-
gicznych, kwestii politycznych, gospo-
darki, religii, sztuki i kultury. W roku 
2010 wydany został tom IV obejmu-
jący lata 1918–1939, a więc Mazow-
sze w okresie międzywojennym. Teraz 
mazowieccy regionaliści oraz wszyscy 
zainteresowani historią z ogromną sa-
tysfakcją odnotowali pojawienie się ko-
lejnego tomu. Tym razem jest to praca 
zbiorowa pod redakcją Janusza Szcze-
pańskiego poświęcona okresowi od III 
rozbioru do odzyskania niepodległości. 
Nad tym tomem Dziejów Mazowsza pra-
cował komitet redakcyjny w składzie: 
Adam Koseski, Zbigniew Morawski 
(sekretarz), Kazimierz Przybysz, Hen-
ryk Samsonowicz (przewodniczący) 
oraz Janusz Szczepański. Wydawcą jest 
Akademia Humanistyczna im. Aleksan-
dra Gieysztora w Pułtusku. Patronat 
nad publikacją objął Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik, a jej wydanie było możliwe dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Mar-
szałkowskiemu Województwa Mazo-
wieckiego, Przedsiębiorstwa Eksplo-
atacji Rurociągów Naftowych „Przy-
jaźń” S. A. oraz Generali. 

Materiały zgromadzone w III to-
mie opracował zespół znanych i cenio-
nych regionalistów. Efekty badań zło-
żyły się na dzieło ważne i niezwykle 
wartościowe. Układ treści jest przemy-
ślany i konsekwentnie zrealizowany, 
a autorzy zaprezentowali wszystkie 
aspekty życia politycznego i społecz-
nego uwzględniając złożone dzieje 
Mazowsza w XIX i XX wieku. Punk-
tem wyjścia jest rozdział prezentujący 
źródła do badanego okresu. Szczegóło-
wo omawia je prof. Janusz Szczepań-
ski. Jak podkreśla, literatura na temat 
dziejów Mazowsza w latach 1795-1918 
jest coraz bogatsza i systematycznie się 
zwiększa. Niemniej jednak wiele zagad-
nień, ilustrujących historię mazowiec-
kiego regionu w epoce porozbiorowej, 
nie zostało jeszcze szczegółowo opra-
cowanych. Badacze dziejów poroz-
biorowych natrafiają na różnorodne źró-
dła zachowane (mimo dwóch wojen) 
w archiwach centralnych i wojewódzkich
oraz na opracowania z okresu II RP, 
gdzie można odnaleźć część materia-
łów, które uległy zniszczeniu w wyni-
ku działań wojennych. Rozdział I jest 
niezwykle ważny, można traktować go 
jako rodzaj przewodnika w badaniach 
regionalnych, zaś osoba autora gwaran-
tuje perfekcyjne opracowanie tematu.

Przed autorami prezentowanego 
tomu stanęło bardzo trudne zadanie, po-
nieważ lata 1795-1918 to okres zróżni-
cowany historycznie. Najpierw panowa-
nie Prus, do których należała większość 
Mazowsza oraz Austrii, która otrzymała 
niewielki teren na wschód od Wisły i na 
południe od Bugu. O polityce zaborców 
od roku 1795 do okresu napoleońskiego 
szczegółowo pisze Aleksander Koci-
szewski. Autor analizuje politykę władz 
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pruskich wobec ludności Mazowsza 
oraz działania Polaków, z jednej strony 
przyjmowaną często przez szlachtę po-
stawę wyczekiwania, a z drugiej szereg 
inicjatyw o charakterze spiskowym. 
Na tym tle interesująco przedstawia się 
działalność Towarzystwa Republikanów 
Polskich oraz płockich loży masońskich. 
Ważnym wydarzeniem w życiu regionu 
był okres napoleoński, bowiem właśnie 
na Mazowszu rozegrało się wiele bitew 
z lat 1807-1813. Aleksander Kociszew-
ski – jako wybitny znawca tego okresu 
– zwraca uwagę nie tylko na przebieg 
działań zbrojnych, ale analizuje też 
sytuację społeczną, rozwój gospodar-
czy, stan oświaty. Upadek Napoleona, 
a wraz z nim Księstwa Warszawskie-
go, to ważna cezura czasowa w dzie-
jach Mazowsza, jak podkreśla autor: 
W zmienionych warunkach politycznych 
przyszło od nowa próbować wznosić 
zręby państwowości. Przyszły nowe 
sukcesy, nowe rozczarowania, nowa 
tragedia. Dalszym doświadczeniom 
narodu towarzyszyło przez pokolenia 
wspomnienia Księstwa Warszawskie-
go jako okresu własnego bohaterstwa, 
wielkiego wysiłku, głębokich przeobra-
żeń społecznych i tężyzny duchowej.

Drugi ważny okres to lata od ut-
worzenia Królestwa Polskiego do upa-
dku powstania styczniowego. I w tym
przypadku obszerną analizę życia po-
litycznego i kulturalnego Mazowsza 
przeprowadził Aleksander Kociszew-
ski. Należy tu niewątpliwie podkreślić 
szczegółowo omówione przez autora 
problemy pierwszych lat istnienia Kró-
lestwa: rozwój szkolnictwa elemen-
tarnego, kształtowanie się inteligencji, 
wzrost znaczenia Płocka jako ośrodka 
wiodącego na Mazowszu, rozwój pra-
sy, powstawanie towarzystw o charak-
terze naukowym. Duży nacisk położył 

też autor na omówienie przebiegu po-
wstania listopadowego, scharaktery-
zował represje popowstańcze, a także 
działania zbrojne podczas powstania 
styczniowego. Fakt, że obydwa te zry-
wy niepodległościowe XIX wieku ro-
zegrały się w dużej mierze właśnie na 
Mazowszu miał ogromne znaczenie dla 
losów tego regionu i jego mieszkańców.

Osobne miejsce poświęcono 
w recenzowanej pracy sprawom ży-
cia społecznego i gospodarczego. Ten 
dział opracował, posiłkując się ob-
szernym materiałem statystycznym, 
Radosław Waleszczak. Stąd w tekście 
sporo tabel, które w sposób przemy-
ślany i uporządkowany dokumentują 
przemiany ludnościowe, rozwój miast 
oraz stan gospodarki. Autor podkreśla
zróżnicowanie wyznaniowo-narodo-
wościowe ludności Mazowsza, rozwój
osadnictwa żydowskiego oraz niemie-
ckiego. Pisząc o postępujących pro-
cesach akulturacji, asymilacji i poloni-
zacji podaje konkretne przykłady Win-
centego Jastrzębskiego, syna młynarza
z powiatu makowskiego, którego 
przodkowie wywodzili się z Warmii 
i Prus oraz pastora Ignacego Boernera, 
uczestnika powstania styczniowego. 

Na kształtowanie się obrazu go-
spodarki Mazowsza duży wpływ miały 
przemiany zachodzące na wsi: rozwój 
hodowli, postęp agronomiczny, reformy 
ustroju agrarnego (komasacja gruntów, 
oczynszowanie chłopów). W omawia-
nym okresie wzrastała rola miast, choć 
ludność ówczesnego Mazowsza była 
w swej przeważającej masie ludnością 
wiejską, z wszystkimi konsekwencjami 
tego stanu rzeczy. Miasta mazowieckie 
miały różny status, część z nich stano-
wiła własność rządową, część prywat-
ną. Różny był stopień zaawansowania 
procesów urbanistycznych. O zmienia-
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jącej się roli miast najlepiej świadczy 
podane przez autora tempo wzrostu 
liczby ludności miejskiej w okresie 
1810-1865 o 234%. Na uwagę zasłu-
guje też fakt zróżnicowanego procesu 
industrializacji Mazowsza, co dokład-
nie widać w zestawieniu Mazowsza 
Płockiego i Łomżyńskiego. Stopień 
rozwoju gospodarczego był w dużej 
mierze zależny od stanu transportu, 
od poziomu handlu oraz rzemiosła. 

Ciekawie prezentował się obraz 
szkolnictwa średniego w latach 1815 -
1863 opracowany przez Mariana Chu-
dzyńskiego. Ze zrozumiałych wzglę-
dów autor wprowadził w tekście cezury 
czasowe: 1795-1806, 1806-1815, 1815-
1831 i 1832-1862. Pomimo wszelkich 
ograniczeń szkolnictwo na terenie Ma-
zowsza przedstawiało się imponująco. 
Na mapie oświatowej pierwszoplano-
wą rolę odgrywał Płock, gdzie działało 
Gimnazjum Akademickie, potem Szko-
ła Departamentowa, a od 1815 Szkoła 
Wojewódzka Płocka. Drugim ważnym 
ośrodkiem był Pułtusk z 6-klasową 
Szkołą Księży Benedyktynów, a także 
Łowicz, gdzie funkcjonował Instytut 
Nauczycielski. Marian Chudzyński eks-
ponuje szczególnie działalność Kajetana 
Morykoniego, który oddał nieocenione 
usługi płockiej oświacie. To z jego ini-
cjatywy rozpoczęto prace mające na 
celu podniesienie poziomu kształce-
nia. On też zorganizował Towarzystwo 
Miłosierdzia i Towarzystwo Naukowe 
Płockie, a co szczególnie ważne – za-
inspirował do działania nie tylko na-
uczycieli, ale również uczniów. Wśród 
zasług Morykoniego autor wskazuje 
jeszcze ogromne zaangażowanie w ba-
dania o charakterze regionalnym, pod-
kreśla, że Szkoła Wojewódzka Płocka 
za czasów rektora Morykoniego starała 
się włączyć swoich uczniów do pracy 

naukowej i popularyzatorskiej. Po omó-
wieniu procesu kształcenia w poszcze-
gólnych szkołach na terenie Mazowsza 
Marian Chudzyński analizuje postawy 
młodzieży, podkreślając jej aktywność 
na różnych płaszczyznach życia, ze 
szczególnym uwzględnieniem działal-
ności patriotycznej i udziału w powsta-
niach, czego nie były w stanie powstrzy-
mać surowe represje władz rosyjskich. 

Uzupełnieniem rozdziału po-
święconego szkolnictwu średniemu 
jest tekst Józefa Barańskiego dotyczący 
organizacji szkolnictwa elementarne-
go na Mazowszu. Autor skupił się na 
strukturze tego poziomu szkolnictwa 
w okresie zaboru pruskiego, Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Polskiego. 
Zgromadzony materiał dokumentuje 
duże zróżnicowanie sieci szkół, najwię-
cej placówek funkcjonowało w guberni 
mazowieckiej, najmniej w augustow-
skiej, a oprócz szkół polskich rozwija-
ła się oświata żydowska i ewangelicka. 
Dla rozwoju szkolnictwa ważna była 
ustawa szkolna autorstwa Józefa Korze-
niowskiego (należąca do pakietu reform 
hrabiego Aleksandra Wielopolskiego) 
przywracająca system oświatowy z ok-
resu Komisji Edukacji Narodowej. 

Powstanie styczniowe w sposób 
zasadniczy zmieniło życie społeczeń-
stwa polskiego. Aspekt polityczny tych 
przemian przeanalizował prof. Janusz 
Szczepański, omawiając szczegóło-
wo rosyjski aparat władzy. Niezwykle 
cenne jest  zestawienie gubernatorów 
zarządzających trzema guberniami 
(płocką, warszawską i augustowską 
w latach 1866-1915). Sposób funkcjo-
nowania władz carskich wywarł wpływ 
na stan oświaty, co znalazło swoje od-
bicie w metodach rusyfikacji i nadzoru 
nad uczniami. Wbrew nasilającym się 
represjom społeczeństwo Mazowsza nie 
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zamierzało poddać się biernie. W opinii 
zarówno rosyjskiej administracji Króle-
stwa Polskiego, jak i władz centralnych 
w Petersburgu największym wrogiem 
Rosji był Kościół katolicki i polskie du-
chowieństwo, postrzegane jako bastion 
polskości. Drugą grupą stawiającą silny 
opór polityce carskiej było ziemiaństwo, 
które prezentowało swoją patriotycz-
ną postawę poprzez obchody rocznic 
narodowych, a dwory czyniąc ostoją 
polskości. Zróżnicowane były zapatry-
wania mieszkańców wsi, którzy z jednej  
strony prezentowali postawy wierno-
poddańcze, a jednocześnie pielęgnowali 
pamięć o powstaniu. Największy poten-
cjał w okazywaniu oporu wobec władzy 
carskiej tkwił w młodzieży, a rosnąca 
świadomość narodowa prowadziła do 
różnych zorganizowanych form buntu. 
Uczniowie obchodzili uroczyście za-
bronione przez władze święta narodowe, 
tworzyli kółka samokształceniowe, wy-
dawali gazetki, przygotowywali spekta-
kle. Kształtowanie poczucia świadomo-
ści narodowej byłoby niemożliwe bez 
licznych organizacji społeczno-kultu-
ralnych, wśród których na plan pierwszy 
wybijała się Ochotnicza Straż Ogniowa.

Pomimo nasilających się represji 
aktywnie działały na Mazowszu partie 
polityczne. Największe wpływy miał 
ruch narodowo-demokratyczny, który 
opierał się na arystokracji, ziemiań-
stwie, drobnomieszczaństwie oraz inte-
ligencji. W propagowanie haseł endecji 
angażowali się przedstawiciele różnych 
środowisk, obok znanych społeczni-
ków (Jan Harusewicz, Leon Rutkowski, 
Aleksander Maciesza), duchowieństwo 
(ks. Bronisław Marjański) oraz ziemiań-
stwo (Stanisław Chełchowski). Dość 
utrudnione było oddziaływanie na ma-
zowieckiej wsi ugrupowań ludowych. 
Próbując wyjaśnić tę sytuację, Janusz 

Szczepański przywołuje opinię Piotra 
Koczary, zdaniem którego stosunki na 
wsi najlepiej symbolizuje istnienie tam 
dwóch instytucji: karczmy – czynnika 
gangreny moralnej oraz zrusyfikowanej 
szkoły – czynnika wynaradawiającego 
wieś polską. Z czasem udało się jednak 
zmienić nieco poglądy chłopów, było to 
skutkiem oddziaływania oświaty, prasy 
oraz różnorodnych towarzystw. Narasta-
jąca fala żądań narodowych i społecz-
nych ze strony ludności wiejskiej Króle-
stwa Polskiego, a zwłaszcza Mazowsza, 
skłoniła najaktywniejszych ówczesnych 
działaczy chłopskich do utworzenia or-
ganizacji politycznej. W ten sposób prof. 
Szczepański wyjaśnia genezę Polskiego 
Związku Ludowego. Ważnym zjawi-
skiem było narodzenie się na Mazowszu 
na przełomie XIX i XX wieku zorgani-
zowanego ruchu robotniczego, którego 
genezy można szukać w wybuchających 
z coraz większą siłą protestach prze-
ciw warunkom pracy i wysokości płac. 
Wśród robotników mazowieckich miast 
popularne były PPS i SDKPiL. Odrębne 
partie tworzyła ludność żydowska. Wła-
śnie pod koniec XIX wieku popularne 
stały się na Mazowszu idee syjonizmu. 

Jak podkreśla prof. Janusz Szcze-
pański sytuacja polityczna w Królestwie 
Polskim u progu XX wieku sprzyjała 
kształtowaniu się świadomości naro-
dowej Polaków, a narastające nieza-
dowolenie doprowadziło do wydarzeń 
1905 roku, które były wyrazem walki 
o wyzwolenie narodowe. Przejawy tej
walki były bardzo różne, przede wszyst-
kim nasiliły się wystąpienia z żądaniem  
przywrócenia polskiego charakteru 
urzędów i szkół (autor podaje tu wiele 
przykładów z różnych miejscowości 
Mazowsza), przybierały na sile strajki 
młodzieży szkolnej oraz bunty robot-
ników w zakładach pracy i robotni-
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ków rolnych. Wszystkie wystąpienia 
ludności polskiej powodowały tłumie-
nie ich przez władze carskie, które – 
poza oddziałami wojskowymi – jako 
szczególny argument wykorzystywa-
ły twierdzę modlińską i zegrzyńską. 
Okres 1905-1907 to narastająca ak-
tywność partii politycznych widoczna 
w wielu miastach mazowieckich, którą 
prof. Szczepański omawia w tym miej-
scu bardzo szczegółowo, posiłkując 
się obszernym materiałem źródłowym. 

Lata 1907-1909 nazwane okre-
sem stołypinowskiej reakcji to czas 
z jednej strony nasilonych represji 
carskich, a z drugiej ogromnej aktyw-
ności różnych ugrupowań politycz-
nych. Autor przytacza tu cały szereg 
przykładów, które dają wyobrażenie 
o zasięgu i rozmachu podejmowanych 
inicjatyw. W latach 1908-1914, mimo 
zastosowania ostrych represji wobec 
mieszkańców Mazowsza, udział ich 
szczególnie aktywnych przedstawicie-
li w działalności organizacji politycz-
nych, społeczno-kulturalnych i para-
militarnych służył silnemu pobudzeniu 
świadomości narodowej ogółu społe-
czeństwa. Ich działalność miała zaowo-
cować w okresie I wojny światowej. 

Wydarzeń politycznych nie 
można rozpatrywać w oderwaniu od 
życia społecznego i gospodarczego, 
stąd obszerny rozdział „Społeczeństwo 
i gospodarka Mazowsza w latach 1865-
1914” pióra prof. Adama Czesława Do-
brońskiego. Autor analizuje podziały 
administracyjne Mazowsza w omawia-
nym okresie, zwraca uwagę na zmiany 
w liczbie ludności, szczegółowo cha-
rakteryzuje gospodarkę poszczególnych 
powiatów. I w tym rozdziale nie zabra-
kło tabel z materiałem statystycznym. 
Wnikliwej analizie poddana została 
sytuacja miast mazowieckich oraz rola 

garnizonów carskich aktywnie uczest-
niczących w pacyfikowaniu wszelkich 
wystąpień przeciw władzy rosyjskiej. 

Nie zabrakło też w treści recen-
zowanej książki innych tematów. 
Niezwykle wartościowe jest np. na-
kreślenie stanu ochrony zdrowia. Au-
torka Marta Milewska zwraca uwagę 
na stan sanitarny mazowieckich miej-
scowości. Szukając przyczyn wybu-
chu licznych epidemii, wskazuje na 
warunki sanitarno-higieniczne, niski 
poziom uświadomienia ludności oraz 
niekorzystną sytuację ekonomiczną. 
Do zwalczania epidemii konieczna 
była rozwinięta sieć szpitali i przy-
chodni, niestety, tego problemu nie 
udało się na Mazowszu rozwiązać. 

Okres po upadku powstania 
styczniowego, mimo nasilonych re-
presji, charakteryzował się rozwojem 
różnych form życia kulturalnego. Jak 
podkreśla Andrzej Stawarz, istotne 
zmiany dokonały się w kulturze, która 
weszła – szczególnie już z początkiem 
XX wieku – w fazę modernizacji, pole-
gającej zarówno na ograniczaniu roli 
tradycjonalizmu (głównie wiejskiego 
i małomiasteczkowego), jak i stopnio-
wego upowszechniania się form swoiście 
zinstytucjonalizowanych. Na rozwój kul-
tury znaczący wpływ wywarła rewolucja 
1905 roku. Autor podaje szereg przykła-
dów przemian zachodzących w muzyce, 
teatrze, wystawiennictwie i muzealnic-
twie. Podkreśla rolę bibliotek, klubów 
i stowarzyszeń. Elementem nieznanym 
na mapie kulturalnej były dworce, które 
dr Andrzej Stawarz określa mianem fe-
nomenu, jak pisze niedocenianego przez 
badaczy. Równie ciekawym aspektem 
jest zasygnalizowanie rozwoju kul-
tury w czasie wojny 1914-1918. Wbrew 
panującej rzeczywistości, w okresach 
zagrożenia dochodziło do konsolidacji 
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działań społecznych w obronie kul-
tury, wyzwalały się nowe inicjatywy 
(głównie wśród ziemiaństwa, inteli-
gencji, części mieszczaństwa), a życie 
kulturalne przybierało nowe formy. 

W tak obszernym opracowaniu 
nie mogło zabraknąć omówienia roli 
Kościoła katolickiego. Podjął się tego 
znawca problematyki ks. prof. Michał 
Marian Grzybowski. Na tle zmian te-
rytorialnych i ustrojowych omówił 
działalność instytucji kościelnych, po-
stawy duchowieństwa, życie zakonów 
i parafii. W tekście przywołana została 
ogromna ilość nazwisk duchownych 
zaangażowanych w życie religijne 
Mazowsza. Szczególnie dobitnie pod-
kreśla autor rolę duchowieństwa pa-
rafialnego, widząc w nim skuteczną 
obronę przed zmasowanym atakiem 
zaborców na duszę Polaka-katolika. 

Na Mazowszu rozegrało się wiele 
wydarzeń I wojny światowej. Wszystkie 
działania militarne (operacja warszaw-
sko-modlińska, łódzka 1914, przasny-
ska luty 1915, działania Grupy Armijnej 
„Gallwitz” lipiec – sierpień 1915, walki 
pod Przasnyszem, nad Narwią, o przed-
mościa w Różanie i Pułtusku, obrona 
twierdzy Modlin sierpień 1915) szcze-
gółowo omawia Jacek Szczepański. Jest 
to bardzo obszerne zaprezentowanie 
przebiegu wojny na ziemiach Mazow-
sza, będące swoistym kompendium wie-
dzy na temat wojny 1914-1918. Aspekt 
militarny wojny stanowi punkt wyjścia 
do analizy szerokiej problematyki oku-
pacji niemieckiej na Mazowszu dokona-
nej również przez Jacka Szczepańskie-
go. Autor omówił organizację struktur 
wojskowych, wartościowe informacje 
dotyczące m.in. rozlokowania batalio-
nów zaprezentował w tabelach, wskazał 
różne przejawy polityki okupanta oraz 
przeciwdziałanie polskich ugrupowań 

politycznych. Jego zdaniem istotny 
wpływ na życie ludności Mazowsza wy-
warł Akt 5 Listopada, który spowodował 
przede wszystkim większą aktywność 
społeczną. Dla znawcy tematyki woj-
skowej ogromnie ważne jest przedsta-
wienie losów legionistów oraz członków 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Autor 
zwraca uwagę na ekonomiczne aspekty 
okupacji niemieckiej ma Mazowszu, sy-
gnalizując straty wojenne i zniszczenia, 
rekwizycje oraz represje, ale wskazuje 
też – niewątpliwie mniej znane – ele-
menty pozytywne: opracowanie planów 
przestrzennych miast, nadanie niektó-
rym miejscowościom praw miejskich, 
elektryfikację mazowieckich miast. 

Omawiany tom obejmuje dzieje 
Mazowsza do roku 1918, stąd rozdział 
– napisany przez prof. Janusza Szcze-
pańskiego – prezentujący postawy spo-
łeczeństwa wobec wydarzeń I wojny, 
która rozbudziła nadzieje na odzyskanie 
niepodległości. Ludność Mazowsza sta-
ła początkowo po stronie Rosji, podkre-
ślając, że tu mamy ciemiężyciela, ale po 
tamtej stronie jest ciemiężyciel gorszy 
i wróg. Wkroczeniu Niemców towarzy-
szyły poważne obawy. Z czasem wśród 
ludności Mazowsza widoczne było po-
parcie dla działań Piłsudskiego oraz Le-
gionów, przykładem może być postawa 
młodzieży płockiej (a wśród niej Wła-
dysława Broniewskiego, którego warto 
przypominać jako poetę legionowego 
na przekór utrwalonej powszechnie 
opinii o jego rewolucyjnej twórczo-
ści). Ciekawe są rozważania na temat 
zmieniającego się stosunku ludności do 
legionistów i rodzenia się postaw pa-
triotycznych. Nie można też pominąć 
wkładu POW w rozbrajanie oddziałów 
niemieckich i wyzwalanie Mazowsza. 

Ostatni rozdział napisany przez 
Ryszarda Małowieckiego poświęcony 
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został architekturze i sztuce. Na obraz 
mazowieckiej sztuki wpływ wywarły 
ogromne straty spowodowane dzia-
łaniami wojennymi. Autor podkreślił 
dynamikę zmian zachodzących w tej 
sferze, wskazał zróżnicowanie stylów, 
od klasycyzmu, poprzez neogotyk, 
neorenesans włoski i francuski, neoba-
rok, eklektyzm, aż po styl narodowy. 
Rozdział można uznać niemal za prze-
wodnik po mało znanych, a ciekawych 
obiektach na Mazowszu. Warto tu też 
wspomnieć o architekturze koszar, która 
wywarła wpływ na wizerunek wielu ma-
zowieckich miast. Nowe nurty dały o so-
bie znać także w malarstwie, gdzie obok 
malarzy „starej daty” pojawili się mło-
dzi artyści. Ryszard Małowiecki wska-
zuje na rolę wędrownych artystów oraz 
twórców lokalnych uwzględniających w  
swoich dziełach elementy kultury ludo-
wej. Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje fakt, że w omawianym okresie za-
częto zajmować się ochroną zabytków.

Walory recenzowanej publikacji 
są bezsporne. Elementem najważniej-
szym jest fachowość autorów, których 
nazwiska gwarantują opracowanie 
najwyższej klasy. Na podkreślenie za-
sługuje szata graficzna. Tom III, po-
dobnie jak poprzednie, został bardzo 
starannie wydany. W tekście znalazło 
się szereg wartościowych, często nie-

znanych fotografii ze zbiorów muze-
ów mazowieckich. Niezwykle pomoc-
ne przy korzystaniu z opracowania są 
indeksy: nazwisk oraz miejscowości 
i nazw geograficznych. Opracowanie 
jest opatrzone ogromną ilością przypi-
sów, szkoda tylko, że wykorzystane źró-
dła i literatura przedmiotu nie zostały
zebrane w kompleksowej bibliografii.  

Wydanie akurat teraz kolejnego
tomu Dziejów Mazowsza jest szcze-
gólnie istotne w aspekcie obchodów
150. rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego w roku 2013 oraz stu-
lecia I wojny światowej (2014), któ-
rej wydarzenia i rangę (także w wy-
miarze regionalnym) należy popula-
ryzować w społeczeństwie. Wypada
podkreślić z satysfakcją, że Mazowsze
to region, który nie tylko odegrał 
istotną rolę w historii państwa i narodu, 
ale jeszcze ma szczęście, bo doczekał
się tak ambitnych syntez jak właśnie
omawiana publikacja.

Jolanta Załęczny

Dzieje Mazowsza lata 1795-1918,
tom III, praca zbiorowa pod redakcją
Janusza Szczepańskiego, Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysz-
tora, Pułtusk 2012, ss. 902.
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„Zapiski” Semena Broniewskiego

Wydawane w Rosji książki tra-
fiają do nas ze sporym opóźnieniem. 
Publikacja, o której tu mowa, ukazała 
się w 2008 roku i dla polskich czytelni-
ków jest nadal trudno dostępna. Warto 
jednak zapoznać się z jej treścią, gdyż 
zawiera sporo ważnych informacji 
związanych z zagospodarowywaniem 
Syberii i z wydarzeniami, jakie miały 
tam miejsce w 1 połowie XIX wieku. 
Przede wszystkim przybliża działalność 
generała Semena Broniewskiego, które-
go nazwisko pojawia się w artykułach 
naszych badaczy zajmujących się pro-
blematyką wschodnią. Przyczyną tych 
zainteresowań jest jego polski rodowód. 
Obok Jana Gawerdowskiego, J. Danie-
lewskiego, M. Krasowskiego i Fiodora 
Łobysiewicza należał do grona ofice-
rów carskiej armii, którzy sporządzali 
opisy rubieży imperium. Pełniąc służbę 
w Omsku, brał udział w przygotowa-
niu „Ustawy o syberyjskich Kirgizach” 
(obecnie zwanych Kazachami). Intere-
sował się także stanem i rozwojem go-
spodarki autochtonów, a zgromadzone 
w terenie materiały publikował w piśmie 
„Ziemliedielskij żurnal”. W rosyjskiej 
historiografii zapisał się jako założyciel 
pierwszych kolonii na kazachskim stepie 
oraz organizator wojskowych oddziałów 
kozackich stacjonujących na Syberii.

Mimo tych dokonań, poświęco-
no mu zaledwie kilka publikacji. Szerzej 
pisze o nim A.W. Remniew, autor mo-
nografii Generał-gubernatorska włast´ 
w XIX stoletii1. W 3(31) numerze pe-
riodyku „Ziemlia Irkutskaja” zawarte 

1 A.W. Remniew, Generał-gubernatorska włast´
w XIX stoletii. K problemie organizacji regional
nego uprawlenija Rossijskoj imperii, Moskwa
1997.

są ciekawe wspomnienia Wsiewołoda 
Wagina (1823-1900), który poznał Bro-
niewskiego będąc dzieckiem. Opisał m. 
in. jego pobyt w Omsku, w tym okoli-
czności prowadzenia śledztwa, dotyczą-
cego spisku Polaków wcielonych do
rosyjskiego wojska. Wagin nie wspomi-
nał, że Broniewski znalazł się wówczas 
w trudnym położeniu ze względu na 
swoje pochodzenie. Według relacji ro-
syjskiego kronikarza, dla śledczego 
sprawa była kłopotliwa głównie dlate-
go, że wcześniej czuł sympatię dla Po-
laków, a w sprawę zostali zamieszani 
niektórzy bliscy mu ludzie (na przykład
pułkownik F. P. Markiewicz, pełniący 
obowiązki naczelnika obwodu)2.

Dwa lata później ukazał się ar-
tykuł Jurija Bratjuszczenenko Irkutsk 
po wzgljadam generał-gubernatora 
S. Broniewskogo3. Porównując treść 
opracowania z wydaną w tym samym 
roku książką, trzeba stwierdzić, że nie 
wnosi ono nic nowego do jego biografii, 
a jedynie syntetyzuje informacje doty-
czące stolicy Wschodniej Syberii. Dla-
tego najważniejszą jak dotąd publikacją 
poświęconą Broniewskiemu jest oma-
wiana tu praca. Jurij Bratjuszczenko4  
zamieścił w niej obszerne cytaty z nie-
drukowanego dotąd w całości pamięt-
nika generała, zatytułowanego „Za-
piski”5, które uzupełnił własnymi ko-
2  W. Wagin, Koje-czto o Broniewskim (iz wospo-
minanij) (publikacija N. Matchangowoj), „Ziem-
lia Irkutskaja” nr 3(31) 2006, s. 94-97. 
3 „Ziemlia Irkutskaja” nr 1(34) 2008, s. 99-108.
4  Jurij Władimirowicz Bratjuszczenko (1932-2008)
ur. w Czycie, ukończył szkołę wojskową im. S.M.
Kiryłowa w Ordżonikidze i Irkucki Państwowy
Uniwersytet. W 1983 r. otrzymał tytuł kandydata
nauk historycznych. 
5 Rękopis, liczący 1126 stron formatu 35 x 32 cm,
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mentarzami i treścią archiwalnych do-
kumentów. 

Z książki dowiadujemy się, że 
Broniewski urodził się 24 grudnia 1786 
roku w Bielewie (gubernia tulska) i wy-
wodził się z rosyjskiego szlacheckiego 
rodu. Jego przodek Stanisław przyjął 
prawosławie i imię Sawilija Stiepano-
wicza. W 1665 roku otrzymał majątek
ziemski w obwodzie smoleńskim.

Ojcem Semena był batiuszka 
(pop) Bogdan Michajłowicz, o którym 
zachowało się niewiele informacji, 
a wujem – dość znany w Rosji Semen 
Michajłowicz Broniewski (1763-1830). 
Bratjuszczenko jedynie wymienił go 
w swoim opracowaniu. Warto jednak 
pamiętać, że bliski krewny bohatera
książki nosił nie tylko to samo imię 
i nazwisko, ale podobnie jak on prze-
bywał na Kaukazie, piastował funkcję
gubernatora i sprawował wysoki urząd 
w Petersburgu. Istnieje więc niebezpie-
czeństwo pomylenia dokonań tych
osób w przypadku, gdy na ich temat
posiada się pobieżną wiedzę.

Semen Bogdanowicz miał liczne 
rodzeństwo (Marię, Michaiła, Władi-
mira, Nikołaja, Aleksieja, Aleksandra, 
Dmitrija i zmarłego w dzieciństwie Wa-
silija). Według Bratjuszczenki wzrastał 
w patriarchalnej, tradycyjnej, religijnej 
rodzinie i przez całe życie pozostał wier-
ny wyniesionym z domu wartościom 
– wierzył w dobro, czystość i sprawie-
dliwość6. Początkowo uczył się w in-
stytucie szlacheckim w Twerze, następ-

przechowywany jest w Rosyjskiej Bibliotece Na-
rodowej w Sankt Petersburgu (otdieł rukopisiej 
Rossijskoj nacjonalnoj biblioteki: F.IV, d. 698, l. 5,
6 ob.). Fragmenty „Zapisków” zostały opubliko-
wane w periodyku „Istoriczeskij wiestnik” 1889, 
t. XXXVIII. 
6 J.W. Bratjuszczenko, Generał-gubernator Wos-
tocznoj Sibiri S. B. Broniewskij i jego „Zapiski”, 
Irkutsk 2008, s. 8. 

nie, dzięki namowom wuja, kształcił 
się w Szkłowskim Korpusie Kadetów. 
W stopniu podchorążego rozpoczął 
służbę wojskową na Kaukazie, potem 
był atamanem Kozaków, naczelnikiem 
sztabu Syberyjskiego Korpusu Specjal-
nego, generałem-gubernatorem Syberii 
Wschodniej, senatorem w Petersburgu. 
Ze względu na zły stan zdrowia w 1847 
roku przeszedł na emeryturę. Pod koniec
życia cierpiał na manię prześladowczą.
Zmarł 14 lutego 1858 roku.

Broniewski przybył na Syberię 
jako 22-letni podporucznik i przebywał 
tam 30 lat. W 1809 roku został adiu-
tantem generała Grigorija Iwanowicza 
Glasenapa i rozpoczął służbę wojskową 
w Omsku. Początkowo pracował w po-
granicznej kancelarii linii syberyjskiej 
i organizował tam pułki kozackiego 
wojska, którymi od 1814 roku dowo-
dził. Był świadkiem ważnych wyda-
rzeń mających miejsce na rubieżach 
imperium. W 1818 roku uczestniczył 
w poddaniu Rosji kazachskiej Bukie-
jewskiej Ordy, a w pierwszej połowie
lat 30. badał tzw. sprawę omską.

Na początku 1831 roku w tamtej-
szym garnizonie i w forpocztach znajdo-
wało się do 2000 niższych rangą Pola-
ków. Według Bratjuszczenki, ponad 2,5 
tys. uczestników powstania listopado-
wego trafiło do Samodzielnego Korpusu 
Syberyjskiego. Część z nich zawiązała 
spisek. Ze względu na wielość sprzecz-
nych relacji, cel sprzysiężenia nadal nie 
jest jasny. Raporty donosicieli zawierały 
informacje o planach opanowania całej 
Syberii i oderwania jej od Rosji. Według 
pamiętników zesłańców, spiskowcy dą-
żyli do wzniecenia buntu we wszystkich 
ważniejszych syberyjskich ośrodkach 
i uwolnienia więźniów politycznych. 
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O wydarzeniach z lat 1832-1834 
Broniewski niewiele pisał, zdaniem Ba-
tjuszczenki być może nie chcąc wspomi-
nać najbardziej nieprzyjemnego momen-
tu jego życia i służby na Syberii7. Autor 
„Zapisków” odnotował jedynie, iż plan 
Polaków nie powiódł się tylko dlatego, 
że znalazły się wśród nich dwa indywi-
dua, które ujawniły tajemnicę władzom.

Inicjatorzy spisku zostali skaza-
ni na 7000 kijów. Ci, którym udałoby 
się przeżyć, mieli być zesłani na do-
żywocie do kopalń nerczyńskich. Spo-
śród pięciu skazańców ocalał jeden.

Kary nie ominęły też przedsta-
wicieli lokalnych władz, którym zarzu-
cano brak kontroli nad rozwojem wy-
darzeń i opieszałość w śledztwie. Iwan 
Aleksandrowicz Weliaminow stracił 
posadę generała-gubernatora, zwolnio-
no komendanta 23. dywizji generała 
majora de Saint Lorain´a, a komendant 
kozackiego wojska generał major Gor-
diejew trafił pod sąd. Łagodniejszą 
karę otrzymał Broniewski za niepod-
jęcie w porę odpowiednich działań po 
zapoznaniu się z donosem Grudziń-
skiego, zawierającym informacje o spi-
sku. Wydał on wówczas polecenie, by 
bacznie przyglądać się zachowaniu 
Polaków, (…) przekazać ich w ręce naj-
bardziej prawomyślnych unter-oficerów 
i żołnierzy, którzy chodziliby za nimi
w miejsce odbywania służby i z nim
spali, nie spuszczając ich z oka8. 

Bratjuszczenko nie napisał ja-
kie konsekwencje poniósł Broniewski 
w związku ze sprawą omską. Co więcej, 
roszady personalne po wykryciu spisku 
przyniosły mu niespodziewany awans. 
Na stanowisko zdymisjonowanego 
Weliaminowa powołano dotychcza-
7 J.W. Batjuszczenko, op. cit., s. 137. 
8  Ibidem, s. 130. 

sowego generała-gubernatora Syberii 
Wschodniej Nikołaja Siemionowicza 
Sulimę, zaś jego miejsce zajął Broniew-
ski. Urzędowanie rozpoczął w styczniu 
1835 roku, po przybyciu do Irkucka.

W związku ze sprawą omską, 
warto postawić sobie ważne dla nas py-
tanie, którego w swojej książce nie zadał 
Bratjuszczenko – czy generał Broniew-
ski czuł się Polakiem? Z cytowanych 
fragmentów jego „Zapisków” wyni-
ka, że był przede wszystkim lojalnym 
rosyjskim poddanym i dbał o interesy 
państwa. Według Bratjuszczenki, Bro-
niewski zawsze wyznawał zasadę: „wro-
gowie cara i rządu są moimi wrogami”. 
Nie znaczy to jednak, że idea, której 
hołdował, przekładała się  na działanie, 
o czym świadczy chociażby jego opie-
szałość w szukaniu winnych w „sprawie 
omskiej”. Broniewski do końca  życia 
wstrzymywał się też od osobistych ocen 
„katastrofy” 14 grudnia 1825 roku (tzn. 
spisku dekabrystów), charakteryzowa-
nia jej inicjatorów i uczestników, którzy 
znaleźli się na Zabajkalu. Z jego pamięt-
nika wynika, że  współczuł zesłańcom. 
Pełniąc urząd generała-gubernatora 
Syberii wschodniej, dokonywał licznych 
inspekcji w zakładach karnych i niejed-
nokrotnie pisał o  ciężkiej doli katorżni-
ków. Z wizytacji irkuckiej warzelni soli 
wysnuł na przykład następujące wnioski: 

[Sól wydobywają] katorżnicy
rękami, czasem przy 30° mrozie, odziani
bardzo lekko. Proste pompy, umieszczo-
ne zazwyczaj na łodziach wymagają
jednakże przy każdym ruchu siły i skło-
nu całego ciała prawie do ziemi. Solan-
ka po rynnie powinna przepływać nie-
przerwanie do panwi warzelniczej, 
inaczej warzenie z powodu nadmier-
nego zużycia drewna i przepalania 
żelaza w panwi przynosi straty. Dla-
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tego robotnik, skończywszy swoją
zmianę, gdy cały czas stoi na nogach,
rzeczywiście jest na katordze. Jego li-
cha odzież najpierw przemaka od od- 
prysków – a następnie zamarza9.

Nie wiadomo jednak, czy zanoto-
wane w „Zapiskach” uwagi znalazły 
zastosowanie w konkretnych zarzą-
dzeniach, mających na celu poprawę
położenia katorżników. 

Zasygnalizowane tu wątki wspo-
mnień Broniewskiego nie wyczerpują 
zawartych w nich treści. Każdy z przed-
stawionych przez Bratjuszczenkę szki-
ców, opartych na relacjach generała, 
zaznajamia czytelnika z różnymi rejo-
nami Syberii oraz z przebywającymi 
tam ludźmi – kozakami, mieszczanami, 
posieleńcami, chłopami, dekabrystami 
i autochtonami. Broniewski opisywał 

9  Ibidem, s. 130. 

też swoje kontakty z imperatorem Mi-
kołajem I, z działaczami państwowymi: 
Michaiłem M. Sperańskim, Aleksie-
jem A. Arakczejewem, Aleksandrem J. 
Czernyszowem i Aleksiejem F. Orło-
wem oraz z dowódcami wojskowymi.
Żadnemu z nich nie szczędził poch-
wał, a trudnych tematów, związanych 
z działalnością wysoko postawionych 
osobistości, unikał. Tym niemniej, wła-
ściwa „Zapiskom” sumienność w rela-
cjonowaniu wydarzeń, których Bronie-
wski był świadkiem oraz swoiste oceny
ludzi i faktów są ważnym świadectwem
czasów, w jakich żył.
     
 Anna Milewska-Młynik

J. W. Bratjuszczenko, Generał-guberna-
tor Wostocznoj Sibiri S. B. Broniewskij 
i jego „Zapiski”, Irkutsk 2008, ss. 424.

Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki 
w Łasku, Liceum Handlowe w Pabia-
nicach, Wyższą Szkołę Ekonomiczną 
w Szczecinie, Instytut Nauk Społecz-
nych w Warszawie. Od 1958 r. jest zwią-
zany z Instytutem Historycznym PAN, 
gdzie zdobywał kolejne stopnie nauko-
we do prof. zwyczajnego. Tutaj był wi-
cedyrektorem, kierownikiem Pracowni 
(Komisji) Badań Dziejów Warszawy 
i Zespołu Studiów Północno-Amery-
kańskich. Poza tym pracował w Suwal-
skim Instytucie Wyższej Kultury Re-
ligijnej i na Uniwersytecie Opolskim, 
gdzie kierował Katedrą Biografistyki.

Dorobek naukowy prof. Maria-
na Marka Drozdowskiego jest ogrom-
ny. Jego zainteresowania ogniskowały 

Laudacja na cześć 
prof. Mariana M. Drozdowskiego

Życie Mariana Marka Drozdow-
skiego przypadło na dramatyczny i trud-
ny okres w dziejach narodu polskiego 
– od upadku II RP, przez II wojnę świa-
tową, czas powojennej odbudowy, okres 
stalinizmu, gomułkowskiej odwilży, 
schyłek PRL, po czasy „Solidarności”  
i III RP. Czas ten Marian Marek Droz-
dowski wypełnił pracowicie, służąc, bez
względu na przeszkody i zmienne wia-
try historii – Narodowi i Ojczyźnie. 

Urodzony 1 lutego 1932 r., syn 
Jana, żołnierza POW, 1. Pułku Szwole-
żerów Józefa Piłsudskiego i ochotnika 
na III Powstanie Śląskie. Matka, He-
lena Drozdowska z Sosnowskich na-
leżała do skautingu w czasie okupacji 
niemieckiej lat 1915-1918. Ukończył 
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się wokół czterech  głównych tematów 
– historii gospodarczej i morskiej Pol-
ski, biografistyki, dziejów Warszawy 
oraz dziejów Kościoła katolickiego. 

Jako historyk gospodarczy wy-
dał m.in. prace: Kolejowa obsługa por-
tu szczecińskiego (maszynopis 1955), 
Polityka gospodarcza Rządu RP w la-
tach 1936-1939 (1963), biografię Wła-
dysława Grabskiego (wyd. II 2004) 
i Eugeniusza Kwiatkowskiego (wyd. III 
2005), Powrót Polski nad Bałtyk 1920-
1945. Antologia tekstów historycznych 
(1997), Archiwum Polityczne Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego (2002), Archiwum 
Polityczne Władysława Grabskiego 
T I i II (2005-2008), Archiwum Morskie 
Eugeniusza Kwiatkowskiego (2009).

Jako biografista, pełniący w ostat-
nich latach funkcję przewodniczącego
Komisji Biografistyki ZG PTH, wydał
biografię Mieczysława Niedziałkow-
skiego (1964), Stefana Starzyńskiego 
(wyd. III 2006), Ignacego Paderewskiego
(wyd. III 1986, plus wydanie w języku 
angielskim i japońskim), Aleksandra
Dębskiego (1986), Autobiografię Igna-
cego Mościckiego (1993), Wspomnienia, 
orędzia, artykuły Stanisława Wojcie-
chowskiego (1995), Biografię Włady-
sława Raczkiewicza (2002) Wspomnie-
nia, relacje i dokumenty o Prezydencie 
RP Gabrielu Narutowiczu (2004), Józef 
Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskie-
go (2008), Marceli Porowski – Prezy-
dent powstańczej Warszawy (2010).

Wreszcie dzieje Warszawy. Napi-
sał popularną Historię Warszawy (wyd. 
V 2004) i Historię Warszawy 1914-
1939 (1991) oraz zbiory dokumentów 
dotyczące rewolucji 1905 r., narodzin 
Niepodległości 1918 r., Bitwy Warsza-
wskiej 1920 r., Września 1939 r., Pow-

stania w Getcie Warszawskim 1943 r.,
Powstania Warszawskiego 1944 r., i War-
szawy 1956 r. O narodzinach III Rze-
czypospolitej Polskiej traktuje jego 
najnowsza pozycja Lata 1988-1991 
w dzienniku historyka (2010).

Historii Kościoła autor poświę-
cił m.in. studia o Janie Pawle II, pry-
masach: Auguście Hlondzie, Stefanie 
Wyszyńskim i Józefie Glempie oraz 
zbiory dokumentów: Metropolia War-
szawska a narodziny II RP (1998), Ko-
ściół w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej 1919-1920 (1995), Kościół a Po-
wstanie Warszawskie 1944 r. (1994), 
i ostatnio Warszawa żegna Jana Pawła
II (2010) i Pielgrzymka Benedykta XVI
śladami Jana Pawła II (2010).

Obok bogatej twórczości na-
ukowej prof. Marian M. Drozdowski 
pozostawał i wciąż pozostaje aktywny 
społecznie. Od 1978 r. jest związany 
z Konfraternią Literacką w Warszawie. 
Był jednym z inicjatorów odbudowy 
Zamku Królewskiego w Warszawie, 
a także budowy pomnika Henryka 
Sienkiewicza oraz popiersia Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego, ostatnio zaś do-
prowadził, po wielu latach starań,  do 
postawienia w Warszawie pomnika 
Tadeusza Kościuszki. W 2006 roku 
został odznaczony Medalem im. króla 
Stanisława Augusta. Jest także laure-
atem medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego – za wybitne zasługi dla Gdyni.

Prof. Mariana Marka Drozdow-
skiego charakteryzuje ogromna pasja 
twórcza i niestrudzona walka o polską 
pamięć historyczną. Nie jest to walka, 
w której, jak to dzisiaj często bywa, do-
konuje się niesprawiedliwych ocen i sto-
suje czarno-białą optykę. Prof. Droz-
dowski nie walczy przeciwko komuś, 
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walczy o coś. Jest przy tym, co także 
jest obecnie wyjątkiem, zwolennikiem 
tezy, że w każdym nurcie politycznym 
szukać należy dobra i zasług dla Polski. 

Jego sympatie polityczne i ide-
owe nigdy nie wpływały na oceny, jakie 
formułował. Kiedy było trzeba, bronił 
dorobku II RP, oddawał sprawiedliwość 
Stefanowi Starzyńskiemu i Eugeniuszo-
wi Kwiatkowskiemu, walczył o pamięć 
o PPS, ale potrafił także bronić przed 
atakami ludzi z drugiej strony barykady 
– gen. Józefa Hallera czy Władysława 
Grabskiego. Dzisiaj przeciwstawia się 
jednostronnemu spojrzeniu na okres 
po 1944 roku, sprzeciwia się rzucaniu 
oskarżeń i wyroków, jest więc wierny 
swojej postawie sprzed lat. Albowiem 

dla prof. Mariana Marka Drozdowskie-
go historia Polski to wielka skarbnica 
narodowa, której trzeba strzec i przeka-
zywać następnym pokoleniom. W dziele 
tym profesor dokonał już bardzo wiele,
ale znając jego temperament i energię
– dokona jeszcze więcej. 

Życzymy Mu tego wszyscy. 

Jan Engelgard

Laudacja wygłoszona w Muzeum
Niepodległości w Warszawie, 29 sty-
cznia 2012 r., podczas uroczystości 
wręczenia Profesorowi Marianowi M.
Drozdowskiemu przez Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego – Ada-
ma Struzika, medalu „Pro Masovia”.

Laudacja na cześć prof. Franciszka Ziejki
We współczesnej humanistyce 

polskiej coraz trudniej o uznane nazwi-
ska osób, których dorobek naukowy 
i związany z tym prestiż oraz ugrunto-
wana pozycja naukowa zapewniają im 
splendor uczonych, coraz wyraziściej 
odróżnianych od tzw. pracowników na-
ukowych. O tych pierwszych zwykło się 
mówić, także w środowiskach akade-
mickich, że żyją oni dla nauki, o drugich 
– z nauki. Czasem popularności co nie-
którym z nich służą media, zwłaszcza 
telewizja, na ogół wszakże przejściowo.

Popularność Profesora Franciszka
Ziejki w świecie akademickim i w ży-
ciu publicznym ma swoje podstawy za-
równo w dokonaniach naukowych 
i publicystycznych, jak sprawowanych
funkcjach i godnościach, głównie 
w macierzystym Uniwersytecie Jagie-
llońskim i w Krakowie. Popularny 
w Krakowie i Małopolsce, cieszy się za-
służonym uznaniem i sympatią w kraju.

Gdy pewnego, styczniowego poran-
ku, w drodze do Muzeum Niepodle-
głości, odbyłem z Profesorem spacer 
po ulicach warszawskiej Starówki 
i Placu Teatralnym, zauważyłem kie-
rowane w naszą stronę baczne spoj-
rzenia przechodniów. I nie były to naj-
pewniej spojrzenia kierowane na mnie.

Profesor Franciszek Ziejka, uro-
dził się w 1940 r. w Radłowie koło Tar-
nowa w wielodzietnej rodzinie chłop-
skiej, a zasadniczo całe dorosłe życie 
związał z Krakowem. W rodzinnym mie-
ście ukończył szkołę powszechną oraz 
tamtejsze Liceum Ogólnokształcące,
po czym w 1958 r. podjął studia polo-
nistyczne na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Kraków zafascynował go swo-
im naukowym klimatem, fenomenem 
stołeczności kulturalnej, wspaniałymi 
zabytkami, ale i potencjałem twórczym 
awangardy artystycznej. Miasto stało 
się naturalnym, upragnionym miejscem 
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zamieszkania i aktywności zawodowej 
Franciszka Ziejki, który już podczas stu-
diów podjął współpracę z tygodnikiem 
społeczno-kulturalnym „Wieści”, zwią-
zał się także z ruchem ludowym. De-
biutował w 1961 r. artykułem O starym 
i młodym Radłowie, opublikowanym 
na łamach „Wieści”. W periodyku tym 
systematycznie zamieszczał artykuły 
przez niemal ćwierć wieku, do 1985 r.

Studia polonistyczne ukończył 
w 1963 r. pod kierunkiem Wacława 
Kubackiego (magisterium w oparciu 
o rozprawę na temat Marchołta Jana 
Kasprowicza), a jesienią tegoż roku zo-
stał asystentem w Katedrze Historii Li-
teratury Polskiej w macierzystej uczelni, 
z którą związał całe swoje życie zawo-
dowe. Uzyskał tam wszystkie stopnie 
i tytuły naukowe. Pierwszą rozprawę 
naukową, Kraszewski a Muzeum Naro-
dowe Polskie w Raperswilu opublikował 
w 1966 r. w „Pamiętniku Literackim”. 
Droga Franciszka Ziejki do uniwersy-
teckiej kariery naukowej, obfitowała 
przy tym w dodatkowe doświadczenia, 
które w jego biografii naukowej okazały 
się nader znaczące. W latach 1970-1973 
pracował, skierowany przez Uniwersytet 
Jagielloński, na Uniwersytecie Prowan-
salskim w Aix-en Provence, jako lektor 
języka polskiego i kultury polskiej. Wte-
dy też, w pięknej Prowansji finalizował 
pracę nad rozprawą doktorską pt. Obra-
zy - symbole „Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego w świetle polskiej tradycji 
literackiej i politycznej, przygotowaną 
pod kierunkiem prof. Henryka Markie-
wicza, obronioną w 1971 r. Dysertacja ta 
ukazała się drukiem w 1977 r., nakładem 
Wydawnictwa Literackiego, pt. W kręgu 
mitów polskich, a po dwudziestu latach, 
w wersji znacznie rozszerzonej – „We-
sele” – w kręgu mitów polskich (1997).

W tym samym roku 1977, na-
kładem Ossolineum ukazały się Studia
polsko-prowansalskie, poświęcone 
związkom polskich pisarzy i mu-
zyków z Prowansją.

W latach 1979-1980 przebywał 
w Lizbonie, gdzie na tamtejszym uni-
wersytecie stworzył pierwszy w dzie-
jach Portugalii lektorat języka i kultury 
polskiej. Biegła znajomość poznanego 
tam od podstaw języka portugalskiego 
oraz książka Moje spotkania z Portu-
galią (1983) okazały się niejedynymi, 
obok stałych obowiązków dydaktycz-
nych, efektami fascynacji Portugalią, jej 
kulturą i zabytkami. W kilka lat później, 
w 1984 r. podjął w Paryżu, na jednym 
z tamtejszych uniwersytetów, wykłady 
z literatury i kultury polskiej oraz lekto-
rat języka polskiego, które prowadził do 
1988 r. Kontynuowane we Francji i Por-
tugalii badania, dotyczące związków 
i kontaktów polskich artystów i pisarzy 
z przedstawicielami środowisk twór-
czych i kulturą europejską, zwłaszcza 
obszaru języków romańskich, zaowoco-
wały licznymi rozprawami naukowymi. 
Po Paryżu młodopolskim (1993) Fran-
ciszek Ziejka podjął zamysł napisania, 
na podstawie zdobytych doświadczeń 
i kontynuowanych już na ogół w Polsce
badań –  tryptyku, trzech monumental-
nych książek – z których ukazały się:
Moja Portugalia i Mój Paryż, a w przy-
gotowaniu jest Moja Prowansja.

Habilitację uzyskał w 1982 r., 
w oparciu o Złotą legendę chłopów pol-
skich, wydaną w bogatej oprawie iko-
nograficznej przez Państwowy Instytut 
Wydawniczy (1984), która przyniosła 
autorowi kilka prestiżowych nagród.

Dorobek naukowy Franciszka 
Ziejki, imponujący nie tylko ilością 
(łącznie ok. 900 publikacji), rangą 
naukową i publicystyczną, ale i ska-
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lą poruszanych zagadnień, podejmo-
wanych w szerokim otocznieu kultu-
rowym, polskim i europejskim, chara-
kteryzuje się nieczęstymi dziś walo-
rami: Autor umie pisać „po ludzku do 
ludzi”, piękną polszczyzną, potoczystą
frazą, ze swadą i rozmachem, a w przy-
padku prac naukowych – z zachowa-
niem rygorów właściwych dla rzetel-
nego naukowego wywodu. Obok wspo-
mnianych już książek, warto podać bo-
daj tytuły następnych: Panorama 
Racławicka (1984), Nasza rodzina 
w Europie (1995), Poeci. Misjonarze.
Uczeni. Z dziejów kultury i literatury
polskiej (szkice) (1993), Miasto po-
etów. Studia i szkice (2005), Odkry-
wanie świata  (2009), Polska poe-
tów i malarzy. Z dziejów walki o tożsa-
mość narodu w czasach niewoli (2011) 
oraz Mistrzowie słowa i czynu (2011), 
a następnie przejrzeć bodaj ich zawar-
tość merytoryczną, by docenić skalę 
i zakres podejmowanych naukowych
penetracji oraz ich rangę.

Ważne miejsce w dorobku na-
ukowym Franciszka Ziejki zajmują tra-
dycje kulturowe wsi polskiej oraz ruchu 
ludowego. Obok wspomnianych już 
książek, bogatej publicystyki, studiów 
oraz szkiców naukowych, dokonał wy-
boru i opracował teksty o Wincentym 
Witosie, listy Władysława Orkana i jego 
matki Katarzyny Smreczyńskiej (Dialog 
serdeczny), wyboru pism Jakuba Bojki 
(Gorące słowa), nie sposób tu pominąć 
perfekcyjnego wstępu do wydanych 
w serii Biblioteka Narodowa Chłopów 
Władysława Stanisława Reymonta.

Jest także Franciszek Ziejka au-
torem trzech scenariuszy – utworów 
dramatycznych, w oparciu o które Te-
lewizja Polska zrealizowała w ramach 
Teatru Faktu trzy premiery – Naro-
dziny legendy czyli Rzecz o Panora-

mie Racławickiej (premiera 1983, reż. 
Stefan Szlachtycz), Polski listopad 
(premiera 1989, reż. Stanisław Zającz-
kowski), Traugutt (premiera 1991, reż. 
Stanisław Zajączkowski). Liczne tek-
sty Profesora stały się podstawą sce-
nariuszy do słuchowisk radiowych.

Od wczesnych lat pracy w Uni-
wersytecie Jagiellońskim wykazał się 
niebywałą pracowitością, która wespół 
z podziwianą przez wielu systematycz-
nością oraz umiejętnościami organi-
zatorskimi dawały imponujące efekty 
w sferze dokonań naukowych i publi-
cystycznych, rychło też powierzono Mu 
dodatkowe obowiązki – m.in. w latach 
1975-1982 sekretarza komitetu redak-
cyjnego dwumiesięcznika „Ruch Lite-
racki”, a w latach 1982-1984 redaktora 
naczelnego tego prestiżowego periody-
ku. Wkrótce po powrocie z Paryża objął 
w roku akademickim 1988/89 obowiązki 
wicedyrektora Instytutu Filologii Pol-
skiej i ponownie redaktora naczelnego 
„Ruchu Literackiego”. W latach 1990-
1993 był dziekanem Wydziału Filolo-
gicznego. Zaczął się czas wielkich do-
konań Franciszka Ziejki już nie tylko 
w skali Instytutu czy Wydziału, ale całej 
uczelni. W 1989 otrzymał  Nagrodę im. 
Kazimierza Wyki w zakresie krytyki 
literackiej i historii literatury, przyzna-
ną przez Prezydenta Miasta Krakowa, 
w 1991 r. został mianowany profeso-
rem nadzwyczajnym, w roku 1998 – 
zwyczajnym; w latach 1993-1995 był 
członkiem Komitetu Nauk o Literaturze 
PAN. Przez dwie kadencje, w latach 
1993-1999, w okresie podjętej wielkiej 
transformacji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i przygotowań uczelni do ju-
bileuszu 600-lecia Refundacji, pełnił 
funkcję I zastępcy rektora UJ. Był to 
czas wielkich inwestycji o charakterze  
strategicznym – rozpoczęcia budowy 
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wielkiego Campusu 600-lecia, rozbu-
dowy Biblioteki Jagiellońskiej, moder-
nizacji wielu obiektów dydaktycznych. 
Dokonania te i zasługi umieli docenić 
elektorzy, powierzając Franciszkowi 
Ziejce w szczególnie zaszczytnym jubi-
leuszowym czasie, funkcję rektora UJ, 
którą pełnił przez dwie kadencje, do 
2005 roku. Uroczystościom jubileuszo-
wym zdołano nadać charakter wielkie-
go święta nauki polskiej. Wzięli w nich 
udział przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych, kościelnych, śro-
dowisk akademickich z całego kraju, 
najstarszych i najbardziej prestiżowych 
uniwersytetów światowych. Obchody te 
połączone były z wielkim programem 
rozbudowy i modernizacji uczelni. 
Rektor Ziejka, wybrany w 1999 r. wi-
ceprzewodniczącym Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich, 
a w następnej kadencji, obejmującej lata 
2002-2005 – przewodniczącym KRASP, 
wniósł ogromne zasługi w dziele inte-
gracji poczynań akademickich uczelni 
polskich w dobie trudnych wyzwań, 
zmian ustawowych i obrony standardów 
kształcenia wobec wszechogarniającej 
inflacji wymogów, stawianych nie tylko 
przez mnożące się uczelnie prywatne.

Godność rektora najstarszej 
polskiej uczelni, powierzoną w de-
mokratycznych wyborach środowiska 
akademickiego, a nie z odgórnej no-
minacji, pojmował jako najbardziej 
prestiżową i zaszczytną w strukturach 
organizacyjnych nauki polskiej. Nie 
wykazał zainteresowania oferowanymi 
zaszczytami warszawsko-centralnymi. 
Po zakończeniu urzędowania rektor-
skiego pragnął poświęcić się przede 
wszystkim nauce, urzeczywistnieniu 
rozlicznych zamysłów badawczych, 
które wymagały częstszego i bardziej 
wytrwałego zajmowania przydzielonego 

mu specjalnie miejsca w czytelni pro-
fesorskiej w Bibliotece Jagiellońskiej. 
Starał się tam bywać każdego robocze-
go dnia w okresie obu kadencji rektor-
skich, ale z konieczności tylko w godzi-
nach porannych, przed urzędowaniem 
w Collegium Novum. Ograniczył tylko, 
ale nie zrezygnował z obowiązków pro-
fesorskich – wykładów czy seminariów, 
bo zawsze traktował je jako zasadniczą
misję nauczyciela akademickiego.

Od 2005 r., z nominacji Prezy-
denta Rzeczypospolitej, pełni funkcję 
przewodniczącego Społecznego Komi-
tetu Odnowy Zabytków Krakowa, który 
każdego roku dysponuje znaczącymi 
środkami państwowymi na rewalory-
zację zabytków miasta. Jest inicjatorem 
ważnych inicjatyw i przedsięwzięć – 
m.in. utworzenia dla wybitnych arty-
stów i uczonych Krypty Zasłużonych 
w podziemiach kościoła św. Piotra 
i Pawła, która byłaby kontynuacją Kryp-
ty Wawelskiej i Skałki. W Warszawie, 
w Świątyni Opatrzności Bożej, powsta-
łoby miejsce dla mężów stanu i polity-
ków. W ostatnich latach uhonorowany 
został kilkoma doktoratami honoris 
causa polskich uczelni akademickich 
m.in. Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu, Uniwer-
sytetu Świętokrzyskiego w Kielcach.

Jest laureatem licznych nagród
i odznaczeń krajowych oraz zagranicz-
nych, wysoce prestiżowych w świecie 
nauki i polityki, które trudno byłoby 
tu wymieniać bez narażenia na od-
stępstwo od precedencji. Wiele z nich,
tych ważnych i znaczących, ale i tych
pomniejszych, by nie rzec lokalnych, 
jest mu bliskich wielce, bo są nace-
chowane serdeczną pamięcią i wdzię-
cznością. O kilku nie sposób nie wspo-
mnieć: jest oficerem orderu francu-
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skich Palm Akademickich, wyróż-
niony został Wielkim Krzyżem Za-
sługi na Rzecz Republiki Austrii, 
a w 2010 r. – Nagrodą Miasta Krakowa, 
w 2012 r. – Krzyżem Komandorskim.

Krakowianin Roku 2000 obda-
rowany został licznymi prestiżowymi 
godnościami  i odznaczeniami – jest 
m.in. honorowym obywatelem Radło-
wa. Tę godność, nadaną przez rodzi-
my Radłów, ceni sobie szczególnie. 
Z tej ziemi, obfitującej w talenty wyszli 
w czasach współczesnych m.in. Tadeusz 
Nowak, Sławomir Mrożek, Józef Baran, 
a wcześniej Jakub Bojko. Stąd wyszedł 
Ziejka w wielki świat, w którym bez 
wpływowego mecenasa, sam, o wła-
snych siłach, doszedł wyżej niż pewnie 
mógł przypuszczać. I kiedy zapytani 
przeze mnie moi studenci z tarnowskiej 
polonistyki o wskazanie najwybitniej-
szych postaci związanych z Radłowem 
i okolicami, podają na ogól dwa: Sta-
nisław Hozjusz i Franciszek Ziejka, 
bądź Franciszek Ziejka i Stanisław 
Hozjusz, nie kryję dumy, że i w moim 
życiorysie to nazwisko wiele znaczy. 

Zasługi Franciszka Ziejki dla 
Ziemi Mazowieckiej wynikają nie tylko
z jego funkcji i godności akademickich 
– w komisjach resortowych nauki, w tym
w Konferencji Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich, ale i z zainteresowań 
badawczych. Znalazły one swój nauko-
wy wymiar w kilku książkach Franciszka 
Ziejki – głównie w rozprawach: Legen-
da chłopów polskich. Poeci. Misjona-
rze. Uczeni, a następnie w książkach
Polska poetów i malarzy czy Mistrzowie 
słowa i czynu. W tej ostatniej książce 
sporo uwagi poświęcił pobytowi Zyg-
munta Krasińskiego w Krakowie i nie-
zrealizowanym zamysłom budowy po-
mnika „trzeciego” wieszcza w katedrze 
wawelskiej. Może więc obecnie – przy 
Jego wsparciu – znajdzie się miejsce 
i przychylność, na wmurowanie sym-
bolicznej, jak w przypadku Norwida 
i Chopina tablicy Zygmunta Krasińskie-
go w wawelskiej Krypcie Wieszczów? 
Franciszek Ziejka jest rzecznikiem 
tak pojętej, symbolicznej obecności 
Krasińskiego w panteonie królów, bo-
haterów narodowych i wieszczów.

Stanisław Dziedzic

Laudacja wygłoszona w Muzeum
Niepodległości w Warszawie, 29 sty-
cznia 2012 r., podczas uroczystości wrę-
czenia Profesorowi Franciszkowi Ziejce
przez Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego – Adama Struzika, medalu
„Pro Masovia”.
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− Rozpocznijmy od czasów gdy
wyszedł pan z domu, znalazł się w in-
ternacie szkoły średniej w Brzesku
i zaczął bardziej samodzielne życie.
Kto wtedy miał na pana największy
wpływ?

− Moja nauczycielka chemii 
i przez pewien czas opiekunka klasy,
pani Maria Schybal, której chyba by-
łem ulubieńcem i profesor Stanisław
Stefański, polonista w Państwowym
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-
cącym w Brzesku.

Pani Schybal wyobrażała sobie, 
że zostanę chemikiem, co mnie nieco 
denerwowało, bo nigdy nie miałem 
takiego zamiaru. Często chorowała. 
Czasem posyłała mnie wtedy do młod-
szych klas, żebym poprowadził za nią
lekcję. „Odwdzięczyłem się” jej w okru-
tny sposób, w noworocznej szopce, 
w której przepis na stworzenie jej po-
staci brzmiał w oparciu o Słowackiego:
„wrzućcie ziarnko złości małe, dwa 
morały przestarzałe i nic więcej”. Ona
to zniosła i nadal nade mną pracowa-
ła. Bardzo chciałbym z nią teraz po-
rozmawiać. Idee łączenia wiedzy hu-
manistycznej z przyrodniczą zrozu-
miałem o wiele później.

Stefański był opiekunem Samo-
rządu Szkolnego w czasach, gdy byłem
Marszałkiem Gminy Szkolnej, a rów-
nocześnie przewodniczącym Zarządu 
Szkolnego ZMP, zauroczonym socja-
lizmem. Jemu zawdzięczam to, że 
zrobiłem w tym okresie życia znacznie 
mniej głupstw niż mogłem był zrobić.

− A po szkole średniej?
− Antoni Makarenko.

„Być sobą”. 
Rozmowa z prof. Franciszkiem W. Mleczko
(w trakcie pracy nad książką, która ukaże się w 2013 r.)

− Z powodu?
− Wybierałem się na polonistykę 

UJ. Jako przodownik nauki miałem 
wstęp bez egzaminu. Po złożeniu 
dokumentacji spacerowałem po Rynku 
Krakowskim. W jednym z kiosków ku-
piłem Poemat pedagogiczny Maka-
renki. Zauroczył mnie opis jego pracy
z trudną młodzieżą, z bezdomnymi. 
Gdy zaproponowano mi wyjazd na 
studia w Związku Radzieckim, zgło-
siłem się na Wydział Pedagogiki i Psy-
chologii, w nadziei, że nauczę się jak 
zostać Makarenką.

− Potem studia, ludzie, których
pan spotkał, zaskoczenia? Kogo pan
teraz wspomina?

− Pierwszym był bezimienny 
moskiewski pijak. Po przyjeździe do 
Moskwy, było nie było, stolicy Kraju 
Rad, który mieliśmy naśladować, 
przeżywaliśmy różne rozczarowania, 
ale mówiono nam, że wszystko co złe, 
to pozostałości kapitalizmu. My w to 
wierzyliśmy. Pewnego dnia, spotkałem 
się oko w oko z taką pozostałością ka-
pitalizmu. Leżał na ulicy. Nikt się nim 
nie interesował.  Przestraszyłem się, że 
to ktoś chory. Podszedłem – widzę pijak, 
bełkocze – „pomagi, pomagi” (pomóż). 
Pomogłem mu wstać. On pyta: „Kto 
ty”. Odpowiadam: „Polak z Litwy”. 
Wiedziałem już, że Rosjanie boją się 
kontaktów z obcokrajowcami. Uspokoił 
się i mówi: „Ja mieszkam tu niedaleko, 
sam dojdę”. Ale ja, pełen humanitarnych 
uczuć odprowadziłem go do samego 
domu. W drzwiach pojawiła się jego 
żona i nasiadła z całym impetem na 
nas obu: „Wy pijanicy”. I do mnie: „Ty 
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taki synu rozpijasz mi męża!”. Wziąłem 
uszy po sobie i zwiałem do akademika. 
Po kilku dniach, wracam z uczelni, 
a na naszym podwórku siedzi na ławe-
czce ów pijak. Taki jakiś porządnie 
ubrany. Ucieszył się na mój widok. Przy-
szedł mnie przeprosić i zaprosić do
siebie. Żona chce mnie ugościć.

Mieszkali we dwie rodziny w je-
dnym pokoju. Na czas mojej wizyty 
współlokatorzy wyszli, ale wkrótce 
wrócili. Chyba z ciekawości, co to za 
Polak z Litwy. Ale nikt za dużo o sobie 
nie mówił. Nie wymienialiśmy nawet 
nazwisk. Z moim pijakiem spotyka-
liśmy się później tylko przypadkowo. 
Pomagał mi w przygotowaniach do 
egzaminów, uczył tamtejszego życia. 
Po co ci czytać ten duży buch – mówił 
przed moimi egzaminami z historii 
ZSRR, ty powinieneś wiedzieć to, co 
„położeno” (należy). A to krótko sfor-
mułowano w podręczniku dla szkół 
średnich. Nasi studenci to wiedzą. I przy-
niósł mi taki podręcznik. Zrobiłem tak, 
jak radził i dostałem piątkę.

Niestety, mój znajomy nadal czę-
sto był na gazie. Kiedyś, gdy był tylko 
na półrauszu, zapytałem go: „Wowka, 
czemu tak dużo pijesz?”. Odpowiedział: 
„To nasza znieczulica”. Zrozumiałem 
to dobrze, gdy u Kosidowskiego prze-
czytałem, że w dyktaturze Inków ważne
było stałe żucie koki przez plemiona 
podbite. Dyktatury potrzebują znie-
czulicy, pijaków, narkomanów, ludzi 
uzależnionych, niekoniecznie od uży-
wek. Wtedy, w czasie naszych rozmów 
z Wowką jeszcze nie byłem pewien 
czy socjalizm to dyktatura, ale po raz 
pierwszy przyszło mi do głowy, że my
w Polsce zrobimy lepszy socjalizm.
Po raz pierwszy wyobraziłem sobie rok
1956. Nikomu tego nie mówiłem, ale 
zapisałem w pamiętniku. Z pamiętni-

kiem miały miejsce wydarzenia, dzię-
ki którym zjawili się kolejni ludzie, 
którzy zdecydowali o mojej przyszłości.

− Kim oni byli?
− Dygnitarzami i przyszłymi 

dygnitarzami PRL.
− Kto konkretnie?
− Adam Rapacki i Adam Kru-

czkowski (syn Leona, późniejszy wice-
minister Spraw Zagranicznych w PRL). 
A rzecz miała się tak. Mój pamiętnik 
odkryła koleżanka, polska studentka, 
wpadająca często do naszego pokoju pod 
pretekstem czarowania nas i doniosła 
o nim do naszych władz zetespowskich. 
Było to w czerwcu 1951 roku. Mieliśmy 
tzw. Biuro Studentów Polskich w ZSRR, 
równoważnik Zarządu Okręgowego 
ZSP w Polsce, któremu przewodniczył 
Adam Kruczkowski. Wykorzystując to,
że donos wpłynął w czerwcu, gdy zda-
wano egzaminy, a potem wszyscy wyje-
żdżali na wakacje do Polski, Kruczkow-
ski ustalił z donosicielką, że o sprawie
poinformuje władze partyjne „i zajmie-
my się nią” zaraz po powrocie z wakacji. 
Tak się też stało. W październiku ogło-
szono nagle, z inicjatywy odgórnej, ze-
branie partyjne i samorządowe polskich 
studentów w Instytucie Pedagogicznym, 
w którym studiowałem. Nie wiadomo 
w jakiej sprawie. Okazało się, że chodzi
o mnie. Podobno, w pamiętniku, źle pisa-
łem o Związku Radzieckim. Widziałem 
przestraszone miny koleżanek i kolegów, 
z którymi się przyjaźniłem, niektórym 
pomagałem. Po sformułowaniu zarzutu 
zabrał głos Kruczkowski. Mówił o bólu, 
z jakim przyjął tę informację, tym więk-
szym, że znaliśmy dotąd Franka (nie
towarzysza, nie kolegę, a Franka!), jako
„odpowiedzialnego towarzysza, przyja-
ciela ZSRR”. Moi współtowarzysze 
poszli tym tropem. Zaczęli wyrażać 
podobne zdziwienie i chwalić mnie 
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jako dobrego starostę grupy polskiej. 
Siedzący za plecami innych, mój kolega
z pokoju, notował za co mnie tak chwa-
lili. Wtedy Kruczkowski zabrał głos
jeszcze raz i spytał, czy stawiająca za-
rzuty ma jakieś dowody. Okazało się, 
że nie ma. „Szukałam pamiętnika, ale 
nie znalazłam”. Wtedy wszyscy zaczęli
już brać mnie w obronę. Wyszedłem
z pralni oczyszczony.

− A Rapacki? Cały czas mówi
pan o Adamie Kruczkowskim.

− Za chwilę o Rapackim. Był 
wtedy Ministrem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Podczas wakacji 1952 roku 
uczestniczył w spotkaniu aktywu stu-
dentów polskich w ZSRR, na którym
jako członek Biura Studentów, zajmo-
wałem miejsce w prezydium. Zabrałem 
głos w dyskusji, by przekonać uczestni-
ków, że nie powinniśmy posyłać studen-
tów do Związku Radzieckiego, bo „my
tracimy wiarę  w socjalizm”.

− Jak zareagował Rapacki?
− Podsumowując dyskusję, naj-

pierw mówił o sprawach ważnych, a po-
tem, niby na marginesie, napadł na
całą salę w związku z moją wypowie-
dzią. „Tu siedzi – mówił – aktyw stu-
dentów polskich w ZSRR. Przed nami
młody, niedoświadczony kolega wypo-
wiedział się tak, jakby to było źle, że
wyjeżdżacie na studia do Kraju Rad.
I nikt z was nie zaprotestował! Trzeba
rozumieć sprawy. W Związku Radzie-
ckim też spotkacie ludzi i świnie. Ale 
trzeba wyciągać z tego mądre wnioski”.

Potem podszedł do mnie, mło-
kosa, po zakończeniu spotkania i mru-
knął: „musiałem…” Nie skończył.
Podszedł ktoś trzeci.

− Jak pan myśli – dlaczego Ra-
packi pana obronił?

− Często się nad tym zastanawia-
łem. Razem z Kruczkowskim obronili 

mnie przed wyrzuceniem ze studiów.
Wiadomo co to wówczas oznaczało.
Myślę, że on nie bronił tylko mnie, ale 
swego środowiska. Był synem Wincen-
tego Rapackiego, działacza spółdziel-
czego z czasów świetności polskiej spół-
dzielczości. Moi dwaj stryjowie (ludo-
wcy) i wujek (PPS-owiec) byli też dzia-
łaczami spółdzielczymi. Rapacki chyba 
wierzył w to, że dziecko z dobrego, we-
dług niego środowiska, nauczy się żyć
w tym narzuconym nam świecie.

− Ciekawe, że wśród ludzi, któ-
rzy wywarli wpływ na pana losy, w cza-
sie studiów w ZSRR, wymienił pan 
dotąd tylko Polaków i moskiewskiego 
pijaka. Czy nie było nikogo innego?

− Był profesor psychologii, jesz-
cze przedrewolucyjnego chowu, (bez-
partyjny bolszewik, jak mówiono 
o nim w uczelni, bo z racji pochodzenia 
społecznego nigdy nie wstąpił do 
partii). Nazywał się Korniłow, profesor 
psychologii. Do Korniłowa trafiłem, 
gdy rozczarowałem się nieco sowiecką 
pedagogiką i skoncentrowałem się na 
studiowaniu psychologii. Zwierzyłem 
mu się, że mam zdolność wyczuwania, 
gdy coś się złego dzieje moim bliskim. 
Przeżyłem też sytuacje, w których moi 
bliscy czuli się nieswojo, gdy ja źle wo-
bec innych postąpiłem. Dlatego chciał-
bym się zająć parapsychologią: szukam
jego pomocy w tej dziedzinie.

− I co powiedział?
− Że psychologia nie ma odpo-

wiednich narzędzi by naukowo zająć 
się tą problematyką. Jeśli zaryzykuję 
– mogę zostać nie naukowcem, ale 
szarlatanem. Dlatego on ma dla mnie 
inną propozycję: Profesor Gukasowa, 
z Wydziału Literatury, prowadzi ciekawe 
seminarium dla kandydatów na pisarzy. 
Przypadki, które mnie interesują można 
opisywać w literackiej formie. „Niech 
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pan idzie – mówi – do niej z mojego 
polecenia”. U Gukasowej, po zdaniu 
dodatkowego egzaminu państwowego, 
ukończyłem, na prawach drugiego 
Wydziału, specjalizację w dziedzinie 
literatury dziecięcej. Ale to była jedynie 
przykrywka. Ważne były dyskusje 
„z kandydatami na pisarzy” nad litera-
turą rosyjską, światową, w gruncie rzeczy
dyskusje o wartościach, z czego myśmy 
sobie do końca sprawy nie zdawali. 
Teraz, kiedy sam mam 80 lat, dopiero ich
rozumiem. On sam, Profesor Korniłow, 
nie mógł prowadzić takiej pracy. Zanad-
to był pod okiem władz. Ona robiła to za
niego, także w stosunku do nas, obcokra-
jowców. Dziś z dużą sympatią myślę 
o tych ludziach, którzy wówczas inwe-
stowali w nas, nie wiedząc co z nas
naprawdę wyrośnie.

− Traktuje ich pan jak przyja-
ciół Moskali? Miał pan przyjaciół rów-
nież wśród rosyjskich studentów?

− Miałem wiele dobrych koleża-
nek i kolegów. Jednego z nich trakto-
wałem jak przyjaciela. Był moim par-
tnerem od szachów. Nazywał się Jurij
Barzych. Był niewidomy. Potrafił zagrać
w pamięci całą partię. Siadał często za
mną lub obok mnie w czasie nudnych 
wykładów i szeptał „pion e2-e4”. Ale
ja potrafiłem zagrać tak najwyżej kil-
kanaście ruchów. Dopiero po zakończe-
niu studiów, gdy miałem już wracać do
Polski, powiedział mi, że stracił wzrok
po napadzie „Jeżowców” na jego ojca,
korespondenta miejscowej gazety.

Zrozumiałem, że bał mi się wcze-
śniej to powiedzieć. Ja także mu o wielu
swoich przeżyciach nie mówiłem. Nie
była to więc przyjaźń, ale ostrożne poczu-
cie wspólnoty.

− Przejdziemy do okresu po
studiach.

− Wydarzenia październikowe
1956 roku.

− Ale…
− Wiem, wiem. Mam mówić

o konkretnych ludziach, nie o wydarze-
niach. Kto po moich studiach zmienił 
moją drogę życiową? Myślę, że były to oso-
by związane z harcerstwem: harcmistrz
Józef Kret, harcmistrz Zofia Zakrzewska,
Naczelnik odrodzonego w 1957 r., Kra-
jowego ZHP i harcmistrz Jan Kinast,
z-ca Naczelnika tego Związku.

Józef Kret był jedną z kilkunastu 
osób, które przeżyły karną kompanię 
w Oświęcimiu. Przed wojną organizował 
razem z Aleksandrem Kamińskim wiej-
skie drużyny harcerskie. Jego działal-
ność zainspirowała mnie w 1956 do na-
pisania w „Drużynie” artykułu pt. Czy
będzie harcerstwo wiejskie? Po prze-
czytaniu tego artykułu Pani Naczelnik 
ZHP zaproponowała mi opracowanie 
programu i zorganizowanie zespołu 
przekształcającego dotychczasowe dru-
żyny ochockie (działające w Organizacji 
Harcerskiej PL) w drużyny harcerskie. 
Mianowała mnie Szefem Sztabu „Wieś”
Głównej Komendy Harcerstwa. Dało
mi to dwa lata bardzo ciekawej działal-
ności, opisanej w publikacji Lubimy 
Wesoło Działać, prowadzonej w kręgu
tak ciekawych ludzi, tj. Jacek Kuroń, 
szef Walterowców – drużyn harcerskich
nawiązujących do tradycji przedwo-
jennego Czerwonego Harcerstwa; Mie-
czysław Krajeński, Kierownik Działu 
Drużyn Starszych GKH, sprowadzony 
do Warszawy z Olsztyna, gdy z punktu 
widzenia Pani Naczelnik, ja za bardzo 
„obrosłem w piórka”; Jan Kinast, póź-
niejszy wiceminister w MSZ, rzeczy-
wiście urodzony dyplomata. W GKH 
był z-cą Naczelnika i Szefem Wydziału 
Zagranicznego. To on, w 1959 r., gdy 
nasze relacje z panią Naczelnik nieco 
się pogorszyły, przyszedł do mnie z in-
formacją, że Jurek Żołniekiewicz zgła-



270

Tadeusz Skoczek

sza się na doktoranturę w WSNS. Od-
powiedziałem: „Kiedy mam składać 
papiery?”. Zawsze rozmawialiśmy na 
skróty. Zostałem doktorantem w jedynie 
mnie wtedy interesującej dziedzinie 
– socjologii. Moim promotorem został
Zygmunt Bauman, dzięki któremu zna-
lazłem się na seminarium prowadzonym 
na Uniwersytecie Warszawskim przez 
profesora Juliana Hochfelda, wśród 
takich osób jak znana dziś powszechnie 
pani profesor Jadwiga Staniszkis, pro-
fesor Wesołowski czy zmarli młodo 
doktorzy Kuba Banaszkiewicz i Ale-
ksander Owieczko (dla mnie Olek, mistrz
delikatnej ironii, długoletni sekretarz 
Studiów Socjologicznych). Profesor 
Zygmunt Bauman był chyba ostatnią 
z postaci, które wywarły duży wpływ 
na moje życie. Zawdzięczam mu wybór 
tematu pracy doktorskiej oraz taki spo-
sób promowania, który pozwolił mi na
poszukiwania własnej drogi.

− Zaskoczył mnie pan taką 
deklaracją. Z profesorem Baumanem 
spotkał się pan po raz pierwszy, kiedy
miał pan 28 lat. Nikt później nie miał 
takiego wpływu na pana losy, jak lu-
dzie dotąd wymienieni?

− Sądzę, że nikt, ale pańska wąt-
pliwość uświadomiła mi, że powinie-
nem wymienić jeszcze dwie osoby: 
profesora Stefana Ignara i dr Teresę 
Malec, kanclerza WSIiE TWP w Olsz-
tynie. Profesor Stefan Ignar, w okresie 
o którym mówimy Prezes ZSL, wicepre-
mier, a równocześnie Dyrektor Insty-
tutu Społecznego na Wydziale Ekono-
micznym SGGW, był jedynym z re-
cenzentów mojej pracy doktorskiej, 
opublikowanej pt. Z badań nad akty-
wnością zawodową i społeczną chłopów1.

1 F. W. Mleczko, Z badań nad aktywnością zawo-
dową i społeczną chłopów, Ossolineum, Wrocław-
Warszawa-Kraków, 1964.

Gdy po 1968 roku zostałem „wyroto-
wany” z pracy w WSNS, profesor Ignar
zaproponował mi pracę w swoim In-
stytucie na Wydziale Ekonomiczno-
Rolniczym SGGW, gdzie pracowałem 
aż do emerytury. To on wprowadził 
mnie też do Komitetu Ochrony Środo-
wiska Polskiej Akademii Nauk, co miało 
duży wpływ na moje zainteresowania 
badawcze w pewnej fazie życia. Dla-
tego ma pan rację. Oni również mieli 
ogromny wpływ na moje zawodowe 
życie… Jak pan widzi, trochę się w tych
wspomnieniach pogubiłem.

− Trudno mi było uwierzyć, że 
po doktoracie nikt już na pana losy
tak mocno nie wpłynął.

− Chodziło mi o podkreślenie 
tego, że mniej więcej po doktoracie na
tyle dorosłem, iż przy każdej podejmo-
wanej przez siebie decyzji wiedziałem
czego chcę.

− Proszę o przykłady.
− Po pierwsze, wiedziałem już

czym chcę się zajmować. Z harcerstwa 
wyszedłem z pewną legendą. Wśród
instruktorów miałem wielu zwolen-
ników. Przez dwie kadencje byłem 
nieoficjalnym (tzn. niewskazanym przez 
partię) kandydatem na naczelnika ZHP. 
To się zmieniło, gdy w pewnym okresie 
sekretarzem KC ds. młodzieży został 
późniejszy Wicepremier oraz Minister 
Kultury i Sztuki – Józef Tejchma.
Przysłał do mnie swego współpraco-
wnika, a mego kolegę Janka Szewczyka, 
z informacją, że jest zgoda, żebym został
naczelnikiem, ale muszę zgłosić się do 
Sekretarza KC ds. Organizacyjnych, 
Edwarda Babiucha dla omówienia 
form współpracy z KC. Miałem ochotę
na wypróbowanie swoich sił w ZHP. 
Byłem też gotów na współpracę z Tej-
chmą i Babiuchem. Ale… Wiedziałem,
że zgłaszając się do Babiucha – nie
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mam prawa liczyć na samodzielność 
w roli Naczelnika ZHP. Postanowiłem
przeczekać. Przyjmą mnie bez takiej
wizyty – zostanę Naczelnikiem. Nie 
przyjmą – nie będę sobie tym zaw-
racał głowy.

− I nie przyjęli?
− Okazało się, że szczęśliwie

dla mnie, nie przyjęli.
− Słuchając pana odnoszę wra-

żenie, że był pan ulubieńcem władz 
PRL. Działały na pana korzyść nawet
wtedy, gdy pana „olewały”.

− Coś w tym jest.
− Czy w czasach PRL nie był

pan prześladowany? Teraz wielu przy-
pomina sobie szykany jakich dozna-
wali w latach PRL.

− We wspominaniu dawnych lat 
liczy się bardzo specyfika naszego 
podejścia do życia. Gdybym był typem 
człowieka, który pamięta głównie tych, 
którzy go krzywdzili, moją bohaterką 
byłaby donosicielka, której nazwiska 
nawet nie wspominam. Ale moim 
bohaterem jest ten, kto mnie przed 
jej donosem obronił. Ale, skoro mnie 
pan w tym kierunku popycha, podam 
panu przykład prześladowania. Miał 
miejsce w związku z moją służbą woj-
skową. W związku ze studiami za gra-
nicą, w normalnym czasie ominęła mnie
służba wojskowa. Przypomniano sobie
o mnie, gdy byłem już doktorem socjo-
logii. Razem z doktorem Zdzisławem
Grzelakiem („Miszą”) powołano mnie
do odbycia służby wojskowej w Pra-
cowni Socjologicznej GZP WP. Odby-
liśmy przewidziane ćwiczenia, potem 
prowadziliśmy badania z zakresu so-
cjologii wojska. Celnie strzelałem. Zda-
łem na piątki wszystkie egzaminy ze 
strzelania, ale ku zaskoczeniu moich 
bezpośrednich dowódców – pułkowni-
ków Olczyka i Staciwy, którzy drogą 

służbową złożyli wniosek do ówczesne-
go Ministra Obrony Narodowej o mia-
nowanie mnie (podobnie jak kilkudzie-
sięciu innych osób) na stopień podpo-
rucznika – Marszałek Marian Spychal-
ski przy moim nazwisku skreślił (nie
wiem czy osobiście) podporucznik i na-
pisał kapral. Do dziś przechowuję ja-
ko pamiątkę nietypową książeczkę 
oficerską z wpisem stopnia „kapral”. 
I wie pan co jej zawdzięczam? Że nie
powoływano mnie później na żadne 
okresowe ćwiczenia, które dokuczały 
potem wielu moim kolegom.

− Domyśla się pan czym kie-
rował się Marszałek Spychalski?

− Jako przewodniczący Rady
Przyjaciół Harcerstwa znał mnie 
osobiście. Nie był entuzjastą mojego 
podejścia do harcerstwa, a na dodatek, 
niedługo przed posłaniem wniosku 
o moje mianowanie oficerskie, odby-
ło się w obecności Marszałka Spychal-
skiego, spotkanie w sprawie działal-
ności ZHP, na którym wystąpiłem 
z ostrą krytyką aktualnego stanu 
związku. Podobno Spychalski przyjął
to jako krytykę wymierzoną w niego.
Dziwiła mnie ta jego małostkowość, 
ale w jakimś sensie czułem się uho-
norowany. Marszałek i starszy szerego-
wiec Mleczko. Godzien marszałkowe-
go kopniaka. Nie to wtedy było dla mnie
ważne.

− A co?
− Po zrobieniu doktoratu, ważne 

było to, co sobie właśnie uświadomiłem, 
że w życiu każdego człowieka nadchodzi
moment, kiedy już wie kim jest i jakie
warunki może stawiać w życiu. Nadcho-
dzi świadomość tego co jest ważne. Ja 
ten moment wyczułem. Od tego mo-
mentu nie mam, tak mi się przynajmniej 
wydaje, ludzi, którzy o moim losie 
przesądzają z zewnątrz. Mam tych, od
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których najwięcej się nauczyłem mi-
mo, że nie przesądzali o mym losie. 
Ba, czasem nawet o swym wpływie nie 
wiedzieli. I mam takich, którzy mi
moje życie przedłużyli. O nich chciał-
bym koniecznie powiedzieć.

− Kim są pańscy ludzie wpływu,
którzy o tym nie wiedzieli?

− W moim przypadku głównie
moi studenci. Przez całe życie miałem
do nich szczęście.

− Na czym polega szczęście
nauczyciela?

− Przede wszystkim na tym, że 
trafia na osoby niezwykłe. Dam panu
przykłady. Przykład pierwszy – profesor
dr habilitowany Włodzimierz Pawlu-
czuk. Sam wybrał sobie mnie na promo-
tora. Było to w 1964 roku. Jako młody
doktor socjologii pierwszy raz prowa-
dziłem seminarium magisterskie. Było
już trzecie kolejne spotkanie, gdy obok
przypisanych do mnie już seminarzy-
stów, pojawił się ktoś nowy. Podszedł
w czasie przerwy z pytaniem, czy mógłby
u mnie pisać pracę magisterską. Na jaki
temat? – zapytałem 

−	 O sekcie prawosławnej.
−	 Socjologia religii. Nie jestem                    

specjalistą w tej dziedzinie.
−	Ja się trochę na tym znam”. To

szczęście trafić na kogoś takiego. Skusił
mnie. Powiedziałem więc:

„Dobrze. Ja będę pilnował po-
prawności metodologicznej – żeby to
było naukowe, a nie własne »widzimi-
się«. A pan odpowiada za resztę.

−	Właśnie dlatego pana wybrałem.
−	 Jak to mnie pan wybrał?
−	 Spędziłem po godzinie u każ-

dego promotora. Tylko pan mi pasuje”.
Bezczelny to on był od początku. 

Napisał pracę, która po poprawkach 
wskazanych przez prof. Marię Ossow-
ską stała się jego pracą doktorską.

Profesor W. Pawluczuk socjolog, antro-
polog i religioznawca, to w duszy także
poeta. Próbowałem razem z nim pisać 
sztukę dramatyczną na materiale z cza-
sów kościuszkowskich, ale nie dotrzy-
małem kroku. Myślę, że więcej się 
od niego nauczyłem niż on ode mnie.
Przykład drugi ma dla mnie wydźwięk 
symboliczny. Dotyczy całej grupy 
moich magistrantów, którzy bronili 
prace w roku mojego 80-lecia. Czytel-
nicy sami ocenią, niektóre z tych prac.
Ich fragmenty będą drukowane w tej
książce. Są analityczne i zaangażowa-
ne jak np. Pegeerowski alarm. Dla mnie
człowiekiem-podarkiem, zjawiskiem
podobnym jak Pawluczuk, jest Jadwiga
Tylman, autorka ciekawej w formie 
i treści, samodzielnie napisanej pracy 
o śmieciarzach. Czy będzie kiedyś 
profesorem, jak Pawluczuk? Nie wiem.
Jest szefową firmy, do różnych misji ma 
predyspozycje. Pawluczuk twierdzi, że 
musiał zostać profesorem, bo do niczego
innego się nie nadawał.

− Ciekawi mnie pański przy-
kład trzeci.

−  Nie będzie prostym powtó-
rzeniem poprzednich. W swojej karierze 
naukowej prowadziłem seminaria 
magisterskie w WSNS, na UJ, w SGGW 
i w WSIiE TWP w Olsztynie. W każdej 
grupie pojawiał się jakiś skarb. Ale 
tym razem podam przykład naukowo 
niezrealizowany. Rzecz miała się tak: po-
proszono mnie o poprowadzenie semi-
narium doktorskiego w jednej z uczelni, 
która w międzyczasie utraciła prawa 
nadawania doktoratów. Jednym z dok-
torantów był Marek Książek. Absol-
went historii sztuki, były członek STS,
w pracy zawodowej wieloletni wicepre-
zes Cepelii, a od kilku lat orędownik 
niepełnosprawnych. Dla mnie przede 
wszystkim człowiek niezwykłej in-
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tuicji. Zamarzyło mi się, by podjął, 
pod moim kierownictwem, pracę 
z pogranicza socjologii i psychologii, 
w zakresie parapsychologii. Taką, 
o jakiej ja marzyłem, gdy szedłem na 
konsultację do Korniłowa. Fatum spra-
wiło, że ta praca też nie została zrealizo-
wana. Być może wkraczam już w zaklęte
rewiry?

− Zostawmy te rewiry. Ze swej
strony powiem, że wśród przytoczo-
nych przez pana przykładów, spo-
dziewałem się też innego.

− O kim pan myśli?
− O premierze Waldemarze 

Pawlaku.
− Waldemar Pawlak nigdy nie 

występował w roli mojego studenta. 
Przed laty byłem oficjalnie i od czasu 
do czasu bywam jego doradcą, co 
w przypadku socjologa interesującego 
się także socjotechniką, jest rzeczą 
naturalną. Nasze relacje nigdy nie ukła-
dały się jako relacje mistrz i uczeń. 
Bywałem (oficjalnie i prywatnie) jego 
doradcą. Szybko jednak przekształcił 
się w partnera, a z biegiem czasu uzy-
skał nade mną przewagę w kilku dzie-
dzinach. Nawet w takich, w których ja
powinienem być lepszy. Pawlak ma nie-
zwykły instynkt wyszukiwania cie-
kawych publikacji w dziedzinie spo-
łecznej. O wielu z nich dowiaduję się 
właśnie od niego. Ma też znacznie 
większe ode mnie doświadczenie 
gospodarcze. Zaliczam go – z mojego 
punktu widzenia – do takich osób jak 
Pawluczuk czy Tylman, które w jakiejś
fazie życia występowały w roli moich
uczniów, ale od początku były partne-
rami, pod wieloma względami lep-
szymi ode mnie. Pawlaka odróżnia 
od nich również to, że nie jest czło-
wiekiem nauki, ale wiedzę potrafi 
przekształcić w umiejętność. To wyjąt-

kowy polityk. Gdyby swoją karierę
najmłodszego premiera, który potrafi 
odejść, a potem wrócić, zrobił w USA
napisano by o nim już kilka książek 
i cieszyłby się powszechnym uznaniem,
na które zasługuje.

− Dziękuję panu za rozmowę.
− Ale chcę jeszcze powiedzieć 

o ludziach, którzy przedłużali mi życie.
− O kim pan myśli?
− O lekarzach i o opatrzności.
− A to mnie pan zaskoczył.
− Jestem człowiekiem, który 

w jednym roku przeżył 3 katastrofy: 
wypadek samochodowy z dwukrotnym 
dachowaniem i przeskoczeniem przed-
niej szyby na tylne siedzenie bez ude-
rzenia w nasze głowy, tj. głowy kiero-
wcy i moją; trzęsienie ziemi w Buka-
reszcie, w czasie którego, a ściśle mó-
wiąc tuż przed nim, znajdowałem się 
w sali konferencyjnej Rumuńskiej 
Akademii Nauk, w której w czasie 
trzęsienia spadł sufit – ale nas tam już
nie było oraz zawiniony własną nie-
uwagą, upadek na piwniczne, beto-
nowe schody w naszym domku na 
działce. Gdy o tych trzech wydarze-
niach opowiedziałem jednemu z mo-
ich szachowych partnerów, profeso-
rowi filozofii, niedowiarkowi Jurkowi
Ładyce, powiedział: „Opatrzność nad
tobą czuwa. Będziesz długo żył”. Pan
profesor Kampka w podobnej sytuacji
mruknął: „Opatrzność czuwa nad sta-
rymi grzesznikami”. Opatrzność „sper-
sonalizowana”, czuwała też nade mną,
gdy dostałem udaru. Późnym wieczorem 
przestałem ruszać prawą ręką. Zamil-
kłem. Żona. Telefon. Karetka pogoto-
wia. Szpital na Sobieskiego. Pani 
doktor Anna Bochyńska, stwierdziła, 
że niezbędne jest błyskawiczne użycie 
środka, na zastosowanie którego pot-
rzebna jest zgoda. Mrugam, że tak, że 



274

Tadeusz Skoczek

się zgadzam. Ale to nie wystarcza. Tele-
fon pani doktor do mojej żony. Nie 
odpowiada. Wyszła ze Smykiem na 
spacer. Pani doktor dzwoni do mojego 
syna. On jest poza Warszawą, ale do-
dzwania się do swoich przyjaciół z osie-
dla, w którym mieszkamy, oni znajdują 
żonę. Żona wyraża zgodę – telefonicznie.
Pani doktor jej ufa. Stosuje ten środek. 
Dzięki niej i pomocy pani Bożeny Brze-

skiej, logopedy, szybko odzyskałem 
mowę, sprawność fizyczną i mogłem 
wrócić do swojego naukowego życia. 
W hołdzie obu paniom napisałem Cy-
wilizację podarków. Dziś myślę o nich, 
jako o ludziach, którzy wywarli naj-
większy wpływ na moje życie. (2011)

Tadeusz Skoczek

18 czerwca 2011
Byliśmy z grupą znajomych u Ka-

zia Jaszczyka w Złotokłosie. Zgromadzi-
ła nas jubileuszowa okoliczność związa-
na z Markiem Książkiem. Czy to możli-
we, aby ten jowialny i niezwykle uczyn-
ny osobnik miał już sześćdziesiąt pięć
lat? Wprawdzie ma wyraźną nadwagę, 
co przy jego niewielkim wzroście potę-
guje niepokój kolegów (kto jej nie ma,
ja też z tym bezskutecznie walczę), 
ma wyraźne tendencje przywódcze
przejawiające się w dyktatorskim przy-
woływaniu kolegów do aktywności na 
wielu różnych obszarach, ma też wiele
przywar wieku dojrzałego, których nie
wypada przy jubileuszu wypominać 
– ale nikt nie podejrzewa go o wiek
emerytalny…

Poznałem Marka pod koniec lat 
siedemdziesiątych, podczas dorocznie 
organizowanych Targów Sztuki Ludowej 
na krakowskim Rynku. W 1974 roku 
rozpocząłem studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Rodzice pomagali mi, 
głównie w zakresie „żywieniowym”,
dostarczaniem płodów rolnych. W zna-
nym akademiku „Żaczek”, przy krakow-
skich Błoniach, mieszkało nas wielu 

Franciszek W. Mleczko w moich zapiskach

inteligentów „z awansu”. Studenci po-
chodzący ze wsi i małych miasteczek 
żyli skromnie, natychmiast też poszu-
kiwali źródeł zarobkowania, aby odcią-
żyć pozostawione na prowincji rodzi-
ny. Naturalnie każdy przywoził w nie-
dziele swoją „wałówkę”, dzielono się nią
z kolegami, biesiadowano. Ja przywo-
ziłem śledzie marynowane, przygoto-
wywane przez mojego dziadka, Marek 
Siarkowicz kremówki z Gorlic, a inny 
kolega bimber. Wszystko to naraz kon-
sumowaliśmy, nieraz w jeden wieczór.
Na inne wieczory należało zapracować. 
Wielu kolegów postarało się o książe-
czki studenckiej spółdzielni „Żaczek”, co 
zaradniejsi mieli ich kilka. Leszek Wo-
łosiuk, nieco starszy kolega z poloni-
styki zaprowadził mnie do organizato-
rów owych targów. 

Wstyd przyznać, ale krępowała 
mnie ta praca. W tamtych czasach ukry-
wało się swoje pochodzenie. Na pyta-
nie: „Skąd przyjechałeś do Krakowa?”
– odpowiedziałem – „Z Bochni”. Praw-
dopodobnie chciałem uniknąć odpo-
wiedzi, w pełni prawdziwej, kryłem
swoje wiejskie pochodzenie. Zamiast 
wymieniania rodzinnej wsi Proszówki, 
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mówiło się ogólnie najbliższe miasto.
W moim przypadku była to powiatowa
Bochnia. Wspomniany kolega też nie
mówił skąd pochodzi, ale na wyraźną
zaczepkę o brzmienie swojego nazwiska 
odpowiadał odważnie: „Urodziłem się 
na Pomorzu. Moi rodzice byli wysiedle-
ni z terenu dzisiejszej Białorusi, ojciec
może mieć korzenie ukraińskie, matka
ormiańskie”.

Leszek próbował reżyserować 
słuchowiska w studenckim radiowęźle 
o znaczącej nazwie „Alma-Radio”, 
jakieś okolicznościowe spektakle tea-
tralne. Raz nawet był asystentem reży-
sera widowiska plenerowego organi-
zowanego podczas „Dni Gazety Krako-
wskiej”. Pamiętam to doskonale, bo za 
funkcję inspicjenta (polegającą na do-
prowadzeniu chłopskiej furmanki na 
rynek i bezpieczną przejażdżkę wśród 
tłumów krakowian) otrzymałem 150 
złotych. Wystarczy dodać, że za mie-
sięczne mieszkanie w „Żaczku” płaciło 
się wtedy 120 złotych.      

Kiedy Leszek Wołosiuk zapro
wadził mnie latem 1977 roku do biura
Targów Sztuki Ludowej w Krakowie, 
gdzie trafiłem na jakiegoś bufona 
z Warszawy (tak mi się wtedy wyda-
wało). Wszyscy mu niemiłosiernie czap-
kowali, a mnie to złościło. W dodat-
ku do dobrej krakowskiej tradycji 
należało nie lubić warszawiaków. Był
to właśnie Marek Książek, który bez-
pardonowo pouczał krakusów jak ma-
ją postępować. Nie pamiętam już 
w jakiej sprawie, ale chodziło o dele-
gacje gości zza granicy. Bronisław 
Kurek i Józef Spiszak proponowali 
obiad w Wierzynku i cepeliowskie 
laleczki krakowskie jako pamiątki, nie 
mieli jednak obcojęzycznych folderów.  
Zapomniałem już jaki ustalono scena-
riusz przyjęcia uczestników konfe-

rencji Sekcji Europejskiej Światowej
Rady Rękodzieł, ale pamiętam, że noc
spędziłem na pisaniu tekstu o Targach. 
Wypożyczono mi kilka segregatorów 
z urzędowymi pismami, moim zada-
niem było napisać tekst do krótkiej
notatki na temat założeń programo-
wych targów, podstawowej misji, 
historii. Nad ranem Leszek odebrał 
ode mnie rękopis, bo na maszynie
 jeszcze nie umiałem pisać, a w połu-
dnie „rewizor” z Warszawy otrzymał 
kilka wersji tłumaczenia mojego tek-
stu. Podczas wieczornej kolacji rozdał
gościom eleganckie teczki z informa-
cjami po polsku i jednocześnie w ich
ojczystych językach. Członkowie World
Crafts Council, organizacji afiliowa-
nej przy UNESCO, w której „Cepelia”
była wówczas chyba jedynym przed-
stawicielem z terenu państw Europy
Wschodniej, nie kryli zadowolenia. 

Prezes – senior Bronisław Kurek 
jest wybitnym działaczem kultury. To 
on był pomysłodawcą i współtwórcą 
Targów Sztuki Ludowej. Był preze-
sem Spółdzielni im. Stanisława Wys-
piańskiego, zatrudniał sporą grupę 
ludowych artystów, organizował wiele 
imprez kulturalnych o ważnych cechach 
edukacyjnych. Niedawno przyznaliśmy 
mu Nagrodę Orkana za całokształt 
pracy: za czasopismo „Łan”, które 
mimo podeszłego wieku redaguje, za 
powołanie i prowadzenie Towarzystwa 
Przyjaciół Kultury Ludowej oraz za 
wybitne zasługi w propagowaniu kul-
tury regionalnej, obyczaju, stroju 
ludowego, muzyki, za rozbudzanie 
zainteresowania społecznego daw-
nymi narzędziami rolniczymi, sprzę-
tem gospodarstwa domowego i wiej-
ską kulturą materialną . Ten cytat 
z protokołu kapituły obradującej 
w Centralnej Bibliotece Rolniczej 
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w Warszawie w 2005 roku przywodzi 
mi na myśl niezrealizowany pomysł 
opublikowania w jednej broszurze 
wszystkich dokumentów tej presti-
żowej nagrody. W roku 2012 będziemy
mieli jej dziesiątą edycję.

Targi Sztuki Ludowej organi-
zował Centralny Związek „Cepelia”, 
Spółdzielnia Wyspiańskiego oraz Kra-
kowska Komisja Środowiskowa, na 
czele której stał Andrzej Wójtowicz, 
znany mi skądinąd prezes Spółdzielni 
Rękodzieła Artystycznego „Starodruk” 
w Krakowie, gdzie oprawiłem sobie 
wiele książek. Centrala Przemysłu Lu-
dowego i Artystycznego była w latach
stalinowskich jedynym ratunkiem dla 
prywatnego introligatora, słynnego Ja-
hody. Ludwik Jahoda, syn Roberta, ura-
tował w ten sposób ciągłość rzemieśl-
niczą zakładu utworzonego w 1886 roku. 
Status spółdzielni pozwalał przetrwać 
pomysły likwidacyjne. Za Jahodą poszl
i inni introligatorzy. Przetrwali z „Cepe-
lią” aż do czasów transformacji. Dopiero
drapieżny kapitalizm, jaki wkradł się
do naszej gospodarki po 1989 roku
unicestwił tego rodzaju rękodzielnic-
two artystyczne. A trzeba wiedzieć, że
najstarsze zabytki piśmiennictwa pol-
skiego rekonstruowali właśnie „cepe-
liowscy” introligatorzy, ich dziełem są
też oprawy rękopisów Mickiewicza
i Słowackiego, przechowywane w Bib-
liotece Jagiellońskiej. „Starodruk” ist-
nieje w obecnej formie organizacyjnej
od 1950 roku.

Zacząłem współpracę ze „Staro-
drukiem” od oprawy mojej pracy ma-
gisterskiej, co było przedsięwzięciem
nieosiągalnym dla tego typu wydaw-
nictw. Załatwił mi to Jasiu Maciejow-
ski, nieżyjący już mój szwagier, któ-
ry na krakowskim Kazimierzu praco-
wał po sąsiedzku ze „Starodrukiem”.

Wójtowicz pracował na Estery 18, a Ja-
siu chyba pod 16, czy odwrotnie. Dzi-
siaj po Zakładzie Specjalistycznym 
PTTK „Foto-Pam” nie ma już śladu.
Nie przeżyli „urynkowienia” produ-
kcji pamiątek turystycznych.

Inny prominentny organizator 
Targów, Józef Spiszak był prezesem 
Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego 
„Imago Artis”. Firma miała piękną his-
torię, chroniła organizacyjnie krakow-
skich złotników od 1947 roku, wyzna-
czała kierunki stylu sztuki i rzemiosła.
Istniała jeszcze w stanie wojennym,
bowiem w 1983 roku Krajowa Agencja
Wydawnicza w Krakowie wydała pię-
kny album z fotografiami Adama Bu-
jaka, poświęcony swojej historii i ów-
czesnym produktom biżuterii. W tytule
było srebro i złoto1. Pamiętam, że od
połowy 1980 roku starał się prezes
o środki na to wydawnictwo, pamię-
tam, że wielokrotnie przychodził w tej
sprawie do moich kolejnych dyrekto-
rów w Wydziale Kultury i Sztuki Urzę-
du Miasta Krakowa; Andrzeja Dyi, Jana
Czepiela i Tadeusza Prokopiuka. Mam
ten album z pięknymi dedykacjami
w mojej bibliotece w Proszówkach…
Józef Spiszak jest do dziś szefem ko-
mitetu organizacyjnego Międzynaro-
dowych Targów Sztuki  Ludowej
w Krakowie.

Wielokrotnie spotykałem Mar-
ka Książka podczas targów organizo-
wanych pod koniec wakacji. Zjawiał 
się w biurze przy ul. Westerplatte 13
(po latach w tym właśnie lokalu miałem 
prywatny biznes prowadzony z Maćkiem 
Gurgulem i Lubkiem Łopatowskim; 
1 Sprawdziłem w katalogu Biblioteki Narodowej,
zob.  Krakowskie srebro i złoto, „Imago-Artis”  
Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego, 
opracowanie A. Wierzchowski, J. Bittner, fotografie 
A. Bujak, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków
1983.
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Lubomir zmarł  nagle rok temu). 
Połączyliśmy wtedy dwie firmy: moją 
Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą 
i ich hurtownię papieru „Exartim”. 
Przejęliśmy nawet wydawanie „Wieści”,
co było przyczyną naszego bankruc-
twa w 1993 roku, tuż po objęciu przez
Waldemara Pawlaka funkcji premiera,
jest to jednak temat na odrębne wspo-
mnienie. 

Kiedy przybywali koledzy 
z Warszawy pojawiał się stres, szybko
sprzątano kieliszki i zagryzkę. Przesia-
dywałem w biurze targów nawet w cza-
sach, kiedy byłem wielkim urzędni-
kiem państwowym (tak się wtedy mó-
wiło, choć pracowałem w samorzą-
dzie) i jako inspektor wojewódzki (ko-
ledzy nazywali mnie z galicyjska „rad
cą dworu” czy nawet „nadradcą”) 
podejmowany bywałem, jak kiedyś 
Książek, jak „rewizor”. Niedługo się 
mnie jednak bano, Seweryn Wisłocki 
znał mnie z działań w studenckich 
klubach „Nowy Żaczek” i „Rotunda”, 
szybko więc spacyfikował nieprzyje-
mne nastroje, zresztą wszechobecny 
na takich imprezach trunek szybko 
„rozwiązywał języki” i niwelował nie-
potrzebne bariery. Seweryn miał w biu-
rze targów bardzo zabawowego przy-
jaciela o nazwisku Smoleński, przycho-
dził też Wawrzyniec Sawicki, bywalec
klubu „Pod Jaszczurami”, świeżo po po-
wrocie z Austrii, który pracując w PTHW
potrafił załatwić „asygnatę” na pa-
pier, dokument wielce pożądany wśród
wydawców, szczególnie w stanie wo-
jennym. Dzięki takim znajomościom
imożliwościom, reaktywowany został
w 1984 roku krakowski „Student”. 

Z Markiem Książkiem poz-
nałem się jednak gruntownie i zaprzy-
jaźniłem dopiero w Warszawie, pod 
koniec pierwszej dekady XXI wieku. 

Pracując w Muzeum Narodowym kon-
taktowałem się wielokrotnie z Cepelią, 
mieliśmy nawet organizować ich jubi-
leuszową wystawę plakatów. Niestety
dla przemądrzałych kuratorów wysta-
wa związana z wzornictwem przemy-
słowym tej instytucji była zbyt wiejska,
niska, nawet – mówiono – „badziewna”.
Przykre to, ukazujące kompletne nie-
zrozumienie wartości, jakie na przes-
trzeni lat Cepelia stworzyła.

Zaczęliśmy natomiast, przygoto-
wywać warszawskie obchody Świato-
wego Dnia Niepełnosprawnych (ogło-
szonego przez ONZ, obchodzonego 
zawsze 3 grudnia). To „razem” nie jest 
precyzyjne, nasz wkład pracy nie był
symetryczny. Marek był spiritus movens
całego przedsięwzięcia…   

Na owym sześćdziesięciopięcio-
leciu Marka obecny był Profesor Fran-
ciszek W. Mleczko. Zgadaliśmy się nie-
co o jubileuszach. Wydałem niedawno 
autobiografię Jasia Wysogląda2, na-
wet dwa wydania książkowe po 1000 
egzemplarzy, kolportowane wyłącznie 
wśród znajomych, po gminach, wiej-
skich stowarzyszeniach, wśród straża-
ków z OSP. Zacząłem więc namawiać
jubilata do napisania kolejnej książki
do mojej serii. Zmusi go to do przej-
rzenia własnego archiwum, przypomi-
nania sobie wielu zdarzeń, sięgnięcia
po wiedzę kolegów, znajomych, rodziny. 
Pozwoli ocalić fotografie, z pewnością
rozproszone w różnych miejscach. Sło-
wem ocalić od zapomnienia.

Marek natychmiast zriposto-
wał: „Ja mam dopiero 65 lat, ale Profe-
sor 6 listopada 2011 roku przekroczy
osiemdziesiątkę”. Tak powstał nowy
projekt.    

2 J. Wysogląd, Moje ciekawe życie, posłowie T. 
Skoczek, Warszawa 2009: II wyd. 2010.
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Mam nadal w pamięci wrażenia 
sprzed dwóch dni. Kazik wyprawił 
niezwykłą ucztę. Nie wiedziałem, że 
ma tak wielkie zdolności kulinarne. 
O jego możliwościach organizacyjnych, 
zasługach dyplomatycznych, wiedzy 
kulturowej i mirze towarzyskim wiemy
wszyscy od lat. Poznałem go na prze-
łomie lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych. Byłem wtedy urzędnikiem 
w krakowskim magistracie, odpowia-
dającym między innymi za wymianę 
zagraniczną instytucji i twórców z Kra-
kowa i całego województwa. Urząd
Miasta Krakowa był wtedy jednocze-
śnie urzędem wojewódzkim. PRL miał
wiele wad, ale nie rozwijano nadmier-
nie biurokracji, ta przyszła do nas
z tzw. transformacją i z nieco później-
szą eurodemokracją. Ówczesne Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki odpowiadało
za politykę państwa, również tę prezen-
towaną za granicą. Składałem corocz-
ne plany wymiany i współpracy, zała-
twiałem paszporty, uczestniczyłem 
w komisjach oceniających wartości 
artystyczne wysyłanych za granicę grup. 
Dziś można utyskiwać i narzekać na 
zniewolenie ze strony tamtejszej władzy, 
wtrącać kąśliwe uwagi o cenzurze, 
dyktaturze itp. Zatraca się w tym pędzie 
denuncjatorskim prawdziwy obraz: 
tak było, możemy się tego wstydzić, 
możemy lustrować ludzi i instytucje. 
Jeśli rzeczowo nie opiszemy tamtejszych 
realiów, nie ocenimy uczciwie tamtych
dokonań (dobrych i złych) zostanie nam
obraz rzeczywistości i kultury zakła-
many, pełen konfidentów, tajnych współ-
pracowników, obraz nieobiektywny
i niesprawiedliwy. 

Zresztą mam „pod ręką” przy-
kład pewnego pracownika „Pagartu”, 

który przywoził do Krakowa „towa-
rzyszy radzieckich”, paradował z poka-
zywaną mimochodem bronią, kazał 
do siebie mówić „towarzyszu dyrek-
torze” – co w Krakowie nie uchodziło 
i nie przechodziło przez usta. Dziś ten
prominentny przedstawiciel establish-
mentu tamtych czasów jest równie
prominentnym działaczem kombatan-
ckim oraz prezesem jednej z organi-
zacji kresowych…

Kazimierz Jaszczyk był swego
czasu podporą biura „Lewiatana”, dy-
rektorem generalnym organizacji na-
wiązującej do przedwojennego stowa-
rzyszenia kupców i przedsiębiorców,
wtedy raczej konserwatywnego, ale
nie zachowawczego. Z archiwum mo-
jego wyjmuję deklarację programo-
wą i czytam w niej o założonych ce-
lach: Chcemy mieć znaczący wpływ
na kierunek polityki gospodarczej 
w Polsce. Tę część swojej aktywnej 
działalności związek będzie prowadził
poprzez profesjonalny i oparty na po-
ważnych materiałach merytorycznych
lobbing wśród elit politycznych, społe-
cznych, a także w mediach. Zetkną-
łem się z grupą pracując w latach 1998-
2006 w telewizji publicznej. 

Mam też wycinek z tygodnika 
„Wprost” nr 20 (1016) z 2002 roku, re-
dagowanego wtedy przez byłego towa-
rzysza Marka Króla (w schyłkowym 
okresie PZPR, w latach 1989 i 1990, 
ten działacz Socjalistycznego Związku 
Młodzieży Polskiej z Poznania był 
sekretarzem Komitetu Centralnego, do 
1991 r. posłem partii do sejmu kontra-
ktowego oraz rzecznikiem jej klubu par-
lamentarnego) szkalujący działaczy
gospodarczych aktywnych w Lewia-
tanie. Wymienia się tu Andrzeja Aren-
darskiego, Henryka Goryszewskiego, 
Aleksandra Gudzowatego, Romana
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Jagielińskiego, Wiesława Kaczmarka,
Jana Kulczyka, Jacka Piechotę, Janu-
sza Steinhoffa (celowo powtarzam naz-
wiska w kolejności alfabetycznej i bez
„wprostowych” epitetów).

Janina Blikowska doszukuje
się w powstaniu grupy Lewiatana
nagannych motywów politycznych 
pisząc: W kopalni soli w Wieliczce
z prezydentem Aleksandrem Kwaśnie-
wskim spotkali się pięć lat temu szefo-
wie dużych polskich firm, m.in. Agrosu, 
Stalexportu, PLL LOT, Centrostalu,
Petrochemii, Ciechu. Tak powstała Gru-
pa Wieliczka – silne lobby przemysło-
we i polityczne, identyfikowane z Soju-
szem Lewicy Demokratycznej. Wkrót-
ce Grupa Wieliczka przekształciła się
w Związek Polskiego Przemysłu, Han-
dlu i Usług Lewiatan. (...) Nowy Lewiatan
chce uchodzić za apolitycznego obrońcę 
interesów wielkich firm. Owszem, broni 
ich interesów, ale nie jest apolityczny. 
Jest raczej ponadpartyjnym sojuszem 
firm i osób żyjących z interesów ze
skarbem państwa.

Warto po dziesięciu latach zas-
tanowić się co zostało z tej diagnozy 
tygodnika „Wprost”, wystarczy czytać 
gazety, zerknąć na stronę Polskiej Kor-
poracji Prywatnych Przedsiębiorców 
„Lewiatan”. Organizacja zrzesza blisko 
4 tysiące podmiotów, reprezentuje jed-
nak nie tylko ich interesy. Henryka Bo-
chniarz – prezydent PKKP, bez względu
na to czy ją lubimy czy nie – musimy
przyznać, jest znaczącą personą w pol-
skiej gospodarce, a niekiedy i polityce.
Nagrody „Lewiatana” mają swój wielki
prestiż i są pożądane, nie tylko w śro-
dowiskach gospodarczych. Wśród lau-
reatów znajdziemy ważne nazwiska: 
Leszek Balcerowicz, Władysław Barto-
szewski, Jerzy Buzek, Marek Edelman,
Jerzy Hausner, Tadeusz Mazowiecki,

Barbara Skarga, Lech Wałęsa3.
21 czerwca 2011

Zebrała się „grupa refleksji”
u Marka. Przekonujemy Profesora Mle
czko, że warto napisać autobiografię.
Długo rozmawiamy, z rzadka się odzywa.
Notuje jednak niektóre myśli skrupu-
latnie. Niesłychanie to pożyteczna cecha. 
Potrafi nieraz nas zaskoczyć cytowaniem 
poszczególnych sformułowań, nieraz 
nawet bon motów. Nie tylko ma niezbyt 
często obserwowaną u współczesnych 
uczonych – i stosowaną, celnie wykorzy-
stywaną – umiejętność zapisania rze-
czy ważnych, lecz także cechuje go nie-
zwykła pamięć. Jestem pełen podziwu. 
U mnie z pamięcią gorzej… Profesor
robi mi przyjemność, cytując moje
słowa (czy to nie aby moja próżność?). 
O niektórych zupełnie zapomniałem.
Brzmią one jak stwierdzenia zbliżone
do przysłowia, jak związki wyrazowe; 
celne, krótkie, dowcipne i nawet mą-
dre (to jednak próżność dyktuje mi
takie słowa), jak zręcznie wymyślony
slogan, dowcipna i aluzyjna myśl… 
Powinienem i ja zapisywać więcej, ulo-
tna pamięć gubi nie tylko słowa, lecz
także plany działania czy zamierzenia,
które najczęściej pojawiają sie podczas
bezsennych nocy. Rano znikają.

Tadeusz Skoczek

3 W 2011 roku nagrody specjalne otrzymali Krys-
tyna Janda i Aleksander Smolar, nagrodę im.
Władysława Grabskiego – minister Bogdan Zdro-
jewski, nagrodę Andrzeja Wierzbickiego – Jerzy
Starak.
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Bibliografia zawartości rocznika 
„Muzea Walki” (1968-1991)

W końcu lat 50. XX w zosta-
ło utworzone w Warszawie Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Rewolucyj-
nego. W swoim zakresie działalności
merytorycznej – jak każda instytucja 
tego typu – od początku swego istnie-
nia powinna prowadzić systematyczną
działalność edytorską. Jednak dopiero 
po dziesięciu latach udało się sfinali-
zować wydanie pierwszego tomu rocz-
nika „Muzea Walki”. 

Dzisiejszy czytelnik, być może 
nie rozumie potrzeby prezentowania 
osiągnięć muzealników poprzedniej 
epoki, tym bardziej, że dotyczą krytycz-
nie ocenianej w ostatnich latach historii 
polskich ruchów lewicowych czy lewi-
cujących. Muzeum nie bez przyczyny 
działało pod takim właśnie szyldem. Za-
dania programowe obejmowały również 
historię powstań narodowych. W struk-
turze organizacyjnej MHPRR, na za-
sadzie oddziału funkcjonowało – i tak 
jest również dziś – Muzeum X Pawilo-
nu Cytadeli Warszawskiej z całą swoją 
otoczką historyczno-martyrologiczną. 
Choć więźniowie Cytadeli reprezento-
wali różne barwy polityczne, to oczy-
wiście ze względów propagandowych 
główny nacisk był kładziony na boha-
terów spod czerwonych sztandarów. 
Niejednokrotnie ową barwę przypisy-
wano im na wyrost, podpinając pod nurt 
rewolucyjny sensu stricte. Dziś, w zu-
pełnie odmiennej sytuacji politycznej, 
nie mamy prawa powielać tamtych błę-
dów. Muzea powinny dążyć do obiek-
tywnej prezentacji historii, bez względu 
na barwy polityczne. Tym bardziej, że 
w odniesieniu do zagadnień marty-
rologicznych przedstawiciele i lewej 

i prawej strony panoramy politycznej, 
tracili życie w zaborczych kazamatach.

Jeśli użytkownik tej bibliografii 
uważnie zapozna się z opublikowanymi 
artykułami, i – co jest warunkiem sine 
qua non – odrzuci bagaż czy też uprze-
dzenia polityczne, znajdzie ciekawe 
informacje. Przede wszystkim oddają 
one ducha ówczesnej pracy w zakre-
sie tzw. muzealnictwa historycznego. 
Warto przyjrzeć się np. zagadnieniom 
oświatowym. Parokrotnie muzeum było 
inspiratorem dyskusji redakcyjnych na 
tematy związane z aktualnymi i uniwer-
salnymi zagadnieniami muzealnymi,
również o zasięgu ogólnopolskim.

Zebrany na łamach rocznika 
materiał stanowi wymierny dorobek 
pracy polskich muzeów. Obejmuje on
początek lat  60. XX w., a kończy się
w czasie przełomu początku lat 90. 
ubiegłego stulecia (ostatni tom ukazał 
się w roku 1991). Badających przesz-
łość polskiego muzealnictwa powin-
ny zainteresować artykuły poświęco-
ne ówczesnej metodologii pracy.

Cenzorzy tej historii w prezen-
towanym zestawieniu bibliograficznym 
znajdą gotowy, usystematyzowany zbiór 
materiałów do swoich opracowań kry-
tycznych. Życzyć sobie tylko należy by 
taka recenzja powstała, ale w oparciu 
o rzetelne podstawy krytyki naukowej.

Układ bibliografii powstał na 
bazie  zawartości opublikowanych ma-
teriałów. Ważnym dla dokumentowania 
działalności muzealnej na przestrze-
ni minionych lat 60., 70., i 80. XX w. 
jest prezentacja aktywności wysta-
wienniczej poszczególnych placówek 
w kraju. I to niekoniecznie w zakresie 
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tematycznym ściśle związanym z pro-
blematyką „rewolucyjną”. Pojawiały 
się również opracowania pokazujące 
powstawanie nowych muzeów, czę-
sto w małych ośrodkach (przykładem 
mogą być Mikołajki) i związane z tym 
problemy. Wiele zaprezentowanych 
w tym zestawieniu muzeów działa na-
dal pod niezmienionym szyldem. Są też 
takie, które zmieniły swój charakter.

W odniesieniu do powojennej 
(1945-1989) przeszłości polskiego muze-
alnictwa należy zwrócić uwagę na jesz-
cze dwa zagadnienia. Otóż po pierw-
sze niemal wszystkie muzea, (również
warszawskie Muzeum Historii Polskie-
go Ruchu Rewolucyjnego) namaszczo-
ne przez przewodnią rolę partii, potra-
fiło wbrew pozorom zgromadzić, opra-
cować i przechować zbiory, które stały 
w sprzeczności z jedynie słuszną ideolo-
gią. Można tu wymienić choćby zespoły 
pamiątek z epoki o różnorodnej formie, 
a odnoszące się do wojny polsko-ra-
dzieckiej lat 1919-1920. I drugi aspekt, 
wdrażane metody pracy były dosko-
nałą szkołą warsztatu muzealnego dla 
wielu młodych adeptów tego zawodu.

Spójrzmy na prezentację histo-
rii wydawnictwa „Muzea Walki” jak 
na dokument epoki. Odrzućmy ide-
ologię, przyjrzyjmy się temu zagad-
nieniu z punktu widzenia historyka. 
Nawet krytycznie – ale rzetelnie…

Bibliografia Zawartości rocznika 
„Muzea Walki”

I. Dział Ogólny
1. BORECKA Emilia: Z metodyki prac
nad Centralną Kartoteką Miejsc Straceń
ludności warszawskiej w latach 1939-
1945; R. 1973, T.6, s. 179.
2. BORZEMSKI Edmund: Jeńcy ra-

dzieccy w obozach – stan i potrzeby
badawcze; R. 1988, T. 21, s. 205.
3. FIEDERKIEWICZ Alfred: [Art. 
wstępny]; R. 1973, T. 6, s. 13.
4. JABŁOŃSKI Henryk: Szkoła dumy
narodowej; R. 1970, T. 3, s. 5.
5. KISIELEWICZ Danuta: Obozy jenie-
ckie. Stan badań naukowych; R. 1986,
T. 19, s. 59.
6.KOŁOMEJCZYK Norbert: Obsza-
ry badawcze historii Polski Ludowej;
R. 1985, T. 18, s. 66.
7. KOROTYŃSKI Henryk: FIR – na-
rodziny i rozwój [Międzynarodo-
wa Federacja Bojowników Ruchu
Oporu]; R. 1979, T. 12, s. 36.
8. ŁUKOWSKI Maciej: Historia w fil-
mie; R. 1988, T. 21, s. 59.
9. MÓRAWSKI Karol: Wywiad z wice-
ministrem Kultury i Sztuki Józefem
Fajkowskim; R. 1976, T. 9, s. 15.
10. NIEUWAŻNY Stanisław: Z prac 
nad bibliografią polskiego ruchu ro-
botniczego; R. 1985, T. 18, s. 201.
11.  PIJANOWSKA Iwona: Zapis 
współczesności czyli Polska Kronika
Filmowa; R. 1985, T. 18, s. 86.
12. SZYDLAK Jan: Nieprzemijająca 
wielkość leninizmu; R. 1971, T. 4, s. 7.
13. TYCH Feliks: Spojrzenie na ruch
robotniczy poprzez losy jego uczest-
ników (doświadczenia badawcze 
„Słownika Biograficznego Działaczy 
Polskiego Ruchu Robotniczego”);
R. 1985, T. 18, s. 57.
14. WDOWIAK-BIEŃKOWSKA Zo-
fia, PTASZYŃSKA Wanda: Obchody
osiemdziesiątej rocznicy rewolucji
1905-1907; R. 1987, T. 20, s. 66.

II. Muzea w Polsce
II. 1. Zagadnienia ogólne
15. -: Autorzy scenariuszy i plastycy.
Przy redakcyjnym stole; R. 1978,
T. 11, s. 17.
16. BANASIK Tadeusz: Muzea i kole-
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kcjonerzy; R. 1982, T. 15, s. 117.
17. BANASIK Tadeusz: Społeczne 
funkcje muzeów walki;  R. 1970,
T. 3, s. 64.
18. BERYT Zdzisław: Głos w dysku-
sji o frekwencji w muzeach; R. 1985,
T. 18, s. 133.
19. -: Dokumenty współczesności 
w zbiorach muzeum. Przy redakcyj-
nym stole; R. 1979, T. 12, s. 13.
20. DURKO Janusz: Kilka uwag o za-
kresie prac naukowo-badawczych w mu-
zeach historycznych; R. 1974, T. 7, s. 18.
21. DURKO Janusz: Zakres, metody
dokumentowania zagadnień współ-
czesności w muzeach historycznych;
R. 1968, T. 1, s. 28.
22. -: Dyskusja o współdziałaniu 
muzeów z towarzystwami regional-
nymi. Dyskusja przy redakcyjnym 
stole; R. 1988, T. 21, s. 13.
23. GADOMSKI Bogdan: Dorobek
wystawienniczy dwudziestopięciole-
cia. Przegląd ważniejszych wystaw 
poświęconych historii ruchu robotni-
czego i najnowszym dziejom Polski;
R. 1970, T. 3, s. 9.
24. GŁĘBOCKI Wiesław, MÓRAWSKI 
Karol: Kilka uwag o organizacji wysta-
wy historycznej; R. 1975, T. 8, s. 73.
25. -: Głosy muzealników na temat 
statusu pracownika muzealnego;
R. 1973, T. 6, s. 18.
26. GOLDBERG Herbert: By odpowia-
dały nazwie [Muzea biograficzne];
R. 1988, T. 21, s. 74.
27. GOŁĘBIOWSKI Edward: W dwu-
dziestolecie rocznika [„Muzea Walki”];
R. 1987, T. 20, s. 13.
28. HALKA Zygmunt: Kilka słów 
o nowoczesnym wystawiennictwie;
R. 1969, T. 2, s. 81; R. 1975, T. 8, s. 23.
29. HALKA Zygmunt: Narodziny
i rozwój widowisk „Światło i dźwięk”;
R. 1975, T. 8, s. 23.

30. HRYŃCZUK Halina: Kronika 
wydarzeń w roku 1975 w muzeach hi-
storycznych, martyrologicznych oraz 
walk rewolucyjnych i narodowo-wy-
zwoleńczych; R. 1977, T. 10, s. 234; 
Za rok 1977; R. 1979, T. 12, s. 201; 
Za rok 1978; R. 1980, T. 13, s. 207; 
Za rok 1979; R. 1981, T. 14, s. 187; 
Za rok 1980; R. 1982 T. 15, s. 211;
Za rok 1983; R. 1985, T. 18, s. 241; 
Za rok 1984; R. 1986, T. 19, s. 237; 
Za rok 1985; R. 1987, T. 20, s. 265; 
Za rok 1986; R. 1988, T. 21, s. 245.
31. HRYŃCZUK Halina: Sonda reda-
kcyjna „Czy Rocznik jest przydatny”;
R. 1983, T. 16, s. 13.
32. HRYŃCZUK Halina: Z pracy nad
wystawą; R. 1984, T. 17, s. 65.
33. -: Inicjatywy muzeów na rzecz śro-
dowiska i ich skutków dla doskona-
lenia pracy muzealnej. Przy redak-
cyjnym stole; R. 1987, T. 20, s. 15.
34. JĘDRZEJOWSKA Lucyna: Kroni-
ka wydarzeń w muzeach historycznych, 
martyrologicznych oraz walk rewolu-
cyjnych i narodowo-wyzwoleńczych 
w roku 1973; R. 1975, T. 8, s. 220.
35. KALISZ Mieczysław: Dokumen-
towanie zbiorów i wystaw muzealnych;
R. 1972, T. 5, s. 53.
36. KALISZ Mieczysław: Niektóre 
aspekty wizualnego ukazania dziejów 
Polski Ludowej; R. 1968, T. 1, s. 58.
37. -: Katalogi wystaw: potrzebne czy 
niepotrzebne?; R. 1981, T. 14, s. 15.
38. KIENIEWICZ Stefan: Muzealia jako 
źródło historyczne; R. 1982, T. 15, s. 45.
39. KONAR Julian: Muzea leninowskie 
w sześćdziesiątą rocznicę przybycia 
Lenina do Polski; R. 1973, T. 6, s. 106.
40. KONAR Julian: Problemy nowo-
czesnego wystawiennictwa; R. 1975,
T. 8, s. 15.
41 .  KOSIOROWSKA Czes ława: 
XXX rocznica PPR – o niektórych 
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wystawach; R. 1973, T. 6, s. 60.
42. KRAŚKO Wincenty: Muzea i za-
dania polityki kulturalnej; R. 1972,
T. 5, s. 11.
43. -: Kronika wydarzeń roku 1981 
w muzeach historii i martyrologii;
R. 1983, T. 16, s. 191; W roku 1974 
– R. 1976, T. 9, s. 268; W roku 1976 
– R. 1978, T. 11, s. 209. 
44. MALINOWSKI Kazimierz: Mu-
zea historyczne. Geneza, stan obecny,
przyszłość; R. 1968, T. 1, s. 7.
45. MALINOWSKI Kazimierz: Stu-
dium muzeologiczne dla historyków;
R. 1978, T. 11, s. 43.
46. MARJANOVIĆ Milorad: Dźwięk 
w muzeach historycznych. Fragmenty
referatu wygłoszonego na sesji w Mu-
zeum Historii Niemiec w Berlinie;
R. 1978, nr 11, s. 54.
47. MASŁOWSKA Urszula: Muzea
historyczne, martyrologiczne oraz walk
narodowo-wyzwoleńczych 
(Bibliografia z lat 1972-1973); R. 1975,
T. 8, s. 195.
- Bibliografia za lata 1974-1975; R. 1977,
T. 10, s. 215.
- Bibliografia za lata 1976-1977; R. 1979,
T. 12, s. 177.
- Bibliografia za lata 1978-1979 (wybór);
R. 1981, T. 14, s. 167.
48. MASZCZYŃSKI Tadeusz: Proble-
matyka historii najnowszej w muzeach 
okręgu kieleckiego; R. 1969, T. 2, s. 29.
49. MATERNA Ingo: Współpraca 
Muzeum Historii Niemiec w Berlinie 
z Muzeami Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej; R. 1974, T. 7, s. 181.
50.MICHAŁOWSKA Barbara: Mu-
zea leninowskie na Podhalu; R. 1971,
T. 4, s. 66.
5 1 .  M O T Y K A L u c j a n :  *  *  * ; 
R. 1969, T. 2, s. 5.
52. -: Muzea biograficzne – pyta-
nia i refleksje; R. 1988, T. 21, s. 73.

53. -: Muzea w stulecie ruchu robo-
tniczego. Przy redakcyjnym stole;
R. 1982, T. 15, s. 13.
54. MYŚLIŃSKI Jerzy: Ruch robotniczy
i jego prasa w ekspozycjach muzealnych;
R. 1982, T. 15, s. 59.
55. -: Najważniejsze postulaty mu-
zealnictwa; R. 1981, T. 14, s. 11.
56. -: Obraz – czy jest źródłem histo-
rycznym. Rozmowa z prof. Tadeuszem 
Durko. Rozmawiała Halina Hryńczuk;
R. 1982, T. 15, s. 49.
57. -: Ochrona i przechowywanie 
zbiorów. Magazyny. Przy redakcyj-
nym stole; R. 1980, T. 13, s. 15.
58. -: Od redakcji [art. otwierający
wydawnictwo]; R. 1966, T. 1, s. 5.
59. -: Od redakcji [dot. art. T. Banasika
„Muzea i Kolkcjonerzy”]; R. 1983,
T. 16, s. 211.
60. ORYSIAK Stanisław: Muzea w ob-
chodach dwudziestopięciolecia Pol-
ski Ludowej; R. 1970, T. 3, s. 218.
61. ORYSIAK Stanisław: Muzea
w obchodach 50-lecia Wielkiej Socja-
listycznej Rewolucji Październiko-
wej; R. 1969, T. 2, s. 211.
62. ORYSIAK Stanisław: Muzea w ob-
chodach setnej rocznicy urodzin Le-
nina; R. 1971, T. 4, s. 239.
63. ORYSIAK Stanisław: Muzea walki
w Polsce (stan na kwiecień 1968);
R. 1968, T. 1, s. 113.
64. ORYSIAK Stanisław: Muzea wal-
ki w Polsce (powstałe w latach 1968-
1970); R. 1972, T. 5, s. 199.
65. ORYSIAK Stanisław: Nagrody
i wyróżnienia dla muzeów; R. 1987,
T. 20, s. 103.
66. PAWŁOWSKA-WILDE Beata: 
Muzea martyrologii oraz historii walk
rewolucyjnych i narodowo-wyzwo-
leńczych. Bibliografia za lata 1970-1971;
R. 1973, T. 6, s. 237.
67. PERKOWSKI Tomasz: Ważniejsze 
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wydarzenia roku 1987 w muzeach histo-
rii i martyrologii; R. 1989, T. 22, s. 205.
68. PFEIFFER Mieczysława: Kronika 
wydarzeń w muzeach walki i martyro-
logii w roku 1971; R. 1973, T. 6, s. 256; 
W roku 1972 – R. 1974, T. 7, s. 259.
69. PIJANOWSKA Iwona: Archiwa 
sojusznikiem muzeów – rozmowa z pra-
cownikami Archiwum Akt Nowych;
R. 1987, T. 20, s. 61.
70. PIJANOWSKA Iwona: Można do-
konać…; R. 1987, T. 20, s. 71.
71. PSZCZYŃSKI Korneliusz: W krę-
gu muzeów Śląska Opolskiego; R. 1970,
nr 3, s. 103.
72. RECHOWICZ Henryk: Zagłębie
Dąbrowskie – bogate tradycje i brak
muzeum; R. 1982, T. 15, s. 67.
73. RYMASZEWSKI Bogdan: Muzea
walki  przez pryzmat  XXX-lecia
PRL; R. 1974, T. 7, s. 13.
74. RYMSZEWSKI Bohdan: Wobec re-
dakcyjnej sondy; R. 1984, T. 17, s. 73.
75. SMOLEŃ Kazimierz: Działalność 
Zespołu Konsultacyjnego Muzeów 
Martyrologii; R. 1973, T. 6, s. 243.
76. TYCH Feliks: Refleksje po dysku-
sji; R. 1989, T. 22, s. 24.
77. WIÓRKIEWICZ Helena: Rewo-
lucyjne tradycje Warszawy [Wystawa
w Moskwie zorganizowana przez
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
i Muzeum Historii Polskich Ruchów
Rewolucyjnych w Warszawie]; R. 1977,
T. 10, s. 169.
78. -: Wydarzenia roku 1982 w muze-
ach walki i martyrologii; R. 1984,
T. 17, s. 225.
79. -: Wystawiennictwo historyczne 
– niekonwencjonalne formy, doświad-
czenia i przemyślenia. Przy redakcyj-
nym stole; R. 1990-1991, T. 23, s. 1.
80. ZIEWIEL Irena: W kręgu muzeów 
Rzeszowszczyzny; R. 1972, T. 5, s. 70.

II.2 Muzea A\Z
BĘDOMIN 
– Muzeum Hymnu Narodowego
81. WAWRZYK Henryk: Bronię takiej
koncepcji; R. 1988, T. 21, s. 77.
BIAŁYSTOK 
– Muzeum Ruchu Rewolucyjnego
82. ANTONIUK Aleksander: W sześć-
dziesiątą rocznicę powstania Biało-
rusko – Włościańsko – Robotniczej
Hromady; R. 1987, T. 20, s. 123.
83. ANTONIUK Aleksander: Z dzie-
jów białostockiej klasy robotniczej; 
R. 1985, T. 18, s. 148.
84. BIAŁOUS Lucyna: Dzieje biało-
stockiego przemysłu włókiennicze-
go; R. 1979, T. 12, s. 83.
85. IWASZKO Elżbieta: Oświata 
w Białymstoku 1919-1939; R. 1986, 
T. 19, s. 133.
86. SZCZUDŁO Krystyna: Doświad-
czenia pięciu lat; R. 1969, T. 2, s. 23.
87. SZERSZEŃ Wiesława: Kronika 
wystaw organizowanych przez Muze-
um Ruchu Rewolucyjnego – Oddział
Muzeum Okręgowego w Białymstoku 
w latach 1963-1973; R. 1974, T. 7, s. 254.
BOCHNIA 
– Muzeum im. prof. S. Fichera
88. KĘSEK Janina: Bocheńszczyzna
w latach okupacji hitlerowskiej; R. 1985,
T. 18, s. 161.
BYDGOSZCZ 
– Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego
89. HOJKA Zdzisław: Wizerunek zbro-
dni – Bydgoszcz 1939 r.; R. 1987,
T. 20, s. 160.
CHEŁM 
– Muzeum Okręgowe
90. TOKASKI Longin: Integralnie 
związane z regionem; R. 1990\91, 
T. 23, s. 123.
CIECHANÓW 
– Muzeum Okręgowe
91. PEŁKA Jerzy: Po latach milcze-
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nia [„…do Niepodległej – 1918”]; 
R. 1990\91, s. 119.
DĄBROWA GÓRNICZA 
–  Muzeum imienia 
Aleksandra Zawadzkiego
92. IBEK Andrzej: Muzeum imienia
Aleksandra Zawadzkiego; R. 1970,
nr 3, s. 108. 
93. POTĘPA Edward: Do Redakcji;
R. 1983, T. 16, s. 212.
94. POTĘPA Edward: Z dziejów mia-
sta; R. 1988, T. 21, s. 168.
95. TORCHALSKA Krystyna: Muzeum
w impasie; R. 1981, T. 14, s. 93.
GDAŃSK 
–  Muzeum Narodowe
96. K. C.: Dzieje ruchu robotniczego na 
Ziemi Gdańskiej; R. 1977, T. 10, s. 164.
GUBIN
97. HAŁAS Izydor: Muzeum Wilhelma
Picka w Gubinie w setną rocznicę Jego
urodzin; R. 1977, T. 10, s. 63.
HAJNÓWKA
98. GACUTA Włodzimierz: Powstanie
i działalność Muzeum Historii Polskie-
go Ruchu Rewolucyjnego w Hajnówce;
R. 1974, T. 7, s. 100.
JÓŹWIKÓW
99. URBAŃSKA Teresa, URBAŃSKI 
Krzysztof: Muzeum Walk Partyzanckich 
na Kielecczyźnie; R. 1981, T. 14, s. 73.
KIELCE
100. KUCZYŃSKI Janusz: 70 Lat Mu-
zeum Narodowego w Kielcach; R. 1979,
T. 12, s. 52.
101. MASZCZYŃSKI Tadeusz: Kie-
lecczyzna w XXX-leciu PRL; R. 1977, 
T. 10, s. 150.
102. MASZCZYŃSKI Tadeusz: Nowe 
formy działalności Muzeum Święto-
krzyskiego; R. 1974, T. 7, s. 52.
103. MASZCZYŃSKI Tadeusz: Obozy 
jenieckie w Kielcach [Muzeum Świę-
tokrzyskie]; R. 1974, T. 7, s. 239.
104. MASZCZYŃSKI Tadeusz: Z dzie-

jów walk narodowo-wyzwoleńczych 
na kielecczyźnie (Wystawa obejmująca
IX wieków Kielc) [Muzeum Święto-
krzyskie]; R. 1973, T. 6, s. 80.
105. SKUPIEŃSKI Krzysztof: Walka
bez karabinów i granatów (wystawa 
„Prasa konspiracyjna Kielecczyzny”)
[Muzeum Świętokrzyskie]; R. 1975,
T. 8, s. 79.
106. URBAŃSKI Krzysztof: Klasa
robotnicza kielecczyzny i jej partie;
R. 1983, T. 16, s. 54.
107. URBAŃSKI Krzysztof: Rewo-
lucja Październikowa w plastyce;
R. 1979, T. 12, s. 75.
108. URBAŃSKI Krzysztof: Współ-
praca kieleckiego Muzeum Narodo-
wego z prasą; R. 1981, T. 14, s. 45.
KRAKÓW
–  Muzeum Historyczne m. Krakowa
109. WOJAK Jan Sławomir: Wystawy 
Muzeum Historycznego w trzydzie-
stoleciu PRL; R. 1977, T. 10, s. 229.
Muzeum Lenina
110. SEGDA Jerzy: Feliks Dzierżyń-
ski– bliski współpracownik Lenina;
R. 1974, T. 7, s. 76.
111. SEGDA Jerzy: Kronika wystaw 
organizowanych przez Muzeum Leni-
na w Krakowie w latach 1970-1974; 
R. 1976, T. 9, s. 261.
112. SOŁTYK Janina: Kartki z dzie-
jów Muzeum Lenina w Krakowie; 
R. 1971, T. 4, s. 56.
Muzeum Narodowe
113. KOŹNIEWSKI Kazimierz: Po-
laków portret  własny – wystawa 
w Krakowie; R. 1981, T. 14, s. 61.
KRASNE
– Muzeum Marcelego Nowotki
114. LEWANDOWSKI Edward: W wie-
ży – Muzeum; R. 1989, T. 22, s. 71.
KUTNO
115. EBERLE Jan: Muzeum Bitwy nad 
Bzurą w Kutnie; R. 1975, T. 8, s. 112.
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LUBAŃ
– Muzeum Osadnictwa Wojskowego
116. ADAMCZYK Bożena: Lubań – 
czyli osadnictwo wojskowe; R. 1987,
T. 20, s. 92.
LUBLIN
– Muzeum Historii Ruchu 
Robotniczego im. Bolesława Bieruta
117. O. K.: Muzeum Historii Ruchu Ro-
botniczego im. Bolesława Bieruta; R.
1980, T. 13, s. 175.
– Muzeum Okręgowe
118. BORAK Elżbieta: Muzeum „Pod
Zegarem” [Muzeum Martyrologii]; 
R. 1981, T. 14, s. 90.
119. DOBROWOLSKA Marianna: 
W 110 rocznicę powstania styczniowe-
go; R. 1974, T. 7, s. 58.
120. GĄSZCZYK Maria: Działalność 
Oddziału Historycznego Muzeum Okrę-
gowego w Lublinie; R. 1975, T. 8, s. 97.
121. GĄSZCZYK Maria: „Lublin 1918”; 
R. 1990\91, T. 23, s. 109.
ŁAMBINOWICE
122. POPIOŁEK Stefan Jan: Muzeum 
Martyrologii Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach. Dotychczasowy stan ekspo-
zycji i terenów; R. 1975, T. 8, s. 122.
123. POPIOŁEK Stefan Jan: Zagadnie-
nia naukowo-badawcze i dokumenta-
cyjne w muzeach martyrologicznych.
Muzeum Martyrologiczne w Łambino-
wicach; R. 1974, T. 6, s. 21.
124. SAWCZUK Janusz: Muzeum Mar-
tyrologii Jeńców Wojennych w Łambino-
wicach; R. 1971, T. 4, s. 99.
125. SENFT Stanisław: Działalność 
wydawnicza Muzeum Martyrologii
Jeńców Wojennych w Łambinowicach; 
R. 1974, T. 7, s. 25.
126.URYGA Ludwik: Również – 
polscy jeńcy; R. 1989, T. 22, s. 167.
ŁOWICZ
127. ŚWIĄTKOWSKI Henryk: Tema-
tyka walk narodowo-wyzwoleńczych

w zbiorach Muzeum w Łowiczu;
R.1972, T. 5, s. 96.
ŁÓDŹ
– Centralne Muzeum Włókiennictwa
128. JAWORSKI Piotr: Centralne Mu-
zeum Włókiennictwa w Łodzi;  R. 1985,
T. 18, s. 123.
– Muzeum Historii Ruchu 
Rewolucyjnego
129. BLIŹNIEWSKA Halina: W 30 
rocznicę młodzieżowego wyścigu pracy;
R. 1977, T. 10, s. 144.
130. BLIŹNIEWSKA Halina: Życie
i działalność Władysława Gomułki.
Wystawa w Muzeum Historii Ruchu
Rewolucyjnego w Łodzi; R. 1988, 
T. 21, s. 136. 
131. DZIEDZIC Anna: Wystawa „Rewo-
lucja lat 1905-1907 w okręgu łódzkim”;
R. 1976, T. 9, s. 83.
132. HAŁAS Izydor: Piętnaście lat dzia-
łalności Muzeum Historii Ruchu Rewo-
lucyjnego w Łodzi; R. 1977, T. 10, s. 43.
133. HEINRICH Maria Hanna: Więź-
niowie polityczni okresu międzywojen-
nego w Łodzi; R. 1984, T. 17, s. 127.
134. ŁOMNICKA Władysława: Zgła-
szam wątpliwości [wystawa o Wł. Go-
mułce]; R. 1988, T. 21, s. 140.
135. PIETRZAK Zygmunt: Z działal-
ności Muzeum Historii Ruchu Rewolu-
cyjnego w Łodzi; R. 1968, T. 1, s. 29.
136. PTASZYŃSKA Wanda: Nowa
wystawa stała w Muzeum Historii
Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi ;
R. 1982, T. 15, s. 109.
137. SOKÓŁ Jerzy: Kronika wystaw
organizowanych przez Muzeum Histo-
rii Polskiego Ruchu rewolucyjnego
w Łodzi za lata 1960-1970; R. 1972,
T. 5, s. 194.
138. STROBIN Marian: Muzeum His-
torii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi.
Założenia i kształt stałej ekspozycji;
R. 1972, T. 5, s. 112.
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139. SZCZEPANIAK Jacek: Wojsko 
i społeczeństwo polskie wobec agresji
hitlerowskiej. Wystawa czasowa w Ło-
dzi; R. 1981, T. 14, s. 84.
140. TURAJCZYK Leon: Łódź w trzy-
dziestoleciu Polski Ludowej; R. 1976,
T. 9, s. 64.
141.WDOWIAK-BIEŃKOWSKA Zo-
fia: Polski orzeł wojskowy. Wystawa 
MHRR w Łodzi; R. 1983, T. 16, s. 67.
MHRR 
– Odział Radogoszcz
142. DZIECIŃSKI Paweł: Okupacyj-
ne szkoły dla polskich dzieci w latach 
1943-1945; r. 1982, T. 15, s. 145.
143. HEINRICH Maria, SZCZEPA-
NIAK Jacek: Muzeum Martyrologii
i Walki w Radogoszczu; R. 1982,
T. 15, s. 95.
144. KACPERSKI Andrzej: Radogoszcz
– pamiętnik z piekła; R. 1987, T. 20, 
s. 168.
145. LAUNER Jerzy: Przed otwarciem 
ekspozycji muzealnej w Radogoszczu;
R. 1975, T. 8, s. 181.
146. LEWANDOWSKI Lech: Generalne 
Gubernatorstwo w obiektywie hitlerow-
skiego fotografa; R. 1987, T. 20, s. 153.
– Muzeum Widzewa
147. BLIŹNIEWSKA Halina: Muzeum 
Widzewa w Łodzi przy Komitecie Dziel-
nicowym PZPR; R. 1976, T. 9, s. 126.
MAJDANEK
148. GRYŃ Edward: Spojrzenie wstecz 
i dzień dzisiejszy. Państwowe Muzeum 
na Majdanku; R. 1970, T. 3, s. 94. 
149. MURAWSKA Zofia, ROSIAK 
Elżbieta, WIŚNIEWSKA Anna: Doku-
mentalne wystawy objazdowe, ich orga-
nizacja i znaczenie (z doświadczeń Muze-
um na Majdanku); R. 1973, T. 6, s. 102.
150. RÓŻYCKA Wiesława: I Międzyna-
rodowe Triennale Sztuki – „Przeciw
Wojnie – Majdanek 85”; R. 1987, T. 20,
s. 171.

MIKOŁAJKI
151. PILCHOWSKI Władysław: Mu-
zeum w Mikołajkach. Dobra inicjatywa
i co dalej?; R. 1983, T. 16 , s. 74.
NAŁĘCZÓW
152. TROCKA Halina: Powstanie i dzia-
łalność Muzeum Ruchu Spółdzielczego 
w Nałęczowie; R. 1976, T.9, s. 113.
153. TROCKA Halina: Spółdzielczość
polska w okresie II wojny światowej;
R. 1982, T. 15, s. 157.
OPOLE
154. LENART Krystyna: 50-lecie Związ-
ku Polaków w Niemczech; R. 1974, T. 
7, s. 78 [Muzeum Śląska Opolskiego].
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
155. URBAŃSKI Krzysztof: Muzeum 
Ruchu Robotniczego Kielecczyzny [Mu-
zeum Regionalne]; R. 1980, T. 13, s. 100.
OŚWIĘCIM - BRZEZINKA
156. IWASZKO Emeryka: Wystawa
oświęcimska w Japonii; R. 1974, T. 7,
s. 81.
157. IWASZKO Emeryka: Wystawy
Państwowego Muzeum w Oświęcimiu 
w latach 1945-1973; R. 1975, T. 8, s. 215.
158. KINOWSKI Tadeusz: Oświęcim
na liście Światowego Dziedzictwa; 
R. 1986, T. 19, s. 94.
159. SMOLEŃ Kazimierz: Państwowe
Muzeum w Oświęcimiu. Organizacja
i działalność; R. 1969, T. 2, s. 7.
160. SMOLEŃ Kazimierz: Wizje lokal-
ne Sądu Frankfurtskiego na terenie by-
łego obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu-Brzezińce; R. 1970, T. 3, s. 196.
161. SMOLEŃ Kazimierz: Wystawy
narodowe w Oświęcimiu; R. 1980, 
T. 13, s. 53.
162. ŚWIEBODZKA Teresa, PIEPER
Franciszek: Oświęcim oskarża; R. 1989,
T. 22, s. 77.
PIŁA 
– Muzeum Stanisława Staszica
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163. OLEJNICZAK Józef: Dokumenta-
cja życia i dzieła; R. 1988, T. 21, s. 80.
164. PATERCZYK Zygmunt: Dokumen-
ty Komunistycznej Partii Niemiec od-
nalezione w Pile; R. 1972, T. 5, s. 172.
PŁOCK
165. OSTROWSKA Bożena: Martyro-
logia duchowieństwa diecezji płockiej
w latach II wojny światowej; R. 1985,
T. 18, s. 141.
166. SOŁTYSIAK Marian: Tematyka
walki z okupantem w działalności
Muzeum Mazowieckiego; R. 1971,
T. 4, s. 84. 
POLICHNO
167. BŁASZCZYK Marian: Muzeum
Czynu Partyzanckiego w Polichnie;
R. 1971, T. 4, s. 95.
POZNAŃ
– Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Robotniczego im. M. Kasprzaka
168. BŁAŻEWICZ Olgierd: „Czas two-
rzenia” – Wystawa współczesnej plas-
tyki; R. 1977, T. 10, s. 137.
169. BUDASZ Edmund, PATERCZYK
Zygmunt: Współpraca, która daje rezul-
taty; R. 1969, T. 2, s. 73.
170. GRAJEWSKI Włodzimierz: Doku-
mentacja powstania wielkopolskiego 
w zbiorach MHPRR im. M. Kasprzaka
w Poznaniu; R. 1974, T. 7, s. 206.
171. GRAJEWSKI Włodzimierz: Kroni-
ka wystaw organizowanych przez Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Robot-
niczego im. M. Kasprzaka w Poznaniu 
w latach 1962-1969; R. 1970, T. 3, s. 222.
172. GRAJEWSKI Włodzimierz: Wysta-
wa „PZPR w Wielkopolsce” w Muzeum 
Historii Ruchu robotniczego im. M. Ka-
sprzaka w Poznaniu; R. 1975, T. 8, s. 70.
173. KRZYWIEC Anna: Interesujący
nabytek MHPRR w Poznaniu; R. 1979,
T. 12, s. 131.
174. MANKIEWICZ Maria: Motywy 
wojskowe w sztuce; R. 1975, T. 8, s. 67.

175. PATERCZYK Zygmunt: Muzeum
Historii Ruchu Robotniczego im. M. Ka-
sprzaka w Poznaniu (10 lat działalno-
ści); R. 1973, T. 6, s. 88.
176. PATERCZYK Zygmunt: Piętnasto-
lecie Muzeum Historii Ruchu Robotni-
czego im. M. Kasprzaka w Poznaniu;
R. 1978, T. 11, s. 109.
177. SZCZEPANIAKOWA Maria: Mar-
cin Kasprzak i jego epoka w zbiorach
Muzeum Historii Ruchu Robotniczego
im. M. Kasprzaka w Poznaniu; R. 1972,
T. 5, s. 176.
178. UHLIG Judith: Polska wystawa
w Berlinie; R. 1978, T. 11, s. 102.
–  Muzeum Armii Poznań
179. JANAS Jan: Trud tworzenia mu-
zeum; R. 1985, T. 18, s. 103. Oddział 
- Muzeum Fortu VII
180. LANGER Tadeusz: Muzeum Fortu 
VII w Poznaniu; R. 1983, T. 16, s. 59.
– Muzeum Narodowe
181. JAKIMOWICZ Teresa: W sto pięć-
dziesiątą rocznicę śmierci Józefa Wybic-
kiego – wystawa w Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu; R. 1976, T. 9, s. 103.
–  Muzeum Wyzwolenia Miasta Poznania
182. KASZUBKIEWICZ Andrzej: Mu-
zeum Wyzwolenia Miasta Poznania
na Cytadeli; R. 1974, T. 7, s. 111.
183. KASZUBKIEWICZ Andrzej, SZY-
MAŃSKI Marian, JUSZCZYK Jacek:
Nowa ekspozycja w Muzeum Wyzwole-
nia Miasta Poznania w Cytadeli; R. 1976, 
T. 9, s. 69.
184. NAPIERALSKI Józef: Muzeum
wyzwolenia  Poznania ;  R.  1988, 
T. 21, s. 115.
PRZEMYŚL 
– Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
185. BURZYŃSKA Janina: Materiały do
dziejów ruchu robotniczego w zbiorach 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemy-
skiej w Przemyślu; R. 1987, T. 20, s. 213.
186. BURZYŃSKA Janina: Pamiątki z I 
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wojny światowej i obrony twierdzy Prze-
myśl; R. 1985, T. 18, s. 157.
187. KUNYSZ Antoni: Przemyskie Mu-
zeum Walki i Męczeństwa; R. 1972,
T. 5, s. 81.
RĄBLÓW 
– Muzeum Partyzanckie
188. TOWALSKI Ryszard: Ze społecz-
nej inicjatywy; R. 1987, T. 20, s. 98.
RZESZÓW 
– Muzeum Okręgowe
189. KACZMAR Bogdan: Centralny
Okręg Przemysłowy 1937-1939; 
R. 1989, T. 22, s. 81.
SKARŻYSKO-KAMIENNA 
–  Muzeum Regionalne 
im. Zygmunta Berlinga
190. URBAŃSKI Krzysztof: Muzeum
Regionalne im. Zygmunta Berlinga
w Skarżysku-Kamiennej; R. 1988, T. 21,
s. 109.
SUWAŁKI 
– Muzeum Okręgowe
191. ZALESKI-EJGIERD Andrzej:
Walka o polskość Mazur; R. 1984,
T. 17, s. 100.
SZRENIAWA 
–Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego
192.OLEJNICZAK Maria: Wieś i rol-
nictwo w numizmatyce; R. 1986, T. 19,
s. 137.
193.OLEJNICZAK Maria: Znaki rozli-
czeniowe – pieniądz zastępczy; R. 1984,
T. 17.
194. ROGALA Władysław: Wieś polska
w walce z okupantem hitlerowskim. Mu-
zeum Rolnictwa w Szreniawie; R. 1972,
T. 5, s. 104.
195. ZAMELSKA Bronisława: Dzia-
łalność Kółek Rolniczych. Materiały 
w zbiorach Muzeum Narodowe Rolni-
ctwa w Szreniawie; R. 1986, T. 19, s. 171.
196. ZAMELSKA Bronisława: Muzeum 
Narodowe Rolnictwa w Szreniawie. 

Dział Historii Kultury Wsi i Przeobrażeń 
Społecznych; R. 1984, T. 17, s. 107.
SZTUTOWO
197. DRYNKO Romuald: Film o Sztu-
tthofie; R. 1985, T. 18, s. 130.
198. MATUSIAK Tadeusz: Muzeum 
Stutthof w Sztutowie. Dorobek pracy na-
ukowej i oświatowej; R. 1972, T. 5, s. 85.
TORUŃ
199. DUBOWIK Andrzej, SZYMAŃSKI
Marian, WOŹNIAK Antoni, WYSZYŃ-
SKI Cezary: Automatyczne sterowanie 
światłem, dźwiękiem i obrazem przy
ekspozycji obiektów historycznych [Mu-
zeum Okręgowe – Oddział Dom Koper-
nika]; R. 1975, T. 8, s. 43.
WARSZAWA
– Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego
200. FAJKOWSKI Józef: Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego; 
R.1987, T. 20, s. 86.
– Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Rewolucyjnego
201.ANDRZEJEWSKA Barbara: Ilu-
strowana prasa satyryczno-humory-
styczna z lat 1905-1907 w zbiorach
MHPRR; R. 1986, T. 19, s. 183.
202. BABIUCH  Edward: [Przemówie-
nie na dwudziestoleciu Muzeum]; 
R. 1978, T. 11, s. 15.
203. BALCERZAK Janina: Piętnaście
lat działalności Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Rewolucyjnego w War-
szawie; R. 1974, T. 7, s. 90.
204. BALCERZAK Janina: Początek
współdziałania – z podróży do Wiet-
namu; R. 1985, T. 18, s. 195.
205. BALCERZAK Janina: Wtopić
ruch robotniczy w historię narodu; 
R.1989, T. 22, s. 21
206. BALCERZAK Janina: Zadania
i perspektywy; R. 1968, T. 1, s. 15.
207. BANASIK Maria: Pamiątki pierw-
szomajowe; R. 1989, T. 22, s. 65.
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208. BANASIK Maria: W Moskwie 
i Ulan Bator; R. 1969, T. 2, s. 213.
209. BANASIK Maria: Zbiory Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Rewolucyj-
nego w Warszawie i kierunki groma-
dzenia; R. 1968, T. 1, s. 37.
210. BRON Michał: Polska jest wszę-
dzie, gdzie bronią wolności; R. 1978,
T. 11, s. 80.
211. D. W.: W 60 rocznicę października;
R. 1978, T. 11, s. 78.
212. DURKO Janusz: Jubileusz dwu-
dziestolecia działalności Muzeum Hi-
storii Polskiego Ruchu Rewolucyj-
nego; R. 1977, T. 10, s. 13.
213. -: Dwudziestolecie Muzeum Histo-
rii Ruchu Rewolucyjnego w Warsza-
wie; R. 1978, T. 11, s. 13.
214. EBERLE Jan: Kronika wystaw or-
ganizowanych przez Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w la-
tach 1958-1968; R. 1968, T. 1, s. 103.
215. HRYŃCZUK Halina: Grupa kra-
kowska 1932-1939; R. 1974, T. 7, s. 211. 
216. HRYŃCZUK Halina: Rysunki Mar-
ka Włodarskiego w zbiorach MHPRR 
w Warszawie; R. 1975, T. 8, s. 187.
217. HRYŃCZUK Halina: Sztuka
o walce, cierpieniu i pracy (w trzydziestą
rocznicę powstania PPR); R. 1973,
T. 6, s. 192.
218. HRYŃCZUK Halina: Sztuka 
rewolucyjna i proletariacka to sztuka
faktu [kolekcja artystów „Czapki Fry-
gijskiej” w MHPRR w Warszawie]; 
R. 1977, T. 10, s. 198.
219. JARUZELSKI Wojciech: Trzydzie-
stolecie MHPRR w Warszawie; R. 1989,
T. 22, s. 13.
220. KĘPA Irena: Cenny dar – czyli 
spuścizna po Stanisławie Żemisie;
R. 1988, T. 21, s. 212.
221. KĘPA Irena: Księga Pamiątkowa 
na 70-lecie Ignacego Daszyńskiego; 
R. 1985, T. 18, s. 167; R. 1988, T. 21,
 s. 212.

222. KĘPA Irena: Z prac nad dokumen-
tacją wystawy „O proletariacką kulturę”;
R. 1987, T. 20, s. 142.
223. KOBERDOWA Irena: Kilka uwag 
o roli i zadaniach Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Rewolucyjnego; R.
1985, T. 18, s. 52.
224. KRAWCZUK Aleksander [List gra-
tulacyjny z okazji 30.lecia MHPRR]; 
R. 1989, T. 22, s. 15.
225. KWIATKOWSKA Anna: Odnale-
ziona fotografia [MHPRR]; R. 1970,
T. 3, s. 211.
226. KWIECIŃSKA Zofia: Kilka uwag
o wystawie i widowisku „Wielki Prole-
tariat”; R. 1974, T. 7, s. 63.
227. KWIECIŃSKA Zofia: Koncepcja
wystaw historycznych. Uwagi na margi-
nesie ekspozycji o Komunie Paryskiej; 
R. 1972, T. 5, s. 123.
228. KWIECIŃSKA Zofia: Na margine-
sie wystawy „Polski plakat polityczny 
1945-1975”; R. 1977, T. 10, s. 140.
229. LAUDAŃSKA-NOWAK Halina:
Zespół dokumentów Małgorzaty Fornal-
skiej w zbiorach MHPRR w Warszawie;
R. 1972, T. 5, s. 186.
230. LEWANDOWSKA Bożena: Karty
korespondencyjne PPSD; R. 1984, T. 17, 
s. 138.
231. LEWANDOWSKA Bożena: Nie-
znany list Mariana Bieleckiego do Fe-
liksa Sachsa; R. 1985, T. 18, s. 172.
232. MALINOW Mirosława: Cenny
zbiór dokumentów; R. 1979, T. 12, s. 121.
233. MÓRAWSKI Karol: Dokumenty 
i pamiątki z lat wojny i okupacji w zbio-
rach MHPRR; R. 1972, T. 5, s. 46.
234. PACHOLCZYKOWA Alicja: Ba-
dania nad biografistyką polskiego ru-
chu robotniczego; R. 1974, T. 7, s. 47.
235. PACHOLCZYKOWA Alicja: Jubi-
leusz [30.lecia]; R. 1989, T. 22, s. 16.
236. PACHOLCZYKOWA Alicja: O pra-
cach nad słownikiem biograficznym 
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działaczy polskiego ruchu robotnicze-
go; R. 1968, T. 1, s. 98
237. -: Rodowód i współczesność. Roz-
mowa z komisarzem wystawy Danielą
Wiszniewską; R. 1980, T. 13, s. 60.
238. RUTKIEWICZ Maria: Czy mamy
szansę na bohaterstwo? Próba odpo-
wiedzi językiem wystawy; R. 1969,
T. 2, s. 59.
239. RUTKIEWICZ Maria: O potrzebie
nowych form; R. 1968, T. 1, s. 52.
240. RYBICKI Józef: Moje prywatne 
archiwum; R. 1980, T. 13, s. 153.
241.SIERAMSKA Magdalena: His-
toria pewnego sztandaru; R. 1978,
T. 11, s. 163. 
242. ŚWIERZEWSKA Olga: Nasz jubi-
leusz w opinii widza; R. 1988, T. 21, 
s. 38.
243. TARŁOWSKA Irena: Dwadzieścia 
pięć lat MHPRR. Rozmowa z dyrektor 
Janiną Balcerzak; R. 1983, T. 16, s. 43.
244. TEREJOWA Felicja: Widziane 
ze środka sali; R. 1979, T. 12, s. 59.
245. WIÓRKIEWICZ Helena: Robot-
nicza pamiątka; R. 1980, T. 13, s. 70. 
246. WIÓRKIEWICZ Helena: Z prac 
nad zbieraniem dokumentacji do wy-
stawy „Rok 1905”; R. 1976, T. 9, s. 185.
247. WIÓRKIEWICZ Helena: „Za na-
szą i Waszą wolność”. Przygotowanie
wystawy; R. 1978, T. 1, s. 61.
248. WISZNIEWSKA Daniela: Wystawa
„W trudzie i walce pokoleń”; R. 1969, 
T. 2, s. 67.
249. WISZNIEWSKA Daniela, WOL-
TANOWSKA Magdalena: Idee Lenino-
wskie w dwudziestoleciu międzywojen-
nym; R. 1971, T. 4, s. 76.
250. WISZNIEWSKA Daniela, WOLTA-
NOWSKA Magdalena: Powstańcom
Śląskim; R. 1972, T. 5, s. 129.
251. WOLTANOWSKA Magdalena:
„Tworzenia czas nieustanny”. Wystawa
MHPRRw Warszawie; R. 1976, T. 9, 

s. 49.
MHPRR 
– Oddział Muzeum X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej
252. KIŻYS Władysław: Twórczość
więźniów w X Pawilonie Cytadeli;
R. 1988, T. 21, s. 177.
253. KRÓL Stefan: Muzeum X Pawi-
lonu Cytadeli Warszawskiej; R. 1968,
T. 1, s. 75.
254. KRÓL Stefan: Współpraca Mu-
zeum X Pawilonu z telewizją; R. 1969,
T. 2, s. 54.
255. KWIECIŃSKA Zofia: Ekspozycja 
„Rok 1905” w Muzeum X Pawilonu Cy-
tadeli Warszawskiej; R. 1976, T. 9, s. 78.
256. ŚWIERZEWSKA Olga: Od rewolu-
cji do pieriestrojki [wystawa plakatu]; 
R. 1989, T. 22, s. 90.
257. WĄGRODZKI Jerzy: Działacze 
Warszawskiej Gminy Socjalistów Pol-
skich w X Pawilonie Cytadeli War-
szawskiej; R. 1990\91, T. 23, s. 192.
MHPRR 
– Oddział Muzeum 
Więzienia „Pawiak”
258. BUDZYŃSKI Andrzej: Dokumen-
tacja „Pawiaka” pomaga byłym więź-
niom; R. 1980, T. 13, s. 45.
259. BUDZYŃSKI Andrzej: Czynna
walka więźniów politycznych Pawiaka 
w latach 1880-1915; R. 1982, T. 15, s. 77.
260. BUDZYŃSKI Andrzej: Proletariat-
czycy na Pawiaku; R. 1982, T. 15, s. 77.
261. CHRZANOWSKI Bogdan: Wię-
zienie „Pawiak” w świetle wydawnictw
podziemnych (1940-1944); R. 1988, 
T. 21, s. 191.
262. DOMAŃSKA Regina: Dwa tran-
sporty z Pawiaka do Stutthofu; R. 1973,
T. 6, s. 213.
263. DOMAŃSKA Regina: Grypsy, tajne 
listy więzienne; R. 1987, T. 20, s. 177.
264. DOMAŃSKA Regina: Muzeum
więzienia „Pawiak”; R. 1968, T. 1, s. 88;
R. 1973, T. 6, s. 213.
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265. DOMAŃSKA Regina: Prace nad 
historią Pawiaka w okresie okupacji hit-
lerowskiej. Muzeum historii Polskiego
Ruchu Rewolucyjnego; R. 1974, T. 7,
s. 39.
266. DOMAŃSKA Regina, RUTKIE-
WICZ Maria: Więzienie „Pawiak”. Ka-
lendarz wydarzeń; R. 1969, T. 2, s. 86; R. 
1970, T. 3, s. 115; R. 1971, T. 4, s. 118.
Oddział 
– Mauzoleum Walki 
i Męczeństwa Al. Szucha
267. KOSZUTSKI Oskar: Aleja Szucha
w Warszawie. Z dziejów Mauzoleum
Walki i Męczeństwa; R. 1986, T. 19, s. 83.
– Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
268. GŁĘBOCKI Wiesław, MÓRAW-
SKI Karol: Kolekcja afiszów z lat 1914-
1918 w zbiorach Muzeum Historyczne-
go m. st. Warszawy; R. 1976, T. 9, s. 209.
269. GŁĘBOCKI Wiesław, MÓRAW-
SKI Karol: Z prac nad stałą ekspozycją
o dziewiętnastowiecznej Warszawie;
R. 1976, T. 9, s. 91.
270. -: Kronika wystaw organizowanych
przez Muzeum Historyczne m. st. War-
szawy w latach 1951-1971; R. 1973, 
T. 6, s. 252.
271. LUBA Teresa: Muzeum Czerwonej
Woli; R. 1978, T. 11, s. 120.
272. MALINOW Mirosława: Pamięci 
ludzkiej tragedii; R. 1977, T. 10, s. 154.
273.WAGNER Marek: Nowy dział 
w Muzeum Historycznym m. st. War-
szawy; R. 1978, T. 11, s. 117.
274. WAGNER Marek: Kultura robotni-
cza. Wystawa w Muzeum Historycznym 
m. st. Warszawy; R. 1983, T. 16, s. 47.
– Muzeum Woli
275. LEWANDOWSKA Bożena: Lud-
wik Waryński 1856-1889; R. 1986, 
T. 19, s. 144.
276. WAGNER Marek: 200 lat ulicy Że-
laznej; R. 1986, T. 19, s. 147.
– Muzeum Lenina

277. JANCZUR Barbara: Rosja – Lenin
– Rewolucja w filatelistyce; R. 1988,
T. 21, s. 133.
278. KONAR Julian: Muzeum Lenina
w Warszawie. Nowe wystawy, nowe 
inicjatywy; R. 1971, T. 4, s. 48.
279. KRZYŻEWSKA Jadwiga: Pra-
ce nad przygotowaniem bibliografii 
leninowskiej; R. 1974, T. 7, s. 35.
280. OŻÓG Aleksandra: O pracy poszu-
kiwawczo-badawczej w procesie przygo-
towywania wystaw; R. 1974, T. 7, s. 30.
281. OŻÓG Aleksandra: Prace Lenina 
wydane w języku polskim do 1939 r.;
R. 1977, T. 10, s. 159.
282. SIONEK Irena: Kronika wystaw 
organizowanych przez Muzeum Lenina
w Warszawie w latach 1955-1970; 
R. 1971, T. 4, s. 229.
283. SIONEK Irena: Wystawy objazdo-
we – jedna z form działalności Muzeum 
Lenina w Warszawie; R. 1975, T. 8, s. 85.
– Muzeum Narodowe
284. BANASIK Maria: Muzea społe-
czeństwu; R. 1976, T. 9, s. 44.
285. HRYŃCZUK Halina: W hołdzie 
Dąbrowszczakom – rozmowy o pracy 
przy wystawie; R. 1988, T. 21, s. 146.
– Muzeum Wojska Polskiego
286. KOSIOROWSKA Czesława: 
W XXX-lecie powstania Ludowego 
Wojska Polskiego (o wystawach przy-
gotowanych przez Muzeum Wojska 
Polskiego); R. 1975, T. 8, s. 53.
287. LISOWSKI Witold: Rodowód 
sięga w przeszłość; sześćdziesięcio-
pięciolecie Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie; R. 1987, T. 20, s. 77.
288. SICIŃSKI Mieczysław: „O Nie-
podległą”; R. 1990\91, T. 23, s. 99.
289. WOJCIECHOWSKI Ireneusz J.:
Działalność upowszechnieniowa Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie;
R. 1985, T. 18, s. 93.
290. WOJCIECHOWSKI Ireneusz J.:



293

Bibliografia zawartości rocznika „Muzea Walki” (1968-1991)

Gromadzenie zbiorów Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie; R. 1988, T. 21,
s. 87.
291. WOJCIECHOWSKI Ireneusz J.: 
Miłość Ojczyzny walką też dokumen-
towały. Wystawa w Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie marzec – 
kwiecień 1983; R. 1984, T. 17, s. 79.
– Muzeum Żydowskiego Instytutu 
Historycznego
292. GŁĘBOCKI Wiesław, MÓRAW-
SKI Karol: Nowy kształt Muzeum Ży-
dowskiego Instytutu Historycznego
w Warszawie; R. 1977, T. 10, s. 71.
293.KACZYŃSKA Danuta: Zbiory,
praca, plany. Wywiad z dr Zygmuntem
Hoffmanem wicedyrektorem Żydow-
skiego Instytutu Historycznego; R. 1984,
T. 17, s. 45.
– Pałac Kultury i Nauki
294. DYMEK Anna: ZSRR 1922 – 1972 
[dot. wystawy przygotowanej przez 
Centralne Muzeum rewolucji ZSRR 
w Moskwie]; R. 1974, T. 7, s. 70. 
– Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
295. HRYŃCZUK Halina: Kultura lu-
dowa – Kultura narodowa w Zachę-
cie; R. 1980, T. 13, s. 65.
– Zamek Królewski
296. DERELKOWSKI Andrzej: Speł-
niły się sny młodości… Wystawa w Zam-
ku Królewskim w Warszawie [Odzys-
kanie Niepodległości 1918 r.]; R. 1990\
91, T. 23, s. 86.
297. ŁAZOWSKA Bożena: Joachim
Lelewel – w dwusetną rocznicę urodzin;
R. 1988, T. 21, s. 156.
298. MAKOWSKI Marek: Ziemie Za-
chodnie i Północne Polski 992 – 1945)
(wystawa archiwaliów); R. 1987, 
T. 20, s. 128.
WIELICZKA
299. PIOTROWICZ Józef: Wielickie
Muzeum Żup Krakowskich i jego
ekspozycja „Wieliczka Walcząca”;
R. 1973, T. 6, s. 122.

WIKTORYN
300. RAMUS Wiesława: Zagroda
Pamięci Narodowej [Oddział Muzeum
Okręgowego w Sandomierzu]; R. 1984, 
T. 17, s. 120.
WOLA GUŁOWSKA
301. EBERLE Jan: Izba pamięci w Woli 
Gułowskiej;  R. 1976, T. 9, s. 130.
WROCŁAW
– Muzeum Historyczne
302. BURAK Marek: Reportaż z lat pięć-
dziesiątych; R. 1989, T. 22, s. 86.
303. KASZUBKIEWICZ Andrzej: Zwy-
cięstwo 1945. Wystawa we Wrocławiu;
R. 1978, T. 11, s. 99.
304. MŁYNARSKI Ryszard: Wraca-
my na ziemie ojców naszych; R. 1987,
T. 20, s. 134.
305. ZIELIŃSKA Irena: Arsenał Wro-
cławski; R. 1984, T. 17, s. 114.
– Muzeum Odry
306. KUŁTUNIAK Jerzy: Muzeum 
Odry; R. 1990\91, T. 23, s. 58.
– Muzeum Narodowe
307. PARA Krystyna: Gdy mowa
polska znaczyła przetrwanie; R. 1984,
T. 17, s. 96.
ZAMOŚĆ
– Muzeum Okręgowe w Zamościu
308. SMOLEŃKA Teresa: Rotunda 
Zamojska – Pomnik walki i Męczeń-
stwa; R. 1977, T. 10, s. 56.
ZGIERZ 
– Muzeum Miasta
309. GŁOWACKA Maria: W setną ro-
cznicę śmierci Jana Pietrusińskiego;
R. 1987, T. 20, s. 117.
ŻYRADÓW 
– Muzeum Okręgowe
310. DZIERŻANOWSKA Barbara:
„Rok 1905 w Żyrardowie”; R. 1976, 
T. 9, s. 87.
311. DZIERŻANOWSKA Barbara: Tra-
dycyjna kultura robotnicza w żyrardow-
skim muzeum; R. 1986, T. 19, s. 103.
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312. DZIERŻANOWSKA Barbara: 
Wnętrze izby robotniczej XIX – XX w. 
Wystawa w żyrardowskim Muzeum; 
R. 1977, T. 10, s. 179; R. 1976, T. 9, s. 87.
313. DZIERŻANOWSKA Barbara:
Żyrardów w panoramie i starej foto-
grafii; R. 1976, T. 9, s. 99.
314. NAZIĘBŁO Jerzy: Uciec od trady-
cyjnych eksponatów [„Idea niepodle-
głościowa w pocztówce”]; R. 1990\91,
T. 23, s. 113.
315. NAZIĘBŁO Jerzy: Z dziejów za-
kładów żyrardowskich (1829-1985); 
R. 1988,
 T. 21, s. 160.
316. ZABORNY Piotr: Muzeum żyrar-
dowskie – kontynacja i nowości; R. 1974,
T. 7, s. 106.
317. ZWOLIŃSKI Krzysztof: Muze-
um żyrardowskie u progu dziesięcio-
lecia; R. 1971, T. 4, s. 89. 

II.2.1. Muzea przyzakładowe
318. BANASIK Tadeusz: Początek
Muzeum Politechniki Warszawskiej;
R. 1983, T. 16, s. 85.
319. BLIŹNIWSKA Halina: Muzeum
Zakładowe w Przędzalni Czesankowej
im. Gwardii Ludowej w Łodzi; R. 1974,
T. 7, s. 129.
320. CHMIELAK Jadwiga: W lubelskim 
„Agromecie”; R. 1980, T. 13, s. 129.
321. CYNIAK Czesław: Muzeum Zakła-
dów Chemitex-Wistom w Tomaszowie 
Mazowieckim; R. 1976, T. 9, s. 141.
322. CZAPLIŃSKI Tadeusz: Izba Ro-
botnicza w Zakładach Przemysłu Ba-
wełnianego im. Juliana Marchlewskie-
go [w Łodzi]; R. 1977, T. 10, s. 86.
323. EBERLE Jan: Izba im. Kolorza 
w kopalni Marcel; R. 1978, T. 11, s. 134.
324. EBERLE Jan: SEMPERIT – prze-
gląd faktów w 40 rocznicę strajków
(1936-1976) [Kraków]; R. 1977, T. 10,
s. 79.

325. GŁĘBOCKI Wiesław: Droga 
walki rumuńskich komunistów [Dom 
Kultury Zakładów im. Kasprzaka 
w Warszawie]; R. 1972, T. 5, s. 132.
326. HAŁAS Izydor, WDOWIAK-
-BIEŃKOWSKA Małgorzata: Przy-
zakładowe izby w województwie 
łódzkim; R. 1980, T. 13, s. 114. 
327. JAŚNIACZYK Wojciech: Muze-
um Zakładów Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu; R. 1973, T. 6, s. 131.
328. KALBARCZYK Jerzy: Ośrodek 
Historii Dęblińskiego Węzła Kolejowe-
go; R. 1980, T. 13, s. 121.
329. KOPYDŁOWSKA Aleksandra:
Gabinet Numizmatyczny Mennicy 
Państwowej; R. 1974, T. 7, s. 138.
330. KWIECIŃSKA Zofia: Pierwsze 
kroki muzealnictwa przyzakładowego;
R. 1969, T. 2, s. 48.
331. LEMIESZ Aleksandra: Izba Tra-
dycji i Perspektyw w Zakładach Wy-
twórczych Lamp Elektrycznych im.
R. Luksemburg w Warszawie; R. 1976,
T. 9, s. 150.
332. ŁUKASIEWICZ Helena: Izba 
pamięci „Huty Baildon” w Katowi-
cach; R. 1974, T. 7, s. 133.
333. ŁUKASIEWICZ Helena: Muzeum
Huty im. Bolesława Bieruta; R. 1975, 
T. 8, s. 131.
334. MASZCZYŃSKI Tadeusz: Pierw-
sze na kielecczyźnie muzeum przyzakła-
dowe w Białogonie; R. 1973, T. 6, s. 128.
335. SIERAMSKA Magdalena: W Za-
kładach Budowy Maszyn i Aparatury
im. Szadkowskiego [Kraków]; R. 1981, 
T. 14, s. 97.
336. SYSKA Maria: Muzeum Zakładów
Mechanicznych „Ursus”; R. 1973, T. 6,
s. 136.
337. SZCZEPANIAK Jacek: Izba Tra-
dycji i Perspektyw w zgierskiej Boru-
cie; R. 1978, T. 11, s. 125.
338. TURAJCZYK Leon: Z doświad-
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czeń nad organizowaniem muzeów 
zakładowych; R. 1974, T. 7, s. 120.
339. TURAJCZYK Leon: O zakłado-
wych izbach tradycji i perspektywy 
w Łodzi; R. 1975, T. 8, s. 127.
340. WALCZUK Danuta: Izba tradycji
Związku Zawodowego Przemysłu 
Budowlanego w Białymstoku; R. 1975, 
T. 8, s. 135.

II.2.2. Izby Pamięci Narodowej
341. FIJAŁKOWSKI Stefan: Izby pa-
mięci narodowej w województwie łódz-
kim; R. 1976, T. 9, s. 32.
342. FIJAŁKOWSKI Wojciech: II Ogól-
nopolski Konkurs o Tytuł Przodującej 
Izby Tradycji; R. 1980, T. 13, s. 109.
343. GĄSZCZYK Maria: Wiejskie Izby
Pamiątek na Lubelszczyźnie; R. 1969,
T. 2, s. 36.
344. HEINRICH Maria, DZIECIŃSKI
Paweł: Pamięci dzieci więzionych 
w Łodzi [Izba Pamięci Narodowej 
w Szkole Podstawowej Nr 81 im. Boha-
terskich Dzieci]; R. 1983, T. 16, s. 89.
345. KOSZUTSKI Oskar: Ośrodek 
pamięci narodowej ZBOWiD w Pod-
kowie Leśnej; R. 1979, T. 12, s. 89.
346. -: Od redakcji [dot. szkolnych izb
pamięci]; R. 1976, T. 9, s. 21.
347. ORYSIAK Stanisław: Geneza, roz-
wój i zadania izb pamięci narodowej;
R. 1976, T. 9, s. 29.
348. SIERAMSKA Magdalena: Izba Pa-
mięci Narodowej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Markach; R. 1979, T. 12, s. 94.
349. ŚCIWIŃSKI Eugeniusz: Ośrodek 
Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Poz-
naniu; R. 1979, T. 12, s. 99.
350. TORCHALSKA Krystyna: Bez 
taryfy ulgowej [Izba Pamięci Narodo-
wej w Technikum Budowlanym Nr 1 
im. Zdzisława Mączyńskiego w War-
szawie]; R. 1980, T. 13, s. 135.

351. WIŚNIEWSKA Anna: Problema-
tyka martyrologii i walki w Izbach Pa-
mięci Narodowej na Lubelszczyźnie;
R. 1973, T. 6, s. 111.

II.3. Zbiory i kolekcje
352. BANASIK Maria, FRĄCZYK-
SZAŃCA Janina: Ważniejsze nabytki
Muzeów Walki za lata 1972-1974; 
R. 1976. T. 9, s. 244; W roku 1981 
– R. 1983, T. 16, s. 163; W roku 1982 
– R. 1984, T. 17, s. 194; W 1983 r. 
– R. 1985, T. 18, s. 204; W 1984
– R. 1986, T. 19, s. 214; W roku 1985 
– R. 1987, T. 20, s. 234; W roku 1986 
– R. 1988, T. 21, s. 231.
353. BUKOWSKA Maria: Zbiory Głó-
wnej Komisji Badania Zbrodni Hitle-
rowskich w Polsce – Instytutu Pamięci 
Narodowej; R. 1987, T. 20, s. 49.
354. DOBROWOLSKI Henryk: Krako-
wsko-poronińskie archiwum Lenina;
R. 1971, T. 4, s. 108.
355. DUBACKI Leonard: Zbiory foto-
grafii w Centralnym Archiwum KC 
PZPR; R. 1984, T. 17, s. 154.
356. -: Dyskusja o gromadzeniu zaby-
tków kultury materialnej i umysłowej
robotników przez muzea historii ru-
chu robotniczego. Przy redakcyjnym
stole; R. 1986, T. 19, s. 13.
357. -: Fotografia jako źródło histo-
ryczne. Przy redakcyjnym stole; R. 1985,
T. 18, s. 13.
358. HRYŃCZUK Halina: Grupa „Blok”
w poszukiwaniu sztuki proletariackiej;
R. 1976, T. 9, s. 221 [MHPRR].
359. KOPYDŁOWSKA Aleksandra: 
Projekt budowy „Pawiaka” w zbiorach
Archiwum Głównego Akt Dawnych; 
R.1973, T. 6, s. 168.
360. MŁYNARSKI Ryszard: Kilka uwag
o fotografii jako źródle historycznym;
R. 1984, T. 17, s. 59.
361. MROCZKOWSKI Władysław: Ma-
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teriały Polskiej Partii Robotniczej z lat
1942-1944 przechowywane w Central-
nym Archiwum KC PZPR; R. 1973,
T. 6, s. 207.
362. PIJANOWSKA Iwona: Z myślą 
o potomnych. Wywiad z prof. Marianem
Ciechanowskim Naczelnym Dyrektorem
Archiwów Państwowych; R. 1985,
T. 18, s. 72.
363. SMOCZYŃSKI Juliusz: Skrytki. 
Współpraca muzeów z prasą; R. 1981,
T. 14, s. 37.
364. ŚLIWOWSKA Wiktoria: Nowe 
materiały o ruchu narodowo-wyzwo-
leńczym w Królestwie w połowie
lat czterdziestych XIX wieku; R. 1981,
T. 14, s. 139.
365. ŚLIWOWSKA Wiktoria: Ruch spi-
skowy w Królestwie Polskim w epoce
paskiewiczowskiej. Nowo odnalezione
materiały archiwalne; R. 1979, T. 12, 
s. 136.
366. -: Ważniejsze nabytki muzeów 
walki z lat 1975-1976; R. 1978, T. 11, 
s. 180 - Z lat 1977-1978; R. 1980, 
T. 13, s. 177 – W latach 1979-1980;
R. 1982, T. 15, s. 163; W roku 1987 
– R. 1989, T. 22, s. 187.
367. WISZNIEWSKA Daniela, WOL-
TANOWSKA Magdalena: Eksponaty
PPR-owskie w polskich muzeach; 
R. 1986, T. 19, s. 155.
368. -: Zbieractwo i kryteria klasyfi-
kowania zbiorów. Dyskusja w reda-
kcji; R. 1972, T. 5, s. 22.

III. Dokumenty. Materiały archiwalne
369. DOMAŃSKA Regina: Przyczynek 
do badań nad policją niemiecką w War-
szawie 1939-1944; R. 1989, T. 22, s. 133.
370. FIEDOSOWA Tamara: „Warsza-
wianka” – nieznany wariant melodii. 
Tłum. Nina Perczyńska [Państwowe Ar-
chiwum Historyczne m. Leningradu];
R. 1984, T. 17, s. 165.

371. HRYŃCZUK Halina: Fotografie 
Aleksandra Minorskiego; R. 1985,
T. 18, s. 179.
372. SZUMNA Tamara: Współpraca 
polskich i rosyjskich działaczy socja-
listycznych i komunistycznych (doku-
mentacja w zbiorach Centralnego Mu-
zeum Rewolucji ZSRR w Moskwie); 
R. 1985, T. 18, s. 187.
373. URBAŃCZYK Tamara, DŻUGAN-
BART Jolanta: Krakowski Związek
Pomocy dla Więźniów Politycznych;
R. 1986, T. 19, s. 48.
374. URBAŃSKI Krzysztof: „Nowiny”.
Urzędowa gazeta okupacyjna dla wsi
po lsk ie j  (1940-1944) ;  R .  1983 ,
T. 16, s. 107.
375. URBAŃSKI Krzysztof: Sytuacja
więźniów politycznych w latach 1918-
1939; R. 1983, T. 16, s. 119.
376. URBAŃSKI Krzysztof: Walczące
plakaty; R. 1984, T. 17, s. 168.
377. WIŚNIEWSKA Anna: Rada Głó-
wna Opiekuńcza z pomocą ofiarom 
pacyfikacji Zamojszczyzny; R. 1988,
T. 21, s. 49.
378. WOŹNIAK Anna: Badania folk-
loru miejskiego Kalisza; R. 1990\91, 
T. 23, s. 73.

IV. Materiały Biograficzne
379. ORYSIAK Stanisław: Stanisław 
Brzostowski; R. 1980, T. 13, s. 13.
380. DYMEK Anna: Listy Władysława
Kniewskiego z 1925 roku; R. 1975,
T. 8, s. 165.
381. M.R.: Tu przebywał i pracował
Lenin; R. 1971, T. 4, s. 210.
382. GRABOWSKI Ryszard: Refleksje
o życiu i działalności Róży Luksem-
burg; R. 1972, T. 5, s. 13.
383. -: Zeznania Bolesława Maciejow-
skiego w Warszawskiej Stałej Komisji
Śledczej; R. 1981, T. 14, s. 157.
384. GADOMSKI Bogdan: Listy Fran-
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ciszka Malinowskiego z Oświęcimia 
i Buchenwaldu; R. 1973, T. 6, s. 221.
385. RYMASZEWSKI Bohdan: Pro-
fesor Kazimierz Malinowski; R. 1978, 
T. 11, s. 40.
386. -: Zeznania Feliksa Michałowskiego
w Warszawskiej Stałej Komisji Śledczej;
R. 1981, T. 14, s. 152.
387. SZOSTKIEWICZ Bolesław S.:
Proletariatczyk Taddeusz Rochniewski
we Wschodniej Syberii; R. 1990\91, 
T. 23, s. 45.
388. STRZYŻEWSKA Zofia: Emanu-
el Szafarczyk i jego grypsy; R. 1989,
T. 22, s. 103.
389. KUŹMIENKO Iwan: Na ziemi, 
gdzie urodził się Ludwik Waryński
[Martynowka – Ukraina]; R. 1979,
T. 5, s. 166.
390. -: Sprawa Tomasza Wernera. Zez-
nania Stanisława Tomaszewskiego 
w Warszawskiej Stałej Komisji Śled-
czej; R. 1981, T. 14, s. 146.
391. -: Sprawa Henryka Wokulskiego. 
Zeznania  Michała  Rudzińskiego
w Warszawskiej Stałej komisji Śled-
czej; R. 1981, T. 14, s. 162.

V. Zagadnienia konserwatorskie
392. HRYŃCZUK Halina: Wracamy
do problemu – zbiory w niebezpieczeń-
stwie; R. 1983, T. 16, s. 145.
393. LEHMANN Janusz: Techniczne
problemy konserwacji zbiorów doku-
mentów; R. 1972, T. 5, s. 62.
394. LORENTZ Stanisław: Los doku-
mentów. Niepokoje i wnioski; R. 1970,
T. 3, s. 46.

VI . Działalność oświatowa
395. BARANOWSKA Krystyna: Klub 
Młodzieżowy przy Muzeum Mazowie-
ckim [Płock]; R. 1981, T. 14, s. 104.
396. BEZWIŃSKA Jadwiga: Stan wie-
dzy młodzieży polskiej o obozie koncen-
tracyjnym w Oświęcimiu (na podstawie

badań ankietowych prowadzonych przez
Państwowe Muzeum w Oświęcimiu);
R. 1969, T. 2, s. 14.
397. DURKO Janusz: Filmy oświato-
we o tematyce historycznej; R. 1970,
T. 3, s. 59.
398. -: Dyskusja o pracy oświatowej 
z widzem dorosłym; R. 1977, T. 10, s. 15.
399. -: Dyskusja o pracy przewodni-
ków muzealnych. Przy redakcyjnym
stole; R. 1984, T. 17, s. 13.
400. DZIADOSZ Edward: Konkur-
sy i zbiory [Majdanek]; R. 1990\91,
T. 23, s. 82.
401. DZIECIUCHOWICZ Anna: Kon-
kursy – jedna z form pracy oświatowej;
R. 1973, T. 6, s. 114.
402. DZIECIUCHOWICZ Anna: Nowy 
etap działalności oświatowej w roku 
szkolnym 1971\72; R. 1973, T. 6, s. 237.
403. DZIECIUCHOWICZ Anna, ŚNIE-
ŻYŃSKA Sylwia: Konkurs „Ocalić od
zapomnienia” w szkołach warszawskich;
R. 1976, T. 9, s. 36.
404. GAWROŃSKA Władysława: Mło-
dzieżowy plener na Cytadeli; R. 1978,
T. 11, s. 173.
405. HRYŃCZUK Malina: Quiz na wy-
stawie [MHPRR]; R. 1968, T. 1, s. 69.
406. HUSZCZA Zygmunt: Izby pamięci
Narodowej pomocą w patriotycznym
wychowaniu młodzieży; R. 1976, T. 9,
s. 22.
407. IWASZKO Emeryka: Młodzież 
szkolna w muzeach martyrologii;
R. 1980, T. 13, s. 91.
408.  IZDEBSKA Barbara:  Ślady
niedawnej  przeszłości  [MHRR]; 
R. 1986, T. 19, s. 199.
409. KACPERSKI Andrzej: Film doku-
mentalny w muzealnej działalności
oświatowej (na przykładzie Muzeum
Historii Ruchu Rewolucyjnego w Ło-
dzi); R. 1985, T. 18, s. 111.
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410. KALISZ Mieczysław: W poszuki-
waniu nowych form szkolenia grup par-
tyjnych [MHPRR]; R. 1970, T. 3, s. 79.
411. KIEŁBON Janina: Konkurs na
pamiątkę z okresu II wojny światowej
[Muzeum na Majdanku]; R 1988, 
T. 21, s. 118.
412. KOWALSKA Halina Marta: Lekcje
muzealne w świetle ankiet [Muzeum
Mazowieckie w Płocku]; R. 1985, T. 18,
s. 116.
413. LANGER Tadeusz: Konkursy i ich
plony [Muzeum Martyrologiczne Fortu 
VII w Poznaniu – Oddział Muzeum Hi-
storii Ruchu Robotniczego im. M. Kas-
przaka]; R. 1988, T. 21, s. 124.
414. MARESZ Andrzej: Czego dowie-
dzieliśmy się o percepcji wystawy [„Za
naszą i Waszą wolność” – MHPRR]; 
R. 1979, T. 12, s. 70.
415. MASSALSKA Ewa: Muzeum 
pomaga szkole [wystawa „O Polskę 
wolną i sprawiedliwą 1939-1945 – Mu-
zeum Historii Ruchu Robotniczego 
w Poznaniu]; R. 1978, T. 11, s. 115.
416. -: Muzea i szkoła. Przy redakcyj-
nym stole; R. 1983, T. 16, s. 23.
417. PALIŃSKA Teresa: Praca oświa-
towa w środowisku robotniczym. Mu-
zeum Historii Ruchu Rewolucyjnego
w Łodzi; R. 1970, T. 3, s. 72.
418. PAWLIKOWSKA Natalia: Nau-
czyciel – uczeń – lekcja muzealna;
R. 1970, T. 3, s. 85.
419. -: Przy redakcyjnym stole [dot. 
świadomości i samowiedzy history-
cznej młodzieży i  roli  muzeów];
R. 1989, T. 22, s. 31.
420. ROGALSKA Barbara, WAGNER 
Marek: Dzieje Woli (konkurs) [Mu-
zeum Woli]; R. 1986, T. 19, s. 205.
421. UNGER Piotr R.: Nauczyciel-
skie oczekiwania wobec muzeów; 
R. 1986, T. 19, s. 74.
422. UNGER Piotr R.: Współpraca mu-

zeum ze szkołą (artykuł dyskusyjny); 
R. 1979, T. 12, s. 46.
423. WDOWIAK Zofia: Wystawy 
przenośne i ich znaczenie w pracy 
działu oświatowego (z doświadczeń 
MHRR w Łodzi); R. 1975, T. 8, s. 89.
424. WDOWIAK-BIEŃKOWSKA 
Małgorzata: Film o tragedii Radogo-
szcza; R. 1981, T. 14, s. 172.
425. WOJCIECHOWSKI Ireneusz J.:
Ze szkolnych klas do muzealnych sal; 
R. 1986, T. 19, s. 70.

VII. Konferencje naukowe. Sympozja
426. B. D.: Sesja popularno naukowa
„Rewolucja 1905-1907 w Żyrardowie”;
R. 1976, T. 9, s. 247.
427. BANASIK Maria: Muzeum w słu-
żbie człowieka [IX Konferencja Gene-
ralna ICOM Paryż – Grenoble]; R. 1973,
T. 6, s. 248.
428. BOCZEK Helena: Polscy zesłańcy 
badaczami Syberii; R. 1975, T. 8, s. 195.
429. BUDZYŃSKI Andrzej: Semina-
rium „Hitlerowskie więzienia na zie-
miach polskich”; R. 1977, T. 10, s. 211.
430. DOMAŃSKA Regina: Między-
narodowa konferencja Muzeów Marty-
rologicznych w Weimarze; R. 1976,
T. 9, s. 242.
431. DOMAŃSKA Regina: Zagadnienia 
opieki nad miejscami upamiętnionymi 
w historii ruchu robotniczego tematem 
konferencji w Pradze; R. 1974, T. 7, s. 250.
432. GÓRECKA Bogumiła: Uroczy-
stości w Gubinie z okazji 100 rocznicy
urodzin Wilhelma Picka; R. 1977, 
T. 10, s. 69.
433. K. S.: Terror hitlerowski na wsi
kieleckiej tematem sesji naukowej 
w Kielcach; R. 1975, T. 8, s. 206.
434. KOSSAK Jerzy: Leninowskie sym-
pozjum UNESCO; R. 1971, T. 4, s. 9.
435. ORYSIAK Stanisław: Ogólno-
polska konferencja pracowników mu-
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zeów historycznych w Oświęcimiu; 
R. 1975, T. 8, s. 197.
436. -: Sesja oświatowa w Muzeum na
Majdanku; R. 1978, T. 11, s. 171.
437. -: Sesje; R. 1980, T. 13, s. 173.
438. SMOLEŃ Kazimierz: Przedsta-
wiciele muzeów martyrologii na mię-
dzynarodowej konferencji w Oświęci-
miu; R. 1974, T. 7, s. 246.
439. SMOLEŃ Kazimierz: III Mię-
dzynarodowa Konferencja Muzeów
Walki i Męczeństwa [w Oświęcimiu];
R. 1981, T. 14, s. 167.

VIII. Muzea zagraniczne
440. ALEKSANDROW Jakow: Cen-
tralne Muzeum W. I. Lenina w roku 
jubileuszowym; R. 1971, T. 4, s. 14.
441. BABICZENKO Leonid: Kolekcja
grypsów więziennych [Centralne 
Muzeum Rewolucji ZSRR – listy 
polskich więźniów politycznych];
R. 1982, T. 15, s. 135.
442. BALCERZAK Janina: Jugos-
łowiańskie muzea walki; R. 1976,
T. 9, s. 159.
443. BALCERZAK Janina: Obchody
dwudziestopięciolecia Muzeum His-
torii Niemiec; R. 978, T. 11, s. 155; R.
1976, T. 9, s. 159.
444. BALCIUNAS Albinas: Muzeum
kowieńskiego IX Fortu; R. 1973,
T.  6, s. 142.
445. BERNHARD Jans Joachim, SOHL
Klaus: Muzeum Georgi Dymitrowa 
w Lipsku. Dwadzieścia lat w służbie 
proletariackiego internacjonalizmu.
Tłum. Ewa Ziegler-Brodnicka; R. 1972, 
T. 5, s. 138.
446. BRUSKINA Ludmiła: Książka 
i Rewolucja [Centralne Muzeum Rewo-
lucji ZSRR w Moskwie], tłum. Irena
Szadzewska; R. 1989, T. 22, s. 73.
447. BRZOSTOWSKI Stanisław: Mu-

zea walki w Jugosławii; R. 1969, T. 2,
s. 215.
448. BRZOSTOWSKI Stanisław: Mu-
zeum Ruchu Oporu w Oslo; R. 1976,
T. 9, s. 175.
449. BRZOSTOWSKI Stanisław: Po-
mnik-Muzeum Słowackiego Powstania
Narodowego; R. 1972, T. 5, s. 156.
450. BUDZYŃSKI Andrzej: Państwo-
we Muzeum Ruchu Rewolucyjnego 
w Sofii; R. 1981, T. 14, s. 124.
451. CHANUKOW Aleksander: Central-
ne Muzeum Rewolucji i Orderu Lenina
w Moskwie w 50-lecie powstania Kraju
Rad; R. 1974, T. 7, s. 144.
452. CZYSTOWSKI Andrzej: Muzeum 
Ernsta  Thaelmana w Hamburgu; 
R. 1979, T. 12, s. 105.
453. DUDNIK Iwan: „Kosyj Kaponir”
– Muzeum Tradycji Rewolucyjnych 
w Kijowie; R. 1975, T. 8, s. 152.
454. DURBESIČ Ria: Muzeum Re-
wolucji Narodu Chorwackiego w Za-
grzebiu; R. 1981, T. 14, s. 131.
455. DYLAWERSKI Edward: Muze-
um Engelsa w Wuppertalu; R. 1977,
T. 10, s. 115.
456. DYLAWERSKI Edward: Muzeum 
Marksa w Trewirze; R. 1975, T. 8, s. 141.
457. ESTI Bela: Muzeum Węgierskie-
go Ruchu Robotniczego. Tłum. Karol
Mórawski; R. 1973, T. 6, s. 151.
458. GOLDBERG Herbert: Pięćdzie-
sięciolecie Centralnego Muzeum Le-
nina w Moskwie; R. 1976, T. 9, s. 239.
459. HAŁAS Izydor: Muzeum „Taj-
na drukarnia KC SD PRR 1905-1908” 
w Moskwie; R. 1990\91, T. 23, s. 248.
460. HRON Pavel: Historyczny Dom 
Ludowy w Pradze [Muzeum Lenina]. 
Tłum. L. Kuciński; R. 1971, T. 4, s. 31.
461. JANECZKO Irena: Muzeum w Dof-
tanie [Muzeum Historii Partii Komu-
nistycznej oraz Ruchu Rewolucyjnego
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i Demokratycznego Rumunii w Buka-
reszcie]; R. 1974, T. 7, s. 186.
462. JAWORSKI Marek, RÓG Henryk:
Muzeum Francuskiego Ruchu Oporu
[w Ivry-sur-Seine pod Paryżem]; R. 1984,
T. 17, s. 177.
463. KOŁODZIEJSKI Bogdan: Muze-
um wolności w Kopenhadze; R. 1974,
T. 7, s. 192.
464. KONAR Julian: Co nowego w mu-
zealnictwie radzieckim?; R. 1974, 
T. 7, s. 154. 
465. KONIEJEW N. S.: Muzeum Feli-
ksa Dzierżyńskiego w Iwieńcu; R. 1977, 
T. 10, s. 122.
466. KOSARIEWA Ałła: Tematyka
bohatersko-patriotyczna w medalie-
rstwie radzieckim lat 1917-1939;
R. 1987, T. 20, s. 219.
467. KOZIEROWSKA Urszula: Pamięci
Polaków poległych we Francji; R. 1981,
T. 14, s. 111.
468. LEINWALD Artur: Pracownik mu-
zealny w Czechach; R. 1973, T. 6, s. 230.
469. LEMIESZ Aleksandra: Kilka dni
w Muzeum Historii Niemiec; R. 1978, 
T. 11, s. 157.
470. LEWANDOWSKA Bożena: Pro-
letariat wielkiego miasta. Wystawa
w Muzeum Sztuki Ludowej w Berlinie;
R. 1986, T. 19, s. 126.
471. ŁUPAŁO I. G.: Centralne Muze-
um Rewolucji w Moskwie; R. 1978, 
T. 11, s. 141.
472. MACUR Hans: Pamięci Lenina 
[Muzeum w Sassnitz]; R. 1979, T. 12,
s. 115.
473. MATERA Ryszard: Na zamku 
Królewskim w Budapeszcie [Muzeum 
Węgierskiego Ruchu Rewolucyjnego];
R. 1976, T. 9, s. 168.
474. MATERNA Ingo: Szkoła partyj-
na im. Róży Luksemburg w Berlinie;
R. 1975, T. 8, s. 160.
475. NOWALIŃSKI Andrzej: Dom przy 

ulicy Clerkenwell Green. Korespon-
dencja z Londynu; R. 1970, T. 3, s. 53.
476. OBORNY Alojzy: Muzeum Leni-
na w Tampere; R. 1971, T. 4, s. 38.
477. ORYSIAK Stanisław: Muzea his-
torii ruchu rewolucyjnego w Rumunii;
R. 1969, T. 2, s. 218.
478. PACHOLCZYKOWA Alicja: Archi-
wum Dokumentacyjne Austriackiego
Ruchu Oporu w Wiedniu; R. 1980,
T. 13, s. 141.
479. PACHOLCZYKOWA Alicja: Mu-
zeum Dymitra Błagojewa w Sofii;
R. 1986, T. 19, s. 119.
480. PACHOLCZYK Alicja: „Z nami
nadciągają nowe czasy” – kultura robo-
tnicza w Austrii 1918-1934; R. 1983,
T. 16, s. 95.
481. PATERCZYK Wanda: Muzeum na 
Szipce [Bułgaria]; R. 1977, T. 10, s. 129.
482. POLEWOJ Wadim: Rewolucyjne
plakaty francuskie w zbiorach Mu-
zeum Rewolucji w Moskwie; R. 1979, 
T. 12, s. 159.
483. POLIJAŃSKI Władimir: Bolsze-
wicka 4 [Historyczno – Rewolucyjne
Muzeum „Krasnaja Priesnia” Mos-
kwa]; R. 1986, T. 19, s. 113.
484. POTIFOROWA N.: Muzeum 
w Leningradzie [Państwowe Muzeum 
Wielkiej Rewolucji Październikowej]; 
R. 1990\91, T. 23, s. 258.
485. ROLNIK Anna: Muzeum Feliksa
Dzierżyńskiego w Wilnie; R. 1978, 
T. 11, s. 151.
486. SUMJ G.: Pół wieku Muzeum 
w Ułan Bator; R. 1984, T. 17, s. 181.
487. SYWIECOW L. A.: Muzeum
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
Październikowej w Leningradzie; 
R. 1977, T. 10, s. 105.
488. SZPERKOWICZ Hanna: Szlakiem
miejsc upamiętnionych [Leninowskich 
w ZSRR]; R. 1971, T. 4, s. 25.
489. ŚWIEBODZKI Henryk: „Przeżyć
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i powstać” [RFN – wystawa objazdowa
Muzeum w Oświęcimiu i Towarzystwa
Niemiecko-Polskiego w Düsseldorfu];
R. 1982, T. 15, s. 125.
490. ŚWIERZEWSKA Olga: Klub
„tesniaków” w Sofii w latach 1903-1908;
R. 1983, T. 16, s. 100.
491. TANEW Tanig: Muzeum Ruchu
Rewolucyjnego w Bułgarii; R. 1973,
T. 6, s. 157.
492. TERZIJSKI Iwan: Muzeum Ruchu
Rewolucyjnego w Płowdiwie; R. 1976,
T. 9, s. 163.
493. TOLLET Andre: Muzeum Ruchu
Oporu we Francji. Tłum. Michał Mosiń-
ski; R. 1972, T. 5, s 150.
494. TUROWICZ Marian: Polskie mu-
zeum więzienne w twierdzy Spielberg
w Brnie; R. 1974, T. 7, s. 163.
495. WARNEŃSKA Monika: Pamięć 
o Leninie w Wietnamie (korespondencja
własna); R. 1971, T. 4, s. 44.
496. WISZNIEWSKA Daniela: Pięćdzie-
sięciolecie Centralnego Muzeum Rewo-
lucji w Moskwie; R. 1976, T. 9, s. 237.
497. ŻYŻYNA S.: Historia pewnej szka-
tułki [Państwowe Muzeum Historyczne 
w Moskwie]; R. 1977, T. 10, s. 187.

IX. Recenzje i omówienia wydawnictw
498. ŁAZOWSKA Bożena: Polecamy 
lekturę… [Archiwum Ruchu robotni-
czego T. X]; R. 1988, T. 21, s. 225.
499. BORZEMSKI Edmund: Drut opa-
sał w krąg… [Antologia poezji jenie-
ckiej – Muzeum w Łambinowicach]; 
R. 1986, T. 19, s. 212.
500. KLOMINEK Andrzej: Hanka Sawi-
cka. Lektury [Balcerzak Janina: Hanka
Sawicka]; R. 1983, T. 16, s. 160.
501. BORZEMSKI Edmund: Ziemia wy-
zuta z miłości [Dobosiewicz Stanisław,
Mauthausen-Gusen. Poezja i pieśń więź-
niów]; R. 1988, T. 21, s. 229.
502. ŁAZOWSKA Bożena: Polecamy 

lekturę… [Flasza Jan: Drukarstwo i edy-
torstwo bocheńskie do roku 1945];
R. 1988, T. 21, s. 227.
503. ŁAZOWSKA Bożena: Polecamy 
lekturę… [Jaros Jerzy, Potępa Edward: 
20 lat działalności Muzeum Historii Ru-
chu Robotniczego im. Generała Aleksan-
dra Zawadzkiego w Dąbrowie Górniczej 
(1965-1985)]; R. 1987, T. 20, s. 232.
504. KLOMINEK Andrzej: Wielki Prole-
tariat. Lektury [Koberdowa Irena, Socja-
lno-Rewolucyjna Partia Proletariat 1882-
1896]; R. 1983, T. 16, s. 154.
505. ŁAZOWSKA Bożena: Polecamy 
lekturę… [Miscelanea Historico-Archi-
vistica, T. 1]; R. 1988, T. 21, s. 223.
506. ŁAZOWSKA Bożena: Polecamy
lekturę… [Muzeum Wojskowe T. 3];
R. 1987, T. 20, s. 229.
507. MACHUT Edmund: Kilka reflek-
sji nad lekturą czasopisma „Neue Mu-
seumskunde”; R. 1973, T. 6, s. 233.
508. ŁAZOWSKA Bożena: Polecamy 
lekturę… [Polskie miejsca pamięci
w NRD 1939-1945]; R. 1987, T. 20, 
s. 233.
509. ŁAZOWSKA Bożena: Polecamy
lekturę… [Rocznik Muzeum Narodo-
wego w Kielcach T. 14]; R. 1988, T. 21,
s. 226.
510. TYCH Feliks: Słownik biograficz-
ny Działaczy Polskiego Ruchu Robotni-
czego; R. 1980, T. 13, s. 38 [MHPRR].
511. TRUNKOWSKI Jan: W Irkucku 
o polskich zesłańcach [Periodyk Uniwer-
sytetu w Irkucku „Ssyl’nyje Rewolucjo-
niery w Sibiri”]; R. 1989, T. 22, s. 161.
512. ŁAZOWSKA Bożena: polecamy 
lekturę… [Stutthof. Zeszyty Muzeum 6];
R. 1987, T. 20, s. 231.
513. KLOMINEK Andrzej: Stefania 
Sempołowska. Lektury [Wowrzykow-
ska-Wierciochowa Dionizja: Stefania 
Sempołowska]; R. 1983, T. 16, s. 157.
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514. KLOMINEK Andrzej: Marian Bu-
czek. Lektury [Zatorska Helena: Ma-
rian Buczek]; R. 1983, T. 16, s. 159.
515. ORYSIAK Stanisław: Muzealni-
ctwo w publikacjach; R. 1984, T. 17, 
s. 187.
516. SŁABEK Genowefa: Wydawnictwa
na 100-lecie ruchu robotniczego;
R. 1984, T. 17, s. 196.

X. Rada Redakcyjna
BALCERZAK Janina – 1968-1991
DURKO Janusz – Przewodniczący 
– 1968-1991
DZIADOSZ Edward – 1986-1991
DZIERŻANOWSKA Barbara 
– 1986-1987
GOLDBERG Herbert – 1974-1989
HAŁAS Izydor – 1976, 1978-1981
ISSAT-KOSZUTSKA Jadwiga 
– 1974-1977
KONAR Julian – 1968-1973
KONIECZNY Kazimierz – 1974-1975
MALINOWSKI Kazimierz 
– 1968-1978
MIERZEJEWSKI Stanisław 
– 1968-1969
OBORNY Alojzy – 1968-1984
OJRZYŃSKA Maria – 1982-1991
PATERCZYK Zygmunt – 1968-1980
PFEIFER Mieczysława – 1968
PTAŚNIK Mieczysław – 1968-1973
RUTKIEWICZ Maria – 1969 – 1973
RYMASZEWSKI Bohdan – 1974-1989
SMOLEŃ Kazimierz – 1968-1984
SZCZEPANIAK Maria – 1982-1991
TARŁOWSKA Irena – 1978-1983
TEREJOWA Felicja – 1984-1991
URBAŃSKI Krzysztof – 1986-1987
WOJCIECHOWSKI Ireneusz J. 
– 1987, 1989-1991

XI. Zespół Redakcyjny
GADOMSKI Bogdan – 1968-1977
HRYŃCZUK Halina – 1973-1991

ISSAT-KOSZUTSKA Irena 
– Red. Naczelny – 1973-1977
KALISZ Mieczysław – 1968-1972
ŁAZOWSKA Bożena – 1987-1988
MÓRAWSKI Karol – 1968-1972
PACHOLCZYK Alicja – 1973-1986
PRÜFFER-ORGELBRAND Halina 
– Sekretarz Redakcji – 1976-1989
RUTKIEWICZ Maria 
– Red. Naczelny – 1968-1972
TARŁOWSKA Irena 
– Red. Naczelna – 1978-1983
TEREJOWA Felicja 
– Red. Naczelna – 1984-1991
WISZNIEWSKA Daniela – 1978-1991
WOLTANOWSKA Magdalena 
– 1987-1991
OTRĘBSKA Małgorzata 
– Sekretarz  Redakcji – 1990-1991

XII. Indeks autorów
ADAMCZYK Bożena – 116
ALEKSANDROW Jakow – 440
ANDRZEJEWSKA Barbara – 201
ANTONIUK Aleksander – 82,83
B. D. – 426
BABICZENKO Leonid – 441
BABIUCH Edward – 202
BALCERZAK Janina – 203-206, 442, 
443
BALCIUNAS Albinas – 444
BANASIK Maria – 207-209, 284, 292, 
352, 427
BANASIK Tadeusz – 16, 17, 318
BARANOWSKA Krystyna – 395
BERNHARDT Jans Joachim – 445
BERYT Zdzisław – 18
BEZWIŃSKA Jadwiga – 396
BIAŁOUS Lucyna – 84
BLIŹNIEWSKA Halina – 
129,130,146,319
BŁASZCZYK Marian – 167
BŁAŻEWICZ Olgierd – 168
BOCZEK Helena – 428
BORAK Elżbieta – 118, 126
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BORECKA Emilia – 1
BORZEMSKI Edmund – 2, 499, 501
BRON Michał – 210
BRUSKINA Ludmiła – 446
BRZOSTOWSKI Stanisław – 447-449
BUDASZ Edmund – 169
BUDZYŃSKI Andrzej – 258-260, 429, 
450
BUKOWSKA Maria – 353
BURAK Marek – 302
BURZYŃSKA Janina – 185, 186
CHANUKOW Aleksander – 451
CHMIELAK Jadwiga – 320
CHRZANOWSKI Bogdan – 261
CYNIAK Czesław – 321
CZAPLIŃSKI Tadeusz – 322
CZYSTOWSKI Andrzej – 452
D. W. – 211
DERELKOWSKI Andrzej – 296
DOBROWOLSKA Marianna – 119
DOBROWOLSKI Henryk – 354
DOMAŃSKA Regina – 262-266, 369, 
430, 431
DRYNKO Romuald – 197
DUBACKI Leonard – 355
DUBOWIK Andrzej – 199
DUDNIK Iwan – 453
DURBESIČ Ria – 454
DURKO Janusz – 20, 21, 212, 397
DYMEK Anna – 294, 380
DYLAWERSKI Edward – 455, 454
DYMEK Anna – 302
DZIADOSZ Edward – 400
DZIECIŃSKI Paweł – 142, 344
DZIECIUCHOWICZ Anna – 401-403
DZIEDZIC Anna – 131
DZIERŻANOWSKA Barbara – 310-
313
DŻUGAN-BART Jolanta – 373
EBERLE Jan – 115, 214, 301, 323, 324
ESTI Bela – 457
FAJKOWSKI Józef – 200
FIEDERKIEWICZ Alfred – 3
FIEDOSOWA Tamara – 370
FIJAŁKOWSKI Stefan – 23, 24, 341, 

342
FRĄCZYK-SZAŃCA Janina – 352
GACUTA Włodzimierz – 98
GADOMSKI Bogdan – 23,384
GAWROŃSKA Władysława – 404
GĄSZCZYK Maria – 120, 121, 343
GŁĘBOCKI Wiesław – 24, 268, 269, 
292, 325
GŁOWACKA Maria – 309
GOLDBERG Herbert – 26, 458
GOŁĘBIOWSKI Edward – 27
GÓRECKA Bogumiła – 432
GRABOWSKI Ryszard – 382
GRYŃ Edward – 148
GRAJEWSKI Włodzimierz – 170-172
HALKA Zygmunt – 28, 29
HAŁAS Izydor – 32, 97, 132, 326, 459
HEINRICH Hanna – 133, 143, 344
HOJKA Zdzisław – 89
HORN Pavel – 460
HRYŃCZUK Halina – 30-32, 59, 215-
218, 285, 295, 358, 371, 392, 405
HUSZCZA Zygmunt – 406
IBEK Andrzej – 92
IWASZKO Elżbieta – 85
IWASZKO Emeryka – 156, 157, 407
IZDEBSKA Barbara – 408
JABŁOŃSKI Henryk – 4
JANAS Jan – 179
JAKIMOWICZ Teresa – 181
JANCZUR Barbara – 277
JANECZKO Irena – 461
JARUZELSKI Wojciech – 219
JAŚNIACZYK Wojciech – 327
JAWORSKI Piotr – 128, 462
JĘDRZEJOWSKA Halina – 34
JUSZCZYK Jacek – 183
K. C. – 96
K. S. – 433
KACPERSKI Andrzej – 144, 409
KACZMAR Bogdan – 189
KACZYŃSKA Danuta – 293
KALBARCZYK Jerzy – 328
KALISZ Mieczysław – 35, 36, 410
KASZUBKIEWICZ Andrzej – 182, 
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183, 303
KĘPA Irena – 220-222
KĘSEK Janina – 88
KIEŁBON Janina – 411
KIENIEWICZ Stefan – 38
KINOWSKI Tadeusz – 158
KISIELEWICZ Danuta – 5
KIŻYS Władysław – 252
KLOMINEK Andrzej – 500, 504, 513, 
514
KOBERDOWA Irena – 223
KOŁODZIEJSKI Bogdan – 463
KOŁODZIEJCZYK Norbert – 6
KONAR Julian – 39, 40, 278, 464
KONIEJEW N. S. – 465
KOPYDŁOWSKA Aleksandra – 329, 
359
KOROTYŃSKI Henryk – 7
KOSARIEWA Ałła – 466
KOSIOROWSKA Czesława – 286
KOSSAK Jerzy – 434
KOSZUTSKI Oskar – 267, 345
KOWALSKA Halina Marta – 412
KOZIEROWSKA Urszula – 467
KOŹNIEWSKI Kazimierz – 113
KRAŚKO Wincenty – 42
KRAWCZUK Aleksander – 224
KRÓL Stefan – 253, 254
KRZYWIEC Anna – 173
KRZYŻEWSKA Jadwiga – 279
KULIŃSKI L. – tłum. – 460
KUCZYŃSKI Janusz – 100
KUŁTUNIAK Jerzy – 306
KUNYSZ Antoni – 187
KUŹMIENKO Iwan – 389
KWIATKOWSKA Anna – 225
KWIECIŃSKA Zofia – 226, 227, 228, 
255, 330
LANGER Tadeusz – 180, 413
LAUDAŃSKA-NOWAK Halina – 229
LAUNER Jerzy – 145
LEHMAN Janusz – 393
LEINWALD Artur – 468
LEMIESZ Aleksander – 331, 469
LENART Krystyna – 154

LEWANDOWSKA Bożena – 230, 231, 
275, 470
LEWANDOWSKI Edward – 114
LEWANDOWSKI Lech – 146
LISOWSKI Witold – 287
LORENTZ Stanisław – 394
LUBA Teresa – 271
ŁAZOWSKA Bożena – 297, 498, 502, 
503, 505, 506, 508, 509, 512
ŁAZOWSKI Andrzej – 304
ŁOMNICKA Władysława – 134
ŁUKASIEWICZ Helena – 332, 333
ŁUKOWSKI Maciej – 8
ŁUPAŁO I. G. – 471
M. R. – 381
MACHUT Edmund – 507
MACUR Hans – 472
MAKOWSKI Marek – 298
MALINOW Mirosława – 232, 272
MALINOWSKI Kazimierz – 44, 45
MANKIEWICZ Maria – 174
MARESZ Andrzej – 414
MASSALSKA Ewa – 415
MASZCZYŃSKI Tadeusz – 334
MAEJANOWIĆ Milorad – 46
MASŁOWSKA Urszula – 47
MASZCZYŃSKI Tadeusz 
– 48, 101-104
MATERA Ryszard – 413
MATERNA Ingo – 49, 474
MATUSIAK Tadeusz – 198
MICHAŁOWSKA Barbara – 50
MŁYNARSKI Ryszard – 304, 360
MOSIŃSKI Michał – tłum.  – 493
MOTYKA Lucjan – 51
MÓRAWSKI Karol 
– 24, 233, 268, 269, 292 
MROCZKOWSKI Władysław – 361
MURAWSKA Zofia – 149
MYŚLIŃSKI Jerzy – 54
NAPIERALSKI Józef – 184
NAZIĘBŁO Jerzy – 314, 315
NIEUWAŻNY Stanisław – 10
NOWALIŃSKI Andrzej – 475
O. K. – 117
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OBORNY Alojzy – 476
OLEJNICZAK Józef – 163
OLEJNICZAK Maria – 192
ORYSIAK Stanisław 
– 60-65, 347, 379, 435, 477, 515
OSTROWSKA Bożena – 165
OŻÓG Aleksandra – 280, 281
PACHOLCZYKOWA Alicja 
– 234-236, 478-480
PALIŃSKA Teresa – 417
PARA Krystyna – 307
PATERCZYK Wanda – 481
PATERCZYK Zygmunt 
– 164, 169, 175, 176
PAWLIKOWSKA Natalia – 418
PAWŁOWSKA-WILDE Beata – 66
PEŁKA Jerzy – 91
PERKOWSKI Tomasz – 67
PFEIFFER Mieczysław – 68
PIEPER Franciszek – 170
PIETRZAK Zygmunt – 153
PIJANOWSKA Iwona 
– 11, 69, 70, 362
PILCHOWSKI Władysław – 151
PIOTROWICZ Józef – 299
POLEWOJ Wadim – 482
POLIJAŃSKI Władimir – 483
POPIOŁEK Stefan Jan – 122, 123
POTĘPA Edward – 93, 94
POTIFOROWA N. – 484
PSZCZYŃSKI Korneliusz – 71
PTASZYŃSKA Wanda – 14, 136
RAMUS Wiesława – 300
RECHOWICZ Henryk – 72
ROGALA Władysław – 194
ROGALSKA Barbara – 420
ROLNIK Anna – 485
ROSIAK Elżbieta – 149
RÓG Henryk – 462
RÓŻYCKA Wiesława – 150
RUTKIEWICZ Maria – 238, 239, 266
RYBICKI Józef – 240
RYMASZEWSKI Bogdan 
– 73, 74, 78, 79, 385
SAWCZUK Janusz – 124

SEGDA Jerzy – 110, 111
SENFT Stanisław – 125
SICIŃSKI Mieczysław – 288
SIERAMSKA Magdalena 
– 241, 335, 348
SIONEK Irena – 282, 283
SKUPIEŃSKI Krzysztof – 105
SŁABEK Genowefa – 516
SMOCZYŃSKI Juliusz – 363
SMOLEŃ Mariusz 
– 75, 159-161, 438, 439
SMOLEŃSKA Teresa – 308
SOHL Klaus – 445
SOKÓŁ Jerzy – 137
SOŁTYK Janina – 112
SOŁTYSIAK Marian – 166
STROBIN Marian – 138
SUMJ G. – 486
SYSKA Maria – 336
SYWIECOW L. A. – 487
SZADZEWSKA Irena – 446
SZCZEPANIAK Jacek – 139, 151, 337
SZCZEPANIAKOWA Maria – 177
SZCZUDŁO Krystyna – 86
SZERSZEŃ Wiesława – 87
SZOSTKIEWICZ Bolesław – 387
SZPERKOWICZ Maria – 488
STRZYŻEWSKA Zofia – 388
SZUMNA Tamara – 372
SZYDLAK Jan – 12
SZYMAŃSKI Marian – 183, 199
ŚLIWIŃSKI Eugeniusz – 349
ŚLIWOWSKA Wiktoria – 364, 365
ŚNIEŻYŃSKA Sylwia – 403
ŚWIĄTKOWSKI Henryk – 127
ŚWIEBODZKA Teresa – 162
ŚWIEBODZKI Henryk – 489
ŚWIERZEWSKA Olga – 242, 256, 490
TANEW Tanig – 491
TARŁOWSKA Irena -243
TEREJOWA Felicja – 244
TERZIJSKI Iwan – 492
TOKARSKI Longin – 90
TOLLET Andre – 493
TORCHALSKA Krystyna – 95, 350
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TOWALSKI Ryszard – 188
TROCKA Halina – 152,153
TRUNKOWSKI Jan – 511
TURAJCZYK Leon – 140, 338, 339
TUROWICZ Marian – 494
TYCH Feliks – 13, 76, 510
UHLIG Judith – 178
UNGER Piotr – 421, 422
URBAŃCZYK Tamara – 373
URBAŃSKA Teresa – 99
URBAŃSKI Krzysztof – 99, 106-108, 
155, 190, 374-376
URYGA Ludwik – 126
WAGNER Marek – 273, 274, 276, 420
WALCZUK Danuta – 340
WARNEŃSKA Monika – 495
WAWRZYK Henryk – 81
WĄGRODZKI Jerzy – 257
WDOWIAK Zofia – 423
WDOWIAK-BIEŃKOWSKA Zofia 
– 14, 32, 141, 326, 424
WIÓRKIEWICZ Helena – 77, 245-247
WISZNIEWSKA Daniela 
– 248-250, 367, 496
WIŚNIEWSKA Anna – 149, 351, 377
WOJAK Jan Sławomir – 109
WOJCIECHOWSKI Ireneusz 
– J. – 289-291, 425
WOLTANOWSKA Magdalena 
– 251, 367
WOŹNIAK Anna – 378
WOŹNIAK Antoni – 199
WYSZYŃSKI Cezary – 207
ZABORNY Piotr – 316
ZALESKI-EJGIERD Andrzej – 191
ZAMIELSKA Bronisława – 195, 196
ZIEGLER-BRONIECKA Ewa 
– tłum. – 445
ZIELIŃSKA Irena – 305
ZIEWIEL Irena – 80
ZWOLIŃSKI Krzysztof – 317
ŻYŻYNA S. – 497

XI. Indeks Muzeów 
(poza Działem II.2 A\Z)

BAŃSKA BYSTRZYCA 
– Pomnik - Muzeum Słowackiego 
Powstania Narodowego – 449
BERLIN 
-Muzeum Historii Niemiec – 49, 443, 469
- Muzeum Sztuki Ludowej – 470
BIAŁOGON 
– Muzeum Przyzakładowe Kieleckiej 
Fabryki Pomp – 334
BIAŁYSTOK – Izba Tradycji Związku 
Zawodowego Przemysłu Budowlanego 
– 340
BRNO 
– Polskie Muzeum Więzienne w Twier-
dzy Spielberg – 494
BUDAPESZT 
– Muzeum Węgierskiego Ruchu 
Robotniczego – 457, 473
BUKARESZT 
– Muzeum Historii Partii 
Komunistycznej oraz Ruchu 
Demokratycznego Rumunii – 461
CZĘSTOCHOWA  
– Muzeum Huty im. Bolesława Bieruta 
– 353
DĘBLIN 
– Ośrodek Historii Dęblińskiego 
Węzła Kolejowego – 328
HAMBURG 
– Muzeum Ernsta Thälmana – 452
IVRY-sur-SEINE 9 POD Paryżem)
– Muzeum Francuskiego Ruchu Oporu 
– 462, 493
IWIENIEC 
– Muzeum Feliksa Dzierżyńśkiego 
– 465
KATOWICE 
– Izba Pamięci „Huty „Baildon” – 332
KIJÓW 
– „Kosyj Kaponir” Muzeum Tradycji 
Rewolucyjnych w Kijowie – 453
KOPENHAGA 
– Muzeum Wolności – 463
KOWNO 
– Muzeum IX Fortu – 444
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KRAKÓW
– Zakłady Budowy Maszyn 
i Aparatury im. Szadkowskiego – 335
– Zakłady „SEMPERIT” – 324
LIPSK 
– Muzeum Georgii Dymitrowa – 445
LUBLIN
– „Agromet” – 320
– Państwowe Muzeum na Majdanku 
– 400, 411, 436
ŁÓDŹ
– Izba Pamięci Narodowej w Szkole 
Podstawowej Nr 18 im. Bohaterskich 
Dzieci – 344
– Izba Robotnicza w Zakładach 
Przemyslu Bawełnianego 
im. Juliana Marchlewskiego – 322
– Muzeum Historii 
Ruchu Rewolucyjnego 
– 408, 409, 417, 423, 424
– Muzeum Zakładowe Przędzalni 
Czesankowej im. Gwardii Ludowej 
– 319
MARKI 
– Izba Pamięci Narodowej 
w Szkole Podstawowej Nr 2 – 348
MOSKWA
– Centralne Muzeum W. I. Lenina 
– 440, 458
– Centralne Muzeum Rewolucji ZSRR 
– 372, 441, 446, 451, 471, 482, 496
– Historyczno-Rewolucyjne Muzeum 
„Krasnaja Pienia” – 483
– Muzeum Tajna Drukarnia KC SD 
PRR – 451
– Państwowe Muzeum Historyczne 
– 497
OSLO 
– Muzeum Ruchu Oporu – 448
OŚWIĘCIM 
– Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau – 396, 435, 438, 439, 489
PETERSBURG 
– Państwowe Muzeum Historyczne 
– 370

– Państwowe Muzeum Wielkiej 
Rewolucji Październikowej – 484, 487
PŁOCK 
– Muzeum Mazowieckie – 395, 412
PŁOWDIW 
– Muzeum Ruchu Rewolucyjnego – 492
PODKOWA LEŚNA 
– Ośrodek Pamięci Narodowej 
ZBOWiD – 345
POZNAŃ
– Muzeum Historii Ruchu Robotniczego
im. Marcina Kasprzaka – 415
– Muzeum Martyrologiczne Fortu VII 
– 413
– Muzeum Zakładów Hipolita 
Cegielskiego – 327
– Ośrodek Tradycji Ruchu 
Młodzieżowego – 349
PRAGA – Muzeum Lenina 
– Dom Ludowy – 460
RADUŃ – Izba im. Kolorza 
w KWK „Marcel” – 323
SASSNITZ – Muzeum – 472
SOFIA 
– Muzeum Dymitra Błagojewa – 479
– Państwowe Muzeum ruchu 
Robotniczego – 450
SZIPKA – [Bułgaria} – Muzeum – 481
TAMPERE – Muzeum Lenina – 476
TOMASZÓW MAZOWIECKI 
– Muzeum Zakładów 
Chemitex-Wiston – 321
TREWIR 
– Muzeum Marksa – 456
URSUS – Muzeum Zakładów 
Mechanicznych „Ursus” – 336
WARSZAWA
– Archiwum Główne Akt Dawnych – 359
– Centralne Archiwum KC PZPR 
– 355, 361
– Gabinet Numizmatyczny 
Mennicy Państwowej – 329
– Izba Pamięci Narodowej 
w Technikum Budowlanym Nr 1 im. 
Zdzisława Mączyńskiego – 350
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– Izba Tradycji i Perspektyw Zakładów 
Wytwórczych Lamp Elektrycznych 
im. Róży Luksemburg – 331
– Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Rewolucyjnego 
– 358, 404, 405, 408, 410, 414
– Muzeum Historyczne 
m. st. Warszawy – 77, 420
– Muzeum Politechniki – 318
WIEDEŃ 
– Archiwum Dokumentacyjne
 Austriackiego Ruchu Oporu – 478
WILNO 
– Muzeum Feliksa 

Dzierżyńskiego – 485
WUPPERTAL 
– Muzeum Engelsa – 455
ZAGRZEB 
– Muzeum Rewolucji Narodu 
Chorwackiego – 454
ZGIERZ 
– Zakłady Chemiczne 
„Boruta” Izba Tradycji 
i Perspektyw – 337
ŻYRARDÓW 
– Muzeum Okręgowe – 426

Andrzej Kotecki

Cytadela Warszawska: 
bibliografia druków zwartych; wybór

Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej stanowi jeden z obiek-
tów Muzeum Niepodległości. W roku 
bieżącym Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego przyznał dofinansowanie na 
projekt, dzięki czemu, przy wsparciu 
funduszy europejskich, zostanie ono 
poddane gruntownemu remontowi1.

Cytadela Warszawska trwale 
i w sposób tragiczny zapisała się na kar-
tach historii narodu polskiego. Główne 
skojarzenia każdego Polaka z tym obie-
ktem niosą lub nieść powinny ze sobą
wielki ładunek emocjonalny. Utrwalanie
więc pamięci o tym miejscu i związa-
nymi z nim wydarzeniami wydaje się
ważnym zadaniem mogącym odegrać
1 Projekt rewitalizacji w X Pawilonie Cytadeli 
Warszawskiej (Oddział Muzeum Niepodległości) 
pod nazwą Poprawa oferty kulturalnej i wzrost 
dostępności do kultury  obiektów Muzeum Nie-
podległości w Warszawie poprzez rewitalizację i 
modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – 
w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy 
Bielańskiej i dziedzińca. Muzeum Niepodległości 
jest beneficjentem Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-
2013, Działanie 6.1 Kultura. 

znaczną rolę w umacnianiu narodo-
wej tożsamości, szczególnie młodego
pokolenia.

Decyzję o podjęciu prac zwią-
zanych z budową twierdzy podjął car 
Mikołaj I tuż po upadku powstania li-
stopadowego. Zrywu, który choć nie 
doprowadził do wywalczenia uprag-
nionej wolności, bez wątpienia stał się 
ważnym etapem na drodze do jej odzy
skania. Cytadela według zamysłu cara
zapobiec miała przyszłym niepodleg-
łościowym wystąpieniom Polaków, sta-
nowiąc ostrzeżenie dla potencjalnych
spiskowców. Dzięki zgromadzonemu
na jej terenie arsenałowi militarnemu
próba przeciwstawienia się zaborcy 
miała być skutecznie, szybko i z moż-
liwie największymi stratami po stronie
ludności i zabudowań miasta, stłumio-
na. Na szczęście Cytadela nie okazała
się przeszkodą dla marzących o wolno-
ści Polaków.

W powszechnej pamięci Cytadela 
Warszawska utrwaliła się przede wszyst-
kim jako więzienie i miejsce straceń wie-
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lu wybitnych Polaków. Romuald Trau-
gutt, Józef Piłsudski, Roman Dmow-
ski, Gustaw Ehrenberg, ksiądz Piotr 
Ściegienny, Jarosław Dąbrowski, Adam 
Asnyk, Stefan Okrzeja, Ludwik Waryń-
ski – to tylko niektórzy z więźniów X Pa-
wilonu Cytadeli. Historia twierdzy nie 
ogranicza się oczywiście tylko do czasu 
zaborów. Wspomnieć można, iż za po-
średnictwem przejętej od Niemców ra-
diostacji, z tego miejsca właśnie, przeka-
zano poza granice kraju, w listopadzie 
1918 r., komunikat Marszałka Józefa 
Piłsudskiego o powstaniu niepodległego
państwa polskiego.

Muzeum Niepodległości oprócz 
dostępu do określonych obiektów Cyta-
deli oferuje wszystkim zainteresowa-
nym także możliwość zapoznania się 
z wieloma publikacjami na jej temat.
W funkcjonującej w jego ramach Bi-
bliotece Naukowej znaleźć można m.in. 
pozycje przedstawiające historię tego 
miejsca, wspomnienia więźniów, albu-
my, dzięki którym przeszłość stać się
może jeszcze bliższa.

Przedstawiona poniżej bibliogra-
fia zawiera druki zwarte w całości lub 
w przeważającej części poświęcone 
Cytadeli Warszawskiej znajdujące się 
w zasobach Biblioteki Naukowej Mu-
zeum Niepodległości2. Najstarsza zamie
szczona pozycja pochodzi z 1863 r.

Na niniejszą bibliografię składa-
ją się dwa odrębne wykazy. W pierw-
szym (I) zamieszczono 76 opisów biblio-
graficznych książek poświęconych hi-
storii Cytadeli Warszawskiej oraz wyda-
wnictwa o charakterze wspomnienio-
wym: listy, pamiętniki, relacje oraz pu-
blikacje upamiętniające Cytadelę wraz
z X Pawilonem jako miejscem, pamię-
ci narodowej. 
2 Pięć dodatkowych tytułów zamieszczonych
w wykazie to pozycje z innych bibliotek, przy opisie
których zamieszczno signum danej biblioteki.

Drugi  wykaz (II) to 23 opisy bib-
liograficzne pozycji wydanych przez
Muzeum Niepodległości i Muzeum Hi-
storii Polskiego Ruchu Rewolucyjne-
go nt. wystaw zorganizowanych w Mu-
zeum X Pawilonu oraz informatory
o X Pawilonie3.

Na strukturę opisu zamieszczo-
nego w wykazie składają się następu-
jące strefy: tytułu, odpowiedzialności 
(autorstwa), adresu wydawniczego, opi-
su fizycznego i uwag. Przedstawione 
publikacje uporządkowane zostały alfa-
betycznie według autorów lub tytułów, 
jeżeli autorów było więcej niż trzech 
lub praca była przygotowana pod reda-
kcją lub zespołowo. Jeśli wydawca, 
miejsce wydania lub rok nie zostały 
zidentyfikowane, w opisie znalazły się 
odpowiednio skróty – b.w., b.m.w, b.r.

Bibliografia kierowana jest do
szerokiego grona odbiorców z nadzie-
ją, że przyczyni się ona do poszerzenia 
wiedzy o tak ważnym historycznie obie-
kcie i pozwoli być może odkryć wiele
jego „tajemnic”.

Wykaz skrótów nazw bibliotek

BN – Biblioteka Narodowa
BPm.st.W – Biblioteka Publiczna 
                     m.st. Warszawy
BURz – Biblioteka Uniwersytetu 
              Rzeszowskiego
BUW – Biblioteka Uniwersytetu 
             Warszawskiego
BUPoz – Biblioteka Uniwersytetu       
                Poznańskiego
BUŁ – Biblioteka Uniwersytetu 
            Łódzkiego

3 Od momentu powstania w styczniu 1990 r. do 
sierpnia 1991 r. Muzeum Niepodległości funkcjo-
nowało pod nazwą Muzeum Historii Polskich Ru-
chów Niepodległościowych i Społecznych. 
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I

1. 10-lecie Muzeum Niepodległości 
w Warszawie 1990-2000: księga pa-
miątkowa / [red. nauk. Andrzej Stawarz, 
wybór il. Regina Madej-Janiszek, aut. 
fot. Tadeusz Stani]. – Warszawa: Mu-
zeum Niepodległości, 2000. – 204 s.: il.; 
24 cm. – Zawiera: Wągrodzki Jerzy, 
Działalność Muzeum X Pawilonu Cyta-
deli Warszawskiej w latach 1990-2000.

2. Aleksander Sochaczewski 
1843-1923: malarz syberyjskiej katorgi:
(życie, twórczość i dzieje kolekcji) 
/ oprac. Helena Boczek, Beata Meller. 
– Warszawa: Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy; Muzeum Niepodle-
głości, 1993. – 119, [1] s.: il.; 27 cm. 
– Bibliogr. s.  112-114. – Indeks. 
– Streszcz. ang.

3. Berenson Leon 
Z sali śmierci: wrażenia obrońcy po-
litycznego / Leon Berenson. – War-
szawa: nakł. Księgarni F. Hoesicka,
1929. – 54 s.; 19 cm. – Na okł. tyt.: Z sali
śmierci: wspomnienia obrońcy polity-
cznego.
4. Cederbaum Henryk
Powstanie styczniowe: wyroki audyto-
riatu polowego z lat 1863, 1864, 1865
i 1866 / Henryk Cederbaum. – War-
szawa: Gebethner i  Wolff,  1917. 
– VIII, 439 s.; 20 cm. – Indeks.

5. Cytadela 
Cytadela Warszawska X-ty Pawilon: 
album fotograficzny. – Warszawa: Wy-
dawnictwo Koła Pomocy dla Legioni-
stów Polskich i ich Rodzin w Warsza-
wie, 1916. – [6] k. tabl.: fot.; 18 x 25 cm.

6. Cytadela  Warszawska: obrazy 
i wspomnienia / [Konstanty Wolicki

i in.]. – Warszawa: nakł. Gebethnera
i Wolffa, 1916. – 154, [2] s.; 19 cm.
– (Biblioteczka Pamiątek Narodo-
wych Gebethnera i Wolffa).

7. Daniłowski Gustaw
Na stokach Cytadeli: (Józef Mirecki) /
Gustaw Daniłowski. – Warszawa: 
nakł. „Jedności Robotniczej”, 1916.
– 36 s., [1] k. tabl.: il.; 18 cm.

8. Dzierżyński Feliks
Pamiętnik więźnia / Feliks Dzierżyński. 
– Warszawa: Książka i Wiedza, 1951. 
–  99, [1] s.; 21 cm. – Na s. przytyt.:
Wydano w 25 rocznicę śmierci Feli-
ksa Dzierżyńskiego: 20.VII 1926 k 
– 20. VII 1951.

9. Giller Agaton
Polska w walce: zbiór wspomnień i pa-
miętników z dziejów naszego wyjarz-
mienia / wydał Agaton Giller. – Kraków:
nakł. Księgarni Aleksandra Nowolec-
kiego,1875. – [4], 426 s; 18 cm. – Zawie-
ra: Krajewski Rafał, Rafał Krajewski
i jego listy więzienne. 

10. Gordon Jakub
Obrazki caryzmu: pamiętniki J. Gordona 
/ Jakub Gordon. – Lipsk: F. A. Brockhaus, 
1863. – XVI, 222, [1] s.; 19 cm. – (Bib-
lioteka Pisarzy Polskich; t. 6).

11. Guesde Jules
Dlaczego jesteśmy socyalistami?: mowa 
wypowiedziana przez towarzysza Gu-
esde’a we francuskiej Izbie Posłów w 
r. 1894: ku uczczeniu pamięci socjali-
stów straconych na stokach Cytadeli 
Warszawskiej w 1886 r. / Jules Guesde. 
– Paryż: Towarzystwo Polskie w Paryżu 
„Solidarność”, 1902. – 23 s.; 15 cm.

12. Jarzębowski Józef,
Jan Jeziorański: zapomniany bohater 
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1863 roku / Józef Jarzębowski, słowo 
wstępne i oprac. Zdzisław Jeziorański 
(Jan Nowak). – Londyn: Katolicki Ośro-
dek Wydawniczy „Veritas”, 1974. – 231, 
[1] s., [12] s. tabl.: il.; 19 cm. – (Biblio-
teka Polska. Seria Czerwona; t. 78).

13. Jeziorański Antoni
Pamiętniki jenerała Antoniego Jezio-
rańskiego. [T. 2], Powstanie R. 1863.
Cz. 1 / Antoni Jeziorański. – Lwów: 
Księgarnia K. Łukaszewicza, 1880.
– [4], 267 s.; 20 cm BN.

14. Jeziorański Antoni
Pamiętniki jenerała Antoniego Jeziorań-
skiego. [T. 3], Powstanie R. 1863. Cz. 2 
/ Antoni Jeziorański. – Lwów: nakładem 
autora, 1881. – [4], 314, [2] s.; 20 cm
BN.

15. Jeziorowski Kazimierz
Wspomnienia z lat 1886-1924 / Kazi-
mierz Jeziorowski. – Siedlce: nakładem
autora, 1933. – 118, [5] s., [2] s. tabl.: 
portr.; 20 cm.

16. Józef 
Józef Piłsudski twórca niepodległego 
państwa polskiego: zarys życia i działal-
ności popularnie skreślony / oprac. Hen-
ryk Cepnik. – Warszawa: Instytut Pro-
pagandy Państwowo-Twórczej, 1933. 
– [2], 373, [2] s., [6] k. tabl.: il.; 18 cm.

17. Juryś Roman
Kulisy wielkiej prowokacji. – War-
szawa: Książka i Wiedza, 1960. – 174,
[2] s.: portr.; 20 cm.

18. Kaliski W.
Bunt Sieroszewskiego w Cytadeli 
Warszawskiej: zamach w mleczarni /
W. Kaliski. – Warszawa: „Uniwersum”,
[1932]. – 64 s.; 16 cm.

19. Kamieński Henryk
Wspomnienia więźnia / Henryk Ka-
mieński, przeł. z fr. Helena Devechy,
wstęp i przypisy Bogdan Zakrzewski. 
– Wrocław: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1977. – 405, [2] s., 
[10] k. tabl.: il.; 21 cm.

20. Kon Feliks
Pod sztandarem rewolucji / Feliks Kon. 
– Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1959. 
– 233, [3] s., [4] k. tabl.: il.; 22 cm.

21. Korol Wacław
Przez partie, związki, więzienia i Sybir 
…: wspomnienia drukarza z działalności 
w ruchu socjalistycznym i zawodowym 
1898-1928 / Wacław Korol. – Warsza-
wa: Związek Zaw. Druk. i Pokr. Zaw. 
w Polsce, 1933. – [4], 267, [1] s.; 21 cm.

22. Kowalczyk Józef
Ludzie i partia / Józef Kowalczyk. – 
Warszawa: Książka i Wiedza, 1964.
– 108, [4] s., [24] s. tabl.: il.; 18 cm. 
– Zawiera: W X Pawilonie.

23. Krajewski-Siuda Krzysztof
I wspomną drzewa / Krzysztof Krajew-
ski-Siuda. – Katowice: Krajewski-Siuda 
Krzysztof, 2003. – 211 s. , il.; 30 cm.

24. Krajewski-Siuda Krzysztof
Rafał Krajewski (1834-1864): powstań-
czy minister, architekt i poeta / Krzysztof 
Krajewski-Siuda; Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 
– Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanisty-
czna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. 
– 242 s.: il.; 25 cm. – Bibliogr. s. 211-220.
– Indeks.

25. Król Stefan
Cytadela Warszawska / Stefan Król. 
–  Warszawa:  Książka  i  Wiedza , 
1978. – 275 s., [5] s.: il.; 29 cm.
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26. Król Stefan
Cytadela Warszawska: X Pawilon 
– carskie więzienie polityczne (1833-
1856) / Stefan Król. – Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1969. – 309, [3] 
s., [18] k. tabl.: il., mapy; 23 cm. 
– Bibliogr. s. 286-294. – Indeks.

27. Królikowski Lech
Twierdza „Warszawa” / Lech Królikow-
ski. – Warszawa: Dom Wydawniczy 
Bellona, 2002. – 383, [1] s.: il., mapy; 
20 x 21 cm. – (Twierdze i Zamki Obron-
ne w Polsce). – Bibliogr. s. 379-381.

28. Krzywobłocka Bożena
Opowieść o Feliksie / Bożena Krzywo-
błocka. – Warszawa: Młodzieżowa 
Agencja Wydawnicza, 1979. – 302, 
[2] s., [32] s. tabl.: il.; 20 cm.

29. Krzywobłocka Bożena
Towarzyszki tamtych dni: opowieści 
o kobietach związanych z ruchem 
robotniczym i pierwszych polskich 
socjalistkach / Bożena Krzywobłocka. 
– Poznań: Krajowa Agencja Wydaw-
nicza, [1982]. – 148, [4] s.: il.; 23 cm.

30. Księga pamiątkowa P.P.S.: w trzy-
dziestą rocznicę. – Warszawa: nakł.
Spółki Nakładowo-Wydawniczej „Ro-
botnik”, 1923. – 264, [4] s.; 25 cm. 
– Zawiera: Bohdan, Więźniowie X Pa-
wilonu. 

31. Kubajak Anna
Sybir i Syberia w dziejach narodu pol-
skiego / Anna Kubajak. – Krzeszowice: 
Wydawnictwo Kubajak, 2008. – 120 
s.: il.; 23x23 cm. – Bibliogr. s. 120.

32. Kwapiński Jan
Moje wspomnienia / Jan Kwapiński. 
– Paryż: Księgarnia Polska, 1965.
– 292, [3] s.; 22 cm.

33. Listy
Listy nieprawomyślne: wybór z akt 
Warszawskiego Gubernialnego Zarządu 
Żandarmerii 1886-1914 / wybór i oprac. 
Małgorzata Pleskaczyńska; Akade-
mia Nauk Społecznych PZPR. – War-
szawa: Wydano w ANS, 1989. – 283 
s.; 21 cm. – (Tradycje i Wartości Pol-
skiego Ruchu Robotniczego; 18).

34. Luksemburg Róża
Pamięci „Proletarjatu”: w 36-ą rocznicę
stracenia Kunickiego, Bardowskiego,
Ossowskiego i Pietrusińskiego / Róża
Luksemburg. – Wydanie nowe. – War-
szawa: Komisja Kulturalno-Oświa-
towa Zw. Zaw. Pracowników Han-
dlowych i  Biurowych w Polsce,
1922. – 59 s.; 22 cm.

35. Łagowski Stanisław 
Historia Warszawskiej Cytadeli / Stani-
sław Łagowski. – Pruszków: Oficyna
Wydawnicza „Ajaks”, 2001. – 155 s.: 
il.; 24 cm.  – (Biblioteka Historyczna
Dowództwa Wojsk Lądowych). – Bi-
bliogr. s. 147-150. – Indeks.

36. Łagowski Stanisław 
Cytadela Warszawska 1832-2007/ 
Stanisław Łagowski.  – Wyd. 2 uzup. 
– Pruszków: Oficyna Wydawnicza 
„Ajaks”; Dowództwo Wojsk Lądowych,
2009. – 195, [1] s., [16] s. tabl.: il.; 25 
cm. – (Biblioteka Historyczna Dowó-
dztwa Wojsk Lądowych). – Bibliogr.
s. 185-189. – Indeks BN, BPm.st.W,
BUW, BUPoz.

37. Malinowski Aleksander
Aleksander Malinowski 1869-1922: 
zbiorowa księga pamiątkowa / Alek-
sander Malinowski. – Kraków: nakł. 
Rodziny, 1924. – 63 s.: portr.; 22 cm.
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38. Mańkowski Mieczysław
U stóp szubienicy: urywek ze wspo-
mnień więziennych „proletariatczyka” 
Mieczysława Mańkowskiego (1885-6 r.)
/ Mieczysław Mańkowski. – Kraków: 
Spółka Nakładowa „Książka”, 1905. 
– [4], 49 s., [ 1] k. tabl.: portr.; 19  cm.

39. Mańkowski Mieczysław
U stóp szubienicy: urywek ze wspomnień
więziennych „proletariatczyka” Mieczy-
sława Mańkowskiego (1885-6 r.) / Mie-
czysław Mańkowski. – Warszawa: Wy-
dawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979. 
– [4], 49 s., [1] k. tabl.: portr.; 19 cm. 
– Przedr. fotooffsetowy, oryg.: Kraków: 
Spółka Nakładowa „Książka”, 1905.

40. Michnik Adam
Rozmowa w Cytadeli / Adam Michnik. 
– Warszawa: [Wydawnictwo]***, 
1983. – 63 s.; 22 cm. – Przedr.: „Kry-
tyka”,  Warszawa 1983 nr 13-14.
– Wydaw. bezdebitowe.

41. Miłkowski Stanisław
Tajemnice Aleksandrowskiej Cytadeli 
w Warszawie / przez Stanisława Miłko-
wskiego. – Wyd. 2. – Kraków: nakł. J. 
Piaseckiego, 1900. – 156, [1] s.; 17 cm. 
– Zawiera w jednej oprawie 2 tytuły, 
drugi tytuł: Miłkowski Stanisław, Wilki 
i Barany: ciąg dalszy tajemnic Aleksan-
drowskiej Cytadeli w Warszawie, 1901.

42. Mirski H.
Jak wykradziono Józefa Piłsudskiego
z Cytadeli Warszawskie / H. Mirski. 
– Wyd. 3. – Warszawa:  „Universum”,
[b.r.w.]. – 64 s.; 15 cm.  – (Polska 
Podziemna; nr 1).

43. Mostowski  Ludwik 
Skazany dwa razy na śmierć / Ludwik 
Mostowski,  posł. Andrzej Wakar. – Ol-

sztyn: „Pojezierze”, 1973. – 88, [3] s.:
il.; 17 cm.

44. Mościcki Henryk Józef
Cytadela Warszawska: zarys historii bu-
dowy / Henryk J. Mościcki; Towarzy-
stwo Miłośników Historii w Warszawie. 
– Warszawa: [b.w.], 1963. – 116, [4] s., 3 
k. map złoż.: il.; 21 cm. – (Biblioteka Hi-
storyczna im. Tadeusza Korzona; nr 33).

45. Mościcki Henryk Józef
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej: 
przyczynek historyczny / Henryk J.
Mościcki. – [b.m., b.w., b.r.w.]; 29 cm.
– Maszyn. powiel.

46. Niezłomni: (Tadeusz Rejtan. Kazi-
mierz Pułaski. Tadeusz Kościuszko. Jan 
Henryk Dąbrowski. Józef Poniatowski. 
Walerian Łukasiński. Roman Sangusz-
ko. Artur Zawisza. Szymon Konarski. 
Teofil Wiśniowski. Romuald Trau-
gutt. Stefan Okrzeja. Józef Piłsudski). 
– Londyn: nakł. „Orbisu”, 1946. – 66, 
[2] s., [12] s. tabl.: il.; 21 cm. – (Biblio-
teka Ziemi Naszej). – Bibliogr. s. 8.

47. Ogorodnikov Paweł
Dziennik więźnia 1862-1863 / Paweł 
Ogorodnikov, oprac., przypisy i wstęp 
Włodzimierz Djakow, Jurij Sztakel-
berg, przedm. Stefan Kieniewicz. – 
Warszawa: PWN, 1986. – 599, [4] 
s., [16] s. tabl.: il.; 24 cm. – Indeksy.

48. Pabudziński Wacław
Tajemnice X-go Pawilonu Cytadeli War-
szawskiej. [Cz.] 2 / Wacław Pabudziński, 
[pseud.] Wacław Pobóg. – Warszawa: 
nakł. autora, 1915. – 16, [1] s.; 17 cm.

49. Pamiętnik
Pamiętnik X Pawilonu / zebr. i do dr. 
przyg. Aleksander Kozłowski, Henryk 
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J. Mościcki. – Wydawnictwo Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, 1958. – 
426, [2] s., [19] k. tabl.: il., pl.; 22 cm
Zawiera: prace wielu autorów dot. 
Cytadeli Warszawskiej i X Pawilonu.

50. Paszkiewicz Piotr
Pod berłem Romanowów: sztuka ro-
syjska w Warszawie 1815-1915 / Piotr
Paszkiewicz. – Warszawa: Instytut 
Sztuki – Polska Akademia Nauk, 
1991. – 227, [1] s., [72] s. tabl.: il.; 
24 cm. – Indeks. – Streszcz. ang.

51. Prendowska Jadwiga
Moje wspomnienia / Jadwiga Prendo-
wska, przygot. do druku, przedm., 
przypisy Eligiusz Kozłowski i Kazi-
mierz Olszański. – Kraków: Wydaw-
nictwo Literackie, 1962. – 411, [1] s.:
il.; 24 cm. – Indeksy.

52. Próchnik Adam
Idee i ludzie: z dziejów ruchu rewolu-
cyjnego w Polsce / Adam Próchnik. 
– Warszawa: nakł. Spółdzielni Czy-
telników Książki „Światło”, 1938. 
– 301, [1] s., [13] k. tabl.: il.; 19 cm.

53. Salinger Jakub
Etapem z Warszawy do Krasnoufimska: 
(1863-1864) / Jakub Salinger, oprac. tek-
stu, wstęp i przypisy Jolanta i Mieczy-
sław Rokoszowie. – Kraków; Wrocław: 
Wydawnictwo Literackie, 1983. – 173, 
[2] s., [12] s. tabl.: il.; 17 cm. – Indeks.

54. Sieroszewski Wacław
Pamiętniki: wspomnienia / Wacław Sie-
roszewski. – Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 1959. – 640, [4] s.; 20 cm. 
– (Dzieła / Wacław Sieroszewski; [red. 
Andrzej Lam, Jerzy Skórnicki]; t. 16). 
– Zawiera: T. 2, Dziesiąty Pawilon: Ciu-
pasem na Syberię: Wygnanie: Ucieczka.

55. Stella-Sawicki Jan
Roman Żuliński: wspomnienie w 25
rocznicę skonu na stoku Warszawskiej
Cytadeli / skreślił Jan Stella-Sawicki.
– Lwów: nakładem autora, 1890. – 20 s.,
[1] k. tabl.: il.; 23 cm BN, BUW.

56. Staniszewski Walerian
Pamiętniki więźnia stanu i zesłańca / Wa-
lerian Staniszewski, tekst do dr. przyg. 
Adam Gałkowski i Wiktoria Śliwowska, 
posłowiem i przypisami opatrzyła Wik-
toria Śliwowska.  – Warszawa: [Instytut 
Stosowanych Nauk Społecznych UW], 
1994. – 333, [1] s.; 21 cm. – Indeksy.

57. Staszczyk Adam
Dziesiąty Pawilon: obraz dramatyczny
w 1. akcie oryginalnie napisał Ast [krypt.] 
/ Adam Staszczyk. – Kraków: Edward  
Hell, 1897. – 94 s.; 13 cm.

58. Śliwowska Wiktoria
Ucieczki z Sybiru / Wiktoria Śliwowska. 
– Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2005. 
– 444, [4] s.: il., mapy; 25 cm. – Indeksy.

59. Śmierć
„Śmierć Okrzei”: dramat w 6-ciu odsło-
nach z epilogiem Bronisława Bakala.
– Warszawa: nakł. Księgarni Robotni-
czej, 1925. – 47, [1] s.; 20 cm. – (Scena 
Robotnicza; nr 1).

60. Teslar Józef Andrzej
Mocniejsza niźli śmierć 1914-1919: rap-
tularz żołnierza-poety /Józef Andrzej 
Teslar, z przedm. Wacława Sieroszew-
skiego. – Warszawa: „Dom Książki Pol-
skiej, 1928. –  269, XV s., [1] k. tabl.: 
il.; 14 cm. – Zawiera: Cytadela [wiersz].

61. Tokarzewski Szymon
Siedem lat katorgi: pamiętniki Szymona 
Tokarzewskiego 1846-1857 r. / Szymon
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Tokarzewski. – Warszawa: Gebethner
i Wolff, 1907. – [6], 225, [2] s., [3] 
k. tabl.: portr.; 19 cm.

62. Tokarzewski Szymon
Siedem lat katorgi: pamiętniki Szymona
Tokarzewskiego 1846-1857 r. / Szymon
Tokarzewski. – Wyd. 2 znacznie po-
większone rozdziałami skreślonymi 
przez cenzurę rosyjską. – Warszawa: Ge-
bethner i Wolff, 1918. – 240 s.; 20 cm.

63. W czterdziestą
W czterdziesta rocznicę Powstania Sty-
czniowego: 1863-1903. – Lwów: nakł. 
Komitetu Wydawniczego, 1903. – [8], 
588 s.; 23 cm. – Zawiera: [Szwarce Bro-
nisław], II. Dziesiąty Pawilon.

64. Warszawa
Warszawa: o czym mówią pomniki i ka-
mienie / pod red. Karola Mórawskie-
go i Andrzeja Stawarza; Muzeum Niepo-
dległości w Warszawie, Muzeum Woli 
– Oddział Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy. – Warszawa: Muzeum Nie-
podległości, 2000. – 284, [1] s.: il.; 23 
cm. – Zawiera: Wągrodzki Jerzy,
Dzieje starań o upamiętnienie Bramy
Straceń i pobliskiego miejsca kaźni na
stokach Cytadeli Warszawskiej.

65. Warszawa
Warszawa i Mazowsze w walce o nie-
podległość kraju w latach 1974-1920 / 
pod red. Adama Koseskiego i Andrze-
ja Stawarza; Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna w Pułtusku, Mazowiecki 
Ośrodek Badań Naukowych im. Stani-
sława Herbsta. – Warszawa: Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, 2001. – 394,
[8] s. tabl.: il.; 25 cm. – Indeksy. – Za-
wiera: Wągrodzki Jerzy, Cytadela War-
szawska i jej rola w zwalczaniu polskich
dążeń niepodległościowych.

66. Wawrzkowicz Eugeniusz
Cytadela Aleksandrowska w Warszawie 
/ Eugeniusz Wawrzkowicz, z przedm. 
Szymona Askenazego; Towarzystwo Mi-
łośników Historji. – Warszawa: Wyda-
wnictwo M. Arcta, 1920. – II, 71 s., [12] 
s. tabl.: il.; 21 cm. – (Biblioteka Histo-
ryczna im. Tadeusza Korzona; nr 18).

67. Wawrzykowska-Wierciochowa 
Dionizja
By dla wszystkich świeciło słońce …: 
opowieści o prawdziwym życiu niezwy-
kłych kobiet. – Lublin: Wydawnictwo
Lubelskie, 1989. – 281, [3] s.: il.; 
21 cm. – Bibliogr. s. 275-282.

68. Wojnar Kasper
Wspomnienia z  cytadeli i innych wię-
zień moskiewskich / skreślił Kasper 
Wojnar. – Kraków: Księgarnia Ludowa, 
1904. – 48 s.; 18 cm. – (Wydawnictwo
Groszkowe im. Tadeusza Kościuszki;
ser. 2, ks. 41) BN, BURz.

69. Wolicki Konstanty
Wspomnienia Konstantego Wolickiego
z czasów pobytu w Cytadeli Warszaw-
skiej i na Syberji / Konstanty Wolicki. – 
Lwów : nakł. Księgarnia Gubrynowicza 
i Schmidta, 1876. – [4], 286, [2] s.; 18 cm
BN.

70. Wolski Roman
Pamiętnik więźnia Cytadeli Warszaw-
skiej / Roman Wolski. – Warszawa; Kra-
ków: skł. w Księgarni Gebethnera 
i Wolffa, 1912. – 95 s.; 20 cm.

71. Wrażenia
Wrażenia z cytadeli poświęcone pamię-
ci towarzyszy niedoli: wiersz robotnika
pisany w kazamacie / [oprac. Bogdan 
Zakrzewski]. – [Wrocław: b.w., 1951].
– s. [125]-134. – Przedr.: [Zeszyty
Wrocławskie, R. 5, nr 1].
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72. Za kratami
Za kratami więzień i drutami obozów: 
(wspomnienia i notatki więźniów ide-
owych z lat 1914-1921). T. 1 / zebrał 
i oprac. kom. red. pod przew. Juliana 
Stachiewicz. – Warszawa: nakł. Komi-
tetu Organizacyjnego Zjazdu b. Więź-
niów Ideowych z lat 1914-1921, 1927. 
– 315, [4] k. tabl.: il.; 24 cm. – Indeks.

73. Zakrzewski Bogdan
Mazur kajdaniarski Ludwika Waryń-
skiego / Bogdan Zakrzewski. – Wrocław
[i in.]: Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich Wydawnictwo, 1978. – 46 s., 
[12] s. tabl.: il., nuty; 24 cm.

74. Zarys
Zarys powstania styczniowego opra-
cowany w Cytadeli Warszawskiej. – 
Wrocław [i in.]: Zakład Narodow im. 
Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1985. 
– XLIV, 468 s., [14] s. tabl.: il.; 25 cm. 
– Indeksy. – (Powstanie Styczniowe:
materiały i dokumenty). – Tyt. i tekst
w jęz. pol. i ros. 

75. Żoliborz
Żoliborz: wczoraj, dziś, jutro. – Warsza-
wa: Książka i Wiedza, 1970. – 354, [2] 
s., [36] s. tabl.: il., pl.; 25 cm. – Indek-
sy. – Zawiera: Kołodziejczyk Ryszard, 
W cieniu Cytadeli. Żoliborz w XIX 
i na początku XX w.; Herbs Stanisław, 
Funkcja wojskowa Cytadeli; Dunin-
-Wąsowicz Krzysztof, Strategiczna 
a represyjna funkcja Cytadeli; Za-
wadzki Wacław, Wspomnienia więźnia 
Cytadeli; Wdzięczny Kazimierz, Jak 
ginęli Hibner, Kniewski i Rutkowski.

76. Życie
Życie i praca Marji Paszkowskiej: 
księga pamiątkowa / pod red. Leona
Wasilewskiego. – Warszawa: nakł. Ko-

mitetu Uczczenia Pamięci  M. Pasz-
kowskiej, 1929. – [8], 133, [1] s., [10] 
s. tabl.: il.; 24 cm. Zawiera: Wspom-
nienia Marji Paszkowskiej, Dziwny
człowiek: incydent X Pawilonu; Ucie-
czka: mój udział w wykradzeniu Józe-
fa Piłsudskiego; Aleksander Malinow-
ski w więzieniu i organizowanie uciecz-
ki; Jak się wydostał Aleksander Ma-
linowski z Cytadeli Warszawskiej.

II

77.  X Pawilon
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej – Od-
dział Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Rewolucyjnego w Warszawie / oprac. 
graf. przewodnika Barbara Cybulska. 
– Warszawa: Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Rewolucyjnego, [1971]. – [2], 
[10, [2] s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 22 cm.

78. Aleksander
Aleksander  Sochaczewski 1839-1923:
malarski pamiętnik Aleksandra So-
chaczewskiego o polskich i rosyjskich 
zesłańcach na Syberię / oprac. kat. 
Wiktor Kordowicz  [i in.]; Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Rewolu-
cyjnego, Oddział w X Pawilonie Cy-
tadeli Warszawskiej. – [Warszawa: 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Re-
wolucyjnego, b.r.]. – [36] s.: il.; 21 cm.

79. Boczek Helena, Rutkowicz Maria
X Pavil’on Varšavskoj Citadeli – Otdel 
Muzeja Pol’skogo Revoljucionnogo 
Dviženija v Varšave: [informator]  / ra-
zrab. Helenoj Boček, Mariej Rutkievič.  
– Varšava: MIPRD, 1973. – [14] k.: il.; 
22 cm. 

80. Boczek Helena, Rutkiewicz Maria  
Pavilon X of the Warsaw Citadel – 
Department of the Museum of Histo-
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ry of the Polish Revolutionary Mo-
vement In Warsaw / authors of the 
guide Helena Boczek, Maria Rutkie-
wicz. – [Warszawa]: Muzeum  Hi-
storii Polskiego  Ruchu  Rewolucyj-
nego, 1973. – [14] k.: il.; 22 cm.

81. Boczek Helena, Rutkiewicz Maria
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej – Od-
dział Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Rewolucyjnego / oprac. informatora 
[wystawy] Helena Boczek, Maria Rut-
kiewicz. – Warszawa: Muzeum Histo-
rii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego, 
1977. – [16] k.: il.; 22 cm.

82. Feliks Dzierżyński 1877-1977: 
życie i działalność: wystawa czasowa, 
wrzesień 1977 – marzec 1978 / [oprac. 
katalogu Ewa Dobrowolska]; Muzeum X 
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Od-
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