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Od Redakcji

Drugi numer pó rocznika dedykujemy wybitnemu dzia aczowi Polonii
ameryka skiej W adys awowi Zachariasiewiczowi. Na jego stuletnie ycie
z o y y si  dwa g ówne etapy. Pierwszy od urodzenia w dniu 7 listopada 1911 r.
w Krakowie przebiega  a  do po owy wrze nia 1939 r. w Polsce, natomiast drugi
od jesieni 1939 r. na obczy nie, w wielu krajach, przymusowo i dobrowolnie, ale
najd u ej, od ko ca 1948 r. w Stanach Zjednoczonych. Ostrogi dzia acza
spo ecznego zdoby  kieruj c w latach 1936-1939 Wydzia em M odzie y

wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy w Warszawie. Udzia  w kampanii
wrze niowej zako czy  w okolicach Lwowa, po wkroczeniu na teren Polski
agresora ze wschodu. Zamiar przedostania si  do sojuszniczej Rumunii podj
wiadomie, by kontynuuj c podró  stawi  si  we Francji i walczy  dalej

w szeregach tworz cej si  tam Armii Polskiej. Zosta  jednak aresztowany przez
Rosjan, wywieziony w g b imperium i wtr cony do agru w „zdrowym”
archangielskim klimacie. Wyrwa  si  z tego koszmaru dzi ki nast pstwom
wynikaj cym z uk adu polsko-radzieckiego z 30 lipca 1941 r. Od marca 1942 r.
dzia a  w polskiej placówce opieku czej w Czelabi sku, podporz dkowanej
Ambasadzie RP w Kujbyszewie, przeniesionej z Moskwy 1 listopada 1941 r., do
której zbli a y si  wojska niemieckie.

Polska dzia alno  dyplomatyczna zako czy a si  26 kwietnia 1943 r., po
odkryciu przez Niemców grobów polskich oficerów w Katyniu. Ponownie
aresztowany, po kilku miesi cach zosta  zwolniony na skutek stara  strony
polskiej i zmuszony do opuszczenia ZSRR.

Wype niaj c zadanie powierzone mu przez rz d polski rezyduj cy na
uchod stwie w Londynie, przebywa  na placówkach w Teheranie, Stambule, a po
zako czeniu wojny, w Rzymie.

W po owie 1946 r. wraz z o nierzami 2. Korpusu Polskiego
przewieziony zosta  z W och do Wielkiej Brytanii. Wspó pracowa  z premierem
Tomaszem Arciszewskim, dzia a  w stowarzyszeniach spo ecznych uchod stwa
niepodleg o ciowego.

W ko cu 1948 r. wyemigrowa  do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiad
na sta e. Zawodowo pracowa  w ameryka skiej administracji, pe ni
odpowiedzialne funkcje w Partii Demokratycznej. Dzia a  w Polskim Komitecie
Imigracyjnym i Pomocowym w Nowym Jorku oraz w Kongresie Polonii
Ameryka skiej.

Cz ciej przyje d a do Polski po zmianie ustroju i odzyskaniu pe nej
niepodleg o ci. Wspiera dzia alno  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Uczestnicz c  w  III  Zje dzie  Polonii  i  Polaków  z  Zagranicy  w  2007  r.
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w Warszawie, by  jednym z g ównych mówców jego sesji inauguracyjnej.
W czerwcu 2008 r. uzyska  nominacj  na cz onka Polonijnej Rady
Konsultacyjnej przy Marsza ku Senatu RP.

Przedstawiciele redakcji „Przegl du Polsko-Polonijnego” uczestniczyli
w uroczysto ci stulecia W adys awa Zachariasiewicza, zorganizowanej 29 lipca
2011 r. przez polskiego dyplomat  dr. Cezarego Lusi skiego. Odby a si  ona
w nabytym przez niego i remontowanym zamku w Broniszowie na Ziemi
Lubuskiej. Doprowadzona do dawnej wietno ci sala reprezentacyjna okaza ej
budowli otrzyma a imi  dostojnego Jubilata.

W adys aw Zachariasiewicz w rozmowie z Markiem
Szczerbi skim. Broniszów 29 lipca 2011 r.



From the Editorial Board

The second issue of “Poland-Polonia Review” is dedicated to
a prominent activist of the Polish American community, W adys aw
Zachariasiewicz. His century-long life has consisted of two main periods. The
first began with his birth on 7 November 1911 in Krakow and ran until mid-
September 1939 in Poland, while the second from the autumn of 1939, in exile in
many countries – forced and voluntary – but the longest, since the end of 1948, in
the United States. His first contact with social activism was the directing the
Youth of the World Association of Poles Abroad in Warsaw in the years 1936-
1939. His participation in the September campaign came to an end in the vicinity
of  Lvov,  after  the  aggressor  from the  East  entered  Poland.  He  wanted  to  reach
Romania from where he hoped to continue his journey to arrive in France and
continue the fight within the forming Polish Army. However, he was arrested,
sent into the empire and was thrown into a camp in the "healthy" climate of
Arkhangelsk. This nightmare ended through the consequences arising from the
Polish-Soviet agreement of 30 July 1941. From March 1942 he worked in the
Polish institutional care in Chelyabinsk, subordinated the Polish Embassy in
Kuibyshev, transferred from Moscow on November 1, 1941, when the German
Army approached the Soviet capital.

Polish diplomatic activity in the USSR ended on April 26 1943, after the
the Germans discovered the graves of Polish officers in Katyn. Arrested again,
after a few months Zachariasiewicz was released – due to the efforts of the Polish
side – and forced to leave the USSR.

In carrying out the task entrusted to HIM by the Polish government in
exile in London, Zachariasiewcz stayed at Polish diplomatic outposts in Tehran,
Istanbul, and after the war, in Rome.

At the end of 1948, Zachariasiewcz emigrated to the United States,
where he settled down permanently. Professionally, he worked in the U.S.
administrations and held responsible positions in the Democratic Party. He was
also active in the Polish Committee for Immigration and Aid in New York and
the Polish American Congress.

Zachariasiewicz has come to Poland more often since the restoration of
full independence. He has actively supported “Wspólnota Polska” Association.
By participating in the 3rd Congress of Polonia and Poles Abroad in 2007 in
Warsaw, he was the featured speaker of the inaugural session. In June 2008,
Zachariasiewicz was nominated as a member of Polish Diaspora Consultative
Council by the Speaker of the Senate.
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Representatives of the editorial board of "Review of the Polish-Polonia"
attended a ceremony dedicated to the 100th birthday of Wladyslaw
Zachariasiewicz, held on July 29, 2011, by Polish diplomat dr. Cezary
Lusi skiego. It took place in acquired by him and repaired castle in Broniszów in
the Lubush Region. Restored to its former glory the magnificent ceremonial hall
of the building was named after the distinguished Jubilarian.

W adys aw Zachariasiewicz with Marek Szczerbi ski.
Broniszów July 29, 2011.



I

Rozprawy i studia

Articles and Dissertations





Dariusz Matelski

SPÓR O DOBRA KULTURY MI DZY DRUG  RZECZYPOSPOLIT
A NIEMCAMI I WOLNYM MIASTEM GDA SKIEM

W LATACH 1919-1939

W dniu 10 stycznia 1919 r., a wi c kilka dni przed rozpocz ciem obrad
konferencji pokojowej w Pary u, powo ano do ycia Wydzia  Archiwalny Biura
Prac Kongresowych. Kierowa  nim Ludwik Skar y ski, a jego cel polega  na
przygotowaniu odpowiednich wniosków dotycz cych rewindykacji akt
odnosz cych si  do przyznanych Polsce terytoriów, a wówczas nale cych
jeszcze do Rzeszy Niemieckiej1. Natomiast podczas obrad konferencji pokojowej
zainaugurowanych 18 stycznia tego  roku spraw  restytucji polskich dóbr
kultury kierowa a Komisja Rewindykacyjna przy Delegacji Polskiej na
Konferencj  Pokojow 2. Tworzyli j : Stanis aw Kutrzeba, Marian Morelowski,
Kazimierz Olszowski, Franciszek Pu aski oraz w ko cowej fazie prac –
kierownik Wydzia u Archiwów Pa stwowych MWRiOP – Józef Paczkowski3.

Komisja rewindykacyjna wiosn  1919 r. opracowa a kilka projektów
przysz ych postanowie  traktatowych, odnosz cych si  do rewindykacji
archiwaliów, dzie  sztuki, nauki i kultury, które wywie li Austriacy i Prusacy
z ziem polskich w granicach z 1772 r. Ju  na pocz tku kwietnia 1919 r. premier
Ignacy Jan Paderewski otrzyma  memoria  Biura Prac Kongresowych w sprawie

1  Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie, G ówny Urz d Likwidacyjny (GUL), sygn. 350,
Pismo  do  prezesa  GUL  Józefa  Kar nickiego  z  10  stycznia  1919  r.  w  sprawie  powo ania
Wydzia u Archiwalnego Biura Prac Kongresowych, b.p.

2  Zob. szerzej: Z. Wroniak, Rola delegacji polskiej na Konferencj  Pokojow , w: Problem polsko-
niemiecki w traktacie wersalskim. Red. Janusz Pajewski, przy wspó udziale Jerzego
Krasuskiego, Gerarda Labudy, Kazimierza Piwarskiego, Pozna  1963, s. 219-270.

3  „Dziennik Pozna ski”, nr 189 z 19 sierpnia 1919, s. 3; I. Mamczak-Gadkowska, Polsko-
niemieckie rokowania archiwalne po I wojnie wiatowej, w: Polska i  Europa w XIX-XX wieku.
Red. Dariusz Matelski (i inni), Pozna  1992, s. 126; I. Radtke, Józef Paczkowski – historyk
i archiwista, „Archeion”, 1993, tom XCI, s. 17.
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rewindykacji archiwaliów i zabytków kultury polskiej4, który nast pnie zosta
18 kwietnia z o ony na r ce Julesa M. Cambona – przewodnicz cego Komisji
Polskiej w Sekretariacie Generalnym Konferencji Pokojowej w Pary u.
Memoria  zawiera  dania zwrotu wszystkich bibliotek, zbiorów muzealnych
i naukowych, wywiezionych do Prus i Niemiec od roku 1793 do 1918 r.5. Jednak
nie uda o si  Delegacji Polskiej na Konferencj  Pokojow  w czy  tre ci
memoria u do traktatu pokojowego ani z Niemcami ani z Austri 6.  Wynika o to
g ównie z faktu, i  zagadnienia te cz onkowie Delegacji Polskiej (politycy
i ekonomi ci) traktowali jako mniej wa ne, na co zwróci  uwag  Marian
Morelowski 19 maja 1919 r. w li cie do premiera I. J. Paderewskiego7.  Nie bez
znaczenia by  tak e negatywny stosunek Mocarstw Sprzymierzonych
i Stowarzyszonych (zw aszcza Anglii) do polskich postulatów rewindykacji dzie
sztuki i archiwaliów8.

Zawarty 28 czerwca 1919 r. w Wersalu traktat pokojowy mi dzy
Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Niemcami nakazywa

4  Przewidywa  on, i : „Niemcy przywróc  Polsce wszystkie biblioteki, kolekcje muzealne oraz
wszystkie przedmioty artystyczne, naukowe i religijne, tak jak i pami tki historyczne, które
z jakiegokolwiek powodu by y zaj te, skonfiskowane, zabrane lub wywiezione do Niemiec b d
przez niemieckich urz dników publicznych, cywilnych lub wojskowych, b d  przez osoby
prywatne, obywateli niemieckich z jakiegokolwiek terytorium Polski w jakimkolwiek czasie,
nawet je eli wspomniane przedmioty sta y si  cz ci  kolekcji publicznych lub prywatnych,
znajduj cych si  dzisiaj w Niemczech. Zobowi zanie to stosuje si  nie tylko do w asno ci by ej
Rzeczypospolitej Polskiej, ale tak e do w asno ci Korony Polskiej oraz instytucji publicznych,
religijnych, miejskich, naukowych i artystycznych, jak te  do w a cicieli prywatnych”.
W. Kowalski, Repatriacja dóbr kultury w sytuacji cesji terytorialnej i rozpadu pa stw
wielonarodowych, Warszawa 1998, s. 16. Pe ny tekst zob. P. Burnett, Reparations at the Paris
Peace Conference from the Standpoint of the American Delegations, New York  1940,  Vol.  I,
s. 855-859.

5 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Pary u. Dokumenty i materia y. Pod red. Remigiusza
Bierzanka i Józefa Kuku ki, tom III, Warszawa 1968, s. 185-187 i 203-204. Zob. tak e: St. E.
Nahlik, Grabie  dzie  sztuki. Rodowód zbrodni mi dzynarodowej, Wroc aw-Kraków 1958,
s. 243-244.

6  Zob. S. Kutrzeba, Kongres, traktat i Polska, Warszawa 1919, s. 27; S. Kozicki, Sprawa granic
Polski na Konferencji Pokojowej w Pary u 1919, Warszawa 1921, s. 47.

7  W li cie czytamy, i : „Wprawdzie Kierownictwo Biura Prac Kongresowych w Pary u
i w Warszawie bardzo troskliwie dba o powy sze sprawy, atoli mo na si  powa nie obawia , e
ci fachowi politycy i ekonomi ci polscy w Pary u, w których r ku g ównie skuteczny bieg spraw
powy szych nadal spoczywa  b dzie, niedostatecznie odczuwaj  donios o  tych rewindykacji
dla narodu. e za  nie tylko jego warstwy wykszta cone, ale i rzesze szersze domagaj  si  gor co
odzyskania tych skarbów, dowodz  tego od paru lat g osy prasy i publiczne zebrania”. Zob.
Sprawy polskie…, tom III, s. 203.

8 Dobrze odda  to Stanis aw Kutrzeba pisz c, i : „Przykr  by a tego rodzaju sytuacja, przykrym
tego rodzaju traktowanie ze strony wielkich, którzy uwa ali, i  nie potrzebuj  dba  o tych,
którzy  s  od  nich  o  tyle  s absi,  a  zw aszcza  dlatego,  i  s  zale ni.  Przykr  by o  rzecz  i  dla
delegacji polskiej. Na to jednak na razie nie by o rady”. S. Kutrzeba, Kongres…, s. 27. Zob.
tak e: S. Kozicki, Sprawa granic Polski…, s. 41.
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zwrot archiwaliów dotycz cych terenów odst pionych Francji, Belgii i Japonii
(art. 38, 52 i 158). Prawo restytucji regulowa  art. 238 traktatu, który stanowi ,
e: „Ponad wp aty wy ej przewidziane, Niemcy dokonaj , stosuj c si  do

post powania ustanowionego przez Komisj  Odszkodowa  – restytucji
w gotówce – gotowizny zabranej (enlevées),  zaj tej  (saisies) lub
zasekwestrowanej, jak równie  zwrotu zwierz t, wszelkiego rodzaju
przedmiotów i walorów, zebranych, zaj tych (saisis) lub zasekwestrowanych,
w przypadkach, gdy b dzie mo na stwierdzi  ich to samo  na obszarze
Niemiec, b d  te  na obszarze ich Sprzymierze ców. A  do ustalenia owego,
zwrot powinien by  uskuteczniony nadal stosownie do warunków Rozejmu
z 11 listopada 1918 r., aktów odnawiaj cych ten Rozejm oraz spisanych
Protoko ów”.

Pomini cie odpowiedniej klauzuli dotycz cej terytorium pa stwa
polskiego znacznie utrudni o rokowania rewindykacyjne Polski z Niemcami.
Rzeczpospolita mog a powo a  si  jedynie na art. 92 traktatu, który ogólnie
orzeka , i : „Pó niejsze Konwencje ureguluj  wszystkie kwestie, które nie
zosta y uregulowane w niniejszym Traktacie, a które mog  powsta  wskutek
pomienionych terytoriów9”.

Brak odpowiednich zapisów w traktacie pokojowym z Niemcami,
a dotycz cych polskich roszcze  archiwalnych wobec Berlina, by  przedmiotem
nadzwyczajnych narad zorganizowanych przez Wydzia  Archiwów
Pa stwowych MWRiOP. Ich efektem by o sformu owanie przez Józefa
Paczkowskiego w lipcu10 i grudniu 1919 r. memoria ów odnosz cych si  do
spraw restytucji polskich dóbr kultury. Zosta y one przes ane do Biura Prac
Kongresowych, jednak nie odnios y adnego skutku11.

W zawi zku z brakiem zapisów traktatowych przeniesiono sprawy
restytucji polskich dóbr kultury na szczebel rokowa  bilateralnych mi dzy

9  Dz.U. RP, 1920, nr 35, poz. 200.
10  W lipcu 1919 r. Delegacja Polska na Konferencj  Pokojow  w Pary u otrzyma a pismo,

inspirowane przez Józefa Paczkowskiego, w sprawie braku zapisów dotycz cych rewindykacji
dóbr kultury i archiwaliów w traktacie pokojowym, podpisane przez pozna skich notabli, m.in.:
Edmunda Dalbora (prymasa Polski), Boles awa Krysiewicza (prezesa Naczelnej Rady Ludowej
w Poznaniu), Heliodora wi cickiego (rektora Uniwersytetu Pozna skiego i prezesa
Towarzystwa Przyjació  Nauk w Poznaniu), Jarogniewa Drw skiego (prezydenta miasta
sto ecznego Poznania), Zygmunta Celichowskiego (dyrektora Biblioteki Kórnickiej), K.M.
Wyszy skiego (starosty krajowego), Boles awa Erzepk  (dyrektora Towarzystwa Przyjació
Nauk w Poznaniu), Tadeusza Szu drzy skiego (prezesa Centralnego Towarzystwa
Gospodarczego w Poznaniu) i Józefa Paczkowskiego (jako dyrektora Archiwum Pa stwowego
w Poznaniu). Zob. I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski i jego wk ad w budow  polskiej
s u by archiwalnej, Warszawa- ód  1990, s. 112-113.

11  Zob. szerzej: J. Stojanowski, Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych, „Archeion”,
1927, tom I, s. 93-105; Kaczmarczyk Kazimierz, Józef Paczkowski 1861-1933, „Archeion”,
1934, tom XII, s. 1-16; I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, s. 107-127.
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Warszaw  a Berlinem. Prowadzi y je urz dy i instytucje centralne – czyli
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, G ówny Urz d Likwidacyjny, Biuro Prac
Kongresowych oraz Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego
poprzez Wydzia  Archiwów Pa stwowych12.

Strona polska opowiedzia a si  za zawarciem polsko-niemieckiej umowy
archiwalnej, a niemiecka by a za podpisaniem kilku umów szczegó owych,
odnosz cych si  do konkretnych roszcze  ze strony polskiej. Po krótkich
rokowaniach ju  25 listopada 1919 r. uda o si  zawrze  w Berlinie pierwsz
polsko-niemieck  umow  archiwaln  (zwan  w historiografii –
„Räumungsabkommen” czyli b d c  w rzeczywisto ci uk adem ewakuacyjnym),
która oprócz regulacji dotycz cych ewakuacji wojsk niemieckich z obszarów
tworz cych pa stwo polskie, zawiera a tak e postanowienia odnosz ce si  do
wymiany archiwaliów mi dzy obydwu pa stwami (Polsce akt dotycz cych
obszarów odst pionych w Wersalu, a Niemcom – akt wojskowych znajduj cych
si  w Poznaniu)13.

Kolejne rokowania polsko-niemieckie prowadzone by y w Pary u na
podstawie art. 92 traktatu pokojowego i zako czy y si  podpisaniem 9 stycznia
1920 r. deklaracji, w której rz d niemiecki zobowi za  si  do przekazania Polsce
archiwów, akt, dokumentów i rejestrów dotycz cych obszarów utraconych przez
Niemcy na rzecz Polski na mocy traktatu wersalskiego (art. VI)14. Odpowiedni
protokó  odnosz cy si  do harmonogramu wcielenia w ycie deklaracji paryskiej
podpisa y obie strony w Warszawie 20 lipca tego  roku. Protokó  zawiera
równie  zapisy dotycz ce rewindykacji archiwaliów przez obie strony15.

Jednak do wype nienia jego postanowie  wówczas nie dosz o, poniewa
strona polska, jak pisze znawca zagadnienia: „…nie by a w stanie przedstawi
szerszych roszcze , a jedynym podj tym krokiem w tym kierunku by a próba
odzyskania tak zwanej Madonny Raczy skich p dzla Sandro Boticellego. Obraz
ten od dawna przechowywany by  w Kaiser-Friedrich-Museum, ale stanowi
w asno  wielkopolskiej rodziny Raczy skich i ozdob  ich galerii w Poznaniu,
od chwili zakupu obrazu w Pary u w 1824 r. Rokowania w tej sprawie nie
przynios y jednak pomy lnego wyniku i obraz pozosta  w Berlinie, przy

12  Podstaw  prawn  dzia a  Wydzia u Archiwów Pa stwowych by  zapis art. 21-23 dekretu
naczelnika pa stwa z 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów pa stwowych i opiece nad
archiwaliami, w: Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór róde . Tom I. Wst pem poprzedzili
Stanis aw Sierpowski i Dariusz Matelski; zebra  i opracowa  Dariusz Matelski, Pozna  1988, s.
35 (dok. 3).

13 Zbiór umów i uk adów zawartych mi dzy rz dem polskim i niemieckim w Berlinie i Pary u w r.
1919 i styczniu 1920 r., Pozna  1920, s. 26-30.

14 Delegacja polska do rokowa  polsko-niemieckich, Warszawa 1922, s. 4-16; Rokowania polsko-
niemieckie, Warszawa 1925, s. 15; J. Krasuski, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932, Wyd. II,
Pozna  1975, s. 91-92.

15  I. Mamczak-Gadkowska, Polsko-niemieckie rokowania…, s. 129.
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zapewnieniu Polsce jedynie formalnego nad nim nadzoru”16.  Powiod a  si
natomiast 9 stycznia 1920 r. – na podstawie w art. IV polsko-niemieckiego
uk adu finansowego17 – reewakuacja 55 obrazów z Gemäldegalerie w Dre nie
(ewakuowanych tam w czasie wojny z polecenia ksi nej Marii Ludwiki
Czartoryskiej z Muzeum Czartoryskich w Krakowie, w tym Portret damy
z Gronostajem Leonarda da Vinci) – mimo niech ci ówczesnego dyrektora
Hansa Posse – do Krakowa18.

Drezno by o tak e miejscem kolejnego spotkania delegacji Polski
i Niemiec w sprawach rewindykacyjnych. Efektem negocjacji by o podpisanie 26
czerwca 1920 r. przez komisarzy pa stwowych obydwu delegacji protoko u
dotycz cego wymiany archiwaliów z ziem by ego zaboru pruskiego (czyli
z Wielkopolski i Pomorza Nadwi la skiego). Przewidywa  on wydanie stronie
polskiej jedynie akt wytworzonych przez w adze prowincji pozna skiej
i zachodnio-pruskiej, pomijaj c jednak archiwalia odnosz ce si  do tych
obszarów a b d ce wytworem w adz centralnych. Efektem ustale  drezde skich
by o podpisanie 20 wrze nia 1920 r. w Poznaniu polsko-niemieckiego uk adu
o wzajemnym wydaniu akt wymiaru sprawiedliwo ci (akt s dowych
i hipotecznych)19.

Jednak Wydzia  Archiwów Pa stwowych – po licznych protestach
u w adz i w urz dach pa stwowych oraz poprzez historyków i archiwistów –
podj  dzia ania zmierzaj ce do zablokowania realizacji protoko u drezde skiego
z 26 czerwca 1920 r. jako niekorzystnego dla strony polskiej, albowiem
pomini to w nim spraw  archiwaliów niemieckich i pruskich w adz centralnych
w Berlinie oraz archiwaliów dotycz cych Pomorza Nadwi la skiego. Na
wniosek Józefa Paczkowskiego Rada Ministrów RP dopiero w 1923 r. zawiesi a
wykonanie postanowie  protoko u drezde skiego oraz zaleci a wynegocjowanie
uk adu generalnego, który regulowa y wszystkie sprawy restytucji dóbr kultury
w stosunkach Polski z Niemcami20.

Prowadzone w latach 1919-1920 rokowania polsko-niemieckie nie
dotyczy y archiwaliów l skich. T  kwesti  uregulowano w konwencji
genewskiej z 15 maja 1922 r. (zwanej te  konwencj  górno l sk ) która
obowi zywa a od 15 lipca 1922 r. przez pi tna cie lat21. W tej sprawie rokowania

16  W. Kowalski, Repatriacja dóbr kultury…, s. 16-17.
17  Wówczas strona niemiecka zobowi za a si  „zwróci  Rz dowi Polskiemu wszelkie akta,

dokumenty, zabytki, dzie a sztuki oraz wszelkie materia y naukowe i biblioteczne, zabrane
z ziem odst pionych Polsce”. Rokowania polsko-niemieckie, Warszawa 1925, s. 15.

18  M. Kuhnke, Najcenniejszy z utraconych, Cenne – Bezcenne – Utracone, nr 2, kwiecie  1997,
s. 3.

19  J. Stojanowski, Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych…, s. 96-97 i 99.
20  I. Mamczak-Gadkowska, Polsko-niemieckie rokowania…, s. 130.
21  Dz.U. RP, 1922, nr 44, poz. 371 z za cznikiem; Polsko-niemiecka konwencja górno l ska

zawarta w Genewie dnia 15 maja 1922 r., Genewa (brak daty wydania).
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bilateralne rozpocz y si  w 1 czerwca 1922 r. i zako czy y podpisaniem ju
18 czerwca w Opolu uk adu o wzajemnej wymianie akt mi dzy Polsk
a Niemcami, która obejmowa a archiwalia wytworzone przez w adze pa stwowe,
korporacje publiczno-prawne, a tak e akta reguluj ce sprawy dróg l dowych
i wodnych oraz urz dze  technicznych22.  Przy  podziale  akt  –  aby  unikn  ich
rozpruwania – uznano zasad , i  nale  si  one tej stronie, która posiada wi ksz
cz  podzielonego mi dzy Polsk  i Niemcy Górnego l ska23.

W dniu 6 wrze nia 1922 r. w Dre nie rozpocz y si  natomiast polsko-
niemieckie rozmowy w sprawie wykonania konwencji paryskiej z 9 stycznia
1920 r. (delegacjami kierowali: Kazimierz Olszowski i Karl von Stockhammern).
Program obejmowa  24 problemy finansowe, gospodarcze, komunikacyjne oraz
prawne, w tym kwesti  zawarcia ogólnej umowy o restytucji dóbr kultury
i archiwaliów24. Ze strony polskiej g ównym negocjatorem w sprawach
archiwalnych by  Józef Paczkowski, a stron  niemieck  reprezentowa  Melle
Klinkenbourg (dyrektor Tajnego Archiwum Pa stwowego w Berlinie-Dahlem)25.
Polska domaga a si  wydania wszelkich akt urz dowych oraz map i matryc jakie
powsta y na przej tych przez Prusy ziemiach polskich: po 5 sierpnia 1772, po
23 stycznia 1793 i 3 stycznia 1795 r. Natomiast Niemcy wyra ali zgod  jedynie
na wydanie akt niezb dnych do normalnego funkcjonowania polskiej
administracji pa stwowej, odmawiaj c przekazania akt historycznych (które
utraci y ju  moc urz dow )26. Strony podpisa y protokó  rozbie no ci,
a negocjacje uleg y zawieszeniu.

Równocze nie z negocjacjami w Dre nie przebiega  proces wymiany akt
mi dzy Kuratorium Pomorskiego Okr gu Szkolnego w Toruniu, a Magistratem
Kwidzynia. Polska uzyska a akta 141 szkó  z powiatów Brodnica, Lubawa
i Toru . Natomiast stronie niemieckiej wydano tak  sam  ilo  akt z Kuratorium
Pozna skiego Okr gu Szkolnego w Poznaniu, które przes ano do Pi y27.

Rokowania wznowiono 2 kwietnia 1924 r. w Berlinie i skoncentrowano
si  na wypracowaniu tre ci polsko-niemieckiej umowy archiwalnej, jednak

22  Monitor Polski, 1922, nr 261; Archiwum Pa stwowe w Poznaniu (APP), Spu cizna Józefa
Paczkowskiego, sygn. 67, Deutsch-polnisches Spezialabkommen über den gegenseitigen
Austausch von das Oberschlesische Gebiet betreffenden Akten, b.p.

23  Zob. obszernie: E. D ugajczyk, Uk ady o wzajemnej wymianie akt mi dzy Polsk  a Niemcami
w zwi zku z podzia em Górnego l ska w roku 1922, „Archeion”, 1976, tom LXIV, s. 87-105.

24  J. Krasuski, Stosunki polsko-niemieckie…, s. 113-114.
25  Archiwum Pa stwowe w Gda sku, Autausch nr 20 (Akten des Direktoriums der Staatsarchive

betreffend den Autausch von Archivalien mit Polen; mikrofilm z Bundesarchiv Koblenz –
Abteilungen Merseburg); M. Klinknenbourg, Aufbau und Ziele des preußischen Geheim
Staatsarchivs, Mitteilungen des Vereins für Geschichte Berlins, 1924, Bd. 41, s. 19-21.

26  I. Mamczak-Gadkowska, Polsko-niemieckie rokowania…, s. 134.
27  Archiwum Pa stwowe w Katowicach (APK), Urz d Wojewódzki l ski 1922-1939 (UW l),

sygn. 402, Rewindykacja z Niemcami, s. 74-75.
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wobec rozbie no ci stanowisk w sprawie zakresu udost pniania drugiej stronie
akt, przerwano je ju  15 kwietnia28. Kolejne posiedzenie odby o si  w styczniu
1925 r.29 Stronie polskiej przewodniczy  Witold Pr dzy ski30, który zajmowa
bardziej liberalne stanowisko w sprawach rewindykacyjnych ni  jego poprzednik
(twarde postulaty J. Paczkowskiego odno nie do zwrotu akt historycznych, a nie
tylko administracyjnych „dla dobra sprawy” zosta y pomini te)31, co umo liwi o
parafowanie wspólnie z Alfredem Gürichem 8 kwietnia 1925 r. polsko-
niemieckiej umowy archiwalnej32, a tak e zawarcie uk adu polsko-niemieckiego
o dobrach rodzinnych33. Na podstawie par. 19 uk adu podj to jedynie prób
odzyskania tzw. Madonny Raczy skich p dzla Sandro Boticellego, który
przechowywany by  w Kaiser-Friedrich-Museum w Berlinie (mimo i  stanowi
w asno  wielkopolskiej rodziny Raczy skich, od jego zakupu w 1824 r.
w Pary u)34.

Wieloletnie rokowania mi dzy Berlinem i Warszaw  zwie czone zosta y
podpisaniem w Berlinie 22 grudnia 1926 r. polsko-niemieckiego uk adu
o wydaniu akt35. Podpisali go Witold Pr dzy ski (cz onek Komisji
Kodyfikacyjnej RP) i Erich Wallroth (dyrektor ministerialny w Auswärtiges Amt
w Berlinie)36. Artyku y IV i VII uk adu stanowi y, e:

Art. IV
Rz d Niemiecki wyda Rz dowi Polskiemu akta w adz centralnych

Rzeszy Niemieckiej i Prus, potrzebnych dla utrzymania ci g o ci administracji
albo udowodnienia praw lub stosunków prawnych na obszarach odst pionych
Polsce, a niepotrzebnych Rzeszy Niemieckiej wzgl dnie Prusom.

28  APP, MWRiOP – Wydzia  Archiwów Pa stwowych, sygn. 2, Protokó  z 15 kwietnia 1924 r.
podpisany przez J. Paczkowskiego i A. Güricha w Berlinie, s. 34-38.

29  „Kurier Warszawski”, nr 11 z 14 stycznia 1925 r.; J. Krasuski, Stosunki polsko-niemieckie…,
s. 117.

30  AAN, Ambasada RP w Berlinie (AB), sygn. 1113, Raporty pe nomocnika RP do rokowa
polsko-niemieckich Witolda Pr dzy skiego i Poselstwa RP w Berlinie, s. 255-269; APK, UW l,
sygn. 402, Rewindykacja z Niemcami, s. 299.

31 D. Matelski, Józef Paczkowski (1861-1933). Wspomnienie, „Gazeta Wyborcza Pozna ”, nr 102
(4010) z 2-3 maja 2002, s. 17.

32 J. Stojanowski, Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych…, s. 104; I. Mamczak-
Gadkowska, Polsko-niemieckie rokowania…, s. 136.

33 Dz.U. RP, 1925, nr 17, poz. 24.
34 W. Kowalski, Repatriacja dóbr kultury…, s. 17.
35 AAN, AB, sygn. 1231, Rokowania polsko-niemieckie w sprawie zwrotu Polsce archiwaliów,

s. 186-187.
36 J. Krasuski, Stosunki polsko-niemieckie…, s. 117.
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Art. VII
Poniewa  Uk ad nie zawiera postanowie  o aktach wcielonych ju  do

archiwów, pozostawia si  w danym razie Rz dom uregulowanie tej sprawy
w drodze porozumienia, bior c za podstaw  naukowy punkt widzenia. Gdyby si
okaza a w czasie pó niejszym konieczno  uregulowania dla celów
administracyjnych sprawy wydania akt, przekazanych do archiwów
pa stwowych, pozostawia si  w danym razie obu Rz dom uregulowanie tej
sprawy w drodze porozumienia, w którym wzi ty b dzie za podstaw  jako
»terminus a quo« termin pierwotnego zaj cia dotychczasowych obszarów przez
Prusy37.

Strona polska ratyfikowa a go 18 pa dziernika 1927 r., a obowi zywa  od
2 listopada tego  roku38.

Na mocy polsko-niemieckiego uk adu o wydaniu akt, Rzesza Niemiecka
w ramach prac Mieszanej Komisji Odbiorczo-Zdawczej (stronie polskiej
przewodniczy  dr Kazimierz Kaczmarczyk – dyrektor Archiwum Pa stwowego
w Poznaniu, a niemieckiej prof. Paul Kehr – generalny dyrektor Pruskich
Archiwów Pa stwowych; od 1929 r. – Albert Brackmann, a od 1938 r. – dr Ernst
Zipfel)39, zwróci a Polsce m.in. akta: Naczelnego Prezesa Prowincji Pozna skiej
i Rejencji Pozna skiej z lat 1816-1913; Kasy G ównej w Poznaniu i magistratu
miasta Brójce dotycz ce stowarzysze , spraw miejskich, cechów, szpitali,
ko cio ów, szkó  i domen w powiecie Mi dzyrzecz z lat 1815-1921; Inspekcji
Budowlanej w powiatach Mi dzyrzecz, Wschowa, Babimost i Skwierzyna z lat
1843-1919; depozyt biblioteczny "Kripplein Christi" gminy ewangelickiej we
Wschowie z lat 1580-1653; Rejencji i Wydzia u Powiatowego w Bydgoszczy
z lat 1817-1914; Urz du Wodnego (Wasserbauamt) w Tczewie z XIX w.; gmin
ydowskich w Czarnkowie, Chodzie y i Wieleniu z XIX w.; Komisji Generalnej

we Wroc awiu dotycz ce w o ci rentowych w Cieszynie, Janis awicach,
Jamostowie i Konratowie z lat 1829-1877; Naczelnego Prezesa Prus Zachodnich
dotycz ce Zarz du Wis y (Weichselstrombauverwaltung) z lat 1879-1910 oraz
Naczelnego Prezesa Prowincji l skiej, Komisji Generalnej w Poznaniu
i Wroc awiu, a tak e Komisji Specjalnych w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu,

37 Dz.U. RP, 1927, nr 96, poz. 850. Zob. tak e: W . St pniak, dania rewindykacyjne archiwów
polskich wobec Niemiec, „Archiwista Polski”, r. II, 1997, Nr 2 (6), s. 31-32.

38  Dz.U. RP, 1927, nr 96, poz. 850; W . St pniak, dania rewindykacyjne…, s. 31-32.
39  Od 1936 r. generalny dyrektor Pruskich Archiwów Pa stwowych by  równocze nie dyrektorem

Archiwum Rzeszy w Poczdamie. Jako generalny dyrektor podlega  premierowi Prus, a jako
dyrektor w Poczdamie – ministrowi spraw wewn trznych Rzeszy. Zob. W. Rohr, Die zentrale
Lenkung deutscher Archivschutzmassnahmen im Zweiten Weltkrieg, „Der Archivar”, Jhr. 3,
1950, Bd. 3, s. 105-122.



25

Grudzi dzu i Chojnicach dotycz ce osad rolnych w województwach pozna skim
i pomorskim z lat 1896-191840.

Z kolei strona polska wyda a Rzeszy Niemieckiej prawie tysi c jednostek
archiwalnych dotycz cych miasta Wschowy, które jako depozyt znajdowa y si
w Archiwum Pa stwowym w Poznaniu41.

Ostatni  ekstradycj  akt by o przekazanie przez Polsk  Niemcom
w 1939 r. niektórych akt by ej rejencji bydgoskiej. Akta te przej o Archiwum
Kultury dla Brandenburgii, Pomorza i Marchii Granicznej Pozna  – Prusy
Zachodnie we Frankfurcie nad Odr . Z tych akt siedem jednostek archiwalnych
dotycz cych Pi y i Trzcianki Archiwum Kultury przes a o do Szczecina42.

Ponadto strona niemiecka otrzyma a na podstawie paragrafu 12 uk adu
polsko-niemieckiego z 18 czerwca 1922 r. w sprawie Górnego l ska akta
personalne, rentowe, szpitalne i wojskowe z ró nych urz dów polskich, które
dotyczy y niemieckiej cz ci Górnego l ska. Przekazano je w lipcu 1937 r.
Komisarzowi Niemieckiemu w Opolu43. W 1929 r. zezwolono tak e na
wywiezienie do Archiwum Pa stwowego we Wroc awiu archiwum ksi t
Henckel von Donnersmarck ze wierkla ca w powiecie tarnogórskim44.

Dalsze prace komisji przerwa  wybuch drugiej wojny wiatowej45.

*

Równie  du e trudno ci napotyka y podj te w pierwszych latach po
wojnie rokowania z Wolnym Miastem Gda skiem w sprawie przysz o ci

40  AAN, AB, sygn. 1234, Umowa aktowa mi dzy Polsk  a Niemcami i jej wykonanie, s. 1-38;
Sprawozdanie za rok 1936 z prac Komisji Zdawczo-Odbiorczej do wykonania uk adu
archiwalnego polsko-niemieckiego, „Archeion”, 1937-1938, tom XV, s. 209-211; Sprawozdanie
z prac Komisji Odbiorczo-Zdawczej do wykonania uk adu archiwalnego polsko-niemieckiego za
rok 1937, „Archeion”, 1938-1939, tom XVI, s. 225-229.

41 Sprawozdanie Komisji Zdawczo-Odbiorczej za rok 1937, „Rocznik Gda ski”, 1936-1937, tom
XV-XVI; Cz. Biernat, Spór archiwalny polsko-gda sko-niemiecki w okresie mi dzywojennym
(1919-1939), Warszawa 1969, s. 96-97.

42  J. Podralski, Zasady pertynencji w wietle materia ów archiwum w Szczecinie, „Archeion”, 1981,
tom LXXI, s. 38.

43 Sprawozdanie z prac Komisji Odbiorczo-Zdawczej do wykonania uk adu archiwalnego polsko-
niemieckiego za rok 1937, „Archeion”, 1938-1939, tom XVI, s. 226.

44  A. Staszków, Archiwa prywatne w prowincji Górnego l ska (1939-1945), „Archeion”, 1980,
tom LXXI, s. 86.

45  Zob. D. Matelski, Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowo ytnych do
wspó czesnych. Archiwa – ksi gozbiory – dzie a sztuki – pomniki, Pozna  2003; ten e, Polityka
Niemiec wobec polskich dóbr kultury w XX wieku, Toru  2005 (wyd. II popr., Toru  2007);
ten e, Grabie  i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowo ytnych do wspó czesnych, t. I-
II, Kraków 2006.
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b. Pruskiego Archiwum Pa stwowego (dyrektorem by  Karl Josef Kaufmann46),
którego otwarcie nast pi o w 1903 r. Wówczas przej o ono zasób historyczny
wszystkich archiwów miejskich prowincji zachodnio-pruskiej, powsta ej niemal
wy cznie z terenów nale cych przed rozbiorami do pa stwa polskiego. Zasób
sk ada  si  wi c z akt dawnego archiwum ksi t pomorskich (do XIV w.),
archiwum komturów pomorskich, archiwum urz dów z okresu przynale no ci
Prus Królewskich do Polski (1466-1772), a tak e posiadane akta z czasów
pruskich (po 1772 r.) – czyli wszystkie akta Kamery Wojenno-Skarbowej.
Ponadto po utworzeniu w 1878 r. prowincji Prusy Zachodnie, do archiwum
gda skiego trafi y folia y krzy ackie oraz folia y Prus Królewskich, a tak e akta
administracyjne nowej prowincji47. Do zasobu tego  archiwum w czono tak e
dawne archiwum miasta Gda ska48.

Na mocy traktatu wersalskiego Polska uzyska a 69% obszaru prowincji
Prusy Zachodnie, z siedmiu procent utworzono Wolne Miasto Gda sk49,
a pozosta e 24% w czono w ramach pa stwa niemieckiego do prowincji Prusy
Wschodnie oraz do utworzonej 21 lipca 1922 r. pod prowokacyjn  dla Polski
nazw  prowincji Marchia Graniczna Pozna  – Prusy Zachodnie (Grenzmark
Posen – Westpreußen) ze stolic  w Pile50, gdzie utworzono tak e tajne archiwum
pruskie51.

Wobec braku odpowiedniego zapisu w traktacie wersalskim, który
uwzgl dnia by interesy Polski wobec archiwaliów zgromadzonych w Archiwum
Pa stwowym w Gda sku, archiwi ci polscy odwo ali si  do postanowie  art. 107
traktatu, który stanowi , e: „Wszelka w asno  nale ca do Rzeszy lub pa stw

46  Karl Josef Kaufmann ur. w Wertheim nad Menem, studiowa  w Monachium, Bonn i Strasburgu;
od 1903 r. pracowa  w Archiwum Pa stwowym w Gda sku (od 1915 by  jego komisarycznym
kierownikiem); od 1 kwietnia 1921 do 15 listopada 1928 r. by  dyrektorem Archiwum
Pa stwowego Wolnego Miasta Gda ska; nast pnie dyrektor Stiftung für deutsche Volkskultur
und Bodenforschung w Lipsku. Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. 8.

47  M. Bär, Das Staatsarchiv zu Danzig – seine Begründung – seine Einrichtungen und seine
Bestände, Leipzig 1912, s. 20-25.

48  M. S awoszewska, Zarys dziejów Archiwum Miasta Gda ska, „Rocznik Gda ski”, 1955, tom
XIV, s. 92-128.

49  Zob. obszernie: K. Lapter, Sprawa Gda ska i dost pu do morza na Konferencji Paryskiej w 1919
r., „Przegl d Historyczny”, 1954, tom XLV, z. 2-3.

50  Zob. J. W sicki, Prowincja Grenzmark Posen Westpreußen 1918-1933, Zielona Góra 1967.
Dopiero znacznie pó niej, zapewne w celu uspokojenia obaw Polski bezpo rednio po
zagarni ciu Austrii przez Hitlera, ustaw  prusk  z 21 marca 1938 r. zdegradowano t  prowincj
do szczebla rejencyjnego, wcielaj c j , nie zmieniaj c jednak jej nazwy, do prowincji
brandenburskiej, nast pnie za  ustaw  z 2 wrze nia 1938 r. do prowincji pomorskiej. Zob. J.
Krasuski, Polska i Niemcy. Dzieje wzajemnych stosunków politycznych (do 1932 roku),
Warszawa 1989, s. 369; D. Matelski, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa-Pozna  1999, s.
154.

51  K. Czerwi ski, Tajne archiwum niemieckie w Pile. Dzisiejsze Pomorze, „Komunikaty Instytutu
Ba tyckiego”, 1946, nr 3 (17).
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niemieckich, a znajduj ca si  na terytorium Wolnego Miasta Gda ska, zostanie
przeniesiona na G ówne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone, które j
odst pi  Wolnemu Miastu lub Pa stwu Polskiemu, stosownie do tego, co przez
nie s usznie uznane zostanie”52, a tak e powo ali si  na punkt 2 umowy
z 9 stycznia 1920 r. w sprawie odst pienia obszarów k ajpedzkiego i gda skiego,
który postanawia , i : „Archiwa i rejestry przejd  w posiadanie nowej w adzy bez
przes dzania kwestii pó niejszego podzia u wy ej wymienionych archiwów
i rejestrów mi dzy zainteresowanymi pa stwami”53.

Jednak archiwi ci polscy zostali przez swych niemieckich kolegów
postawieni przed faktami dokonanymi. Ju  od marca 1919 r. na polecenie Paula
Kehra (generalnego dyrektora archiwów pruskich) Karl Josef Kaufmann
rozpocz  wysy anie cz ci zasobu archiwalnego (który móg by podlega  po
wej ciu w ycie traktatu wersalskiego podzia owi mi dzy Niemcy i Polsk ) do
Archiwum Pa stwowego w Szczecinie – cztery wagony z 395 skrzyniami, tj.
oko o 700 metrów bie cych akt (22 pa dziernika 1922 r. zosta y one przekazane
do Tajnego Archiwum Pa stwowego w Berlinie-Dahlem)54.

Jednocze nie – bezpo rednio po wej ciu w ycie traktatu wersalskiego
(10 stycznia 1920 r.) – K.J. Kaufmann przygotowa  memoria  skierowany do
Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gda sku Reginalda Towera, w którym
wy o y  stanowisko strony niemieckiej w sprawie przynale no ci pa stwowej –
czyli do Rzeszy Niemieckiej – zasobu Archiwum Pa stwowego w Gda sku.
Wysoki Komisarz zaakceptowa  stanowisko strony niemieckiej55. W odpowiedzi
strona polska (Józef Paczkowski) 25 maja 1920 r. sformu owa a tezy przysz ego
podzia u mienia archiwalnego w Gda sku, które zak ady, e: 1) budynek i grunt

52  Dz.U. RP, 1920, nr 35, poz. 200.
53 Zbiór dokumentów urz dowych dotycz cych stosunku Wolnego Miasta Gda ska do

Rzeczypospolitej Polskiej. Cz  I (1918-1920), Gda sk 1923, s. 12-13.
54  J. Stojanowski, Los archiwum b. prowincji pruskiej „Provinz Grenzmark Posen – Westpreußen”

(Marchia Graniczna Pozna  – Prusy Zachodnie), „Archeion”, 1957, tom XXVII, s. 100; Cz.
Biernat, Spór archiwalny…, s. 121; T. Walichnowski, Problemy rewindykacji i restytucji dóbr
kulturalnych, w: Polska i wiat. Studia nad prawem mi dzynarodowym i wspó czesnymi
stosunkami mi dzynarodowymi. Red. Henryk Olszewski, Pozna  1978, s. 577. Archiwum
Pa stwowe w Szczecinie ch tnie pozby o si  depozytu z Gda ska, albowiem na w asny koszt
trzeba by o do  cz sto w latach 1919-1922 przeprowadza  kwerendy lub te  przesy a  poszyty
do Gda ska. J. Podralski, Zasady pertynencji…, s. 38.

55  APP, Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego (MWRiOP) – Wydzia
Archiwów Pa stwowych, Józef Paczkowski, Sprawy Archiwum Gda skiego, sygn. 10,
Sprawozdanie delegata Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej dra Stanis awa S awskiego dla
Komisarza Generalnego RP w Gda sku w sprawie Archiwum Pa stwowego w Gda sku
z 1 maja 1920 r., b.p. W swym sprawozdaniu S. S awski zasugerowa , aby strona polska
domaga a si  podzia u zasobu Archiwum Pa stwowego w Gda sku na trzy cz ci (pokrywaj ce
si  z podzia em by ej prowincji Prusy Zachodnie) na akta dotycz ce: 1) Gda ska i jego
terytorium; 2) obszaru województwa pomorskiego; 3) powiatów pozosta ych w Niemczech
(m.in. Wa cz, Elbl g). Zob. Zob. I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, s. 130-131.
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archiwum pa stwowego, utworzonego nie dla miasta Gda ska, lecz dla ca ej
by ej prowincji zachodnio-pruskiej, dawniej w asno  pruska, staje si
w asno ci  polsk ; 2) akta pomorskie, przypadaj ce jako pertinens teritorii
Polsce, pozostaj  na miejscu i stanowi  cznie z depozytem archiwalnym
Gda ska – za zgod  Wolnego Miasta – jedn , unormowan  przepisami
ewentualnego uk adu depozytowego ca o  administracyjn , jak to by o za
czasów pruskich56; 3) uznaj c proponowan  wspó administracj  trilateraln
polsko-gda sko-prusk  za ród o nieustannych w przysz o ci zak óce  ycia
s siedzkiego Polski, Gda ska i Prus, koniecznym posuni ciem staje si
ustanowienie – z uwzgl dnieniem warunków miejscowych – polskiej
administracji pa stwowej w Archiwum Pa stwowym w Gda sku; 4) zarz d
archiwum gda skiego b dzie u ywa  w korespondencji z w adzami polskimi
j zyka polskiego, natomiast z w adzami Wolnego Miasta Gda ska – j zyka
niemieckiego57. By y to warunki nie do przyj cia dla drugiej strony (analogicznie
jak niemieckie dla Polski).

Trwaj ce wówczas w Pary u negocjacje przedstawicieli Mocarstw
Sprzymierzonych i Stowarzyszonych (Konferencja Ambasadorów) w sprawie
uregulowania stosunków Polski i Wolnego Miasta Gda ska w dziedzinie spraw
prawno-politycznych, gospodarczych, komunikacyjnych, spo ecznych
i kulturalnych, wp yn y na z agodzenie stanowisk obu stron. Stanowisko polskie
zaprezentowa  11 wrze nia 1920 r. J. Paczkowski w dwóch klauzulach
archiwalnych (ramowej i szczegó owej), które regulowa y: 1) zasady podzia u
archiwaliów, 2) zasady administracji, 3) ustalania w asno ci gruntu i gmachu
archiwum gda skiego, 4) spraw personalnych w archiwum58. Z kolei dla

56  Józef Paczkowski dobrze zna  zasób archiwum gda skiego oraz zasady jakimi kierowa a si
pruska s u ba archiwalna, albowiem w latach 1900-1918 by  pracownikiem Tajnego Archiwum
Pa stwowego w Berlinie-Dahlem, z przerw  od 1 maja 1904 do 21 pa dziernika 1905 r., kiedy
to w Archiwum Pa stwowym w Gda sku opracowywa  archiwalia polskie z terytorium
prowincji Prusy Zachodnie. Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. 27; D. Matelski, Józef
Paczkowski…, s. 17.

57  I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, s. 132.
58  M. Dragan, Polsko-gda sko-niemiecki spór archiwalny w okresie mi dzywojennym, „Archeion”,

1963, tom XXXIX, s. 182. Tezy przygotowane przez J. Paczkowskiego zak ada y, e na
w asno  Wolnego Miasta Gda ska mia y przej  tylko te archiwalia które dotyczy y obszaru
miasta sprzed 1793 r. Polska mia a uzyska  akta sprzed 1772 r., natomiast akta wytworzone
przez administracj  prusk  mia y podlega  podzia owi proporcjonalnie do uzyskanego obszaru
by ej prowincji Prusy Zachodnie. Z kolei dla przechowywania akt powsta ych po 10 stycznia
1920 r. (czyli po wej ciu w ycie postanowie  traktatu pokojowego) Polska i Wolne Miasto
Gda sk mia yby zorganizowa  oddzielne pomieszczenia w budynku archiwum gda skiego, do
których dost p mia aby tylko ta strona, która akta wytworzy a. Cz. Biernat, Spór archiwalny…,
s. 30-31.
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delegacji niemieckiej memoria  w tej sprawie przygotowa  Adolf Warschauer59,
który wychodz c z za o e  art. 107 traktatu wersalskiego uwa a , i  Polska
powinna otrzyma  wszystkie akta pa stwowe by ej prowincji Prusy Zachodnie
z wyj tkiem materia ów odnosz cych si  do terenów tworz cych Wolne Miasto
Gda sk oraz pozosta ych w granicach Rzeszy Niemieckiej. Natomiast
niepodzielne mia y pozosta  wszystkie generalia (prowadzone wed ug zasad
rzeczowych a nie geograficznych) dotycz ce ca ej by ej prowincji Prusy
Zachodnie, które powinny by  przechowywane w Archiwum Pa stwowym
w Gda sku60. Brak konsensusu spowodowa , e zagadnienia rewindykacyjne
zosta y pomini te w traktacie bilateralnym z 9 listopada 1920 r.61.

Wobec rozbie no ci stanowisk obu stron Mocarstwa Sprzymierzone
i Stowarzyszone powo a y do ycia Mi dzynarodow  Komisj  Podzia u Mienia
Niemieckiego w Gda sku (zwan  te  Komisj  Rozdzielcz ), która doprowadzi a
do bezpo rednich rozmów przedstawicieli obu stron – Józefa Paczkowskiego
i Karla Josefa Kaufmanna w dniach 23-25 lipca 1921 r. Brak konsensusu
spowodowa , i  Komisja Rozdzielcza arbitralnie (i jednomy lnie) przyzna a
budynek i teren Archiwum Pa stwowego w Gda sku – Wolnemu Miastu Gda sk
(czyli zgodnie z propozycj  Kaufmanna), natomiast jego zasób podzielono
nast puj co: dokumenty pa stwowe odnosz ce si  do terytoriów przekazanych
Polsce przyznano pa stwu polskiemu, za  pozosta e – Wolnemu Miastu Gda sk.
Polska uzyska a te  prawo do odp atnego korzystania z pomieszcze  archiwum
gda skiego dla przechowywania przej tych archiwaliów62. W dniu 8 sierpnia
1921 r. decyzja Komisji Rozdzielczej zosta a zatwierdzona przez Konferencj
Ambasadorów w Pary u. Na pocz tku 1922 r. na mocy postanowie  Komisji
Rozdzielczej powo ano komisarzy do spraw podzia u mienia archiwalnego
w Gda sku. Komisarzem polskim zosta  ksi dz prof. Kamil Kantak,
a niemieckim Karl Josef Kaufmann63.

Dnia 8 maja 1922 r. przyby a do Gda ska delegacja polska (Józef
Paczkowski, Kamil Kantak i W. Moderow – kierownik Gda skiej Delegatury
Prokuratorii Generalnej RP) w celu zapoznania si  ze stanem prac
przygotowawczych do podzia u akt. Jednak wobec nieobecno ci K.J. Kaufmanna

59  Adolf Warschauer by  od 1 pa dziernika 1912 r. do 24 sierpnia 1915 r. dyrektorem Archiwum
Pa stwowego w Gda sku. Zob. szerzej: S. Nawrocki, Adolf Warschauer (1855-1930),
w: Wybitni historycy wielkopolscy. Red. Jerzy Strzelczyk, Pozna  1989, s. 161-169.

60  A. Warschauer, Deutsche Kulturarbeit in der Ostmark. Erinnerungen aus vier Jahrzehnten,
Berlin 1926, s. 106-111; Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. 33.

61  Konwencja  z  9  listopada  1920  r.  mi dzy  Polsk  a  Wolnym  Miastem  Gda skiem,  Dz.U.  RP,
1922, nr 13, poz. 117.

62 Zbiór dokumentów urz dowych dotycz cych stosunku Wolnego Miasta Gda ska do
Rzeczypospolitej Polskiej. Cz  II (1921-1923), Gda sk 1924, s. 47; I. Mamczak-Gadkowska,
Józef Paczkowski…, s. 136-137.

63  Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. 66-67.
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(który 14 marca tego  roku poleci  wywie  z Gda ska do Szczecina cz
repertoriów)64, nie dosz o do uzgodnienia harmonogramu prac. Dopiero 29 lipca
K.  Kantak  i  W.  Moderow  spotkawszy  si  z  K.J.  Kaufmannem,  rozpocz li
rokowania w spornej kwestii podzia u zasobu archiwum gda skiego. Jednak nie
uzgodnili modus vivendi. Wówczas K. Kantak zrezygnowa  z funkcji komisarza
podzia owego65.

Nowym polskim komisarzem do spraw podzia u mienia archiwalnego
w Gda sku w 1923 r. zosta  ksi dz Pawe  Czaplewski. Obydwaj komisarze
(Czaplewski i Kaufmann) przedstawili Komisji Rozdzielczej rozbie ne zasady
podzia u zasobu archiwum gda skiego. Ksi dz P. Czaplewski w pa dzierniku
1923 r. przed o y  K.J. Kaufmannowi memoria  pt. „Zasady podzia u Archiwum
Pa stwowego w Gda sku na podstawie decyzji Komisji Rozdzia u Mienia z dnia
29 lipca 1921 r.”, który zak ada , e: 1) Podzia owi podlegaj  pruskie zespo y
archiwalne i do tego nale ce pomoce archiwalne, ksi ki i wyposa enie, które
w Archiwum Gda skim znajdowa y si  w dniu podpisania traktatu wersalskiego
(28 czerwca 1919 r.). Podstaw  podzia u ma by  zasada pertynencji
(przynale no ci terytorialnej) zgodnie z postanowieniami Komisji Rozdzielczej.
Kolejno  podzia u nast powa  b dzie wed ug kolejno ci numeracji zespo ów
stosowanej w Archiwum Gda skim; 2) Podzia owi podlegaj  wszystkie
inwentarze i pomoce archiwalne wed ug podobnych kryteriów jak przy zespo ach
aktowych. Strona której przyznano wi kszo  archiwaliów, ma otrzyma  równie
inwentarze. Strona nie posiadaj ca pomocy archiwalnych mo e sporz dzi
odpisy na swój koszt; 3) Biblioteka podr czna b dzie stanowi  wspóln  w asno
Polski i Wolnego Miasta Gda ska; 4) Polski komisarz w okresie trwania
czynno ci podzia owych ma prawo swobodnego poruszania si  w gmachu i w
magazynach archiwalnych na tych samych prawach jak komisarz gda ski. Ma
równie  mie  dost p do depozytów i pomocy archiwalnych tych korporacji, które
po wojnie mia y swoj  siedzib  w Polsce; 5) Dla prac podzia owych komisarz
polski otrzyma konieczne pokoje biurowe i pomieszczenia magazynowe dla
sk adowania przejmowanych akt, które zosta y ustalone w lipcu 1921 r. Gdyby
jednak pomieszczenia okaza y si  niewystarczaj ce dla z o enia archiwaliów
polskich i ich w a ciwej administracji, Polska ma prawo da  od Senatu
Wolnego Miasta Gda ska przekazania dalszych pomieszcze  w archiwum.
Ostateczne ustalenie powierzchni magazynowej mo e nast pi  dopiero po
ca kowitym przekazaniu akt. Koszty utrzymania cz ci gmachu pokrywa strona
polska po przej ciu pomieszcze  biurowych i magazynowych. W odpowiedzi
K.J. Kaufmann przedstawi  swój memoria , w którym proponowa , aby: 1)
Podstaw  podzia u stanowi y akta, które znajdowa y si  w gmachu Archiwum

64  M. Dragan, Polsko-gda sko-niemiecki spór archiwalny…, s. 196-197
65  I. Mamczak-Gadkowska, Józef Paczkowski…, s. 140-141.
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Pa stwowego w dniu 29 lipca 1921 r.; 2) Zasób powinien by  podzielony wed ug
zasady przynale no ci zespo owej. Jednak e, eby uwzgl dni  yczenia Polski,
specjalia nale y podzieli  wed ug zasady pertynencji; 3) Wszystkie repertoria
(inwentarze) pozostan  w asno ci  Wolnego Miasta Gda ska. Nowe spisy mo e
Polska otrzyma  po zwrocie kosztów przepisywania i kosztów papieru.
Wszystkie inne pomoce archiwalne pozostan  w asno ci  Wolnego Miasta
Gda ska, poniewa  zosta y wykonane z funduszów miejskich i Zachodnio-
pruskiego Towarzystwa Historycznego. Pa stwo pruskie na ten cel nie
wyasygnowa o rodków finansowych; 4) Biblioteka podr czna i ca e
wyposa enie pozostaje w asno ci  Wolnego Miasta Gda ska; 5) Komisarz polski
ma prawo przebywania w magazynach zawieraj cych akta podzia owe tylko
w obecno ci urz dnika gda skiego; 6) Polska otrzyma dla w asnych celów
pomieszczenia biurowe i magazynowe pod warunkiem, e Rz d Polski z o y
natychmiastowe o wiadczenie, i  zgadza si  na przyj cie wymienionych
pomieszcze  bez jakichkolwiek dodatkowych zastrze e ; 7) Z chwil
przekazania archiwaliów stanowi  one w asno  tej strony, która je przej a.
Wygasaj  wówczas jakiekolwiek pretensje i roszczenia do archiwaliów strony
drugiej. Tylko od Polski zale y, kiedy zostan  przej te archiwalia niesporne,
przy czym nie mo e by  mowy o zastrze eniach i ewentualnie dalszych

daniach, uzupe nieniach lub zmianach; 8) Pomieszczenia archiwalne przyznane
Polsce mog  s u y  jedynie do przechowywania archiwaliów wydzielonych
z zasobu Archiwum Gda skiego. Nie mog  one s u y  dla organizowania
Archiwum Pa stwowego dla Pomorza66. W tej sytuacji strona polska 22 listopada
1923 r. wyst pi a do Senatu Wolnego Miasta Gda ska o zaj cie stanowiska
wobec memoria u gda skiego komisarza podzia owego. Senat uzna  ten
memoria  za w asny uchwa  z 8 grudnia tego  roku. W odpowiedzi rz d polski
w dniu 30 czerwca 1924 r. zaskar y  stanowisko w adz Wolnego Miasta Gda ska
do Konferencji Ambasadorów67.

W sierpniu 1924 r. ks. P. Czaplewskiego w Komisji Podzia owej zast pi
Roman Lutman, który ju  nie by  w stanie podj  negocjacji z K.J. Kaufmannem,
albowiem 10 pa dziernika tego  roku Prusy i Rzesza Niemiecka wnios y skarg
do Konferencji Ambasadorów w Pary u na pomini cie ich przy podziale zasobu
archiwum gda skiego. Jednocze nie w adze Wolnego Miasta Gda ska cofn y
zgod  na sporz dzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt, które mia a przej
Polska. W tej sytuacji sprawa archiwaliów gda skich sta a si  przedmiotem
sporu archiwalnego polsko-niemieckiego, który mimo podpisania 22 grudnia

66  APG, Senat Wolnego Miasta Gda ska (1920-1939), sygn. 2952, s. 177-209; Cz. Biernat, Spór
archiwalny…, s. 69-71.

67  M. Dragan, Polsko-gda sko-niemiecki spór archiwalny…, s. 199.
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1926 r. uk adu archiwalnego mi dzy Polsk  a Niemcami w sprawie wydania akt,
nie zako czy  sporu z archiwistami gda skimi68.

Archiwi ci niemieccy nie czekaj c na rozpatrzenie skarg rz dów
w Warszawie i Berlinie przez Konferencj  Ambasadorów, w pa dzierniku
1929 r. powo ali do ycia z siedzib  w Berlinie69, Archiwum Marchii Granicznej
Pozna  – Prusy Zachodnie (dyrektorem zosta  Johannes Papritz70, radca
archiwalny Tajnego Archiwum Pa stwowego w Berlinie-Dahlem), które przej o
archiwalia by ej prowincji Prusy Zachodnie71.

Konferencja Ambasadorów 15 listopada 1929 r. tylko cz ciowo
uwzgl dni a skarg  strony polskiej, wyra aj c zgod  jedynie na zapoznanie si
przez archiwistów polskich (albowiem R. Lutman zrezygnowa  z pe nionej
funkcji jeszcze 1926 r. i pozosta a ona nie obsadzona) z aktami wywiezionymi
z Gda ska do Rzeszy Niemieckiej w latach 1919-1920, ale bez mo liwo ci ich
rewindykacji72. Natomiast 12 maja 1930 r. zaproponowa a Polsce i Rzeszy

68  Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. 78-79.
69  By a to jedna z pierwszych decyzji nowego generalnego dyrektora Pruskich Archiwów

Pa stwowych, którym po przej ciu na emerytur  Paula Kehra w dniu 1 pa dziernika 1929 r.
zosta  Albert Brackmann, profesor Uniwersytetu Królewieckiego, specjalista od historii Europy
Wschodniej (ze szczególnym uwzgl dnieniem ziem polsko-litewskich). Zob. R. Gougel, Die
Nord- und Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft im Dienste der faschistischen
Aggressionspolitik gegen Polen (1939-1945), Archivmitteilungen, 1967, Bd. 3, s. 82-89. Kolejn
– bardzo brzemienn  w skutkach (po 1 wrze nia 1939 r.) – decyzj  A. Brackmanna by o
w czenie j zyka polskiego do programu kszta cenia w pruskiej s u bie archiwalnej, któr
przeprowadza  Institut für Archivwissenschaft und Geschichtswissenschaftliche Forbildung. E.
Vollert, Albert Brackmann und die ostdeutsche Volks- und Landesforschung, [in:] Deutsche
Ostforschung. Ergebnisse und Aufgaben seit dem ersten Weltkrieg, Bd. 1, Leipzig 1942, s. 72-73
(pomini t  wówczas cz  tego artyku u zob.: A. Kosi ski, Polityczny profesor, „Przegl d
Zachodni”, 1947, nr 11-12, s. 980-992).

70  J. Papritz zosta  w 1932 r. równocze nie kierownikiem Placówki Publikacyjnej
(Publikationsstelle) przy Tajnym Archiwum Pruskim w Berlinie-Dahlem, której zadaniem –
zleconym przez Alberta Brackmanna - by o sporz dzanie na podstawie publikacji naukowych,
odczytów, wypowiedzi i artyku ów prasowych, kartotek uczonych polskich zajmuj cych si
histori  Pomorza, Wielkopolski i l ska, z charakterystyk  pogl dów politycznych i naukowych
oraz ich stosunkiem do Niemiec. Na ich podstawie wydawano zezwolenia na korzystanie z akt
nadzorowanych przez prusk  s u b  archiwaln . Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. S. 156. Zob.
tak e: M. Burleigh, Germany Turns Eastwards. A Study of Ostforschung in the Third Reich,
Cambridge 1988, s. 89-98; Z.H. Nowak, Starania Karola Górskiego o dost p do archiwów
Gda ska i Królewca w latach 1933-1938, w: Polska i jej s siedzi w czasach najnowszych, Toru
1995, s. 107-117. Ogó em Publikationsstelle przet umaczy a na j zyk niemiecki 531 ksi ek,
rozpraw, przyczynków i komunikatów badaczy polskich. Ich wykaz zob.: J. Baumgart, Co
t umaczy a „Publikationsstelle”, „Przegl d Zachodni”, 1948, nr 1, s. 44-63.

71  Bundesarchiv Koblenz – Abteilungen Merseburg, Rep. 178/XVII/28, Memoria  J. Papritza
dotycz cy organizacji i zada  Archiwum Marchii Granicznej Pozna  – Prusy Zachodnie z 24
kwietnia 1929 r., s. 18-21; J. Stojanowski, Los archiwum b. prowincji pruskiej…, s. 100-101; Cz.
Biernat, Spór archiwalny…, s. 81-82.

72  M. Dragan, Polsko-gda sko-niemiecki spór archiwalny…, s. 201.
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Niemieckiej wszcz cie procedury arbitra owej w sprawie archiwaliów gda skich
poprzez odwo anie si  do neutralnego rzeczoznawcy, jako s dziego
rozjemczego73.

W tej sytuacji strona polska w 1930 r. zdecydowa a si  na przej cie
jedynie akt dotycz cych miast i wsi pomorskich, które przypad y Polsce na mocy
traktatu wersalskiego, a dotychczas znajdowa y si  w Archiwum Pa stwowym
w Gda sku, jako depozyt po likwidowanych archiwach grodzkich. Wówczas dla
usprawnienia toku przejmowania depozytu archiwaliów pomorskich utworzono
przy Komisariacie Generalnym RP w Wolnym Mie cie Gda sku stanowisko
archiwisty. Obj  je 1 pa dziernika 1930 r. Marcin Dragan74.

Po kilku latach przygotowa , polegaj cych na sporz dzeniu
precyzyjnych spisów zdawczo-odbiorczych oraz zebraniu kompletu upowa nie
od magistratów miast pomorskich na przej cie depozytu75, przekazanie akt
z archiwum gda skiego nast pi o w maju 1936 r.76 cznie przej to 119
dyplomów pergaminowych, 83 dokumenty papierowe, 161 ksi g, 5090
fascyku ów, 40 druków, siedem planów, trzy t oki piecz tne i dwa medale z lat
1326-1918. Archiwalia miast i wsi pomorskich zosta y przekazane jako depozyt

73  Polskie MSZ wprawdzie 20 lutego 1933 r. zwróci o si  do Auswärtiges Amt z not  s own
w sprawie oddania sporu o archiwalia gda skie w r ce s dziego rozjemczego, jednak strona
niemiecka nie przejawi a w tym wzgl dzie adnego zainteresowania (mimo a  czterech
interwencji w tej sprawie Poselstwa RP w Berlinie w kwietniu, lipcu, wrze niu i grudniu 1933 r.
u tajnego radcy Noebla w Auswärtiges Amt). Zob. Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. 79-80, 82-
83 i 85.

74 Sprawozdanie Wydzia u Archiwów Pa stwowych z czynno ci w roku 1930, „Archeion”, 1931,
tom IX, s. 15; R. Morcinek, Marcin Dragan (1882-1966), „Kwartalnik Historyczny”, r. 75, 1968,
nr 2, s. 515-516; M. S awoszewska, Marcin Dragan (11 listopad 1882 – 9 lipiec 1966),
„Archeion”, 1967, tom XLVII, s. 282.

75  Ka de miasto sk ada o do Senatu Wolnego Miasta Gda ska jednobrzmi ce pisma nast puj cej
tre ci: „Magistrat miasta…… prosi o przyj cie do wiadomo ci, e akta nasze, z o one niegdy
tytu em depozytów w Pa stwowym Archiwum w Gda sku, wszystkie bez wyj tku,
przekazujemy Komisarzowi Generalnemu RP w Gda sku, któremu te  udzielamy niniejszym
pe nomocnictwa do przeprowadzenia za po rednictwem czynników przeze  powo anych kontroli
stanu obecnego naszego depozytu, jako te  do przej cia wszystkich naszych archiwaliów
z Archiwum Pa stwowego w Gda sku. Wyra amy przy tym yczenie, aby Pan Komisarz
Generalny RP w Gda sku, wzgl dnie czynniki przez niego wyznaczone, mieli od dzisiaj zupe n
swobod  wgl dania do naszych aktów i korzystania z nich do chwili definitywnego przej cia
naszego depozytu”. Zob. APG, Senat Wolnego Miasta Gda ska (1920-1939), sygn. 2958, Pismo
burmistrza Ko cierzyny B. Chmarzy skiego do Senatu Wolnego Miasta Gda ska z 19 kwietnia
1933 r., s. 163; Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. 95.

76 Sprawozdanie za rok 1936 z prac Komisji Zdawczo-Odbiorczej do wykonania uk adu
archiwalnego polsko-niemieckiego, „Archeion”, 1937-1938, tom XV, s. 209-211. Chocia
archiwi ci gda scy na polecenie Waltera Recke (od marca 1929 do stycznia 1940 r. dyrektor
Archiwum Wolnego Miasta Gda ska) ju  w 1932 r. rozpocz li wywóz akt do Niemiec.
Natomiast 20 maja 1933 r. zapad a decyzja o wywozie do Berlina dalszych 12 ton akt z Gda ska.
Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. 117 i 124.
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do Archiwum Pa stwowego w Poznaniu. Prace zdawczo-odbiorcze nadzorowa a
Polsko-Niemiecka Komisja Zdawczo-Odbiorcza77.

Nie uda o si  natomiast stronie polskiej wynegocjowa  z archiwistami
niemieckimi i gda skimi, w oparciu o art. 107 traktatu pokoju, rewindykacji
archiwaliów gda skich wywiezionych do Niemiec78.  Wprawdzie  polskie  MSZ
23 maja 1938 r. wyst pi o do Auswärtiges Amt z aide mémoire, domagaj c si
wznowienia zawieszonych w 1924 r. negocjacji w sprawie podzia u
wywiezionego do Rzeszy Niemieckiej cz ci zasobu archiwum gda skiego79.
Jednak dyplomaci niemieccy pozostawili not  polsk  bez odpowiedzi. Ostatnie
ponaglenie w tej sprawie Ambasada RP w Berlinie skierowa a do Auswärtiges
Amt 31 marca 1939 r. Nast pnie pogorszenie stosunków polsko-niemieckich
(zw aszcza po wypowiedzeniu 28 kwietnia tego  roku przez Adolfa Hitlera
polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 r.)
uniemo liwi o prowadzenie negocjacji rewindykacyjnych dotycz cych
archiwaliów gda skich80.

77  Depozyty pochodzi y z miast: Brodnica, Che mno, Che m a, Chojnice, Gniew, Ko cierzyna,
Lidzbark, Lubawa, asin, Nowe, Puck, Radzy , Skarszewy, Starogard, wiecie, Tczew, Toru ,
Tuchola, W brze no, Wejherowo, Wi cbork, oraz z wsi: Czatkowy, opatki, Papowo
i Zaj czkowo. Zob. Zwrot depozytów archiwalnych miast i wsi pomorskich, „Archeion”, 1937-
1938, tom XIV, s. 212-216.

78  Szczegó owe omówienie wywiezionych akt zob. Cz. Biernat, Spór archiwalny…, s. 129-150.
79  W aide mémoire czytamy, i : „Na podstawie decyzji mi dzysojuszniczej Komisji Podzia u

by ego mienia pa stwowego Niemiec w Gda sku pomi dzy Polsk  a Wolne Miasto Gda sk (art.
107 Traktatu Wersalskiego) z 29 lipca 1921 r. w sprawie podzia u archiwaliów znajduj cych si
w Staatsarchiv w Gda sku, archiwalia dotycz ce terytoriów retrocedowanych Polsce zosta y
przyznane Pa stwu Polskiemu. Stosowanie do tej decyzji Rz d Polski i Senat Wolnego Miasta
Gda ska wyznaczyli swych komisarzy do wyodr bnienia oraz wydania i odbioru odno nych
archiwaliów. W trakcie prac przygotowawczych, Rz d Niemiecki, not  swego Poselstwa
w Warszawie z dnia 10 pa dziernika 1924 r. zg osi  protest przeciwko wydaniu Polsce przez
Senat Wolnego Miasta Gda ska dawniejszych aktów pruskich. Na skutek powy szej interwencji
Senat Wolnego Miasta Gda ska wyda  swemu Komisarzowi polecenie wstrzymania prac nad
podzia em aktów w Staatsarchiv. Wobec zamiaru Rz du Polskiego wznowienia obecnie prac nad
podzia em aktów i ich przej ciem, Ambasada Polska ma zaszczyt prosi  Urz d Spraw
Zagranicznych [Auswärtiges Amt – D.M.] o poddanie rewizji poprzednio zaj tego stanowiska
oraz zakomunikowanie jej swego obecnego pogl du w tej sprawie”. AAN, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych 1918-1939, sygn. 91, Aide mémoire z dnia 23 maja 1938 r. w sprawie
wznowienia czynno ci podzia owych Archiwum Pa stwowego w Gda sku, b.p.; Cz. Biernat,
Spór archiwalny…, s. 89.

80  Zob. . Kurdybacha, Polonica w Gda sku, „Kwartalnik Historyczny”, r. 50, 1936, s. 696-711;
D. Matelski, Negocjacje restytucyjne Drugiej Rzeczypospolitej z pa stwami o ciennymi
w sprawie dóbr kultury, w: Polska dyplomacja kulturalna po roku 1918. Osi gni cia – potrzeby
– perspektywy. Red. Adam Koseski i Andrzej Stawarz, Warszawa Pu tusk 2006 (druk 2007),
s. 19-65.
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*
Bardziej szczegó owe omówienie sporu o dobra kultury mi dzy Drug

Rzeczypospolit  a Niemcami i Wolnym Miastem Gda skiem jest ju
niemo liwe, poniewa  akta dotycz ce tych negocjacji doszcz tnie sp on y we
wrze niu 1939 r. w zbombardowanym przez Niemców gmachu Archiwum
O wiecenia Publicznego w Warszawie81, natomiast akta niemieckie przewiezione
w okresie okupacji do Reichsarchiv Posen sp on y w lutym 1945 r. w gmachu
Archiwum Pa stwowego w Poznaniu na Wzgórzu Przemys awa w wyniku
radzieckiego ostrza u artyleryjskiego82. Zachowa y si  jedynie pojedyncze
dokumenty przywo ane w odno nikach.

*
W 1940 r. – na podstawie zezwolenia generalnego dyrektora Pruskich

Archiwów Pa stwowych dokonano przemieszczenia zasobu tak e mi dzy
Archiwami Rzeszy w Poznaniu i Gda sku. Odes ano wówczas do Gda ska
rewindykowane przez Polsk  w 1936 r. depozyty miast i wsi pomorskich (119
dyplomów pergaminowych, 83 dokumenty papierowe, 161 ksi g, 5090
fascyku ów, 40 druków, siedem planów, trzy t oki piecz tne i dwa medale). Nie
s  natomiast znane przemieszczenia akt uzyskanych przez Polsk  na mocy
niemiecko-polskiego uk adu archiwalnego z 22 grudnia 1926 r.83.

*
Po drugiej wojnie wiatowej w adze polskie – wobec wywiezienia cz ci

akt gda skich do Rzeszy przez ewakuuj ce si  w adze niemieckie – zwraca y si
o nie zarówno do w adz NRD84 jak i RFN85 o ich zwrot. Starania te okaza y si

81  T. Manteuffel, Archiwum O wiecenia Publicznego w Warszawie, w: Straty bibliotek i archiwów
warszawskich w zakresie r kopi miennych róde  historycznych. Tom II: Archiwa porozbiorowe
i najnowsze. Red. Kazimierz Konarski, Warszawa 1956, s. 211-233.

82  K. Kaczmarczyk, Straty archiwalne na terenie Poznania w latach 1939-1945, „Archeion”, 1957,
tom XXVII, s. 90-93; Archiwum Pa stwowe miasta Poznania i województwa pozna skiego oraz
jego archiwa terenowe. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Red. Czes aw Skopowski,
Warszawa 1969, s. 17; C. Skuza, Wojenne i powojenne losy polskich skarbów narodowych,
Toru  1994, s. 69.

83  D. Matelski, Polskie dobra kultury pod okupacj  niemieck  (1939-1945), „Studia nad
Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, 2003, t. XXVI, s. 285-332 (tutaj s. 305).

84  D. Matelski, Rewindykacja polskich dóbr kultury z NRD, „Nadwarcia ski Rocznik Historyczno-
Archiwalny”, 2003, z. 10, s. 255-264; ten e, Restytucja poloników z Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, t. 11 (2003), Warszawa 2004, s. 35-58.

85  D. Matelski, Spór o dobra kultury mi dzy RFN i Polsk , „Rocznik Polsko-Niemiecki”, 2003,
t. X, s. 9-34; ten e, Zabiegi o restytucj  poloników z RFN, „Przegl d Bydgoski”, r. XIV, 2003,
s. 31-48.
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bezskuteczne. Problem ten nie zosta  uregulowany tak e po 1990 r. mi dzy
Trzeci  Rzeczypospolit  a zjednoczonymi Niemcami86.

86  D. Matelski, Restytucja dóbr kultury w uk adach Polski z s siadami XX wieku, w: Archiwistyka
oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Ksi ga jubileuszowa ofiarowana
profesorowi Edwardowi Ko odziejowi w 70. rocznic  urodzin. Red. Janusz osowski, Lublin
2011, s. 65-97.
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Spór o dobra kultury mi dzy Drug  Rzeczpospolit  a Niemcami i Wolnym
Miastem Gda skiem w latach 1919-1939

The dispute over the cultural property between the Second Polish Republic and
Germany and the Free City of Gda sk in the years 1919-1939

S owa kluczowe: dobra kultury, Druga Rzeczypospolita, Niemcy, Wolne Miasto
Gda sk

Key words: cultural property, The Second Polish Republic, Germany, Free City
of Gda sk

Streszczenie

Przez ca y okres mi dzywojenny trwa y negocjacje mi dzy Polsk  a Niemcami
i Wolnym Miastem Gda skiem o odzyskanie nale nym nam na mocy Traktatu
Wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. dóbr kultury. Chodzi o zw aszcza
o niezb dne do administrowania akta odnosz ce si  do uzyskanych na jego mocy
decyzji wersalskich ziem by ej Dzielnicy Pruskiej (Pomorza i Wielkopolski).
Pe nej rewindykacji nie uda o si  osi gn  a  do wybuchu drugiej wojny
wiatowej.

Summary

Throughout the interwar period, negotiations between Poland, Germany and the
Free City of Gda sk, concerning cultural property, were carried on. It was
especially necessary to administer the files relating to the information obtained at
the Versailles decision of the Prussian lands of the former District (Pomerania
and Wielkopolska). Complete restitution was not achieved until the outbreak of
World War Two.



Andrzej Chodubski

WYZWANIA MIGRACYJNE WE WSPÓ CZESNEJ EUROPIE

W ród wspó czesnych zjawisk kulturowo-cywilizacyjnych
przykuwaj cych uwag  opinii mi dzynarodowych znajduj  si  migracje
ludno ci1. Uznaje si  je za fundamentaln  warto , kszta tuj c  now
rzeczywisto  spo eczn  wiata. Zauwa a si , e generuj  je takie stygmaty ycia
kulturowego, jak: 1. odwaga, 2. przedsi biorczo , 3. decyzyjno , 4. krytycyzm
wobec otaczaj cej rzeczywisto ci, 5. tolerancja.

Odwo uj c si  do dziedzictwa przesz o ci zauwa a si , e pe ni  one
podobne funkcje, jakie ujawnia y si  w najstarszych jej formach, tj.
w rzeczywisto ci koczowniczej i kolonizatorskiej. Ale te  w krytycznym
ogl dzie, zw aszcza z punktu widzenia psychologii spo ecznej postrzega si  ich
negatywne strony, wi ce si  wraz z napotykaniem barier adaptacyjnych
i integracyjnych w nowych miejscach osiedlenia. W ród nich z du
wyrazisto ci  ujawnia si  patologia spo eczna, a w tym prowadzenie ebraczego
i paso ytniczego trybu ycia, cz ste wchodzenie w kolizj  z obowi zuj cymi
normami i zasadami ycia spo eczno-bytowego, pogr anie si  w alkoholizmie,
narkomanii, generowaniu konfliktów, uczestnictwu w przest pczo ci, amaniu
zasad etyki i moralno ci ycia spo ecznego. W lad za tym pojawia si
dysfunkcjonalno  rodzinna, bezrobocie, trudno ci przystosowawcze do
zmieniaj cej si  rzeczywisto ci cywilizacyjnej generowanej przede wszystkim
przez skutki post pu i nauki i techniki, nowoczesn  edukacj 2.

W przestrzeni europejskiej, zw aszcza powi zanej struktur  Unii
Europejskiej obserwuje si  z jednej strony d enie do urzeczywistniania „zasady
swobodnego przep ywu osób” (wszystkich bez wzgl du na narodowo ,
etniczno ), co wynika te  z podpisanego 14 czerwca 1985 r. uk adu
w Schengen, a nast pnie rozszerzonego przez nowe pa stwa przyst puj ce do
urzeczywistniania jego postanowie , a z drugiej za  – widocznie staj  si
ograniczenia stosowane przez wiele pa stw wobec imigrantów. Zauwa a si , e

1  Por. A. Chodubski, Migracje i imigranci a wspó czesne przemiany europejskie, w: Integracja
kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, pod. red. J. Balickiego, Warszawa 2007, s. 103-
121; J. Grabowska Luzi ska, M. Sokólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa 2009.

2  A. Chodubski, Warto ci wspó czesnego ycia kulturowego. To samo  Polaków w rzeczywisto ci
diasporalnej, w: Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczy nie (1918-2008),  pod  red.  L.
Kacprzaka i M. Szczerbi skiego, Pi a 2009, s. 375-389.
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imigranci staj  si  przys owiow  „ko ci  niezgody” w nowo tworz cym si
adzie integracyjnym Europy. Co roku w ostatnich latach do krajów Unii

Europejskiej przybywa ponad jeden milion nielegalnych emigrantów. Pa stwa
zachowuj  wobec nich postawy dychotomiczne. Z jednej strony, ujawniaj
przychylno , zw aszcza w obliczu „za amywania si ” w nich przyrostu
naturalnego. Bez obecno ci imigrantów staje si  niemo liwy funkcjonalny
rozwój ycia gospodarczego, jako e stanowi  oni znacz c  cz  tzw. r k do
pracy. Z drugiej jednak strony, imigranta postrzega si  w wymiarze zagro enia
dla to samo ci poszczególnych narodów i pa stw, nadto jako ród o patologii
spo ecznych wobec napotykania przez nich trudno ci adaptacyjno-integracyjnych
w nowych miejscach osiedlenia, co generuje nierzadko ebraczy tryb ycia.
Z o on  rzeczywisto  stanowi problem zatrudnienia. Z jednej strony imigranci
”wype niaj ” sfer , której nie s  w stanie realizowa  ich mieszka cy w danych
miejscach zamieszkania. W sytuacji jednak narastania bezrobocia imigranci staj
si  si  konkurencyjn , jako e godz  si  na ni sze standardy pracy (zarówno
warunki  pracy,  jak  i  p acy).  W  tej  sytuacji  pojawia  si „strach przed
obcokrajowcami” nawet w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.
Charakterystyczny obraz tej rzeczywisto ci ujawnia si  nawet w takich krajach,
jak Szwajcaria., gdzie co pi ty mieszkaniec jest cudzoziemcem.
W rzeczywisto ci tej nieodosabniane staj  si  opinie: „Dwóch obcoj zycznych
w jednej klasie to aden problem, ale je li jest ich pi tnastu? Cztery
cudzoziemskie rodziny w jednym bloku nikomu nie przeszkadzaj , ale gdy jest
ich dziesi ? Przy imigracji liczba odgrywa decyduj c  rol ”3.

Postrzegaj c imigrantów zwraca si  uwag  na ich odr bno  kulturowo-
cywilizacyjn . Wiele jej elementów odczytuje si  w zmitologizowanych
obrazach, przy czym eksponuje si  ich odmienno , maj c  stanowi  zagro enie
dla dotychczasowych wzorów ycia kulturowego. Np. o imigrantach z Kosowa
oraz spo eczno ci tureckiej osiedlaj cej si  w Szwajcarii formu uje si  potoczne
opnie: „Oni s  zupe nie inni ni  my. Maj  bardzo du e rodziny. W jednym
mieszkaniu yje dziesi  osób. Takich ludzi nie wida  w ci gu dnia, za to
o ywiaj  si  w nocy. yj  jak nietoperze. My chcemy spokoju”4.

Wspó czesne pa stwa Unii Europejskiej podnosz  z du  si  problem
wypracowania wspólnej polityki imigranckiej. W styczniu 2005 r. Komisja
Europejska opublikowa a, adresowan  do „25 pa stwa” tzw. Zielon  Ksi g .
Zawarto w niej propozycje dotycz ce uregulowa  normatywnych migracji
w przestrzeni europejskiej.

W ostatnich latach wobec nasilania si  ruchów migracyjnych, a przy tym
nawarstwiania zjawisk patologii spo ecznej (migracyjnej), niektóre pa stwa

3  P. Urbaniak, Strach przed obcymi, „Angora – Peryskop” nr 43, z 24 pa dziernika 2004 r., s. 67.
4  Ibidem.
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wprowadzaj  ograniczenia, nierzadko restrykcyjne wobec imigrantów.
Rzeczywisto  ta ujawnia si  z du  si  we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii,
Niemczech. Liberalizacja w tym wzgl dzie nast pi a w Irlandii, Holandii.
W Polsce nie jest ona wyra nie okre lona, co powoduje, e o osiedlaniu si
imigrantów decyduj  ró ne okoliczno ci i wzgl dy, jak np. mo liwo ci
znalezienia korzystnego zatrudnienia w sferze us ug. Liczni z nich przebywaj
w Polsce nielegalnie. Szacuje si , e w ród nich najliczniejsze spo eczno ci
stanowi : Ukrai cy ok. 300 tys., Bia orusini i Rosjanie ok. 200 tys.,
Wietnamczycy ok. 50 tys., Ormianie ok. 10 tys5.

Obserwuj c wspó czesne ruchy migracyjne w Europie zauwa a si
z roku na rok ich nasilenie si , zw aszcza du y nap yw imigrantów jest w krajach
o tzw. stabilno ci ycia gospodarczego6. Pierwsze stwo w tym wzgl dzie
przypada pa stwu niemieckiemu. Obecnie w pa stwie tym imigranci stanowi
10% ogó u mieszka ców. W ród nich ok. 1/3 stanowi  Turcy oraz 1/5 b.
obywatele, b. pa stwa jugos owia skiego. Znacz ce spo eczno ci stanowi
jednak: W osi, Grecy, Polacy, Austriacy, Hiszpanie, Portugalczycy, Rosjanie.
Zauwa a si , e co czwarty imigrant w Niemczech pochodzi z kraju
cz onkowskiego Unii Europejskiej; co pi ty cudzoziemiec mieszkaj cy w tym
kraju urodzi  si  w nim.

Rozmieszczenie cudzoziemców na terenie Niemiec jest bardzo
zró nicowane. Szacuje si , e 70% wszystkich imigrantów zamieszkuje
w czterech landach zachodnich: Badenii – Wartenbergii, Bawarii, Hesji
i Nadrenii Pó nocnej – Westfalii7. Najwi ksze skupiska imigrantów obserwuje
si  w du ych aglomeracjach, np. w Frankfurcie n. Menem stanowi  oni ok. 20%
ogó u mieszka ców, w Monachium – ok. 23%, Stuttgarcie – 23%, Kolonii – ok.
19%, Hamburgu – 15%, Berlinie – ok. 14%, Lipsku – 5%, Dre nie – 3%.
Nap yw imigrantów do Niemiec akceptuje si  ze wzgl du na zapotrzebowanie na
si  robocz  oraz wyra ny spadek przyrostu naturalnego.

W tej sytuacji problem migracji sta  si  wa nym wyzwaniem w polityce
wewn trznej pa stwa, a w tym zwi zanej z mechanizmami rynku pracy,
edukacj , ochron  zdrowia, zabezpieczeniami spo ecznymi. Wyzwaniem jest
edukacja migracyjna, wskazywanie, e ka da spo eczno  migracyjna powinna
znale  swoje miejsce w naszej rzeczywisto ci osiedle czej, to jednak nie
oznacza, e musi pozby  si  w asnej odr bno ci, zw aszcza w sferze kulturowej.

5  K. Zuchowicz, J. Bielecki, Imigranci dziel  Europ , „Rzeczpospolita” nr 32, z 8 lutego 2005 r.,
S.A 1; Pismo: Rzeczpospolita Polska Minister Sprawiedliwo ci (BM-I-0701-165/10), z dn.
2 marca 2010 r.

6  Por. A. Banasewicz, Konsekwencje demograficzne i spo eczne imigracji do krajów OECD,
w: Imigranci i spo ecze stwa przyjmuj ce. Migracje i spo ecze stwo, pod red. J. E. Zamojskiego,
Warszawa 2000 r., Z. Kawczy ska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009.

7  Por. Migracja w Niemczech, „Deutschland Niemcy” 2000, nr 6, s. 44-45.
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Istotne jest w tym wzgl dzie likwidowanie podstawowych barier ujawniaj cych
si  w procesie adaptacji i integracji, do których nale y przede wszystkim
komunikacja j zykowa. W ostatnich latach kontrowersje wzbudzi  problem
budowy wi ty  przez wyznawców islamu. Zjawisko to du  no no  uzyska o
te  w Polsce, w Warszawie. Opinia publiczna nie godzi si  na wznoszenie
w miastach wysokich wie  (minaretów), przewy szaj cych dotychczasowe wie e
wi ty  rzymskokatolickich.

We Francji równie  obcokrajowcy stanowi  ok. 10% ogó u ludno ci.
W recepcji opinii mi dzynarodowej pa stwo to postrzegane jest jako przychylne
obcokrajowcom, zw aszcza emigrantom politycznym.

W strukturze imigracyjnej Francji 45% stanowi  przedstawiciele krajów
Afryki, 41% - krajów europejskich, 12% z Azji i 2% z Ameryki. Najliczniejsze
spo eczno ci imigrantów pochodz  z Portugalii, Maroka, Algierii, W och,
Hiszpanii i Turcji.

W polityce pa stwa cieraj  si  dwa podstawowe nurty, tj. idea
gwarantowania polityki imigracyjnej jako „wierno ci idea om republiki”
i promowania integracji, mieszkaj cych na terytorium pa stwa cudzoziemców.
Drugi jednak nurt, orientuje si  na prowadzenie kontroli nap ywu liczby
imigrantów, azylantów, a w tym na radykalne ograniczenie nap ywu
cudzoziemców.

Od 1990 r. obserwuje si  we Francji organizacj  protestów przeciw
nielegalnemu przebywaniu cudzoziemców. Jednocze nie pa stwo stara si
polepszy  warunki ycia imigrantów, ogranicza  przejawy spo ecznej
dyskryminacji, zrównywa  ich szanse na rynku pracy. Zmienia si  te  ad
legislacyjny wobec imigrantów, np. ka de cudzoziemskie dziecko urodzone we
Francji, po osi gni ciu wieku dojrza o ci mo e otrzyma  jej obywatelstwo.
Problem migracji jest przedmiotem debat obywatelskich. Zwraca si  w nich
uwag  m.in. na sfer  kultury, jednak e „la culture francaise ” uwa a si  za
uniwersaln , a wszystkie przejawy obcych kultur przeniesione do Francji przez
imigrantów okre lane s  mianem „objawów szczególnych” (partykularyzmów),
które s  wiadomie niedostrzegane jako nieintegruj ce si  w adzie
to samo ciowym tego pa stwa. W rzeczywisto ci kulturowej Francji znacz ca
jest obecno  Polaków. Szacuje si  ich liczb  na ponad jeden milion osób8.

Oko o 20% ludno ci stanowi  imigranci w Wielkiej Brytanii. Najwi ksze
w ród nich spo eczno ci stanowi  wychod cy z Irlandii, Pó wyspu Indyjskiego
(Hindusi, Pakista czycy, Bengalczycy), z Afryki Zachodniej, g ównie z Nigerii
i Ghany. Znacz c  spo eczno  stanowi  Amerykanie, przedstawiciele krajów
europejskich, a w tym z przestrzeni rodkowowschodniej Bliskiego i Dalekiej
Wschodu. W rzeczywisto ci tej zaznacza si  tradycja postkolonialna co odbija

8 Polacy z daleka i bliska, „Rzeczpospolita” nr 100, z 28-29 kwietnia 2001 r., s. 1.
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si  w sferze zatrudnienia (prostych us ugach jak: pomoc domowa, dozór nad
mieniem, prace porz dkowe), miejsca zamieszkania (obrze a miast, cz sto
system gettowy – w ród danej spo eczno ci narodowo-etnicznej), uczestnictwa
w yciu kulturowym (piel gnowania tradycji zwyczajów, obyczajów w systemie
gettowym). Obserwuje si  wyra ny podzia  w tym wzgl dzie na imigrantów
z Azji i Afryki oraz krajów europejskich i USA.

W zmitologizowanej opinii z du  przychylno ci  do imigrantów odnosi
si  Holandia. Do pocz tku XXI w. w kraju tym obowi zywa y liberalne prawa
imigracyjne. Radykalnie zmieni a si  sytuacja w 2002 r., po zabójstwie polityka
Pima Fortuyna, który opowiedzia  si  za prowadzeniem przez pa stwo polityki
ograniczonego nap ywu imigrantów oraz re ysera Theo von Gogha wyra aj cego
krytyczny stosunek do warto ci wiata islamskiego. Wydalono wtedy z Holandii
ok. 30 tys. nielegalnych imigrantów oraz ok. 20 tys. osób ubiegaj cych si
o uzyskanie azylu. Na lotniskach w Amsterdamie i Rotterdamie utworzono bazy
deportacyjne. W ostatnich latach nast pi o wyra ne zmniejszenie si
zainteresowania Holandi  jako krajem imigracji. W ród nap ywaj cych
spo eczno ci zaznacza si  przede wszystkim obecno : Maroka czyków,
Turków, Niemców oraz przedstawicieli narodów b. Jugos awii. W rzeczywisto ci
kulturowo-cywilizacyjnej Holandii wyra nie zaznacza si  dziedzictwo
demograficznego adu kolonialnego, a w tym zamieszkuj cych od pokole
potomków ludno ci m.in. z Indonezji (Indii Wschodnich), wysp antylskich.

W ostatnim pó wieczu przyj a si  pozytywna opinia, jako o kraju
przychylnym dla imigrantów, o Szwecji. Kraj przez dziesi ciolecia postrzegano
jako otwarty na wiat, tolerancyjny, prowadz cy skuteczn  polityk  zagraniczn ,
przychylny dla imigrantów; na ok. 9 mln osób w nim zamieszkuj cych ok. 2 mln
posiada nieszwedzkie pochodzenie narodowo-etniczne. W ostatnich latach
ujawni y si  jednak nastroje niech ci wobec nich, a nawet podstawy ekstremizmu
(podpalenia domów azylantów, g oszenie rasistowskich hase ).

W strategii politycznej Szwecja orientuje si  na przyjmowanie
emigrantów co jest wynikiem niskiego przyrostu naturalnego. Od lat 80. ujawni a
zainteresowanie przyjmowaniem uchod ców z przestrzeni kryzysowych, m.in.
obj tych wojnami. Rocznie przybywa o z nich ok. 140 tys. uchod ców.
Z europejskiej przestrzeni zaznaczyli sw  obecno  imigracyjn  obywatele
Kosowa, ok. 7 tys. osób. W ród najliczniejszych spo eczno ci imigracyjnych
w Szwecji zwracaj  uwag  przedstawiciele narodów b. Jugos awii, W osi, Turcy.
Znacz cy jest te  udzia  Norwegów, Du czyków, Ira czyków i Irakijczyków.
Obecnie 40% nowo narodzonych dzieci pochodzi z rodzin imigrantów.
W strategii politycznej zwraca si  uwag  na przyjmowanie jako imigrantów
kobiet, które do wiadczy y ró nych form przemocy.

Zwracaj c uwag  na przyczyny migracji oraz prawid owo ci w ruchach
migracyjnych, zauwa a si , ze wa n  si  sprawcz  s  przede wszystkim
zjawiska ekonomiczne oraz towarzysz ce im racjonalne kalkulacje spo eczno-
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polityczne. Uwzgl dnia si  w nich takie okoliczno ci, jak mo liwo ci
zatrudnienia, wysoko  uzyskiwanych dochodów (zarobków), mo liwo ci
samorealizacyjne jednostek i grup spo ecznych. W procesach migracyjnych
g ówne miejsca osiedle cze stanowi  du e miasta, gdzie ujawniaj  si  znaki
wielorówno ci, wieloetniczno ci, a w lad za tym charakterystyczne jest
tworzenie si  narodowo ciowo-etnicznych enklaw9. W przesz o ci enklawy
tworzy y si  w czasie wielkich exodusów, napotykania trudno ci adaptacyjnych
w nowych o rodkach osiedle czych. Obecnie s  to przes anki drugoplanowe
wobec wyzwa  dyktowanych przez kraje przyjmuj ce imigrantów. O tworzeniu
enklaw decyduj  g ównie wzgl dy gospodarcze tych pa stw. Odgórnie tworzy
si  enklawy w celu realizacji okre lonych zada  gospodarczych, np. w zakresie
eksploatacji bogactw ziemi, budowania nowych dzielnic miast. ycie imigrantów
w enklawach jest modelem adu gettowego, jest wyizolowaniem si
z rzeczywisto ci kulturowo-cywilizacyjnej pa stw nowego osiedlania si .
Funkcjonowanie w tym systemie generuje tzw. regres cywilizacyjny imigranta,
co wi  si  w istotnej mierze z nieuczestnictwem w yciu kulturalnym (a w tym
medialnym) wobec nieznajomo ci b d  s abej znajomo ci j zyka kraju
osiedlenia.

W yciu polonijnym tworzenie si  enklaw obserwuje si  ostatnio
w Irlandii. W ostatnich latach wyjecha o do tego kraju z Polski ok. 200 tys.
m odych osób. Wykazuj  oni zainteresowanie instytucjonalizacj  ycia
spo ecznego. Staraj  si  tworzy  infrastruktur  spo eczn , tj. obki, przedszkola,
szko y, instytucje ochrony zdrowia, miejsca kultu religijnego (domy modlitwy,
wi tynie). Ma e enklawy Polaków funkcjonuj  w Wielkiej Brytanii, W oszech

i Francji.
W enklawach etnicznych jako swoistych oazach ycia integracyjnego

staraj  si  funkcjonowa  przedstawiciele narodów azjatyckich, m.in. Chi czycy,
Korea czycy, Wietnamczycy. W enklawach staraj  si  podejmowa  ró ne
inicjatywy gospodarcze, np. produkcji odzie y, artyku ów konsumpcyjnych,
u ywek.

Obraz wspó czesnego ycia migracyjnego jest w polu uwagi Ko cio a
rzymskokatolickiego10. Ko ció  wskazuje, e migracje s  naturalnymi prawami
cz owieka. Przypomina si  wezwanie Bo e skierowane do Abrahama: wyjd  z tej
ziemi rodzinnej i id  do kraju, który ci uka e (Rdz  12,  1).  Zjawisko  to  zaj o
wa ne miejsce w nauczeniu Jana Paw a II, który dobrze wiedzia , e emigrant

9  Por. M. Skoczek, Imigranci w spo ecze stwach przyjmuj cych: izolacja i marginalizacja,
w: Imigranci i spo ecze stwa przyjmuj ce…, s. 7-13.

10  Por. S. Sowi ski, Europa drog  Ko cio a. Jan Pawe  II o Europie i europejsko ci, Wroc aw –
Warszawa – Kraków 2003; Instrukcja Erga migrantes Caritas Christi, Lublin 2008; Jan Pawe
II, Or dzie na wiatowy Dzie  Migranta i Uchod cy 1985-2005,  opr.  Ks.  W.  Necel  SChr,
Pozna  2009.
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jest zwi zany z dwoma krajami: ojczystym i osiedle czym, st d rodzi si  jego
obywatelski status spo eczno-kulturowy, podwójna odpowiedzialno  spo eczna
i dwukulturowo . Krytycznie odnosi  si  do ycia w enklawach, wskazywa
„Dzi  nikt nie mo e zamyka  si  we w asnym getcie. Musicie s u y  krajowi,
w którym yjecie, pracowa  dla niego, kocha  go i przyczynia  si  do jego
rozwoju”11.

W ród g ównych przyczyn migracji wspó cze nie znajduj  si :
nierówno  w rozwoju kulturowym pa stw, a w tym ukszta towanie si
dwubiegunowo ci rozwoju. Na jednym biegunie skupia si  du e bogactwo, na
drugim – niedostatek i n dza gospodarcza. Wa n  si  sprawcz  s  kontrasty
ycia spo ecznego, w ród których du e ró nice postrzega si  mi dzy centrami

i peryferiami, spo eczno ciami „swoich” i „obcych”.
W przestrzeni europejskiej mimo cywilizacyjnej akceptacji dla ruchów

migracyjnych, ujawniaj  si  pytania o jej skutki, m.in. czy pod ich wp ywem nie
nast pi degradacja tradycyjnego adu kulturowego? Czy nie ujawni si  w tej
przestrzeni zderzenie cywilizacyjne? Pytania te ujawniaj  si  pod wp ywem
nap ywu do Europy imigrantów z Krajów Azji, jak te  z Europy Wschodniej
z tzw. semi-peryferiów Zachodu.

W sytuacji przemian ustrojowych w Europie rodkowo-wschodniej
przewidywano nasilenie si  emigracji ludno ci do krajów zachodnioeuropejskich,
które okre lano mianem „potopu”12. Niektóre kraje podejmowa y dzia ania
zwane zaporowymi, np. we Francji postanowiono wprowadzi  zasad , ze ka dy
imigrant musi zawrze  tzw. kontrakt przyj cia i integracji (CAI), nak adaj cy na
obowi zek nauczenia si  j zyka i respektowania republika skich norm ycia
kulturowego tego pa stwa. W sytuacji amania zasad przez imigranta
przewidywano wydalenie z Francji ca ej jego rodziny13.

O podejmowaniu decyzji o yciu migracyjnym decyduj  wspó czesne
przes anki: 1. celowo-racjonalne; wiadoma kalkulacja zysków i strat
wynikaj cych z emigracji. Podejmuj  j  zwykle ludzie o okre lonym dorobku
yciowym, a w tym legitymuj cy si  osi gni ciami w pracy zawodowej,

starannie wykszta ceni, przygotowani do ycia diasporalnego (dzi ki, np.
kontaktom rodzinnym, tj. zamieszkiwaniu cz onków rodziny na emigracji),
2. w sytuacji zawierania zwi zków ma e skich, czenia si  rodzin,
3. hedonistyczne – podejmowanie decyzji o emigracji w sytuacji chwilowych
stanów emocjonalnych, w okoliczno ciach przypadkowych zdarze . Decyzje te
podejmuj  zwykle ludzie m odzi, poszukuj cy swego miejsca w otaczaj cej ich

11 Papie  Jan Pawe  II a emigracja i Polonia 1978-1989, pod red. R. Dzwonkowskiego, S.
Kowalczyka, E. Walewandra, Lublin 1991, s. 27.

12  K. Romaniszyn, Kulturowe inspiracje mi dzynarodowych migracji, Lublin 2003, s. 33-38.
13  G. Dobiecki, Francja – Zaostrzenie przepisów. Wybieranie imigrantów, „Rzeczpospolita” nr 35,

z 10 lutego 2006 r., s. A 6.



45

rzeczywisto ci. Generalnie s  to ludzie „ciekawi wiata”, otwarci na ujawnienie
si  ró nych wyzwa  ycia kulturowego14.

Kszta tuj ca si  nowa rzeczywisto  migracyjna generuje jej te  nowe
formy. W ród nich zwracaj  uwag  wyjazdy krótkoterminowe. Polegaj  one na
kilkutygodniowych, kilkumiesi cznych pobytach w yciu diasporalnym.
Organizowane s  one indywidualnie i grupowo (w kr gach rodzinnych,
kole e skich). Wi  si  z wykonywaniem pracy zawodowej, zwykle fizycznej.
W formie tej wyró nia si  imigracje „wahad ow ”, która polega na wyjazdach za
granic  w okre lonych odst pach czasu, do tych samych miejsc i realizacji
wyra nie okre lonych zada  (praca w ogrodnictwie, rolnictwie, budownictwie,
pomocy spo ecznej – opieka nad lud mi w podesz ym wieku, chorymi dzie mi,
itp.).

Specyficzn  form  migracji s  pobyty tranzytowe. S  one zarówno
rzeczywisto ci  zorganizowan , jak i „prostym” przemieszczaniem si
imigrantów. Powodowane s  g ównie wzgl dami finansowymi. W drodze do
miejsca docelowego, zatrzymuj  si  w krajach przejazdu (tranzytu) na krótki
czas, i podejmuj  prac  dorywcz  zwykle w celu zdobywania rodków
finansowych na dalsz  podró .

Szeroko rozpowszechniona jest migracja sieciowa i cyrkulacyjna. Jest
ona organizowana przez wyspecjalizowane podmioty migracyjne, funkcjonuj ce
zwykle nielegalnie. Podmioty te pozyskuj  do pracy imigrantów (zwykle swoich
rodaków). Zatrudniaj  ich zwykle w deficytowych sferach us ug,. W ród nich
obserwuje si  g ównie przedstawicieli b. republik radzieckich, potocznie
okre lanych Rosjanami oraz krajów Europy rodkowej (Rumunii, Bu garii,
Albanii oraz narodów b. Jugos awii). Zatrudniani s  przed wszystkim
w rzeczywisto ci sezonowej, us ugach ogrodniczych, handlu, gastronomii.
Zatrudnianie odbywa si  niezgodnie z posiadanymi przez imigrantów
kwalifikacjami i umiej tno ciami. Nierzadko wysokiej klasy specjalno ci –
lekarze, in ynierowie, arty ci, nauczyciele, podejmuj  prac  w podstawowej
sferze us ug. Niekiedy umiej tno ci zawodowe s  ich dodatkowym nielegalnym
ród em uzyskiwania dochodów.

Organizatorzy tej formy imigracji podejmuj  dzia ania na rzecz
legalizacji zatrudnienia, np. w Polsce wi e si  to z d eniem do pozyskiwania
kart pobytu. Szacuje si , e w pa stwach europejskich ok. 75 % imigrantów
ubiega si  o legalizacj  swego po o enia migracyjnego.

W yciu imigracyjnym no nym zjawiskiem jest nielegalne przemieszanie
si  jednostek  i  grup  przez  granice,  tzw.  przemyt  ludzi  i  mienia.  Jest  to  sfera
przest pczo ci zorganizowanej. Organizatorzy pobieraj  za ten proceder wysokie
op aty, co wi e si  m.in. z pozyskiwaniem dokumentów umo liwiaj cych

14  P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005, s. 66-68.
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przekraczanie granic oraz podejmowanie pracy w krajach imigracji.
W rzeczywisto ci tej ujawnia si  szeroka skala patologii spo ecznej,
niewywi zywania si  z zobowi za  przez organizatorów imigracji.

W nowej rzeczywisto ci imigracyjnej tworz  si  specyficzne kategorie
imigrantów. W ród nich najliczniejsz  grup  stanowi  „ludzie handlu”. Zajmuj
si  oni ró nymi formami wymiany towarowej, od handlu ulicznego (bazarowego)
po tworzenie wielkich centrów handlowych (marketów). W sferze tej zaznacza
si  obecno  imigrantów z Dalekiego Wschodu i Kaukazu, zw aszcza Ormian
(dla których handel jest sfer  tradycji narodowej). Znacz c  spo eczno
stanowi  „imigranci – dora nych zaj ”, s  to osoby podejmuj ce zatrudnienie
w ró nych sferach us ug, gospodarki niewymagaj ce specyficznego
przygotowania profesjonalnego. W tym jako pomoce domowe, prace
porz dkowe, s u ba dozorcza. W spo eczno ci „imigrantów tranzytowych” no ne
zaj cia wi  si  z tzw. dniówkow  prac  na budowach, w ogrodnictwie,
rolnictwie.

Odr bno  imigracyjn  stanowi  azylanci. Oczekuj  oni zwykle pomocy
socjalno-bytowej od pa stw, gdzie staraj  si  uzyska  status uchod ców.
W sferze zatrudnienia orientuj  si  na zgodno ci posiadanych kwalifikacji,
do wiadczenia zawodowego z podejmowaniem zatrudnienia; aczkolwiek wi e
si  ono m.in. ze wzgl du na barier  j zykow  w sferze us ug. Wyj tkowa
rzeczywisto  ujawnia si  w sytuacji ludzi starannie wykszta conych, którzy
podejmuj  zatrudnienie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oaz
wcze niejszym do wiadczeniem zawodowym, m.in. w sferze ochrony zdrowia,
o wiaty (j zyków obcych, przedmiotów bloku artystycznego: muzyki, plastyki,
wychowania fizycznego). Du  spo eczno  stanowi  imigranci „sfery
patologicznej”. S  to jednostki napotykaj ce trudno ci przystosowawcze do
nowej rzeczywisto ci kulturowej. Utracili opuszczaj c sw  ojczyzn  grupy
identyfikacyjne (rodzinne, kole e skie, zawodowe). W yciu emigracyjnym nie
zaspakajaj  wielu podstawowych potrzeb spo ecznych, a w tym uznania w yciu
emigracyjnym, nie s  te  w stanie zaspakaja  wielu potrzeb egzystencjalnych,
rzeczywisto  t  rekompensuj  fikcj  odgrywaniem ról. Co ma negatywne
konsekwencje dla ich relacji z otoczeniem spo ecznym. W grupie tej nierzadko
spotyka si  by ych dzia aczy spo eczno-politycznych, w nowej rzeczywisto ci
podejmuj  oni próby generowania adu instytucjonalizowanego ycia
spo ecznego, co nie ko czy si  powodzeniem.

We wspó czesnej rzeczywisto ci migracyjnej obserwuje si  przewag
kobiet nad m czyznami15. Kobiety cz sto w wieku 25-35 lat podejmuj  decyzj
o yciu migracyjnym. Tworzenie si  rodziny staje si  rzeczywisto ci

15  T. Mi kowski, Kobiety we wspó czesnych migracjach, w: Migracje i spo ecze stwa…, s. 225-
233.
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zmarginalizowan . Jako jednostki tzw. partycypatywne, podejmuj  decyzje
o wyje dzie ze swoich krajów z uwagi na samorealizacj  cywilizacyjn , obok
wzgl dów ekonomicznych. W ród nich najwyra niej zaznacza si  obecno
imigrantów z krajów Europy Wschodniej i rodkowej. Dostrzegalna jest
zw aszcza du a liczba Polek. We wspó czesnej rzeczywisto ci imigracyjnej
kobiety do wiadczaj  wi kszej przychylno ci w procesie adaptacyjnym ze strony
pa stw imigracyjnych ni  m czy ni. atwiej znajduj  zatrudnienie, zw aszcza
w charakterze pomocy domowych, w sferze ochrony zdrowia (w szpitalnictwie,
domach opieki spo ecznej, sanatoriach, o rodkach rekreacji, i wypoczynku),
w opiece wychowawczej, edukacyjnej. S  te  nierzadko wch aniane
w rzeczywisto  matrymonialn . W krajach o wysokim poziomie rozwoju
ekonomicznego obserwuje si  zjawisko zawierania ma e stw, gdzie w roli ony
wyst puj  cudzoziemki, m.in. obserwuje si  zawieranie zwi zków ma e skich
przez bogatych przedstawicieli pa stw zachodnioeuropejskich z kobietami
z przestrzeni dalekowschodniej Japonkami, Koreankami, Laotankami,
Wietnamkami, Tajkami. Z du  si  emigracja zwana matrymonialn  ujawnia si
w przestrzeni skandynawskiej m.in. ok. 25 tys. Polek zosta o onami Szwedów.
Powsta y nawet biura matrymonialne zajmuj ce si  instytucjonaln  stron
zawierania mieszanych zwi zków ma e skich.

W adzie imigracyjnym charakterystyczne zjawiska stanowi  wobec
warto ci ycia kulturowego, generowane zw aszcza przez: a) skutki post pu
naukowo-technicznego, b) rozwi zania prawne (a w tym zw aszcza prawa
cz owieka i obywatela, c) edukacja ukierunkowana na tolerancj  wobec
ró norodno ci postaw, zachowa , warto ci. W lad za tym kszta tuje si  nowy
model obywatela, który urzeczywistniany jest z du  si  w yciu disaporalnym.
Podstawowe jego cechy zawieraj  si  w: a) natychmiastowym
konsumpcjonizmie (zaspokajaniu bez odpowiedzialno ci kulturowej potrzeb
materialnych, spo ecznych, politycznych, nieliczenie si  przy tym z otaczaj cymi
jednostk -konsumenta rzeczywisto ci , a przede wszystkim jej skutkami), b)
zmienno ci postaw, zachowa , opcji ideowych, politycznych, warto ci,
upodoba , itp., c) stechnizowaniu, pos ugiwaniu si  najnowszymi urz dzeniami
informatycznymi, a w tym w sferze edukacji, uczestnictwa w kulturze, co
w konsekwencji generuje powierzchowno  recepcji poznawczej, infantylizm,
barbaryzacj , chamizacj  relacji mi dzyludzkich. W lad za tym obserwuje si
umocnienie si  zagro e  dla ludzko ci wyra aj cych si , m.in. w: a)
dehumanizacji stosunków mi dzyludzkich, b) degradacji intelektualnej ludzi,
powodowanej wszechobecno ci  w yciu kulturowym urz dze  informacyjnych
(komputerów, internetu), c) trudno ciach przystosowawczych cz owieka do coraz
szybszego tempa ycia, d) dysproporcjach miedzy rozwojem materialnym
i duchowym, e) niebezpiecze stwie wykorzystania techniki do sabota u,
terroryzmu. Rzeczywisto  ta generuje warto ci, które skutecznie
urzeczywistniane s  w adzie diasporalnym, a w tym m.in. a) prawd  zast puje
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poprawno  polityczna, b) etyk  i moralno  – skuteczno , c) realno  –
spektakl, aktorstwo, d) autorytet – idol, e) merytoryczn  ocen  rzeczywisto ci –
opinia publiczna, wyra ana w formie sonda owej.

W adzie imigracyjnym wyj tkow  spo eczno  stanowi  studenci. Na
gruncie europejskim studia zagraniczne traktowane s  tradycyjnie jako warto
cywilizacyjna, jako swoista przepustka do elitarnego ycia kulturowego. Studia
zagraniczne postrzega si  jako wyzwanie konfrontacyjne, wyposa aj ce
jednostk  w otwarto  na wiat, przyswajanie nowych wzorców, postaw,
zachowa , ycia kulturalnego. W Polsce przypomina si , e luminarze kultury
zdobywali wykszta cenie w ró nych krajach wiata, a zw aszcza w przestrzeni
zachodnioeuropejskiej16.

Pa stwa zwane zachodnimi zach caj  do podejmowania u siebie studiów
przez cudzoziemców. Postrzegaj  ich jako rzeczników swoich interesów
politycznych oraz potencjalnych m odych pracowników w swej przestrzeni
kulturowej. Zjawisko dotyczy m.in. Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii,
Luksemburga. W krajach tych na tysi c studentów sto jest cudzoziemcami.

Obok kwestii studenckiej zwracaj  uwag  migracje nauczycieli
akademickich. Uznaje si , e wymiana mi dzynarodowa w zakresie nauki
i szkolnictwa wy szego jest fundamentalnym warunkiem kariery i sukcesu
zawodowego. Wymiana ta w rzeczywisto ci odbywa si  w ograniczonym
zakresie.  Barier  s  w  niej  wzgl dy  finansowe.  W  pewnym  zakresie
urzeczywistniana jest w ramach programów naukowych takich jak: „Science”,
„Leonardo da Vinci”.

Wyj tkow  przestrze  kulturalno-cywilizacyjn  dla imigrantów stanowi
Polska17. Od pocz tku lat 90. ubieg ego stulecia o status uchod cy w Polsce
ubiega si  rocznie od sze ciuset do tysi ca cudzoziemców, najcz ciej
pochodz cych z Armenii, Rosji, Afganistanu, Sri Lanki, Pakistanu. Imigranci
przybywaj  do Polski g ównie nielegalnie, na podstawie fa szywych
dokumentów. Przybywaj  te  w celu podj cia pracy zawodowej przedstawiciele
pa stw s siaduj cych, zw aszcza z Ukrainy, Bia orusi i Litwy. Podejmuj
zatrudnienie g ównie w sferze us ug, cenni s  jako pomoc domowa (opieka nad
lud mi starszymi; w ród nich wyra nie zaznaczaj  si  ludzie starannie
wykszta ceni). W ród imigrantów s  te  ludzie nauki, kultury, wysokiej klasy,
specjali ci z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, in ynierowie; nierzadko
znajduj  zatrudnienie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Szczególn  kategori  imigrantów stanowi  osoby podejmuj ce prace
w lokalach rozrywkowych, w salonach masa u erotycznego, klubach nocnych.

16  A. Chodubski, Mniejszo ci narodowe w dziejach polskiej cywilizacji, w: Meandry cywilizacyjne,
kwestie narodowo ciowe i polonijne, Toru  1996, s. 43-55.

17  Tam e, Obraz imigracji w Polsce w latach dziewi dziesi tych, w: Imigranci i spo ecze stwa
przyjmuj ce… s. 212-226.
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S  to najcz ciej ludzie m odzi, do 25 roku ycia. Stosunek spo ecze stwa
polskiego do imigrantów jest dychotomiczny, z jednej strony obserwuje si
niech , nieufno  do „obcych”. Postrzega si  ich jako nosicieli zjawisk
patologicznych ( ebraków, z odziei, sprawców rozbojów, narkomanii itp.).
Z drugiej strony – wyra a si  zrozumienie dla ich po o enia spo ecznego.
Zauwa a si , e zachowuj  si  oni podobnie jak Polacy w czasie exodusu.
Udzielenie im pomocy jest zatem sp aceniem moralnego d ugu wobec innych
narodów i pa stw, których s  d u nikami Polacy pozostaj cy w yciu
diasporalnym.

Imigranci w Polsce nie napotykaj  istotnych barier w sferze zatrudnienia.
S  zwykle tzw. tani  si  pracownicz . S  lud mi m odymi, od 16 do 35 roku
ycia. Pobyt w Polsce traktuj  jako rzeczywisto  tymczasow  (sezonow ,

tranzytow , handlow ). W stereotypowych wyobra eniach Polska jawi si
imigrantom jako kraj urzeczywistniaj cy idea y wolno ci, równo ci,
sprawiedliwo ci, tolerancji. W konfrontacji z rzeczywisto ci  kulturow  Polski
imigranci wyra aj  jedynie zadowolenie z uzyskiwanych dochodów (zarobków),
zw aszcza je li zajmuj  si  handlem. Najni sze zarobki uzyskuj  imigranci
podejmuj cy prac  w rolnictwie, aczkolwiek przy tym uzyskuj  cz sto
wiadczenia mieszkaniowe i wy ywieniowe. Niema o imigrantów w Polsce

zak ada rodziny. Cz sto Bia orusinki, Ukrainki wst puj  w zwi zki ma e skie
z  Polakami.  Zwi zki  te  nie  s  trwa e.  Oko o  80%  z  nich  rozpada  si  w  ci gu
pierwszych lat ich funkcjonowania. Wzgl dy legislacyjne (prawne) powoduj , e
pojawiaj  si  te  tzw. „bia e ma e stwa”. W celu uzyskania mo liwo ci
osiedlenia si  w Polsce imigranci, zw aszcza przedstawiciele narodów Azji
zawieraj  formalne mieszane zwi zki ma e skie z obywatelami Polski, nie jest
to jednak zjawisko masowe.

Spo ród spo eczno ci imigracyjnych najwi ksze trudno ci adaptacyjne
w Polsce napotykaj  przedstawiciele krajów Afryki. Przybywaj  zwykle
przypadkowo, m.in. w ramach tzw. „przemytu”, nie posiadaj  elementarnej
wiedzy o kraju i jego odr bno ci kulturowo-cywilizacyjnej. W konfrontacji
z polsk  rzeczywisto ci  staraj  si  jak najszybciej opu ci  nasz kraj18. Po
d u szym pobycie w Polsce przedstawiciele Afryki dobrze adaptuj  si
i integruj  w rzeczywisto ci spo eczno-politycznej i gospodarczej kraju, znajduj
zatrudnienie w instytucjach ycia publicznego. Rzeczywisto  ta
charakterystyczna jest zw aszcza dla cudzoziemców – absolwentów polskich
szkó  rednich i wy szych.

Ogólny ogl d ruchów migracyjnych w Europie ujawnia rzeczywisto ,
e s  one wa n  si  przeobra aj c  ad kulturowy, powoduj  zmiany w obrazie

18 Uchod cy mówi , Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce. Zespó  do spraw
Uchod ców, Podkowa Le na 1997, s. 121.
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ycia spo ecznego oraz bytowego; tworzy si  rzeczywisto  wielokulturowa
w miejscach koncentracji si  imigrantów. Ujawnia si  partycypatywno
obywatelska jednostki, ukazuj  du e zaanga owanie w podnoszenie poziomu
ycia bytowego, a jednocze nie obserwuje si  unifikacj  ycia kulturowego

wyra aj c  si  m.in. w tworzeniu adu synkretycznego.
W refleksji ogólnej, wskazuj c na ujawniaj ce si  nowe zjawiska

w yciu imigracyjnym Europy zauwa a si :
1. Pog biaj ce sprzeczno ci miedzy deklarowan  wolno ci  imigracji,

a rzeczywisto ci  polityczn  poszczególnych pa stw orientuj cych si
na jej „reglamentowanie”;

2. Otwarto  imigrantów na warto ci kszta tuj cego si  adu
informacyjnego, a w tym na d enie do respektowania norm prawa
mi dzynarodowego, odnosz cego si  przede wszystkim do praw
cz owieka;

3. Tworzenie si  dwubiegunowo ci postaw, zachowa , aspiracji
imigrantów. Z jednej strony kszta towania si  ich partcypatywno ci,
z drugiej za  – ujawnianie si  trudno ci przystosowawczych do
rzeczywisto ci diasporalnej, generuj cych ró ne przejawy patologii
spo ecznej;

4. Mitologizowanie rzeczywisto ci migracyjnej zarówno w wymiarze
pozytywnym – zdobywania og ady cywilizacyjnej przez imigrantów,
jak i negatywnym – „zagubienia” si  w procesach przemian kulturowo-
cywilizacyjnych;

5. Wybiórcze traktowanie imigrantów przez pa stwa
zachodnioeuropejskie, i akceptowanie imigrantów przynosz cych im
wymierne korzy ci, oraz „odwirowywania” jednostek i grup
niemog cych przystosowa  si  do warunków dyktowanych przez
pa stwa imigracyjne. Sytuacja ta rodzi dylematy etyczne
Europejczyków, z jednej strony akceptuje si  emigracj  jako
podstawow  warto  obywatelsk , jako rzeczywisto  cywilizacyjn ,
z drugiej za  – uznaje si  j  za si  generuj c  negatywne zjawiska
spo eczne w rzeczywisto ci kulturowej pa stw i narodów.



Andrzej Chodubski

Wyzwania migracyjne we wspó czesnej Europie

Problems of migration in contemporary Europe

S owa kluczowe: Europa, Unia Europejska, Polska, procesy migracyjne

Key words: Europe, European Union, Poland, migration processes

Streszczenie

Autor uzna  proces migracji ludno ci w krajach europejskich za wa ne zjawisko
kulturowo-cywilizacyjne. W precyzyjnych wywodach uzasadnia przyczyny,
przebieg oraz skutki przemieszczania si  ludno ci w krajach europejskich,
zw aszcza nale cych do Unii Europejskiej.

Summary

The author considers the process of migration in European countries as an
important, cultural and civilizational phenomenon. The precise argumentation
justifies the causes, course and consequences of population movements in
European countries, especially the European Union.
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PRAWNO - POLITYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIAW ADZ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA UCHOD STWIE

W LATACH 1939-1990

Wst p

Spo ecze stwo w pewnym okresie swego rozwoju, na danym terytorium
wytworzy o w asny porz dek prawny i z w asnej woli jemu si
podporz dkowa o. Prawo i akt woli poddania si  prawu s  w tworzeniu pa stwa
ci le ze sob  z czone. Istotnym czynnikiem pa stwa jest wi c porz dek

prawny, a jego zmiany s  zmianami rozci g o ci i trwa o ci tego porz dku.
Elementami pa stwa, którymi operuje klasyczna teoria prawa

publicznego, to terytorium, ludno  i w adza. Jednak e pa stwo nawet przy
znikni ciu jednego z tych elementów, nie przestaje by  pa stwem w znaczeniu
prawnym, o ile nie zosta a przerwana czy zburzona jedno  i ca o  jego
porz dku prawnego.

Wspó czesne pa stwo przestaje istnie  wy cznie z w asnej woli, gdy
zrezygnuje dobrowolnie z w asnej niezawis o ci w imi  wy szych celów
politycznych. Natomiast pa stwo nie przestaje istnie  na skutek podboju
dokonanego przez inne pa stwo, gdy  prawnie jest to niemo liwe.

Do drugiej po owy XVII w. stosowano w drodze analogii zasady prawa
rzymskiego do zagadnienia przywrócenia w adzy i porz dku prawnego pa stwa
nad cz ci  lub ca o ci  terytorium. Pod wp ywem Emericha de Vattela (1714-
-1767) krystalizuje si  zasada przywrócenia prawowitej w adzy pa stwowej
i porz dku pa stwowego, niezale nie od analogii prawa rzymskiego1. Ta
instytucja mi dzynarodowego prawa publicznego znalaz a pe ne zastosowanie
w restytucji pa stwowo ci Portugalii w XVII w., prowincji niderlandzkich,
Genui i Genewy oraz Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 r., Abisynii w 1941 r.,
Albanii w 1944 r. i Austrii w 1945 r.2.

Doktryna restytucji pa stwowej przeciwstawia si  zasadzie przerwania
ci g o ci pa stwa i utrwala pogl d, e ci g o  pa stwa jest faktem sta ym.
Dodajmy, e ta ci g o  mo e by  zerwana i zniszczona tylko w wypadku, je li

1  E. de Vattel, The Law of Nations. Book III Chap.XIV, § 211-215.
2  S. Hubert, Rozbiory i Odrodzenie Rzeczypospolitej, Lwów 1937; Krystyna Marek, Indentity and

continuity of states in public Interantional Law, Genève 1954.
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podbój rozerwa  w sposób trwa y i niekwestionowamy jedno  terytorialno-
organizacyjn , jak  tworzy dana grupa spo eczna oraz o ile dana grupa przyjmuje
porz dek prawny naje d cy za swój w asny.

I

Naród polski utrzymywa  swoj  ci g o  pa stwow  w formie
prawowitego porz dku prawnego, której jest gwarantem. Pa stwo nie przestaje
istnie  pomimo zaborów, je li naród przez swoje wyra ne oblicze w asnej
tradycji pa stwowej i jej manifestacj  daje dowód, i  nie godzi si  z okupacj
swego kraju. W naszym wypadku takie wydarzenia, jak Konstytucja 3 Maja
1791 r., powstanie ko ciuszkowskie (1794), legiony Jana Henryka D browskiego
(1797-1801), powstania listopadowe (1830-1831) i styczniowe (1863) oraz czyn
zbrojny 1914 r. uto samiany z Józefem Pi sudskim, by wymieni  tylko
najwa niejsze, wiadcz  o oporze przeciwko utracie niepodleg o ci. Pa stwo
polskie uleg o fizycznej przemocy, ale nie nast pi o zniszczenie naszej koncepcji
odrodzenia ycia zbiorowego; naród y  jego tradycj  i trwa  przy niej a  do
wyzwolenia spod obcej przemocy.

Nie ulega w tpliwo ci, e brak kontynuacji w adzy pa stwowej
dotkliwie odczuwano w okresie porozbiorowej Polski. Przypomnijmy – wzgl dy
formalno-prawne nie pozwoli y na realizacj  wolnej elekcji i wyboru nowego
króla po abdykacji Stanis awa Augusta Poniatowskiego. Coprawda w 1833 r.
zebra  si  wymagany komplet senatorów i pos ów w Pary u, ale z powodu oporu
pewnej liczby tych e oraz ksi cia Adama Czartoryskiego, nie powzi to
odpowiednich uchwa , by zapewni  ci g o  istnienia w adzy pa stwowej
w okresie porozbiorowym. W ten sposób ci g o  istnienia zwierzchniej w adzy
narodu z woli przywódców zosta a naruszona3.

Historia dyplomacji w tym okresie notuje tak e szereg stara
o utrzymanie pa stwowego charakteru Rzeczypospolitej w formie zast pczych
organów pa stwowych4.

Dlatego  te  w  oparciu  o  zasad  restytucji  pa stwowej  – ius postliminii
(prawo powrotu do ojczyzny), je li chodzi o Polsk  w 1918 r., by o odzyskaniem
przys uguj cego jej stanowiska podmiotu prawa narodów, a nie powstaniem
nowego pa stwa. Ten fakt wyra nie podkre la Georges Scelle (1878-1961),
który wymieniaj c nowopowsta e pa stwa w wyniku pierwszej wojny wiatowej
u ywa w stosunku do pa stwa polskiego zwrotu „zmartwychwsta e”5.

3  M.Kukiel, Ksi  Adam, „Kultura” nr 7, (Pary ) 1949, s. 46-48 (cz. II).
4  L. Ehrlich, Prawo mi dzynarodowe. 1958 (s.134), M. K. Dziewanowski, Polityka zagraniczna

Hotelu Lambert, „Bellona”, lipiec-wrzesie  1949, z. III, s. 50-51.
5  G. Scelle, Précis de droit des gens, Paris 1933.
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We wst pie do traktatu z 28 czerwca 1919 r., zawartego mi dzy
g ównymi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Polsk  napisano,
e przez sukces swego or a „przywróci y narodowi polskiemu niepodleg o ,

której zosta  nies usznie pozbawiony”6. T  ci g o  zaznaczy a równie
konstytucja marcowa z 1921 r. nawi zuj c do w asnej tradycji pa stwowej,
a zw aszcza Konstytucji 3 Maja. Podobnie konstytucja kwietniowa z 1935 r.
podkre la a ci g o  historyczno-prawn  pa stwa polskiego, a jednocze nie
na o y a formalny obowi zek dope nienia jej przez naród w sformu owaniu art.1,
który powiada, e: „Pa stwo Polskie /…/ ma by  przekazywane w spadku
dziejowym z pokolenia w pokolenie. Ka de pokolenie obowi zane jest
wysi kiem w asnym wzmóc si  i powag  pa stwa. Za wype nienie tego
obowi zku odpowiada przed potomno ci  swoim honorem i swoim imieniem”7.

W historii stosunków mi dzynarodowych, wydarzenia roku 1939
(zawarcie porozumienia niemiecko-sowieckiego 21 sierpnia 1939), s  podobne
do okresu pierwszego rozbioru Polski 25 sierpnia 1772 r. Jak mówi  sir Douglas
Savory – „dokona  si  czwarty rozbiór Polski /…/. Polska, która w XVIII w.
przesta a istnie  wskutek trzech kolejnych rozbiorów, napi tnowanych przez
wielkiego ulsterskiego historyka Lecky, jako najwi ksza zbrodnia
mi dzynarodowa pope niona do tego czasu, zosta a raz jeszcze podzielona
pomi dzy dwóch napastników, którzy obaj podpisali z ni  traktaty o nieagresji”8.

Po wej ciu w ycie wersalskich traktatów pokojowych, zw aszcza
w latach trzydziestych ub. w. „punkt ci ko ci ycia spo eczno ci
mi dzynarodowej przesun  si  ze sfery respektowania umów
mi dzynarodowych, integralno ci i niezawis o ci pa stwa, do sfery cynicznego
kultu przemocy, którego rzecznikami sta y si  Niemcy i Rosja, a na który
wyrazili zgod  Anglosasi przez swoje niezliczone ust pstwa. wiat przeszed
z wyznawanych zasad zawartych w Karcie Atlantyckiej na koncepcj  strefy
wp ywów wielkich mocarstw, która zalecana przez doktryn  anglosask  zosta a
w konsekwencji zrealizowana na w asny u ytek przez ZSRR”9. Potwierdza to
o wiadczenie ameryka skiego sekretarza stanu na Konferencji w San Francisco
w 1945 r.: „nie wolno po wi ca  jedno ci wielkich mocarstw na rzecz
idealizmu”. Jak wiemy pierwsz  ofiar  tej doktryny, która by a zaprzeczeniem
wszelkich zasad prawnych i moralnych w wiecie, pad a Polska. Najazd na jej

6  Uznanie ci g o ci historyczno-prawnej Pa stwa Polskiego zawiera równie  artyku  208 traktatu
St. Germain z 10 kwietnia 1919 r.

7  Ustawa konstytucyjna RP z 23 kwietnia 1935 r., Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 227.
8  Przemówienie sir Douglas Savory w Izbie Gmin 6 listopada 1952 r. w sprawie masakry

katy skiej. Wyci g z Official Report, House of Commons, s.2; chodzi tu o irlandzkiego
historyka Williama Edwarda Hartpole Lecy (1838-1903).

9  J. A. Gawenda, Legalizm polski w wietle prawa publicznego, Londyn 1959, s.86-87; E. A. Carr,
The Conditions of Peace, London 1942, s.190; G. D. H.Cole, Europe, Russia and the Future.
New York, Macmillan, 1942, s. 101.
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terytorium wojsk dwóch mocarstw imperialnych, zdrada wolnego wiata
zachodniego w imi  koegzystencji z dyktatur  komunistyczn , sprowadzi y na
naród polski now  okupacj .

W 1939 r. tak praktyka, jak i doktryna obu wrogich pa stw wykazywa y,
e pa stwo polskie nie by o pod okupacj , ale po prostu przesta o istnie . Z obu

stron starano si  udowodni , e nast pi o zupe ne zniszczenie dotychczasowego
podmiotu prawa narodów10. Zwi zek Sowiecki i III Rzesza chcia y nie tylko
zniszczy  porz dek prawny pa stwa polskiego, lecz tak e dokona  likwidacji
Polski przez unicestwienie ludno ci i rozcz onkowanie terytorium. Wed ug
Hitlera Polska mia a na zawsze przesta  istnie , „potrzebujemy tych terenów, nie
potrzebujemy tych ludzi”11. Podobne pogl dy wyra a  Mo otow –
„…wystarczy o szybkiego uderzenia na Polsk  /…/ by nic nie pozosta o z tego
pokracznego b karta traktatu wersalskiego, yj cego kosztem ucisku ludno ci
niepolskiej”12. Na t  niedorzeczn  tez , naród odpowiedzia  kontynuacj  walki
w ramach podziemnego pa stwa polskiego. Okupacja nie oznacza a upadku
pa stwa polskiego, by a tylko czasowym stanem faktycznym. Powsta o jedyne
w dziejach polskie pa stwo podziemne, którego prawnym gwarantem by y
w adze na obczy nie (Pary , Londyn) i ich odpowiednik w kraju, kieruj c walk
o odzyskanie terytorium i wyzwolenie narodu od okupantów. Dekrety Prezydenta
RP i rozporz dzenia rz du polskiego posiada y moc prawn  w znaczeniu
formalnym, ale by y wykonywane i stosowane przez w adze podziemnego
pa stwa, tak w stosunku do okupantów, jak i w asnych obywateli13.

Organizacja pa stwa podziemnego pozwoli a rz dowi polskiemu na
uchod stwie przez ca y okres okupacji na wykorzystywanie efektywnej w adzy
na terenie kraju. Dzi ki temu rz d polski by  ca kowicie przygotowany do
obj cia w adzy na terytorium Polski po ustaniu okupacji wojennej obu
naje d ców. Spo ecze stwo osi gn o w tych czasach szczególnie wysoki
stopie  dyscypliny, dojrza o ci politycznej, pos uchu i poszanowania rozkazów
prawowitej w adzy pa stwowej.

Zwi zek Sowiecki reokupuj c od lat 1944/1945 pa stwo polskie stan
przed faktem przetrwania poprzez ca  okupacj  niemieck  organów

10  Dekret Hitlera z 19 pa dziernik 1939 r. Das Recht des Generalgouvernments 1944, s. 30; nota
rz du sowieckiego z 17 wrze nia 1939 r. Polish-Soviet Relations Off.Doc. s.95-96; K. Jonca,
Nationalsozialistisches Recht im besetzten Polen (1939-1945), Warszawa 1984.

11 Fakty i zagadnienia polskie, Londyn 1944, s. 198.
12  Przemówienie Mo otowa na pi tej nadzwyczajnej sesji Rady Najwy szej ZSRR odbytej

31 pa dziernika 1939 r., „Prawda” 1 listopada 1939; Józef Stalin, Przemówienie do Biura
Politycznego 19 sierpnia 1939 r. o konieczno ci podpisania paktu o nieagresji z Hitlerem, „Die
Welt” z 16 lipca 1996, (za: „Dziennik Polski i Dziennik o nierza”, nr 166, Londyn, 17 lipca
1996, s. 1.

13  R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government,
Proposals for Redress, Washington 1944, s. 230-231.
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pa stwowych, administracji i si  zbrojnych zdolnych i gotowych do przej cia
w adzy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Tote  g ównym celem ZSRR by o
zniszczenie suwerennego aparatu administracyjnego i zainstalowanie przez siebie
utworzonego.

W nowych warunkach politycznych kraju, formy walki o ci g o
historyczno-prawn  pa stwa polskiego uleg y zmianie. Odt d nie w adze i armia
podziemna, ale ludno  lojalna wobec prawowitego porz dku prawnego pa stwa
polskiego przeciwstawia a si  politycznej i kulturowej sowietyzacji kraju
w poja ta skich granicach. Istotn  pomoc  dla narodu w jego walce
o niezale no  by a wiadomo  nieprzerwanej ci g o ci formalno-prawnej
Rzeczypospolitej z jej organami w adzy rezyduj cymi poza krajem.

II

W ród wspó czesnych konstytucji w Europie, tylko ustawa zasadnicza
Luksemburga przewidzia a mo liwo  dzia ania w adzy poza granicami kraju,
natomiast konstytucja Holandii postanawia a, e siedziba rz du w adnym
wypadku nie mo e by  przeniesiona poza granice królestwa. Mimo to, kiedy
w czasie drugiej wojny wiatowej rz dy kilku pa stw znalaz y si  poza
granicami swoich krajów, zosta y one uznane za rz dy legalne, niezale nie od
przepisów konstytucji.

Prawowite w adze wobec zagro enia zewn trznego szuka y schronienia
na obcej, przyjaznej lub oboj tnej ziemi w celu obrony interesów swego kraju.
Kontynuacja walki a  do momentu wyzwolenia i przywrócenia mu pozycji
w spo eczno ci mi dzynarodowej, winna by  zgodna z celami narodu14.

Na legalno  konstytucyjn  wyj tkowo móg  powo a  si  poza rz dem
Luksemburga, rz d norweski i polski. Norweski parlament (Stortinget) w dniu
10 czerwca 1940 r. w miejscowo ci Elversum, zanim ca y kraj zosta  okupowany
przez Rzesz  Niemieck , uchwali  ustaw  przyznaj c  królowi i rz dowi pe ni
w adzy ustawodawczej i wykonawczej.

Rz d polski natomiast na podstawie postanowienia konstytucji
o ci g o ci w adzy pa stwowej na wypadek si y wy szej, zawartych
w artyku ach 24 i 79 móg  dalej legalnie sprawowa  w adz  poza granicami
kraju.

W ci gu pó wiecza pozostawania prawowitej w adzy poza krajem cz
emigrantów dyskutowa a o legalizmie15. Otó  legalizm oznacza wi cej ani eli
formaln  zgodno  z przepisami konstytucji, gdy  przewiduje kontynuacj
prawowitej w adzy danego narodu a  do momentu wyzwolenia. Legalizm jest

14  J. Spiropoulos, Die de-facto Regierung in Völkerrecht, Kiel 1926, 188, s. 42-43.
15  Np. S. Lubomirski, Legalizm a legitymizm, „Dziennik Polski i Dziennik o nierza”, 16 marca

1979.
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wi c poj ciem nie tylko formalnym, ale równie  materialno-prawnym i w tym
sensie zast pi  dawne dynastyczn  wyk adni  tego poj cie16.  Samo  s owo
legalizm na oznaczenie kontynuacji w adzy pa stwowej. W sensie formalno-
prawnym, jak i materialno-prawnym pojawia si  w polskiej doktrynie i praktyce
politycznej dopiero w 1947 r.17. W latach okupacji niemiecko-sowieckiej,
w polskiej prasie podziemnej i literaturze nie pos ugiwano terminem „legalizm”
obejmuj cym prezydenta i rz d jak i inne organy pa stwowe. Termin ten pojawi
si  dopiero po cofni ciu uznania prawowitym w adzom Polski w lipcu 1945 r.

Tak poj ty legalizm wzbudza  po zako czeniu drugiej wojny wiatowej
kontrwersje na emigracji. Pominiemy tu szczegó y, ale stwierdzi  nale y, e
najbardziej radykalne tezy g osili ci, którzy uwa ali legalizm za fikcj  prawn ,
ograniczon  wy cznie do pewnych symboli. Oczywi cie, takie stwierdzenia
wynika y z my li i dzia a  politycznych.

Rozwój ycia spo ecznego wskazuje, e niezale nie od uk adu
faktycznych elementów sk adowych pa stwa, ludno ci, terytorium i w adzy,
istnieje abstrakcyjne, prawne poj cie pa stwa, jako formy organizacji spo ecznej.
Istot  bowiem wspó czesnej organizacji pa stwowej obok trzech zasadniczych
elementów (terytorium, ludno ci, w adzy), jest porz dek prawny. Pa stwo
bowiem ró ni si  od innych form ycia spo ecznego tym, e tworzy w a ciwy
sobie pa stwowy porz dek prawny.

Pomimo istnienia faktycznych elementów sk adowych pa stwa, istnieje
ono wy cznie tak d ugo, jak d ugo istnieje jego porz dek prawny.
Przypomnijmy, „o ile porz dek prawny pa stwa zostanie zburzony przy pomocy
si y zewn trznej, na któr  zgod  wyra aj  obywatele tego  pa stwa lub te  przez
w asnych obywateli, pa stwo przestaje istnie ”18. Prawo jest bowiem g ównym
regulatorem stosunków spo ecznych w pa stwie i utrzymuje ogólny porz dek,
reguluje indywidualne interesy, daj c przy tym pierwsze stwo interesowi ogó u
spo eczno ci. To stanowi wi c przyczyn , dla której nale y bada  poj cie
pa stwa w sferze prawnej.

16  Legitymizm (franc., ac.), doktryna polityczna wyst puj ca w pierwszej po owie XIX w.,
wychodz ca z za o enia i  „prawa historyczne” dynastii s  nienaruszalne. Po raz pierwszy
sformu owana w 1814 r. we wst pie do „karty konstytucyjnej” Ludwika XVIII, króla
francuskiego, sta a si  podstaw  dzia alno ci kongresu wiede skiego 1815 r. i wi tego
Przymierza. W tym okresie legitymizm s u y  przede wszystkim celem restauracji absolutyzmu
(Austria, Prusy) i walce z teori  suwerenno ci ludu, g oszon  przez rewolucj  bur uazyjn . We
Francji, po rewolucji lipcowej 1830 r. i obj ciu tronu przez Ludwika Filipa I z m odszej linii
Burbonów (orlea skiej); legitymistami zwano stronników usuni tej starszej linii Burbonów,
w Hiszpanii od 1833 r. – zwolenników pretendenta do tronu don Carlosa i jego potomków
(karli ci), na W grzech i Austrii po 1918 r. – zwolenników powrotu Habsburgów.

17  J.A.Gawenda, op.cit., s. 6.
18  D. Anzilotti, Cours du droit interantional public, Paris 1929, s. 184.
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Wspó czesne pa stwo wyros o z przemian prawnych, politycznych
i spo ecznych Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Da a ona bowiem podwaliny pod
ustrój pa stwowy konstytucyjno-parlamentarny, oparty w swej organizacji
o prawo, jako najistotniejszy czynnik organizacji pa stwowej. Nieograniczone
poj cie w adzy pa stwowej znalaz o natomiast unormowanie poprzez wyra ny
zakres kompetencji przyznanej jej przez prawo. Istotnym elementem pa stwa sta
si  porz dek prawny zakre lony ca o ci  norm prawnych19.

Pa stwo nale y wi c zdefiniowa  jako „instytucj  prawn ,
charakteryzuj c  si  ca o ci  i jedno ci  porz dku prawnego, ograniczonego pod
wzgl dem zakresu osób i terytorium”. O ile pozytywny porz dek prawny
pa stwa nie opiera si  o jakikolwiek inny pozytywny porz dek prawny, ani te
nie ulega innemu porz dkowi prawnemu, mówi si  wtedy o suwerenno ci, jako
atrybucie pa stwa.

Mylnym jest te  uto samianie suwerenno ci z poj ciem niepodleg o ci20.
Poj cie suwerenno ci wykszta ci o si  na prawie do w adzy i jej wykonywaniu.
Suwerenno  jest wi c poj ciem ci le prawniczym, natomiast niepodleg o
polega na fakcie posiadania w asnej niezale no ci i jest poj ciem faktycznym.
W wypadku utraty niepodleg o ci pa stwowej, suwerenno , jako przymiot
pa stwowy jest gwarantowany nadal przez prawowite w adze pa stwowe. Pod
wp ywem prawa prywatnego wytworzy o si  poj cie tytu u do w adzy
suwerennej i faktycznego sprawowania tego  uprawnienia. Rozró nia si  wi c
suwerenno quod ius i suwerenno quod exercium21.

Jakkolwiek pa stwo wspó czesne charakteryzuje si  jedno ci  i ca o ci
porz dku prawnego ograniczonego do swego terytorium i do swojej ludno ci, to
jednak mog  zaistnie  wypadki, e na tym samym terytorium w stosunku do tej
samej ludno ci maj  zastosowanie dwa jednolite i ca kowite porz dki prawne,
np. w pa stwach zwi zkowych, jak Federalna Republika Niemiec.

Mo e by  równie  etap przej ciowy, kiedy pa stwo rz dzone jest przez
monoparti , czyli w ustrojach totalitarnych, gdzie wyst puje nowa organizacja
ustrojowa, obejmuj ca dwa porz dki organizacyjne: pa stwowy i partyjny,
zjednoczone tylko wspólnot  celu i wol  kierowania. Przez istnienie monopartii
w danym ustroju, burzy si  tradycyjne pa stwo, poj te jako jedno  porz dku
prawnego i tworzy now  konstrukcj  pa stwow  zawieraj c  obok dawnego
porz dku pa stwowego, nowy porz dek partyjny22.

19  Na zjawisko to zwróci  uwag  ju  Arystoteles. Wed ug niego pa stwo reprezentowane jest przez
porz dek prawny a nie przez faktyczne elementy sk adowe. Works of Aristotle. W. D. Ross (ed.)
T. X Politics. Oxford 1921, 1276 b.

20  Pogl d H.D.Lassa, F.L.Oppenheima – H. Lauterpachta, „International Law”, 1947, Vol.I (s.115).
21  Zygmunt Cybichowski uwa a, e „Piastunem w adzy jest ten, w którego r ku jest ona

ze rodkowana”, Encyklopedia podr czna prawa publicznego,1926-1930, t. 2, s. 101.
22  Z. Wachlowski, Stronnictwa polityczne w pa stwie wspó czesnym, Warszawa-Kraków 1939,

s. 193.
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Publiczne prawo mi dzynarodowe zna wspólne w adanie kilku pa stw
jednym terytorium (condominium), gdy maj  zastosowanie dwa jednolite
i ca kowite porz dki prawne. Takie samo zjawisko zachodzi w przypadku
okupacji pokojowej, np. Islandii przez wojska ameryka skie 11 lipca 1941 r.
Ró ni si  jednak od innych podobnych przypadków tym, e jest wy cznie
zjawiskiem czasowym.

Od tych sta ych lub czasowych zjawisk, odró nia si  zjawisko okupacji
wojennej. Okupacja wojenna nie jest stanem prawnym, jest chwilowym stanem
faktycznym. Porz dek prawny pa stwa okupowanego jest zawsze oparty
o prawowity tytu  prawny do jego wykonywania, porz dek za  prawny okupanta
jest porz dkiem faktycznym, pozbawionym normy o prawowitej mocy. W tym
wypadku istniej  niezale nie od siebie, ca kowity i jednolity prawowity porz dek
okupowanego si  pa stwa oraz chwilowo narzucony, faktyczny porz dek
okupanta.

Ten faktyczny porz dek okupanta obowi zuje ludno  i terytorium
wy cznie w zakresie przewidzianym w pozytywnym prawie mi dzynarodowym
publicznym, we wszelkim innym za  nie ma mocy obowi zuj cej23. Uprawnienia
organów okupacyjnych na terytorium zagarni tym w wyniku dzia a  wojennych
normuj  przepisy prawa mi dzynarodowego. Najwa niejsze z nich zawarto w IV
konwencji haskiej z 1907 r., której sygnatariuszem by y Niemcy.

Zgodnie z jej postanowieniami w adze okupacyjne nie by y
dzier ycielami suwerenno ci, ani nie uzyskiwa y w adzy ustawodawczej na
terytorium pa stwa okupowanego. Nie mog y te  dokonywa  aneksji
okupowanych terenów. Zgodnie z konwencj  na organach w adzy okupacyjnej
spoczywa  natomiast obowi zek zagwarantowania poszanowania ycia i honoru
jednostek, w asno ci prywatnej, praw rodziny, wykonywania obrz dów
religijnych. Niedopuszczalne by y konfiskaty i zabór mienia prywatnego.
Rekwizycje mog y by  tylko na potrzeby armii okupacyjnej. Okupanci byli tylko
administratorami i u ytkownikami maj tku nale cego do pa stwa
nieprzyjacielskiego. Maj tek gmin i instytucji religijnych, dobroczynnych,
szkolnych, naukowych i kulturalnych, zrównany zosta  z prywatn  w asno ci
i wy czony spod konfiskaty. Zabronione by o niszczenie i profanowanie
pomników historycznych, dzie  sztuki i nauki.

Okupanci Polski w latach 1939-1945 od samego pocz tku brutalnie
i cynicznie gwa cili wszelkie normy prawa mi dzynarodowego.

III

23  Na gruncie generalnej niewa no ci przepisów sprzecznych z mi dzynarodowym prawem
publicznym w czasie okupacji stoi dekret Prezydenta RP z 30 listopada 1939, Dz. U. RP, Nr 102,
poz. 1006.
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Wobec napa ci na Polsk  przez s siednie mocarstwa oraz zaj cia jej
terytorium, prawowita w adza szuka a schronienia na obcej, przyjaznej lub
oboj tnej ziemi, aby kontynuowa  walk  narodu i broni  interesów swego kraju
a  do momentu wyzwolenia. Oznacza o to d enie do przywrócenia mu pozycji
w spo eczno ci mi dzynarodowej, zgodne z celami narodu i z doktryn  prawa
narodów24.

W zwi zku z okupacj  terytorium Rzeczyposplitej, na zlecenie
prawowitych organów w adzy dzia aj cymi poza krajem, zorganizowano
struktur  organów podziemnych na terenie Polski. Delegat Rz du na Kraj (Cyryl
Ratajski, Jan Pieka kiewicz, Jan Stanis aw Jankowski), jako cywilny organ,
powo a  Krajow  Rad  Ministrów (Delegat Rz du i trzech jego zast pców) oraz
delegatur , jako aparat pomocniczy podzielony na departamenty odpowiadaj ce
poszczególnym resortom. Obejmowa a ona szeroki zakres zagadnie , np.
Departament O wiaty i Kultury kierowa  tajnym nauczaniem. W szko ach
rednich uczy o si  kilkadziesi t tysi cy uczniów, a w szko ach wy szych

studiowa o kilka tysi cy studentów. Departament Sprawiedliwo ci powo a  do
ycia specjalne s dy karne, które rozpatrywa y sprawy osób dopuszczaj cych si

dzia a  skierowanych przeciwko organom w adz podziemnych. Istnia y równie
s dy obywatelskie, rozpatruj ce sprawy osób wspó pracuj cych z w adzami
okupacyjnymi – orzeka y one kar  infamii. Delegatowi Rz du podlegali delegaci
okr gowi i delegaci powiatowi.

Przy Delegaturze Rz du na Kraj powo ano 4 grudnia 1942 r. Rad
Pomocy ydom ( egota), która by a kontynuacj  Komitetu Pomocy ydom.
W jej pracach wzi li udzia  m.in. W adys aw Bartoszewski, Stanis aw
Dobrowolski, Irena Sendlerowa. Rozwin a ona rozleg  akcj  pomocy
ukrywaj cym si  ydom (fa szywe dokumenty, lokale, ywno , opieka
lekarska, ratowanie dzieci), jak równie  izolowanym w gettach i obozach.
Walczy a z objawami przest pczo ci (szanta e, denuncjacje), by a jedyn  tego
rodzaju organizacj  w okupowanej Europie.

Dekretem Prezydenta RP z 26 kwietnia 1944 r. mianowano delegata
wicepremierem na terenie kraju. Zadaniem jego by o organizowanie walki
z okupantem oraz prowadzenie prac przygotowawczych na etap po wyzwoleniu
kraju. Wiele wysi ku po wi cono zorganizowaniu administracji zast pczej, która
w chwili wyzwalania kraju mia a obj  w adz  w województwach, powiatach
i gminach.

Przedstawicielstwo polityczne powo ane zosta o pod okupacj  na
pocz tku 1940 r. pod nazw  Politycznego Komitetu Porozumiewawczego (PKP).
W sk ad jego weszli przedstawiciele Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii
Socjalistycznej – WRN, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy. Przy

24  J. Spiropoulos, op. cit., s. 42-43.
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poparciu rz du PKP uniezale ni  si  od czynników wojskowych, z którymi
pocz tkowo by  organizacyjnie zwi zany, a w stosunku do Delegata Rz du
spe nia  funkcje opiniodawcze. Kandydat na stanowisko delegata by
przedstawiany przez PKP, a Stronnictwa obsadza y swymi dzia aczami
stanowiska w Delegaturze oraz na szczeblu delegatów terenowych.

Delegat Rz du na podstawie upowa nienia prezydenta RP wyda  dekret
o powo aniu Rady Jedno ci Narodowej. Sk ada a si  ona z siedemnastu osób –
po trzech przedstawicieli stronnictw, trzech przedstawicieli mniejszych
ugrupowa  politycznych, jednego przedstawiciela duchowie stwa i jednego
przedstawiciela spó dzielczo ci. Przewodnicz cym jej zosta  Kazimierz Pu ak
(WRN). Rada og osi a w 1944 r. do  radykaln  spo ecznie deklaracj
programow . Domaga a si  m.in. wprowadzenia demokracji parlamentarnej.
Sta a na stanowisku nienaruszalno ci wschodnich granic RP oraz powi kszenia
terytorium Polski o nabytki na pó nocy (Prusy Wschodnie, Gda sk) i na
zachodzie o cz  Pomorza Zachodniego i Górny l sk.

Obok w adzy cywilnej na terenie kraju organizowano si y zbrojne.
Pierwsz  organizacj  utworzon  w okupowanym kraju by a S u ba Zwyci stwu
Polski, a jej kontynuacj  by  powo any z inicjatywy rz du polskiego Zwi zek
Walki Zbrojnej (ZWZ). Skupia  on w swoich szeregach zawodowych oficerów
i podoficerów oraz podporz dkowa  sobie spontanicznie powsta e grupy
i organizacje wojskowe. Zadania ZWZ sprowadza y si  do przygotowania
w konspiracji si  zbrojnych, które w chwili wyzwalania kraju mia y zabezpieczy
obj cie w adzy przez prawowity rz d polski. Na czele jego stan  pocz tkowo
gen. Kazimierz Sosnkowski, który przebywa  w Londynie, a nast pnie
mianowano komendanta g ównego w kraju.

W dniu 14 lutego 1942 r. ZWZ przekszta cono w Armi  Krajow  (AK),
dowodzon  kolejno przez: gen. Stefana Roweckiego (Grot), gen. Tadeusza
Komorowskiego (Bór) i gen. Leopolda Okulickiego (Nied wiadek). Organem
dowodzenia by a Komenda G ówna. Dzieli a si  na wydzia y ci le wojskowe
oraz komórki specjalne, jak Biuro Informacji i Propagandy (BiP) i Kierownctwo
Dywersji (Kedyw). Powo a a wojskowe s dy specjalne dla s dzenia osób
pope niaj cych przest pstwa.

Na czele jednostek terytorialnych stali komendanci. Pod koniec okupacji
AK liczy a ok. 250 tysi cy oficerów, podoficerów i o nierzy, w tym ok.
30 tysi cy uzbrojonych. Poza tym Narodowa Demokracja powo a a w asn
kilkutysi czn  organizacj  wojskow  (NSZ), podobnie ludowcy – Bataliony
Ch opskie, które zachowa y odr bno  organizacyjn .

Obok szkolenia kadr, AK prowadzi a w ró nych formach walk
z okupantem, organizuj c akcje bojowe, sabota owe i dywersyjne (niszczenie,
uszkadzanie rodków transportu, palenie magazynów, wadliwe wykonywanie
producji dla celów wojskowych, zamachy na Niemców), oraz walk  partyzanck .
Przygotowano plan akcji „Burza”, czyli w chwili zajmowania kraju przez Armi
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Czerwon  w czenie si  do walki z Niemcami, opanowanie wa niejszych
o rodków w kraju, celem umo liwienia obj cia w adzy przez ogniwa
administracyjne Delegatury Rz du.

W lipcu 1944 r. AK podj a nieudan  akcj  samodzielnego opanowania
Wilna i Lwowa, a 1 sierpnia tego  roku wywo a a powstanie w Warszawie.
Wówczas ujawniono Rad  Jedno ci Narodowej (RJN) i Krajow  Rad  Ministrów
(KRM), a administracj  stolicy obj y podleg e im w adze.

Wobec nierespektowania umów i braku poparcia zachodnich mocarstw
dla prawowitych w adz RP, w kraju zaj tym przez armi  czerwon , RJN podj a
1 lipca 1945 r. uchwa  o zaprzestaniu dzia alno ci.

IV

Po zako czeniu wojny, wobec politycznej decyzji mocarstw, prawowite
w adze niepodleg ej Polski nie mog y wróci  do kraju, a samo terytorium
z mi dzynarodowo uznanymi granicami (wschodnia granica Polski traktatem
ryskim z 1923 r.) zosta y zmienione.

Prowadzon  od po owy wrze nia 1939 r. polityk  represji ZSRR (sprawa
obywatelstwa, referendum, deportacje ludno ci, aresztowania przedstawicieli
legalnych w adz i si  zbrojnych) na terytorium Polski, mocarstwa zachodnie
usankcjonowa y na konferencji w Teheranie i Ja cie, bez udzia u przedstawicieli
Polski.

Jedno  porz dku prawnego, obowi zuj ca na pewnym okre lonym
terytorium jest wytworem kultury politycznej danego narodu i jest on
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Tre  kultury politycznej danego
narodu stanowi o jego narodowej odr bno ci i mi dzynarodowej samodzielno ci.
Przyj cie przyk adowo przez naród polski „nowej kultury”, jak chcieli zaborcy
w stosunku do Polski w latach 1772-1918, czy Rzesz  Niemieck  i ZSRR
w czasach najnowszych, prowadzi oby do odrzucenia ca ego dotychczasowego
porz dku prawnego opartego o dziedzictwo historyczne, a tym samym do utraty
niezale no ci pa stowej i odr bno ci narodowej w wiecie.
Prawowite w adze po przekroczeniu 17 wrze nia 1939 r. granicy rumu skiej,
wbrew sojuszowi polsko-rumu skiemu, zosta y internowane. Prezydent RP
Ignacy Mo cicki znalaz szy si  w szczególnym po o eniu, na podstawie Ustawy
Konstytucyjnej (art.13 ust.2 pkt.b i art.24) wyznaczy  swoim nast pc  wojewod
pomorskiego W adys awa Raczkiewicza25. W dniu 30 wrze nia 1939 r. w adz
przej  nowy Prezydent RP który mianowa  nowy rz d26. W ten sposób ci g o
prawno-polityczna w adzy pa stwowej i ci le konstytucyjna podstawa rz du RP

25  Monitor Polski, z 29 wrze nia 1939, nr 214-217, poz. 3.
26  Monitor Polski, z 3 pa dziernika 1939, nr 220.
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na uchod stwie zosta y w pe ni zachowane. T  zasad  ci g o ci formalno-
prawnej pa stwa polskiego, wyra nie zaakcentowa  ameryka ski sekretarz stanu
Cordell Hull w dniu 2 pa dziernika 1939 r. o wiadczaj c, i  „…Stany
Zjednoczone /…/ w dalszym ci gu uwa aj  rz d polski za istniej cy, zgodnie
z postanowieniami polskiej konstytucji/…/”27.

Dnia 2 listopada 1939 r. Prezydent RP rozwi za  sejm i senat, a 1 grudnia
og osi  zarz dzenie o wyborach do obu izb parlamentu z tym, e wybory mia y
si  odby  po ustaniu dzia ania si y wy szej28.

Prezydent W. Raczkiewicz zmar  dnia 6 czerwca 1947 r. Przed mierci ,
zgodnie z postanowieniami konstytucji RP wyznaczy  swoim nast pc  w osobie
by ego ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego29. Przed obj ciem
urz du z o y  on 9 czerwca 1947 r. przysi g  i sta  si  prawomocnym,
konstytucyjnym Prezydentem RP. Podobny tryb proceduralny przeszli kolejni
nast pcy: Stanis aw Ostrowski (1972-1979), Edward Raczy ski (1979-1986),
Kazimierz Sabbat (1986-1989) i Ryszard Kaczorowski (1989-1990).

Kontynuacja w adzy pa stwowej RP realizowana by a przez takie
organy,  jak Prezydent  i  Rz d RP oraz Najwy sz  Izb  Kontroli,  natomiast  inne
organy w adzy pa stwowej, jak sejm, senat, si y zbrojne i s dy, na skutek si y
wy szej musia y chwilowo zawiesi  swoje pa stwowe i spo eczne funkcje.

Powo ana do ycia Rada Rzeczypospolitej czy Rada Narodowa, by y
cia ami opiniodawczymi i kontroluj cymi dzia alno  rz du RP. Sk ada y si  one
z reprezentantów ycia politycznego oraz spo ecznego emigracji politycznej i nie
by y uwa ane za bezp redniego przedstawiciela si  spo eczno-politycznych kraju.

Problem finansowy rozwi zano wewn trz polskiej spo eczno ci na
emigracji. Wysuni to koncepcj  utworzenia „Funduszu Narodowego”, opartego
o dobrowolne wiadczenia Polaków na Zachodzie. Utworzenie w asnego
funduszu zapewni o utrzymanie siedziby w adz, by o jednocze nie
uniezale nienieniem si  od obcych nacisków z zewn trz. Organy kontrolne
i spo eczne (NIK, Rada Narodowa, G ówna Komisja Skarbu Narodowego) by y
gwarantem wydatkowania pieni dzy zgodnie z celem sformu ownym w dekrecie
Prezydenta RP. Unikni to przez to podejrze  o organizowanie i finansowanie
akcji wywrotowej w poja ta skiej Polsce.

Dekretem Prezydenta RP z 14 pa dziernika 1949 r. powo ano do ycia
Skarb Narodowy w celu „zapewnienia w adzom Rzeczypospolitej niezb dnych
rodków materialnych na prowadzenie niezale nej akcji zmierzaj cej do

27  Department of State, „Biuletyn” z 7 pa dziernika 1939 t. I, nr 15 poz.1389, s. 342; C. Hull,
laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1945 r. Doda  nale y, e Stany Zjednoczone AP uzale ni y
uznanie nowych w adz RP powo anych w oparciu o konstytucj  z 1935 r.

28  Monitor Polski, z 1 grudnia 1939, nr 268-270.
29  Dz.U. R.P., z 6.06.1947, nr 1.
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odzyskania niepodleg o ci Pa stwa Polskiego”30.  Aktem  tym  nawi zano  do
historii insurekcji Tadeusza Ko ciuszki (1794), Maurycego Mochnackiego
(1830), organizacji jak  powo ano podczas powstania styczniowego (1863),
Zygmunta Mi kowskiego i Józefa Pi sudskiego (1908) oraz Ignacego
Paderewskiego i Romana Dmowskiego w czasie pierwszej wojny wiatowej.
Prezesem Skarbu Narodowego wybrany zosta  genera  W adys aw Anders, który
w swej odezwie do spo ecze stwa polskiego na emigracji 14 pa dziernika 1949 r.
napisa : „zostali my na obczy nie, by o Polsk  walczy  i do niej wróci . Wojna
dla  nas  si  nie  sko czy a.  Ona  nadal  trwa.  Musimy  sta  na  stra y  honoru
i interesów Ojczyzny oraz g osi  prawd  o Polsce przeciwstawiaj c si  fa szom
szerzonym po wiecie przez komunistów”31.

Konstytucja z kwietnia 1935 r. wyznaczy a Prezydentowi RP w czasie
pokoju i wojny donios  rol . Wychodz c z za o enia, e pa stwo wymaga
symbolu gwarantuj cego jego samodzielno  stanowi a, e Prezydent skupia
jednolit  i niepodzieln  w adz  pa stwow 32. Postanowienie to nie wskazuje
jednak na dyktatorsk  w adz  g owy pa stwa, gdy  bior c pod uwag  inne
artyku y konstytucji, ma ono wy cznie realny czynnik jednolitej, samodzielnej
reprezentacji pa stwowej.

Dodajmy, e symbol pa stwa mo e mie  rozmait  form : ludno , jak to
jest sformu owane w konstytucji Stanów Zjednoczonych AP, naród, jak to ma
miejsce w konstytucji francuskiej; mo e by  korona w ustroju Wielkiej Brytanii
i martwy przedmiot, jak Korona w. Stefana na W grzech. W poj ciu prawa
w gierskiego, symbolem pa stwa i w adzy jest ten, kto jest nosicielem lub
stra nikiem korony, jest prawowitym w adc  i reprezentuje pa stwo33.

W polskiej konstytucji 1935 r. tym symbolem by  Prezydent RP, co
oznacza, e organy pa stwa pozostawa y pod jego zwierzchnictwem.
Prezydentowi RP nie przys ugiwa o jednak prawo przymusu i rozkazodawstwa
w stosunku do organów w zakresie dzia ania i wykonywania ich funkcji w adzy.
Prezydent móg  nakaza  rz dowi podanie si  do dymisji, ale nie móg
wskazywa  premierowi i ministrom sposobu wykonywania ich funkcji; móg
rozwi za  sejm i senat, ale nie móg  nakazywa  tym organom uchwalenia lub
odrzucenia danej ustawy; mianowa  s dziów, ale nie mia  prawa ingerencji
w orzecznictwo, itd. Zgodnie z konstytucj  kwietniow  prezydent RP w czasie
pokoju nie realizowa  funkcji wykonawczych, gdy  g owie pa stwa nie

30 40 lat Skarbu Narodowego 1949-1989. G ówna Komisja Skarbu Narodowego, London 1989.
31  Kolejnymi prezesami Skarbu Narodowego byli: gen.Roman Odzier y ski (1970-1972), Miko aj

Dolanowski (1972-1978), Stefan Soboniewski (1978-1979), p k. Kazimierz Iranek-Osmecki
(1979), p k. Maria C. Le niakowa (1979-81) i Ludwik hr. ubie ski (1981-1990).

32  Art.2 pkt.4 Ustawy konstytucyjnej.
33  Wst p do konstytucji Stanów Zjednoczonych z 17 wrze nia 1787; konstytucja francuska z 28

wrze nia 1946 art. 3; E. Jenks, The State and the Nation. 1919, 320 pp. (s. 264);
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przys ugiwa y adne funkcje bezpo redniego rz dzenia, jak to ma miejsce
w Stanach Zjednoczonych AP.

W zakresie zabezpieczenia ci g o ci formalno-prawnej pa stwa
i kontynuacji jego w adzy spoczywa  na prezydencie obowi zek wyznaczenia
nast pcy na czas wojny. Niedope nienie tego obowi zku by oby naruszeniem
zarówno przepisu normatywnego, jak i ca o ci idei ustawy konstytucyjnej. Akt
ten, jak równie  mianowanie prezesa rady ministrów i wodza naczelnego,
stanowi y w czasie wojny g ówne prerogatywy prezydenta RP. Przys ugiwa a mu
ca kowita swoboda co do wyboru danej osoby. Wszystkie inne nadzwyczajne
uprawnienia prezydenta wymaga y kontrasygnaty premiera i w a ciwego
ministra.

Okres sprawowania w adzy prezydenta i jego nast pcy by  okresem
prekluzyjnym, to znaczy, e trwa  do up ywu trzech miesi cy od zawarcia
traktatu pokojowego. Po drugiej wojnie wiatowej taki akt mi dzynarodowy nie
zosta  podpisany.

W zwi zku z wyd u aj cym si  okresem uzale nienia Polski od
powojennych realiów, prerogatywy prezydenta RP w zakresie bezpo redniego
rz dzenia by y znikome. Tylko dwa mia y istotne znaczenie, a mianowicie
powo ywanie nast pcy oraz mianowanie i odwo ywanie prezesa Rady Ministrów.
Ze wzgl du na obowi zek spoczywaj cy na prezydencie utrzymania ci g o ci
formalno-prawnej pa stwa, zasad konstytucji oraz zachowania niezale nej
polityki polskiej, decyzje te nie nale a y do atwych.

Polski system konstytucyjny z 1935 r. czy  zasad  rz dów
parlamentarnych z zasad  rz dów pozaparlamentarnych, gdy  poddawano
w adz  wykonawcz  kontroli z jednej strony parlamentu (Ustawa Konstytucyjna
art. 32 pkt.2), z drugiej prezydenta RP (UK art.28) oraz, samej konstytucji za
po rednictwem Trybuna u Stanu (UK art. 30 pkt.1).

W tych rozwa aniach pomijamy np. tzw. paryskie o wiadczenie
Prezydenta RP z 30 listopada 1939 r. (Monitor Polski nr 271-276 z 9 grudnia
1939 r. Dzia  urz dowy) oraz jego konsekwencje w czasie wojny i po 1947 r.

Z chwil  cofni cia uznania przez mocarstwa prawowitym w adzom RP
w dniu 5 lipca 1945 r., ich po o enie prawne nie uleg o zmianie. W adze
faktycznie zawiesi y swoje dzia anie w ró nych dziedzinach, zmianie uleg y
metody dzia ania ale nie zmieni y si  ich uprawnienia i obowi zki. W pierwszym
okresie, mianowicie w latach 1947-1954 rz dowa koncepcja biernego trwania,
by a przez znaczn  cz  spo ecze stwa poza krajem odrzucana.

Sformu owano wi c g ówne zadania rz du na uchod stwie a mianowicie:
utrzymanie ci g o ci w adzy pa stwowej i prowadzenie powszechnej akcji
niepodleg o ciowej, niezale nej polskiej polityki zagranicznej, kierowanie polsk
akcj  walki z komunizmem w ramach wolnego wiata i wszechstronn  akcj
propagandow  w wiecie na rzecz wyzwolenia kraju.



66

Zakres dzia ania by  ogromny i rzecz jasna sam rz d polski tego
programu nie móg  wykona . W zwi zku z tym potrzebna by a mobilizacja do
dzia ania emigracji oraz inspirowanie si  spo ecznych obcych narodów.

Zwró my uwag , e Polacy którzy przebywali na obczy nie w wyniku
agresji na kraj przez Niemcy i ZSRR, nie byli w cis ym tego s owa znaczeniu
emigrantami. Opu cili kraj w toku drugiej wojny wiatowej z g ównym celem
walki o jego wyzwolenie. Uchod stwo cho  pragn o powrotu, pozosta o
w znacznej liczbie po 1945 r. poza krajem, gdy  zatrzymywa  je obowi zek
walki o pe n  niepodleg o  kraju. Cel ten stanowi  niezmiennie podstaw
g ównego przymiotu emigracji politycznej, jako „pozakonstytucyjnego organu
spo eczno-politycznego pa stwa”.

Jak podkre la  znakomity historyk Marceli Handelsman (1882-1945),
dzia alno  polityczna emigracji jest to „…system idei i wysi ków kierowanych
przez emigracj , lecz uznawanych za s uszne przez u wiadomion  opini  narodu
polskiego, a maj cych na celu odzyskanie niepodleg o ci pa stwowej”34.

Walka przeciwo okupantowi w kraju zjednoczy a naród, zatar a dawne
urazy i przedzia y, które istnia y w spo ecze stwie w okresie niepodleg o ci.
W przeciwie stwie do kraju, na obczy nie, niestety, znacznie si  one wzmog y.
W czasie wojny, gdy wi kszo  narodu na obczy nie walczy a na ró nych
frontach wiata, przywódcy partyjni wy ywali si  w skrajnym indywiduali mie,
o czym pisa  wybitny prawnik emigracyjny: „Nawet Ja ta, cofni cie uznania
i chwilowa kl ska jakiej dozna a polityka polska, nie wstrz sn y sumieniami.
Zamiast jedno ci ca ego narodu na obczy nie i prowadzenia wspólnymi si ami
w tak tragicznych chwilach dalszej walki o wyzwolenie kraju, góry partyjne
pewnych ugrupowa  rozpocz y mudn  prac  destrukcji i anarchizowania
ustroju spo eczno-organizacyjnego emigracji politycznej. To dziwne zjawisko ma
swoje uzasadnienie nie tylko w 150.letnim okresie niewoli, ale przede wszystkim
w mylnym pojmowaniu demokracji i ycia demokratycznego”35.

Trudno niezgodzi  si  z postulatem, e odpowiedzialno  za kontynuacj
walki o odzyskanie przez Polsk  niepodleg o ci, spoczywa a tak na
kierownictwie politycznym, jak i na wszystkich Polaków pokoleniach
przebywaj cych na obczy nie.

V

O donios o ci utrzymywania ci g o ci formalno-prawnej pa stwa
w zgodzie z konstytucj  z kwietnia 1935 r. wiadczy  m.in. s owny atak

34  M.Handelsman, Czartoryski, Niclas Ier et la question du Proche Orient, Paris 1934.
35  J. A. Gawenda, op.cit., s. 117.
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skierowany na ni  przez ZSRR, przez rz d ja ta ski w Warszawie, przez
pseudonaukow  literatur  anglosask , jak równie  przez nielicznych Polaków36.

Jak ongi  Katarzyna II da a uniewa nienia Konstytucji 3 Maja, tak
w adcy ZSRR dali przekre lenia decyzji wielkich mocarstw podj tych w lutym
1945 r. w my l tej ustawy jako konstytucji „faszystowskiej”37. Przerwanie
ci g o ci formalno-prawnej z punktu widzenia politycznego, by oby uznaniem
stanu wytworzonego na ziemiach polskich i jako koronnego argumentu J. Stalina
w Ja cie.

Legalizm zosta  utrzymany tak w znaczeniu formalnym, jak
i materialnym. W pierwszym wypadku oznacza  kontynuacj  prawowitej w adzy
pa stwowej poza granicami kraju, zgodnie z wewn trznym prawem Polski
w okresie podporz dkowania terytorium i ludno ci przez inne pa stwo.
W drugim przypadku by o to dzia anie prawowitej w adzy pa stwa poza
granicami kraju, zgodnie z dobrem ogó u spo ecze stwa.

Zwró my uwag , e legalizm w szerokim rozumieniu mo e ulec
przerwaniu przez powrót prawowitej w adzy do w asnego pa stwa i kontynuacj
konstytucyjn  w adzy po restytucji pa stwowej (np. Holandia i Belgia po drugiej
wojnie wiatowej), koniec prawowitej w adzy poza granicami kraju ze wzgl dów
formalno-prawnych (Czarnogóra po pierwszej wojnie wiatowej) oraz koniec
prawowitej w adzy poza granicami kraju ze wzgl dów materialno-prawnych,
czyli wyra nej woli narodu.

W tym ostatnim przypadku, naród po odzyskaniu suwerenno ci
i niepodleg o ci, w zgromadzeniu konstytucyjnym, mo e odrzuci
dotychczasow  form  organizacyjn  porz dku prawnego i na jego miejsce
uchwali  nowe normy najwy szego urz du, na podstawie których prowadzi
dzia alno  prawowita w adza w kraju.

W zwi zku z wyborem Lecha Wa sy w wyborach powszechnych na
prezydenta RP, prezydent RP Ryszard Kaczorowski rezyduj cy w Londynie
przyby  do Warszawy i 22 grudnia 1990 r. przekaza  mu insygnia w adzy wraz
z orygina em konstytucji niepodleg ej Polski z kwietnia 1935 r.

36  Komunikat radia sowieckiego z 23 czerwca 1944; S. J drychowski, Konstytucje Polski
przedwrze niowej, „Nowe Drogi” Warszawa, 1951 nr 5/29; B. opicki, Rz d londy ski w wietle
prawa, „Pa stwo i Prawo” z. IV, Warszawa 1947, IV, s. 3-10; H. Jab o ski, Konstytucje Polskie,
„Pa stwo i Prawo” z. III, Warszawa 1952, s. 397-403; S. L. Sharp, Poland White Eagle on a Red
Field, Cambridge, Mass. 1953, s. 82; J. Steel, The Future of Europe, New York 1945, s. 38;
S. Welles, Where are we heading, London 1947, s. 103.

37  I. Matuszewski, Czy Anglia gwarantowa a granice Polski?, Edynburg 1944, s. 19.
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Streszczenie

Rozprawa traktuje o genezie i historii funkcjonowania polskich najwy szych
w adz politycznych po wrze niu 1939 r. Autor analizuje prawn  i ustrojow
podstaw  ich dzia ania we Francji (1939-1940) oraz w Wielkiej Brytanii (1940-
1990). Po zako czeniu drugiej wojny wiatowej dotychczasowe sojusznicze
zachodnie mocarstwa wycofa y si  z ich uznania, co by o w zgodzie
w porz dkiem prawnym mi dzynarodowym, ale kolidowa o z ide
mi dzynarodowej solidarno ci wobec sojusznika i krzywdy narodu polskiego
wyrz dzonej przy ich udziale.

Summary

The dissertation deals with the genesis and history of the Polish highest political
authorities in September 1939. The author examines the legal and political
system basing on their activities in France (1939-1940) and in Great Britain
(1940-1990). After the Second World War, allied Western powers withdrew their
recognition for the Polish authorities in exile, what was in harmony with the
international legal order, but it conflicted with the idea of international solidarity.



Anna Pachowicz

PRZYCZYNEK DO DZIA ALNO CI POLSKIEJ YMCA WE FRANCJI
W LATACH 1939-1941

Young Men’s Christian Association, czyli Chrze cija skie
Stowarzyszenie M odzie y M skiej1 zosta o utworzone w Anglii w 1844 r. Na
ziemiach polskich filia tego stowarzyszenia: Zwi zek M odzie y
Chrze cija skiej „Polska YMCA” rozpocz a dzia alno  w 1923 r.2 Organizacja
mia a charakter kulturalno-o wiatowy, a jej g ównym celem z jednej strony by a
praca nad rozwojem intelektualnym, duchowym, umys owym przede wszystkim
m odych ludzi, natomiast z drugiej strony – troska o ich rozwój fizyczny3.

„Przez charakter, wiedz  i zdrowie – s u ba dla Polski”4 – to has o
Polskiej YMCA, która mia a apolityczny charakter, by a ca kowicie niezale na
od jakichkolwiek czynników poza Polsk , posiada a pe n  niezale no 5.
Utrzymywa a dobre relacje z innymi – pokrewnymi stowarzyszeniami
zagranicznymi, jednak nie by a z nimi zwi zana organizacyjnie w jakikolwiek
sposób. Stowarzyszenia te ocenia y j  najwy ej pod wzgl dem organizacji
i administracji.

Polsk  YMCA kierowa a Rada Krajowa, w której sk ad wchodzi o
24 cz onków wybieranych przez walne zebranie delegatów, spo ród
rzeczywistych cz onków organizacji pochodz cych z terenu ca ej Polski6.
Zadania wykonawcze prowadzili spo eczni pracownicy zawodowi z dyrektorem
generalnym, sekretarzem generalnym oraz sekretarzami ognisk na czele. Maj tek

1  Wi cej  informacji  o  YMCA w pracach:  P.  Super, What is the YMCA?A study in the essential
nature of the Young Men's Christian Association 1922, passim; R. Dyboski, The  YMCA  in
Poland, Canada 1927, passim; L. L. Dogget, History of the Young Men's Christian Association,
New York 2010, passim; Z. aro , Wojenne losy ludno ci polskiej na obczy nie w latach 1939-
1947, Warszawa – Londyn 1994, passim; AAN, ze zbiorów Public Archives of Canada: kol.
Tadeusza Romera M 563/8, YMCA a pomoc je com, d. 68, vol. 3.

2 B. Lesiecki, Polska YMCA, okres wojenny, okres powojenny, w: Mobilizacja uchod stwa do
walki politycznej 1945-1990. Red. Leonidas Kliszewicz, Londyn 1995, s. 186.

3 Biblioteka Polska w Pary u (dalej BPP), Konsulat RP w Tuluzie (dalej: KRPT), sygnatura
tymczasowa (dalej: syg. tym.) 39, k. 2 (teka niepaginowana, numeracja w obr bie dokumentu).

4 Tam e, k. 3.
5 B. Lesiecki, Polska YMCA, okres wojenny, okres powojenny, w: Mobilizacja uchod stwa do

walki politycznej…, s. 186.
6 BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 3.
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YMCA w Polsce w samych tylko gmachach7 wynosi  ponad 10 mln z , natomiast
bud et roczny przekracza  sum  jednego mln z .

Funkcj  dyrektora generalnego YMCA w Polsce, w Rumunii, na
W grzech i we Francji pe ni  do dnia 24 czerwca 1940 r. Pawe  Super (pó niej
wyjecha  do Nowego Yorku)8.

Do wiosny 1939 r. YMCA prowadzi a szeroko rozwini t  dzia alno
kulturalno-o wiatow , kiedy jednak sytuacja polityczna w Europie zacz a si
zmienia , podejmowa a nowe zadania, które mog yby pomóc pó niej,
w przypadku rzeczywistego wybuchu konfliktu zbrojnego. Rozpocz to wi c
organizacj  kursów s u cych przygotowaniu przede wszystkim odpowiedniej
kadry, mog cej w razie potrzeby kierowa  o rodkami dla o nierzy, starano si
pozyskiwa  rodki finansowe, a Ministerstwo Spraw Wojskowych wyrazi o
zgod  na zorganizowanie pomocy i opieki dla o nierzy w czasie wojny.

Dnia 18 wrze nia 1939 r. P. Super wraz z cz ci  pracowników
przedosta  si  do Rumunii9, inna grupa dzia aczy z Henrykiem Majchrzakiem
przesz a na W gry10. W ten sposób po kl sce wrze niowej uda o si  Polskiej
YMCA dzia a  poza granicami kraju. Jej o rodki tworzono najpierw
w Rumunii11, potem na W grzech12. W trudnych wojennych warunkach starano

7 Budynki w Warszawie, Krakowie, odzi, Poznaniu, Gdyni, Wilnie; obozy w Mszanie Dolnej,
nad Pilic , w Wie ycy na Pomorzu. Jak powsta a YMCA w Polsce, „Poradnik dla pracowników
wietlic o nierskich” 1943, nr 32, s. 72-79.

8 Polska YMCA na wychod stwie, „Poradnik dla pracowników wietlic o nierskich” 1943, nr 32,
s. 91-94.

9 Tam e, s. 87-88.
10 B. Lesiecki, Praca Polskiej YMCA w PSZ na Zachodzie w 2 wojnie wiatowej, w: O wiata,

ksi ka i prasa na Obczy nie, pod red. C. Czapli skiego, Londyn 1989, s. 154; Polska YMCA na
wychod stwie, „Poradnik dla pracowników wietlic o nierskich” 1943, nr 32, s. 89-90.

11 Archiwum Zak adu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie (dalej AZHRL), Archiwum prof.
Stanis awa Kota 104, 4 IV 1940, Pismo P. Supera do S. Kota, Historia mi dzynarodowej akcji
opieki i pomocy dla uchod ców polskich w Rumunii. Zob. T. Dubicki, Polscy uchod cy
w Rumunii 1939-1945. Studia i materia y, Warszawa 1995, s. 49-51; T. Dubicki, Dzia alno
Ameryka skiej Komisji Pomocy Polakom na rzecz uchod ców polskich w Rumunii w latach
1939-1945, „Dzieje Najnowsze”, 1991, nr 4, s. 25-38; T. Dubicki, Wojsko polskie w Rumunii
w latach 1939-1941, Warszawa 1994, passim; U. Kaczmarek, Polska diaspora na W grzech,
w: Polska diaspora. Red. Adam Walaszek, Kraków 2001, s. 353; B. Lesiecki, Polska YMCA,
okres wojenny, okres powojenny, w: Mobilizacja uchod stwa do walki politycznej…, s. 187; B.
Lesiecki, Praca Polskiej YMCA w PSZ na Zachodzie w 2 wojnie wiatowej, w: O wiata, ksi ka
i prasa na Obczy nie. Red. Czes aw Czapli ski, Londyn 1989, s.156-158; Protoko y posiedze
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, (dalej: PPRM), t. 1, red. naukowy serii Marian
Zgórniak, oprac. Wojciech Rojek, Andrzej Suchcitz, Kraków 1994, s. 108.

12 B. Lesiecki, Polska YMCA, okres wojenny, okres powojenny, w: Mobilizacja uchod stwa do
walki politycznej…, s. 186-187; B. Lesiecki, Praca Polskiej YMCA w PSZ na Zachodzie
w 2 wojnie wiatowej, w: O wiata, ksi ka i prasa…, s. 158-160.
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si  organizowa  pomoc, któr  kierowano zarówno do o nierzy, jak i do osób
cywilnych. YMCA wspiera a tak e finansowo Polaków.

W styczniu 1940 r. Polska YMCA rozpocz a sw  dzia alno  we
Francji13. Jej pomoc by a skierowana do emigrantów z Polski, którym uda o si
dotrze  na terytorium Francji po kl sce wrze niowej 1939 r.14. Natomiast od
czerwca 1940 r. wspiera a tych, którzy po kapitulacji Francji pozostali nadal na
tym obszarze15.

Wst pne, przygotowawcze prace ju  w grudniu 1939 r. rozpocz
Zdzis aw Woydat – by y dyrektor Banku Rolnego w Warszawie. Jako cz onek
Rady Krajowej i wiceprezes Warszawskiego Ogniska Polskiej YMCA stara  si
pozyska  rodki finansowe niezb dne do dalszej dzia alno ci, wspó pracuj c
z mecenasem T. Tomaszewskim prezesem Najwy szej Izby Kontroli Pa stwa
i cz onkiem zarz du ogniska warszawskiego YMCA, Andersenem dyrektorem
YMCA w Pary u, z pu kownikiem Marianem Dienstl-D brow  (1882-1957)
pe ni cym funkcj  kierownika kulturalno-o wiatowego Ministerstwa Spraw
Wojskowych, z Donaldem Lowrie dyrektorem fundacji USA dla studentów.
Tak e z delegatem Ameryka skiej YMCA we Francji, z którym w styczniu
1940 r., za zgod  w adz wojskowych odby  podró  po obozach polskich
w okr gu Coëtquidan, w celu zapoznania si  z warunkami ycia i potrzebami
o nierzy (po tej wizycie sporz dzono raport i z o ono go w Ministerstwie Spraw

Wojskowych)16.
Rzeczywista dzia alno  Polskiej YMCA we Francji rozpocz a si  po

przybyciu Paw a Supera17, który wykorzystuj c swe szerokie kontakty

13 E. Zamojski, The Social History of Polish Exile (1939-1945). The Exile State and the
Clandestine State: Society, Problems and Reflections, w: Europe in exile. European exile
communities in Britain, 1940-1945, ed. by Martin Conway, José Gotovitch, New York 2001,
s. 194; T. Wyrwa, Z dziejów rz du polskiego w Angers (listopada 1939 – czerwiec 1940 roku),
w: T. Wyrwa, Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku, Warszawa-Kraków 2000, 81-90.

14 R. Dzwonkowski, W. ladkowski, Polonia francuska, w: Polonia w Europie. Red. Barbara
Szyd owska-Ceglowa, Pozna  1992, s. 379-380; E. Zamojski, The Social History of Polish Exile
(1939-1945). The Exile State and the Clandestine State: Society, Problems and Reflections,
w: Europe in exile…, s. 185; M. Matra , Polskie organizacje we Francji. Na podstawie
dokumentacji Klubu Polskiego w Rosières (dep. Cher) w latach 1923-1939, Warszawa 2002, s.
43-46; W. ladkowski, Polska diaspora we Francji 1871-1999, w: Polska diaspora…, s. 186-
187.

15 K. Sosnkowski, Materia y historyczne, oprac. Józef Matecki, Londyn 1966, s. 3-5; T. Wyrwa,
Wychod stwo polskie we Francji po kapitulacji z 1940 roku a rz d polski w Londynie, w: T.
Wyrwa, Krytyczne eseje z historii Polski…, s. 131-136; J. Zamojski, Polacy w ruchu oporu we
Francji 1940-1945, Wroc aw-Warszawa-Kraków-Gda sk 1975, s. 27-28.

16 BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 4.
17 Z. aro , Wojenne losy ludno ci polskiej na obczy nie w latach 1939–1947, Warszawa-Londyn

1994, s. 12.
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mi dzynarodowe zacz  „przygotowania do kampanii francuskiej na rzecz
naszych prac”18.

W trakcie wspólnego spotkania P. Super, T. Tomaszewski i Z. Woydat
ustalili plan prac dla polskiej YMCA na najbli sze miesi ce. Wst pnie
przewidywano zorganizowa  cztery wietlice (dwie w Coëtquidan19, jedn
w Bressuire20, jedn  w Carpiagne21), jedno ognisko cywilne, natomiast w dalszej
kolejno ci zamierzano obj  pomoc  m sk  cz  m odzie y szkolnej.

Po przeprowadzonych rozmowach w wybranymi urz dnikami
z Prezydium Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ministerstwa
Opieki Spo ecznej ustalone zosta y zasady i rozmiary wspó pracy YMCA
z polskimi w adzami22. Po przyje dzie sekretarzy YMCA z Polski: Antoniego
Wójcickiego (by ego dyrektora Ogniska Polskiej YMCA w Gdyni) i Henryka
Majchrzaka przygotowany wcze niej plan dzia ania móg  by  wprowadzany
w ycie.

Dyskusjami nad opracowaniem planu dzia ania YMCA, nad
rozpatrywaniem spraw zwi zanych z zakresem jej prac mia  zajmowa  si
Komitet Polskiej YMCA we Francji z gen. Kazimierzem Sosnkowskim na czele,
z Tadeuszem Tomaszewskim, Zygmunt Nowakowskim, Stanis awem
Jurkiewiczem jako przedstawicielami Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa
Spraw Wojskowych oraz Zdzis awem Woydatem – jako urz duj cym
wiceprezesem Komitetu i dyrektorem Polskiej YMCA we Francji. Z urz du,
w Komitecie tym znalaz  si  Pawe  Super, jako dyrektor generalny Polskiej
YMCA.

W pracach YMCA w Pary u uczestniczyli tak e wolontariusze, m.in.
Bohdan Samborski, Irena Bobrowska, wspó pracownicy Paw a Supera z okresu,
kiedy pracowa  on w Ameryka skim Komitecie pomocy Polakom na terenie
Rumunii.

W marcu 1940 r. dzi ki zaanga owaniu m.in. dr. Antoniego Wójcickiego
z Marsylii, YMCA zorganizowa a w obozie wojskowym w Carpiagne pierwsz

18 BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 4.
19 A. M. Stefanicka, Zapomniane listy z Coëtquidan, Warszawa 2009, passim; W. Biega ski,

Polskie Si y Zbrojne na zachodzie 1939-1945, Warszawa 1990, passim; W. Biega ski, Regularne
jednostki wojska polskiego na zachodzie. Formowanie, dzia ania bojowe, organizacja metryki
dywizji i brygad Warszawa 1967, s. 25-27; Polskie Si y Zbrojne w drugiej wojnie wiatowej, t. 2:
Kampanie na obczy nie, cz. 2, Londyn 1975, passim.

20 Znajdowa  si  tam rezerwowy o rodek szkoleniowy dla oficerów.
21 Mie ci a si  tu stacja zborna dla oficerów i o nierzy przybywaj cych do Francji przez pa stwa

Europy po udniowo-wschodniej.
22 W trakcie posiedzenia Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1940 r. premier W adys aw Sikorski,
o wiadczy , e „nie mo e zgodzi  si  na przyznanie danych przez dyrektora YMCA
funduszów na podj cie prac we Francji. Skarb Polski tych mo no ci niestety nie posiada”.
PPRM, t. 2, s. 210.
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wietlic  wraz z sal  teatraln , bibliotek 23, ma ym sklepem i kantyn 24.
Wyposa y a j , wed ug ówczesnych mo liwo ci, we wszystkie potrzebne
urz dzenia m.in. sprz ty do uprawiana sportów, odbiornik radiowy, ró norodne
gry oraz czasopisma. Nast pnie planowano otworzy  ognisko YMCA w Pary u
dla parotysi cznej grupy uchod ców polskich. Minister Opieki przyzna  na ten
cel kwot  pi  tysi cy franków subwencji wst pnej, dla podkre lenia wa no ci
tego celu i swego stanowiska dla prac Polskiej YMCA25.

W czerwcu 1940 r. zmieni a si  sytuacja polityczna we Francji26.
W zwi zku z przebiegiem wojny, gwa townym wycofaniem si  w adz
francuskich i polskich z pó nocnej cz ci Francji rozpocz ta dzia alno  Polskiej
YMCA zosta a chwilowo przerwana27. wietlica w Carpiagne ewakuowa a si
wraz z wojskiem. Dnia 24 czerwca 1940 r. Pawe  Super wyjecha  do Ameryki
Pó nocnej, uznaj c e stamt d b dzie móg  skutecznie wspiera  Polsk  YMCA
we Francji28.

Pod koniec czerwca 1940 r. we Francji pozostawa  nadal Zdzis aw
Woydat oraz wolontariusze – cz onkowie biura Polskiej YMCA we Francji:
B. Samborski i I. Bobrowska, pó niej tak e Czes aw Bobrowski, bliski
wspó pracownik P. Supera z Ameryka skiego Komitetu Pomocy Polakom
Rumunii. Tej nielicznej grupie osób uda o si  na pocz tku lipca 1940 r.
opracowa  stan oraz rozmiar potrzeb, na podstawie których przygotowano plan
finansowy YMCA. Kiedy Z. Woydat nawi za  kontakt z P. Superem w Nowym

23  Informacje na temat wyposa enia bibliotek, pozyskiwania ksi ek zamieszczane by y
w „Poradnikach dla pracowników wietlic o nierskich”. Organizacja i prowadzenie bibliotek,
„Poradnik dla pracowników wietlic o nierskich” 1941, nr 8-9.

24  B. Lesiecki, Polska YMCA, okres wojenny, okres powojenny, w: Mobilizacja uchod stwa do
walki politycznej…, s. 189.

25  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 4.
26  Wi cej na ten temat: H. Amouroux, La grande histoire des Français sous l'occupation 1939-

1945, t.  1-10,  Paris  1991,  passim;  F.  Delpla, L’appel du 18 juin 1940, Paris 2000, passim;
E. Dominik, Charles de Gaulle: polityk i wizjoner, Warszawa 2001, passim; J. Eisler,
Kolaboracja we Francji 1940-1944, Warszawa 1988, passim; J. Eisler, Philippe Pétain,
Wroc aw 1991, passim; Ch. de Gaulle, Pami tniki wojenne, t. 1: Apel 1940-1942, Warszawa
1962, passim; M. Gmurczyk-Wro ska, Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec
Polski w latach 1938-1944), Warszawa 2003; passim; T. Janasz, Pa stwo francuskie 1940-1944.
Ideologia, organizacja, prawo, Warszawa – Wroc aw 1977, passim; K. Sosnkowski, Materia y
historyczne, oprac. Józef Matecki, Londyn 1966, passim; T. Wyrwa, Stosunki rz du genera a
Sikorskiego z rz dem Pétaina, „Zeszyty Historyczne” Pary  1992, z. 101, passim; S. Zabie o,
Na posterunku we Francji, Warszawa 1967, passim.

27  B. Lesiecki, Polska YMCA, okres wojenny, okres powojenny, w: Mobilizacja uchod stwa do
walki politycznej…, s. 189; T. Wyrwa, Genera  Sosnkowski o postawie Francuzów wobec
ewakuacji wojska polskiego do Anglii w czerwcu 1940 roku, w: T. Wyrwa, Krytyczne eseje
z historii Polski…, s. 97-112.

28  T. Wyrwa, Francuzi i Polacy podczas okupacji niemieckiej. Wed ug sprawozdania p k./gen.
Józefa Jaklicza, w: T. Wyrwa, Krytyczne eseje z historii Polski…, s. 141-142.



74

Jorku dnia 12 sierpnia przyst pi  do realizacji powy szego planu.
W pocz tkowym okresie z niewielkich, w asnych funduszy, rozpocz to prace
organizacyjne. Sprawdzano, czy mo liwe by oby otwarcie wietlicy w Tuluzie,
mie cie, które by o z jednej strony punktem demobilizacyjnym, z drugiej za
miejscem przyjazdów i odjazdów Polaków. Przyst piono tak e do organizacji
wietlicy w Sierrieres en Chantagne oraz w organizowanym w a nie obozie dla
o nierzy polskich w Chylus. W sierpniu 1940 r. pierwsze rodki finansowe

dotar y z Ameryki Pó nocnej, jednak na sta e, regularne fundusze trzeba by o
poczeka  do lutego 1941 r.

W lipcu 1940 r. Z. Woydat, jako wiceprezes organizacji utworzy  pod
swoim kierownictwem trzyosobowy Komitet Doradczy. W jego sk ad weszli:
Czes aw Bobrowski oraz Bohdan Samborski. Zadaniem tego Komitetu by o
kontrolowanie pracy YMCA, ocena dzia alno ci, wykonanie bud etu, badanie
bilansu, zamkni cie rachunków, wypowiadanie si  w sprawie projektów
ekspansji finansowych.

W pocz tkowym okresie dzia alno ci Polskiej YMCA kontrol  wietlic
zajmowa  si  C.  Bobrowski,  natomiast  B.  Samborski  wraz  z  I.  Bobrowsk
odpowiada  za prowadzenie biura. Kiedy jednak C. i I. Bobrowscy wyjechali do
Lyonu, gdzie zaj li si  organizacj  PCK w okr gu Lyon i Grenoble, obowi zki,
które dotychczas wykonywa  C. Bobrowski, przej  B. Samborski.

Polska YMCA we Francji w swojej dzia alno ci mia a realizowa
okre lone cele, uszeregowane wed ug ustalonej hierarchii. Na pierwszym miejscu
znalaz o si  „czuwanie nad psychik  i morale kombatantów zamkni tych
w obozach wojskowych lub zatrudnionych w kompaniach pracy”29, na drugim –
„czuwanie nad m czyznami spo ród ludno ci cywilnej zamkni tymi
w obozach”30, nast pnie – opiekowanie si  yciem m czyzn – m odych
Polaków, zatrudnionych w kopalniach, fabrykach, pracuj cych osobno lub te
niepracuj cych oraz – „przysposobienie zawodowe (zw aszcza handlowe), w ród
ludno ci cywilnej w obozach lub innych polskich skupiskach”31.

Polska YMCA zwraca a uwag  na to, jak wa ne jest w a ciwe
wychowanie – wychowanie obywatelskie – kszta cenie charakterów, wpajanie
zasad chrze cija skich. Miejscem tej pracy mia y by  tworzone wietlice,
w których odbywa by si  ró norodne spotkania, odczyty, pogadanki, prowadzone
by yby kursy, warsztaty, gry, kluby zainteresowa  specjalnych, czy te  kluby
sportowe32, uruchamiane by yby biblioteki.

29  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 5.
30  Tam e.
31  Tam e.
32  Tam e.
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Niejednokrotnie pracownicy Polskiej YMCA napotykali w swojej pracy
na pewne trudno ci wynikaj ce z nieznajomo ci zasad dzia alno ci tej
organizacji, które mija y dopiero po zapoznaniu si  ze specyfik  instytucji.

Polska YMCA pracowa a w wi kszych obozach dla kombatantów,
w najwi kszym obozie cywilnym w Rivesaltes, w polskich kompaniach pracy,
w punktach cywilnych i obj a swoj  opiek  w ró nych departamentach oko o
2200 o nierzy i oko o 1500 spo ród ludno ci cywilnej.

Do dnia 1 lipca 1941 r. YMCA wyda a na akcj  spo eczno-kulturalno-
o wiatow  we  Francji  500  tys.  fr.,  fundusze  te  pochodzi y  w  ca o ci  ze  Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej33. Ze rodków polskich, w sumie tej znalaz o
si  10 tys. fr., które przekaza  polski dyplomata Feliks Frankowski w Pary u,
a po upadku Francji przej ciowo przy rz dzie kolaboracyjnym w Vichy. Kwota
ta stanowi a symboliczny wyraz uznania w adz polskich dla prac YMCA oraz
zach t  do dalszej pracy. Do ko ca 1941 r. YMCA wyda a ok. 1 mln fr. na
przewidywany rozwój swojej dzia alno ci, organizacja mia a tak e zapewnione
niezb dne fundusze do dalszej pracy.

W organizacji pracy YMCA nie tworzono instancji, hierarchii, biur,
dzia a  jeden dysponent, jeden kierownik prac techniczno-wykonawczych34.
Ka da osoba mia a pracowa  samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie
i ofiarnie35. W zwi zku z rozszerzeniem dzia alno ci Polskiej YMCA konieczne
by o zaanga owanie wi kszej liczby w a ciwych osób: powa nych,
odpowiedzialnych, m drych36. W omawianym okresie Biuro G ówne YMCA
poszukiwa o np. sekretarza biura (osoby ze znajomo ci  stosunków francuskich,
zagadnie  prawnych, gospodarczych, organizacji biurowej, j zyków obcych:
francuskiego i angielskiego); referenta do spraw kulturalno-o wiatowych
(z odpowiednim przygotowaniem naukowym, ze specjaln  znajomo ci
organizacji szkolnictwa zawodowego, handlowego technicznego, znajomo ci
szkolnictwa francuskiego); maszynistki korespondentki (z bardzo dobr
znajomo ci  j zyka francuskiego oraz angielskiego)37.

Prowadzona przez Polsk  YMCA akcja opieku cza na terenie Francji
przewidywa a tworzenie ognisk, organizacj  ró nych kursów, które mog yby
pomóc Polakom w yciu codziennym. YMCA organizowa a kursy
w konkretnych miejscach oraz kursy korespondencyjne, zajmowa a si  m.in.
og oszeniem naboru na te kursy, ustaleniem ich zakresu, programu i czasu
trwania, mo liwo ciami wykorzystania handlowych szkó  francuskich i ich
do wiadcze , zatrudnieniem wyk adowców, dobrze znaj cych teren francuski.

33  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 6.
34  Tam e.
35  Tam e.
36  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 16.
37  Tam e.
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W 1940 r. YMCA rozpoczyna a prac , tworz c ogniska
w miejscowo ciach: Espagots (departament Tarn et Garonne), Idron Tuluzie,
Serrieres en Chantagne, Montmirail (Vaucluse), Grand-Combre (Gard),
Gigondas (Vaucluse), Goudargues (Gard), Baucaire (Vaucluse), Idron (Basses
Pyrénées), Rivesaltes (Pyrénées Orientales), w Ruffioux (Savoie), (Tarn),
w Rignperoux (Isère), w Gnurs par Sugier (Ariege), Cognac les Mines.

Dnia 19 listopada 1940 r. utworzone zosta o Ognisko Polskiej YMCA
w Espagots (Tarn et Garonne). Tego dnia kapelan obozowy ks. Konrad Stolarek
po wi ci  ognisko, a w uroczysto ciach wzi li udzia  dzia acze YMCA (m.in. B.
Samborski), przyby o tak e wielu Francuzów i Polaków. W rejonie tym
przebywa o oko o 800 Polaków38, dla których ju  wcze niej PCK utworzy o
wietlic  oraz kantyny. Polacy jednak nazywali to ognisko „naszym salonem”39,

ze wzgl du na jego wyposa enie, które w porównaniu z innymi wygl da o lepiej.
Mo na by o w nim korzysta  z ró nych gier, sprz tów sportowych, czyta  pras ,
s ucha  radia (dzia a  siedmiolampowy aparat radiowy). W Ognisku
zainstalowano tak e dwa piece. Praca rozwija a si  stopniowo, w miar
powstawania kolejnych zespo ów zainteresowa . Utworzono klub pi ki no nej,
klub gier sportowych, klub bokserski, klub pingpongowy, klub szachistów, klub
warcabistów. Zorganizowano tak e Rad  Ogniska, w której zasiada o
kierownictwo, przewodnicz cy dzia aj cych przy nim klubów, m owie zaufania
z poszczególnych baraków. Zadaniem Rady by o czuwanie nad wszystkimi
sprawami zwi zanymi z w a ciwym funkcjonowaniem Ogniska, nad organizacj
ycia towarzyskiego dla jego cz onków, a tak e podejmowanie decyzji

w sprawach o wiatowych. W po owie marca 1941 r. pewna liczba cz onków
Ogniska wyjecha a z Espagots i Livron do Idron, w zwi zku z tym nie uda o si
w pe ni zrealizowa  zamierzonych planów. Niemniej jednak starano si  dzia a
dalej. W ramach akcji kulturalno-o wiatowej, ka dego dnia o godzinie 10.30
odbywa  si  tzw. ywy dziennik, czyli przekazywanie najwa niejszych
informacji wraz z komentarzem, a na podstawie prezentowanych materia ów
dochodzi o do dyskusji. Trzy razy w tygodniu, w wybrane dni, organizowany by
kurs poprawnego czytania i pisania dla wszystkich ch tnych cz onków YMCA.
Najwa niejszym jednak zadaniem w sferze pracy o wiatowej by a akcja
odczytowa. Do 1 kwietnia 1941 r. odby o si  kilkana cie odczytów, dotycz cych
ró nych zagadnie  takich jak np.: Powstanie Listopadowe; Francja – Polska;
Sport w s u bie celów narodowych; Na szalach wojny i polityki; Warto ci
kulturalne narodu polskiego; Racja podstawowa i warunki sprawiedliwej wojny;
Z zagadnie  geografii gospodarczej Polski; Jak s  rz dzone narody; Systemy
Spo eczne40. Odczytom przys uchiwa o si  oko o 125 osób41.

38  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 7.
39  Tam e.
40  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 8.
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Dnia 13 grudnia 1940 r. w lokalu Domu Polskiego w Tuluzie, przy ulicy
Chalets 54, otwarto kolejne Ognisko, które mia o specjalny charakter, poniewa
w mie cie przebywa a polska kolonia pracowników PCK, Biura Polskiego,
studentów, kombatantów korzystaj cych z opieki medycznej w tamtejszych
klinikach i szpitalach. Du a cz  Polaków pozostawa a w Tuluzie tylko
chwilowo, przejazdem do polskich lub francuskich instytucji. Ka dego dnia
Ognisko rozpoczyna o prac  o godzinie 800, a ko czy o o 2230. Wszyscy ch tni
mogli korzysta  z prasy, z ró nych gier, z biblioteki ze stosunkowo du ym
zasobem zbiorów, dysponowano odbiornikiem radiowym. Organizowano –
w zale no ci od ch tnych – kursy j zyków: francuskiego, angielskiego,
niemieckiego42, imprezy kulturalne np. wyst p chóru Polskiego z Ussat-les-
Bains, wieczór wspó czesnej poezji, wieczór wokalny. W ka dy pi tek
przygotowywano odczyty i dyskusje. Tematyka prezentowanych referatów by a
ró norodna, np. Polska emigracja przedwojenna we Francji; Naturalizowanie si
Polaków we Francji; Francja i Polska racja podstawowa i warunki
sprawiedliwej wojny; Zagadnienie wychowania polskiej emigracji we Francji;
Na szalach wojny i polityki; Wp yw idei Józefa Pi sudskiego na emigracj  polsk
we Francji; Samochodem od Atlantyku do Pacyfiku; Dola robotnika i inteligenta
polskiego w Ameryce; Rola emigracji polskiej we Francji; Realizm polityki
zagranicznej Józefa Pi sudskiego; Pi sudski a poezja polska w dniu 18 maja43.
W organizowanych uroczysto ciach rocznicowych z miejscowym Ogniskiem
wspó pracowa  Chór Polski. Imprezy zgromadzi y ok. 350 osób.

Dnia 24 wrze nia 1940 r. otwarto Ognisko w Serrieres-en-Chantagne
(Savoie), przeznaczone przede wszystkim dla ok. 300 polskich o nierzy
pracuj cych w okolicznych lasach. W pocz tkowym okresie dzia ania powa ny
problem organizacyjny stanowi  brak jakiegokolwiek lokalu. Ostatecznie jednak
uda o si  znale  odpowiednie miejsce, dwie sale w jednym budynku.
W wi kszej z sal umieszczono odbiornik radiowy, odbywa y si  w niej gry
i zabawy, natomiast mniejsz  sal  zaadoptowano na czytelni , w której mia y
miejsce wyk ady. Sal  teatraln  urz dzono w wynaj tym gara u znajduj cym si
s siedniej wiosce.

Dnia 15 marca 1941 r. Ognisko w Serrieres-en-Chantagne zorganizowa o
drugi punkt w miejscowo ci oddalonej o trzy kilometry, w Ruffieux (Savoie),
w zwi zku z umieszczeniem tam nowej polskiej kompanii pracy, pod
kierownictwem Boles awa Przegali skiego (1895-1965)44. Dzia alno  tego

41  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 7.
42  Zg osi o si  46 osób ch tnych do nauki j zyka francuskiego oraz 25 osób na kurs j zyka

angielskiego.
43  rednia ilo  osób uczestnicz cych w odczytach wynosi a oko o 51. BPP, KRPT, syg. tym. 39,

k. 9.
44  Tam e, k. 13.
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Ogniska rozwija a si  w a ciwe, podobnie uk ada a si  wspó praca z francuskimi
w adzami oraz z miejscowym spo ecze stwem. G ównym zadaniem Ogniska
w Serrieres-en-Chantagne by a praca w dziedzinie o wiaty i kultury.
W utworzonej Bibliotece Ogniska zgromadzono ok. 300 tomów (w tym ok. 200
polskich ksi ek), a liczba sta ych czytelników przekracza a 150 osób.
W Ognisku zorganizowano tak e kursy: j zyka francuskiego dla 20 s uchaczy,
rachunkowo ci dla 15 osób, mechaniczno-samochodowy dla 15 s uchaczy,
radiowo-telegraficzny dla 15 s uchaczy. Planowano rozpocz  równie  kurs
j zyka polskiego. Do dnia 29 kwietnia 1941 r. odby o si  12 odczytów, m.in. na
takie tematy jak: Powstanie Listopadowe; Moje prze ycia wojenne; Historia
Sabaudii; W zdrowym ciele zdrowy duch; O Józefie Pi sudskim; Dorobek
gospodarczy Polski; Technika Wspó czesna (dwa wyk ady); Co to jest las;
Higiena pracy; Powstanie Styczniowe; Od Wogezów do Szwajcarii. Natomiast
w sali teatralnej przyjezdni arty ci wystawili sze  przedstawie  skierowanych
do spo eczno ci Serrieres-en-Chantagne. W sali tej organizowano równie
obchody gwiazdki i Powstania Listopadowego. Ognisko rozpisa o konkurs
zwi zany z prze yciami wojennymi45, zorganizowano tak e dwie wycieczki do
St. André46 oraz Chatillon47.

Dnia 12 maja 1941 r. w obecno ci dyrektora B. Samborskiego otwarto
Ognisko w Montmirail (Vaucluse), w o rodku przeznaczonym dla inteligencji.
Korzysta o z niego ok. 100 Polaków (w tym ok. 30 o nierzy48), ponadto
kombatanci i oficerowie. Ognisko to prowadzi o swe prace tak e w kilku
s siednich punktach w Gigondas, Goudargues, Beaucaire, Grand-Combe. Po
uzgodnieniu z polskimi w adzami utworzono w Ognisku Montmirail dwa
referaty – o wiatowy oraz wychowania fizycznego. Kierownikiem Ogniska
i koordynatorem wszystkich prac zosta  in ynier Stefen, natomiast organizacj
ycia sportowego zajmowa  si  Ma kowiak. Referat o wiatowy prowadzi  kursy
j zyka francuskiego, angielskiego, niemieckiego, wydawa  gazetk  obozow  oraz
komunikat codzienny, wiadomo ci na podstawie prasy francuskiej. Gazetki wraz
z komunikatem rozsy ano do innych Ognisk YMCA; zorganizowano tak e chór,
jednak z powodu wyjazdu cz onków zosta  on rozwi zany49.

Ognisko w Grand-Combre (Gard), dzia a o w dwóch kierunkach, z jednej
strony skupia o uwag  na kompanii roboczej licz cej ok. sto osób –
kombatantów, z drugiej za  na tzw. starej miejscowej emigracji, skupionej w tym
rejonie w stosunkowo du ej liczbie. Ognisko dysponowa o bibliotek  licz c  ok.
100 woluminów, sal  do treningów bokserskich, gier sportowych, sal  teatraln ,

45  Wyró niono w nim jedn  prac , któr  pó niej odczytano w trakcie jednego z wieczorów.
46  Uczestniczy o w niej 50 osób. BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 10.
47  Uczestniczy o w niej 40 osób. Tam e, k. 11.
48  B. Gajewicz, Opieka nad kombatantami (1941-1944), Vals-les-Bains 1944, s. 10.
49  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 11.
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stadionem sportowym. W wietlicy wszyscy ch tni mogli czyta  czasopisma,
w tym dzienniki, s ucha  radia, z Ogniska w Montmirail dosy ano gazetk  oraz
komunikaty50.

Ognisko w Gigondas (Vaucluse) wspiera o ok. dwustuosobow  grup
Polaków – kombatantów z kompanii pracy. W urz dzonej w trzech salach
wietlicy zorganizowano kursy j zyka francuskiego, odbywa y si  tak e

patriotyczne pogadanki. Pracami tego Ogniska kierowa  Jan Jaworski51.
Na etapie organizacji znajdowa o si  Ognisko w Goudargues (Gard),

przebywa o tam oko o 150 polskich kombatantów. Dysponowa o ono dwoma
pomieszczeniami, w których zorganizowano bibliotek  oraz prowadzono chór.
Dzi ki wspó pracy z Montmirail do Ogniska przyje d ali wyk adowcy na
pogadanki, dociera a te  gazetka obozowa oraz komunikaty52.

Z podobnym przeznaczeniem zorganizowano Ognisko w Beaucaire
(Vaucluse), które obejmowa o swoj  prac  kompani  licz c  ok. 250
kombatantów. Za o ono tam chór, zorganizowano kursy j zyka francuskiego
w dwóch grupach. Dnia 1 czerwca 1941 r. w obecno ci w adz francuskich
otwarta zosta a wietlica, a opiek  nad tym ogniskiem roztacza  o rodek
Montmirail, który przysy a  prelegentów, gazetk , komunikaty, czasopisma.

Po przeniesieniu polskich o nierzy w okolice Idron (Basses Pyrénées)
utworzono tam Ognisko w przydzielonym przez w adze francuskie du ym
baraku. Funkcj  kierownika pe ni  Edward Borowski (zorganizowa  kluby
sportowe, boisko do siatkówki), kiedy zapad y decyzje o wyje dzie, zast pi  go
Jan Sarnicki.

Ognisko w Rivesaltes umieszczone zosta o we francuskim obozie dla
obcokrajowców cywilnych53. Mia o ono zupe nie inny charakter od pozosta ych,
poniewa  w adze francuskie nie mog y zatrudni  przebywaj cych tam osób. Do
tego o rodka skierowano oko o tysi ca Polaków wysiedlonych z terenów
wschodniej Francji. Budowano tam wietlic , której otwarcie zaplanowano na
sobot  5 lipca 1941 r.54, a funkcj  kierownika mai  pe ni  M. Palmbach55.

W stadium organizacji znajdowa y si  ogniska w Cagnac-les-Mines
(Tarn), w Gnurs- par-Siguer (Ariege), w Rieupeyroux56. Ognisko w Cognac-les-
Mines mia o s u y  150 polskim kombatantom pracuj cym w kopalni oraz
miejscowej polskiej emigracji przedwojennej.

50  Tam e.
51  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 12.
52  Tam e.
53  Tam e; A. Boitel, Le camp de Rivesaltes 1941-1942: du centre d'hébergement au "Drancy de la

zone libre", Perpignan 2001, passim.
54  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 11.
55  Tam e.
56  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 13.
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Organizacj  YMCA rozpocz to tak e w zwi zku z zatrudnieniem
polskiej kompanii przy budowie tamy wodnej w Gnurs-par-Siguer57. Warunki
pracy by y bardzo trudne. O utworzenie Ogniska YMCA w Rieupeyroux
zwróci a si  jedna kompania pracy, która przyby a tu z Idron, pracami
organizacyjnymi kierowa  Ingot58.

Uczestnikiem prac Polskiej YMCA mog a by  ka da osoba, która
uko czy a 18 lat (ch opcy od sko czonych 12 lat), a ponadto wyró nia o j
nienaganne zachowanie, prawy charakter59. Natomiast wolontariuszem YMCA
móg  by  ka dy Polak, chrze cijanin, w wieku 18 lat, osoba o nienagannym
zachowaniu, prawego charakteru, powo ana przez kierownika Ogniska na
wniosek komisji balotuj cej w poszczególnych klubach60. Cz onkami klubów
mogli by  tylko wolontariusze, którzy tak e mogli pe ni  ró ne funkcje
w ognisku, posiadali oni prawo do za wiadcze  oraz odznaki Polskiej YMCA.
Cz onkowie klubów sportowych mieli ponadto prawo do specjalnej odznaki
w czasie wyst pów sportowych. W grupie ch opców wolontariuszem móg  by
ka dy Polak, chrze cijanin, w wieku od 12 lat, nienagannego i prawego
charakteru61.

Przodownikiem Polskiej YMCA móg  zosta  wolontariusz po sze ciu
miesi cach pracy lub je li wcze niej odby  kurs dla przodowników, powo any
przez prezesa polskiej YMCA we Francji, na wniosek ko a przodowników
danego Ogniska62. Przewodnicz cy mieli prawo do legitymacji Polskiej YMCA
i do odznaki organizacyjnej; prezesem klubu lub jego zast pc  móg  by  tylko
przodownik. W dziale ch opców przodownikiem móg  by  wolontariusz który
uko czy  16 lat, po 6 miesi cach pracy lub wcze niej, po odbyciu kursu dla
przodowników, powo any przez prezesa Polskiej YMCA we Francji na wniosek
kierownika Ogniska, poparty przez kierownika dzia u ch opców63.

Kierownicy Ognisk, ich nast pcy, kierownicy dzia ów w Biurze Polskim
YMCA we Francji, zweryfikowani cz onkowie YMCA z Polski mieli prawo do
posiadania legitymacji YMCA oraz specjalnej odznaki weteranów Polskiej
YMCA we Francji64.

Cz onków Komisji Balotuj cej (w ród nich przewodnicz cego),
wolontariuszy w ka dym klubie powo ywa  prezes polskiej YMCA we Francji na

57  C. Laharie, Le camp de Gurs: 1939-1945: un aspect meconnu de l'histoire du Bearn, Biarritz
2005, passim; A. Schramm, B. Vormeier, Vivre à Gurs, Pary  1979, passim.

58  BPP, KRPT, syg. tym. 39, k. 13.
59  BPP, KRPT, syg. tym. 39,k. 15.
60  Tam e.
61  Tam e.
62  Tam e.
63  Tam e.
64  Tam e.
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wniosek prezesa klubu poparty przez kierownika Ogniska. Na czele Ko a
Przewodników Ogniska sta  kierownik Ogniska65.

Przy Polskiej YMCA dzia a o Ko o Prelegentów, w sk ad którego
wchodzili wszyscy prelegenci terenowi YMCA. Od ka dego kierownika Ogniska
wymagano, aby sporz dza  imienny spis prelegentów wraz z adresami oraz
z tematami wyg aszanych przez nich odczytów, ponadto, aby do cza  wykaz
swych uwag do wyg oszonych referatów. Je li nie sprawia oby to wi kszych
problemów, powinien równie  do czy  wykaz tekstów odczytów tych autorów,
którzy wyrazili na to zgod , aby ich prace zakupi a YMCA66. W zale no ci
od umów indywidualnych YMCA mia a nabywa  teksty odczytów w cenie od
500 do 1 000 fr. Autorzy, którzy chcieliby wyg osi  osobi cie swój odczyt, na
pro b  YMCA powinni byli powiadomi  o tym kierownika danego Ogniska67.

Kierowników Ognisk proszono równie  o redagowanie raportów
miesi cznych z ich dzia alno ci (takie materia y stanowi yby cenne ród o do
przegl du prac YMCA), a ponadto o nadsy anie korespondencji, prac YMCA,
prac poszczególnych cz onków, które mog yby stanowi  podstaw  nowego
dzia u – dzia u literackiego68.

Wieloaspektowa dzia alno  Polskiej YMCA we Francji
w pocz tkowym okresie drugiej wojny wiatowej pozytywnie oddzia ywa a na
trudne codzienne ycie polskich uchod ców69. Poprzez tworzenie Ognisk
w ró nych departamentach Francji Polska YMCA stara a si  dotrze  do jak
najwi kszej liczby Polaków. Tworzenie bibliotek, organizacja ró norodnych
kursów oraz imprez kulturalnych, nauka j zyków obcych: francuskiego,
angielskiego czy te  niemieckiego mia y przyczyni  si  do poprawy warunków
trudnej egzystencji Polaków na ziemi francuskiej.

65  Tam e.
66  Tam e.
67  BPP, KRPT, syg. tym. 39,k. 16.
68  Tam e.
69  B. Gajewicz, Opieka nad kombatantami…, op. cit., s. 10.
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Przyczynek do dzia alno ci polskiej YMCA we Francji w latach 1939-1941

Contribution to the activity of the Polish YMCA in France in the years 1939-
1941
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we Francji
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Streszczenie

W tragicznych dla Polski i jej mieszka ców latach drugiej wojny wiatowej,
niezaprzeczalnie pozytywn  rol  spe ni a polska YMCA. Autorka artyku u
ukazuje jej dzia alno  w ród polskich uchod ców wojennych w Rumunii, na
W grzech i we Francji. Polska YMCA realizowa a wszechstronn  pomoc
materialn , prawn , kulturaln , o wiatow  tysi com Polaków wyrwanych ze
swoich domów, rzuconych na niepewny los wojennego tu acza.

Summary

In  the  tragic  time  for  Poland  and  its  people  during  the  Second  World  War,  the
Polish YMCA played a positive role. The article presents its activities among the
Polish war refugees in Romania, Hungary and France. Polish YMCA
implemented a comprehensive financial, legal, cultural, educational support for
thousands of Poles uprooted from their homes.
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DZIA ALNO  PCK – TOWARZYSTWA POMOCY POLAKOM
W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1939-1950

Uwagi wst pne o dzia alno ci PCK-TPP w latach 1939-1945

Odtwarzaj c dzia alno  Polskiego Czerwonego Krzy a i Towarzystwa
Pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii, nale y w pierwszym rz dzie zwróci
uwag  na tragedi  narodu polskiego zapocz tkowan  wybuchem drugiej wojny
wiatowej i na takim tle scharakteryzowa  prac  tych instytucji.

W nast pstwie dokonanego w Moskwie w sierpniu 1939 r. porozumienia
mi dzy Rosj  a Niemcami i wybuchu wojny, spad y na ludno  polsk  ciosy
z dwu stron. Wojna sprowadzi a wiele nieszcz  na naród polski, zniszczy a
du  cz  dorobku z lat niepodleg o ci. Nast pi y na wielk  skal  deportacje
ludno ci. Równolegle z aresztowaniami i wywo eniem ludno ci polskiej przez
Niemców z ziem zachodnich – odbywa y si  aresztowania i deportacje
dokonywane przez w adze sowieckie z ziem wschodnich Polski. Polacy stali si
narodem wi zionych i deportowanych. Wed ug statystyk polskich od wrze nia
1939 r. do czerwca 1941 r. deportowano w g b Rosji ponad 1,5 mln osób.
Oprócz ludno ci deportowanej do Niemiec i Rosji znalaz a si  poza granicami
Polski trzecia grupa Polaków, tzw. uchod ców politycznych, którym uda o si
uciec z Polski do krajów neutralnych lub alianckich. Do tej grupy nale y te
zaliczy  o nierzy internowanych po kampanii wrze niowej w Rumunii i na
W grzech. Uda o si  im w du ej liczbie opu ci  obozy internowanych i nast pnie
znale  si  przewa nie w szeregach armii polskiej we Francji, na rodkowym
Wschodzie a nast pnie w Wielkiej Brytanii.

Od pocz tku wojny przed rz dem polskim na uchod stwie stan o
zagadnienie przyj cia z pomoc  ludno ci polskiej tak w Polsce jak i poza jej
granicami. Zadanie nie by o atwe ze wzgl du na ogrom potrzeb i trudn  sytuacj
w jakiej znalaz o si  ca e spo ecze stwo polskie, a tak e ze wzgl du na trudno ci
w dotarciu do potrzebuj cych. Instytucj , która mia a najwi cej mo liwo ci
w tym zakresie by  Polski Czerwony Krzy  z siedzib  w Londynie.

Powsta  on we Francji w jesieni 1939 r., kiedy po kl sce wrze niowej
znalaz y  si  tam  legalne  w adze  polskie  z  Prezydentem  i  Rz dem  RP.  Kl ska
Francji w 1940 r., spowodowa a ewakuacj  urz dów cywilnych, armii polskiej
i cz ci ludno ci cywilnej do W. Brytanii. W sierpniu 1940 r., PCK rozpocz
prac  w Londynie i nawi za  wspó prac  z Mi dzynarodowym Czerwonym
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Krzy em, analogicznymi instytucjami brytyjsk , ameryka sk , kanadyjskim, jak
i z organizacjami czerwonokrzyskimi uchod czymi (Belgii, Czechos owacji,
Francji, Grecji, Jugos awii, Luksemburga), które w wyniku dzia a  wojennych
znalaz y równie  schronienie na terenie W. Brytanii. Najwi ksz  pomoc
materialn  PCK otrzymywa  ze Stanów Zjednoczonych z nast puj cych
instytucji: Rady Polonii Ameryka skiej, instytucji ko cielnych: Komitetu
Biskupów Ameryka skich-sekcja polska; National Catholic Welfare Conference
(S u ba Pomocy Katolickiej Polakom)-sekcja polska; instytucji rz dowych: War
Relief Services; National War Fund1.

Przez ca y okres wojny PCK w Londynie realizowa a zadania poprzez
Delegatury w ró nych cz ciach wiata. Delegatury na kontynencie europejskim
istnia y w Niemczech, we W oszech, w Szwajcarii, w Szwecji (Dania,
Norwegia), w Belgii (Holandia, Luksemburg), we Francji, w Hiszpanii,
w Portugalii, w Grecji. W krajach rodkowego Wschodu oraz w Azji i Afryce:
delegatury na Liban i Syri , w Palestynie, w Egipcie, w Chinach, w Indiach,
w Afryce Wschodniej. W Ameryce i Dominiach Brytyjskich: w Argentynie,
w Brazylii, na Kubie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Unii
Po udniowo-Afryka skiej, w Australii, w Nowej Zelandii.

Dzia alno  PCK w Londynie w czasie wojny pod a a g ównie
w nast puj cych kierunkach: 1. Pomoc je com wojennym i internowanym;
2. Pomoc Polakom w Rosji i ewakuowanym z Rosji na tereny Bliskiego
i rodkowego Wschodu, Afryki i Indii; 3. Wspó praca z Polskimi Si ami
Zbrojnymi w W. Brytanii, na Bliskim Wschodzie i we W oszech; 4. Pomoc
ludno ci w Polsce; 5. Poszukiwania i po rednictwo w korespondencji. PCK
w dzia alno ci swojej dociera  wsz dzie gdziekolwiek znale li si  Polacy.
Organami, którymi Zarz d G ówny w Londynie pos ugiwa  si  w wype nianiu
zada , by y Delegatury PCK. Powstawa y w miar  potrzeby; kiedy ludno
polska z pewnych krajów odp ywa a, równie  i placówki PCK ulega y likwidacji,
wzgl dnie ograniczano ich dzia alno  do koniecznego minimum.

W latach 1940-1942 kiedy by y mo liwo ci wysy ania pomocy do
okupowanego przez Niemcy kraju z pa stw neutralnych jak i pomocy dla je ców
wojennych w obozach w Niemczech, powsta y Delegatury PCK w Szwecji,
Szwajcarii, Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Za po rednictwem tych placówek
Zarz d G ówny PCK w Londynie wysy a  paczki je com, internowanym oraz
indywidualnie Polakom w Polsce pod okupacj  niemieck . Niezale nie od

1  W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza Historia Polityczna Polski, Tom 3 1939-1945, Londyn 1960,
s.  1-82;  Polski  Czerwony  Krzy  przy  Rz dzie  Polskim  na  Emigracji  we  Francji  powo ano  7
listopada 1939 r. i dzia a  do 14 czerwca 1940. W Londynie: przewodnicz cym Rady G ównej
PCK by  gen. Aleksander Osi ski od 13 sierpnia 1940 r. do wrze nia 1945 r. Prezesem Zarz du
G ównego by  W odzimierz Koskowski od 13 sierpnia 1940 r. do wrze nia 1945 r., Archiwum
Londy skiego PCK, sygn. 1, dalej cytuj  ALPCK.
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tego g ównego zadania placówki te po redniczy y w korespondencji
i w poszukiwaniach rodzin mi dzy Polakami na Zachodzie a ich bliskimi
b d cymi w Polsce, lub w krajach pod okupacj  niemieck .

Równocze nie w tym samym okresie powsta y Delegatury PCK
w Stanach Zjednoczonych, na Kubie, w Argentynie, Brazylii, Peru, Chile,
Urugwaju, Afryce Po udniowej i Egipcie. Bardzo wa nym zadaniem tych
placówek by o propagowanie celów PCK w ród miejscowego spo ecze stwa
i agend rz dowych, poszukiwanie zasobów materialnych potrzebnych do
dzia alno ci, zakup i transport towarów i ekwipunku potrzebnego w dzia alno ci
PCK na innych terenach. Szczególn  rol  odegra  PCK w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie umia  przekona  do niesienia pomocy
spo ecze stwo oraz agendy rz dowe, zw aszcza National War Fund, który
zobowi za  si  dostarcza  odpowiednich funduszów na prowadzenie akcji PCK.

Zagadnienie niesienia pomocy ludno ci polskiej deportowanej do Rosji
Sowieckiej sta o si  aktualne dopiero po zawarciu umowy polsko-sowieckiej z 30
lipca 1941 r. W umowie tej Rosja zobowi za a si  do zwolnienia wszystkich
obywateli polskich, którzy pozbawieni przebywali na jej terytorium. W wyniku
tej umowy zezwolono formalnie rz dowi polskiemu i Ambasadzie RP na
wykonywanie opieki nad obywatelami polskimi w ZSSR. W akcji niesienia
pomocy ludno ci polskiej usi owa  w czy  w PCK. Niestety, rz d sowiecki nie
zgodzi  si  na prowadzenie dzia alno ci PCK w Rosji i dlatego trzeba by o
ograniczy  si  do wysy ania zaopatrzenia do dyspozycji Ambasady RP
w Moskwie (od 1 listopada 1941 r. do 26 kwietnia 1943 r. w Kujbyszewie).

Na wiosn  i w lecie 1942 r. Armia Polska zosta a ewakuowana z Rosji na
rodkowy Wschód. W ten sposób uratowa o si  wówczas 77 tys. o nierzy i 37

tys. osób cywilnych, które wyjecha y jako rodziny wojskowe. Z liczby
kilkutysi cznej ludno ci polskiej deportowanej wg b Zwi zku Sowieckiego,
w 1942 r. tylko oko o 115 tys. zdo a o opu ci  jego granice. W kwietniu 1943 r.
Rz d Sowiecki zerwa  stosunki dyplomatyczne z rz dem polskim w Londynie.
W nast pstwie tego ludno  polska, która pozosta a w Rosji, zosta a pozbawiona
opieki i pomocy z zewn trz. Ewakuacja Armii Polskiej z Rosji i wraz z ni
ludno ci cywilnej do Persji, a nast pnie do innych krajów, postawi a przed PCK
nowy problem, mianowicie zagadnienie opieki nad o nierzami Armii Polskiej na
Wschodzie i t  grup  ludno ci polskiej cywilnej, która znalaz a si  w tamtych
krajach. W latach 1942-1944 powsta y Delegatury PCK w Iranie, Iraku, przy
Dowództwie Armii Polskiej na Wschodzie, w Indiach, w Afryce Wschodniej,
w Po udniowej Rodezji, w Libanie i Syrii, oraz w Palestynie.

Pod koniec wojny, a zw aszcza po zaj ciu przez wojska alianckie
Niemiec w maju 1945 r., stan o przed PCK zagadnienie opieki nad by ymi
wi niami obozów koncentracyjnych, by ymi je cami wojennymi, ludno ci
wywiezion  na roboty. W latach 1944-1945 utworzono Delegatury w Belgii,
z zasi giem na Holandi  i Luksemburg, w Grecji, a przede wszystkim
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w Niemczech. Delegatura PCK przy 2 Korpusie Polskim, utworzona na wiosn
1944 r., opiek  sw  obj a ludno  polsk  we W oszech i Austrii. Równocze nie
po oswobodzeniu Francji rozpocz a jawn  dzia alno  tamtejsza Delegatura
PCK, która przez ca y czas okupacji niemieckiej dzia a a pod nazw
Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji (TOPF). Delegatura PCK
w Szwecji po zako czeniu wojny rozci gn a sw  dzia alno  na Dani
i Norwegi .

Do po owy 1945 r. podstaw  dzia alno ci PCK by y dotacje rz du RP na
uchod stwie w Londynie, Polskich Si  Zbrojnych, Rady Polonii Ameryka skiej,
War Relief Services, National Catholic Welfare Conference, Cooperative for
American Remittances to Europe, Inc. I, innych instytucji charytatywnych.
Wp ywy z tych róde  wynosi y przeci tnie do ko ca 1945 r. ponad 3 mln
dolarów rocznie. Po zako czeniu wojny, kiedy PCK stan  wobec ogromnych
zada  niesienia pomocy rodakom w Europie, nast pi a zasadnicza zmiana
w finansach. Dotychczasowe subwencje na których opiera a si  dzia alno  PCK
usta y. Nast pi o to w wyniku cofni cia uznania rz dowi RP w Londynie w lipcu
1945 r. przez g ównych aliantów. Ten fakt wp yn  zdecydowanie na zakres
i form  dzia alno ci PCK2.

W tej nowej sytuacji Zarz d G ówny PCK musia  tak kierowa  polityk
opieku cz , aby koncentrowa  swoje mo liwo ci na celach najwa niejszych.
W hierarchii potrzeb na plan pierwszy wysun a si  wówczas pomoc dla ludno ci
polskiej w Zachodniej Europie, a zw aszcza dla uchod ców (DP-isów).
Przeprowadzono daleko id ce oszcz dno ci, zw aszcza na tych terenach,
z których ludno  polska zosta a ju  ewakuowana, lub potrzeby jej cho  w cz ci
zosta y zaspokojone. Inne organizacje, szczególnie Rada Polonii Ameryka skiej
i organizacje charytatywne przej y w zdecydowanej wi kszo ci prace PCK.
Utrzymywanie szeregu Delegatur PCK by o ju  niecelowe i dlatego w latach
1945 i 1946 zamkni to wi kszo  z nich.

Lata 1945-1946 by y okresem, w którym niezale nie od trudno ci
materialnych, Zarz d G ówny PCK musia  si  boryka  z przeszkodami natury
polityczno-prawnej, jakie powsta y w wyniku cofni cia uznania rz dowi
polskiemu na uchod stwie w Londynie. Zarz d G ówny PCK nie uzna
narzuconej Polsce administracji Bieruta i nie podporz dkowa  si  powsta emu
pod auspicjami nowego re imu Zarz dowi G ównemu PCK w Warszawie.
Instytucja londy skiej PCK postanowi a zachowa  zupe n  niezale no .
Utrzymanie jej wobec presji czynników warszawskich, nie by o atwe i Zarz d
G ówny PCK w Londynie by  zmuszony w pa dzierniku 1946 r. zmieni  nazw
na Towarzystwo Pomocy Polakom, Relief Society For Poles. W rezultacie tej

2  ALPCK,  sygn.  2,  uwagi  ogólne  o  dzia alno ci  PCK w czasie  drugiej  wojny  wiatowej  (1939-
-1945), s. 5-9.
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zmiany dzia alno  PCK w Londynie zosta a prawnie przekazana Towarzystwu
Pomocy Polakom-Relief Society for Poles i od listopada 1946 r. rozpocz a
dzia alno  nowa instytucja jako kontynuacja Polskiego Czerwonego Krzy a na
Obczy nie.

Mimo  zmiany  nazwy  w  1946  r.  nie  by o  przerwy  w  dzia alno ci  PCK.
W praktyce poza nazw  nic si  nie zmieni o. Cele które przy wieca y PCK na
obczy nie,  pozosta y  te  same.  Zarz d,  pracownicy  tak  w  Centrali  jak
w Delegaturach, pozostali ci sami. Genera owa Helena Sikorska, która obj a
przewodnictwo PCK w 1944 r., w dalszym ci gu pe ni a t  funkcj . TPP by o
organizacj  charytatywn  apolityczn , która w miar  swych si  i mo liwo ci
spieszy a z pomoc  wszystkim rodakom bez wzgl du na ich przekonania
polityczne, którzy takiej pomocy potrzebowali, znajduj c si  czy to w Polsce, czy
poza jej granicami3.

Dzia alno  Towarzystwa Pomocy Polakom w latach 1945-1950

Zako czenie wojny w Europie postawi o przed Towarzystwem Pomocy
Polakom nast puj ce problemy: 1. Pomoc uchod com polskim, którzy po kl sce
Niemiec znale li si  na terenie Niemiec i Europy Zachodniej. 2. Poszukiwania
osób. 3. Pomoc Polsce. 4. Dzia alno  na rzecz Polskich Si  Zbrojnych, pó niej
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, (Polish Resettlement
Corp) i uchod ców polskich w Wielkiej Brytanii.

Pomoc uchod com polskim w Europie Zachodniej

W miar  uwalniania kontynentu przez wojska alianckie i w lad za
posuwaj cymi si  armiami alianckimi powstawa y Delegatury Londy skiego
PCK na uwolnionych terenach. Na terenie Niemiec w 1945 r. przebywa o ponad
1,9 mln ludno ci polskiej (1,2 mln w trzech strefach zachodnich i 0,7 mln
w strefie radzieckiej). W maju 1945 r. Delegat PCK przyby  na teren Niemiec,
w ród powojennego chaosu, zniszczenia, nieustannego ruchu ludno ci, trudno ci
transportowych i aprowizacyjnych, powstawa y zr by organizacji opieku czej.
W dniu 27 maja 1945 r., podpisano w Wersalu umow  z UNRRA, niestety
zerwan  po kilku miesi cach pod naciskiem Warszawy. Wówczas z pomoc
materialn  przyszed  rz d polski na uchod stwie w Londynie, ograniczaj c
dzia alno  do strefy okupacyjnej brytyjskiej. Akcj  opieku cz  prowadzono za
po rednictwem pi ciu pod delegatur: Iserlohn-obejmowa a Westfali  i Nadreni ;
Selze obok Hanoweru-obejmowa a doln  Saksoni ; Lubeka-obejmowala

3  ALPCK,  sygn.  3;  Z.  Abramek, Powstanie i dzia alno  Polskiego Czerwonego Krzy a (1912-
-1951), Polski Czerwony Krzy , Zarz d Okr gowy, Warszawa 2001.
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Schlezwig-Holstein i okolice; Cloppenburg-zachodni  cz  Saksonii; Goslar-
wschodni  cz  Saksonii. W strefie okupacyjnej ameryka skiej akcj
prowadzono przez ekspozytur  w Hanau pod Frankfurtem oraz w Monachium,
Norymberdze i Karlsruhe. W strefie francuskiej utworzono dwie placówki

cznikowe z siedzib  w Koblencji i Schrambergu. Dzia alno  opieku cz  nad
ludno ci  polsk  w Niemczech w pierwszych miesi cach po wojnie mo na
podzieli  nast puj co:

A. Zaopatrzenie ogólne. Delegatura PCK rozpocz a rozdawnictwo
w ród uchod ców polskich ywno ci, odzie y, papierosów, pocz tkowo
w ma ych, ale w miar  up ywu czasu stale rosn cych ilo ciach. By a to pomoc
materialna, ale nosi a ona cechy tak e pomocy moralnej. Pomog a prze ama
psychiczne kompleksy, da a Polakom poczucie przynale no ci do ludzi wolnych.
Od po owy czerwca 1945 r. do ko ca 1945 r. Delegatura rozprowadzi a w ród
uchod ców nast puj ce ilo ci zaopatrzenia: papierosy – 53 miliony sztuk; tyto  –
29,3 tys. funtów; myd o-133,6 tys. funtów; obuwie 15,2 tys. par, odzie y – 126
ton; ywno ci – 736 ton; ro nych towarów-14 ton; ksi ki – 72 tys. egzemplarzy;
lekarstwa – 42 tony; tran – 22 tys. litrów.

B. Poszukiwanie zaginionych osób. Niezmiernie wa nym zadaniem by o
niezw oczne zorganizowanie biura poszukiwa . Po wojnie miliony rozrzuconych
osób szuka y si  wzajemnie i trzeba by o im pomóc. Delegatura przyst pi a do
spisywania wszystkich uchod ców polskich w Niemczech. Nawi za a
wspó prac  z biurem poszukiwa  w Centrali PCK w Londynie, z biurem
poszukiwa  Mi dzynarodowego Czerwonego Krzy a w Genewie, z biurem
UNRRA’y. Delegatura przyst pi a do spisu zmar ych Polaków na terenie
Niemiec. Wymaga o to analizy list zmar ych w obozach koncentracyjnych
i wi zieniach, przes uchiwania wiadków, odszukiwania grobów.

C. S u ba zdrowia. Delegatura przyst pi a do zorganizowania w asnej
s u by zdrowia. Przej a i urz dzi a trzy szpitale, w których pracowa
wykwalifikowany personel medyczny, spo ród polskich dipisów. Zorganizowano
izby chorych i placówki pierwszej pomocy. Personel sk ada  si  z oko o dwustu
lekarzy i oko o czterystu sióstr PCK. W Brukseli zorganizowano sk adnic
lekarstw, z której w czerwcu 1945 r. wys ano 16 ton najbardziej potrzebnych
lekarstw do poszczególnych obozów w Niemczech. Ju  w po owie 1945 r. PCK
zaopatrywa  w lekarstwa i ekwipunek 355 o rodków zdrowia, szpitali,
obozowych izb chorych na terenie zachodnich stref okupowanych Niemiec.

D. Szkolnictwo. Zaraz po wojnie powsta o zagadnienie utworzenia szkó
dla m odzie y i kursów dokszta caj cych dla osób doros ych. PCK powo a
Central  Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Przyst pi a ona do organizowania
przedszkoli, szkolnictwa powszechnego, redniego, kursów zawodowych,
kursów dokszta caj cych. Delegatura PCK zaopatrzy a szko y w materia y
pi mienne, przyst pi a do wydawania podr czników, których brak dawa  si
dotkliwie odczu . Zaj a si  do ywianiem ucz cej si  m odzie y. Personel
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nauczycielski zaopatrywa a w odzie , bielizn , obuwie, niezale nie od sta ej
pomocy w formie przydzia ów ywno ci i papierosów. Innym przejawem
dzia alno ci by a opieka nad matk  i dzieckiem. W 1945 r. dostarczy a do
obozów w strefie brytyjskiej 18 tys. litrów tranu, 4 tys. litrów syropu g ogowego
i 145 ton skondensowanej ywno ci. Delegatura rozpocz a akcj  odszukiwania
skradzionych w czasie wojny przez Niemców dzieci polskich. Szczególn  trosk
otoczy a sieroty przebywaj ce na terenie Niemiec bez opieki4.

Pomoc w repatriacji do Polski

Je li chodzi o zagadnienie powrotu do Polski, Delegatura wstrzyma a si
od jakiejkolwiek propagandy za lub przeciw repatriacji. Tym osobom, które
wyrazi y ch  powrotu, PCK pospieszy  z pomoc . W tym celu zorganizowa
swoje placówki na punktach repatriacyjnych w Luneburgu i Pil nie, zaopatruj c
repatriantów w dodatkow  ywno , papierosy i lekarstwa na drog .

Na pocz tku 1946 r. Delegatura PCK przechodzi a kryzys, istnienie jej
i dzia alno  na terenie Niemiec by y powa nie zagro one. W tym czasie
przyby a na teren Niemiec delegacja Zarz du G ównego PCK z Warszawy.
Powo uj c si  na oficjalnie uznawany PCK w Warszawie, i maj c poparcie rz du
Bieruta, zawar a umow  z UNRRA, na mocy której obj a formalnie opiek  nad
polskimi uchod cami w Niemczech. W nast pstwie tego zerwa a umow  zawart
uprzednio z PCK w Londynie, uniemo liwiaj c prac  Delegatury w strefie
ameryka skiej. Zasi g pracy w Niemczech ograniczony zosta  wy cznie do
terenu stacjonowania o nierzy 1 Dywizji Pancernej i 1 Samodzielnej Brygady
Spadochronowej oraz rodzin wojskowych. Nale y jednak stwierdzi , e mimo
dotkliwie ograniczonego zakresu dzia alno ci, Delegatura londy skiego PCK
wszelkimi mo liwymi sposobami dociera a z pomoc  do o rodków polskich
w ca ych zachodnich okupowanych Niemczech. Po zerwaniu umowy przez
UNRRA, Zarz d PCK z siedzib  w Londynie natychmiast przekaza  magazyny
i ca  dzia alno  delegatowi Rady Polonii Ameryka skiej na Niemcy, aby tym
samym uchroni  mienie przed przej ciem przez administracj  warszawsk .

Zarz d zdawa  sobie spraw , e czynniki warszawskie i UNRRA d y y
wszelkimi sposobami do usuni cia Delegatury Londy skiego PCK z terenu
Niemiec, pozbawi  ludno  polsk  pomocy, aby w ten sposób wywrze  na ni
presj  w kierunku jak najliczniejszej repatriacji. Zachowuj c obiektywny
stosunek do zagadnienia repatriacji, PCK postanowi  wbrew rozlicznym
przeszkodom utrzyma  sw  Delegatur  w Niemczech i nie pozostawi  Polaków
bez opieki ze strony niezale nej polskiej instytucji charytatywnej. Zasadnicza

4  Archiwum Towarzystwa Pomocy Polakom-Relief Society for Poles w Londynie, sygn. 1, s. 10-
-12, dalej cytuj  ATPP.; Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, Archiwum TPP, sygn.
101, dalej cytuj  APOL.
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zmiana nast pi a w 1947 r., kiedy po ostatecznej likwidacji oddzia ów Polskich
Si  Zbrojnych na terenie Niemiec oraz zako czeniu masowej repatriacji, w adze
brytyjskie uzna y Delegatur  Towarzystwa Pomocy Polakom jako organizacj
charytatywn  uprawnion  do dzia alno ci opieku czej na rzecz polskich
wysiedle ców (dipisów) w strefie brytyjskiej. Podstaw  prawn  dzia alno ci TPP
w Niemczech by o oparcie jej o dowództwo brytyjskie Armii Renu. Jednocze nie
powierzono TPP zadania w zakresie powierzania pomocy dla zorganizowanych
przez w adze brytyjskie Oddzia ów Wartowniczych i Oddzia ów Pracy tzw. Civil
Mixed Watchmen Sernice (CMWS) i Civil Mixed Labour Organisation (CMLO),
obejmuj cych razem 21 tys. ludzi, rekrutowanych spo ród dipisów (Polacy,
Ba towie, Jugos awianie). Dzi ki temu zosta a ustabilizowana sytuacja prawna
PCK-TPP. Jak wy ej zaznaczono by a to ta sama londy ska PCK, tylko pod
nazw  TPP. W strefie francuskiej pod koniec 1947 r. za zgod  w adz, utworzona
zosta a ekspozytura TPP, która bez przeszkód prowadzi a dzia alno . W strefie
ameryka skiej pertraktacje trwa y a  do pocz tku 1949 r., gdzie wraz
z International Refugee Organization (IRO) pozwolono na dzia alno
charytatywn 5.

Dzia alno  Towarzystwa Pomocy Polakom w latach 1947-1948

Pomoc by a prowadzona w ramach akcji opieki nad o nierzami PSZ.
Obejmowa a oko o trzech tys. osób, zgrupowanych w czterech obozach.
W ka dym z tych obozów zosta y utworzone zespo y, do zada  których nale a o:
a) prowadzenie poradni i stacji opieki nad matk  i dzieckiem; b) zaopatrywanie
w materia y sanitarne i lekarskie; c) udzielanie pomocy indywidualnej (odzie ,
obuwie, bielizna, papierosy); d) prowadzenie wietlic i bibliotek; e) prowadzenie
kursów, szycia, j zyka angielskiego i innych; f) opieka nad rodzinami, które nie
mieszka y w obozach, tylko w ich okolicy.

Zaopatrzenie ogólne. W 1947 r. liczba uchod ców polskich
w Niemczech wynosi a oko o 240 tys. osób. Wskutek repatriacji i emigracji do
Francji, Belgii i krajów zamorskich, liczba ta pod koniec 1948 r. spad a do oko o
174 tys. osób. Wobec braku odpowiednich rodków finansowych, pomoc TPP
musia a si  ograniczy  tylko do pewnych kategorii osób, jak: chorzy i inwalidzi,
m odzie  szkolna, studenci wy szych uczelni, pomoc indywidualna, niedawno
przybyli z Polski. W 1947 r. udzielono nast puj cej pomocy: ywno  68.283 kg;
odzie , bielizna 30.036 sztuk; obuwie 1.862 par; myd o 2.586 kg; artyku y
toaletowe 13.156 sztuk; wyprawki dla niemowl t 114 kompletów; papierosy
29.731,544 sztuk; tyto  29.071 uncji.

5  ATPP, sygn. 5, s. 12-15; APOL, sygn. 102; D. Sula, Dzia alno  przesiedle czo-repatriacyjna
Pa stwowego Urz du Repatriacyjnego w latach 1944-1951, Lublin 2002, s. 142-156.
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W latach 1947-1948 w zakresie opieki nad chorymi w zachodnich
strefach okupacyjnych, zw aszcza okupacji brytyjskiej Niemiec, nast pi y
zasadnicze zmiany. Szpitale dla DP-isów b d ce pocz tkowo pod
kierownictwem lekarzy wy onionych spo ród DP-isów, obs ugiwana przez
personel z o ony z DP-isów, przesz y pod administracj  i kierownictwo
niemieckie. W konsekwencji szpitale tzw. samorz dowe DP-isów przesta y
istnie . W szpitalach pozostali tylko lekarze niemieccy pod kontrol  brytyjskiego
Senior Medical Officer. Delegatura TPP zaopatrywa a je w leki i specyfiki,
których szpitale nie posiada y w swej dyspozycji, oraz w ywno  potrzebn  na
do ywianie chorych uchod ców polskich. Punkt ci ko ci akcji Delegatury TPP
przesun  si  na zaopatrywanie obozowych Izb Chorych oraz o rodków
m odzie y szkolnej. Natomiast chorym Polakom znajduj cym si  w szpitalach
niemieckich przychodzi a Delegatura TPP z pomoc  indywidualn  w formie
paczek ywno ciowych i lekarstw, stosownie do zalece  lekarzy. W ród
artyku ów dostarczanych przez Delegatur  nale y szczególnie wymieni :
glukoz , witaminy, tran, do ywianie dla dzieci i chorych, materia y opatrunkowe,
sprz t ambulatoryjny, narz dzia chirurgiczne, strzykawki. Z ramienia Delegatury
TPP pracowa y dwie ruchome kliniki dentystyczne, z których jedna do wrze nia
1948 r. przyj a ponad dwa tys. pacjentów z o miu obozów, druga klinika
w strefie brytyjskiej przyj a oko o dwa tys. pacjentów.

Kartoteki biura Poszukiwa  i Informacji z lat 1945-1947 i materia y
archiwalne zosta y w obawie przed mo liwo ci  zaj cia ich przez w adze
warszawskie przewiezione do Centrali TPP w Londynie. W kwietniu 1947 r.
nowo zestawiona kartoteka Delegatury obejmowa a 95% Polaków
przebywaj cych w strefie brytyjskiej i liczy a 121.525 pozycji. Na dzie  31
grudnia 1948 r. kartoteka Biura Poszukiwa  Delegatury zawiera a 183.242
nazwiska. Kartoteka zmar ych Polaków w Niemczech prowadzona przez
Delegatur  obejmowa a 58.676 pozycji. Delegatura prowadzi a kartotek
repatriacyjn  Polaków, która w grudniu 1947 r. wynosi a 431.136 nazwisk.
W ci gu 1948 r. wp yn o do Delegatury TPP zapyta  odno nie poszukiwa  osób
42.285, z tego z IRO 37.348, z Polski 3.974, z innych krajów 963. Liczba
pozytywnych wyników poszukiwa  wynios a oko o 12%.

Dzia alno  kulturalno-o wiatowa Delegatury polega a na:
1. Rozprowadzaniu ksi ek w szpitalach i o rodkach kszta c cej si  m odzie y
w polskich obozach DP-isów, w oddzia ach CMWS i CMLO, w wi zieniach oraz
w ród indywidualnie zg aszaj cych si  Polaków. Rozprowadzanie ksi ek
w o rodkach mia o miejsce na zasadzie wypo yczania; 2. Akcji organizowania
wyst pów artystycznych czo ówek Delegatury TPP w szpitalach, o rodkach
m odzie y. Do grudnia 1948 r. wyst py artystyczne by e bezp atne. Od stycznia
1949 r. za drobnymi op atami wst pu. Dochód z tych imprez odprowadzony by
na specjalny fundusz pomocy chorym na gru lic  i inwalidom polskim
w szpitalach. Urz dzono oko o 115 koncertów i imprez artystycznych. W 1947 r.
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Delegatura rozprowadzi a: ksi ek polskich beletrystycznych 3.465; naukowych
2.866; angielskich 1.030. Zorganizowa a 191 bibliotek obozowych licz cych

cznie 14.670 ksi ek. Razem do dyspozycji polskich uchod ców dostarczono
22.040 ksi ek6.

Nauczanie i wychowanie religijne

W ramach Delegatury TPP i w cis ej wspó pracy z Central  Szkolnictwa
Polskiego w Niemczech funkcjonowa  referat nauczania i wychowania
religijnego Delegatury. Kierownik tego referatu by  równocze nie inspektorem
religii w polskich szko ach w Niemczech. Referat ten podj  si  trudnego zadania
przygotowania instrukcji nauczania religii od pierwszej klasy szko y
powszechnej do najwy szej klasy licealnej i dostarczenia podr czników do nauki
religii. W kwietniu 1947 r. zosta  wydany program nauki religii wraz z instrukcj
w sprawie ogólnych zasad nauczania i wychowania religijnego. Kwestia wydania
programu nauczania i prowadzona w oparciu o TPP wizytacja szkó  spe nia a
tym wi ksze znaczenie, e oko o 30% wyk adowców religii w szko ach polskich
w Niemczech by y osobami wieckimi. Ksi dz kanonik Pawe  Kajka by
kierownikiem referatu nauczania i wychowania religijnego, inspektorem religii w
polskich szko ach w Niemczech. Obowi zki swoje pe ni  pod zwierzchnictwem
ks. J. Wojciechowskiego TJ, dziekana duszpasterstwa katolickiego w strefie
brytyjskiej i w cis ej wspó pracy z dr. Szczepanem Zimmerem, szefem
Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Ksi dz kanonik P. Kajka by  kapelanem
TPP.

Referat prowadzi  o ywion  dzia alno  wydawniczo dystrybucyjn ,
dzi ki czemu rozes ano do wszystkich polskich ksi y i szkó  w Niemczech
zachodnich w 1947 r. ponad 300 paczek zawieraj cych: podr czników religii –
9.897; modlitewników-611; pami tek I komunii wi tej – 499; kaza  – 3.930;
ró nych ksi ek religijnych – 370; programów nauki religii – 639. Dzi ki temu
religia by a jedynym przedmiotem nauczanym w Niemczech ca kowicie
wyposa onym w podr czniki. Niezale nie od tego Polonia westfalska (dawna
emigracja) otrzyma a od Referatu 6,5 tys. podr czników religii i katechizmu.

Do lipca 1947 r. kierownik referatu ks. P. Kajka wydawa  miesi cznik pt.
„Kazania na Niedziele i wi ta”. Ca o  wydawnictwa obj a 102 kazania na 550
stronach, które okaza y si  cennym i pomocnym materia em dla polskiego
duchowie stwa w jego pracy duszpasterskiej w Niemczech. Na amach
miesi cznika 20 kaza  opublikowa  ks. prof.dr Z. Oberty ski, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, który jako uchod ca przebywa  we Francji. Do
referatu zwracali si  liczni ksi a otysze, Litwini, Rusini i Ukrai cy w adaj cy

6  ATPP, sygn. 6, s. 15-18.



93

j zykiem polskim, z pro bami o podr czniki, programy nauki religii i kazania.
Wszystkie te pro by zosta y za atwione pozytywnie i ogó em 37 ksi y
otrzyma o 936 egzemplarzy ro nych wydawnictw religijnych. W 1948 r. wydane
zosta y przez Delegatur : 1. Nauka wiary i obyczajów, autorska ks.
Z. Baranowskiego i Kowalskiego, zawieraj ca krótki wyk ad dogmatyki i etyki.
2. Pismo w. Nowego Testamentu, poprzedzone s owem wst pnym Ks. Kard.
A. Hlonda do Polaków poza granicami Kraju. Nak ad 6,8 tys. egz. zosta
rozprowadzony w ród Polaków w Niemczech, a 530 egz. w Polsce, Francji
i W. Brytanii. W latach 1947-1948 na plan pierwszy wybi a si  kwestia
kolporta u publikacji i wydawnictw religijnych. W 1948 r. zrealizowano 364
wysy ek zawieraj cych w sumie 10.735 egz. Od 1945 r. Delegatura rozes a a 78
tys. egz. ró nych wydawnictw religijnych7.

Opieka prawna

Stan opieki prawnej nad polskimi DP-isami w strefie brytyjskiej
przedstawia  si  niezadawalaj co. T umaczy si  to tym, e od zako czenia wojny
opiek  prawn  nad Polakami w strefie brytyjskiej sprawowa a Polska Misja
Wojskowa przez Oficerów cznikowych, podczas gdy we wszystkich strefach
samodzielnie tworzy a si  sie  polskich obozów cywilnych. Z chwil  likwidacji
PMW powsta a luka. Niektórym obro com, wykonuj cym funkcje ju
poprzednio, uda o si  indywidualnie utrzyma  sw  autoryzacj  lokalnych
s dowych w adz brytyjskich, niektórzy nawet zdo ali osi gn  pewn  pomoc
materialn . Wi kszo  obro ców nie mia a formalnej autoryzacji. Polskie
miejscowe organizacje spo eczne nie spe nia y warunków technicznych dla
zorganizowania we w asnym zakresie opieki prawnej. Wobec tego na pierwszym
posiedzeniu Centralnego Komitetu Doradczego (Central Polish Advisory
Council), przedstawiono w adzom brytyjskim projekt zorganizowania sieci
obro ców prawnych. Projekt nie uzyska  jednak aprobaty. Dlatego Zjednoczenie
Polskie w Niemczech naczelna organizacja Polaków zwróci a si  do TPP,
oficjalnie uznanej za organizacj  charytatywn  o pomoc w staraniach
u brytyjskich w adz wymiaru sprawiedliwo ci. TPP uzyska o pozwolenie na
utworzenie oficjalnie dzia aj cej sieci obro ców s dowych na etatach TPP
skromnej liczbie dziesi ciu osób.

Wydzia  Opieki Prawnej TPP prowadzi  kierownictwo i nadzór nad
obro cami i doradcami prawnymi, a z drugiej strony utrzymywa  kontakt
z naczelnymi brytyjskimi w adzami okupacyjnymi i IRO, celem uzyskania
ró nych u atwie  dla obro ców w wykonywaniu ich funkcji. Kwestii trudnych
by o ca y szereg, zw aszcza je li si  we mie pod uwag  skomplikowan  sytuacj

7  APOL, sygn. 103.
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prawn , w jakiej si  znajdowali Polacy w Niemczech. Jako obywatele polscy
podlegali w wielu dziedzinach prawu polskiemu i opiece prawnej administracji
warszawskiej, jako uznanej przez W. Brytani . Z opieki tej cz sto nie chcieli lub
nie mogli korzysta  z zasadniczych wzgl dów politycznych, a z drugiej strony
nie podlegali prawu niemieckiemu i pomocy prawnej ze strony niemieckich
i okupacyjnych w adz s dowych. Stwarza o to dla nich ogromne trudno ci
w dokonywaniu ro nych czynno ci prawnych niezb dnych do uregulowania
stosunków osobistych: zawieranie ma e stw, adopcjach, uznaniu za
zaginionych, rozwodach, dyspozycji maj tkowych w Polsce. Wydzia  Opieki
Prawnej utworzy  specjalny referat udzielaj cy porad w sprawach ma e skich.
By y one bardzo powik ane w ród DP-isów szczególnie ze wzgl du na znaczn
ilo  ma e stw formalnie nielegalnych. Uregulowanie tych spraw by o bardzo
pilne i niezb dna przy staraniach o emigracj .

Zadaniem obro ców i doradców prawnych, rozmieszczonych
równomiernie na terenie ca ej strefy brytyjskiej, by o zast powanie
wysiedle ców przed brytyjskimi s dami karnymi oraz udzielanie porad i pomocy
prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Prac
obro ców i doradców prawnych uwidacznia zestawienie wykazuj ce, e
w okresie pi ciu miesi cy, od sierpnia do grudnia 1948 r. za atwiono 566 spraw,
w tym 338 karnych (424 rozprawy s dowe), 69 cywilnych, 80 administracyjnych
i 79 innych8.

Opieka nad wi niami

Z utworzeniem Wydzia u Opieki Prawnej, Delegatura TPP obj a sw
opiek  wi niów Polaków w strefie brytyjskiej. Przest pczo  w ród
wysiedle ców, a w tym tak e w ród Polaków, spowodowana by a g ównie
anormalnymi warunkami stworzonymi przez Niemców w czasie wojny,
a nast pnie sytuacj , jaka wytworzy a si  w obozach DP-isów po wojnie.
Przewa aj ca ilo  wyroków karnych wydana zosta a za takie przest pstwa jak
nielegalne posiadanie broni, niedozwolone transakcje handlowe, bardzo ostro
cigane przez w adze okupacyjne.

TPP uzyska o zgod  w adz brytyjskich na utworzenie zespo ów
opieku czych w wi zieniach w Werl i Hameln, pozostaj cych pod zarz dem
w adz okupacyjnych. Ka dy zespó  sk ada  si  z ksi dza, prawnika, nauczyciela
i tzw. oficera opieki. We wspomnianych dwóch wi zieniach osadzeni w nich
wi niowie nale eli do ró nych narodowo ci, skazani na kary d u sze ni  jeden
rok. Liczba wi niów Polaków wynosi a 1,3 tys., tj. wi cej ni  po ow

8  APOL, sygn. 104; Z. Roma ski, Opieka prawna w ród uchod ców polskich w Niemczech,
maszynopis, Monachium 1947, s. 1-3; ATPP, sygn. 7, s. 19-21.
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wszystkich wi niów Polaków w strefie brytyjskiej cznie, z aresztowanymi
przebywaj cymi w ledztwie.

Zespo y TPP zapewnia y wi niom opiek  duszpastersk , nauk  dla
ma oletnich i analfabetów, opiek  prawn , tj. porady i pomoc w za atwieniu
licznych spraw natury prawnej, opiek  ogóln , przede wszystkim kulturalno-
o wiatow , przejawiaj c  si  w dostarczaniu czasopism i ksi ek oraz pomocy
szkolnych dla szkó  wi ziennych, organizowaniu imprez artystycznych. Opiek
nie mo na by o obj  wi niów po wyrokach krótko terminowych i aresztantów
przebywaj cych w ledztwie, poniewa  rozsiani byli w nielicznych grupach
w wielu niemieckich wi niach. Cz ciow  opiek  sprawowali nad nimi obro cy
TPP.

Delegatura TPP podj a starania w tym kierunku, aby tych, którzy po
odbyciu kary, mo na by o kierowa  do odpowiedniej pracy i stworzy  im nowe
warunki utrudniaj ce powrót do przest pstwa. W tym celu w porozumieniu
z Delegatur  TPP we Francji prowadzone by y pertraktacje z okupacyjnymi
w adzami brytyjskimi w Niemczech i zainteresowanymi czynnikami francuskimi,
zmierzaj ce do tego, aby by ych wi niów kierowa  do pracy w przemy le
francuskim9.

Poszukiwania osób

Rozproszenie na skutek kilku milionów Polaków po ca ym wiecie, si
faktu stworzy o konieczno  organizowania przez PCK biur po rednictwa
w korespondencji, biur poszukiwa  i informacji. W pierwszej fazie wojny PCK
za po rednictwem swych placówek w krajach neutralnych, Portugalii, Szwecji,
Szwajcarii i Turcji, u atwia a korespondencj  i poszukiwania o nierzy PSZ
z Francji, pó niej z W. Brytanii. Do 1941 r. akcj  poszukiwa  i po rednictwa
w korespondencji obj ci zostali Polacy przebywaj cy na Zachodzie. Dopiero na
skutek realizacji paktu polsko-sowieckiego z lipca 1941 r., i po rozpocz ciu
dzia alno ci opieku czej przez Ambasad  Polsk  w Moskwie oraz dzi ki
powstaniu Armii Polskiej w ZSRR, mo na by o przyst pi  do zbierania
wiadomo ci o osobach uratowanych z sowieckich wi zie  obozów i z deportacji.
PCK nie móg  rozwin  swej dzia alno ci na terenie Rosji, a tym samym akcja
jego w zakresie poszukiwa  nie mog a by  prowadzona bezpo rednio. We
wspó pracy z dzia em opieki Ambasady RP i Dowództwem Armii Polskiej, PCK
obj  po rednim zasi giem swojej dzia alno ci równie  Polaków w ZSRR.
W Zarz dzie G ównym PCK zosta  utworzony Wydzia  dla Spraw Polaków
w ZSRR. Bardzo szybko bo ju  w lipcu 1942 r. w adze sowieckie zlikwidowa y

9  ATPP, sygn. 8, s. 21-23; APOL, sygn. 105, Memoria  o dzia alno ci Towarzystwa Pomocy
Polakom i plany pracy na najbli sz  przysz o , Londyn 1949, s. 64.
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instytucje rozrzuconych po ca ym kraju m ów zaufania Ambasady. W sierpniu
1942 r. ostatnie oddzia y Armii Polskiej zosta y ewakuowane do Iranu, fakty te
uniemo liwi y prowadzenie akcji poszukiwa . W styczniu 1943 r. podj to now
prób  w zakresie ewidencji Polaków w ZSRR przez utworzenie przez PCK
w porozumieniu z rz dem RP w Londynie Centralnego Biura Ewidencji
z siedzib  w Teheranie. Biuro to rozporz dza o niekompletnymi materia ami
zebranymi w ZSRR przez Ambasad  RP. Materia ów dostarczy y w adze
wojskowe odno nie ewakuowanych o nierzy, oraz w adze cywilne odno nie
ludno ci cywilnej przyby ej do Persji. Kartoteki zmar ych sporz dzone zosta y na
podstawie danych duszpasterstwa. W swych kartotekach CBE zgromadzi o
nazwiska oko o 230 tys. obywateli polskich, przewa nie jednak tych, którzy po
opuszczeniu ZSRR znale li si  zagranic , b d  zmarli.

Delegatury PCK utworzone w krajach rodkowego Wschodu, Iranie,
Iraku, Palestynie, Libanie oraz przy Dowództwie Armii Polskiej na Wschodzie
prowadzi y w swoim zakresie biura poszukiwa , informacji i po rednictwa
w cis ej wspó pracy z Biurem Poszukiwa  Zarz du G ównego PCK
i analogicznymi biurami w innych Delegaturach. Wobec tego, e na rodkowym
Wschodzie nast pi  o ywiony ruch ludno ci polskiej powodowany
systematycznym przesuwaniem si  Armii Polskiej od Iranu poprzez Irak,
Palestyn , Egipt do W och, a tak e ewakuacj  ludno ci cywilnej z Iranu do Indii,
Afryki Wschodniej i Po udniowej, Rodezji, Libanu, Palestyny, Nowej Zelandii
i Meksyku, powsta a konieczno  scentralizowania akcji poszukiwa . W zwi zku
z tym na wiosn  1944 r. utworzona zosta a Centrala Poszukiwa  Osób
Zaginionych i Nieznanych Adresów z siedzib  w Kairze. W przeciwie stwie do
Centralnego Biura Ewidencji, które w 1944 r. zosta o przeniesione z Teheranu do
Kairu, b d cego raczej dokumentarnym archiwum, Centrala Poszukiwa  by a
instytucj  bardzo czynn , u atwiaj c  poszukiwania i korespondencj  o nierzy
PSZ i ludno ci cywilnej.

W okresie funkcjonowania Centrali Poszukiwa  w Kairze w latach 1944-
1946 odszukano 51.689 osób, dor czono lub przekazano 164.296 korespondencji
prywatnej, wys ano w sprawie poszukiwa  492 tys. listów. Kartoteka Centrali
Poszukiwa  posiada a przy ko cu swej dzia alno ci 650 tys. kart. Nale y
zaznaczy , e w 1945 r. Centralne Biuro Ewidencji przesta o funkcjonowa ,
a archiwa jego zosta y zespolone z archiwami Centrali Poszukiwa , która
zatrudnia a przez ca y czas 40 osób. W lad za 2 Korpusem Polskim, na wiosn
1944 r., znalaz a si  na terenie W och Delegatura PCK przy Dowództwie
Korpusu. Biuro poszukiwa  czynne przy tej Delegaturze bardzo szybko
rozszerzy o zakres swej dzia alno ci na ludno  cywiln , która znalaz a si
w zasi gu armii alianckich dzia aj cych z W och w kierunku Austrii. Kartoteka
obj a oko o 60 tys. pozycji.

Utworzona w 1945 r. Delegatura PCK w Niemczech bardzo du y nacisk
w swej dzia alno ci po o y a na akcj  poszukiwa , tworz c Biuro Poszukiwa
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Rodzin, posiadaj ce kartotek  zawieraj c  700 tys. kart. Wszystkie kartoteki
z ró nych krajów, którym grozi o niebezpiecze stwo, i  dostan  si  w r ce
re imu warszawskiego. W pierwszej kolejno ci w 1946 r. zosta y wywiezione
z Niemiec do Londynu (700 tys. kart) i archiwum Biura Poszukiwa  Rodzin.
W jesieni 1946 r. sprowadzono z W och kartotek  Biura Poszukiwa  Rodzin
przy Delegaturze 2 Korpusu (60 tys. kart). W 1948 r. przewieziona zosta a do
Londynu kartoteka Centralnego Biura Poszukiwa  z Egiptu (65 tys. kart). Dzi ki
temu w Centrali Towarzystwa Pomocy Polakom (TPP) w Londynie znalaz  si
ca okszta t materia ów archiwalnych tych trzech du ych biur poszukiwa , który

cznie z kartotek  londy sk , zawieraj c  1,3 mln kart, stanowi  bardzo bogaty
zbiór danych w zakresie poszukiwa , razem ponad 2,7 mln. Niestety dane te
z biegiem czasu, g ównie wskutek przenoszenia si  Polaków z jednego miejsca
na drugie, stawa y si  nieaktualne.

Wobec  tego,  e  TPP  nie  korzysta o  z  adnych  subwencji  a  z  w asnych
funduszów nie by o w stanie utrzymywa  tak rozbudowanego biura poszukiwa ,
zmuszone by o minimalnych prac. W 1948 r. nie aktualizowano kartoteki.
Wprowadzono nowy system polegaj cy na udzielaniu informacji o instytucjach,
które s  w stanie udzieli  bli szych danych o osobie poszukiwanej. W latach
1948-1950 Centrala ogranicza a si  tylko do podawania informacji do kogo
poszukuj cy winien si  zwróci  z zapytaniem10.

Pomoc Polsce

Po zako czeniu dzia a  wojennych w maju 1945 r. i przywrócenia
komunikacji z Polsk , PCK w Londynie stan  wobec nowego zadania niesienia
pomocy ludno ci. Pierwsze transporty z pomoc  adresowane na Zarz d G ówny
PCK w Warszawie, wys ano w sierpniu 1945 r. Nie zosta y one nigdy
potwierdzone przez Warszaw , ze wzgl dów zupe nie niezrozumia ych. Dlatego
postanowiono kierowa  pomoc wprost do szpitali, zak adów opieki spo ecznej
i katolickiej organizacji charytatywnej „Caritas”. Najwi ksz  ilo  transportów
zarówno z centrali w Londynie jak równie  delegatur w ró nych krajach,
wys ano do „Caritas” w Krakowie, która dawa a r kojmi  bezstronnego
rozdzielania darów.

W latach 1945-1946 wysy ano towary nagromadzone w Centrali
i Delegaturach jeszcze w czasie wojny, kiedy PCK przygotowywa o si  do
powojennych zada . Wysy ano odzie , obuwie, ywno , lekarstwa. W 1947 r.
magazyny zacz y si  gwa townie opró nia . PCK odczuwa  w tym czasie
bardzo trudn  sytuacj  formaln . Nie uznaj c re imu komunistycznego, nie mia

10  ATPP, sygn. 9, s. 24-26; APOL, sygn. 106, Listy poszukiwa  PCK i TPP z lat 1945-1950;
ALPCK, sygn. 10, lista poszukiwa  londy skiej PCK z latach 1944-1945.
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u atwie  przys uguj cych instytucjom charytatywnym. W akcji niesienia pomocy
Polsce napotyka  stale na ró nego rodzaju przeszkody. Mimo tych przeciwno ci,
pomoc ludno ci w kraju, nie usta a. Realizowano j  za pomoc  Towarzystwa
Pomocy Polakom, które prawnie przej o dzia alno  PCK w Londynie.
W 1947 r. wys ano oko o tysi ca paczek na dresy indywidualne. Pomoc do
Polski odbywa a si  z Londynu w formie odzie owo-obuwiowych. Na polecenie
Centrali w Londynie paczki by y wysy ane z terenu Delegatur. Najwi ksz  ilo
paczek wys ano z Palestyny, oko o 500 miesi cznie. Pomoc sieroci com,
szpitalom i zak adom wychowawczym w Polsce kierowana by a z Delegatury ju
TPP w Nowej Zelandii. Zainicjowano akcj  symbolicznej adopcji zak adów
wychowawczych i sieroci ców w Polsce przez organizacje spo eczne i instytucje
w Nowej Zelandii. W ten sposób sto kilkadziesi t zak adów w Polsce
otrzymywa o stal  pomoc z Nowej Zelandii a  do 1950 r.

Od 1949 r. TPP w Londynie przes a o oko o dwie cie paczek miesi cznie
dla indywidualnych osób. Ilo  poda  o pomoc nap ywaj cych z Polski
nie uleg a zmniejszeniu i wynosi a oko o trzydziestu dziennie. Akcj  pomocy
ograniczono do pewnych kategorii osób, a mianowicie do sierot i wdów po
o nierzach, dla by ych wi niów politycznych, inwalidów, repatriantów z ZSRR

i wysiedlonych z ziem wschodnich, którzy znajdowali si  w ci kich warunkach.
Pomoc udzielona ludno ci w Polsce w latach 1945-1949 przez PCK-TPP

przedstawia si  w cyfrach nast puj co: 1. Wys ano z W. Brytanii: ywno ,
odzie , przybory toaletowe, papierosy, tyto , lekarstwa i wyposa enia szpitali,
rodki transportowe, cznie ton 627 warto ci $ 576 tys. 2. Z krajów poza

W. Brytani , ton 314, warto ci $ 504 tys. Razem ton 941, warto ci $ 1.080 tys.
Pomoc indywidualna wys ana do Polski z Centrali i z terenu Delegatur w latach
1945-1950 przedstawia si  nast puj co: 1945-1946 – czne 1,5 tys. paczek;
1947 r. – 6 tys. paczek; 1948 r. – 4,2 tys. paczek; 1949 – 1,2 tys. paczek; 1950 r.
– tysi c paczek. Razem 13,9 tys. paczek o warto ci $113,2 tys.11.

Dzia alno  na rzecz PSZ, Polskiego Korpusu Przysposobienia
i Rozmieszczenia oraz uchod ców w Wielkiej Brytanii

Po zako czeniu wojny PCK w Londynie nadal prowadzi  zak ady,
przeznaczone dla cz onków Polskich Si  Zbrojnych, jak domy wypoczynkowe,
sanatoria, Dom Marynarza w Plymouth, domy wypoczynkowe dla Sióstr PCK,
wietlice i kantyny przy obozach wojskowych i szpitalach a w Edynburghu

Instytut Przetaczania Krwi, Przechowalni  Baga u oraz Dom Matki i Dziecka.
Dzia a a równie  szeroko rozwini ta sie  opieku cza nad rannymi i chorymi

11  ATPP, sygn. 10, 11, s. 26-27, s. 28; Sprawozdanie z dzia alno ci Rady Polonii Ameryka skiej od
pa dziernika 1939 do pa dziernika 1948, Franciszek X. wietlik Prezes, Buffalo, NY, s. 28-30.
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o nierzami w polskich i brytyjskich szpitalach. Prowadzono kursy terapii
zaj ciowej, wysy ano paczki z papierosami, przyborami toaletowymi. Rodziny
o nierzy polskich korzysta y nadal z zapomóg gotówkowych na pokrycie

kosztów leczenia, a dla niemowl t rozdawano wyprawki.
Utworzenie w 1946 r. Polskiego Korpusu Przysposobienia

i Rozmieszczenia, a w lad za tym du y nap yw do W. Brytanii wojskowej
i cywilnej ludno ci polskiej postawi y Towarzystwo Pomocy Polakom jako
kontynuatorki PCK, przed konieczno ci  zmodyfikowania swojej
dotychczasowej dzia alno ci i rozszerzenia jej na nowe kategorie Polaków.
Przede wszystkim zaopiekowano si  transportami ludno ci cywilnej,
przybywaj cymi z Niemiec, Italii, Indii, Afryki i rodkowego Wschodu. Ogó em
przyj to w portach i na lotniskach 87 transportów, licz cych ponad 22 tys. osób.
Przyby ym udzielano pomocy sanitarnej, uruchamiano punkty informacyjne oraz
rozdawnictwo posi ków, towarzyszono w drodze do obozów. TPP przyst pi o do
uruchamiania obków, punktów do ywiania, wietlic. W latach 1946-1948
prowadzone by y dwa Domy Matki i Dziecka, 45 obków i ogródków
dzieci cych, 31 punktów do ywiania (wydano 80 tys. posi ków), 32 wietlice, 20
kursów i warsztatów r kodzielniczych. Kobietom i dzieciom w obozach rozdano
leków, od ywek, myd a i zabawek na kwot  $ 6 tys.

Poza opiek  nad ludno ci  cywiln  w obozach, w latach 1946-1949
odwiedzano chorych w szpitalach brytyjskich, którym wysy ano paczki
z odzie , ywno ci  i papierosami. Sta  opiek  otoczono 40 inwalidów,
ociemnia ych, by ych o nierzy PSZ, rozdzielono 550 wyprawek dla niemowl t,
udzielono pomocy odzie owej przesz o tysi c osobom. Dla ok. stu sierot
zorganizowano specjaln  placówk  opieku cz . TPP prowadzi o kantyny w 95
obozach.

W ko cu 1948 r. nast pi y daleko id ce przemiany strukturalne,
zawodowe, demograficzne spo ecze stwa polskiego w Wielkiej Brytanii. Tysi ce
Polaków opu ci o ten kraj w zwi zku ze stopniow  likwidacj  PKPR i stan o
wobec konieczno ci zorganizowania sobie egzystencji we w asnym zakresie.
Likwidacja obozów PKPR poci gn a za sob  stopniowe zamykanie kantyn,

obków, punktów do ywiania, wietlic, likwidacj  jednego Domu Matki
i Dziecka. Jednocze nie powstawa  zacz y du e skupiska polskiej ludno ci
robotniczej w miejskich o rodkach przemys owych-a w lad za tym wy oni a si
potrzeba organizowania polskiego ycia spo eczno-kulturalnego. Zarz d TPP
uzna , e najlepsz  form  dla tych zada  b d  „Domy Polskie”, które poza
dostarczeniem taniego mieszkania, noclegu i posi ku, stan  si  ogniskiem
skupiaj cym polskie uchod stwo oraz podtrzymuj cym polskie tradycje.
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W 1950 r. TPP prowadzi o „Domy Polskie” w Leek, Manchester, Birmingham,
Plymouth, Edynburgh, Londyn i Nottingham12.

Dzia alno  Delegatury Towarzystwa Pomocy Polakom w Niemczech

Od maja 1945 r. do ko ca 1950 r. Delegatura wyda a dla polskich
uchod ców w Niemczech m.in., dwa miliony funtów ywno ci, oko o 400 tys.
funtów odzie y i bielizny, ponad 28 tys. par obuwia. Z zaopatrzenia sanitarnego-
oko o dwa miliardy oxfordzkich jednostek penicyliny, 45 ton tranu rybiego,
ponad milion tabletek witamin, 50 ton myd a, 58 tys. smoczków dla niemowl t,
15 tys.  sztuk narz dzi  chirurgicznych.  Prowadzi a trzy du e szpitale.  W 1950 r.
Biuro Poszukiwa  odnalaz o 34 tys. osób. W latach 1949-1950 wobec
szczuplejszych zapasów materia owych Delegatura udziela a pomocy materialnej
pewnym kategoriom uchod ców. Pomoc  t  w pierwszym rz dzie zostali obj ci
chorzy w szpitalach i dzieci. Pomoc w zaopatrzeniu sanitarnym nie uleg a
ograniczeniom. Delegatura zaopatrywa a nadal, w miar  zapotrzebowa , szpitale,
izby chorych oraz osoby indywidualnie wed ug recept lekarskich.

Na szczególne podkre lenie zas uguje utworzenie szeregu nowych
dzia ów pracy, pozostaj cych poza wiadczeniami materialnymi. Obejmowa y
one opiek  prawn , porady prawne, obron  przed s dami karnymi, referowanie
w adzom okupacyjnym problemów prawnych, zwi zanych z opiek  nad
uchod cami. W zakresie akcji kulturalnej – organizowano koncerty,
przedstawienia teatralne i filmowe, a tak e sta e dostarczano pras  polsk  do
ro nych uchod czych o rodków.

W dniu 1 lipca 1950 r. zako czy a sw  dzia alno  IRO. W Niemczech
pozostawa o nadal oko o 50-60 tys. polskich uchod ców w ramach nast puj cych
grup:

1. Hard Care. Do grupy tej nale y zaliczy -chorych, inwalidów,
starców, wi niów, sieroty, kobiety z nie lubnymi dzie mi oraz
odrzuconych na komisjach emigracyjnych ze wzgl du na z y stan
fizyczny. Ca a ta grupa nie posiada a adnych szans na wyjazd
z Niemiec. IRO czyni o starania o przesiedlenie tych uchod ców na
zasadach charytatywnych. Nowa Zelandia i Szwecja wyrazi y
gotowo  przyj cia pewnej liczby uchod ców z tej grupy, co nie
zmniejszy jednak zasadniczej liczby uchod ców tej kategorii.

2. Kompanie pracy i wartownicze, sk adaj ce si  g ównie z ludzi
m odych, zdolnych do pracy oraz zdyscyplinowanych pe nion
s u b . Mo na by o przypuszcza , e po likwidacji IRO pozosta o
w Niemczech 8-10 tys. uchod ców tej grupy.

12  ATPP, sygn. 20, s. 28-32.
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3. Na ekonomi niemieckiej. Znaczna wi kszo  uchod ców tej grupy,
to Polacy o enieni z Niemkami oraz ci, którzy znale li zno ne
warunki pracy w niemieckiej gospodarce. Jaka by a ich liczba,
trudno okre li , bo nie figurowali na ewidencji polskich organizacji
ani IRO.

4. Studenci, którzy od kilku lat studiowali na niemieckich wy szych
uczelniach i którzy ze wzgl du na w o on  prac , powinni uko czy
studia na tym terenie. By o ich oko o trzystu.

5. Uchod cy z Polski. Przewidywano, i  w dalszym ci gu b d
przybywa  do zachodnich Niemiec, w liczbach mniejszych, ni
w poprzednich latach. Uchod cy ci po przej ciu tzw. Screeningu
przed w adzami okupacyjnymi i IRO, otrzymywali za wiadczenia
uprawniaj ce do korzystania z prawnej i politycznej opieki oraz do
pomocy przy emigrowaniu.

Akcja pomocy Delegatury TPP obj a w 1950 r. nast puj ce kategorie
osób: chorzy – 1,5 tys. osób; gru licy – 1,2 tys. osób; inwalidzi – 1,5 tys. osób;
starcy – 1,3 tys. osób; panny z dzie mi – 4 tys.; studenci – 780 osób; m odzie
szkolna – 14,5 tys. osób; wi niowie – 4,2 tys. osób; pomoc indywidualna – 100
osób. Razem 29.080 osób. Przy 20% pomocy trzeba by oby dostarczy : ywno
– 203.613 kg; odzie  – 5.656 sztuk; myd o – 40 tys. sztuk. Warto  artyku ów:
$ 185 tys. Zaopatrzenie sanitarne w 1950 r. zaplanowano na $ 60 tys., co
powinno umo liwi  zaspokojenie zasadniczych potrzeb. Pomoc prawna
stanowi a jedn  z najniezb dniejsz  form pomocy jak  nale a o utrzyma  dla
polskich uchod ców w Niemczech. Bez polskiej placówki prawnej, sk adaj cej
si  z o rodka centralnego i adwokatów rozmieszczonych odpowiednio na terenie
trzech zachodnich stref, polscy uchod cy byliby zupe nie bezbronni wobec
niekorzystnego dla nich ustawodawstwa i wobec wrogich dla nich-niemieckiej
administracji i niemieckich s dów. Koszty utrzymania pomocy prawnej przez
Delegatur  w 1950 r. zaplanowano na $ 15,2 tys., obejmowa y koszty utrzymania
placówki prawnej i dziesi ciu adwokatów, rozmieszczonych w trzech strefach
zachodnich.

 Nast pne zadanie stoj ce przed TPP to przeszkolenie zawodowe
inteligencji oraz osób cz ciowo niezdolnych do pracy. Problem inteligencji by
stosunkowo atwy, ta kategoria osób dawa a sobie rad  w krajach osiedlenia.
Natomiast znacznie wa niejszym by  problem przeszkolenia zawodowego
uchod ców cz ciowo niezdolnych do pracy. Osoby starsze, które nie mog y
wyjecha  ze wzgl du na granic  wieku, stawian  przez poszczególne kraje
emigracyjne, w razie wyuczenia si  jakiego  fachu mog yby wyemigrowa
chocia by do Francji, która stawia a mniej rygorystyczne wymagania. Realizacja
tego planu by aby najw a ciwsza przez op acenie kosztów szkolenia
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w niemieckich zak adach rzemie lniczych i przemys owych. Realizacja
wszystkich planów pomocy TPP zamkn a si  sum  $ 448 tys. w 1950 r.13.

Francja

 We Francji przebywa o w latach 1939-1950 oko o pó  miliona polskich
emigrantów, którzy osiedlili si  przed wojn  w celach zarobkowych. Oko o 200
tys. nie uznawa o narzuconego Polsce re imu komunistycznego i pozosta o pod
opiek  IRO. Liczb  polskich uchod ców we Francji szacowano na ponad 30 tys.
osób w tym 19 tys. m czyzn, osiem tys. kobiet, trzy tys. dzieci i m odzie y.
Liczby te ulega y sta ym wahaniom wobec ci g ego odp ywu i dop ywu
uchod ców, jednak wykazywa y sta  tendencj  do wzrostu. Uchod ców
wojennych mo na by o podzieli  wed ug grup zawodowych nast puj co: rolnicy
– 16 tys.; robotnicy w przemy le – 7,5 tys.; technicy, in ynierowie – 4 tys.;
m odzie  studiuj ca – jeden tysi c; niezdolni do pracy – jeden tysi c. Dwie
trzecie uchod stwa wojennego to inteligencja zawodowa lub urz dnicza, której
przystosowanie do potrzeb i mo liwo ci francuskiego rynku gospodarczego by o
warunkiem znalezienia pracy.

 Praca Delegatury TPP we Francji by a oparta na wspó pracy z IRO oraz
z mi dzynarodowymi instytucjami, takimi jak: 1. Mi dzynarodowy Czerwony
Krzy , od którego uzyskiwano wielokrotnie paczki ywno ciowe i odzie owe;
2. Secours Catholique, drobna pomoc materialna w rozmaitych dziedzinach;
3. Unitarian Service Committee, pomoc dla chorych, rekonwalescentów, leczenie
w sanatoriach, zasi ki pieni ne; 4. Union Internationale pour les Enfants,
ywno  dla najbiedniejszych dzieci; 5. Entr’Aide Francaise, w wypadkach

nag ych nocleg, wy ywienie, pomoc odzie owa; 6. Bureau de Placement du
Ministere du Travail, uzyskiwanie pracy w trudnych indywidualnych
wypadkach; 7. Comite International pour le Placement d’Intellectuels Refugies,
zapomogi pieni ne, paczki ywno ciowe dla polskich intelektualistów.;
8. Accueil Catholique Francais, od czasu do czasu zaj cie w pracy domowej dla
kobiet, lub te  dla m czyzn w rolnictwie, ogrodnictwie; 9. Service Social
d’Aide aux Emigrant, za atwianie formalno ci urz dowych dla uchod ców;
10. Union des Baptistes, pomoc w przydziale u ywanej odzie y; 11. Union des
Quakers, pomoc w przydziale u ywanej odzie y; 12. Cimade, dora nie zasi ki
pieni ne, pomoc odzie owa; 13. Polski Komitet Osiedle czy, formalno ci
zwi zane z uzyskaniem prawa pobytu oraz zarejestrowaniem w IRO, pomoc
dora na od rozmaitych organizacji mi dzynarodowych i filantropijnych.

13  ATPP, sygn. 21, s. 32-43; APOL, sygn.107; APOL, sygn. 107, Sytuacja prawna i zasi g
dzia alno ci. Sytuacja ludno ci polskiej w Niemczech. Pomoc rodzinom wojskowym.
Zaopatrzenie ogólne. S u ba zdrowia i zaopatrzenie sanitarne. Wydzia  Informacji i Poszukiwa .
Referat duszpasterstwa. Referat Kulturalno-O wiatowy, s. 9-23.
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 Pomoc Delegatury TPP by a niezmiernej wagi, mimo e z braku
funduszów nie mog a udziela  dora nych zapomóg finansowych. Jednak za
po rednictwem Delegatury przechodzi a wi kszo  funduszów, udzielanych na
rzecz uchod ców polskich przez IRO i trafia a do schronisk, pensjonatów,
warsztatów, sieroci ców i szkó  we Francji. Delegatura opiniowa a wnioski
w sprawie stypendiów, po yczek czy innej pomocy. Du ej wagi dziedzin  by o
wyszukiwanie pracy dla nowoprzyby ych uchod ców i umieszczanie ich
w wi kszych grupach w przemy le, zw aszcza w ókienniczym na pó nocy
Francji.

 Lekarze, denty ci, weterynarze mieli mo liwo  wyjazdu do kolonii
francuskich po przej ciu odpowiedniego przeszkolenia. Oko o pi ciuset Polaków
przesz o takie przeszkolenie, podczas gdy kandydatów by o kilka tysi cy.
Delegatura interweniowa a u w adz francuskich aby aparat reedukacyjny dla
Polaków rozszerzy . Delegatura stan a przed zagadnieniem przej cia ca ej
opieki charytatywnej dla starszych osób z chwil  rozwi zania IRO.

 Na tle przedstawionej wy ej sytuacji uchod ców polskich we Francji
Delegatura powinna utrzyma  dotychczasow  dzia alno , ale by a zmuszona
odpowiednio j  rozszerzy . Zadania stoj ce przed Delegatur  w przysz o ci
mo na uj  w nast puj cy sposób: 1. Pomoc w wychowaniu dzieci w duchu
polskim – w asne przedszkola, szko a rednia i ogólnokszta c ca, internaty
polskie dla uczni ze szkó  francuskich. 2. Kszta cenie m odzie y na stopniu
wy szym i zawodowym w uczelniach francuskich – udzielanie stypendiów.
3. Wyszukiwanie pracy w przedsi biorstwach francuskich dla ludzi zdolnych do
pracy fizycznej. 4. U atwianie ludziom przygotowania zawodowego, zak adania
w asnych warsztatów pracy, zw aszcza w rolnictwie i rzemio le. 5. Prowadzenie
kursów przeszkolenia fachowego dla ludzi nieprzygotowanych do zawodów
praktycznych. 6. Zorganizowanie pomocy dla intelektualistów polskich,
pracuj cych naukowo, a którzy nie byli przygotowani do pracy fizycznej.
7. Zapewnienie opieki dla ludzi starych, osób chorych i niezdolnych do
jakiejkolwiek pracy.

 Nale a o si  liczy  z dwoma czynnikami, charakterystycznymi dla
rodowiska polskiego we Francji. Jednym z nich by o istnienie dawnej

przedwojennej emigracji zarobkowej, od której niepodobna odseparowa
dzia alno ci opieku czej, zw aszcza gdy chodzi o m odzie  i niezdolnych do
pracy, zw aszcza, e granice mi dzy tzw. star  i now  emigracj  zaciera y si
z ka dym rokiem. Drugim czynnikiem by  sta y proces nielegalnej imigracji
uchod ców polskich b d  z Niemiec b d  z Polski, wymagaj cych opieki
i dora nej pomocy14.

14 ATPP, sygn. 22, s. 44-49, Dzia alno  Delegatury. Readaptacja i przeszkolenie zawodowe. Plan
dzia alno ci Delegatury na rok 1950, s. 44-49; APOL, sygn. 108, s. 81-86b.
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Belgia

 Po  wojnie  w  Belgii  przebywa o  ponad  60  tys.  Polaków.  Z  liczby  tej
oko o 40 tys. to uchod cy powojenni, za  oko o 20 tys. nale a o do
przedwojennej emigracji zarobkowej. Pewna cz  przedwojennej emigracji nie
korzysta a z opieki prawnej konsulatów warszawskich, nale a o ich równie
zaliczy  do emigracji politycznej. Pod wzgl dem prawnym istnia y trzy odr bne
grupy: 1. Emigracja przedwojenna, posiadaj ca d ugoterminowe prawo pobytu.
2. Uchod cy którzy przybyli do Belgii indywidualnie w latach 1945-1948.
Znaczna wi kszo  przyby a nielegalnie, przewa nie z Niemiec i ró nymi
drogami uzyska a na miejscu potrzebne dokumenty. y a w obawie, e brak
formalnych dokumentów wjazdowych zostanie wykryty i poci gnie za sob
nieprzyjemne konsekwencje. Posiadali oni sze ciomiesi czne prawo pobytu,
które mog o zosta  cofni te bez podania powodów. Podlegali w ca ej pe ni
wszystkim ograniczeniom w dziedzinie zarobkowania stosowanym wobec
przyjezdnych cudzoziemców. W znacznej cz ci wypadków posiadali dowody
to samo ci opatrzone uwag  „musi emigrowa ”.

 3. DP-isi sprowadzeni z Niemiec na dwuletni kontrakt pracy
w kopalniach z obietnic  mo liwo ci zmiany rodzaju zatrudnienia po
wyga ni ciu kontraktu. Praktycznie jednak nie posiadali oni mo liwo ci zmiany
zatrudnienia. W zwi zku z tym toczy y si  pertraktacje mi dzy organizacjami
polskimi a rz dem belgijskim i IRO. Teoretycznie obowi zek opieki nad t  grup
ci y y na rz dzie belgijskim. Oprócz tego istnia a nieliczna kategoria osób
(ponad jeden tysi c), które przyby y do Belgii nielegalnie z Polski po 1946 r.,
uzyska y opiek  IRO i zezwolenie na sze ciomiesi czny pobyt z zastrze eniem,
e musz  emigrowa . Mo no  otrzymania pracy zarobkowej posiadali jedynie

na ograniczony czas, nie przekraczaj cy terminu prawa pobytu.
 Je li chodzi o okre lenie statusu materialnego, to dawna przedwojenna

emigracja – ma sytuacj  materialn  dobr . Potrzebna by a im jedynie pewna
pomoc w dziedzinie szkolnej, jak utrzymanie kursów j zyka polskiego.
Powojenni przybysze indywidualni (oko o 30% z nich) zarabia o poni ej
minimum egzystencji. Ich stan zdrowotny by  z y. Nieuregulowana sytuacja
wymaga a sta ej opieki prawnej. Z drugiej strony by  to element na ogó
przedsi biorczy, samodzielny, szybko przystosowuj cy si  do nowych
warunków. Kontraktowi DP-isi mieli sytuacj  materialn  niez , górnicy nale eli
do najlepiej zarabiaj cych robotników. Praca w prymitywnych kopalniach
belgijskich by a ci ka i niebezpieczna. Wielu Polaków by o zniszczonych
d ugim pobytem w obozach w Niemczech, 99% stanowi  górnicy z przypadku,
którzy nigdy w tym zawodzie nie pracowali. W adze belgijskie nie dotrzyma y
wielu obietnic przy kontraktowaniu ich, dlatego panowa o rozgoryczenie
i masowa ch  dalszej emigracji.
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 Rodzaje i ród a otrzymywanej pomocy pochodzi y z nast puj cych
instytucji: 1. IRO – udziela o opieki prawnej i pomocy studentom, wysy a o
paczki ywno ciowe dla niedo ywionych, pomaga o w readaptacji inteligencji –
stypendia naukowe, udziela o pomocy lekarskiej, dentystycznej oraz zapomogi
dora ne. 2. Polska Misja Katolicka posiada a placówki we wszystkich okr gach,
gdzie przebywali Polacy. Otacza a opiek  religijn , w pewnej mierze równie
z pomoc  prawn , a nawet w niektórych wypadkach pomoc  materialn . Biuro
Rady Polonii Ameryka skiej udziela o pomocy prawnej, g ównie w interwencji
u w adz. Sekcje polskie przy belgijskich zwi zkach zawodowych udziela y
pomocy w ramach statutowej dzia alno ci tego typu organizacji. 5. Inne polskie
organizacje, jak np. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Bratnia Pomoc
Studentom, udziela y w pewnym zakresie pomoc prawn . Akcje wy ej
wymienionych instytucji prowadzone by y na ograniczon  skal  i nie
obejmowa y wi cej ni  25% istotnie potrzebuj cej pomocy.

 Delegatura TPP prowadzi a nast puj c  dzia alno : a) pomoc
w odzie y, ywno ci, rodkach sanitarnych: b) porady i po rednictwo pracy; c)
opieka nad matk  i dzieckiem; d) pomoc m odzie y szkolnej; e) pomoc
studentom; f) opieka nad chorymi i inwalidami; g) opieka nad wi niami; h)
opieka nad obozami przej ciowymi; i) wietlica oraz biblioteka. Oprócz tego
Delegatura prowadzi a o rodek zdrowia, przychodni  lekarsk  i dentystyczn ,
biuro wysy ki paczek, biuro poszukiwa  i informacji oraz kantyn . Delegaturze
TPP w Brukseli podlega y dwie ekspozytury, jedna w Holandii, druga
w Luksemburgu, które prowadzi y prace na swoich terenach podobn  do tej, jak
prowadzi a Delegatura w Belgii. Bardzo wa n  prac  by a pomoc dla 120
studentów. Spo ród nich 30 by o stypendystami Polskiego Instytutu Naukowego,
35 stypendystami IRO, dwóch stypendystami miast belgijskich uwolnionych
przez I Polsk  Dywizj  Pancern  gen. Maczka, utrzymuj cych si  z w asnych
rodków i zasi ków Bratniej Pomocy. Wysoko  stypendiów wynosi a do dwóch

tysi cy franków miesi cznie co niewystarczaj co zabezpiecza o potrzeby.
 Wed ug informacji TPP w 1950 r. oko o 75% zakontraktowanych DP-

isów pragn o wyemigrowa  z Belgii, poniewa  nie mogli zmieni  zatrudnienia,
oraz 50% nowych przybyszów powojennych. Istnia y jednak ograniczone
mo liwo ci emigracyjne. Zw aszcza e Polacy przybyli na kontrakt pracy
w kopalniach byli uwa ani przez IRO za osiedlonych, tym bardziej, e Belgi
uwa ano za kraj sta ego osiedlania dla uchod ców polskich. To sprawi o, e w
1950 r. tylko niewiele osób wyemigrowa o z Belgii, pozostawa o nadal oko o
35 tys. Polaków. Zako czenie dzia alno ci IRO w po owie 1950 r., oznacza o
koniec opieki konsularnej. Wszystkie prace si  rzeczy spad y na organizacje
narodowe poszczególnych grup uchod czych. Wszystkie koszty udzielania
pomocy polskim emigrantom przesz y równie  na TPP.

 Plan dzia alno ci Delegatury TPP na przysz o  przedstawia  si
nast puj co: 1. Pomoc m odzie y akademickiej, do ywianie $ 4,5 tys., pomoc
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odzie owa $ 2.250. 2. Pomoc intelektualistom $ 4,5 tys. 3. Przeszkolenie
zawodowe: readaptacja inteligencji, pomoc stypendialna, op aty szkolne, pomoce
naukowe $ 17 tys.; przeszkolenie pracowników fizycznych $ 5,7 tys.
4. Informacje i opieka prawna $ 1,7 tys. 5. Pomoc lekarska, leczenie szpitalne,
uzupe nienie wyposa enia przychodni $ 9,2 tys. 6. Pomoc dentystyczna, leczenie,
materia , roboty techniczne $ 50 tys. 7. Dzia alno  kulturalna $ 6,8 tys.
8. Opieka nad Matk  i Dzieckiem, opieka lekarska, do ywianie, wyprawki
$ 26,8 tys. 9. Pomoc nowo przyby ym z Polski $ 20 tys. 10. Opieka nad
wi niami $ 4,5 tys. Razem $ 153.15015.

W ochy

 Najwi ksz  dzia alno  Delegatura TPP prowadzi a przy Dowództwie
2 Korpusu Polskiego, czyli do po owy 1947 r., a wi c zako czenia ewakuacji
o nierzy do W. Brytanii. Delegatura roztacza a opiek : 1. Nad o nierzami

2 Korpusu, którzy pozostali we W oszech i ich rodzinami, przebywaj cymi
w obozach podlegaj cych kierownictwu Grupy Obozów Rozmieszczenia, ponad
7 tys. osób. 2. Nad ludno ci  cywiln , skupion  g ównie w Rzymie i w dwu
obozach cywilnych w Reggio Emilia na pó nocy i Bagnala na po udniu, oraz
w o rodkach akademickich w Rzymie, Bolonii, Mediolanie i Turynie, ponad
2 tys. osób. Na terenie obozów GOR dzia alno  prowadzona by a do pocz tku
1948 r., do czasu kiedy opiek  nad zdemobilizowanymi i przeniesionymi na
status DP-isów o nierzami przej o IRO. Opiek  opieku cz  wykonywa a
g ównie za po rednictwem sto ówek. W ci kich warunkach bytowania
w obozach i przy niedoci gni ciach administracyjnych sto ówki odegra y
po yteczn  rol  w zakresie polepszenia warunków bytu mieszka ców. TPP
w ka dym obozie zorganizowa a wietlice, gdzie prócz gier, czasopism
i dzienników, by a biblioteka. Warto  pomocy udzielonej o nierzom i ich
rodzinom wynios a w 1948 r. w ywno ci i odzie y $ 10.780.

 Opieka nad uchod cami cywilnymi by a niezwykle wa na, gdy  w adze
w oskie stosowa y represje i zmusza y Polaków do opuszczenia kraju. Na terenie
Rzymu TPP prowadzi o nast puj ce placówki opieki: 1. Bursa Studencka
obejmowa a 20 pokoi dla 50 studentów, jadalni  na 70 osób. TPP za darmo
udost pni o lokale, wiat o, umeblowanie, cz ciowo ywno , stypendia dla
czterech studentów, dorywczo pomoc pieni n , bezp atne korzystanie
z ambulatorium lekarskiego. Delegatura TPP pomaga a 60% ogólnej liczby
studiuj cej m odzie y we W oszech. Dormitorium uchod cze TPP by o
udost pniane przybywaj cym do Rzymu uchod com dla za atwienia formalno ci

15  ATPP, sygn. 23, s. 49-54, Charakterystyka po o enia uchod ców. ród a i rodzaj otrzymywanej
pomocy. Zagadnienie inteligencji; APOL, sygn. 109, s. 44-49.
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emigracyjnych, rodzinnych, administracyjnych. Z dormitorium skorzysta o 547
osób. Biblioteka liczy a oko o tysi ca tomów. Uchod cy korzystali z niej
bezp atnie, w 1947 r. skorzysta o z niej pi set osób. Ambulatorium lekarskie
Delegatury TPP by o jedyn  placówk  lecznicz  polsk  na terenie W och.
Uchod cy korzystali bezp atnie z pomocy lekarskiej, apteki oraz
ambulatoryjnego leczenia. Z ambulatorium w 1947 r. skorzysta o 6677 osób.
Zorganizowana i rozbudowana przez TPP, przychodnia dla dziecka i matki,
oddana zosta a do prowadzenia Polskiemu Zwi zkowi Rodziców w Rzymie.
Niezale nie od tego Delegatura pomaga a przy remoncie budynku, dla 40 dzieci
pokry a koszty kolonii. 148 dzieci leczy o si  na koszt TPP. W latach 1947-1948
Delegatura wyda a przychodni 780 kg podstawowych artyku ów, jak cukier,
mleko skondensowane, owsianka, m ka.

 Pomoc  i wiadczeniami indywidualnymi obj to oko o tysi ca
uchod ców polskich rozsianych po ca ych W oszech, przy niech tnym stosunku
w adz w oskich, bez mo no ci zarobkowania. Z dodatkow  pomoc  spieszy y
solidarnie wszystkie polskie instytucje na terenie W och. Delegatura tym osobom
wyda a 2900 kg artyku ów ywno ciowych i 750 sztuk odzie y. Niezale nie od
wiadcze  dla ludno ci polskiej przebywaj cej we W oszech, TPP w kwietniu

1948  r.  przekaza a  na  r ce  ks.  bpa  J.  Gawliny  kwot  $  1  tys.  na  rzecz  pomocy
ofiarom powodzi w Polsce. Wys a a do Polski z posiadanych zapasów za
po rednictwem Watykanu dwie skrzynie leków warto ci $ 1 tys. Przekaza a
Delegaturze TPP w Pary u w 1947 r. 1.310.410 franków francuskich. Przekaza a
szpitalowi miejskiemu w Anconie tytu em rekompensaty za pomoc w leczeniu
uchod ców przyby ych z Polski pi  skrzy  leków warto ci $ 3,5 tys.

 Delegatura pozostawa a w cis ym kontakcie ze wszystkimi urz dami,
instytucjami i organizacjami, które zajmowa y si  sprawami polskimi we
W oszech i harmonijnie z nimi wspó pracowa a. A by y to: Ambasada RP przy
Watykanie; Papieska Komisja Pomocy Uchod com Polskim-korzysta a z lokalu
Delegatury; Komitet Opieki Spo ecznej; Zwi zek Studentów Polskich-korzysta
z lokalu Delegatury; War Relief Sernice – organizacja pracuj ca na rzecz
W ochów; Polski Zwi zek Rodziców; Stowarzyszenie Techników Polskich,
Stowarzyszenie Kombatantów; Polskie Biuro Emigracyjne; National Catholic
Welfare Conference Italy – Ameryka ska S u ba Pomocy Katolickiej Polakom
we W oszech. Polskie Biuro Emigracyjne powsta o w 1947 r., g ównie dzi ki
pomocy Delegatury TPP, która wiadczeniami w gotówce i materialne oraz
udzieleniem lokalu pozwoli a rozpocz  i skonsolidowa  dzia alno .

 W 1950 r. na terenie W och by o zarejestrowanych w Komitecie Opieki
Spo ecznej 1500 uchod ców polskich. Rejestracja nie obj a ponad stu dzieci
mieszkaj cych poza Rzymem, równie  85 studentów wy szych uczelni. czna
liczba uchod ców nie przekracza a dwóch tysi cy osób. Z liczby tej zaledwie 1%
móg  by  uwa any za osoby znajduj ce si  w po o eniu rednim. Reszta osób
y a w warunkach cz sto rozpaczliwych, w obozach, zbli onych do obozów
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jenieckich, 75% dzieci zagro onych by o gru lic , niedo ywieniem
i awitaminoz . Pomoc Delegatury TPP w Rzymie wyra a a si  ufundowaniem
i prowadzeniem O rodka Polskiego, gdzie znalaz y pomieszczenie wszystkie
instytucje polskie. TPP prowadzi o tam dormitorium uchod cze, bibliotek
i burs  studenck . Od 1947 r. skupia a si  ca a polska dzia alno . Zapowiadana
likwidacja tego o rodka grozi a likwidacj  polskich instytucji, które nie posiada y
funduszów na przetrwanie o w asnych si ach. Teoretycznie do ko ca 1950 r. by y
mo liwo ci wys ania z W och na dalsz  emigracj  wszystkich uchod ców
polskich, poza starcami i studentami przygotowuj cymi si  do egzaminów
dyplomowych. Trzeba jednak doda , e Polacy raczej nie mieli szans na
dostatnie urz dzenie si  we W oszech16.

Szwajcaria

 Delegatem TPP w Szwajcarii  do 1947 r.  by  minister  Jan Modzelewski,
po jego mierci stanowisko obj a Jadwiga Romer. Poza dzia alno ci
opieku cz  na terenie Szwajcarii, g ównym zadaniem by a wspó praca
z organizacjami mi dzynarodowymi o celu charytatywnym i opieku czym,
maj cych swe siedziby w Genewie. Najwa niejsza by a wspó praca
z International Refugee Organisation. Dzi ki zabiegom dra Potulickiego,
przewodnicz cego Zjednoczenia Polskiego Uchod stwa Wojennego oraz Rady
Osiedle czej w Londynie i J. Romer, uda o si  na Sesji IRO przyj  rezolucj
o wspó pracy Komisji Przygotowawczej IRO z organizacjami spo ecznymi.
Rezolucja ta zak ada a potrzeb  wspó pracy uchod czych organizacji spo eczno-
charytatywnych z IRO. Drug  rzecz jak  osi gn li nasi przedstawiciele, to
wprowadzenie do rezolucji numer 50, traktuj cej o dokumentach podró y dla
uchod ców, dodatkowego postanowienia o zaopatrzeniu w dokumenty podró y
równie  uchod ców na Bliskim i rodkowym Wschodzie, m.in. uchod ców
polskich. Równie  dzi ki ich staraniom w rezolucji Numer 46, dotycz cej
zorganizowania mi dzynarodowego biura poszukiwa , wstawiono fragment
o potrzebie porozumienia si  nie tylko z oficjalnymi rz dowymi biurami
poszukiwa , ale te  z biurami prowadzonymi przez organizacje spo eczno-
charytatywne na uchod stwie. Dr Potulicki i J. Romer z o yli w IRO memoria
w sprawie opieki prawnej i politycznej nad uchod cami i wysiedle cami oraz
memoria  w sprawie akcji osiedlania uchod ców i wysiedle ców.

 Wspó praca Delegatury TPP z Mi dzynarodowym Czerwonym Krzy em
uk ada a si  harmonijnie. Z wydatn  pomoc  Delegaturze przyszed  MCK
w akcji u atwienia przyjazdu do Szwajcarii na wakacje dzieci polskich z W och.

16  ATPP, sygn. 24, s. 54-56; APOL, sygn. 110, s. 24-28, Opieka nad o nierzami i ich rodzinami.
Opieka nad uchod cami cywilnymi. Pomoc i wiadczenia indywidualne, s. 24-28.
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Z drugiej strony MCK przekazywa  Delegaturze poka n  liczb  nap ywaj cych
z Polski pró b indywidualnych o pomoc. Wspó praca z IRO rozwin a si
szczególnie w dziedzinie zorganizowania opieki nad osobami chorymi
i uchod cami w Niemczech. Delegatura pracowa a w ramach „Pro Polonii” we
Fryburgu, która by a organizacj  szwajcarsko-polsk , za o on  w 1939 r. przez
ministra Jana Modzelewskiego. W chwili wybuchu wojny J. Modzelewski, który
blisko dwudziestoletni  prac  na stanowisku konsula RP w Bernie zdoby  sobie
zaufanie Szwajcarów, po wojnie stan  na czele akcji pomocy dla Polski.
Wywo a  tym samym przychylno  Szwajcarów dla tej idei. Dzi ki jego energii
oraz popularno ci, fundusz Pro Polonii w pierwszych dwu latach istnienia
przekroczy  sum  jednego miliona franków szwajcarskich.

 Delegatura TPP podtrzymywa a wspó prac  z organizacj  Don Suisse,
szczególnie przy organizowaniu przesy ek do Polski. Delegat Don Suisse
w Warszawie oraz centrala Don Suisse w Bernie niejednokrotnie przekazywa a
Pro Polonii we Fryburgu niektóre pro by o pomoc materialn  nap ywaj ce
z Polski. Pomimo trudno ci we wspó pracy z organizacj  „Caritas”, uda o si
Delegaturze spowodowa  przej cie przez ni  opieki nad szeregiem uchod ców
polskich, przebywaj cych w Szwajcarii, którzy poprzednio stale korzystali
z miesi cznych zapomóg Delegatury. Odci ono w ten sposób nieco bud et
zapomogowy Delegatury. Wspó praca z Mission Catholique Suisse uk ada a si
harmonijnie dzi ki yczliwo ci kierowników tej organizacji dla spraw i potrzeb
polskich.

 Stosunki z w adzami szwajcarskimi koncentrowa y si  w szczególno ci
wokó  zagadnie  zwi zanych z przed u eniem zezwole  na pobyt uchod ców
polskich w Szwajcarii, oraz staraniami o uzyskanie zezwole  na prac
zarobkow . Sta  i wyra n  tendencj  w adz szwajcarskich by a jak najdalej
id ca obrona przed w czeniem uchod ców polskich w obieg tamtejszego ycia
gospodarczego. Post powano tak nawet w okresie wysokiej koniunktury
gospodarczej, powoduj cej zatrudnienie w szerokiej mierze robotników
zagranicznych, np. sprowadzano kilkadziesi t tysi cy robotników w oskich do
przemys u i rolnictwa.

 Delegatura zmuszona by a przej  od 1 wrze nia 1946 r. ca o  zasi ków
Rady Polonii Ameryka skiej. Pomoc ograniczono do dzieci i m odzie y
szkolnej, ci ko chorych, niezdolnych do pracy i starców. Delegatura utrzyma a
zasad  dwóch rodzajów zasi ków: zasi ki o charakterze sta ym, miesi cznym,
zasi ki dora ne, udzielane w porozumieniu z Pro Poloni  we Fryburgu. Nale y
wspomnie  równie  o jednorazowej akcji zasi kowej z okazji Bo ego Narodzenia
i Wielkanocy na rzecz Polaków przebywaj cych w sanatoriach i szpitalach
szwajcarskich. Je li chodzi o pomoc studentom, to obejmowa a ona: 49
studentów, b. o nierzy PSZ w o rodkach uniwersyteckich (Fryburg, Bern
Zurich, St. Gallen, Lozanna, Neuchatel), oraz 20 studentów i studentek,
uchod ców cywilnych, przyby ych do Szwajcarii w czasie wojny, rozproszonych
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po poszczególnych o rodkach (razem 69 osób). Wykorzystuj c w asne kontakty
i Pro Polonii, Delegatura zwróci a si  do wszystkich uczelni, gdzie studiowali
Polacy z pro b  o przyznanie im stypendiów. Akcja ta da a wyniki pozytywne,
zwolniono ich od op at czesnego a w niektórych wypadkach przyznano drobne
sumy „kieszonkowe”. Zwolnienia dotyczy y jednego semestru, b d  roku
akademickiego. Dlatego finansowanie studiów pozosta o nadal problemem
otwartym.

Zawdzi czaj c szlachetnej inicjatywie, przewodnicz cej Pro Polonii
w Lucernie, dyrekcja wioski szwajcarskiej pod nazw  „Pestalozzi”, stworzona
dla dzieci sierot wojennych, przyj a na kilkuletni pobyt 32 dzieci polskich.
Z po ród nich 16 przyby o z Niemiec i Austrii, b d c poprzednio w grupie dzieci
wynaradawianych przez Niemców w rodzinach niemieckich, a 16 sierot przyby o
z Warszawy. Nad t  grup  roztaczano opiek , poszukuj c dla ka dego dziecka
rodziny szwajcarskiej. Grono nauczycieli polskich w wiosce „Pestalozzi”
czuwa o nad wychowaniem sierot.

 W zakresie niesienia pomocy Polsce Delegatura kontynuowa a
dzia alno  w miar  swych mo liwo ci. Zakupi a za czterysta franków
szwajcarskich materia  na sutanny dla profesorów Wydzia u Teologicznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Na pro b  klasztorów e skich w Polsce
Delegatura w porozumieniu z Don Suisse zorganizowa a akcj  zbiórkow  w ród
klasztorów e skich w Szwajcarii. W wyniku tej akcji wys ano na r ce Delegata
Don Suisse w Warszawie cztery przesy ki, zawieraj ce habity oraz materia y na
nie, przeznaczone dla wskazanych przez Delegatur  klasztorów. Otrzymane
potwierdzenia odbioru wiadcz , e przesy ki dotar y do adresatów. Starania
sprowadzenia studentów polskich do Szwajcarii, czynione przez uniwersytety jak
i studentów szwajcarskich w latach 1945-1950 nie da y pozytywnych rezultatów.
Tak samo nie zezwolono na przyjazd z wyk adami polskiemu profesorowi do
Szwajcarii. Nawet pobyt delegata konferencji rektorów szwajcarskich w Polsce
pozosta  bez rezultatów.

 W 1950 r. wed ug oficjalnych statystyk Policji Federalnej przebywa o
w Szwajcarii 1500 polskich uchod ców. Pomoc Delegatury ogranicza a si  do
popierania pró b sk adanych do poszczególnych instytucji oraz koordynowania
pomocy. Delegatura otrzymywa a tylko skromne fundusze na akcj  zasi kow  za
po rednictwem Pro Polonia-Fryburg. Rozproszenie uchod ców w ca ej
Szwajcarii, brak liczniejszych rodowisk polskich w poszczególnych miastach,
uniemo liwia y Delegaturze prowadzenia lokalu wietlicowego, kantyny,
jad odajni, lokalu klubowego, czytelni, domów i schronisk polskich,
ambulatoriów17.

17  ATPP, sygn. 25, s. 56-60, Charakterystyka po o enia uchod ców. Pomoc uchod com.
Zagadnienie emigracji: APOL, sygn. 111, s. 1-11.
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Hiszpania

 Kierownikiem Delegatury TPP by  Juliusz Babecki. Sw  opiek
obejmowa a oko o stu uchod ców, 43 studentów i ponad sto dzieci. Udziela a
wszelkich informacji, zw aszcza w zakresie poszukiwa  osób na terenie
Hiszpanii. Jednym z podstawowych zada  by o zbieranie w ród miejscowego
spo ecze stwa darów w naturze, gotówki na pomoc dla Polaków w kraju oraz na
uchod stwie w Niemczech i we Francji. By a finansowana przez rz d RP
w Londynie, a nast pnie przez Interim Treasury Committee Hiszpanii tylko przez
jeden rok. Od 1948 r. dzia a a wy cznie o w asne fundusze.

 Pod koniec 1946 r. sprowadzono do Hiszpanii sto dzieci polskich
z Niemiec i Austrii. W adze hiszpa skie umie ci y dzieci w dwóch rezydencjach
w Barcelonie, jednej dla ch opców, drugiej dla dziewcz t, za zgod  w adz
o wiatowych za o ono szko  polsk . Personel nauczycielski sk ada  si
z czterech osób, sprowadzonych z W och. Wynagrodzenie w cz ci pokrywa y
w adze hiszpa skie, a w cz ci instytucje polskie. Koszty organizacyjne szko y,
materia ów szkolnych, urz dzenia uroczysto ci narodowych, wi t Bo ego
Narodzenia i Wielkanocy oraz materia ów i podr czników harcerskich ponosi a
Delegatura. Nadzór nad szko  realizowa a przedstawicielka TPP Wanda Tozer,
uczestnicz c w radzie pedagogicznej, wspó pracowa a z administracj  hiszpa sk
i personelem polskim. W okresie letnim wobec uzyskania od w adz hiszpa skich
mo no ci wys ania dzieci na wakacje nad morze, przeprowadza a techniczn
stron  wyjazdu.

 W trosce o los tych dzieci, uzyskano dla dwudziestu starszych ch opców
przyj cie bezp atne do zawodowych szkó  technicznych, gdzie praktycznie
odbywali zaj cia z dzie mi hiszpa skimi. Nast pnie uzyskano dla kilkunastu
bardziej zaawansowanych uczniów p atn  praktyk  w ro nych
przedsi biorstwach. Troje zdolniejszych dzieci umieszczono w liceum
francuskim za zni on  op at . Równie  znaleziono mo no  kszta cenia
zawodowego dla starszych dziewcz t, co rozwi za o kwestie ich przygotowania
praktycznego do ycia. Dyrektor Departamentu Dobroczynno ci i Opieki
Spo ecznej przy Ministerstwie Spraw Wewn trznych i prezes Czerwonego
Krzy a Hiszpa skiego Martinez de Tena, delegat rz du dla pomocy dzieciom
zagranicznym, odnosi  si  przychylnie do sierot polskich i we wszystkich
sprawach zwraca  si  do Delegata TPP. W 1948 r. za po rednictwem Rady
Polonii Ameryka skiej w Genewie, odnaleziono rodziców niektórych dzieci.
Po sprawdzeniu prawdziwo ci danych, przygotowano i repatriowano do Polski
28 dzieci, uzyskuj c od czynników hiszpa skich kompletne uposa enie
odzie owe oraz ywno  na drog . Dzieci przekazano na granicy hiszpa sko-
francuskiej Delegatowi RPA, który oficjalnie w Pary u przekaza  dzieci polskiej
misji repatriacyjnej z Warszawy. W 1950 r. grupa polskich dzieci w Barcelonie
liczy a 71 osób.
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 W latach 1947-1949 Delegatura TPP w Madrycie podj a akcj
zbiórkow  na ca ym terenie Hiszpanii, w pierwszej fazie przez odezw  w prasie
o sk adanie ofiar w gotówce i w naturze wprost do Delegatury, a na prowincji do
lokalnych oddzia ów Hiszpa skiego Czerwonego Krzy a. Delegatura uzyska a
na to uprzednio zgod  centralnych w adz Hiszpa skiego Czerwonego Krzy a.
Odbyto kilka podró y do wi kszych miast, gdzie w porozumieniu z lokalnymi
w adzami, przygotowano plan ró nych imprez dochodowych. Akcja zapowiada a
si  imponuj co. Tymczasem w sierpniu 1947 r. nast pi  wybuch prochowni
w Kadyksie, który spowodowa  zniszczenie cz ci miasta. W adze i organizacje
spo eczne po o y y nacisk na pomoc ludno ci i zawiesi y wszelkie zbiórki na
inne cele. Dlatego akcja TPP musia a ulec zahamowaniu. W 1948 r. TPP wyda o
kalendarze, dochód ze sprzeda y by  przeznaczony na pomoc uchod com
polskim. Uda y si  natomiast akcje w latach 1947-1949. W zwi zku z du ym
urodzajem pomara cz, od producentów i eksporterów tych owoców Delegatura
otrzymywa a dziesi  ton owoców ka dego roku, które na koszt eksporterów
hiszpa skich by y wysy ane do obozów polskich w Niemczech.

 Delegatura TPP pozostawa a w cis ym kontakcie z hiszpa skimi
czynnikami rz dowymi, zajmuj cymi si  sprawami opieki nad Polakami,
z duchowie stwem katolickim i organizacjami charytatywnymi miejscowego
spo ecze stwa, a zw aszcza z Hiszpa skim Czerwonym Krzy em, ci le
wspó pracowa a z londy skim Poselstwem RP w Madrycie18.

rodkowy Wschód, Azja i Afryka

 W 1947 r. w Libanie przebywa o pi  tysi cy Polaków. TPP prowadzi o
dzia alno  w gmachu szpitala niemieckiego sióstr Boromeuszek, który by
du ym o rodkiem polskim w Libanie. W gmachu mie ci o si  biuro
duszpasterstwa katolickiego, Komitet G ówny Uchod ców i Ko o Prawników
Polskich. Kaplic  sióstr Boromeuszek oddano do dyspozycji Polaków. TPP
w gmachu szpitalnym uruchomi o: sto ówk , hotel, pralni , wietlic  i bibliotek ,
sklep, placówk  sprzeda y ksi ek i czasopism., pracowni  artystyczn
i krawieck , ambulatorium lekarskie, biuro wysy ki paczek. Ambulatorium tylko
w 1947 r. udzieli o 6647 porad, wykona o 14680 zastrzyków, opatrunków
i innych zabiegów. Poradnia dentystyczna dokona a 3973 zabiegów. Hotel
udzieli  770 noclegów. Sto ówka wyda a 93.936 posi ków rocznie. W pralni
w ci gu dziewi ciu miesi cy w 1947 r., wyprano 19.391 sztuk bielizny.
W Bejrucie studiowa o 165 osób na uniwersytetach francuskim i ameryka skim.
Delegatura udziela a bezpo redniej pomocy poszczególnym studentom oraz

18  APOL, sygn. 112, s. 1-5, Pomoc uchod com. Pomoc dzieciom i szkole polskiej w Barcelonie.
Pomoc studentom. Statystyka udzielonej pomocy.
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po rednio przez organizacj  studenck  Bratni  Pomoc. Pomoc Polakom w kraju
polega a na podaniu 1909 adresów w Polsce do Centralnej Komisji Wysy ki
Paczek, op acano koszty pocztowe i administracyjne przy wysy ce 66 paczek,
przez biuro wys ano 809 paczek na koszt zleceniodawców19.

Palestyna

 Delegatem  TPP  w  Palestynie  by  dr  Henryk  Rosmarin.  W  1947  r.
w Palestynie przebywa o ponad 10 tys. polskich uchod ców. Na skutek
ewakuacji wojska, rodzin wojskowych i pewnej liczby osób cywilnych ze

rodkowego Wschodu do Wielkiej Brytanii, liczba ta mala a. Dzia alno  TPP
prowadzona by a w Tel Awiwie i Jerozolimie. Ambulatorium w Tel Awiwie
w 1947 r. przyj o 9789 pacjentów, dokonano zabiegów 5155, przyj to
w gabinecie dentystycznym 3132 osób. Ambulatorium w Jerozolimie przyj o
4973 pacjentów, dokonano 1234 zabiegów, przyj to w gabinecie dentystycznym
558 pacjentów.

 W zakresie poszukiwania rodzin, po redniczono w korespondencji.
Rozes ano 4486 listów w sprawach poszukiwa . Delegatura w Palestynie wyda a
1418 bezp atnych paczek ywno ciowych, oraz 1387 paczek ywno ciowych
odp atnie po niskich cenach, z wojskowych magazynów brytyjskich, co
stanowi o bardzo wydatn  pomoc w warunkach ycia uchod ców w Palestynie.
Na pomoc rodzinom wojskowym i ludno ci cywilnej wydano $ 1 tys. w formie
zasi ków gotówkowych, przewa nie w zwi zku z konieczno ci  leczenia
i do ywiania. Delegatura wys a a za po rednictwem Centralnej Komisji Wysy ki
Paczek w Jerozolimie 1218 paczek bezp atnych do Polski. W nast pstwie
systematycznie ubywaj cych uchod ców polskich, Delegatura zosta a
zlikwidowana w po owie 1949 r.

 Personel Delegatury od 1947 r. liczy  29 pracowników w Tel Awiwie,
w tym 22 osób personelu sanitarnego (lekarzy i sióstr), oraz 20 pracowników
w Jerozolimie w tym 13 osób personelu sanitarnego. W 1948 r. placówka w Tel
Awiwie zatrudnia a pi  osób personelu, za  placówka w Jerozolimie cztery
osoby. Personel otrzymywa  tylko dodatki do zasi ków uchod czych
wyp acanych w Palestynie w gotówce20.

Chiny

 Delegatura w Chinach roztacza a opiek  przede wszystkim nad koloni
polsk  w Szanghaju, licz c  w 1947 r. oko o czterystu osób. By a kierowana

19  APOL, sygn. 113, s. 1-4, Dom TPP. Pomoc lekarska.
20  Tam e.
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przez dr. Jana Frylinga. Wspó pracowa a ze Zwi zkiem Polaków w Chinach
i Akcj  Katolick . TPP prowadzi o akcj  poszukiwania rodzin na terenie Chin
m.in. za po rednictwem czasopisma polskiego „Echo Szanghajskie”. Akcj
pomocy indywidualnej w formie zapomóg gotówkowych realizowano z funduszy
TPP. Zapomogi udzielano cz onkom kolonii tylko w wyj tkowych wypadkach:
ci ko chorym, osobom w podesz ym wieku, oraz takim instytucjom jak np.
Sekcja Dobroczynna Zwi zku Polaków czy Misja Katolicka w Shun Teh Fu-dla
misjonarzy, którzy po wydostaniu si  z niewoli komunistów chi skich przybyli
do Szanghaju ograbieni ze wszystkiego. Po 1948 r. nie by o adnych warunków
na rozwini cia akcji. Delegat zosta  wyrzucony z Chin przez komunistów pod
zarzutem szpiegostwa21.

Indie

 Delegatura TPP obejmowa a ludno  polsk , która po ewakuacji z ZSRR
w 1942 r. znalaz a si  w Indiach. Delegatur  kierowa  Micha  Go awski.
W 1947 r. w Indiach przebywa o ponad 4,8 tys. obywateli polskich w Valivade –
4,6 tys., w Bombaju – 120 osób. Oko o 50% stanowi a m odzie  do 21 lat. Stan
Polaków w Indiach w 1946 r. osi gn  liczb  5053 osób. Wyjecha o do Polski
630 osób; zg osi o zamiar wyjazdu do Polski 95; wyjecha o do W. Brytanii
transportami wojskowymi 3199 osób; indywidualnie 60 osób; na rodkowy
Wschód o nierzy kategorii „E” 19 osób; do USA, Kanady, Australii 380 osób;
do Afryki 580 osób; pozosta o czasowo w Indiach, w oczekiwaniu na wyjazd do
Kanady i Australii 147 osób; pozosta o na sta e w Indiach 40 osób; zmar o 63
osób. Razem 5053 osób.

 Ustanowienie w dniu 15 sierpnia 1947 r. rz du niepodleg ych Indii,
mimo yczliwego stosunku Hindusów do Polaków, przyspieszy o ewakuacj .
Dlatego praca Delegatury zmierza a do stopniowej likwidacji. Delegatura ci le
wspó pracowa a z polskimi instytucjami i organizacjami spo ecznymi, takimi jak:
1. Polski Komitet Opieki nad Uchod cami w Bombaju, który kontynuowa  prac
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej. 2. Zjednoczenie Polaków, które by o
najliczniejsz  i najwa niejsz  organizacj  uchod cz . Zjednoczenie wydawa o
tygodnik „Polak w Indiach”. Prowadzi o i finansowa o szereg kursów
dokszta caj cych. 3. Komitet Uchod czy, prowadzi  sprawy administracyjne
i gospodarcze osiedla. 4. War Relief Services-National Catholic Welfare
Conference, której dyrektorem by  ks. Antoni Jankowski, równocze nie prezes
Zjednoczenia Polaków. Prowadzi a w osiedlu drukarni , wietlic  ogóln
i wietlic  sieroci ca. 5. Spó dzielnia „Zgoda”, prowadzi a warsztaty: stolarski,
szewski, krawiecki i bieli niarski. 6. Akcja Katolicka, Polska Misja Katolicka,

21  APOL, sygn. 115, s. 1.
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Komitet Parafialny, Sodalicje Maria skie i inne organizacje katolickie spe nia y
b. wa ne zadania religijne i wychowawcze. 7. Harcerstwo, prowadzi o kilka
dru yn m skich, e skich i zuchów. 8. Zwi zek Inwalidów, skupia  grup
polskich inwalidów wojennych w Indiach. 9. Zwi zek Kombatantów rozwija
dzia alno  w kierunku uzyskania uprawnie  na wyjazd do W. Brytanii. Delegat
M. Go awski pe ni  funkcj  polskiego cznika z w adzami brytyjsko-hinduskimi
w sprawach gospodarczych polskiego osiedla w Valivade.

 Opieka TPP w Bombaju sprowadza a si  do nast puj cych czynno ci:
1. Po rednictwo pracy, dzi ki czemu u atwiono siostrom PCK uzyskanie pracy
w szpitalach bombajskich, kilkudziesi ciu osobom pracy kancelaryjnej,
w gospodarstwach domowych, wychowawczej itp. 2. Pomoc w za atwianiu
formalno ci w urz dach w sprawach wizowych, korespondencji w j zyku
angielskim. 3. Opieka nad m odzie  kszta c c  si  w szko ach angielskich
w Bombaju (oko o 20 osób). M odzie  korzysta a z dotacji „Funduszu
Paderewskiego”, który by  w dyspozycji TPP. 4. Opieka nad chorymi, którzy
leczyli si  b d  w szpitalu polskim b d  u specjalistów w Bombaju. 5. Pomoc
przy zakupach dla osiedla, korzysta a z niej przede wszystkim spó dzielnia
„Zgoda”, Zak ad Wychowawczy Sierot Polskich im. Gen. Sikorskiego i szpital.
Delegatura w asnymi samochodami pomaga a w transporcie towarów do tych
instytucji.

 W osiedlu Valivade dzia alno  TPP przejawia a si  w nast puj cych
formach: 1. Pomoc chorym, których liczba by a nieproporcjonalnie du a
z powodu klimatu tropikalnego i azjatyckich warunków ycia, wywieraj cych
ujemny wp yw na organizmy osób, które mia y za sob  kilkuletni pobyt w ZSRR.
Delegatura finansowa a leczenie ci ko chorych i u atwia a im opiek  ze strony
specjalistów. Osobn  pozycj  stanowi a pomoc w leczeniu gru lików. Udziela a
pomocy rekonwalescentom przez dostarczenie witamin i od ywek. Akcja w tej
dziedzinie by a zharmonizowana z pomoc  pochodz c  z bud etu osiedla,
Zjednoczenia Polaków i WRS-NCWC. Dzi ki staraniom TPP ci ko chorzy
i gru licy wys ani zostali do W. Brytanii w listopadzie 1947 r. specjalnym
statkiem szpitalnym.

 2. Opieka nad sierotami przejawia a si  w pomocy, której udziela a
Delegatura Zak adowi Wychowawczemu Sierot Polskich im. Gen. Sikorskiego,
450 dzieci w 1947 r., m.in., w u atwianiu zakupów, pomocy transportowej. Na
podkre lenie zas uguje pomoc Delegatury w prowadzonej przez ks. F. Plut ,
by ego kierownika osiedla dzieci polskich w Balachadi i Jamnagar (czynne
w latach 1942-1946) akcji, której rezultatem by o wys anie z Indii do Stanów
Zjednoczonych w trzech transportach 150 sierot. Po wyje dzie ks. F. Pluty
z Indii (wrzesie  1947 r.), M. Go awski kontynuowa  t  akcj , utrzymuj c

czno  z Komitetem Dzieci Polskich w Chicago i konsulem USA w Bombaju.
Dzi ki staraniom Delegatury przywiezione zosta y depozyty pieni ne dzieci,
ewakuowanych do W. Brytanii.
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3. Pomoc  indywidualn  obj to wdowy, sieroty i chorych. 4. Prowadzi a
ewidencj  ludno ci polskiej w Indiach i poszukiwania rodzin. W tym zakresie
wysy a a do Polski wiadectwa zgonów uchod ców i inne dokumenty prawne dla
rodzin w Polsce. W czasie ewakuacji z Indii na prze omie lat 1948/1949
Delegatura TPP by a jedyn  polsk  placówk  opieku cz , która z uchod cami
pozosta a do ko ca22.

Afryka Wschodnia

 Delegatura swym zasi giem dzia alno ci obejmowa a polskie o rodki
uchod cze w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, tj. w Kenii, Tanganice, Ugandzie
oraz Pó nocnej i Po udniowej Rodezji. Delegatura mia a swoj  siedzib
w Nairobi (Kenia), prowadzi  j  Józef Brzezi ski. W tych krajach czasowo
osiedlono oko o 18 tys. polskich uchod ców, którzy po ewakuacji z ZSRR
przeszli przez Persj . Rozmieszczono ich w specjalnych osiedlach, rozrzuconych
na olbrzymich obszarach Afryki Wschodniej i obu Rodezji. Osiedla odleg e by y
od centralnych o rodków i od siebie od kilkuset do kilku tysi cy kilometrów,
cz sto bez kolejowych po cze  komunikacyjnych.

 Praca przedstawicieli TPP w osiedlach polega a na: 1. Udzielaniu porad
i pomocy mieszka com osiedla. 2. U atwianiu kontaktów, poszukiwania,
korespondencja, dzia  paczkowy. 3. Pomocy Polakom w szpitalach, sieroci cach,
domach starców. 4. Pracy kulturalno-o wiatowej przy wspó udziale innych
organizacji w osiedlach. 5. Prowadzeniu agend pocztowych. Po likwidacji
utworzonych w czasie wojny polskich urz dów i placówek w 1946 r. Delegatura
TPP pozosta a jako jedyna polska instytucja opieku cza na terenie Afryki
Wschodniej.

 Delegatura prowadzi a imienn  kartotek  Polaków, którzy po ewakuacji
z ZSRR przeszli przez Persj . Kartoteka obejmowa a wszystkich tych, którzy po
wyje dzie z Persji znale li si  w Afryce Wschodniej, w obu Rodezjach, w Indii,
Nowej Zelandii, Libanie, Palestynie i Meksyku. Prócz tego Delegatura w 1947 r.
przej a od likwiduj cego si  Biura G ównego Doradcy Polskiego przy East
Africa Administration (EARA) kartotek  uchod ców przebywaj cych
w osiedlach polskich na terenie Afryki Wschodniej. By a równie  w posiadaniu
ankiety personalnej obejmuj cej 18 tys. nazwisk, zawieraj cej dok adne dane
personalne i rodzinne. Na jej podstawie G ówny Inspektorat w Londynie
sporz dzi  wykaz rodzin wojskowych, b d cy podstaw  ewakuacji ich z Afryki
Wschodniej do Wielkiej Brytanii.

22  APOL, sygn. 116, s. 1-5; J. Wróbel, Uchod cy polscy ze Zwi zku Sowieckiego 1942-1950, ód
2003 s. 94-135.
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 W 1948 r. Delegatura przeprowadzi a oko o o miuset poszukiwa
z du ym procentem pozytywnych wyników. W zwi zku z tym dzia em pracy
Delegatura by a w sta ym kontakcie korespondencyjnym z Central  TPP
w Londynie, w Niemczech, Mi dzynarodowym Czerwonym Krzy em
w Genewie, G ówn  Komisj  Likwidacyjn  PSZ w Londynie, Pa stwowym
Urz dem Repatriacyjnym w Polsce i wieloma innymi instytucjami
prowadz cymi poszukiwania. W ramach akcji opieki nad chorymi w szpitalach
personel Delegatury odby  wizyty w szpitalu w Nairobi, gdzie leczy y si  ci ko
chorzy z terenów wszystkich osiedli polskich w Afryce Wschodniej. Na
szczególne podkre lenie zas uguje pomoc chorym, nie znaj cym j zyka
angielskiego. Chorzy w osiedlach, szpitalach pozostawali pod opiek
przedstawicieli TPP, którzy przede wszystkim s u yli im pomoc
w korespondencji, zakupach itp. We wszystkich szpitalach chorzy Polacy dzi ki
Delegaturze byli zaopatrywani w ksi ki i czasopisma. W miar  swych
mo liwo ci Delegatura opiekowa a si  sierotami, udzielaj c im pomocy w czasie
wi t Bo ego Narodzenia.

 Zajmowa a si  transportami uchod ców przeje d aj cymi przez Nairobi,
organizuj c na dworcu s u b  informacyjn , s u b  pierwszej pomocy
i wydawanie gor cych posi ków. W du ej cz ci w kosztach tych partycypowa y
organizacje brytyjskie. Gdy chodzi o pomoc Polsce, udzielono 73 zapomóg
indywidualnych na pomoc w wysy ce paczek do kraju. Wys ano 75 bezp atnych
paczek z u ywan  odzie . Wys ano kilka bezp atnych paczek z obuwiem.
Z funduszów zebranych staraniem Delegatury przy wspó udziale redakcji
tygodnika „G osu Polskiego”, ukazuj cego si  w Nairobi, wys ano do Zak adu
dla Niewidomych w Laskach obuwie, skór , materia y na ubrania. Zebrano
w osiedlach fundusz na zakup penicyliny dla dzieci w Polsce. Wys ano do
„Caritas” kilkana cie paczek z obuwiem. Przekazano na powodzian w Polsce
sum  $ 1 tys. Biuro wysy ki paczek pod koniec 1947 r. wyekspediowa o na
p atne zlecenia do Polski 3232 paczki z obuwiem, 80 paczek z materia ami
we nianymi, osiem paczek z sokami owocowymi i 174 paczki ywno ciowe. Do
Polski z osiedla Koja wys ano 430 paczek z u ywan  odzie . Z osiedla
w Tengeru wys ano 183 paczki z materia ami we nianymi. cznie wys ano
z Afryki Wschodniej 4118 paczek.

 Delegatury Polskiego Czerwonego Krzy a, a nast pnie Towarzystwa
Pomocy Polakom w Unii Po udniowo-Afryka skiej mia y sw  siedzib
w Johannesburgu. W czasie wojny g ównym zadaniem by a wysy ka paczek dla
polskich je ców wojennych w obozach w Niemczech. Po wojnie Delegatura
skierowa a swe wysi ki na pomoc uwolnionym je com oraz by ym wi niom
obozów koncentracyjnych i DP-isom w Niemczech. PCK zaj a si  sierotami
polskimi, których oko o pi ciuset przeniesiono do Unii. W 1947 r. 13 sierot
w Polsce obj to akcj  tzw. symbolicznej adopcji, otrzymywa y one pomoc
w formie bezp atnych paczek ywno ciowych. We wrze niu 1947 r. staraniem
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Delegata TPP zosta a zorganizowana w Pretorii przy wspó udziale
najwybitniejszych osobisto ci miejscowego spo ecze stwa „garden party”,
z której dochód $ 1 tys. przeznaczony zosta  na pomoc Polsce. Sum  t  zu yto na
wysy k  bezp atnych paczek na adresy podane przez Central  w Londynie23.

Nowa Zelandia

 W 1944 r. na zaproszenie rz du Dominium, do Nowej Zelandii przyby a
z sieroci ców polskich z miejscowo ci Isfahan w Persji grupa 739 dzieci,
przewa nie sierot. Umieszczono je we wzorowo urz dzonym na koszt rz du
nowozelandzkiego, obozie-osiedlu w miejscowo ci Pahiatua, pod polskim
kierownictwem. Opiek  nad nimi sprawowa a Rada Opieku cza nad sierotami
polskimi w Nowej Zelandii pod przewodnictwem ks. Cavanagh. Rada by a
instytucj  zatwierdzon  przez S d Najwy szy Nowej Zelandii jako prawny organ
opieku czy. Delegat PCK-TPP Maria Wodzicka by a cz onkiem Rady
Opieku czej i w tym charakterze prowadzi a dzia alno  w zakresie opieki nad
dzie mi polskimi. Wi kszo  dzieci poko czy a w latach 1948-1950 szko y
powszechne i zawodowe. Siostry Urszulanki Szare, za o y y w 1948 r. dwa
internaty dla m odzie y, 30 osób dla ch opców i 80 osób dla dziewcz t. Celem
internatów by o wychowanie dorastaj cej m odzie y w utrzymaniu polsko ci.

 W 1947 r. przyby o do Nowej Zelandii oko o stu by ych polskich
o nierzy, krewnych dzieci z osiedla. Wszyscy przy pomocy Delegatury

otrzymali  prac .  W Wellington powsta  Zwi zek Polaków, z  którym TPP ci le
wspó pracowa o. G ówny nacisk po o ono na akcj  pomocy Polsce i ludno ci
polskiej w Europie Zachodniej. Dzi ki zaufaniu spo ecze stwa
nowozelandzkiego do Delegata pani Wodzickiej, Nowa Zelandia by a krajem
z którego p yn a znaczna pomoc dla Polaków zarówno w gotówce jak
i w naturze. Dzielna Maria Wodzicka je dzi a po ca ym kraju z odczytami
publicznymi, odbywa a zebrania z ró nymi grupami zawodowymi, np. lekarzami,
farmaceutami, rolnikami, przekazywa a opracowania na temat sytuacji Polaków
do radia, prasy. W ten sposób dociera a do mo liwie najszerszych sfer
spo ecze stwa, zjednuj c je dla akcji pomocy.

 Dzia alno  Delegatury TPP przejawia a si  w: 1. Zjednywaniu
miejscowych organizacji spo ecznych i osób prywatnych yczliwych Polsce dla
akcji zbiórkowej, w wyniku której wys ane zosta y paczki indywidualne oko o
tysi ca osób do Polski na adresy podane przez dzieci z osiedla Pahiatua.
Transport stu skrzy  odzie y do Londynu. Gotówk  do Zarz du G ównego
w Londynie w kwocie $ 15 tys. Zjednywaniu miejscowego spo ecze stwa do

23  APOL, sygn. 117, s. 1-4; Sybiraczki-Afrykanki, ich bracia i koledzy, oprac. H. D bkowski,
Warszawa 2003.
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akcji tzw. Symbolicznej adopcji dzieci w Polsce, w wyniku której 184 dzieci
zosta o obj tych opiek  przez instytucje i osoby prywatne w Nowej Zelandii
w taki sposób, e ka de dziecko otrzymywa o w ci gu roku od kilku do
kilkunastu paczek. W 1947-1948 wys ano w ramach tej akcji oko o 2,5 tys.
paczek, warto ci ponad $ 50 tys. Zjednywaniu zak adów i instytucji
dobroczynnych dla akcji opieki trwa ej nad zak adami: sieroci ce, ochronki,
szko y, szpitale w Polsce, polegaj cej na systematycznym wysy aniu tym
zak adom pomocy w naturze. W Polsce pomoc  obj to 120 zak adów. Warto
pomocy do 1950 r. wynios a $ 90 tys. Ostateczne cyfry przedstawiaj  si
nast puj co: w latach 1939-1950 pomoc PCK-TPP dla ludno ci polskiej poza
krajem $ 634.861, pomoc dla ludno ci w Polsce $ 346.376. Razem $ 981.23724.

24  APOL, sygn. 118, s. 1-6; Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tu acze wspomnienia,
oprac. S. Manterys, S. Zawada, Warszawa 2006 s. 364, ilustr.; Z Sybiru na drug  pó kul .
Wojenne losy Polskich Dzieci z Pahiatua, Lublin 2007, s. 255, ilustr.
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Streszczenie

Autor scharakteryzowa  dzia alno  opieku cz  nad polskimi o nierzami
w latach 1939-1945 oraz po zako czeniu drugiej wojny wiatowej. Artyku
wykazuje niezwyk  wr cz ofiarno  Polonii na rzecz rodaków pozbawionych
dobytku, w asnego domu, cz sto rodziny.

Summary

The author described the caring activities of Polish soldiers in 1939-1945 and
after world war two Article shows quite remarkable generosity towards fellow
Poles without any possession, their home and often their family.



Grzegorz Demel

POLACY Z OBWODU LWOWSKIEGO WOBEC WSPÓ CZESNEJ
POLSKI

Niniejszy tekst nazwa  mo na komunikatem, zawieraj cym cz
wyników bada  terenowych przeprowadzonych w miesi cach letnich 2011 r.
w ród przedstawicieli polskiej mniejszo ci narodowej w wybranych
miejscowo ciach obwodu lwowskiego na Ukrainie1. Zasadniczym problemem
badawczym jaki sobie postawi em, by a próba zrozumienia mechanizmu
uzgadniania warto ci etnicznych (polskich) i obywatelskich (ukrai skich)2 w ród
Polaków yj cych na zachodniej Ukrainie. Na potrzeby niniejszego tekstu
wyabstrahowa em jednak te kwestie, które ukazuj  zwi zki ukrai skich Polaków
z dzisiejsz  Polsk .

Wywiady, z których pochodz  przytoczone w artykule cytaty,
prowadzone by y w oparciu o przygotowany wcze niej zestandaryzowany
kwestionariusz. Punktowo wykorzystuj  tu tak e perspektyw  liderów
organizacji mniejszo ciowych, z którymi prowadzi em pog bione wywiady
swobodne. Czyni  to jednak wy cznie tam, gdzie wypowiedzi liderów
uzupe niaj  szcz tkowe informacje otrzymywane od zwyk ych przedstawicieli
mniejszo ci, a wi c mieszcz  si  w tej samej perspektywie. Niniejszy tekst
chcia bym wi c potraktowa  jako wst pny i bardzo ogólny obraz relacji
zachodnioukrai skich Polaków ze wspó czesn  Polsk . Wybieram z jednej
strony wypowiedzi najbardziej charakterystyczne, cz sto powtarzaj ce si ,
z drugiej – wyj tkowe, pozwalaj ce ju  na tym etapie dostrzec ró norodno

1  Badania prowadzone by y w Stryju, Drohobyczu, Samborze, Truskawcu, Borys awiu,
Medenicach, Letniej, Wo oszczy i Dublanach przez studentów IEiAK UJ w ramach
dziesi ciodniowych praktyk terenowych kierowanych przez mgr Patrycj  Trzeszczy sk  oraz
autora niniejszego tekstu. W badaniach brali udzia : Alicja Baczy ska, Olga B aszczy ska, Zofia
Boche ska, Piotr wiek, Magdalena Dr g, Mateusz Ko cielnicki, Natalia Król, Agnieszka
Kwiatkowska, Ma gorzata Kwiecie , ukasz ozi ski, Agnieszka Marczak, Dominika Matejko,
Piotr Pasierski, Anna Piela, Marta Raczy ska, Justyna Rydzewska, Anna Sitko, Sandra
Smolnicka, Joanna Strójw s, Anna Szpiczy ska, Weronika wis ocka, Izabela Wloka, Urszula
Wójtowicz, Dorota Zapart; cznie przeprowadzono ok. 240 wywiadów. Na potrzeby niniejszego
artyku u wykorzystano 40 spo ród nich. Wszyscy rozmówcy, wywiady z którymi wykorzysta em
w niniejszym tek cie, identyfikuj  si  jako Polacy, s  wyznania rzymskokatolickiego i dobrze
pos uguj  si  j zykiem polskim. Transkrypcje wywiadów dost pne s  w Archiwum IEiAK UJ.

2  Zgodnie  z  propozycjami  J.  J.  Smolicza,  por.  np.  tam e, Kultura i nauczanie w spo ecze stwie
wieloetnicznym, prze . E. Grabczak-Ryszka, Warszawa 1990.
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postaw, ocen i opinii, a tym samym wychwyci  interesuj ce kierunki dalszych
bada .

Uwzgl dnienie w badaniach kwestii relacji z Polsk  zainspirowane by o
m. in. znan  „triad ” Rogersa Brubakera ukazuj c  relacyjne zwi zki mi dzy
mniejszo ci  narodow , pa stwem zamieszkania i zagraniczn  ojczyzn , przy
czym ta ostatnia rozumiana jest tu jako pa stwo wykazuj ce aktywn  postaw
wobec osób traktowanych jako cz onkowie w asnego narodu, wykraczaj cego
poza granice polityczne3. Obecny w koncepcji Brubakera aspekt dynamiczny
oraz uwaga skoncentrowana na postawie pa stwa wobec swych rodaków za
granic  dobrze, moim zdaniem, odpowiada stosunkowi RP do polskiej
mniejszo ci na Ukrainie, zw aszcza gdy wzi  pod uwag , e Karta Polaka,
wykluczaj ca si  z obywatelstwem, po wiadcza „przynale no  do Narodu
Polskiego”. Jak wygl da to z perspektywy moich rozmówców, postaram si
ukaza  poni ej.

Za Hieronimem Kubiakiem przyjmuj , e Polacy (osoby identyfikuj ce
si  jako Polacy) mieszkaj cy na Zachodniej Ukrainie s  mniejszo ci  narodow ,
a nie diaspor , poniewa  o ich zamieszkaniu na terenie obcego pa stwa
przes dzi a zmiana granic politycznych, a nie procesy migracyjne4. Warto tak e
zaznaczy , e Polacy (w odró nieniu od Rosjan5) raczej nie kwestionuj  swej
mniejszo ciowej  pozycji,  a  sam termin  „mniejszo  narodowa”  (o  ile  si  z  nim
spotkali) uwa aj  za neutralny aksjologicznie6.

Wspó czesna Polska jest silnie obecna w yciu mieszka ców zachodniej
Ukrainy, zw aszcza przedstawicieli tamtejszej mniejszo ci polskiej. Kontakty

3  R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie,
Warszawa 1998, s. 7. Inspirowa em si  tak e wynikami bada  Tamary Resler, która na pocz tku
lat 90. uchwyci a fakt, i  w ród mniejszo ci narodowych zamieszkuj cych Ukrain , Rosj
i Litw  istotn  rol  dla kondycji samych mniejszo ci przypisuje si  relacjom mi dzy ich krajem
zamieszkania a zagranicznymi (historycznymi) ojczyznami (ta , Foreign Influence on National
Minority Rights, „Swords and Ploughshares. The Bulletin of the Program in Arms Control,
Disarmament, and International Security University of Illinois at Urbana-Champaign”) 1994,
Vol. 8, No. 4, http://www.acdis.uiuc.edu/research/S&Ps/1994-Su/S&P_VIII-4/foreign_
influence.html [dost p: 15.10.2007]) oraz propozycjami Andrzeja Sadowskiego, traktuj cego
zainteresowanie yciem politycznym zagranicznej ojczyzny jako wska nik emocjonalnego
zwi zku z ni  (ten e, Spo eczne problemy wschodniego pogranicza, Bia ystok 1991, s. 254)

4  Nie wszyscy nasi rozmówcy byli autochtonami w swych miejscach zamieszkania; cz  z nich
przyby a na ziemie obecnego obw. lwowskiego z ziem dzisiejszej Polski ju  po formalnym
ustaleniu granicy polsko-radzieckiej w 1944 r. (zdeterminowa y to zwi zki rodzinne, a czasami
nawet przypadek).

5  N. Horska, Aktywno  narodowa mniejszo ci rosyjskiej na Ukrainie (1991-2004), Toru  2009,
s. 311.

6  Jest to jednak kwestia bardziej z o ona. Cz  osób nie spotka a si  jak dot d z okre leniem
mniejszo  narodowa (podczas wywiadów termin podawano tak e pomocniczo w brzmieniu
ukrai skim: nacionalna menszyna) w ogóle lub w odniesieniu do w asnej grupy. Takie osoby
kojarzy y cz sto ów termin jako konotuj cy dyskryminacj , ucisk.
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z odwiedzaj cymi region Polakami, dost pno  polskich mediów, yj ce
w Polsce rodziny, z którymi utrzymuje si  kontakty, wyjazdy do pracy,
pielgrzymki, wycieczki i kolonie dla dzieci rodz  silne zwi zki ze wspó czesnym
pa stwem polskim i jego mieszka cami.

Analizuj c dostrzegalne wr cz na ka dym kroku, zainteresowanie Polsk
w ród zachodnioukrai skich Polaków nale y bra  pod uwag  nie tylko
symboliczny zwi zek z „zagraniczn  ojczyzn ”: „Ja takie zadowolenie mam, jak
ja pojad  chocia  do Przemy la. /…/ jak wje d am do…, ju  przechodz  chocia
Medyk , to ja taka zadowolona, e a  mnie tu… w sercu…(k50Sam/Kwie7)”, ale
i uwarunkowania ekonomiczne. Rozmówcy podkre laj , e jednakowo ci ko
yje si  na Ukrainie przedstawicielom wszystkich nacji – wi kszo ci

i mniejszo ci – a w ich narracjach ró nice inne ni  ekonomiczne pomi dzy
mieszka cami Ukrainy schodz  na dalszy plan. Proszeni o porównanie
niepodleg o ci z czasami radzieckimi8, bardziej akcentuj  kwestie ekonomiczne,
ni  np. swobod  piel gnowania swej to samo ci czy praktykowania religii.
Nale y wi c zak ada , e na Polaków dzia a ten sam ekonomiczny „magnes”,
który przyci ga do Polski innych obywateli Ukrainy, sk ania ich do
poszukiwania tu pracy, a zanim j  podejm  – do „organizowania” u atwie
wyjazdu: za atwiania wiz, Kart Polaka itp. Mo na odnie  wra enie, i
atrakcyjno  Polski powoduje, e nawet dla niektórych przedstawicieli
ukrai skiej wi kszo ci „op aca si  by  Polakiem” po to, by zdoby  mo liwo ci
u atwionego kontaktu z Polsk .

Inspiracji teoretycznych i przyk adów operacjonalizacji problemu mo na
tu szuka  w analizach wp ywu atrakcyjno ci zjednoczonych Niemiec na ycie
niemieckiej mniejszo ci w Polsce9. Obserwuj c postawy osób legitymuj cych si
zró nicowanym (formalnie i „moralnie”) „prawem do czerpania z dobrodziejstw
bogatej Polski” mo na by oby pokusi  si  o prób  wykorzystania pewnych
elementów typologii zastosowanej przez Dariusza Matelskiego (za
S. Ossowskim) w odniesieniu do stopniowalno ci to samo ci narodowej

7  Z uwagi na anonimizacj  rozmówców stosuj  nast puj cy kod: m/k – m czyzna/kobieta, liczba
– wiek rozmówcy, skrócona nazwa miejscowo ci zamieszkania rozmówcy, skrót nazwiska
studenta prowadz cego wywiad (por. przyp. 1). W przypadku przytaczania dialogu kwestie
wypowiadane przez badacza oznaczam kursyw . W ca ym tek cie nazwy miejscowo ci podaj
w polskim brzmieniu.

8  Nie sugerowano w pytaniu o jak  sfer  ycia chodzi.
9  Por. np. L. Janiszewski, Mniejszo  niemiecka a Polacy na Pomorzu Szczeci skim. Szkic

socjologiczny, Szczecin 1993, s. 9 – 42.; w odniesieniu do problemów polityki etnicznej Ukrainy
cz ciej eksponowana jest orientacja W grów i Rumunów na swe zagraniczne ojczyzny, rodz ca
w  Kijowie  obawy  o  tendencje  separatystyczne  por.  I.  Kuras  I.,  [Referat:] Problemni pytannja
rozwytku widnosyn i  susidnimy krajinamy w konteksti der awnoji polityky Ukrajiny szczodo
nacionalnych menszyn [przytoczony w artykule:] Etnicznyj czynnyk ta dobrosusidstwo (i
zasidannia naukowoji rady MZS Ukrajiny), „Polityka i Czas”, nr 8:2003, s. 13-15.
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Niemców w Polsce od „prawdziwych Niemców” po „kandydatów na cz onków
mniejszo ci niemieckiej”10. Z tymi ostatnimi porówna bym osoby w aden
sposób na co dzie  nie zwi zane z polsko ci , nie identyfikuj ce si  jako Polacy,
ale staraj ce si  o Kart  Polaka – deficytowe dobro daj ce przepustk  do Polski –
Unii Europejskiej.

Tym samym dost pno  Polski i wyjazdy tam wpisuj  si  w szersze
problemy spo eczne, s  elementem intensywnych procesów migracyjnych
kieruj cych ukrai skich obywateli tak e do W och, Hiszpanii, Portugalii, Rosji11.

Niektórzy przedstawiciele mniejszo ci dostrzegaj  tu swoj  rol  cznika
pomi dzy obu krajami, cho by w bran y po rednictwa pracy, inni upatruj  szans
na zatrudnienie w inwestycjach polskiego kapita u na Ukrainie.

Problemem istotnym w skali spo eczno ci mniejszo ciowej jest z kolei,
dzia aj cy podobnie jak drena  mózgów proces, który nazwa bym „drena em
kadr etnicznych”: „Stare Polaki ju , umieraj , a m odzie  jedzie do Polski. Niet,
nie ma pracy tu (m50Bor/Boch)”.

Dostrzegaj  to tak e liderzy, przyznaj c, e u atwianie m odym Polakom
zdobycia wykszta cenia w Polsce powoduje odp yw elit. Wydaje mi si , e
w wielu organizacjach m odzi uczestnicz  aktywnie do momentu, dopóki
stanowi  one trampolin  do wyjazdu na studia do Polski i – cz sto – pozostania
tam. Dzi  liderzy starszego pokolenia nie znaj  odpowiedzi na pytanie, kto
przejmie po nich sched 12.

W opinii moich rozmówców Polska i polsko  jest atrakcyjna tak e dla
Ukrai ców, a raczej – polsko  jest atrakcyjna, bo Polska jest atrakcyjna: „/…/
przy trzeciej szkole jest [polska sobotnia – G.D.] szko a. /…/ I nawet ukrai skie
dzieci chodz , ich tam po polsku rozmawia , bo maj  zamiar uczy  si  /…/
w Polszczy /…/ (k63Bor/Kos)”.

W j zyku polskim niektórzy dostrzegaj  praktyczne narz dzie
wspó pracy mi dzynarodowej, „postawi bym [w ukrai skich szko ach – G.D.] na
drugi [obcy, obok angielskiego – G.D.] j zyk polski, dlatego e Polska tak jakby
jest naszym mecenasem w Unii Europejskiej, ona jak najbardziej, polski
prezydent, rz d, e oni si  staraj , eby Ukraina jak najszybciej wesz a w Uni
Europejsk . Zreszt  to wida  od tego jak mamy teraz to Euro [2012 – G.D.]…
(m42Dro/Boch)”.

10  D. Matelski, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa – Pozna  1999, s. 275-277.
11  Te kraje (prócz Polski najcz ciej W ochy) wymieniaj  nasi rozmówcy. Szerzej na temat

procesów migracyjnych i ich spo eczno-ekonomicznych uwarunkowa  patrz: M. Flaga, Procesy
demograficzne oraz ich warunkowania w zachodnich obwodach Ukrainy w okresie przemian
ustrojowych, Lublin 2006. W opracowaniu tym zmienna narodowo ci nie jest jednak
w statystykach uwzgl dniona.

12  Podobne problemy ma mniejszo  rosyjska, z której liderami rozmawia em w Czerwonohradzie,
Drohobyczu i Borys awiu.
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Polskie organizacje tak e zwracaj  uwag  na przynale no  Polski do
Unii Europejskiej. Podczas Letniej Szko y J zyka Polskiego w Szypilskiem
niedaleko Stryja nauczycielka z Polski uzmys awia a dzieciom, e Unia
Europejska to ludzie, a nie pa stwa, dlatego tak e one s  w Unii, bowiem
wszyscy Polacy do niej nale . Dzieci otrzyma y tak e foldery dotycz ce UE.
Podczas podobnej szko y organizowanej w Samborze jako dodatkowy blok
tematyczny proponowano zaj cia po wi cone polskiej prezydencji w UE.

Z perspektywy etnicznych Ukrai ców (przynajmniej taki obraz wy ania
si  z rozmów z Polakami) nie chodzi tylko o kompetencje lingwistyczne.
Obostrzenia imigracyjne i przepisy prawa pracy powoduj , e tak naprawd
op aca si  by  Polakiem, czyli cz onkiem narodu polskiego, które to poj cie sta o
si  kategori  prawn  wraz z wprowadzeniem Karty Polaka: „A teraz si  jeszcze
wi cej  porobi o  Polaków,  bo  teraz  te  Karty  daj  Polaka.  (k40Med/Smo).  /…/
nawet nie maj c pochodzenia polskiego, chc  po prostu, eby dosta  t  Kart ,
eby jakie  wygody takie, /…/ eby dzieci odda  studiowa  do Polski, rozumie

Pani, o co chodzi (m42Dro/Boch)13.
Jako „koniunkturalni Polacy” mog  by  te  postrzegani posiadacze Karty

Polaka (lub staraj cy si  o nie) niezaanga owani w ycie polskiej spo eczno ci –
a wi c nie daj cy nic od siebie i nie znani innym Polakom: „A du o takich, e
porobili, e chc  te… chc  ulg tych. /…/ Tak, e dla wygody, no. /…/. Ale jego
nie wida  ni w ko ciele, ni w towarzystwie tak nie wida , eby gdzie  kiedy
przyj  czy co… to eby co  pomóc, faktycznie, eby si  rozwija a ta polsko .
Bo on ma, no… po dokumentach on ma, e tam jego mama by a [Polk  – G.D.]
czy  kto  –  ta  ju .  Umie  mówi  [po  polsku  –  G.D.],  to  ju  –  to  ju  daj
(m40Bor/ oz)”.

Rozmówcy, którzy z dum  podkre laj , e nawet za radzieckich czasów
nie maskowali swego pochodzenia etnicznego14, nie ukrywaj  poczucia
wy szo ci wobec tych rodaków, którzy koniunkturalnie „zapisywali si ” niegdy
jako Ukrai cy lub – rzadziej – Rosjanie15; licz  oni, e Karta Polaka wprowadzi
swoisty „ ad to samo ciowy”: „I Polka, Ukrainka, Polka, Ukrainka, i przewa nie

13  Na przystanku w Stryju znalaz em og oszenie „Wizy. Przed u anie. Polska, Czechy, Schengen.
Karta Polaka. Z dostaw , [nr. tel. kom.]”. Mo e chodzi  oczywi cie o pomoc w procedurach,
elektronicznej rejestracji (wizy) itp., jednak og oszenie, napisane w j zyku ukrai skim, sugeruje,
e Karta Polaka jest w tym wypadku po prostu towarem.

14  Swoj  drog  wi kszo  z nich podkre la te , e nie spotykali si  w zwi zku z tym z adnymi
szykanami, problemami w pracy itp. O roli, jak  w ZSRR pe ni o sformalizowanie struktury
narodowo ciowej, interesuj co pisze R. Brubaker (op. cit, s. 45-51).

15  Dost pna w Polsce literatura ukrainoznawcza stwarza wra enie, e je li mieszka cy Ukrai skiej
SRR koniunkturalnie zmieniali (ukrywali) sw  to samo  narodow , to wybierali zamiast niej
rosyjsk  (por. M. Riabczuk, Dwie Ukrainy,  prze .  M.  Dyhas  et.  al.,  s.  105  tam casus m. in.
Leonida Kuczmy), brak jest wiadomo ci, e na zachodniej Ukrainie, nawet wówczas,
mainstreamem by a jednak ukrai sko .
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wszystkie pisali [w radzieckich dokumentach – G.D.] Ukrainka. A tak, nie
pokazywali swoja narodowo … a teraz ju  jak jest Karta Polaka, to teraz oni si
ju  nigdzie nie schowaj , chcesz mie  Kart  Polaka, wszystko jedno, b dzie
rejestracja, wszystko jedno, to b dzie, wszyscy b d  wiedzieli, e jeste  Polak16

(k77Str/Racz)”.
Rozmówcy – „autentyczni Polacy”, a wi c ci, którzy nie obawiaj

si  zakwestionowania swej polsko ci, pytani o Kart  Polaka tak e jednak
z regu y wi  jej posiadanie z wyjazdami do Polski: „No nie staram si  [o Kart
Polaka – G.D.], bo nigdzie nie jad  tak, wiecie i nie wyrabia a, chocia  wszyscy
Polacy robili, mo na by o zrobi  /…/ (k40Med/Zap)”.

Dominuje wi c w powszechnej wiadomo ci pragmatyczny wymiar
posiadania Karty, cho  pojawiaj  si  te  deklaracje, i  kandydatom do jej
posiadania zale y na usankcjonowaniu (potrzeba uznania) w asnej to samo ci:
„/…/ ja by a bez problemu dosta a [Kart  Polaka – G.D.], a mój ojciec to taki nie
dosta , bo co  tam nie wiedzia , no co on móg  wiedzie , jak on ju  tyle lat si
uczy, mo e tam ju  nie wie, nie pami ta, bo ma ju  76 lat, no to ju  takiego
trzeba pyta ? No nie, co go tam pyta . Ile on tam nawet do Polski wiele nie
jedzie, ale chcia  mie  t  Kart  Polaka, bo chcia  odczuwa , e on jest Polakiem,
nie dali w konsulacie we Lwowie (k50Sam/Kwie)”.

Karta Polaka pozwala te  przekroczy  sztucznie tworzon  przez Polaków
z Polski granic  swojsko ci: „/…/ nieraz st d jechali Polaki, a tam Ruski i Polacy
ju . Ju  to: O, Ruskie przyjechali, Ruskie przyjechali. Ju  inaczej ni … no jakie
Ruskie? Teraz tutaj yj , ale sam to Polak, to ju  inaczej, jest ta legitymacja, to
ju  inaczej /…/ (m40Bor/ oz)”.

Zasadniczo procedury otrzymywania Karty Polaka (mimo
kwestionowania zasadno ci przyznawania ich wielu osobom) wydaj  si  naszym
rozmówcom jasne i czytelne, cho  ka dy opisuje je i interpretuje w zale no ci od
w asnych do wiadcze . Decyduj ca rozmowa z konsulem (której wielu si  boi,
jest bowiem swoistym egzaminem) mo e sta  si  mi ym wspomnieniem,
realizacj  potrzeby uznania: „A to nie u ka dego jest tutaj [komplet dokumentów
- G.D.], e tak jak robili Kart  Polaka, to musieli donosi  dokumenty wszystkie
absolutnie,  a  u  mnie  by o  bardzo  lekko  i  jak  ja  by a  u  konsula  we  Lwowie  i  ja
wyci gn a tylko te swoje te wszystkie dokumenty, i on mówi: »No z t  pani  nie
trzeba o niczym wi cej mówi , to jest Polka« i u cisn  mi r czk  i mówi :
»Prosz  czeka  /…/« (k77Str/Racz)”.

16  Swoj  drog  dostrzegalne jest tu, zapewne wyniesione z czasów radzieckich, przekonanie
o konsekwencji urz dowych rejestracji, pozbawione refleksji, e Karta Polaka jest dokumentem
polskim, którym posiadacz legitymuje si  wy cznie przed organami RP. Formalnie wiedz
o posiadaczach Karty Polaka posiadaj  tak e organizacje polskie w tych przypadkach, gdy
opiniuj c wnioski s  po rednikiem w ich otrzymaniu.



127

Wielu rozmówców jest te  przekonanych, e Karta powinna
gwarantowa  szersze ni  dzisiaj przywileje (brak obowi zku wizowego, prawo
osiedlenia si  w Polsce), tym bardziej e: „Nie jest nas tak a  du o. Po ca ym, po
ca ym by ym Zwi zku Radzieckim (m40Bor/ oz)”.

Interesuj ce, e zdaniem cz ci rozmówców wizy nie s  jedynie z em
koniecznym, ale mechanizmem porz dkuj cym ycie nie tylko za barier
granicy, ale i na Ukrainie. Jedni widz  w nich instrument ochrony Polski (Unii
Europejskiej) przed przest pczo ci , inni nie kryj  roszcze  wobec swego statusu
na tle etnicznych Ukrai ców: „Aha, [wizy – G.D.] dla Ukrai ców. Hm, je eli
powiedzie  na dzisiejszy czas, to powinno by  tak jak Polacy je d  wsz dzie,
wsz dzie bez adnych wiz, ale ze wzgl du na to, e tu nie ma pracy to oni by na
pewno wszystkie wyjechali, tam do Polski i tu by si  robi o nie wiadomo co. To
powinno by , dla nich powinno by , jaka  wiza, eby by a jaka  ograniczenie,
eby troch  by  jaki  kontrol w tym wypadku (k40Med/Smo) [wyró n. moje –

G.D.]”.
Z perspektywy mniejszo ci, Polacy zgodnie podkre laj  równo

ukrai skich obywateli wobec prawa i brak dyskryminacji, jednak w niektórych
wypowiedziach dostrzec mo na, e to nie mniejszo  jest uciskana, ale
wi kszo  zazdro ci jej przywilejów gwarantowanych przez zagraniczn
ojczyzn : „Generalnie ludzie yj  i ja wiem, czy jest im le? A pod tym
wzgl dem czy s  inne narodowo ci [na Ukrainie – G.D.] to my mamy takie same
prawa i obowi zki, jak ka dy Ukrainiec i ja mówi , e nie odczuwam adnego
ucisku czy dyskryminacji e jestem innej narodowo ci, w sumie Ukrai cy
mówi , e fajnie mamy, mo emy sobie wi towa  dwa razy, mamy jak
mo liwo  sobie co  jecha  zwiedzi  do Polski, tak generalnie. (k29Sam/Pie)”.

O wiele wi ksze mo liwo ci daje obywatelstwo polskie, trudniej, ale
jednak dost pne dla Polaków z zachodniej Ukrainy. Jego posiadacze nie kryj
tego faktu, mimo i  ukrai skie prawo zabrania posiadania podwójnego
obywatelstwa17.  „A daje co  ta Karta Polaka? Nic. A obywatelstwo to straszne
problemy, chcia oby si  gdzie  pojecha  wi cej dalej, to nie jest mo liwo .
(k50Sam/Kwie).  Mo e si  kiedy  uda [wyjecha  na sta e do Polski  – G.D.].  Bo
mamy ju  obywatelstwo polskie…(K26Sam/Racz)”.

Pomoc w otrzymaniu wiz i Karty Polaka jest cz sto podkre lanym
elementem dzia alno ci polskich organizacji, tak e przez samych dzia aczy: „/…/

17  Dyskusje nad usankcjonowaniem podwójnego obywatelstwa stanowi  w skali ogólnokrajowej
wa ny element stosunków z Rosj  (i polityki wobec mniejszo ci rosyjskiej) i pojawiaj  si
w programach partii zorientowanych na pog bianie zwi zków z pó nocnym s siadem. Pog oski
o wydawaniu mieszkaj cym na Krymie Rosjanom paszportów FR wywo uj  w ród ukrai skich
autorów zaniepokojenie i prowadz  do snucia analogii z Oseti  Po udniow  (T. Kuzio, SBU
Stops Separatism in Its Tracks, http://www.taraskuzio.net/media22_files/7.pdf [dost p
25.06.2009]).
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czym jeszcze si  zajmuje. Yyy… no, takimi sprawami polonijnymi, na przyk ad
jak… które s  zwi zane z Kart  Polaka, /…/ No i… wizami. /…/ No pani widzi,
ile tu jest paszportów. Ka dy chce ju . (k45 an/Boch)”.

Rozmówcy myl  czasami instytucje i procedury, bo nie s  one tak
istotne, jak wymierne korzy ci: „A czy orientuje si  Pani, czy s  na Ukrainie
jakie  polskie organizacje? No jest towarzystwo Konsul, odkrywaj  [otwieraj  –
G.D.] nam wizy, co  takiego (k22 an/Pie)”.

Triada Brubakera staje si  jedynie modelem idealnym tam, gdzie
przedstawiciele mniejszo ci – Polacy postrzegaj  wydawanie Karty Polaka nie
jako samodzielne dzia anie pa stwa polskiego, ale jako przejaw wspó pracy,
porozumienia pomi dzy „zagraniczn  ojczyzn ” a „pa stwem zamieszkania”:
„Za Juszczenka, to Juszczenko du o je dzi  w ten czas. I z Kaczy skim
utrzymywali bardzo dobre stosunki, i akurat za Juszczenka i Kaczy skiego by a
wprowadzona Karta Polaka. Bo ja ju  nie wiem, czy w tej chwili to by si  da o
by o tak zrobi . (k40Med/Smo)”.

***

Poj cie „ojczyzny” bywa przez rozmówców rozmaicie interpretowane;
zapytani wprost „który kraj jest pana/pani ojczyzn ” wskazuj  Polsk : „Ta
Polska! Bo e! Bo e, jak ja tak za Polsk , jak ja powiedzia a swojej siostry córki,
Ela, jak ja by chcia a, eby mnie pochowa  w Polsce, eby do Polski przywie .
(k84Str/Kwie)”.

Ch  z o enia swoich ko ci w polskiej ziemi wiadczy nie tylko
o przywi zaniu, ale ujawnia postrzeganie jej przez pryzmat swoistego
symbolicznego powrotu „do domu”, który nie jest dany za ycia, mo e by
jednak dany po mierci.

Jednak inni rozmówcy pytani o ojczyzn  mówi  „Chyba Polska
(k26Sam/Racz) lub wskazuj  Ukrain  (A tam, [kraj – G.D] jaki mieszkam
(k40Med/Zap)”.

Wielu te  koncentruje si  na wymiarze „ojczyzny prywatnej”18. Ojczyzna
prywatna mo e te  tworzy  namiastk  wielkiej, ideologicznej, mimo obecnego
oddalenia przestrzennego tej ostatniej. Mo na „tworzy ” j  sobie samemu, na
w asne potrzeby, odrzucaj c zewn trzne realia: „»Ja si  tutaj [mówi  ojciec –
G.D.] … ja tutaj mam Polsk « on powiedzia . »Ja tutaj si  urodzi em, i mam tutaj
Polsk «. [ miech] O tak u nas by o w rodzinie. „Tutaj powinna by  - ile lat tutaj
by a Polska” mówi, »a Ukraina ile lat?« (k45Str/ wie)”.

Zastrzec tu nale y, e dzi  ojczyzna ideologiczna mo e materializowa
si  w postaci pa stwa polskiego w jego obecnych granicach: „Ta jaka ja, ja si

18  Por.: S. Ossowski, Analiza socjologiczna poj cia ojczyzny, w: ten e, Z zagadnie psychologii
spo ecznej, Warszawa 1967, s. 201-227.
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czuje jak ju  si  przejd  do Przemy la, przyjd  to ja ziemi
poca uj .(k84Str/Kwie)”.

Mo na te  z równ  atencj  traktowa  oba kraje, czerpi c ze zwi zku
z oboma: „No nie obra aj c Polski, Ukrain  [uwa am za ojczyzn  – G.D.]. Nie
obra aj c. /…/ Bo, powiem tak, e…Od Ukrainy dosta em si  ojca, a od Polski
kultur  matki, tak. (m42Dro/Boch)”.

Niezale nie jednak od definiowania ojczyzny, Polska zawsze w czana
jest w obszar swojsko ci: „Wiem, jak… Lubliu tam i lubliu [lubi /kocham –
G.D.] je dzi  tam, czuj  si  jak w domu. Mo na tam powiedzie . Wszystko mnie
tam mi e, znajome i czytam dobrze i rozmawiam, no chocia  mo e akcent nie
ten, /…/ (m40Bor/ oz)”.

Rozmówcy jad c do Polski czuj  si  Polakami, Polska rozczarowuje
jednak ju  na granicy, gdzie chcieliby oni poczu  si  jak u siebie, ale
uniemo liwia im to postawa polskich s u b, traktuj cych ich jak Ukrai ców.
Wielu odczuwa to jak poni enie. W kontaktach z Polakami z Polski odczuwalna
jest wyra na asymetria „swojsko ci – obco ci”19, ci lej – wykluczanie Polaków
z Ukrainy poza nawias swojsko ci, poprzez etykietowanie ich, ca kowicie
niezgodne z ich w asnymi odczuciami. Polacy z zachodniej Ukrainy nie aspiruj
do polsko ci, s  przekonani, e do niej nale . St d al i rozczarowanie:
„W Polsce [jeste my – G.D.] obcego pochodzenia, te które przyje d aj  z Rosji,
Ukrainy,  ca y  czas  na  nich  mówi  inni,  jak  do  Ruskich,  ca y  czas  si  do  nich
odnosz  jak do Ruskich. Tutaj nas te  nie, tutaj jeste my tylko Polakami.
Jeste my Polakami. /…/ Czuj  si  Polsk , jestem Polsk , /…/ (k55Tru/Szp)”.

Dzisiejsza Polska jest naszym rozmówcom z regu y dobrze znana dzi ki
posiadaniu tam rodziny20 i cz stym wyjazdom. Ze zorganizowanych wyjazdów
korzystaj  zw aszcza dzieci za po rednictwem polskich organizacji wieckich lub
Ko cio a rzymskokatolickiego. Starsi przywi zuj  du  wag  do w czania
kolejnego pokolenia w do wiadczanie obcowania z Polsk : „/…/ bardzo dobrze,
e dzieci mog  pojecha  do Polski i od ma ego, dziecka ju  tam, j zyk, jakie

wakacje /…/. Bo ja to ju  swoje zobaczy em, teraz chcemy, eby dzieci co
zobaczyli w Polsce, nasz  matk  Polk , Polsk , nie? (m42Dro/Boch)”.

Wyjazdy i pielgrzymki do Polski s  istotn  cz ci  dzia alno ci Ko cio a
na niwie spo ecznej, ale ten, pozostaj cy w opinii moich rozmówców

19  Teoretyczne rozwa ania nad poj ciem swojsko ci i obco ci patrz: E. Nowicka, Swojsko
i obco  jako kategorie socjologicznej analizy, w: Swoi i obcy, red. E. Nowicka, Warszawa 1990,
s. 5-53.

20  Wszyscy rozmówcy, wywiady z którymi tu wykorzystuj , posiadali lub posiadaj  rodzin
w Polsce.
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najwa niejsz  ostoj  polsko ci21, zapewnia tak e inne formy kontaktu ze
wspó czesn  Polsk , cho by poprzez goszczenie pielgrzymek z kraju, anga uje
si  tak e w organizacj  i dystrybucj  nadchodz cych z Polski darów. Istotny
wydaje si  tu fakt, e we wszystkich miejscowo ciach, w których prowadzili my
badania, przynajmniej jeden z ksi y pochodzi z Polski22.

Mniejszo  wyst puje te  jako cznik pomi dzy oboma krajami;
z inicjatywy nauczycielki – Polki stryjskie szko y podj y wspó prac  z polskimi
partnerami, umo liwiaj c wzajemne odwiedziny uczniom z Polski i Ukrainy.

Otwarto  na Polsk , umo liwienie kontaktu z ni , bywa odbierana jako
jeden z wyznaczników demokratyzacji postsowieckiej Ukrainy23. Rozmówcy
porównuj c czasy radzieckie z niepodleg o ci  (o ile nie skupili si  – jak
wspomina em wcze niej – jedynie na kwestiach ekonomicznych), konstatuj :
„Automatycznie my wolno  te  odczuli, tak jak i Ukraina (m40Bor/ oz)”.

Wyra nie wida  tu nie tylko bezpo redni zwi zek i wspó zale no
„renesansu etnicznego” z liberalizacj  systemu politycznego24, ale i poczucie
wspólnoty z Ukrain  jako pa stwem.25

Z indywidualnymi krótszymi lub d u szymi pobytami w Polsce – prac
(sta  lub dorywcz ), wyjazdem na studia a tak e przeprowadzk  na sta e – wi
si  rozmaite postawy. Z Polski zachodnioukrai scy Polacy przywo
do wiadczenia, emocje i obserwacje, którymi dziel  si  z innymi Polakami.

21  Miejscowo ci, w których prowadzili my badania, nie dotycz  spory o j zyk mszy (por. np. R.
Dzwonkowski SAC, Mniejszo ci narodowe a ewangelizacja, Lublin 2004, s. 25-34; A. Gut,
Problemy to samo ci Polaków na ytomierszczy nie, w: Podole i Wo y . Szkice etnograficzne,
red.  .  Smyrski,  M.  Zowczak,  Warszawa  2003,  s.  131-134).  Tam,  gdzie  wprowadzono  msze
ukrai skie, polscy parafianie nie zg aszaj  do nich zastrze e , poniewa  odprawiane s  oprócz
mszy  polskich  (i  rzadziej),  a  poza  tym,  jak  sami  przyznaj ,  do  ko cio a  chodzi  teraz  wielu
Ukrai ców.

22  W Polsce kszta c  si  tak e klerycy wywodz cy si  z polskiej mniejszo ci na zachodniej
Ukrainie.

23  Ukrai ska badaczka, Ha yna ucyszyn, umieszcza t  kwesti  w szerszym, niezwykle wa nym
dla wspó czesnej Ukrainy kontek cie: Usuni cie barier, zw aszcza umo liwienie wspólnego
udzia u w dzia aniach w adzy na ró nych, nie tylko lokalnych poziomach, wzmocnienie
wspó pracy z ojczystymi [w oryg. ridnymy] pa stwami mniejszo ci narodowych sprzyja
tworzeniu spo ecze stwa obywatelskiego (H. ucyszyn, Nacionalni menszyny ta politycznych
proces w Ukrajini, w: Etnokulturni problemy politycznoho procesu w Ukrajini. Kolektywna
monohrafija, Lwiw 2001, korzystam z wersji on-line: (http://westukr.itgo.com/Lucyshyn.html)
[dost p 14.12.2007]).

24  Por.: Z. Boksza ski, To samo ci zbiorowe, Warszawa 2006, s. 82.
25  Na podstawie masowego poparcia dla niepodleg o ci Ukrainy ze strony nie tylko etnicznych

Ukrai ców, ale i mniejszo ci narodowych podczas referendum w 1991 r. ukrai scy badacze
Wo odymyr Jewtuch i Wo odymyr Troszczyn kyj orzekli o integracyjnym typie etniczno-
narodowego i ogólnospo ecznego rozwoju stanowi cym fundament budowy ukrai skiego narodu
politycznego. (W. Jewtuch, W. Troszczyn kyj, Etnonacionalna struktura suczasnoho
ukrajin koho suspilstwa: dejaki aspekty systemnoho baczennja jiji rozwytku, w: W. Jewtuch i in.,
Etnonacionalna struktura ukrajinskoho suspilstwa. Dowidnyk, Kyjiw 2004, s. 11).
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Powstaj  te  i ugruntowuj  si  rozmaite wyobra enia o Polsce, nierzadko
przyczyniaj c si  do jej mityzacji i konstruowania swoistej „ojczyzny
wyobra onej”. Wielu chcia oby zamieszka  w Polsce, cho  cz sto zdaj  sobie
spraw  z ogranicze  i yczeniowego charakteru tych deklaracji. Motywacje s  do
siebie zbli one, a kontrast pomi dzy yciem w Polsce i na Ukrainie wyra nie
akcentowany i mityzowany: „No ja wiem, chcia abym [zamieszka  w Polsce –
G.D.], tylko na ten czas, e jest porz dek, kultura, wychowanie, ze wszystkim to
inaksze ycie w Polsce ni  u nas (k50Sam/Kwie)”.

Te ró nice powoduj  jednak, i  rozmówcy dostrzegaj  tak e gro b
problemów adaptacyjnych. Ewentualne zamieszkanie w Polsce jest te
uwarunkowane licznymi zastrze eniami i ograniczeniami, z regu y natury
rodzinnej: „No… no gdyby tam by a ca a moja rodzina, no to tak
[zamieszka abym – G.D] (k45 an/Boch). Te  mia am wyjecha , ale /…/ kto
musi z tymi dzie mi siedzie , patrze . Trzeba by by o kogo  szuka .
(k55Tru/Szp)”.

Podobnie  jest  z  prac  w  Polsce,  nikt  chyba  nie  przyzna  wprost,  e
podj by si  tam jakiejkolwiek pracy; rozmówcy albo ogólnie mówi , e
chcieliby pracowa  w Polsce, albo czyni  zastrze enia: „Ja by chcia a mie  dobr
prac , nie tak, e gdzie  tam tylko na podwórku sprz ta  (k40Med/Smo)”,
szczególnie wa ne dla osób wykonuj cych na Ukrainie presti owe zawody.

Powszechne jest poparcie dla ewentualnych studiów lub nauki dzieci
i wnuków w Polsce. Nikt nie wyeksponowa  jednak w tym kontek cie
emocjonalnej wi zi z Polsk . Podobnie nie akcentowali jej najm odsi rozmówcy.
Wydaje si , e „nadysze  si  polsko ci” mo na – jak w przywo anej wcze niej
wypowiedzi – na koloniach i wycieczkach, studia natomiast musz  by  decyzj
dobrze skalkulowan . Decyzja taka okazuje si  s uszna, gdy zwie czeniem
studiów jest znalezienie dobrej pracy, ale gwarancji sukcesu w Polsce nie ma,
a to oznacza cz sto powrót i kolejne problemy, zwi zane np. z brakiem
uznawalno ci na Ukrainie zdobytego w Polsce dyplomu.

Warto tak e zaznaczy , e system nauczania j zyka polskiego w opinii
rozmówczyni, Polki ucz cej w ukrai skiej szkole, nie zapewnia pe nego
przygotowania do studiów w Polsce - kursy fakultatywne j zyka polskiego,
nauka na bazie organizacji polskich ani nawet sobotnie szko y26 z programem
ograniczonym do j zyka polskiego, historii i muzyki nie dostarczaj  fachowej
terminologii z innych dziedzin.

26  Ogólnokszta c ce szko y rednie (czyli „zwyk e”, 11-klasowe) z polskim j zykiem nauczania
dzia aj  w obw. lwowskim we Lwowie (2), Mo ciskach i Strzelczyskach w raj. mo ciskim (tu
klasy 1-9), w roku szkolnym 2010/11 ucz szcza o do nich 811 uczniów (zestawienie
przygotowane na pro b  autora w Wydziale O wiaty Lwowskiej Obwodowej Administracji
Pa stwowej we Lwowie). Tak e w anowicach (raj. samborski) trwaj  starania o utworzenie
szko y z polskim j zykiem nauczania.
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Bezpo redni i codzienny kontakt z Polsk  zapewniaj  polska telewizja
i radio, na co dzie  obecne w domach tamtejszych Polaków27. W wielu miejscach
mo na je odbiera  za po rednictwem zwyk ej anteny28, proponuj  j  te  niektóre
komercyjne telewizje kablowe. Tamtejsi Polacy ogl daj  TVP Poloni , TVP1,
TVP2, TVN, Polsat, spo ród rozg o ni radiowych wymieniaj  RMF FM i Radio
Maryja. Dost p jednak nie jest jednakowy, wynika z przyczyn technicznych, ale
i finansowych. Ograniczeniem ostatnich lat okaza o si  kodowanie wi kszo ci
polskich stacji nadawanych drog  satelitarn .

Niemal powszechnie deklarowane jest zainteresowanie yciem
politycznym, gospodarczym i spo ecznym w Polsce i potrzeba „bycia na
bie co” z wydarzeniami w zagranicznej ojczy nie. Daje si  zauwa y  tak e
pe ne emocji prze ywanie polskich sukcesów i pora ek. Niekiedy jest to jedyny
dost p do kontaktu z Polsk , docieranie do polsko ci poprzez ogl danie polskiej
telewizji, co samo w sobie wp ywa na stosunek do zagranicznej ojczyzny
i aktywizuje to samo : „Ja bardzo si  interesuj  i bardzo mnie to ciekawi. Ja nie
przepuszcz  ni jednego tego. /…/. Mog  siedzie  w telewizji i ja Polsk  ogl daj ,
ja Polsk  widz . Bardzo si  ciekawie, bardzo (k84Str/Kwie)”.

Polska telewizja „przynosi Polsk  do domu”: „No, ja mog  po sobie
powiedzie , e nostalgia straszna na staro  taka. Na okr g o „Poloni ” i w cz ,
i s ucham. [wzruszenie] Nie ma ju  nikogo tutaj, nie ma. Jedna kuzynka w Polsce
zosta a, wszystkie ciocie poumiera y. Póki m oda by am, to je dzi am do Polski.
No 10 lat temu, jak by am i ju . To by y moje ostatnie odwiedziny w Polsce /…/
Wyrwany cz owiek w ogóle. Jedyne co, to telewizor, jeszcze tylko tyle, e
s yszysz polsk  mow . Nie rozmawiam, le rozmawiam. Bardzo mi brakuje.
(k83Tru/Mar)”.

Zainteresowanie wydarzeniami w Polsce nie musi jednak przek ada  si
na dobr  znajomo  polskiej sceny politycznej: „Wiesz mniej wi cej jaka partia
rz dzi? Kto jest prezydentem? PiS. Prezydentem jest Komorowski
(m24Sam/Strój)”.

Zdarzaj  si  jednak i bardzo zdecydowane, ugruntowane s dy,
wskazuj ce na dobr  orientacj  w polskim yciu politycznym.

Telewizja odgrywa te  rol  w „odrodzeniu” polsko ci, nie tylko
dostarcza wzorców wspó czesnej normy j zykowej, ale i pozwala – nawet
starszym ludziom – uczy  si  j zyka: „Po ukrai sku najlepiej [mi rozmawia  –

27  Swoj  drog  dost pno  polskiej literatury i czasopi miennictwa spad a w porównaniu z czasami
radzieckimi. Dawniej jeszcze by a mo liwo  prenumerowa . /…/ Mo na by o kupi
„Przyjació k ” czy jaki  „Dziennik”- co  by o. Teraz absolutnie nic. Bardzo le. Bardzo le, ja
stare nieraz bior , przegl dam, na pami  znam ich (k83Tru/Mar).

28  Popularno  polskiej TV na zachodniej Ukrainie jest widoczna nie tylko w ród Polaków.
Wielokrotnie spotyka em Ukrai ców legitymuj cych si  doskona  znajomo ci  akcji polskich
seriali, a lwowskie dzienniki w swych cotygodniowych dodatkach telewizyjnych zamieszczaj
program polskich stacji.
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G.D.]. Bo na polski, to ja dopiero zaczynam. O, patrz c si , ten, no, tego, Karola
Sztrasburga  patrzymy  si  z  m em  w  tym,  turnieju  /…/  to  my,  ja  tam  du o
naucz  si  tych  pyta .  On  zadaje  pytania  i  te  ludzie,  to  oni  odpowiadaj .  /…/.
Teraz  patrz  si  w  naszym  /…/  naucz  si  bardzo  w  tym  /…/  »Jeden
z dziesi ciu«. Tam bardzo, du o, mnogo ja si  naucz  tego (k63Bor/Kos)”.

Stosunki Warszawy z Kijowem generalnie zajmuj  rozmówców, chyba
e deklaruj  zdecydowany brak zainteresowania jak kolwiek polityk . N”o tak

ci gle ogl dam, jak co  ten, jak by  ten… Juszczenko to on wi cej mia  taki
zwi zki z Polsk , z Kwa niewskim, bardzo takie wa ne (Sam50/Kwie)”.

Perspektywa badanych pokazuje, e w odniesieniu do polskich polityków
oceniaj  oni w pierwszej kolejno ci zaanga owanie w sprawy ukrai skie
i zainteresowanie Polakami na Wschodzie. Analogicznie – przez pryzmat
stosunków z Polsk  – ocenia si  ukrai skich polityków. Uwadze rozmówców nie
umyka obecne os abienie dynamiki wzajemnych kontaktów: „Chcia abym, eby
by o tak jak, bo polityka samego Juszczenka, to Kaczy skiego by a dobra
i Kaczy skiego tutaj do tych terenów. Oni mi dzy sob  tak bardzo dobrze
pracowali i za Kuczmy pami tam te  tak nadawa  takie mo liwo ci, tutaj by
Kwa niewski, te  przyje d a  bardzo cz sto, a teraz, a teraz trochu mi si
wydaje, e ma o tej… Mo e bo to jeszcze za ma y czas, prezydenta te , jeszcze
nawet roku nie ma, pó  roku te , jeszcze nie za bardzo si  rozp dzisz
(k40Med/Smo)”.

Samo z kolei zainteresowanie losem Polaków na zachodniej Ukrainie
przez najwy sze w adze RP, niezale nie od barw politycznych, jest odbierane
ciep o i z wdzi czno ci .

Wi kszo  nie zauwa a jednak, by stosunki mi dzypa stwowe mia y
wp yw na ycie zwyk ych ludzi: „Nie bardzo to si  odbija na yciu praktycznym
(k76Tru/Szp)”, s  zreszt , jak ca a wielka polityka, oderwana od codzienno ci,
niedost pna i nieprzejrzysta, na któr  oni sami te  nie maj  adnego wp ywu:
„To jest bardzo na wy szym szczeble, no, to co nam mówi , to jest no,
nieprawda (m50Bor/Boch)”.

Pomimo tego z rado ci  przyjmowane s  przyk ady porozumienia
polsko-ukrai skiego, zw aszcza te odczuwalne lokalnie: „Konsulat we Lwowie
wspó pracuje z Lwowsk  Rad  Miejsk . Tutaj nasze w adze te  nigdy nie
ignoruj , jak o co  prosimy (k76Tru/Szp)”29.

Podejmuj c si  analizy politycznych rozgrywek, rozmówcy konstatuj
w asne uwik anie w konsekwencje zasady wzajemno ci w traktowaniu przez oba

29  Ten ostatni aspekt – relacje rodowiska mniejszo ciowego z w adzami lokalnymi – wykracza
poza ramy niniejszego komunikatu, przytaczam go jednak, bowiem dla informatora stanowi
element tego samego problemu, egzemplifikacj  polsko-ukrai skiej wspó pracy.
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kraje mniejszo ci narodowych30:  „Nie  damy…  [ko cio a  Polakom  –  G.D.].  Bo
Polacy zabrali Ukrai com. Cerkwie pozabierali w Polsce (m40Bor/ oz)”.

Zasadniczo jednak rozmówcy nie interesuj  si  raczej yciem Ukrai ców
w Polsce, a zapytani o to najcz ciej mówi  o losach emigracji ostatnich lat.
Z regu y jednak odpowiadaj , e Ukrai com w Polsce yje si  lepiej ni  Polakom
na Ukrainie, przy czym podejrzewam, i  s  to wnioski wydedukowane na
podstawie wiedzy o ogólnie wy szym poziomie ycia w Polsce a by  mo e tak e
o wy szych standardach demokratycznych.

Polacy na zachodniej Ukrainie zauwa aj  i doceniaj  pomoc p yn c
z Polski: „Pomaga, bardzo du o (k40Med/Smo)”, cz sto podaj c konkretne
przyk ady pomocy, któr  sami otrzymali. Chodzi o paczki i wsparcie finansowe
(tzw. humanitarka), zw aszcza w okresach przed wi tecznych: „To oni [starsi
ludzie – G.D.] tak ciesz  si , oni ju  tak te daty czekaj , tak ciesz  si , Bo e, jak
przyniesie si  im te pieni ki do domu, to tyle rado ci, tyle ez… e…
(k77Str/Racz)”, ale i te formy pomocy, które nazwa bym systemowymi,
obliczonymi na spo eczno  polsk , a nie pojedynczych jej przedstawicieli
znajduj cych si  w trudnej sytuacji: wprowadzenie Kart Polaka, stypendia dla
m odzie y, umo liwienie studiów w Polsce, zapewnienie lokali dla polskich
towarzystw31, czy ostatnio – „Misja Medyczna” organizowana przez Wspólnot
Polsk  i Ministerstwo Zdrowia RP 32.

Dostrzegany jest jednak mniejszy rozmiar pomocy ni  przed kilkoma
laty, a samo wsparcie nie zawsze jest entuzjastycznie oceniane. „Ludzie starsi
my l , e jeszcze o nich pami taj , e tutaj s . Ci co daj , my l , e co  robi
(k55Tru/Szp)”, inni jednak staraj  si  usprawiedliwia  rodaków z Polski:
„Wszystko jedno lepiej ni  nic. Bo te  nie mog  dawa  wszystko, bo maj
i  swoje  problemy  [w  Polsce  –  G.D.],  i  swoich  ludzi,  którym  trzeba  pomóc
(k26Sam/Racz)”.

***

30  Por. G. Babi ski, Pogranicze polsko-ukrai skie. Etniczno , zró nicowanie religijne, to samo ,
Kraków 1997, s. 208-209.

31  Polska strona wydatnie wspar a m. in. zakup lokalu dla Centrum Kultury Polskiej w Stryju, które
dysponuje dzi ki temu samodzielnym, du ym budynkiem, wyremontowanym i nowocze nie
wyposa onym w sprz t audiowizualny, komputery, klimatyzacj , nowoczesne meble. Podobnie
wygl da Dom Polski w Samborze.

32  Zorganizowana w lipcu 2001 r. misja mia a na celu – jak wynika z tekstu na stronie Wspólnoty –
„ocen  stanu zdrowia miejscowej populacji Polaków” (tekst, podpisany „J.W”, nosi znamienny
tytu  „A jednak Polska o nas nie zapomnia a” (http://polonia.h2.pl/index.php?id=k10712, dost p:
18.10.2011). Wydaje si , e – wbrew pozorom – zbie no  w czasie naszych bada  z misj
medyczn  nie mia a wi kszego wp ywu na sytuacj  badawcz , nawet na opinie odno nie oceny
pomocy okazywanej przez Polsk , cho  wielu informatorów studenci odnale li w a nie w ród
Polaków zg aszaj cych si  na badania lekarskie.
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Postawa polskich elit w kraju wobec Polaków na Ukrainie upowa nia do
okre lenia Polski jako zagranicznej ojczyzny w rozumieniu Brubakera, co
wi cej, podobnie postrzegana wydaje si  by  przez polsk  mniejszo . yj cy na
Ukrainie Polacy s  wra liwi na zainteresowanie okazywane im ze strony Polski,
doceniaj  polityk  podtrzymuj c  i u atwiaj c  ich zwi zki z krajem, z uwag
obserwuj  dzia ania polskich polityków, które mog  mie  wp yw na ich ycie.
Trwaj  przy swej polsko ci indywidualnie i zbiorowo korzystaj c ze wsparcia
Polski, które doceniaj , ale bez którego – za radzieckich czasów – nie byli ani
troch  mniej Polakami. Licz  na Polsk  jako kraj, który nie tylko powinien
przyjmowa  ich z otwartymi ramionami jako „swoich” na swym terytorium, ale
i – po rednio – u atwia  codzienne ycie, pe ne ekonomicznych problemów
i naznaczone brakiem perspektyw, odczuwalnym dla wszystkich mieszka ców
Ukrainy. Czuj  si  bardziej chyba ni  Ukrai cy uprawnieni do czerpania
z dobrodziejstw stabilnej i bogatszej Polski, europejskiego kraju o standardach
dalece przewy szaj cych ich ukrai sk  codzienno . Nie musi to sta
w sprzeczno ci z poczuciem przynale no ci do ukrai skiej wspólnoty
obywatelskiej, a jest raczej poszukiwaniem dodatkowych mo liwo ci rozwoju.
Niezwykle istotn , nieporównywaln  z materialn  pomoc  p yn c  z Polski
warto ci , jakiej oczekuj  tamtejsi Polacy ze strony Polski i jej mieszka ców,
jest uznanie ich za pe noprawnych cz onków polskiej ekumeny, nie tylko
usankcjonowane wydaniem Karty Polaka, ale i okazywane podczas i po
przekroczeniu granicy.
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Streszczenie

Artyku  jest omówieniem rezultatów w wymiarze cz stkowym bada
socjologicznych zrealizowanych w wybranych miejscowo ciach Zachodniej
Ukrainy, obejmuj cych ludno  polskiego pochodzenia. Zrealizowane badania
ankietowe oraz wywody charakteryzuj  ich zainteresowanie polsk  histori
i wspó czesno ci .

Abstract

The article discusses partial results in the dimension of sociological research
carried out in selected villages of Western Ukraine, including people of Polish
origin. Completed surveys and arguments are characterized by their interest in
Polish history and modernity.



Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

POLSKIE TYGODNIKI WYDAWANE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
W WIELKIEJ BRYTANII ORAZ W IRLANDII

Ka da spo eczno , szczególnie przebywaj ca na obczy nie, potrzebuje
forum, na którym zaprezentuje przejawy aktywno ci kulturalnej, politycznej czy
gospodarczej. W latach drugiej wojny wiatowej polscy uchod cy pocz tkowo
we Francji, a nast pnie w Wielkiej Brytanii zak adali w asne pisma, które dawa y
im poczucie wspólnoty oraz pomaga y propagowa  realizowa  cele
niepodleg o ciowe. Obecna definicja prasy, wynikaj ca z ustale  prawnych jest
sformu owana nast puj co: „prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie
tworz  zamkni tej, jednorodnej ca o ci, ukazuj ce si  nie rzadziej ni  raz do
roku, opatrzone sta ym tytu em albo nazw , numerem bie cym i dat ,
a w szczególno ci: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, biuletyny,
programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; pras  s  tak e wszelkie
istniej ce i powstaj ce w wyniku post pu technicznego rodki masowego
przekazywania, o ile upowszechniaj  publikacje periodyczne za pomoc  druku,
wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania, w tym tak e publikacje
prasowe ukazuj ce si  w formie elektronicznej; prasa obejmuje równie  zespo y
ludzi i poszczególne osoby zajmuj ce si  dzia alno ci  dziennikarsk ”1.

Przypomnie  wypada, e globalna sie  informatyczna ma do  krótk
histori . W latach pi dziesi tych XX w. wojsko ameryka skie pracowa o nad
sposobem przesy u informacji na wypadek wybuchu wojny nuklearnej. Prototyp
dzisiejszego Internetu zosta  opracowany przez najbardziej innowacyjn
instytucj  badawcz  wiata – US Defense Departament’s Advanced Research
Project Agency (ARPA – agencja Departamentu Obrony USA) w latach
sze dziesi tych XX w.2. Pod koniec tej e dekady pojawi y si  pierwsze próby
wykorzystania sieci – pod nazw  ARPANET – na czterech uczelniach w USA.
Technologiczny system upowszechniony od pocz tku XXI w. wy oni  si
w latach siedemdziesi tych poprzedniego stulecia. Mikroprocesor, najwa niejsze
urz dzenie w rozpowszechnianiu mikroelektroniki zosta  wynaleziony w 1971 r.
i szybko znalaz  zastosowanie w elektronice. W roku 1973 nawi zano po raz
pierwszy kontakt sieciowy poprzez cza satelitarne mi dzy dwoma krajami –

1  Dz. U. RP, 1984, nr 5, poz. 24, ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe, art. 7, pkt 1.
2  M. Castells, Spo ecze stwo sieci, Warszawa 2008, s. 65; tego : Galaktyka Internetu, Pozna

2003, s. 20-21.
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Wielk  Brytani  i Norwegi . Kolejne etapy rozwoju nast pi y na niespotykan
dot d skal . Opracowano nowe protoko y przesy ania plików, upowszechni a si
us uga poczty elektronicznej, powsta y gry sieciowe. W tym e roku równie
wynaleziono Mikrokomputer, a pierwszy udany handlowo produkt – Apple II –
zosta  wprowadzony na rynek w kwietniu 1977 r. W 1983 r. rozdzielono system
na cz ci militarn  i cywiln , której nadano nazw  Internet3. Obecnie liczba
komputerów pod czonych do sieci szacowana jest na blisko 200 milionów,
Internet sta  si  wi c globaln  rzeczywisto ci .

Polska emigracja „epoki unijnej”, zwana by  mo e ptrzedwcze nie –
„pokoleniem straconym”4 (okre lenie autorstwa demografa prof. Krystyny
Iglickiej5), które po 2004 r. emigrowa o z Polski na Wyspy Brytyjskie i do
Irlandii w poszukiwaniu pracy, spotyka si  na forach internetowych.
Dopracowa a si  swoich tygodników wydawanych w wersji tradycyjnej i ich
mutacji elektronicznych. Zajmiemy si  tymi drugimi. Abstrahuj c od kwestii
prawnych zamieszczanych w nich publikacji, w których „cz ciej ni
w tradycyjnej prasie wyst puj  materia y anonimowe, a nadto o bli ej
nieokre lonym pochodzeniu”6, trzeba pami ta , e informacje podawane przez
Internet, z wyj tkiem komunikacji indywidualnej, mog  niejednokrotnie
narusza  prawa autorskie7.

Polscy imigranci zarobkowi w Wielkiej Brytanii odczuwaj , poza
sprawami ekonomicznymi, okre lone potrzeby zaistnienia w yciu kulturalnym,
spo ecznym, politycznym. S  cz ci  spo ecze stwa informacyjnego8, a wolno

3  Tam e, s. 66.
4  M. Bator, Stracone pokolenie. czcie si ! „Gazeta Wyborcza” z 7 kwietnia 2010, s. 22.
5 Zob. szerzej: http://csm.org.pl/pl/o-nas/zespol/pracownicy/prof-dr-hab-krystyna-iglicka.html

(08.12.2010).
6  J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 35.
7  Szerzej na temat praw autorskich w Internecie patrz: Lucjan Bili ski, Informacja elektroniczna

a prawo autorskie: materia y z warsztatów, Warszawa 2000, s. 42-45;
WWW.europarl.europa.cu/highlights/pl/1203.html - (08.12.2009); Dariusz Poniatowski,
Ochrona praw w asno ci przemys owej, Wydzia  do walki z Przest pczo ci  Gospodarcz ,
Warszawa 29 listopada 2007, http://www.uprp.pl/rozne/sciganie.pdf; ustawa z dnia 4 lutego
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. RP, 2006, nr 90, poz. 631, z pó n. zm., art. 23
zwana dalej p.a.; J. Marcinkowska, Dozwolony u ytek w prawie autorskim. Podstawowe
zagadnienia, Kraków 2004, s. 87; A. Matlak, Prawo autorskie w spo ecze stwie informacyjnym,
Kraków 2004, s. 76; P. Waglowski, Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Gliwice 2005,
s. 121-126.

8  http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spo eczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje
.pdf (18.01.2010); http://www.wsp.krakow.pl/papers/spolinf.html (18.01.2010); http://www.
racjonalista.pl/kk.php/d,254 (18.01.2010); Informacja w sieci. Red. Barbara Sosi ska-Kalaty,
Warszawa 2006, s. 22; J. Grzenia, Komunikacja j zykowa w Internecie, Warszawa 2006, s. 19-
20; Portret internauty. Opracowali:. Micha  Felisiak i Micha  Wenzel, Warszawa 2009, s. 2-7,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2009/K_033_09. PDF (06.05.2010); Diagnoza spo eczna
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s owa, b d ca prawem do wypowiadania swoich my li9 znalaz a
odzwierciedlenie w prasie elektronicznej, która sta a si  rzeczywisto ci
towarzysz c  ich zmaganiom w nowym kraju osiedlenia.

Na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii w ko cu pierwszego dziesi ciolecia
XXI w. najbardziej popularne s  cztery polskie tygodniki ukazuj ce si  w wersji
tradycyjnej, maj ce swoje odpowiedniki w wersji elektronicznej10.  S  to:
„Cooltura”, „Polish Express” i „Nasza Anglia”, natomiast w ojczy nie na
Zielonej Wyspie – „Polska Gazeta”.

„Cooltura. Polish Weekly Magazine” reklamuje si  jako „najbardziej
presti owy, najpopularniejszy polski tygodnik w Wielkiej Brytanii”, znany
organizator imprez spo eczno-kulturalnych w Londynie, a tak e patron medialny
wi kszo ci polskich imprez w Wielkiej Brytanii11. Publikowany jest od marca
2004 r., dedykowany polskiej spo eczno ci mieszkaj cej i pracuj cej w Wielkiej
Brytanii. Wchodzi w sk ad grupy medialnej 4Youk, do której nale y tak e portal
elondyn.co.uk i Polskie Radio Londyn. Redakcja deklaruje, e misj  tygodnika
jest dostarczenie odbiorcom rzetelnych informacji Polakom mieszkaj cym na
Wyspach Brytyjskich. Jego obj to  wynosi 132 strony, nak ad w tradycyjnej
formie 45 tys. egzemplarzy12, którego dystrybucja odbywa si  w ponad pi ciuset
punktach na terenie Greater London – w polskich centrach kulturalnych,
sklepach, restauracjach, klubach, szko ach, agencjach pracy, podró y,
nieruchomo ci, instytucjach rz dowych. „Cooltura” poza Londynem dost pna

2009. Red. Janusz Czapi ski i Tomasz Panek, Warszawa 2009, s. 282, http://www.diagnoza
com/pliki/raporty/Diagnoza raport 2009 PDF (06.05.2010).

9  http://sjp.pwn.pl/has o.php?id=2537413 (14.12.2009); W. Wac awczyk, Idea wolno ci s owa
Johna Miltona, Toru  2008, s. 106-113; ten e, Wolno  s owa. Wybrane zagadnienia, Toru
2009, s. 17-18; M. Romanowski, Wolno  s owa w mediach elektronicznych, Warszawa 2003, s.
82; R. Paradowski, Kulturowe instrumentarium wolno ci. Etyka i prawo, Pozna  2005, s. 43;
U ytkownicy informacji elektronicznej. Red. Maria Kocójowa, Kraków 2000, s. 152-153 i 161; J.
Jastrz bski, Na rynku warto ci. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wroc aw 2009, s. 137-138; P.
Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008, s. 113-115; W.J. Bober, Powinno  w wiecie
cyfrowym. Etyka komputerowa w wietle wspó czesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008, s. 52;
A. B achinia, Internet – wróg czy przyjaciel?, w: WWW – w sieci metafor. Red. Agnieszka
Dytman-Stasie ko i Jan Stasie ki, Wroc aw 2008, s. 403.

10  Nie wchodzimy tu w dyskusje na temat poj cia prasy polonijnej, prasy emigracyjnej, czy
wychod czej. Nadmieni  jedynie wypada, e nie s  to poj cia to same; wed ug opracowa
medioznawczych „prasa emigracyjna” stanowi odmian  prasy polonijnej, która cechuje si
okresowym charakterem funkcjonowania na rynku wydawniczym; mo na z tym polemizowa ,
bo jak sklasyfikowa  londy ski „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” (ukazuje si  do dzi ) czy
nowojorski „Nowy Dziennik”?; zob.: A. Paczkowski, Polonijna prasa, www.encyklopedia.
pwn.pl (25.05.2010); Encyklopedia wiedzy o prasie. Red. Julian Ma lanka, Wroc aw 1976; J.
Chwastyk-Kowalczyk, Londy ski „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” 1944-1989.Gazeta
codzienna jako rodek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008.

11  http://elondyn.co.uk/cooltura_redakcja (25.03.2010).
12  http://elondyn.co.uk/cooltura_o nas (21.01. 2010).
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jest równie  w Bedford, Birmingham, Coventry, Dublinie, Luton, Oxfordzie,
Reading, Slough, Southampton, Swindon13.

W tygodniku znajdziemy wiadomo ci z Londynu, informacje
o nadchodz cych wydarzeniach kulturalnych na Wyspach Brytyjskich, sta e
rubryki tematyczne, strony og oszeniowe.

Jest to znakomicie zorganizowana redakcja z nowoprzyby ych z kraju
Polaków. Funkcj  redaktora naczelnego pe ni Dariusz Zeller, jego zast pcy –
Jaros aw S pek, sekretarza – Kordian Klaczy ski. Etatowymi dziennikarzami s :
Sylwia Milan, Michalina Buenek, Sabina Szreter. Do grona wspó pracowników
nale : Agnieszka Bielamowicz, Joanna Biszewska, Filip Cuprych, Ma gorzata
Demetriouy, Piotr Dobroniak, Paulina Gotfryd, Sergiusz Hieronimczak,
Grzegorz Linkiewicz, ukasz Marczerwski, Martyna Poprzezi ska, Mariusz
Prze lica, Andrzej widlicki, Karolina Zagrodna. Dzia  graficzny obs uguj :
Tomasz Wo niczka, Adam Markiewicz, Pawe  Kuba. Dzia  marketingu
i reklamy: Joanna Ro ek, Marcin Szyd owski, Micha  Pasterczyk, Agnieszka
Grzeszczak. Dzia  og osze  drobnych i prenumeraty: Ewa Su kowska-Le niara.
Dyrektorem dzia u sprzeda y jest Krzysztof Chowaniec. Ksi gowo  prowadz
Rados aw Staszewski i Katarzyna Nied wied .

Dariusz Zeller (ur. 1980) – dzia acz polonijny w Wielkiej Brytanii
[ ród o: http://elondyn.co.uk/newsy,wpis,3875 (10.12.2010)]

Strona tytu owa wersji elektronicznej jest komunikatywna. U ytkownik
mo e bez trudu odnale  hiper cza do takich kategorii jak: O nas, Redakcja,
Kontakt, Archiwum, E-wydanie, Reklama, Og oszenia, Dystrybucja,
Prenumerata. Dotarcie do poszczególnych dzia ów równie  nie przysparza
trudno ci. S  to: Komunikaty, O portalu, Ludzie portalu, Reklama, Advertising

13  http://elondyn.co.uk/cooltura_dystrybucja (21.03.2010).



141

(Reklama), Nasz patronat, Konkursy, Napisz do nas, Wy lij materia , Partnerzy,
RSS14.

Wzorem polskich pism przemijaj cego ju  z przyczyn biologicznych
pokolenia niez omnych tygodnik, anga uje si  w rozmaite kampanie spo eczne,
takie jak np.: Wyje d asz? We  dziecko ze sob , Imigranci budowali i b d
budowa  Wielk  Brytani , ycie w rozkroku, Moje dziecko nie mówi po polsku,
Ucz  si ,  ucz!  Tak,  usun am,  My  –  Oni  i  inne.  Analiza  zawarto ci  pisma
wyra nie dowodzi, e podejmuje ono wa ne rzeczywiste problemy, z jakimi
spotykaj  si  Polacy w nowym kraju. Spo ród wymienionych tytu ów to w a nie
„Cooltura” najwi cej miejsca po wi ca wydarzeniom kulturalnym, w ka dym
wydaniu przynajmniej osiem stron. Na wi kszo ci ok adek odnajdujemy
informacje o wywiadach przeprowadzonych z go mi z Polski, zapowiedzi
koncertów, happeningów i eventów, premier filmowych, teatralnych, ciekawych
wystaw i wernisa y, wydarze  sportowych. Ka dy artyku  uzupe niaj  liczne
fotografie. Redakcja cyklicznie zaprasza czytelników do udzia u w tematycznych
konkursach, jak np.: „Dinozaury opanowa y Londyn”, „Moje ycie na emigracji.
Sukcesy i pora ki”, „Nowa emigracja polska w Londynie” (materia y mia y by
wykorzystane w pracy doktorskiej), muzyczny15 czy literacki16. Wszechobecne
reklamy którego  ze sponsorów pisma mog  dra ni  czytelnika, jak równie
strony od 92 do 132, które zawieraj  og oszenia.

Redakcja regularnie przeprowadza w ród swoich u ytkowników
internetowe sondy. Szczególnym zainteresowaniem cieszy o si  pytanie „Czy
uwa asz, e polscy emigranci s  dyskryminowani w Wielkiej Brytanii?”. Ka dy
na bie co mo e po klikni ciu polecenia „g osuj”, „zobacz wyniki”, „pozosta e
sondy” sprawdzi , jak odpowiadali pozostali respondenci17. Ka dy ma równie
mo liwo  aktywnego uczestniczenia w redagowaniu pisma, komentuj c
poszczególne artyku y, zdarzenia, czy dodaj c nowe og oszenia.

W Wielkiej Brytanii od pa dziernika 2003 r. ukazuje si  „Polish
Express”, wydawany pocz tkowo jako dwutygodnik, po pó  roku jako
miesi cznik, a od stycznia 2005 r. jako tygodnik. Redakcja zapewnia, e od
listopada 2005 r. pismo swoim zasi giem obejmuje ca  Wielk  Brytani ,
rozprowadzane przez pi  tysi cy punktów dystrybucyjnych18. W Londynie
posiada 70 skrzynek przy najwa niejszych stacjach metra i innych punktach, np.:
przy polskich ko cio ach, w sklepach sprzedaj cych polsk  ywno , w polskich

14 RSS  (Rich  Site  Summary)  –  to  wzbogacony  spis  tre ci  strony,  która  umo liwia  bardzo  proste
rozpowszechnianie zawartych w niej informacji (czyli Rich Simple Syndication); to uproszczona
wersja internetowej strony informacyjnej – za: L Olsza ski, Dziennikarstwo internetowe,
Warszawa 2006, s. 105.

15  http://elondyn.co.uk/cooltura, s. 4 (25.03.2010).
16  http://elondyn.co.uk/cooltura, wydarzenie, s. 1 (25.03.2010).
17  Tam e.
18  http:polishexpress.polacy.co.uk/index.php?str=info&id=10, s. 1 (27.03.2010).
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firmach, w Konsulacie RP, i Polskim Instytucie Kulturalnym. Dodatkowych 50
skrzynek ma by  rozstawionych w najbli szym czasie wzd u  g ównych ulic
stolicy. Poza Londynem tygodnik jest dost pny w sklepach kolportuj cych pras
brytyjsk  – news agentach. „Polish Express” kosztuje w nich 1£. Nak ad wynosi
60 tys. egzemplarzy, periodyk dociera do 300 tysi cy czytelników, dostarczaj c
im informacji z Polski, Wielkiej Brytanii i wiata.

Tygodnik tworzy zespó  m odych ludzi, którzy chc  zmieni  wizerunek
Polaka w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej.
W deklaracji odredakcyjnej czytamy: „Robimy gazet  blisk  czytelnikom. Nie
boimy si  trudnych tematów, chcemy pomaga  »zagubionym« na angielskiej
ziemi. Naszym najwi kszym marzeniem jest tworzenie gazety, która b dzie
pomostem pomi dzy dojrza  emigracj  i lud mi, którzy przyjechali do Wielkiej
Brytanii po 1 maja 2004”19. Z linku O nas dowiadujemy  si ,  e  poza
wydawaniem gazety, jej wspó pracownicy zajmuj  si  równie  innymi
projektami. Od 2007 r. wydaj  polski kalendarz kieszonkowy, organizuj
spotkania informacyjne o ró norodnej tematyce (np.: „Podwójne
opodatkowanie”, „Niezb dne informacje, aby odnale  si  w UK”, „Zak adanie
w asnej firmy w UK”, „Formy zatrudnienia oraz prawa pracownicze i socjalne”,
„System podatkowy w UK”); czterokrotnie zorganizowali Targi Pracy Polish
Express, aktywnie w czyli si  w organizacj  wiecu „Przeciw podwójnemu
opodatkowaniu” pod Konsulatem RP w Londynie oraz wspó organizowali drugi
„marsz papieski”.

Partnerami redakcji s  firmy, instytucje i organizacje, które z ni
wspó pracuj , a zw aszcza: Strefa.co.uk – najwi ksza baza og osze  drobnych w
Wielkiej Brytanii, Polish Cultural Institute w Londynie, Jazz Cafe POSK – polski
klub jazzowy w Londynie, Stowarzyszenie Poland Street – Stowarzyszenie
Polsków w Wielkiej Brytanii, Radio Or a – jedyne polskie radio w Wielkiej
Brytanii, Polonia w Southampton – Scotland.pl, Infolinia.org – sie  stron dla
Polaków o miastach w Wielkiej Brytanii20.

Forma elektroniczna tygodnika jest czytelna i przyjazna pod k tem
u ytkownika. Istniej  odniesienia do Strony g ównej, Og osze , Reklamy,
Artyku ów, Domu i finansów, Pracy i edukacji, Prawa i biznesu, Galerii,
Dystrybucji (do czona dok adna mapa u ytkowników, gdzie po wpisaniu kodu
pocztowego mapa pokazuje dziesi  najbli szych punktów podanego miejsca,
w których mo na naby  tradycyjnie wydawany tygodnik „Polish Express” oraz
„Panoram ”), Kontaktu, Partnerów, Pracy, Polish newspaper England UK,
Kana ów RSS. W Czytelni wybieramy kategori , np.: Polityka, ycie w Anglii,

19  Tam e.
20  http://polishexpress.polacy.co.uk/index.php?str=info&id=87, s. 1 (27.03.2010).
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W naszym angielskim domu, Kultura, Nasze sprawy, Gdzie na weekend?
Konkursy, Waszym zdaniem.

Kolejnym zyskuj cym czytelników polskim tygodnikiem dost pnym
w tradycyjnej formie oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF jest „Nasza
Anglia. Polski Tygodnik w Wielkiej Brytanii”. Ukazuje si  od marca 2008 r.
w Reading. Redakcja w pierwszym numerze deklarowa a: „B dziemy stara  si
informowa  Was o wszystkich ciekawych sprawach, jakie dziej  si  wokó  nas,
a tak e w Polsce i na wiecie. /…/ Szacuje si , e jest nas oko o miliona
w Zjednoczonym Królestwie. /…/ Spo eczno  polska odgrywa coraz wi kszy
wp yw nie tylko na gospodark  tego kraju, ale równie  na inne aspekty ycia.
Mamy nadziej , e wielu z Was znajdzie czas, aby przejrze  nasz tygodnik,
dowiedzie  si  ciekawych rzeczy, a mo e pomóc nam wspó redagowa  to pismo.
Dzi ki specjalnemu dzia owi »og osze « b dziemy starali si  po redniczy
w ofertach pracy, kupna/wynajmu mieszka  itp. Dzi ki »Naszej Anglii« b dzie
to skuteczniejsze i prostsze”21.

Wydawc  omawianego periodyku s  TDM World Limited, 8 Vermeer
Close, Connah’s Quay, CH5 4WD. Funkcj  redaktora naczelnego pe ni Andreas
Dymus, na przemian z Klaudyn  Nierod , która jednocze nie dba o szat
graficzn  pisma. Wspó pracownikami s : Janusz Ciupi ski, Marcin Jajko,
Ewelina Ma olepsza, Miros awa Siewór, Dominik Trznadel, Miros aw Wilewski,
Arkadiusz Kami ski, Anna Korcz. Pismo jest wielotematyczne, zawiera
nast puj ce dzia y: Temat numeru, Felieton, Wydarzenia kulturalne, Recenzje,
Angielska codzienno , Miss emigracji, Dzieciaki na Wyspie, Porady, Edukacja,
Kobieta, M czyzna, Zdrowie i Uroda, Nasze sprawy, Nowoczesno , K cik
Turystyczny, Obyczaje, Wywiad, Sport, W skrócie, Wiadomo ci z Polski,
Wiadomo ci regionalne, Wiadomo ci z Wysp (lub z Wielkiej Brytanii),
Wiadomo ci ze wiata, Kalendarium, wi ta, Sylwetka, Okno na wiat,
Ciekawostki. Obj to  stron – zmienna, od 22 do 32. Analiza zawarto ci pozwala
oceni , e „Nasza Anglia” przeznaczona jest dla przeci tnego polskiego
czytelnika. Stawia sobie za cel informowanie o bie cych wydarzeniach
polityczno-gospodarczych na wiecie w Przegl dzie Tygodnia, udziela porad
prawnych zwi zanych z prac  na Wyspach, ubezpieczeniami, opiek  zdrowotna,
zamieszcza Nowo ci kulturalne (koncerty, wystawy, imprezy, ksi ki, filmy),
Kronik  kryminaln , nie stroni od plotek, dowcipów, og osze  i reklam.
Redakcja konsekwentnie przestrzega warunków ich zamieszczania. Nie
przyjmuje og osze  o us ugach towarzyskich, handlu papierosami,
przekraczaj ce ogólnie przyj te normy lub o obra liwym charakterze. Na amach
„Naszej Anglii” jest zdecydowanie najmniej reklam ni  w pozosta ych

21 „Nasza Anglia”, 2008, nr 1, s. 1.
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omawianych czasopismach, nie przes aniaj  one w wersji elektronicznej
aktualnych wa nych wiadomo ci.

Nowoprzyby ym do Wielkiej Brytanii oraz tym, którzy chc  doskonali
znajomo  j zyka angielskiego, pismo poleca strony po wi cone lekcjom
w wymiarze podstawowym. Zamieszcza w nim s owa i zwroty przydatne
w codziennych sytuacjach oraz wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej.
Czytelnik mo e sprawdzi  swoj  wiedz  wype niaj c podane wiczenia.
Prawid owe odpowiedzi znajduj  si  zawsze w kolejnym numerze.

Od samego pocz tku „Nasza Anglia” jest pismem interaktywnym, na
drugiej stronie zwraca si  bezpo rednio do czytelników: „Je eli macie do nas
pytania, chcieliby cie si  wypowiedzie  na temat którego  z artyku ów lub sami
macie do przekazania w asna opowie , piszcie na nasz E-mail:
listy@naszaanglia.co.uk”22.

Po 1 maja 2004 r. trzecim krajem docelowej zarobkowej migracji
Polaków - po Wielkiej Brytanii (580 tys.) i Niemczech (ok. 450 tys.) – by a
Irlandia – ok. 120 tys. osób23. Na prze omie lat 2010/2011 w Irlandii mieszka
i pracuje oko o 150 tys. obywateli polskich, skupionych w Dublinie, Belfa cie,
Cork i Galway. Ten masowy nap yw Polaków na Zielon  Wysp  spowodowa
wzrost zapotrzebowania na polskoj zyczn  informacj 24.

Pierwsz  polsk  gazet  emigracyjn  za o on  w maju 2005 r. w Irlandii
r. - przez zespó  do wiadczonych dziennikarzy i specjalistów od mediów z kraju
by a wydawana w cyklu tygodniowym „Polska Gazeta. The First Polish Weekly
Magazine in Ireland”. Powsta a, by wyj  naprzeciw „gwa townie rosn cej w si
polskiej spo eczno ci”25. Swoim zakresem obejmuje publikowanie aktualno ci
politycznych i gospodarczych w skali lokalnej i mi dzynarodowej, ze
szczególnym uwzgl dnieniem Polski i Irlandii. Podejmuje równie  kwestie
kulturalne, biznesowe, rynku pracy, regulacji prawnych, ubezpiecze
spo ecznych i zdrowotnych. Zamieszcza informacje sportowe, og oszenia
i reklamy. Ma swoich korespondentów w ca ej Irlandii. Tygodnik dost pny jest
w sieci polskich sklepów, sklepów prowadzonych przez w a cicieli innych
narodowo ci, ale sprzedaj cych polsk  ywno , kafejkach internetowych,
polskich pubach, sklepach sieci Spar, Centra, Lidl, Super Valu, Eason26. Z linku
„Distribution” mo na odczyta  a  49 miast, w których periodyk jest
kolportowany. Za Roczn  prenumerat  nale y zap aci  85 funtów.

22 Tam e.
23 M. Kaczmarczyk, System medialny Irlandii, Sosnowiec 2009, s. 79; Emigracja zarobkowa

Polaków do Irlandii. Raport z bada . Opracowa a Anna Radiukiewicz, Warszawa 2006, s. 11.
24 P. Ruta, Prasa dla Polaków w Irlandii, „Rocznik Prasoznawczy”, [Sosnowiec] 2010, t. 4, s. 87.
25 http://www.polskagazeta.ie/PL/about.html, s. 2 (25.03.2010).
26 http://www.polskagazeta.ie/PL/about.html, s. 1 (25.03.2010).
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Analiza tre ci pozwala stwierdzi , e tygodnik wyra a i odzwierciedla
nastroje i pogl dy naszych rodaków w kraju i za granic . Pismo aktywnie
i regularnie w cza si  w ycie polskiej spo eczno ci w Irlandii, organizuj c
miedzy innymi darmowe sesje specjalistycznych porad dla swoich czytelników.
W ród wspó pracowników redakcji s  prawnik i doradca finansowo-podatkowy,
który wspomagaj  czytelników profesjonaln  bezp atn  porad  podczas sta ych
dy urów w siedzibie redakcji. Emigracyjna „Polska Gazeta” chce by
reprezentantem polskiej spo eczno ci w Irlandii, a jednocze nie pomostem
kulturalnym mi dzy swoimi czytelnikami a spo eczno ci  irlandzk . Aby
przynie  ulg  i pocieszenie Polakom oddalonym od domu rodzinnego oraz, by
integrowa  obie spo eczno ci – promuje polsk  kultur . Organizuje liczne
wydarzenia artystyczno-kulturalne, takie jak koncerty (Lady Pank, D em, Hey),
wieczory kabaretowe („Oklasky” z Grzegorzem Halam ), „Dzie  Dziecka
w Ogrodach Ambasador” (1 czerwca 2008 r.). W czerwcu 2006 r. reklamy
tygodnika pojawi y si  na kursuj cych w Dublinie autobusach miejskich.
Redaktorzy „Polskiej Gazety” s  „ ród em informacji dla innych mediów
europejskich czy irlandzkich (przyk adem mo e by  presti owy portal
zawieraj cy informacje biznesowe eubusiness.com, który podawa
prawdopodobna liczb  polskich emigrantów, opieraj c si  na danych uzyskanych
od dziennikarki tygodnika). Ostatnia wi ksz  inwestycj  wydawcy pisma by o
wykupienie w styczniu 2007 r. najwi kszego polskiego portalu internetowego
w Irlandii – www.gazeta.ie”27. Od tego czasu „Polska Gazeta” dost pna jest
w czytelnej, przejrzystej wersji internetowej. Ma linki do takich kategorii jak:
Strona g ówna, O nas, Reklama, Miejsca sprzeda y, Galeria zdj , Partnerzy,
Archiwum, Wa ne telefony, Kontakt. Redakcja zapewnia, e „chce by  wsz dzie
tam, gdzie dzieje si  co  wa nego dla polskiej spo eczno ci. Przez te wspólnie
sp dzone lata nauczyli my si  wiele i mamy nadziej , e wielokrotnie byli my
dla Was pomoc  i wsparciem”28. Trzeba przyzna , e jest to merytorycznie
najsprawniej redagowany w internecie periodyk emigracyjny. Jednak redakcyjne
archiwum nie udost pnia artyku ów w ca o ci, tylko obszerne fragmenty,
zach caj c polskich czytelników do zakupu wersji tradycyjnej. Czytelnicy maj
cz sto o to pretensje do redakcji. Tygodnik zamieszcza minimaln  ilo
fotografii, szata graficzna nie zmieni a si  od lat. W Irlandii funkcjonuj  równie
inne tygodniki jak: „Kurier Polski”, „Nasz G os”, „Fakt”, które cznie tworz
ju  pewnie system informacyjny o cechach trwa o ci i szansie na ekspansj .

27 Tam e.
28 http://www.polskagazeta.ie/PL/, s. 1 (25.03.2010).
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*

W podsumowaniu nale y stwierdzi , e nawet pobie ne przejrzenie
witryn e-tygodników nie potwierdza stereotypu polskiego zarobkowego
imigranta zamkni tego w polskich za cianku, boja liwego i zakompleksionego.
Chocia  faktem jest, e nasi rodacy osiedlaj  si  gromadnie w okre lonych
dzielnicach irlandzkich miast. W Belfa cie np. jest to wschodnia cz  miasta,
gdzie funkcjonuj  polska ksi garnia, restauracja, kilka polskich sklepów
i pracowni rzemie lniczych. Równie  w Londynie ukszta towa y si  polskie
skupiska, zw aszcza w dzielnicach Kensington czy Ealing. Kolejny mit, jaki
obna aj  e-czasopisma, to prymitywny obraz Polaka ksenofoba, zawistnika,
alkoholika, unikaj cego pracy. Nie odnajdziemy w omawianej prasie
tradycyjnych politycznych dylematów wychod czych, pompatycznego
obchodzenia wi t narodowych, rocznic historycznych, przypominania wa nych
postaci z polskiej przesz o ci, jak ma to jeszcze miejsce w zanikaj cej prasie
pokolenia niez omnych. M odzi Polacy, osiedlaj c si  poza swoj  ojczyzn , chc
by  przede wszystkim Europejczykami. Nie zak adaj  z góry, ile lat sp dz
w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, a mo e ca e ycie. Wychodz  raczej
z za o enia, e dopóki tam mieszkaj  i pracuj , powinni si  integrowa
z miejscow  spo eczno ci . Zapewne dlatego wpisa y si  w polski kalendarz
emigracyjny: 17 marca uroczy cie obchodzony z Irlandczykami dzie  wi tego
Patryka, Halloween czy propagowane w czenie si  do udzia u w wyborach,
o czym mo na systematycznie czyta  na szpaltach tygodników29.

 W e-wydaniach polskich tygodników w Wielkiej Brytanii i w Irlandii
mo na dostrzec pewne ró nice, szczególnie w ich dost pno ci. Redakcja
„Polskiej Gazety” pozwala na przegl danie swoich publikacji wy cznie
w formie kolejno otwieraj cych si  stron www. Korzystaj c ze s abego cza
internetowego ten sposób jest dobry, gdy  jest niewymagaj cy. Natomiast
mankamentem jest to, e artyku ów nie mo emy przeczyta  do ko ca, bo pod
ka dym z nich jest zaproszenie do zakupu wydania tradycyjnego. „Cooltura”,
„Polish Express” i „Nasza Anglia” daj  potencjalnemu czytelnikowi mo liwo
przejrzenia ca ej zawarto ci. Wymagane jest jednak dobre, szybkie cze
internetowe i odtwarzacz formatu PDF. Otwieraj c taki plik, mamy przed sob
wirtualne czasopismo, w którym kartkujemy strony za pomoc  myszki lub
touchpada. Jest to dok adne odwzorowanie tego, co zobaczymy w wydaniu
gazetowym, czyli nat ok informacji i form graficznych, cz sto st oczone teksty,
bez odpowiednio wolnej przestrzeni u atwiaj cej odbiór tekstu. Zalet  jest
utrzymana przez wydawców bezp atna forma dost pu do omawianych

29  Np.: http://www.polskagazeta.ie?PL/2007-4-parada.html (04.02.2010); http://www.naszaanglia.
co.uk/Archve/magazyn-21 (04.02.2010).
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tygodników, co nie jest norm . Dla przyk adu od 1 lipca 2010 r. brytyjski
ogólnokrajowy dziennik „The Times” oraz jego niedzielne wydanie „Sunday
Times” pobieraj  op aty za korzystanie z wersji serwisów internetowych
w wysoko ci jednego funta dziennie albo dwa funty tygodniowo. Po
wprowadzeniu op at teksty w „The Times” ju  nie s  dost pne
w wyszukiwarkach Google’a, Yahoo! czy Bing. Sprawdzi y si  szacunki
ekspertów firmy Wiggin, e witryny obu wyda  straci y 90% u ytkowników30.
Takie samo zjawisko mo e spotka  mniejsze wydawnictwa.

Wi kszo  redakcji omawianych e-wyda  zdo a a unikn  b dów
pope nianych w pocz tkowej fazie istnienia stron internetowych powi zanych
z  czasopismami.  W  latach  70.  i  80.  XX  w.  w  USA  zamieszczano  w  sieci
elektronicznej wersje ca kowicie odpowiadaj ce wersji drukowanej. Utworzono
w ten sposób zamkni t , statyczn  ca o  z ograniczonymi mo liwo ciami
interaktywnymi31.

Emigracyjne „Cooltura” i „Nasza Anglia” skonstruowane s  na wzór
portali informacyjnych, ale nie ma w nich odno ników do innych stron, krótkich
obrazów filmowych, gdy  ca o  udost pniona jest w formacie PDF. Sonda
przeprowadzona w ród znajomych, wykszta conych 127 osób, które aktualnie
mieszkaj  i pracuj  na w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, polegaj ca na zapytaniu
o to, czy czytaj  pras  wykaza a, e nie maj  czasu, lub e wol  dobr  ksi k 32.
Na pytanie, gdzie szukaj  informacji o Polsce, zgodnie wymieniali
polskoj zyczne portale internetowe – serwis „Wirtualna Polska”, „Onet”, ale
tak e „Cooltur ”, „Polish Express”, „Dziennik”. Nikt nie wymieni  „Polskiej
Gazety”. Okaza o si  jednak, e czytaj  czasopisma w formie tradycyjnej
w miejscach pracy i w pubach.

Mo na si  zastanowi  nad interpretacj  wyników tej sondy. Fakt, e
Polacy na obczy nie si gaj  po tradycyjne rodki przekazu mo e sk oni  do
stwierdzenia, e e-wydania, pomimo swej interaktywno ci i multimedialno ci
oraz mo liwo ci najszybszego informowania, wielokrotnej aktualizacji
i modyfikacji wcze niej opublikowanych tekstów, nadal b d  tylko
uzupe nieniem papierowych edycji. Kiedy rozwija a si  telewizja, wielu my la o,
e era radia ju  min a. Tymczasem po kilkudziesi ciu latach nast pi a

konwergencja mediów, które nawzajem si  uzupe niaj . Mo na zatem

30 Vadim Makarenko, Nie zap ac  za „The Times” w sieci?, „Gazeta Wyborcza”, nr 123 (6940)
z 27 maja 2010, s. 23; tego : „The Times” ma mniej czytelników w sieci, „Gazeta Wyborcza”
z 20 lipca 2010, s. 19; E. Hall, Tall  Pay Wall  for „The Times” In the U.K. Hits  Traffic Hard,
„Adverrtising Age” z 22 lipca 2010, http://adage.com/globalnews/article?article_id=145043
(23.07.2010).

31  C. Gilbert, A Dilema In Response: Examining the Newspaper Industry’s Response to the
Internet, (niepublikowana praca doktorska), Harward University 2001, s. 54

32  Sonda przeprowadzona w kwietniu i maju 2010 r. w Londynie i Dublinie przez mgr Grzegorza
Szyszk .
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przypuszcza , e to zjawisko b dzie dotyczy o tak e e-wyda  rozmaitych
periodyków.

Internet daje nieograniczone mo liwo ci tworzenia wspólnot, niezale nie
od geografii. To w a nie dzi ki niemu polska imigracyjna spo eczno  yj ca
i pracuj ca w Wielkiej Brytanii i w Irlandii samoorganizuje si , wykazuje
aktywno , znajduje zatrudnienie, mieszkania, znajomych, uzyskuje potrzebne
informacje. Uczy si  y  w nowym, nie zawsze (zw aszcza na pocz tku)
przyjaznym otoczeniu. Badania przeprowadzone przez Micha a P. Garapicha
i Tatian  Osipovi  z Roehampton University i University of Surrey jesieni
2007 r. dowiod y, e Internet to medium, z jakiego najcz ciej korzystaj  Polacy
w Irlandii33.  Mo na si  zgodzi  z Claytonem M. Christensenem, e Internet jest
technologi  kontynuacyjn  (od internetowych wyda  gazety do internetowych
portali informacyjnych), a nie technologi  zak ócaj c  tok rozwoju tradycyjnej
prasy34.

33  http://dublinek.net/ie_onas/cat?cat_id=101 (27.01.2010).
34  C.M. Christensen, Prze omowe innowacje, Warszawa 2010, s. 21.
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Streszczenie

Autorka przedstawia polskie tygodniki wydawane w Internecie przez Polaków
mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Z perspektywy medioznawczej
opisuje ich charakter oraz zawarto , a tak e bada ich rol  w yciu polskich
imigrantów.

Summary

The author describes Polish weeklies published online by the Poles living in
Great Britain and Ireland. From the media perspective, she analyzes the nature
and content, also examining their role in the lives of Polish immigrants.
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Edith Picqueray

RECENT DEVELOPMENTS WITHIN THE POLISH COMMUNITY
AND THE POLISH SCHOOLS IN BELGIUM

1. Introduction

The Polish migration to Belgium and the existence of the Polish schools
is already an old phenomenon that has taken many different forms over the years.
With the arrival of Polish workers at the beginning of the 20th century and during
the interwar period Polish education flourished in Belgium. Until the fall of the
Iron Curtain, Polish education was established to maintain the Polish language
and culture alive among Polish migrants.

Since the ‘90s a lot of Polish immigrants came to Belgium to stay there
temporarily. They created the need for additional education concentrated on their
children (re)integration into the Polish educational system and society. In recent
years some important changes in the demographic profile of the Polish migrants
have occurred and these changes are also reflected in the various Polish schools.

This paper explores the Polish schools in Belgium and focuses on the
following questions: How are Polish schools in Belgium organized? What are the
differences between the various Polish schools? Which changes occur in the
demographic profile of the Polish community and what are the consequences of
these developments for the Polish schools in Belgium? What do the principals of
the Polish schools and the Polish policy makers suggest to address the problems
regarding these developments? As these developments were mainly related to the
Polish migrants who came to Belgium since the fall of the Berlin Wall, this paper
focuses on the immigration of Poles after the ‘90s.

We are interested in the development and the future of the Polish schools
because we start from the idea that the knowledge of one's own culture and
history can provide the necessary frame of reference to strengthen one’s self-
esteem and aspirations for the future. This knowledge helps persons to place the
different  cultural  elements  they are confronted with at  school,  at  work,  at  home
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and in their peer groups, in a whole. This is even more important for immigrants
or persons with an immigrant background1.

In the first part we give a brief overview of the immigration history of
Poles to Belgium and the description of the size of the Polish community in
Belgium. Following this we outline the demographic profile of these Polish
immigrants.  In  the  second  part  of  the  paper,  the  different  Polish  schools  are
identified. We take a closer look at recent developments in these schools. Finally,
we explain how the principals of these schools and the Polish Ministry of
Education are dealing with these transformations.

This paper is based on a study of the academic literature albeit the works
on these topics are scarce. To complement the literature we conducted interviews
with (sub)principals and teachers2 in the Polish schools in Belgium, an interview
with the principal of the Polish schools abroad (Ministry of Education in Poland)3

and interviews with different key figures4 of the Polish community in Belgium.
These interviews were conducted between June 2009 and October 2010.

2. The Polish presence in Belgium

In the next section the emigration flows from Poland to Belgium are
explained in the light of some key moments in the history of Europe: the two
World Wars, the communist period in Central and Eastern Europe, the fall of the
Iron Curtain, the expansion of the European Union and the (phased) opening of
the labour markets in Western European countries.

1  A. Portes, P. Fernandez-Kelly, P, No margin for error: educational and occupational
achievement among disadvantaged children of immigrants. CMD-Working Paper. Princeton
University 2002, s. 19.; Roosens, E. (1998), Eigen grond eerst? Primordiale autochtonie:
dilemma van de multiculturele samenleving. Leuven: Acco 2007, s. 256-271.

2  The interviews with the principals included: an oral interview with the principal Monika Pruska
on October 6, 2009 and April 28, 2010, an oral interview with the principal Bo ena Rogolinska
on October 16, 2009, an oral interview with vice-principal Yagoda Agacka on October 20, 2009
and a telephone interview on May 1, 2010 and finally an oral interview on June 24, 2009 and
a telephone conversation on October 27, 2010 with principal Teresa Arszagi. Also two teachers
who work at the Polish school in Antwerp were orally questioned: One of them (Interview May
5, 2010), has been teaching Polish language, grammar and literature in the lyceum since about 10
years and the other teacher has been teaching Polish language, grammar and literature in the
gymnasium for about 8 years (interview March 17, 2010 and June 16, 2010 interview).

3  On September 7, 2010 the oral interview with Magdalena Bogus awska took place.
4  The interviewed key figures are: Aldona Kuczynska (oral interview on July 2, 2010) –

responsible for workers from Eastern and Central Europe at the General Christian Union (ACV),
Elzbieta Kuzma (oral interview on July 6, 2010) - Ph.D. at the Université Libre de Bruxelles,
Izabella Fijalkowska-Petelska (oral interview on June 24, 2010) – editor of the Polish newspaper
‘Gazetka’, and Norbert Ziembicki (oral interview on July 2, 2010) – Chairman of the Polish
Union association.
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The second section describes the size and the demographic profile of the
Polish community in Belgium. We explain from which regions these Poles have
migrated and where they live in Belgium. Their labour market situation, changes
in their age profile and settlement pattern are discussed as well.

2.1. The migration history of the Poles to Belgium

The literature on the Polish migration to Belgium often mentions the
influx of Poles after the First and the Second World War, but does not explain the
migration that occurred in the 19th century.

Throughout the 19th century Polish migrants have been living in
Belgium. The migration mainly started in 1830-1831 with the Polish November
uprising. Polish military or political leaders, nobles and members of the cultural
elite fled because of political motives. Between 1831-1845 about 272 Poles
stayed in Belgium temporarily5. During the second half of the 19th century the
composition of Polish migration became more heterogeneous and that group
mostly consisted of students and Jews (often also Jewish students). Poles were
attracted to Belgium because of the high quality of the education in the French
language and because Belgium served for many Polish migrants as a stopover to
the United States6.

Due to political problems and poor economic conditions in the Polish
Republic in the early 20th century a growing number of Polish workers
emigrated. They came to Belgium through official recruiting and they settled in
the mining regions of Limburg, Hainaut and Liège7 (Goddeeris 2005, 14). The
first wave of Poles did not emigrate directly from Poland, but from Germany
(Ruhrgebiet) and France8. At that time in Germany Poles found themselves in
difficult circumstances because they resisted the assimilation attempts of the
Germans. Poles coming from the Ruhr area formed a thriving Polish subculture.
Their language was influenced by the German language and they were educated
better than the Poles who migrated directly from Poland9. These Westphalian

5  More  than  half  of  them  spent  less  than  5  years  in  Belgium.  One  of  the  most  famous  Polish
insurgents who settled in Brussels, was Joachim Lelewel, an historian and an intellectual activis.
Por. Goddeeris, I. 2001. De verleiding van de legitimiteit. Poolse exilpolitik in België, 1830-
1870 en 1945-1980. Proefschrift Katholieke Universiteit Leuven 2001, s. 169-179.

6  Ibidem, s. 169-179.
7  Goddeeris, I. en M. Dumoulin (eds.). 2005. Intégration ou représentation? Les exiles polonaises

en Belgique et la construction européenne. Louvain-La-Neuve: Bruylant-Academia 2005, s. 14.
8  These Poles were called Westphalian Poles (Caestecker 1990, 538).
9  F. Caestecker, Le multiculturalisme de la Belgique: une analyse de la politique de scolarisation

des enfants polonais en Belgique 1923-1940, “Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis”
1990, nr 21 (3/4): 535-573.
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Poles took the first initiatives to develop the Polish educational system in
Belgium.

From the late 1920s Polish immigrants who migrated directly from
Poland settled in Belgium10. In 1930 the number of Polish miners increased to
about 11.993, but this changed when unemployment began to rise in Belgium and
the unions demanded to fire foreign workers. Once the crisis was over in 1937,
Polish workers were hired again. In 1938 the number of Poles was back up to
61.80911. Since the ‘30s more and more Polish workers have settled with their
families in Belgium, and consequently the education of their children has become
more important12.

The migration wave after World War II consisted mainly of prisoners
and inmates of concentration camps and representatives of the Polish nobility.
Many Polish migrants also came from German camps for ‘displaced persons',
namely people who lost their homes and possessions during the war. At the same
time the communist government in Warsaw tried to bring back the 'Polonia'
living in Western countries to Poland and prevented emigration. The Cold War
and the introduction of the Iron Curtain meant the end of frequent migration from
Poland to Belgium. Some Polish refugees migrated from Belgium to the United
States and Australia to secure themselves against the Russian threat.

In 1968 about one hundred Polish Jews emigrated to Belgium due to anti-
Semitic incidents in Poland. From the late '70s on, a massive migration of
"tourists" intending to acquire foreign currency for the Polish state began. They
sold goods such as amber and Polish traditional textiles in exchange for Western
currency13.

After the suppression of the Solidarity in the '80s, an underground trade
union movement that became a mass political movement, a new migration wave
took place. Between 1980 and 1989, 2039 Polish refugees immigrated to
Belgium. Most of them were highly educated and came from Polish cities.

Since the 1990s a lot of Poles moved to Belgium for economic reasons.
The breakthrough started in 1991 with the exemption of visa requirements for
Poles. The Polish passport made it possible to stay for maximum three months,
but without the right to work which increased the moonlighting in Belgium.

10 Ibidem, s. 537-539.
11  Approximately  half  of  them  were  Polish  Jews  and  the  other  persons  were  miners  and  their

families (Galent, Goddeeris & Niedzwiedzki 2009, 37). Por. B. Claes, De sociale integratie van
de Italiaanse en Poolse immigranten in Belgisch-Limburg. Hasselt: Heideland 1962.

12 F. Caestecker, Le multiculturalisme de la Belgique: une analyse de la politique de scolarisation
des enfants polonais en Belgique 1923-1940…, s. 537-539.

13  According to a report of the Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (2006,
15), this migration probably caused the subsequent economic migration from Poland. The
experiences of these migrants and the social networks they built up were enriching and
stimulating for relatives and friends with emigration plans.
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Poles regularly visited their native country to put a new stamp in their passports.
By the late 1990s, the number of Polish workers was estimated between 30.000
and 50.000. It was assumed that about half of them lived and worked in
Brussels14. With the fall of the Iron Curtain migration no longer meant to be gone
forever, as the ability to return to the mother country was much easier than
before15. The majority of the Polish migrants lived here with the perspective to
return one day and they commuted between Belgium and Poland16.

Since May 2004 Poland is member of the European Union. As most
other countries, Belgium did not immediately open its labour market for the new
EU Member States, but made use of transition measures over a period of seven
years17. The Belgian government has completely opened up the labour market
since May 2009. In the next section we examine what this means for the
demographic profile of Polish migrants in Belgium.

2.2. Size of the Polish presence in Belgium

According to official figures from the federal government on the first of
January 2008, there were 30.392 persons with the Polish nationality18 in Belgium
and they achieved the tenth place on the list of migrant groups in Belgium (FPS
Economy). The Italians, French and Dutch were in the lead, followed by
Moroccans, Spaniards, Turks, Germans, Portuguese and British. These data do
not reflect the overall presence of Polish migrants in Belgium because they only
concern the registered Polish migrants19. It is impossible to provide exact figures
on the Polish presence in Belgium, because the generation of miners20 has
already acquired the Belgian nationality. Moreover, passports do not have to be
stamped since the opening of the borders in 2004 and after Poland entered in the

14  A. Grzyma a-Kaz owska, From Ethnic Cooperation to In-Group Competition: Undocumented
Polish Workers in Brussels, “Journal of Ethnic and Migration Studies” 2005, nr 31, s. 676.

15  M. Morokvasic, Crossing borders and shifting boundaries of belonging in Post-Wall Europe. A
gender lens, w: Grenzüberschreitungen – Grenzziehungen. Implikationen für Innovation und
Identität, (red.) A. Berthoin en S. Quack, 47-72. Berlin: Sigma 2006, s. 47-72.

16  E. Ku ma, A. Rea, Les immigrés polonais à Bruxelles. Bruxelles: l’Université Libre de Bruxelles
(Rapport de recherche réalisé pour la Région de Bruxelles-Capitale) 2003; M. Paspalanova,
Undocumented and legal Eastern European immigrants in Brussels. Proefschrift Katholieke
Universiteit Leuven 2006, s. 74.

17  M. Galent,  I.  Goddeeris  en D. Niedzwiedzki, Migration and Europeanisation. Krakow: Nomos
2009, s. 41.

18  Most Poles who migrated from the ‘90s keep the Polish nationality, because the Belgian
nationality is no added value to them (Elzbieta Kuzma, interview July 6, 2010). According to the
statistical and demographic report on migration and migrant populations of the CEOOR (2009,
132) only 586 Poles had acquired the Belgian nationality in 2007.

19 Directorate of Employment and Labour Market 2009, s.11-12, 59.
20  In this paper we focus on the Polish immigrants who came to Belgium from the ‘90s on.
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Schengen Zone in 2007, passports do no longer have to be shown. Finally, in
May 2009 the labour market has been fully opened to Polish workers. What can
be said with more certainty is  that  the Polish community is  the largest  group in
comparison to other immigrant groups coming from Central and Eastern
Europe21.

The figures of the total number of registered Polish migrants in Belgium
on the basis of nationality from 1997 to 2007 in the Report of the General
Directorate of Employment and Labour show some striking developments. From
1997 to 2000, the number of registered Poles almost stagnated at about 6300. In
the following years (from 2001 to 2004) the number increased slightly with about
1000 to 2000 Poles a year. In reality the number of Poles was much higher, but
this could not be observed in the statistics, because many Polish migrants worked
mainly in the black economy of the labour market. According to Jablonski22 there
were already between 30.000 and 90.000 undocumented Poles in Belgium
although in 2004 only 13.996 Poles were counted in the statistics of the Ministry
of Economy. From 2004 a striking increase in the number of Poles can be
recorded. In three years, the number has more than doubled with a total of 30.392
persons of Polish nationality in 2007. Some key figures give several explanations
for this phenomenon. The inclusion of Poland in the EU since the first of May
2004 induced a new wave of Polish migration to Western Europe. Besides, the
transition rules of June 200623 and the full opening of the labour market in May
2009 caused the legalisation of many illegal Polish workers24, who had already
been staying in Belgium for many years. As a result the number of Poles in the
official statistics increased significantly25.

21  M. Galent, I. Goddeeris en D. Niedzwiedzki, Migration and Europeanisation…., s. 37-38.
22  P. Jablonski, De Poolse Onderzoeksgroep, w: Een vergelijkende studie naar de dynamieken van

allochtone gemeenschappen en het Vlaams beleid in Brussel, ed. I. Pelemans (Onderzoek
uitgevoerd in opdracht van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van cultuur, jeugd, sport,
Brusselse aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking) 2001.

23  From the  first  of  June  2006,  the  transitional  measures  started  in  eight  new EU member  states
(Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Hungary, Slovenia and Slovakia) whereby
the persons living in these states could obtain a work permit for certain occupations after
a fastened procedure (for the list of these occupations, see: RD of 24 April 2006 amending the
Royal Decree of June 9, 1999, BS April 28, 2006).

24  It should be noted that there are still Poles residing in Belgium who are working illegally
(Galent, Goddeeris & Niedzwiedzki 2009, 42). Many of them combine legal and illegal work to
earn more money as well as to enjoy the social security (El bieta Ku ma, interview July 6,
2010).

25  Interviews with: Aldona Kuczynska – ACV, July 2, 2010; El bieta Kuzma, interview July 6,
2010.
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2.3. Demographic profile

Researchers indicate clear relationships between specific immigration
countries (and regions within those countries) and certain regions of origin in
Poland. Polish migrants often go to countries with established Polish networks of
friends and family26. The majority of Polish migrants in Belgium are from North-
Eastern Poland (Podlasie) and South-Eastern Poland (Lublin and environs). The
Eastern part of Poland is a poor region that borders on Russia and Ukraine. Some
key figures note that the Poles living in Brussels are particularly from rural areas
and the towns Bia ystok and Siemiatycze. Most of the Poles in Antwerp on the
other hand come from Lublin and the surrounding area27. Since the beginning of
the 21st century, there has been an influx of Poles from other regions than
Eastern Poland. A smaller number of migrants come from Lesser Poland
(Ma opolskie), Silesia ( l skie) and Lower Silesia (Dolno l skie)28.

Most Poles in Belgium who have migrated from the ‘90s are migrant
workers. Since the '90s until now, the majority of Polish men have worked in
agriculture, horticulture and in the construction or transport sector. Polish women
find jobs in care and housekeeping sectors, the hotel and catering industry and as
a hairdresser, manicure or pedicure29. In recent years Polish women have been
recruited in Poland to work here as a nurse or nursing assistant in rest homes or
in hospitals. Although the majority of Polish migrants are low qualified, there are
also Poles with a high school or university degree obtained in Poland working in
the above mentioned sectors30. Moreover, Belgium attracts a small group of
Polish students and there is a little community of Polish diplomats working at the
European Union in Brussels31. Finally, some Poles arrive in Belgium through
marriage migration.

As a consequence of May 2004 and the subsequent transition measures to
the exemption of the labour market for the citizens of the new EU member states
more and more Poles worked legally. Subsequently they acquired more legal
rights and duties in Belgian society. Aldona Kuczynska of the General Christian
Union (ACV)32 reports that a lot of men have switched to legal statutes since
June 2006 and that women had to wait for it to the full opening of the labour
market in May 2009. As household work was not among the list of bottleneck
occupations, Polish women have only begun to work on a legal basis since the

26  M. Galent, I. Goddeeris en D. Niedzwiedzki, Migration and Europeanisation…., s. 32.
27  Interview with Monika Pruska, October 6, 2009; Polish school teacher, interview March 17,

2010.
28  M. Galent, I. Goddeeris en D. Niedzwiedzki, Migration and Europeanisation…., s. 38.
29  Ibidem, s. 41-43.
30  Interview with Aldona Kuczynska - ACV, July 2, 2010.
31  M. Galent, I. Goddeeris en D. Niedzwiedzki, Migration and Europeanisation…., s. 39-40.
32  Interview taken on July 2, 2010.
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introduction of the service voucher33. After May 2009 a lot of service voucher
offices were established in Brussels and Antwerp.

On the first of January 2008, the number of women with the Polish
nationality (14.910) was slightly smaller than the number of their male
counterparts (15.482) (FPS economy). We can assume that the number of women
in  the  statistics  has  increased  since  May  2009  as  the  number  of  officially
registered women who are employed using service vouchers has grown. In this
case, the number of women with the Polish nationality only increased in the
statistics but not in reality.

Since the beginning of the 21st century also the number of young Polish
immigrants has increased34. According to official figures from the federal
government on the first of January 2008 most Polish migrants belong to the age
group of 25 to 39 years old. Next to it, the age group of 0-4 years old grows.
Furthermore, these figures show that there are more youngsters at primary school
age than at secondary school age (Ministry of Economy). A key figure35 notes
that  as  many  Poles  arrived  in  Belgium at  a  young  age,  for  many  of  them their
adult life with cohabitation, marriage, finding a job, having children, mainly
started in Belgium. The further development of this adult life in Belgium
interferes with the decision to return to Poland. Researchers in the UK explain
that also the education of the children is often a decisive factor in the decision to
stay for a long time or to return, because the parents do not want to interrupt their
children’s school career36.

In the literature different types of Polish migrants depending on their
length of stay and their contributions are described. While the residence of Polish
migrants in Belgium during the ‘90s and the early 21st century was primarily
defined as temporarily, in recent years the interviewed principals and key
figures37 observe a tendency of permanent settlement within the Polish
community in Belgium. A lot of commuting migrants settled in Belgium and do
not travel between Belgium and Poland anymore. This is reflected in a growing

33  The service voucher is a by the federal state subsidized system that provides the user a private
currency to pay an employee of a recognized company for household work at his home and
outside his house. http://www.dienstencheques-rva.be/nl_intkort.asp (10.12.2010).

34  P. Willems, Migratiebewegingen in het Vlaamse Gewest in de periode 1997-2006. Studiedienst
van de Vlaamse Regering. Rapport 2008/2. Acco. 2008, s. 1.

35  Interview with Izabella Fijalkowska-Petelska - Gazetka, June 24, 2010.
36  R.  Sales,  L.  Ryan,  M.  Lopez  Rodriguez  en  A.  D’Angelo, Polish Pupils in London Schools:

opportunities and challenges. Social Policy Research Centre, Middlesex University 2008, s. 6.
37  The principals and the key figures who mentioned this are: Monika Pruska, interview October 6,

2009; Bo ena Rogolinska, interview October 16, 2009; Aldona Kuczynska – ACV, interview
July 2, 2010; Izabella Fijalkowska-Petelska – Gazetka, interview June 24, 2010; El bieta Ku ma,
interview July 6, 2010; teacher Polish school, interview June 16, 2010; teacher Polish school,
interview May 5, 2010.



158

number of Poles who buy a house or an apartment with credits at Belgian banks
and sell their accomodation in Poland. Moreover, more and more Poles are
interested in learning French and Dutch through language courses. The principal
and some teachers of the Polish school in Antwerp note that the pupils’ parents,
in contradiction to several years ago, attach more importance to performing well
in the Belgian educational system than in the Polish school. Another indication of
the changing settlement pattern is the fact that the pioneers who came to Belgium
individually have eventually brought their entire family to Belgium over the
years.

Although more and more Polish migrants stay in Belgium permanently,
they also maintain the ties with family and friends living in their country of
origin. New technological developments and the media reduce the distance
between Belgium and Poland38.  This  is  a  big  difference  with  the  previous
migration flows during the interwar period and just after World War II who did
not have these facilities. Some key figures explain that Poles particularly get in
touch with the Belgian community during their work or at school and that they
are  more  likely  to  spend  time  with  Poles  during  their  private  life.  The
development of many facilities within the Polish community in Belgium enables
this. These facilities include Polish newpapers and magazines, shops, restaurants,
cafes, insurance agencies, transport, construction and rehabilitation agencies,
lawyers, doctors, book shops, import and export of second hand cars, Polish
schools, etc.39.

3. The landscape of Polish schools in Belgium

This section starts with an overview of the Polish schools that offer
supplementary education40 in Belgium. Then we show how some recent
developments in the demographic profile of the Polish community have affected
the development and operation of the Polish educational institutions. Finally, we
explain how the principals of the Polish schools in Belgium and the Ministry of
Education in Poland handle this and what solutions they propose in response to

38  Interview with Izabella Fijalkowska-Petelska – Gazetka, June 24, 2010; M. Galent, I. Goddeeris
en D. Niedzwiedzki, Migration and Europeanisation…., s. 34.

39  Interview with Izabella Fijalkowska-Petelska – Gazetka, June 24, 2010.
40  Although this paper focuses on the additional Polish education in Belgium, in the margin should

be noted that there is a European school in Brussels with a Polish section that offers full-time
education. In addition to providing education in the mother tongue, they play an active role in
building a united Europe. They have existed for about 50 years and offer nursery, primary and
secondary education. The European Schools are official educational establishments controlled
jointly by the governments of the countries belonging to the European Union. In these countries,
these schools are recognized as legal institutions [website Schola Europea:
www.eursc.eu/index.php?id=2 (10.12.2010)].
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the potential problems arising from these developments.

3.1. Overview of the different Polish schools

The Polish educational system in Belgium has had a long history since
1926 to date. Over the years it occurred in various forms: as full-time education,
as supplementary after school education and as additional courses integrated in
the Belgian educational system41.

Today, Polish youngsters living in Belgium can learn the Polish language
and culture in schools that usually offer supplementary education on Wednesday
afternoons and Saturday mornings. Two schools are attached to the Polish
Embassy in Brussels and are managed and controlled by the Ministry of
Education in Poland. These schools belong to the comprehensive school for
children of Polish citizens who live abroad temporarily42. This comprehensive
school was established in 1973 for children of Polish diplomats and currently
counts about 74 institutions around the world43.  One  school  is  located  in
Antwerp44 and the other school with three different locations has its headquarters
in Brussels45. One of these schools (Zesp  Szk  przy Ambasadzie RP
w Brukseli, Filia Im. Jana Paw a II z siedzib  przy Polskiej Misji Katolickiej)
was founded by the Polish Catholic Mission, but has been connected to the Polish
Embassy for several years.

The principal Monika Pruska is the head of the Polish school in Antwerp
whereas the schools with their headquarters in Brussels are governed by the
principal Bo ena Rogolinska. These schools descend from the teaching point that
was founded in Belgium in 1971 and that was attached to the former consulate.
They have been existing in their present form since the late 1990s and early 21st

41  For an overview of the history of the Polish schools before the ‘90s, we refer to the articles of
Caestecker (1990, 2003), Goddeeris (2003), Kuroczko (1977), Eder (1977) and Zmigrodzki
(1978).

42  This is the English translation of the Polish name: Zesp  Szk  dla Dzieci Obywateli Polskich
Czasowo Przebywaj cych za Granic .

43  A. Stalpaert, Poolse scholen in België. De historiek, organisatie en huidige hervormingen in
beeld gebracht. Masterproef Katholieke Universiteit Leuven 2010, s. 41.

44  The name of this Polish school is: ‘Zesp  Szk  im. gen. Stanis awa Maczka w Antwerpii przy
Konsulacie Generalnym RP w Brukseli’. This school is hosted in the Sint-Norbertusinstituut
campus Jodenstraat in the Jodenstraat15, 2018 Antwerp.

45  The  Polish  school  in  Brussels  has  3  different  locations:  1)  Zesp  Szk  Im.  J.  Lelewela  przy
Ambasadzie RP w Brukseli (College Jean XXIII, Boulevard de la Woluwe 22-24, 1150 Woluwe-
St-Pierre), 2) Zesp  Szk  przy Ambasadzie RP w Brukseli, Filia Im. Jana Paw a II z siedzib
przy Polskiej Misji Katolickiej (Rue d’Angleterre 43, 1150 Brussels) and 3) Filia Zesp u Szk
Im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Mons (Rue Soleil 1D/5, 7010 Shape, Bergen).
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century46. These schools offer six years of primary education and three to six
years of secondary education. Secondary education is, according to the Polish
educational system, divided into the first three years (the gymnasium) and the
last three years (the lyceum). In addition to the Polish language classes the pupils
attend classes in history, geography and socio-political sciences. All these classes
are taught in Polish. In some schools religion is included in the curriculum, in
other schools it is an optional class. After each school year passed by the pupil,
he or she receives a certificate. This certificate in combination with a certificate
of the Belgian educational system allows the pupil to (re)integrate in the Polish
educational system without having to repeat a year. These schools are largely
funded47 by the Ministry of Education in Poland48.

In  Brussels  there  is  also  a  private  school49 that  is  independent  of  the
Polish  Embassy.  This  school,  led  by  the  principal  Teresa  Arszagi,  emerged  in
1996 as a school point under the supervision of the Polish Embassy, the
consulate-general and the Polish Catholic Mission in Brussels. In 2000, the
school closed its doors, but in 2001 the school was re-established at some
parents’ request. Until July 2006 it belonged to the Macierz Szkolna Polska
(Polish Educational Society)50, but nowadays the school functions as a non-profit
organisation51. This school offers six years of primary education and three years
of secondary education (the gymnasium). The curriculum corresponds mostly to
the general guidelines of the Polish supplementary education abroad, but as they
do not depend on the Polish Ministry of Education, this school has the freedom to
adapt the curriculum. By making these adjustments Teresa Arszagi keeps in mind
that the curriculum still gives the pupils in her school the opportunity to
(re)integrate in the educational system in Poland52. This school obtains revenues
through registration fees53, parties organized by the school, sponsors and ad hoc
financing of the Consulate General in Brussels. According to Teresa Arszagi

46  A. Stalpaert, Poolse scholen in België. De historiek, organisatie en huidige hervormingen….,
s. 49-73.

47  These schools were largely financed during the school year 2009-2010. How the funding will be
in the future is uncertain.

48  Interviews with Monika Pruska, October 6, 2009; Bo ena Rogolinska, October 16, 2009; Yagoda
Agacka, interview October 20, 2009.

49  The name of this Polish school is: ‘Polskie Centrum Kszta cenia Im. Jana Paw a II W Brukseli’
(vzw). This school is situated in the Rue du Radium 5, 1030 Brussels and is hosted in the Ecole
Notre-Dame de la Paix.

50  The Polish Educational Society was established in New South Wales in 1955 to encourage the
maintenance of the Polish language by future generations of Polish migrants
[http://www.polisheducation.org.au/origins.htm (10.12.2010)].

51  A. Stalpaert, Poolse scholen in België. De historiek, organisatie en huidige hervormingen…, s. 4.
52  Interview with Teresa Arszagi, June 24, 2009.
53  For the first child the registration fee is approximately 200€, 150€ for the second child and the

subsequent children can be enrolled free (Stalpaert 2010, 75).
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additional financial support is more than welcome. Since the school year of
2010-2011 this school founded two primary school classes in Antwerp54 at some
parents’ request55.

Besides  this,  there  are  numerous  small  Polish  'schools'  and  ‘classes’
spread over the country with a higher concentration in the former mining areas
(Liège, Charleroi, Heusden-Zolder, etc). Some ‘schools’ are connected to the
organisation Macierz Szkolna Polska56 (Polish Educational Society), others are
linked with the parish or do exist on parents’ initiative or depend on Polish socio-
cultural organisations. They are usually limited in scope, because the number of
Poles living near these schools is usually a lot smaller than in Antwerp or
Brussels57. These ‘classes’ or ‘schools’ usually consist of 2 to 3 hours of Polish
language classes a week, but they do not offer an equally extensive curriculum as
the Polish schools described above58.

3.2. Recent developments in the landscape of the Polish schools

The Polish schools were originally established to protect migrants from
becoming alienated from their native country. During the last decade one of the
main objectives of the Polish schools was, however, to support the (re)integration
into the Polish educational system when they return to Poland. The educational
programme of these Polish schools is therefore a comprehensive programme
geared to the Polish educational system59.

The principals60 discern some new developments within the student
population. A striking fact is that the number of pupils in the Polish schools
depending on the Polish Embassy and the private school under the direction of

54  For these classes rooms are rented in the Belgian school ‘Leonardo Lyceum campus Quellin’
(Quellinstraat 31, 2018 Antwerp) (Magdalena Bogus awska, interview September 7, 2010;
Teresa Arszagi, telephone conversation October 27, 2010).

55  Interview with Magdalena Bogus awska, September 7, 2010; Teresa Arszagi, telephone
conversation October 27, 2010.

56  An overview of these schools linked to the Macierz Szkolna is available on the website of the
Consular Section of the Polish Embassy in Brussels: http://www.brukselakg.polemb.net
/index.php?document=209 (10.12.2010). It is not certain whether these Polish schools still exist.
The Polish school in Heusden-Zolder, for instance, closed this year due to a shortage of pupils
(Norbert Ziembicki – Polish Union, interview July 2, 2010).

57  A. Stalpaert, Poolse scholen in België. De historiek, organisatie en huidige hervormingen…,
s. 75.

58  Interview with Norbert Ziembicki - Polish Union, interview July 2, 2010.
59  Interviews with Monika Pruska, October 6, 2009; Bo ena Rogolinska, October 16, 2009; Teresa

Arszagi, June 24, 2009; Yagoda Agacka, October 20, 2009.
60  This information is based on: Monika Pruska, interview October 6, 2009; Bo ena Rogolinska,

interview October 16, 2009; Teresa Arszagi, interview June 24, 2009; Yagoda Agacka, interview
October 20, 2009.
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Teresa Arszagi has risen considerably since their inception (in the present form)
in the late ‘90s61. Each school counts a lot more pupils in primary education than
in secondary education. Another important finding is that more and more
students  were  born  and  raised  in  Belgium.  Monika  Pruska  explains  that  in
contrast to the early years of the Polish schools three different groups within the
student population can be identified nowadays, namely 1) the newcomers who do
not know where they will live in the future, 2) youngsters who migrated many
years ago to Belgium and who live here with a long term perspective and 3)
children who were born in Belgium. A lot of the youngsters belonging to the last
mentioned group will not return to Poland and some of these children come from
ethnically mixed marriages. Most of them do not consider Poland anymore as
their native country. The principals see this last group growing rapidly. The
figures on the first January 2008 of the federal government in Belgium show this
increase as well (see Section 2.3 Demographic profile) (FPS economy).

In addition the principals confirm that the group of Polish immigrants
living in Belgium with a long term perspective increases. Bo ena Rogolinska62

has noticed during the last 5 years in her schools, that both children from
working class environments and children whose parents are diplomats, rather
stay in Belgium permanently instead of returning to Poland. At least they do not
go back until their children have finished their studies at Belgian schools.

As a result of these developments the knowledge of the Polish language
among Polish youngsters is deteriorating and there are pupils in the same class
with different language levels and a different level of knowledge about the
history, geography and socio-political matters of Poland. Moreover, the question
arises whether youngsters who do not longer intend to return to Poland need
a comprehensive curriculum geared to the Polish educational system. In the next
section this will be explained more in detail.

For several reasons the Polish schools abroad will be reformed by 201163.
The first reason is that changes have been made in the educational system in
Poland since the school year 2009-2010 which are reflected in the Polish schools

61  The Polish school in Antwerp started with about 40 to 60 pupils in 1996-1997 and in 2009 the
school counted 517 pupils (Monika Pruska, interview October 6, 2009). Each of the two schools
in Brussels that depend on the Ministry of Education in Poland, counted approximately 700
students in 2009 (Bo ena Rogolinska, interview October 16, 2009; Yagoda Agacka, interview
October 20, 2009). In the private school in Brussels, about 400 pupils were enrolled in 2009
(Teresa Arszagi, interview June 24, 2009). Despite the increasing number of pupils, only
a majority of all Polish children in Belgium attends a Polish school (Teresa Arszagi, interview
June 24, 2009).

62  Interview on October 16, 2009.
63  For a detailed description of these reforms I refer the reader to the master thesis ‘Poolse scholen

in België. De historiek, organisatie en huidige hervormingen in beeld gebracht’, written by
Annelies Stalpaert during the school year 2009-2010 at the Catholic University of Leuven.
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abroad, mainly for those who depend on the Polish Ministry of Education. For
example, pupils will start the primary school at the age of 7 years instead of
6 years with the aim to increase their knowledge. Furthermore, the Ministry of
Education in Poland created a specific programme (the basic programme for
Polish pupils studying abroad64)  to  reform  the  Polish  schools  abroad.  This
programme defines the basic skills and knowledge a student must achieve at the
end of a specific educational stage. By this, the Polish government tries to supply
specific  tools  for  teachers  instead  of  the  former  vague  instruments.  Teresa
Arszagi took part in the development of this basic programme for Polish pupils
studying abroad.

Another document (the programme of the Polish educational
development abroad and the development of the educational system for the
Polonia in the years 2009-201165), describes the prevailing problems of Polish
schools and organisations abroad. The main bottleneck is caused by unequal
access to education in the Polish language. This inequality in access to education
may stem from a lack of educational facilities, a shortage of teaching materials,
the major differences in the tradition of education between Poland and the
country where the Polish school is located, etc. The main goal is to provide an
efficient, modern and unified education in the Polish language abroad which is
accessible for everyone and which gives the opportunity to (re)integrate in the
Polish educational system66. For this reason they established an extensive e-
learning system. Furthermore, the Ministry of Education in Poland will expand
his support to all organisations and institutions that offer Polish language
education and comply with the basic programme and the conditions for the
teachers’ appointment. These institutions must meet the specific needs of the
Poles living abroad, both those who will return and those who stay
permanently67.

64  This title is the English translation of the Polish title: Podstawa programowa dla uczini w
polskich ucz cych si  za granic . This programme can be found on: www.polska-szkola.pl
(10.12.2010).

65  This title is the English translation of the Polish title: Program rozwoju o wiaty polskiej za
granic  i o wiaty polonijnej na lata 2009-2011. This programme can be found on: www.polska-
szkola.pl (10.12.2010).

66  A. Stalpaert, Poolse scholen in België. De historiek, organisatie en huidige hervormingen…,
s. 34-45.

67  Ibidem, s. 44.
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3.3. Possible solutions for these developments

In this section we discuss how the different principals68 of the largest
Polish schools in Belgium and the Ministry of Education in Poland are dealing
with the fact that the pupils’ knowledge of Polish language is deteriorating and
that within the same class there are students with different language levels and
with a different knowledge of the history, geography and socio-political sciences
of Poland. Then, we discuss how they go about the growing number of young
people who do not longer intend to return to Poland. More precisely we explain
their views on the question: Do the current educational programmes geared to the
Polish educational system have to be adapted to these youngsters or not? Finally
we describe how this is handled in the schools, which initiatives are taken and
which propositions are made to address this issue.

One of the principals recognizes that at her school there are large
differences in the level of language knowledge between the pupils and that the
current curriculum is too difficult for most youngsters born in Belgium, as Polish
is not their first but their second language. Approximately 60 to 70% of the
pupils in the first years of primary education in her school were born in Belgium
and will probably not go back to Poland. Therefore a more focused individual
approach by the teachers is appropriate. The pupils who intend to stay in Belgium
do not need a comprehensive curriculum geared to a (re)integration into the
Polish educational system. These students just want to acquire basic knowledge
about the Polish language, culture and history, but they do not need to attend the
Polish school during 12 years. Moreover, the schools are too large to be able to
function in their current form.

She suggests that the current Polish schools in Belgium that depend on
the Polish Embassy will be limited to the Polish youngsters who intend to return
to Poland. For the youngsters who live in Belgium permanently and want to stay
in touch with their language and culture, other possibilities must be provided.
Polish courses could be taught in existing or newly established Polish non-profit
organisations. Besides, she has worked on a proposal to integrate a Polish section
in some Belgian schools (one school in Brussels and one school in Antwerp)69.
The pupils would attend classes in the Belgian educational system on a full time
basis and would receive about 5 supplementary hours of Polish education a week.

68  This information is based on following interviews: an oral interview with the principal Monika
Pruska on October 6, 2009 and April 28, 2010, an oral interview with the principal Bo ena
Rogolinska on October 16, 2009, and a telephone interview on May 1, 2010 and finally an oral
interview on June 24, 2009 and a telephone conversation on October 27, 2010 with principal
Teresa Arszagi.

69  We do not know the names of these schools.
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The  proposal  is  modeled  after  a  few  (3  to  4)  schools  in  France70 where this
immersion system already exists. The Ministry of Education in Poland would pay
for the teachers, the handbooks and the teaching methods and the Ministry of
Education in Flanders would finance the rent of the classrooms within the
schools. Negotiations on this issue took place with the Flemish Minister of
Education, Pascal Smet. She doubts whether the implementation of this proposal
will succeed in Brussels because of the regional differences concerning
educational and political matters. We do not know whether this proposal will
actually be realised, both in Brussels and in Antwerp.

Another principal also observes that there are differences in language
level between the students and that more students than before stay here
permanently. Nevertheless she does not consider that the curriculum of the Polish
school must be modified for these reasons. If the educational programmes will
change, then she cannot guarantee that the quality of the school will stay as high.
She prefers to keep the school in its present shape. The level differences are not
as large that the whole programme should be changed and they could be solved
with an individual approach of the pupils by the teachers. This individual
approach during the Polish language lesson means that pupils with a lower level
of knowledge on the Polish language and culture get other texts and exercises,
that they get more time to make the exercises, and that they enjoy additional
support. Pupils with insufficient school results are put next to pupils with good
school results. She regrets that they will obtain less financial support from the
Polish government due to the reforms. Consequently the existence of the lycea in
the future is uncertain. Both the previous and the last mentioned principal find it
important to offer free education so that all youngsters have equal opportunities
to attend school.

A third principal tries to compensate for the different language levels in
her school by creating a separate class for pupils with less knowledge of the
Polish language. Most of these pupils come from mixed marriages71. She
supports maintaining the extensive curriculum, but according to her, the
continuation of the lycea is not needed because the pupils have gained a strong
basic knowledge in the Polish language and culture by the end of primary school.

As we mentioned above, the Ministry of Education in Poland will reform
the Polish schools abroad with the objective to provide a uniform programme that
is accessible for everyone and adapted to the needs of the Poles abroad. They
notice that the schools have to deal with a very heterogeneous school population
in terms of the level of Polish language and in terms of knowledge about history,

70  One of these schools is the Lyceum in Montaignes/Paris (Sekcja Polska w Liceum
Montaignes/Pary , Rue Auguste Comte 17, 75006 Paris).

71  A. Stalpaert, Poolse scholen in België. De historiek, organisatie en huidige hervormingen…,
s. 77.
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geography and socio-political matters. So one of the needs of Poles abroad is
a programme adapted to their level of Polish and to their knowledge about
Poland. Because the new programme (the basic programme for Polish pupils
studying abroad), in contrast to the previous programme, states the skills and the
knowledge a pupil must have gained after a specific educational stage, the
teachers have more freedom to adapt their lessons to the pupils.

Each school (the current Embassy schools and the social schools72) that
will come under the Ministry of Education in Poland, has the possibility to split
the pupils in two groups with one group of youngsters born in the host country
and pupils residing permanently abroad and a second group with pupils who will
return to Poland shortly. Magdalena Bogus awska notices that to what extent
schools will offer different classes for these two groups, also depends on the
financial possibilities of these schools. A school can only receive as many pupils
as its budget allows73. As described above, the Ministry of Education also
supports the establishment of associations that provide Polish education and the
proposition to integrate a Polish section in Belgian schools. Since all Polish
schools that follow the basic programme and whose teachers meet the necessary
qualifications, will be entitled to get support from the Ministry of Education in
Poland,  the  private  school  managed  by  Teresa  Arszagi  will  presumably  receive
aid as well.

4. Conclusion

In this paper we have pointed out that the settlement pattern of a lot of
Polonia has changed in Belgium. A growing number of Poles do not longer settle
in Belgium temporarily but for a longer period of time or even permanently.

Despite the changes in the settlement pattern of Polish migrants and the
fact that many of them have exchanged their short term perspective for a long
term perspective, they still maintain ties with Poland. This can be perceived by
the success of Polish schools in Belgium. The number of their pupils has
increased continuously since their existence to their present form (in the late
‘90s).

The principals of the largest Polish schools in Belgium, recognize that
since the last few years more and more youngsters have not returned to Poland
anymore. Because of the diversity between the country of the pupils’ birth
(Belgium or Poland) and the age at which children migrated to Belgium, different
levels of knowledge about the Polish language and subject matters on Poland can

72  With the term ‘social’ schools Magdalena Bogus awska (interview September 7, 2010) means all
schools that do not depend on the Ministry of Education in Poland. So, the private school under
the leadership of Teresa Arszagi is also a ‘social’ school.

73  Interview with Magdalena Bogus aska, September 7, 2010.
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be distinguished. Changes in the identity of the Polish community in Belgium
have their impact on the Polish schools in Antwerp and Brussels.

The principals have different points of view about how to deal with this
diversity in knowledge and the different needs of these pupils. Some of them
want to maintain the current Polish schools while others try to solve the problem
by the organisation of separate classes for pupils with a lower language level of
Polish. Beside it, a proposition has been made to split the Polish education into
schools that focus on return migrants and on Belgian schools with integrated
Polish lessons for those who intend to stay here permanently.  The Ministry of
Education in Poland is also trying to respond to these issues by the development
of a new programme and the extension of the aid to all institutions (regardless of
the organisational form) that meet this programme requirements and hire teachers
with the necessary qualifications. It remains unknown how the Polish schools
will be in the future. It is still an open question whether the Ministry of Education
in Poland will achieve its goal to offer each child in a foreign country equal
access  to  Polish  schools.  Will  the  Ministry  of  Education  in  Poland  broaden  its
field by providing support to more different types of institutions or will they
narrow their field by cutting the financing of the current Polish schools that
depend on the Embassy?
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Bie ce procesy w ród polskiej spo eczno ci i polskich szkó  w Belgii

Recent developments within the Polish community and the Polish schools in
Belgium
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Streszczenie

Polacy osiedlali si  w Belgii od pocz tku XX w. Ich emigracja spowodowana
by a czynnikami politycznymi i ekonomicznymi. Tak e obecnie polscy imigranci
stanowi  rosn c  grup  obcokrajowców w Belgii. Aby zachowa  zwi zki
z ojczyzn  i kultywowa  narodowe tradycje, utworzono polskie szko y,
w których uczy y si  dzieci polskich emigrantów i ich potomków. Obecnie
mo na zauwa y  dwa trendy praktykowane w belgijskim szkolnictwie. Pierwszy
to tradycyjne polskie szko y, do których ucz szczaj  te dzieci, których rodzice
nie planuj  na sta e osi  w Belgii. Drugi to polskie lekcje w belgijskich
szko ach, gdzie swoje dzieci posy aj  Polacy zamierzaj cy na sta e osiedli  si
w Belgii.

Summary

Poles settled in Belgium since the beginning of the 20th century. Their
immigration was caused by political and economic factors. Also today Polish
immigrants make an increasing group of foreigners in Belgium. To maintain ties
with their homeland and to cultivate their traditions, Polish schools were created
that were attended by the children of Polish immigrants and their descendants. At
present it is possible to see two trends in the Belgium educational system. One is
made by traditional Polish schools for those students whose parents plan to stay
in Belgium only temporarily. The other is made by Polish lessons in Belgian
schools. These are attended by those students whose parents want to settle down
in Belgium.
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PRZESTRZEGANIE PRAW MNIEJSZO CI POLSKIEJ NA LITWIE

Warunki ycia polskiej mniejszo ci na Litwie oraz naruszanie
podstawowych praw jej zagwarantowanych, od lat stanowi  trudny do
rozwi zania problem w stosunkach mi dzynarodowych. Szczególnie nasili  si
on po odzyskaniu niepodleg o ci przez Litw , która rozpocz a proces wdra ania
polityki narodowo ciowej poprzez d enie do osi gni cia jedno ci pa stwa.
W obawie przed wzrostem znaczenia i wp ywu najliczniejszej grupy etnicznej,
czyli polskiej mniejszo ci, pa stwo litewskie stosuje szereg ogranicze
administracyjnych i prawnych oraz represji. Wprowadza reformy, nowe ustawy,
które godz  w spo eczno  mniejszo ci.

Celem niniejszej pracy jest ocena warunków ycia mniejszo ci polskiej
na Litwie oraz stosunku pa stwa litewskiego do Polaków. Poddane analizie
zostan  przyk ady dyskryminacji oraz nieprzestrzegania podstawowych praw
mniejszo ci narodowo ciowych, naruszania postanowie  traktatów
mi dzynarodowych, konwencji i Konstytucji. Na podstawie analiz róde
dokonano wyodr bnienia najwa niejszych problemów spo eczno-ekonomicznych
dominuj cych w ród Polaków mieszkaj cych na Litwie.

Hipoteza pracy zbudowana jest na obserwacji, i  polska mniejszo
narodowa, która stanowi najliczniejsz  grup  etniczn  na Litwie, spotyka si  ze
sta ym pogwa caniem jej praw, nietolerancj  i dyskryminacj , wynikaj c
z obaw Litwinów, którzy w d eniach autonomicznych Polaków upatruj
zagro enie dla jedno ci pa stwa litewskiego, prowadz  wobec mniejszo ci
polityk  asymilacyjn , definiuj c spór jako konflikt etniczny w obronie
to samo ci narodowej.

W celu rozwini cia powy szej hipotezy, sformu owano nast puj ce
pytania badawcze:
1. Jak przebiega  proces d enia polskiej mniejszo ci do osi gni cia autonomii

na Litwie?
2. Z jakimi problemami i przejawami nietolerancji ze strony pa stwa

litewskiego spotyka si  polska mniejszo  na Litwie?
3. Jakie s  wyniki Raportu o dyskryminacyjnych praktykach w adz Republiki

Litewskiej wzgl dem mniejszo ci narodowych z 2011 r.?
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1. D enia do autonomii polskiej na Litwie

Poj ciem autonomii okre la si  zjawisko pewnego stopnia niezale no ci,
które polega na rz dzeniu si  okre lonej cz ci obywateli w asnymi prawami,
odr bnymi od ogólnych praw pa stwa i ustanowionymi przez dany zwi zek
autonomiczny. Autonomi  zdefiniowano jako prawo do samodzielnego
rozstrzygania spraw wewn trznych danej zbiorowo ci spo ecznej czy narodu,
sprawowanie w adzy politycznej nad okre lonym terytorium1. Polska mniejszo
narodowa na Litwie konsekwentnie podejmowa a dzia ania autonomiczne mimo
braku przychylno ci i aprobaty ze strony pa stwa litewskiego. Nie uda o si  jej
jednak w pe ni zrealizowa  najistotniejszych postulatów.

W adze litewskie d y y do utworzenia pa stwa
jednonarodowo ciowego, w dniu 6 pa dziernika 1988 r. Prezydium Rady
Najwy szej Litewskich Socjalistycznych Republik Radzieckich podj o decyzj
o nadaniu j zykowi litewskiemu statusu pa stwowego. Polacy popieraj c t  ide ,
oczekiwali równouprawnienia j zyka ojczystego na terenach, gdzie stanowili
zwarte i liczne grupy zamieszkania. Postulaty te nie zosta y uwzgl dnione,
a Rada Najwy sza LSRR dokona a zmian w Konstytucji 18 listopada 1988 r.,
okre laj c j zyk litewski jako jedyny, pe noprawnie urz dowy. Wyznaczono
termin dwóch lat, dla obywateli innych narodowo ci, na nauczenie si  j zyka.
W ten sposób w adze litewskie d y y do zlikwidowania wp ywów
rusyfikacyjnych w sferze j zykowej2.

Idee autonomii dla ludno ci polskiej pojawi y si  w ród grup dzia aczy
wywodz cych si  z rad rejonowych i gminnych. Polacy uznali, e najlepszym
rozwi zaniem gwarantuj cy zapewnienie narodowych interesów by aby
terytorialna autonomia na Wile szczy nie, miejscu w którym od wieków tworz
zwarte skupisko. Dotychczasowe struktury nie zapewnia y dostatecznej ochrony
j zyka i to samo ci j zykowej. Nasili y si  procesy wynaradawiania poprzez
zmian  granic rejonów, od czenie poszczególnych terytoriów od skupisk
polskich. W konsekwencji spo eczno  polska zosta a pozbawiona reprezentacji
w samorz dach, coraz bardziej widoczne stawa y si  ró nice w rozwoju
gospodarczym3.

W latach 80. ub. w. nasili y si  nieprzychylne opinie i stanowisko
litewskiej opinii publicznej wobec ludno ci polskiej. W mediach propagowano
stwierdzenie, i  na Litwie nie ma Polaków, s  tylko spolonizowani Litwini,
ukazywa y si  liczne artyku y i inne publikacje, naruszaj ce dobre imi

1  Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982, s. 50.
2  A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997, Dom

Wydawniczy DUET, Toru  2005, s. 154-155.
3  Ten e, D enia do autonomii polskiej na Litwie, w: Polskie odrodzenie na Wschodzie, pod red.

A. Bobryka, J. Jaronia, Pracownia Wydawnicza Instytutu Historii AP, Siedlce 1999, s. 65-66.
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mniejszo ci polskiej. Nacjonalistycznie nastawiona litewska ludno  oraz jej
postulaty g oszone w rodkach masowego przekazu sta y si  katalizatorem
podj cia d e  autonomicznych. W maju 1988 r. powsta o w Wilnie
Stowarzyszenie Spo eczno - Kulturalne Polaków, po roku przyj o nazw
Zwi zek Polaków na Litwie (ZPnL), który sta  si  reprezentantem spraw polskiej
ludno ci na Wile szczy nie, obro ca t umionej ywio owo ci i tradycyjnej
polsko ci4.

Z ko cem lat 80. XX w. na Litwie nadano rzeczywiste uprawnienia
istniej cym samorz dom, które dotychczas nie posiada y takich kompetencji. Po
d ugim okresie braku swobody w zarz dzaniu i fikcyjnych uprawnie ,
mieszka cy Wile szczyzny otrzymali mo liwo  sprawowania realnej w adzy,
dlatego inicjatywa autonomii wysz a od przedstawicieli samorz dów. W latach
1988-1991 samorz dowcy podejmowali dzia ania maj ce na celu utworzenie na
Litwie polskiej jednostki administracyjnej o odr bnym statusie. W dniu 12 maja
1989 r. odby  si  Zjazd Deputowanych Ludowych Wile szczyzny w Mickunach,
powo ano Rad  Koordynacyjn  ds. utworzenia polskiego obwodu
autonomicznego w sk adzie Litewskiej SRR (lit. Lietuvos Taryb  Socialistin
Respublika), jako nast pstwo uchwa y podj tej przez I Zjazd Zwi zku Polaków
na Litwie, który autonomi  dla Polaków uzna  za g ówne potwierdzenie
przestrzegania ich praw i swobodnego rozwoju5.

Delegaci reprezentuj cy ludno  zamieszkuj c  na Wile szczy nie
poparli t  ide  przyjmuj c nast puj ce stanowisko: „Uwa amy Wile szczyzn  za
nieod czn  cz  Republiki Litewskiej. Losy historyczne sprawi y, e
w regionie tym w zwartych skupiskach zamieszkuje ludno  polska. Region ten
i to prawie 300 tysi czne skupisko wymagaj  wypracowania odpowiedniego
statusu na podstawie dialogu, tolerancji, wzajemnego poszanowania interesów
i wysokiej kultury. Jeste my prze wiadczeni, e optymalnym sposobem
rozwi zania problemów Wile szczyzny by oby utworzenie tu polskiej narodowej
formacji autonomicznej”6.  W  lipcu  1989  r.  Rada  Najwy sza  LSRR  uchwali a
odezw  do mniejszo ci polskiej, sprzeciwiaj c  si  autonomii terytorialnej.

W dniu 6 wrze nia 1989 r. Solecznicka, a nast pnie Wile ska Rada
Rejonowa (lit. Vilniaus rajono savivaldyb ) podj y decyzj  o równouprawnieniu
na terytorium wymienionych rejonów j zyków polskiego, litewskiego
i rosyjskiego oraz uchwalono powstanie Polskiego Rejonu Narodowo –
Terytorialnego. Prezydium Rady Najwy szej LSRR uniewa ni o obie decyzje.
Z dniach 20 marca 1990 r. powo ano, w celu zbadania problemów etnicznych

4  W. T. Modzelewski, Stosunki polsko-litewskie. Przywrócenie wzajemnych relacji, w: Polska
wobec s siadów. Wspó czesne stosunki polityczne, pod red. T. Modzelewskiego, Instytut Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 51-52.

5  http://narodowcy.net/autonomia-wilenska/2011/03/09/ (28.03.2011).
6  Tam e.
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i spo ecznych na Wile szczy nie, Tymczasow  Komisj  ds. Litwy Wschodniej.
Wszelkie starania polskiej spo eczno ci zmierzaj ce do utworzenia
autonomicznej jednostki administracyjnej (prawa gwarantowane w Konstytucji)
spotyka y si  z niech ci  i odrzuceniem ze strony pa stwa litewskiego, które
argumentowa o swoje stanowisko obaw  o jedno  kraju.

W wyniku wyborów do nowych rad terytorialnych Polacy zdobyli wi cej
mandatów, ni  wynosi  ich procentowy udzia  w spo ecze stwie. Oprócz
mieszka ców rejonu solecznickiego i wile skiego, gdzie ludno  polska
stanowi a wi kszo , na polskich kandydatów glosowali równie  przedstawiciele
innych mniejszo ci narodowych. Wynika to z faktu, i  Polacy stanowili
najliczniejsz  i najlepiej zorganizowan  grup  etniczn  na tym terenie,
oczekiwano wi c od nich ochrony i wparcia7.

Nowo wybrane samorz dy mia y ponownie rozpatrze  kwesti  autonomii
na swoim terenie. Zdominowany przez Polaków samorz d solecznicki
podtrzyma  decyzj  sprzed roku o powo aniu Polskiego Rejonu Narodowo –
Terytorialnego oraz zdecydowa , e na terenie rejonu obowi zuje nadal
Konstytucja Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Litewskiej SRR
argumentuj c, i  oddzielenie si  od Zwi zku Radzieckiego nie poprawi sytuacji
regionu. W lad za samorz dem solecznickim, rada rejonu wile skiego ponownie
rozpatrzy a problem autonomii, podejmuj c uchwa  potwierdzaj c  poprzedni
decyzj ; stwierdzono równie , i  parlament i rz d litewski uchwalaj  akty
naruszaj ce w tym rejonie prawa cz owieka, a tak e ignoruj  interesy
mniejszo ci narodowych w kwestiach ekonomicznych. Powy sze uchwa y
zosta y odrzucone przez parlament Litwy8.

Pomimo negatywnego nastawienia w adz litewskich do utworzenia
autonomicznej jednostki administracyjnej, Polacy konsekwentnie d yli do
realizacji zamierzonego celu. W czerwcu 1990 r. zorganizowano II Zjazd
Deputowanych Rad Samorz dów Wile szczyzny. Uchwalono „Apel do Rady
Najwy szej Litwy”, w którym postulowano utworzenie samodzielnej jednostki
narodowo – terytorialnej z w asnym statutem na obszarach, w których przewa a
ludno  polska. W celu wsparcia tej inicjatywy przekszta cono Koordynacyjn
Rad  ds. Utworzenia Polskiego Obwodu Autonomicznego w sk adzie Litewskiej
SRR w Rad  Koordynacyjn  ds. Utworzenia Polskiego Narodowo ciowo –
Terytorialnego Samorz du Okr gu Wile szczyzny. Ponadto w Deklaracji
II Zjazdu zapisano, i  istnienie autonomicznej polskiej jednostki samorz dowej,
administracyjno – terytorialnej, po o y kres dyskryminacji i wykorzystywania
ludno ci Wile szczyzny, stworzy warunki do nieskr powanego rozwoju
wielokulturowego i wieloj zycznego regionu9.

7  A. Bobryk, D enia do autonomii…, s. 66-68.
8  Tam e, Odrodzenie narodowe Polaków…, s. 160-161.
9  Tam e.
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Deputowani przygotowali dwie odezwy: „Do Prezydenta ZSRR tow.
Michai a Gorbaczowa” oraz „Do przewodnicz cego Rady Ministrów ZSRR tow.
Niko aja Ry kowa”, w których zrelacjonowali problemy mniejszo ci polskiej na
Litwie, sugeruj c jednocze nie, i  w celu ich zwalczania, nale y powo a  polsk
jednostk  administracyjn . Zwrócili si  równie  z pro b  o rozwa enie
mo liwo ci utworzenia wy szej uczelni w Wilnie lub Grodnie, maj cej
przygotowa  niezb dne kadry oraz zwi kszy  procent Polaków z wy szym
wykszta ceniem. Postulaty mniejszo ci polskiej spotka y si  z odmow , gdy
prezydium Rady Najwy szej Republiki Litewskiej orzek o, i  s  one sprzeczne
z ustaw  zasadnicz  i przecz  interesom Litwy.

W dniu 6 pa dziernika 1990 r. odby  si  w Ejszykach drugi etap Zjazdu,
podczas którego podj to uchwa  o utworzeniu Polskiego Narodowo ciowo –
Terytorialnego Kraju w sk adzie Litwy. Zwrócono si  z pro b  do Rady
Najwy szej  LSRR  i  ZSRR  o  uniewa nienie  traktatu  z  1939  r.  o  przekazaniu
Wile szczyzny Litwie, gdy  jak stwierdzono: „Jest on oczywistym naruszeniem
prawa mi dzynarodowego, gdy  zosta  zawarty bez uwzgl dnienia opinii
ludno ci mieszkaj cej na Wile szczy nie. W wyniku jego realizacji ludno
polska zosta a poddana brutalnym prze ladowaniom”10.

W styczniu 1991 r. do Wilna wkroczy y oddzia y radzieckie, maj ce na
celu zniwelowanie podstaw kszta tuj cej si  niepodleg o ci litewskiej. Krwawe
zamieszki przynios y chwilow  popraw  post powania w adz litewskich wobec
ludno ci polskiej. Po tych wydarzeniach Rada Koordynacyjna, Frakcja Polska
w Radzie Najwy szej pot pi a akt agresji zbrojnej opowiadaj c si  po stronie
Litwy. Poszukuj c sojuszników, Litwini w obawie przed kolejnym zbrojnym
starciem z ZSRR oraz szukaj c zwolenników niepodleg o ci litewskiej w ramach
zbli aj cego si  referendum, wnie li poprawki do ustawy „O mniejszo ciach
narodowych” korzystne dla Polski. W my l znowelizowanej ustawy litewski rz d
zosta  zobowi zany do utworzenia powiatu wile skiego, w sk ad którego
mia yby wej  rejony: solecznicki i wile ski. Pojawi a si  mo liwo  u ywania
j zyka macierzystego w urz dach regionów, w których przewa a a mniejszo
etniczna. Przyznano prawa do u ywania dwuj zycznych napisów oraz zak adania
instytucji o wiatowych przez mniejszo ci narodowe. Projekt powiatu
wile skiego rz d Litwy mia  z o y  do 31 maja 1991 r.11.

Rada Koordynacyjna, Zwi zek Polaków na Litwie oraz Frakcja Polska
w Radzie Narodowej wezwa y do g osowania za niepodleg o ci  Litwy
w referendum, które zaplanowano na 9 lutego 1991 r. Frekwencja wyborcza
w rejonie wile skim i solecznickim nie by a du a prawdopodobnie na skutek

10  Tam e.
11  Z. Kurcz, Niepodleg o  Litwy a polska autonomia, w: Granice i pogranicza nowej Unii

Europejskiej. Z bada  regionalnych, etnicznych i lokalnych, pod red. M. Malikowskiego,
D. Wojakowskiego, Zak ad Wydawniczy Nomos, Kraków 2005, s. 150-151.
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licznych negatywnych opinii i wypowiedzi w adz litewskich wobec Polaków.
Mniejszo  polska uzna a, e zmiany w ustawie „O mniejszo ciach narodowych”
s  niekonkretne i nie daj  gwarancji kardynalnych zmian w polityce
narodowo ciowej. Dalsze wydarzenia potwierdzi y obawy, gdy  okaza o si , e
ust pstwa by y podyktowane wy cznie trudn  sytuacj  w kraju, stanowi y one
element polityki manipulacyjnej.

W dniu 22 maja 1991 r. zwo ano trzeci etap II Zjazdu Deputowanych
Wile szczyzny. Przyj to projekt statutu Wile skiego Polskiego Kraju
Niepodleg o ciowo – Terytorialnego. Stolic  uznano dzielnic  Wilna – Now
Wilejk , flag  – bia o-czerwony sztandar, a hymnem og oszono „Rot ”.
Uzgodniono, i  ka dy mieszkaniec zamieszkuj cy teren wile ski powinien mie
litewskie obywatelstwo, nie wykluczaj c obywatelstwa polskiego lub
radzieckiego. Wszystkie te nowe postulaty, tak jak poprzednie, nie zosta y
poparte przez w adze Litwy.

Po odzyskaniu niepodleg o ci w adze litewskie stosowa y liczne represje
wobec spo eczno ci mniejszo ci polskiej. Rozwi za y 4 wrze nia 1991 r. d ce
do autonomii rady regionów solecznickiego i wile skiego (naruszaj c w asne
akty prawne), pozosta e regiony zmuszono do odwo ania powzi tych uchwa .
Podejrzewano polskich deputowanych o dzia alno  konspiracyjn , jednak
w przypadku wi kszo ci z nich nie zebrano na to dowodów. Sugerowano, i
Rada Koordynacyjna d y do zak ócenia adu pa stwowego i spo ecznego,
ograniczaj c w ten sposób suwerenno  Litwy. Takie dzia ania budzi y silne
obawy Polaków o przysz o , którzy w dzia aniach Litwinów wypatrywali d e
do jak najszybszego zlituanizowania polskiej mniejszo ci12.

1.1. Deklaracja o przyjaznych stosunkach i dobros siedzkiej wspó pracy

Niech  do Polaków na Litwie wynika a z nieustabilizowanej
sytuacji politycznej pomi dzy tymi pa stwami. W 1990 r., kiedy Litwa ubiega a
si  o odzyskanie niepodleg o ci, Polska by a dopiero siedemnastym krajem,
który uzna  Republik  Litewsk . Rada Najwy sza Litwy rozwi za a rady
samorz dowe w rejonie solecznickim i wile skim za rzekome popieranie puczu
moskiewskiego (18 sierpnia 1991 r.) oraz proradzieckiego od amu
Komunistycznej Partii Litwy. Wydarzenia te pogorszy y wzajemne stosunki,
dlatego w sierpniu 1991 r. szef polskiej dyplomacji Krzysztof Skubiszewski
w specjalnym o wiadczeniu wyrazi  gotowo  do nawi zania z Litw  (oraz

otw  i Estoni ) „normalnych stosunków mi dzypa stwowych”13.

12  Tam e, s. 153-154.
13  http://www.wilno.polemb.net/index.php?document=8 (28.03.2011).
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Z uwagi na och odzenie wzajemnych relacji, prowadzono d ugie
rozmowy dotycz ce tekstu wspólnej deklaracji (odby o si  pi  rund rokowa ).
G ównym problemem okaza y si  kwestie historyczne i „sprawa” Lucjana

eligowskiego14. Litwini domagali si  stanowczego pot pienia tej ostatniej przez
Polsk , chc c uzyska  w ten sposób zapewnienie historycznej integralno ci
Wilna i Wile szczyzny z Litw . Strona polska popar a rezygnacj
z dotychczasowej subiektywnej oceny dzia a  gen. eligowskiego.
Zaproponowano zastosowanie formu y „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
Upatruj c win  wy cznie po stronie polskiej, Litwini nie zgodzili si  na taki
zapis. Zwi zek Libera ów Litwy okre laj c stanowisko w przedmiotowej sprawie
stwierdzi , i  „niecelowe jest dalsze zwlekanie z podpisaniem traktatu
mi dzypa stwowego, gdy  o równoprawnych i przyjacielskich stosunkach
pa stw nie decyduj  wy cznie wzgl dy historyczne, ale gotowo  do
spogl dania w przysz o , oparta o dzisiejsze realia i wzajemne zaufanie”15.

Tekst uzgodnionego traktatu zosta  parafowany 18 marca 1994 r.
w Warszawie, a uroczystego podpisania traktatu mi dzy Rzeczpospolit  Polsk
a Republik  Litewsk  o przyjaznych stosunkach i dobros siedzkiej wspó pracy
(ang. Treaty on friendly relations and good neighborly cooperation of the
Republic of Lithuania and Republic of Poland), dokonali w Wilnie 26 kwietnia
1994 r. prezydenci Lech Wa sa i Algirdas Brazauskas. Oprócz regulacji
wzajemnych stosunków w traktacie poruszono kwesti  mniejszo ci narodowych
oraz przynale no ci praw. Zawarty on zosta  na pi tna cie lat z mo liwo ci
przed u enia na kolejne okresy pi cioletnie, je eli adna ze stron nie wypowie go
na rok przed up ywem danego okresu obowi zywania. Traktat wp yn  dodatnio
na stosunki mi dzy Polsk  a Litw  w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury,
sta  si  impulsem do zawarcia rozlicznych umów dwustronnych16. Podkre lano
w wypowiedziach polityków, i  jest to wa ne osi gni cie w polityce
zagranicznej, niemniej jednak dostrzegano zagro enia dla mniejszo ci polskiej,
pojawiaj ce si  szczególnie w dziedzinie o wiaty, pisowni nazwisk i nowego
podzia u administracyjnego.

Prezydent Polski Lech Wa sa w przemówieniu z trybuny sejmowej
po podpisaniu porozumienia stwierdzi , e zgodnie z wieloletnimi oczekiwaniami
Polska i Litwa uczyni y krok w kierunku zgodnej przyja ni i wspó pracy.
Podkre li , e ka dy naród ma prawa do w asnej oceny historii, ale musi uczy

14  W pa dzierniku 1920 r. genera  Lucjan eligowski upozorowa  bunt wobec Naczelnego Wodza
Józefa Pi sudskiego, zaj  Wilno i jego okolice proklamuj c powstanie Litwy rodkowej, która
w rezultacie zosta a przy czona do Polski. W rzeczywisto ci akcja zosta a zaplanowana przez
marsza ka Pi sudskiego.

15  A. Firewicz, Litwa po raz drugi, Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2001, s. 226-228.
16  J. Kuku ka, Traktaty s siedzkie Polski odrodzonej, Zak ad Narodowy Imienia Ossoli skich –

Wydawnictwo, Wroc aw 1998, s. 101-102.



176

si  jej, aby nie pope nia  b dów w przysz o ci oraz nie os dza  przesz o ci na
podstawie uproszczonych opinii. Uzna , e traktat jest zwyci stwem demokracji.
Pojednanie wzmacnia, dlatego sojusznicy nie mog  by  tylko biernymi
obserwatorami wydarze , lecz uczestniczy  czynnie i dzia a  na zasadach
partnerskich w drodze do zjednoczonej Europy17.

Na pocz tku swego przemówienia Algirdas Brazauskas wyrazi
w tpliwo  co do porozumienia dotycz cego jednakowej oceny historii, jednak
podkre li , e najnowsze wydarzenia zmieniaj cej si  codzienno ci na
kontynencie europejskim stwarzaj  szans , aby nie powtarza  b dów
przesz o ci. Nie nale y wyja nia  argumentowa , kto mia  racj , czy te , kto jej
nie mia . Zaleci , aby spory naukowe pozostawi  historykom oraz przedstawia
nawzajem w asne pogl dy, znajduj c w nich cz ce punkty i w oparciu o nie
budowa  now  przysz o . Polsk  i Litw  czy wspólna historia, religia,
wspólne dziedzictwo kulturowe, cele i warto ci. Prezydent oceni , e podpisuj c
traktat Litwa osi gn a najwa niejsze cele i nie naruszy a istotnych w asnych
interesów, nawi za  równie  do programu „Partnerstwo dla Pokoju”, który
stwarza realne mo liwo ci pog bienia wzajemnego zaufania pa stw18.

2. Zmienna sytuacja Polaków na Litwie

Polacy s  najwi ksz  mniejszo ci  narodow  na Litwie. Wed ug danych
spisu ludno ci z 2001 r. stanowi  niemal 7% ludno ci (oko o 235 tys.), z czego
w rejonie solecznickim mieszka 31 tys. Polaków (80% ogó u ludno ci), trockim
12 tys. (33% ludno ci). Najwi cej Polaków, bo 104 tys. mieszka w Wilnie
(19%), co pi ty mieszkaniec deklaruje polsk  narodowo , a zdecydowana
wi kszo  pos uguje si  na co dzie  j zykiem polskim (85%)19. W traktacie
mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Republik  Litewsk  z 1994 r. o przyjaznych
stosunkach i dobros siedzkiej wspó pracy wyra nie okre lono kwesti
mniejszo ci narodowych. Mniejszo  polska spe nia wszystkie kryteria
Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszo ci Narodowych (ang.
Framework Convention for the Protection of National Minorities), ratyfikowanej
przez Litw  w 2000 roku, takie jak autochtoniczno , zwarto  zamieszkania,
wysok  liczebno  mieszka ców, które umo liwiaj  stosowanie wobec niej
standardów europejskich, jednak pa stwo litewskie nie realizuje w pe ni
postanowie  traktatu zaniedbuj c sprawy mniejszo ci.

17  A. Firewicz, op.cit., s 229-230.
18  Tam e.
19  J. Wo konowski, Wspó czesna sytuacja polskiej mniejszo ci na Litwie: p aszczyzny konfliktu

i wspó pracy z instytucjami pa stwa litewskiego i spo ecze stwem obywatelskim, w: A. Bobryk,
ycie spo eczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo EFEKT, Siedlce

2007, s. 55-56.
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Problem polskiej mniejszo ci na Litwie nale y zdefiniowa  jako konflikt
etniczny w obronie to samo ci narodowej, gdy  pa stwo prowadzi wobec niej
polityk  dyskryminacji poprzez m.in. ograniczenia w dost pie do edukacji, brak
mo liwo ci zajmowania stanowisk w okre lonych zawodach, posiadania
podwójnego obywatelstwa, zani one zarobki, utrudnienia w zwi zku ze zwrotem
ziem i nieruchomo ci, co bezpo rednio przenosi si  na stan ekonomiczny
polskich rodzin20. Osoby mieszkaj ce na Wile szczy nie podkre laj
wielopokoleniow  obecno  przodków na tych terenach, natomiast w adze
litewskie nie aprobuje takiego podej cia, upatruj c w nim zagro enie dla jedno ci
pa stwa21. Problemy z jakimi boryka si  polska spo eczno  mo na podzieli  na
trzy grupy:
1. identyfikacja to samo ci narodowej,
2. ekonomiczno-spo eczne, które wp ywaj  na standard ycia polskiej rodziny

na Litwie,
3. polityczne, wp ywaj ce na mo liwo  i sposoby rozwi zania problemów

polskiej mniejszo ci22.
Wed ug raportu delegacji Rady Europy (Komitetu Doradczego ds.

Mniejszo ci Narodowych) z wizytacji odbytej na Litwie jesieni  2002 r. (mia a
ona na celu sprawdzenie wdra ania w ycie ratyfikowanej Konwencji Ramowej
Rady Europy o Ochronie Mniejszo ci Narodowych), sytuacja mniejszo ci
narodowych pogorszy a si . Zarzucano pa stwu litewskiemu dwuznaczno ,
nieprecyzyjno , niekonsekwencj  i sprzeczno  w stanowieniu prawa
wewn trznego, traktuj cego o mo liwo ciach u ywania przez mniejszo ci
narodowe ich j zyka ojczystego publicznie wobec innych osób oraz
w pa stwowych urz dach23.

2.1. Identyfikacja to samo ci narodowej

Do pierwszej grupy wymienionych trzech problemów nale y zaliczy
przede wszystkim nieuznawanie pisowni imion i nazwisk polskich w litewskich
paszportach, podwójnego obywatelstwa, przynale no ci narodowej Polaków,
dwuj zycznego zapisu nazw, ograniczenia wzgl dem swobodnego pos ugiwania

20  M. Budyta-Budzy ska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010, s. 226-227.

21  A. Pilecki, wiadomo  narodowa mieszka ców Wile szczyzny w jej wybranych
uwarunkowaniach, w: Wile szczyzna ma  ojczyzn ,  pod  red.  Alicji  Szerl g,  Oficyna
Wydawnicza ATUT, Wroc aw 2010, s. 165-166

22  J. Wo konowski, op. cit., s. 56.
23  E. Trusewicz, Zmienna sytuacja prawna Polaków na Litwie, w: Polska mniejszo  narodowa

w Europie rodkowo-Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec wspó czesnych przemian
w pa stwach regionu, pod red. Z. J. Winnickiego, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wroc aw
2005, s. 50.
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si  j zykiem polskim w urz dach i instytucjach administracji na terenach zwarcie
zamieszkanych przez mniejszo .

Spo eczno  mniejszo ci polskiej od lat ubiega si  o to, by na terenach
zwarcie przez ni  zamieszkiwanych móc publicznie u ywa  j zyka ojczystego
jako pomocniczego wobec pa stwowego j zyka litewskiego, co oznacza oby
obowi zek udzielenia odpowiedzi na pytania (ustne b d  pisemne) w j zyku,
w którym zosta y one z o one przez interesanta. W tym celu podejmowano wiele
inicjatyw, m.in. zbieraj c ponad 50 tys. podpisów pod petycj  o zachowanie art.
4 i 5 ustawy o mniejszo ciach narodowych, w której gwarantowano
przedstawicielom mniejszo ci narodowych na Litwie prawo do publicznego
u ywania ich j zyków w urz dach administracyjnych. W my l których: art.
4 stanowi: „Na terenach administracyjno-terytorialnych zwarcie zamieszkanych
przez jak kolwiek mniejszo  narodow  w urz dach lokalnych i organizacjach
obok j zyka pa stwowego u ywa si  j zyka tej mniejszo ci narodowej
(lokalnego)”, i art. 5 o tre ci: „Na terenach administracyjno-terytorialnych
zwarcie zamieszkanych przez jak kolwiek mniejszo  narodow  napisy
informacyjne obok j zyka litewskiego mog  by  i w j zyku mniejszo ci
narodowej (lokalnym)”24.

Pa stwo litewskie chc c obej  powy sze postanowienia, zastosowa o
rozwi zania prawne, wprowadzaj c ustaw  o j zyku pa stwowym w 1995 r.,
której za o enia s  sprzeczne z za o eniami ustawy o mniejszo ciach
narodowych. Dokument ten sta  si  przyczyn  powstania Polskiego Ruchu
Autonomicznego, postuluj cego prawne zapewnienie mo liwo ci pos ugiwania
si  j zykiem polskim i litewskim, jednak zosta  on st umiony. W ustawie
o j zyku litewskim nie poczyniono adnych poprawek w sprawie u ywania
j zyka mniejszo ci. Poprzez takie dzia anie pa stwo stopniowo eliminuje
u ywanie j zyka polskiego w yciu publicznym, zmierzaj c do ograniczenia jego
stosowania wy cznie w kr gu rodzinnym i kole e skim25.

Sprawa pisowni polskich imion i nazwisk w dokumentach osobistych
oraz nazw ulic w wersji dwuj zycznej równie  nie jest zgodna z ustaw
o mniejszo ciach narodowych oraz traktatem z 1994 r., który zgodnie z tre ci
art. 14 stanowi, i  osoby nale ce do mniejszo ci polskiej w Republice
Litewskiej, maj  w szczególno ci prawo do u ywania imion i nazwisk w wersji
j zykowej mniejszo ci narodowej26. Wspó cze nie stosuje si  zapis

24  M. P a y ski, Przestrzeganie praw mniejszo ci polskiej na Litwie. Raport Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, „Kurier Wile ski” z 4 listopada 2009, <http://kurierwilenski.lt/2009/11/04/
przestrzeganie-praw-mniejszosci-polskiej-na-litwie-raport-stowarzyszenia-%E2%80%9E
wspolnota-polska%E2%80%9D/> (1.04.2011).

25  Tam e.
26 Traktat mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Republik  Litewsk  o przyjaznych stosunkach

i dobros siedzkiej wspó pracy, w: J. Kuku ka, op. cit., s. 243.
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lituanizowany, czego nie mog  zaakceptowa  przedstawiciele spo eczno ci
polskiej, uwa aj c e imi  i nazwisko jest dobrem osobistym. Dlatego pa stwo
nie mo e w sposób administracyjny zmusza  obywateli do wyrzeczenia si
prawa do imienia i nazwiska. Postanowienie z dnia 30 stycznia 2009 r. Centralny
S d Administracyjny na Litwie zgodzi  si , aby nazwy ulic w regionie wile skim
mog y by  umieszczane w wersji dwuj zycznej, z zastrze eniem, by wersja
polska by a identyczna z wersj  litewsk , tylko wykazana z u yciem polskich
liter. W uzasadnieniu s d nawi za  do ustawy o j zyku narodowym ignoruj c
postanowienia ustawy o mniejszo ciach narodowych27.

Kolejn  kwesti  jest problem podwójnego obywatelstwa mniejszo ci
narodowej na terenie Republiki Litewskiej. W 1991 r. na Litwie odby a si
procedura zmian obywatelstwa, w rejonie solecznickim i wile skim zanotowano
najwy szy w kraju wska nik procentowy ludzi, którzy podpisali przyrzeczenie
obywatelskie. G ównym bod cem do podj cia takiej decyzji by  fakt, i  wraz
z przyj ciem nowego obywatelstwa otrzymywa o si  tzw. czeki prywatyzacyjne,
które upowa nia y do wykupu tanich mieszka  spó dzielczych b d
komunalnych.

W ustawodawstwie litewskim zabraniano posiadania podwójnego
obywatelstwa, wprowadzono jednak poprawki do ustawy o obywatelstwie.
Zgodnie z nimi obywatel Litwy pochodzenia litewskiego mo e mie  podwójne
obywatelstwo, natomiast obywatel Litwy, który nie jest pochodzenia litewskiego,
nie ma do tego prawa. Po przyj ciu drugiego obywatelstwa, zostaje pozbawiony
obywatelstwa litewskiego. Zarz dzenie dyskryminuje spo eczno
mniejszo ciow , jest sprzeczne z deklaracjami litewskich polityków o budowaniu
spo ecze stwa obywatelskiego. Mo liwo  zachowania obywatelstwa
litewskiego, wed ug autorów nowelizacji, ma zapobiega  utracie wi zi pa stwa
litewskiego z obywatelami28. Dodatkow  kwesti  stanowi przynale no
narodowa Polaków, gdy  zgodnie z Konstytucj  Republiki Litewskiej, do narodu
litewskiego nale y ten, kto „zachowa  sw  duchowo , j zyk, pismo i zwyczaje”.
Nie jest zgodne z prawd  stanowisko, i  Polacy na Litwie nie s  cz ci  narodu
litewskiego, nie utracili litewsko ci, gdy  nigdy jej nie posiadali29.

27  M. P a y ski, Observance of Polish minority rights in Lithuania z 28.04.2010,
<http://www.polskiekresy.info/index.php?option=com_content&view=article&id=914%3Aobser
vance-of-polish-minority-rights-in-lithuania&Itemid=499> (23.04.2011).

28  M. P a y ski, op. cit., <http://stosunki-miedzynarodowe.pl/index.php?option=com_content
&view=article&id=903%3Aprzestrzeganie-praw-polskiej-grupy-etnicznej-w-republice-
litewskiej&catid=84%3Apolityka-zagraniczna&Itemid=114&limitstart=3>

29  J. Wo konowski, op.cit., s. 59.
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2.2. Problemy ekonomiczno-spo eczne w relacjach polsko-litewskich

Drug  grup  problemów stanowi  problemy ekonomiczno-spo eczne, do
których nale y zaliczy  zwrot ziemi i nieruchomo ci, o wiat  i dost p do
edukacji, trudne warunki mieszkaniowe, niski poziom dochodów, wysok  stop
bezrobocia, ograniczon  mo liwo  rozwoju kulturowego i twórczo ci, zacofanie
gospodarcze regionów zamieszkiwanych przez Polaków. Przebudowa litewskiej
gospodarki wywar a wp yw na rozwój spo eczno-ekonomiczny ludno ci
litewskiej i mniejszo ci, spowodowa a zmiany w dotychczasowych procesach
demograficznych oraz w strukturach spo eczno-zawodowej ludno ci30.

Zwrot ziemi i nieruchomo ci dotyczy g ównie terenów Wilna i Polaków,
którzy zamieszkuj  okolice stolicy. Mo liwo  ubiegania si  o zwrot mienia,
zgodnie z prawem litewskim, przypada wy cznie obywatelom Litwy, Polacy,
którzy opu cili Wile szczyzn  (w ramach repatriacji, deportacji radzieckich lub
zostali wywiezieni przez Niemców w czasie drugiej wojny wiatowej) na zawsze
utracili prawa w asno ciowe do pozostawionego mienia. Dwa lata po odzyskaniu
niepodleg o ci przez Litw , ziemi  dysponowa y samorz dy, które do momentu
rozpocz cia procesów prywatyzacyjnych, mog y wydawa  pozwolenia na
budow  na podleg ych sobie terenach. W wyniku zmian ustawodawczych
i reformy samorz dowej zlikwidowano rady gminy, wprowadzaj c w ich miejsce
starostwa, którym nadano jedynie funkcje wykonawcze, powsta y powiaty
zarz dzane przez administracj  rz dow , samorz dy utraci y wszelki wp yw na
procesy reprywatyzacji.

Uniemo liwiono Polakom ubieganie si  o zwrot mienia, mimo
posiadania dokumentów dotycz cych tytu u w asno ci argumentuj c, i  zosta y
one wydane przez obce pa stwo. Byli w a ciciele i spadkobiercy na
Wile szczy nie mieli du e trudno ci z odzyskiwaniem ziemi; wymagano
okazania dokumentu wydanego przez Litw , pomijaj c fakt, i  na terenach
Wile szczyzny w okresie mi dzywojennym pa stwo litewskie nie mog o
wydawa  takich dokumentów, gdy  wówczas nie istnia o. W dniu 23 kwietnia
1991 r. rz d podj  decyzj  o honorowaniu dokumentów wydawanych w okresie
pó niejszym31. Poprzez proces przenoszenia w asno ci pozbawiono prawowitych
pretendentów prawa do odzyskania w asno ci w okolicach Wilna, w rejonie
solecznickim i wile skim rozdano lub sprzedano za bezcen politykom i pos om
na Sejm, funkcjonariuszom rz dowym i s dziom pod zabudow , kilka tysi cy
parceli. Powo ane z inicjatywy Polaków komisje stwierdzi y niezgodno
powy szego procederu z prawem, jednak nie podj to adnych interwencji
naprawczych. W adze litewskie d  do jak najmniejszego zwrotu w asno ci

30  A. Grynia, Wybrane aspekty spo eczno-ekonomicznego rozwoju mniejszo ci polskiej na Litwie,
w: A. Bobryk, ycie spo eczne Polaków…, s. 85.

31  A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków…, s. 367.
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Polakom terenów z okolic Wilna, gdy  jej przekazanie w pe nym wymiarze
oznacza  b dzie odtworzenie stanu sprzed 1939 r., co umocni oby mniejszo
polsk  pod wzgl dem ekonomicznym i materialnym, czyni c z niej stosunkowo
zamo n  grup  spo eczn 32.

Wed ug raportu o dyskryminacyjnych praktykach w adz Republiki
Litewskiej wzgl dem mniejszo ci narodowych, sporz dzonego przez Litewski
Instytut Monitorowania Praw Cz owieka (Lithuanian Institute of Human Rights
Monitoring) z lutego 2011 r., po dwudziestu latach restytucji, odnotowano
praktycznie ca kowity zwrot ziem w a cicielom na Litwie, jednak w Wilnie
i pobliskich gminach proces ten nie zosta  rozwi zany. Jedynie oko o 14% ziem
zosta o zwrócone prawowitym w a cicielom. Korupcja, powszechna polityka
osadnictwa Litwinów na ziemiach w wi kszo ci zamieszkiwanych przez
Polaków oraz dyskryminacyjne ustawodawstwo litewskie spowodowa y
rozprzedanie cz ci ziem osobom nieuprawnionym, skutkuj c brakiem
mo liwo ci odzyskania swojej ziemi przez cz  prawowitych w a cicieli33.

Pilnego rozstrzygni cia wymaga równie  sytuacja polskiej o wiaty.
Uczniowie szkó  polskich na Litwie nie maj  jednakowych warunków do
kszta cenia, jak uczniowie szkó  litewskich, mimo i  w Konstytucji Republiki
Litewskiej i ustawodawstwie litewskim zapewniono mniejszo ciom narodowym
prawo do pobierania nauki w j zyku ojczystym na etapie szko y redniej. Sejm
RL przyj  17 marca 2011 r. wi kszo ci  g osów now  ustaw  o o wiacie,
stanowi c  przejaw dyskryminacji i amania praw polskiej mniejszo ci (za jej
przyj ciem g osowa o 76 parlamentarzystów), obowi zuje ona od 1 wrze nia
2011 r. w dniu 30 marca 2011 r. prezydent Litwy, Dalia Grybauskaite podpisa a
t  ustaw , przy czym g ównym motywem tej decyzji by a pomoc obywatelom
mniejszo ci etnicznych na Litwie, by poczuli si  szanowanymi mieszka cami,
a dobra znajomo  j zyka litewskiego u atwi aby im pe noprawne
funkcjonowanie w spo ecze stwie34. W nowej ustawie o o wiacie zak ada si
przymusowe prowadzenie nauczania i wychowania w j zyku litewskim
w wymiarze czterech godzin tygodniowo ju  na etapie przedszkolnym, gdy przed
przyj ciem ustawy, takie nauczanie odbywa o si  na zasadzie dobrowolnego
porozumienia z administracj . W szkole pocz tkowej, prócz j zyka litewskiego,
po litewsku wyk adany b dzie przedmiot poznawania wiata, a w klasach
starszych historia i geografia Litwy. Od klasy XI, w roku szkolnym 2011/2012,

32  M. P a y ski, op.cit., <http://stosunki-miedzynarodowe.pl/index.php?option=com_content&
view=article&id=903%3Aprzestrzeganie-praw-polskiej-grupy-etnicznej-w-republice-litewskiej
&catid=84%3Apolityka-zagraniczna&Itemid=114&limitstart=1>

33 Raport o dyskryminacyjnych praktykach w adz Republiki Litewskiej wzgl dem mniejszo ci
mi dzynarodowych, <http://www.zpl.lt/2011/02/raport-o-dyskryminacyjnych-praktykach-wladz-
republiki-litewskiej-wzgledem-mniejszosci-narodowych/> (5.04.2011).

34  R. M. Tracevskis, Poland’s war against Lithuania over education law, „The Baltic Times”
z 6 kwietnia 2011 <http://www.baltictimes.com/news/articles/28383/ > (23.04.2011).
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uczniów w szko ach mniejszo ci narodowych obowi zuje jednakowy program
nauczania j zyka litewskiego jak w szko ach litewskich, a od 2013 r. jednolity
egzamin maturalny dla wszystkich szkó . W obowi zuj cej od lipca 2011 r.
nowej ustawie przewiduje si  równie  optymalizacj  sieci szkó , m. in. przez
zamykanie w ma ych miejscowo ciach szkó  mniejszo ci narodowych
i pozostawienie jedynie szkó  litewskich, w przypadku dzia ania obok siebie dwu
lub wi cej placówek z ró nymi j zykami wyk adowymi oraz braku mo liwo ci
skompletowania klas szko y redniej w jednej z nich35. Przewiduje si  tak e
wprowadzenie od 2015 r. gimnazjów i progimnazjów w miejsce szkó  rednich.
Wprowadzenie jednakowego programu Ministerstwo O wiaty i Nauki
argumentuje wzmacnianiem litewskiej to samo ci i dbaniem o dobro mniejszo ci
narodowych, które dzi ki zmianom u atwi  integracj  i zatrudnienie,
a w konsekwencji popraw  warunków yciowych36.

Zmiany spotka y si  z protestem spo eczno ci polskiej, która zebra a
ponad 60 tysi cy podpisów w obronie polskich placówek oraz przekaza a petycj
najwy szym w adzom Litwy. Po krytyce i licznych protestach mniejszo ci
narodowych, minister o wiaty i nauki zapowiedzia , e wobec szkó  mniejszo ci
zostanie zastosowany okres przej ciowy, kiedy wobec uczniów z litewskich
szkó  i wobec uczniów ze szkó  mniejszo ciowych by yby stosowane inne
kryteria oceny podczas egzaminu co, zdaniem ministra, znacznie by z agodzi o
przej cie do zreformowanego egzaminu37.

Analizowane powy ej decyzje litewskiego Sejmu naruszaj
postanowienia traktatu z 1994 r., zgodnie z którym, w my l artyku ów 14 i 15
mniejszo ci narodowe maj  prawo do „uczenia si  j zyka swojej mniejszo ci
narodowej i pobierania nauki w tym j zyku” oraz strony w szczególno ci
„zapewni  odpowiednie mo liwo ci nauczania j zyka mniejszo ci narodowej
i pobierania nauki w tym j zyku, w przedszkolach, szko ach podstawowych
i rednich”38.

Pose  Artur Górski, cz onek Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu
i Senatu RP oraz Sejmu Republiki Litewskiej zapytany o stanowisko w sprawie
nowej ustawy o o wiacie, odpowiada: „To kolejny przejaw dyskryminacji.
Litwini od dawna konsekwentnie ograniczaj  prawa polskiej mniejszo ci i nie
pozwalaj  korzysta  z tych, które przys uguj  mniejszo ciom w krajach

35  http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/litwa-zamyka-polskie-szkoly (5.04.2011).
36  E. Sza kowska, Sejm zada  cios szkolnictwu polskiemu na Litwie, „Kurier Wile ski” z 17 marca

2011 <http://kurierwilenski.lt/2011/03/17/sejm-zadal-cios-szkolnictwu-polskiemu-na-litwie/>
(5.04.2011).

37  Ta ., Dyskryminacyjny program ujednolicenia nauczania litewskiego – ju  w drodze, „Kurier
Wile ski” z 2 marca 2011, <http://kurierwilenski.lt/2011/03/02/dyskryminacyjny-program-
ujednolicenia-nauczania-litewskiego-%E2%80%94-juz-w-drodze/> (5.04.2011).

38 Traktat mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Republik  Litewsk  o przyjaznych stosunkach
i dobros siedzkiej wspó pracy, w: J. Kuku ka, op. cit., s. 238.



183

cywilizowanych, które w Unii Europejskiej s  standardem. Litwini prowadz
polityk  wbrew tym standardom, d  do lituanizacji Polaków. I wcale tego nie
ukrywaj . Oni si  po prostu boj  Polaków, uwa aj c ich nie za równoprawnych
obywateli, tylko za agentów obcego pa stwa. Litewskim nacjonalistom wydaje
si , e s  litewskimi patriotami, ale w gruncie rzeczy t  swoj  polityk  niszcz
litewsk  tradycj  pa stwa wielonarodowego, przekre laj  wielowiekowe
dziedzictwo wspó pracy wielu równorz dnych narodów, niszcz  nasz
historyczn  przyja . Chc  Litw  zubo y , a nie ubogaci . Tak, to jest polityka
irracjonalnego strachu ma ego narodu przed du o wi kszym narodem”39.

Litwini walcz  z polsk  o wiat  tak e polityk  inwestycyjn . Litewskie
szko y powiatowe s  finansowane przez rz d, gdy szko y mniejszo ci
narodowych przez cz sto biedne samorz dy. W konsekwencji polskie szko y,
mimo troski Polaków zasiadaj cych we w adzach samorz dowych, s
niedoinwestowanie. Gdy Litwini buduj  nowe, nowoczesne szko y dla swoich
dzieci, samorz dy s  w stanie jedynie podejmowa  wysi ek remontowania
starych placówek i powolnego ich wyposa ania. Polacy na Litwie jako
zbiorowo  s  gorzej wykszta ceni ni  Litwini. Wed ug danych spisu ludno ci na
Litwie z 2001 r., wska nik wy szego wykszta cenia w ród Litwinów wynosi 126
osób na jeden tysi c mieszka ców Litwy powy ej dziesi tego roku ycia,
w przypadku polskiej mniejszo ci wynosi 63 osoby, co pozycjonuje j , obok
Romów, jako najgorzej wykszta con  grup  narodowo ciow 40.

Do sukcesów polskiej mniejszo ci w dziedzinie o wiaty zaliczy  mo na
utworzenie filii Uniwersytetu Bia ostockiego w Wilnie, na którym kszta ci si
m odzie  polska mieszkaj ca na Litwie. Uczelnia funkcjonuje od 2007 r.41, filia
wci  nie nale y do Litewskiego Stowarzyszenia Uczelni Wy szych, które
organizuje ogólnokrajow  rekrutacj  na studia i do którego nale  równie
uczelnie prywatne. Studentom z tej uczelni nie przys uguj  dofinansowania ze
strony pa stwa42.

Kolejny spis ludno ci na Litwie rozpocz  si  w marcu 2011 r., wyniki
opublikowane zosta y we wrze niu tego  roku. Do analizy ycia spo eczno-
ekonomicznego polskiej mniejszo ci wykorzystano dane poprzedniego spisu
ludno ci z 2001 r., skupiono si  g ównie na rejonie wile skim i solecznickim,
gdzie Polacy stanowi  najliczniejsze grupy zwartego zamieszkania. Wed ug

39  http://www.fronda.pl/news/czytaj/gorski_litwini_od_dawna_konsekwentnie_ograniczaja_prawa_
polskiej (3.04.2011).

40  A. Grynia, op. cit., s 85-86
41  R. Podgórza ska, Wspó czesny wymiar stosunków polsko-litewskich. Wybrane aspekty,

w: Polityka zagraniczna Polski w warunkach cz onkostwa w Unii Europejskiej, pod red.
R. Podgórza skiej, Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2009, s. 133.

42  E. Sza kowska, Wile ski filia Uniwersytetu w Bia ymstoku rozpocz a IV rok akademicki,
„Kurier Wile ski” z 11 pa dziernika 2010 <http://kurierwilenski.lt/2010/10/11/wilenska-filia-
uniwersytetu-w-bialymstoku-rozpoczela-iv-rok-akademicki/> (3.04.2011).
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danych prezentowanych przez Departament Statystyki Litwy, spo ród 3,5 mln
ludno ci Litwy, 16,5% stanowi  mniejszo ci narodowe, w ród których
najwi ksz  grup  tworz  Polacy (ponad 6,7%, oko o 235 tys. osób). 91% polskiej
mniejszo ci skupiona jest w czterech powiatach: wile skim, kowie skim,
olickim i ute skim, w tym w powiecie wile skim Polacy stanowi  25%
wszystkich mieszka ców. Przegl d wska ników rozwoju ekonomiczno-
spo ecznego pozwoli  wyodr bni  najwa niejsze problemy43.

Wed ug danych statystycznych z 2004 r. poziom wy szego
wykszta cenia ludno ci powiatu wile skiego plasuje si  na poziomie 179 osób na
jeden tysi c mieszka ców, w rejonie wile skim 78 i w solecznickim 66 osób.
Brak wy szego wykszta cenia wywiera bezpo redni wp yw na bezrobocie oraz
niski poziom ycia mniejszo ci polskiej. Najwy sze bezrobocie w 2004 r.
zanotowano w rejonie solecznickim i wynosi o ono 19,8% przy redniej krajowej
bezrobocia wynosz cej 11,4%. Dla Polaków bezrobocie jest pochodn  niskiego
poziomu edukacji, braku wykwalifikowanych zawodów oraz niedostatecznej
znajomo ci j zyka litewskiego. Najwy szy udzia  w tworzeniu krajowego PKB
odnotowano w powiecie wile skim (35%) oraz kowie skim (19%), analiza
wska ników dotycz cych tych rejonów pozwala wnioskowa , i  przewa aj ca
cze  PKB wytwarzana jest w Wilnie i Kownie. Wnioskuj c, polska mniejszo
narodowa mieszkaj ca na Litwie charakteryzuje si  niskim poziomem
wykszta cenia, nisk  aktywno ci  zawodow , wysokim bezrobociem, natomiast
powiat wile ski (który skupia 91% polskiej mniejszo ci) odznacza si  s abym
rozwojem gospodarczym44.

2.3. Problemy polityczne

W ród problemów politycznych nale y wyró ni : ograniczenia
wyborcze, utrudnianie dzia alno ci polskim ugrupowaniom politycznym,
ograniczon  reprezentacj  polskiej mniejszo ci w Sejmie litewskim, ograniczenia
w dost pie do presti owych zawodów oraz brak wsparcia polskich mediów
i placówek kulturalnych. Do grupy problemów politycznych zaliczy  równie
mo na wcze niej poddane analizie bariery j zykowe (zapis polskich imion
i nazwisk w j zyku litewskim, brak dwuj zycznych zapisów nazw ulic
w miejscach zwartego zamieszkania Polaków, brak mo liwo ci porozumiewania

43  Wybrane aspekty spo eczno-ekonomicznego rozwoju polskiej mniejszo ci na Litwie,
<http://zabugom.com/stowarzyszenie-naukowcow-polakow-litwy-/wybrane-aspekty-
spolecznoekonomicznego-rozwoju-mniejszosci-polskiej-na-l.html> (3.04.2011).

44  A. Grynia, op. cit., s 83-91.
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si  j zykiem mniejszo ci w urz dach i jednostkach administracji), które s
elementem polityki pa stwa litewskiego45.

Utrudnieniem wprowadzonym przez Litw  jest ustalanie sztucznych
granic okr gów wyborczych niekorzystnych dla polskiej spo eczno ci. Rejony:
wile ski (70 tys. wyborców) i solecznicki (30 tys. wyborców) zosta y podzielone
na pi  cz ci, z których trzy zosta y do czone do s siednich rejonów
zamieszkanych w wi kszo ci przez ludno  litewsk . W wyniku takiego podzia u
tylko w jednym okr gu wile sko-solecznickim Polacy stanowi  wi kszo .
G ówna Komisja Wyborcza podj a równie  decyzj  o do czeniu do okr gu
wile sko-trockiego dalszych dzielnic Wilna, zamieszkanych w wi kszo ci przez
Litwinów, co jeszcze bardziej zmienia proporcje narodowo ciowe na niekorzy
rdzennej ludno ci polskiej46.

Litewscy Polacy na tle spo eczno ci polskiej z Bia orusi czy Ukrainy,
stanowi  najbardziej aktywn  i pr nie dzia aj c  mniejszo  narodow .
Zrzeszaj c si  w ugrupowania spo eczne i zwi zki, piel gnuj  polsko  na
obczy nie, d  do obrony praw rodaków oraz wspieraj  procesy autonomiczne.
W ród nich nale y wymieni  Zwi zek Polaków na Litwie (ZPnL), który powsta
z przekszta cenia pierwszej po wojnie oficjalnej organizacji Polaków na Litwie –
Stowarzyszenia Spo eczno-Kulturalnego Polaków na Litwie (1988 rok) oraz
partia polityczna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL), powsta ej po
wprowadzeniu na Litwie ustawy w 1994 r. o zakazie udzia u w wyborach
organizacjom spo ecznym, a w 1996 r. wprowadzono 5-procentowy próg
wyborczy, równie  dla partii mniejszo ci narodowych. AWPL w za o eniach
programowych posiada cechy zarówno lewicowe (opieka socjalna, wspieranie
pa stwa) jak i prawicowe (w asno  prywatna, tradycja, religia) G ówne
postulaty wyborcze dotycz :

reformy samorz du lokalnego i przekazania mu wi kszej w adzy,
rozwoju gospodarczego kraju (g ównie Wile szczyzny),
zapewnienia wszystkim obywatelom Litwy, bez wzgl du na narodowo ,
równych praw47.

AWPL stawa a do wyborów samorz dowych, parlamentarnych,
europarlamentarnych odnosz c znaczne sukcesy. W 2004 r., podczas wyborów
do Parlamentu Europejskiego, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w koalicji ze
Zwi zkiem Rosjan na Litwie zdoby a 5,71% g osów. W 2007 r. w wyborach
samorz dowych AWPL w rejonie wile skim zdobywa 19 mandatów (62,92%),

45  A. Godek, Powstanie, program oraz dzia alno  Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, w: Polska
mniejszo  narodowa…, pod red. Z. J. Winnickiego, s. 85.

46  A. Górski, Interpelacja w sprawie ogranicze  praw wyborczych polskiej mniejszo ci na Litwie,
z 16 lipca 2009 <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6B9AB684> (5.04.2011).

47  A. Godek, op. cit., s. 86-87.
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w rejonie solecznickim 20 mandatów (67,52%), trockim pi  mandatów (20,3%),
a w okr gu wyborczym Wilna sze  mandatów (9,66%)48.

Podczas wyborów do Parlamentu Republiki Litewskiej w 2008 r. Akcja
Wyborcza Polaków na Litwie otrzyma a 59224 g osów, co stanowi o 4,79%
ogó u g osuj cych oraz zdoby a trzy mandaty w okr gach jednomandatowych49.
W wyniku wyborów prezydenckich na Litwie w 2009 r., kandydat AWPL
Waldemar Tomaszewski z poparciem 4,74%, zaj  czwarte miejsce w ród
siedmiu kandydatów, g osowa o na niego 65255 wyborców50. W lutym 2011 r.
odby y si  wybory samorz dowe, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w koalicji
z Sojuszem Rosjan zdoby a w Wilnie drug  pozycj . Poparta przez 15,24%
wyborców otrzyma a 11 mandatów w 51. osobowej radzie miasta. AWPL
odnios a zdecydowane zwyci stwo w rejonach wile skim, zdobywaj c 19
mandatów w 27. osobowej radzie z poparciem 64,72% oraz solecznickim
zyskuj c 22 mandaty w 25. osobowej radzie, gdzie popar o j  70,29%, ponadto
w rejonie wi cia skim cztery mandaty, w trockim pi , a w Wisagini dwa
mandaty51.

Przez szesna cie lat  istnienia AWPL dzia a aktywnie,  broni c interesów
polskiej mniejszo ci. Przyk adem mo e by  przeprowadzona wspólnie ze
Zwi zkiem Polaków na Litwie i Stowarzyszeniem Szkó  Polskich Macierz
Szkolna, akcja zbierania podpisów pod projektami przychylnych spo eczno ci
polskiej ustaw o o wiacie i mniejszo ciach narodowych. AWPL przyczynia si
do rozwoju regionalnego, wspiera rozbudow  infrastruktury (wodoci gów,
kanalizacji, dróg), dofinansowuje i wyposa a szko y. Z ka dym rokiem
utwierdza pozycj  partii na Litwie. Obecnie do AWPL nale y 1212 cz onków52.

3. Raport o dyskryminacyjnych praktykach w adz Republiki Litewskiej
wzgl dem mniejszo ci narodowych

Sytuacja w zakresie przestrzegania praw cz owieka, zwalczania
dyskryminacji g ównie na tle etnicznym zacz a pogarsza  si  po wst pieniu
Litwy do Unii Europejskiej w 2004 r. W lutym 2011 r. Litewski Instytut

48  Wybory samorz dowe 2007, <http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view
=article&id=72&Itemid=64&lang=pl> (5.04.2011).

49 Wybory do Parlamentu RL 2008, <http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view
=article&id=71&Itemid=63&lang=pl> (5.04.2011).

50 Wybory Prezydenta RL 2009, <http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=
article&id=63&Itemid=61&lang=pl> (5.04.2011).

51 Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w wyborach samorz dowych zaj a drug  pozycj , „Gazeta
Prawna” z 28 lutego 2011, <http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/491227,akcja_
wyborcza_polakow_na_litwie_w_wyborach_samorzadowych_zajela_w_wilnie_druga_pozycje.h
tml> (5.04.2011).

52  A. Godek, op. cit., s 88-91.
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Monitorowania Praw Cz owieka sporz dzi  Raport o dyskryminacyjnych
praktykach w adz Republiki Litewskiej wzgl dem mniejszo ci narodowych,
stanowi on raport alternatywny wobec rz dowego okresowego sprawozdania
o realizacji na Litwie Mi dzynarodowej Konwencji w zakresie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji rasowej (ang. The government's progress report on
implementation in Lithuania of the International Convention on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination). Oba dokumenty przekazane zosta y do
Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Eliminacji Dyskryminacji
Rasowej w Genewie (ang. United Nations Committee on the Elimination of
Racial Discrimination). Raport alternatywny jest bardziej konkretny i mniej
dyplomatyczny, przedstawiono w nim fakty i problemy, zweryfikowano
prawdziwo  sprawozda  rz dowych. W przypadku wielu rozbie no ci Komisja
zastosuje wobec Litwy konkretne zalecenia w zakresie przestrzegania praw
cz owieka53.

W ocenie Instytutu Litwa charakteryzuje si  niskim poziomem
wiadomo ci praw cz owieka zarówno w instytucjach rz dowych oraz w s dach,

mediach i w opinii publicznej; Litwa wci  nie ma rozwini tego mechanizmu
instytucjonalnego i prawnego w zakresie ochrony praw cz owieka. W raporcie
odnotowano przypadki dyskryminacji rasowej, nieprzestrzegania praw
mniejszo ci seksualnych, du o uwagi po wi cono problemom mniejszo ci
narodowych, w szczególno ci polskiej. Instytut w raporcie przedstawia konkretne
fakty amania praw cz owieka, dyskryminacji rasowej i narodowo ciowej,
nieudolnego s downictwa oraz przyzwolenia instytucji publicznych dla
dyskryminacji. Od 2003 r. nie przeprowadzono adnych bada  statystycznych
w ród mniejszo ci narodowych, brak wi c danych o poziomie bezrobocia,
osi gni ciach edukacyjnych szkó  mniejszo ci, porównania standardów ycia
ró nych grup etnicznych. Nieznajomo  w ród s dziów i adwokatów regulacji
prawnych w zakresie zwalczania dyskryminacji rasowej i etnicznej prowadzi do
pob a liwego traktowania przez litewskie s dy patologicznych zjawisk54.

W przypadku polskiej mniejszo ci odnotowano wiele narusze  praw
cz owieka i  praw obywatelskich.  Mniejszo  polska spotyka si  z  represjami ze
strony w adz centralnych w przypadkach prób u ycia j zyka polskiego.
Kierownictwo w adz lokalnych karane jest przez inspekcje rz dowe karami
pieni nymi za próby umieszczania dwuj zycznych nazw ulic, karani s  równie
prywatni przedsi biorcy, lokalni przewo nicy, którzy na autobusach, obok
litewskich, umie cili tak e rozk ady w j zyku polskim oraz pracownicy
samorz dów rejonu wile skiego i solecznickiego za publiczne u ywanie j zyka

53  S. Tarasiewicz, Druzgoc cy raport o przestrzeganiu praw cz owieka na Litwie, „Kurier
Wile ski” z 9 lutego 2011, <http://kurierwilenski.lt/2011/02/09/druzgocacy-raport-o-
przestrzeganiu-praw-czlowieka-na-litwie/> (3.04.2011).

54  Tam e.
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polskiego. Równie  prawa wyborcze mniejszo ci narodowych s  stale
ograniczane. Podniesienie progu wyborczego do 5% oraz administracyjne
odsuwanie przedstawicieli narodu polskiego od organizacji wyborów
spowodowa o, e obecnie w parlamentach ostatniej kadencji zasiada dwóch
Polaków55.

Departament Mniejszo ci Narodowych i Wychod stwa (ang.
Departament of National Minorities and Emigration), który do 2010 r. wciela
polityk  pa stwow  wobec mniejszo ci narodowych w Republice Litewskiej, by
podstawowym dysponentem rodków finansowych na wsparcie kultury
mniejszo ci. Wed ug danych bud et Departamentu na rok 2009 wynosi  7,2 mln
dolarów, z czego na wsparcie wydarze  i inicjatyw kulturalnych mniejszo ci
wydano 240 tys., z czego najliczniejsza mniejszo  polska otrzyma a 35 tys., za
litewskie wychod stwo 6,96 mln dolarów. Od 2010 r. Ministerstwo Kultury
przej o funkcje rozwi zanego Departamentu Mniejszo ci Narodowych
i Wychod stwa, przez rok nieudolnej w adzy, nie potrafi o przygotowa  projektu
ustawy o mniejszo ciach narodowych oraz wypracowa  strategii ich wspierania.
Program rz dowy skierowany na lituanizacj  mniejszo ci narodowych wspierany
jest corocznie kwot  16 mln dolarów. Istotny problem stanowi tak e
bezpiecze stwo spo eczno ci mniejszo ciowej, publikacje w mediach, w których
widoczne s  w tki prze ladowania i szykanowania mniejszo ci, miejsce maj
nacjonalistyczne wypowiedzi osób publicznych, zajmuj cych wysokie
stanowiska pa stwowe56.

Wnioski

W refleksji ogólnej nad problemem dyskryminacji polskiej mniejszo ci
narodowej oraz amaniu jej praw w Republice Litewskiej mo na sformu owa
nast puj ce wnioski:

1. Polacy stanowi  najliczniejsz  grup  narodowo ciow  na Litwie.
Najwi kszym obszarem zwartego zamieszkania Polaków jest
Wile szczyzna. Mniejszo  polska, wbrew postanowieniom traktatu
polsko-litewskiego, dysponuje ograniczonymi prawami, a próby ich
wyegzekwowania spotykaj  si  z oporem i niech ci  ze strony Litwy,
która w tych dzia aniach upatruje zagro enie dla owej rodzimej ludno ci.
Analizuj c obecn  sytuacj  nale y wnioskowa , i  w adze litewskie nie
podejmuj  adnych dzia a , poprzez które zapewni yby podstawowe
wolno ci i prawa polskiej mniejszo ci.

55 Raport o dyskryminacyjnych praktykach w adz Republiki Litewskiej wzgl dem mniejszo ci
narodowych, <http://www.zpl.lt/2011/02/raport-o-dyskryminacyjnych-praktykach-wladz-
republiki-litewskiej-wzgledem-mniejszosci-narodowych/> (5.04.2011).

56  Tam e.
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2. D enia do uzyskania przez Polaków autonomii narodowej na
Wile szczy nie wyra a y aspiracje wi kszo ci ludno ci polskiej, która
upatrywa a w nich szanse na zachowanie i umocnienie narodowej
to samo ci. Konsekwencj  tych dzia a  jest zdefiniowanie mniejszo ci
polskiej, jako najpr niej dzia aj cej i najlepiej zorganizowanej grupy
narodowo ciowej na Litwie oraz spo eczno ci  polsk  na Wschodzie.
Polacy aktywnie dzia aj  w organach administracji pa stwowej,
organizuj  manifestacje, poprzez które akcentuj  swoj  obecno
i nale no  im zagwarantowanych praw.

3. Pa stwo litewskie utrudnia odzyskanie ziem utraconych po drugiej
wojnie wiatowej przez w a cicieli polskich. Na Wile szczy nie,
zamieszka ej g ównie przez Polaków, osiedlaj  si  Litwini, którzy
otrzymuj  ziemi  w ramach ustawy o prawie obywateli do zachowania
nieruchomo ci. W ustawie o o wiacie z 2011 r. dyskryminuje si
m odzie  polsk  zamieszka  na Litwie, amie si  jej prawa
wprowadzaj c obowi zek nauki okre lonych przedmiotów w j zyku
litewskim oraz obowi zkowy egzamin maturalny z j zyka litewskiego.
Zmiany te spotka y si  z niezadowoleniem i sprzeciwem ze strony
Polaków, którzy interpretuj  nowelizacj  ustawy jako prób
lituanizowania m odzie y mniejszo ci narodowych.

4. Analiza wybranych wska ników spo eczno-ekonomicznego rozwoju
pozwala stwierdzi , i  polsk  mniejszo  narodow  na Litwie
charakteryzuje niski poziom wykszta cenia, niska aktywno  zawodowa
i wysokie bezrobocie. Barier  w zdobywaniu wiedzy i pracy stanowi
niskie zarobki, problem znajomo ci j zyka, utrudnienia ze strony
pa stwa w obejmowaniu wysokich stanowisk oraz znikome wsparcie
rozwoju kulturowego. Na podstawie danych statystycznych mo na
wnioskowa , i  mimo dynamicznego rozwoju ca ego pa stwa
litewskiego, jednostkowy rozwój edukacji i zatrudnienia w ród
mniejszo ci polskiej jest nadal na niskim poziomie.

5. W raporcie o dyskryminacyjnych praktykach w adz Republiki Litewskiej
wzgl dem mniejszo ci mi dzynarodowych z 2011 r. ukazano wiele
narusze  praw cz owieka, praw mniejszo ci narodowych, postanowie
Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszo ci Narodowych
oraz Traktatu mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Republik  Litewsk
z 1994 r. Demonstracje, konferencje, pisemne petycje i pro by s
t umione i ignorowane przez w adze litewskie. Pa stwo litewskie
prowadzi polityk  asymilacyjn  wzgl dem mniejszo ci polskiej, co
skutkuje wci  narastaj cym konfliktem. Spo eczno  litewska jest
negatywnie nastawiona do polskiej mniejszo ci, niech  pot gowana jest
przez propagand  mediów oraz niektórych przedstawicieli elit
pa stwowych.
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6. Aktywnie dzia aj c  parti  polityczn  reprezentuj c  mniejszo  polsk
na Litwie jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Wspiera Polaków,
reprezentuje ich postulaty w Sejmie, dba o rozwój regionalny oraz d y
do zrównania praw wszystkich obywateli, bez wzgl du na pochodzenia.
Z ka dym rokiem AWPL spotyka si  z coraz wi kszym poparciem
i odnosi liczne sukcesy.
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Streszczenie

Autor artyku u dokona  analizy stanu wspó czesnych stosunków polsko-
litewskich w kontek cie traktowania polskiej mniejszo ci etnicznej na
Wile szczy nie. Dokona  wszechstronnej analizy historycznej, ekonomicznej
i politologicznej. Sformu owa  wnioski, które precyzyjnie konstytuuj  istniej ce
problemy etniczne i sposoby ich pozytywnego rozwi zania.

Summary

The article examines the contemporary state of Polish-Lithuanian relations in the
context of the treatment of ethnic Polish minority in Vilnius. The author makes
a comprehensive analysis from the historical, economic, and political
perspective. He formulates conclusions, which precisely constitute the existing
ethnic problems and give ways of their positive solutions.



Anna Adrian

DEZINTEGRACJA RODZINY JAKO KONSEKWENCJA MIGRACJI
ZAROBKOWYCH POLAKÓW PO 2004 ROKU

Wprowadzenie

Migracje, zw aszcza zagraniczne, znane s  w dziejach ludzko ci od
wieków i same w sobie nie stanowi  zjawiska negatywnego. Wspó cze nie
mo na je uzna  za jedn  z metod, dzi ki której ludzie od zawsze próbowali
rozwi zywa  trudne sytuacje i zagro enia towarzysz ce ich yciu. Nie do ko ca
jednak zdawali sobie spraw , e zmiana miejsca ycia i pracy, na sta e lub
czasowo, postawi ich przed nowymi wyzwaniami i trudno ciami1. Polacy zawsze
nale eli do grupy narodów, które charakteryzowa y si  wysokim stopniem
migracyjno ci. Przemieszczali si  z powodów politycznych, demograficznych,
prawnych, religijnych, a zw aszcza ekonomicznych.

Przedmiotem poni szego artyku u s  problemy migracji Polaków po
1 maja 2004 r. uwarunkowane czynnikami ekonomicznymi oraz jej wp yw na
sytuacj  rodzin. Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej, liberalizacja zasad
przekraczania granic i otwarcie kolejnych rynków pracy dla naszych rodaków
spowodowa o ich masow  migracj  w poszukiwaniu zatrudnienia. Na wyjazd
decydowali si  g ównie ludzie m odzi, upatruj cy lepszej przysz o ci poza
granicami kraju, ale tak e osoby chc ce poprawi  swoj  sytuacj  materialn
i polepszy  byt pozostaj cej w kraju rodziny. Ojcowie, m owie, matki i ony na
wiele miesi cy zdecydowali si  opu ci  swoich bliskich i wyjecha , cz sto bez
odpowiedniego przygotowania w poszukiwaniu lepszego ycia. Wiele polskich
rodzin podj o decyzje o ca kowitym opuszczeniu ojczyzny i rozpocz ciu
nowego ycia w Anglii, Irlandii b d  innym kraju. Jednak e wi ksza cz
migrantów wyje d aj c mia a w planach pobyt czasowy, pozostawiaj c tym
samym w kraju ma onków i dzieci. Taka roz ka wywo uje wiele konsekwencji,
skutki migracji zarobkowej dotykaj  bowiem rodzin  jako ca o .

1  Z. Kawczy ska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Marii Curie-
Sk odowskiej, Lublin 2009, s. 9.
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Rodzina w sytuacji, gdy wyje d a jedno z rodziców

 Rodzin  dotkni t  migracj  zarobkow  zaliczy  mo emy do rodziny
roz czonej, b d  okre lanej te  jako czasowo niepe nej. W literaturze
migratologicznej spotka  si  tak e mo emy z poj ciem rodziny transnarodowej,
czyli takiej, w której jeden rodzic b d  oboje pracuj  poza granicami kraju.
Roz ka spowodowana wyjazdami rodziców w celach podbudowania stanu
finansów domowych jest czynnikiem zmieniaj cym normalny rytm ycia
rodziny. Zmiany w sytuacji wychowawczej takiej rodziny zalez  od wielu
czynników, m.in. od tego, kto wyje d a, na jak d ugo i dok d. Nieobecno  ojca
lub matki spowodowana wyjazdem przynosi osamotnienie, brak poczucia
bezpiecze stwa, nadw tlenie wi zi ma e skich i rodzinnych. Przebywaj cy za
granic  rodzic/wspó ma onek tworzy sobie w asny styl ycia, w pewnym
stopniu uniezale nia si , kreuje nowe zwyczaje. Przyje d aj cy po
wielomiesi cznej roz ce czuje si  cz sto wyalienowany z ycia rodzinnego.
Spotkania z nim przyjmuj  od wi tny charakter. D u sza nieobecno  jednego ze
wspó ma onków niejednokrotnie ko czy si  rozpadem ma e stwa. W sytuacji
nieobecno ci ojca stwierdzono, e matka chc c kompensowa  jego braki zbyt
kurczowo koncentruje si  na dzieciach, ogranicza ich aktywno , czego
wynikiem mo e by  spo eczna i uczuciowa niedojrza o . Przed u ona
nieobecno  rodzica wywiera tak e znacz cy wp yw na osi gni cia szkolne
dzieci. Brak sta ego, codziennego kontaktu z rodzicem/ on /m em wp ywa
traumatyzuj co na dzieci i wspó ma onków. Pozostaj cy w domu rodzic,
przyt oczony nadmiarem obowi zków ma mniej czasu dla dzieci, co
w konsekwencji prowadzi do ich niepos usze stwa, braku zdyscyplinowania oraz
wzrostu agresji2.

 Wzrastaj c w pe nej rodzinie, maj c oba wzory osobowe rodziców,
dziecko zdobywa przygotowanie do pó niejszych ról spo ecznych, jak rola
kobiety, m czyzny, ony, m a czy ojca lub matki. Samotna matka nie zast pi
ojca, nawet w sprzyjanych okoliczno ciach role rodzicielskie nie s  wymienialne.
D ugotrwa a nieobecno  ojca/m a odbija si  negatywnie na prawid owym
rozwoju dziecka, jak równie  na psychice matki. Podczas pobytu ojca za granic
dzieci atwiej ulegaj  wp ywowi grup rówie niczych i zewn trznych instytucji,
który nie zawsze skutkuje korzystnie na ycie rodziny. Dziecko pozbawione
matki ma poczucie, e jego ycie zosta o zaburzone, a ono samo sta o si
ubo sze, bardziej samotne. Blisko 30% dzieci z rodzin, w których nieobecna jest
matka sprawia problemy w szkole; nieodpowiednio zachowuje si  na lekcji, nie
odrabia prac domowych, spó nia si  na lekcje, symuluje choroby, opuszcza

2  B. Sta kowski, Wspó czesna rodzina podhala ska, wp yw emigracji zarobkowej na
wychowywanie dzieci i m odzie y – wyniki bada  empirycznych, ww.seminare.pl, 25.03.2009.
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zaj cia szkolne bez usprawiedliwienia. Na prawid owy rozwój spo eczno-
emocjonalny dziecka du y wp yw ma tak e prawid owa wi  mi dzy
ma onkami. Tylko kochaj cy si  rodzice stwarzaj  atmosfer  wspó ycia
nasycon  pozytywnymi uczuciami i dostarczaj  dzieciom w a ciwych wzorów
reakcji i zachowa  emocjonalnych. W rodzinach dotkni tych czasow
nieobecno ci  rodzica sytuacja rodzinna i wychowawcza nasi kni ta jest
niepokojem, osamotnieniem, brakiem pe nych wi zi, a tak e wzorów osób
znacz cych3.

 Sytuacja dziecka w rodzinie niepe nej jest zupe nie inna od tej, jaka
istnieje w rodzinie pe nej, wówczas gdy ma ono mo liwo  obcowania na co
dzie  zarówno z matk , jak i ojcem. Dziecko bardziej przywi zuje si  do matki,
jednocze nie bardzo t skni za nieobecnym ojcem. Rado  jaka towarzyszy jego
przyjazdom miesza si  z rozpacz  zwi zan  z jego odjazdem, a tak e okresem
oczekiwania na kontakt po redni, na przyk ad telefoniczny. Roz ka z ojcem
wywo uje uczucie smutku i t sknoty, poczucie osamotnienia. Cykliczny
charakter kontaktów zaburza prawid owe i naturalne uczenie si  ról spo ecznych
i ról zwi zanych z p ci . Dziecko podczas obserwowania rodziców w yciu
codziennym uczy si  post powania wobec innych ludzi. Identyfikacja
z rodzicami staje si  punktem odniesienia przy planowaniu w asnego przysz ego
ycia ma e skiego oraz rodzinnego. Brak jednego z rodziców powoduje, e

dziecko prze ywa roz k  i niedostatek opieki. Osoba, która pozostaje w domu
obci ona jest codziennymi obowi zkami i nie zawsze ma wystarczaj co du o
czasu by móc zainteresowa  si  dzieckiem. Matki cz sto próbuj  pe ni  role
m skie, zarezerwowane jak dot d wy cznie dla m a. Rola przyje d aj cego
natomiast raz na jaki  czas ojca s abnie i to w a nie matka staje si  g ówn
postaci  w rodzinie4.

Sytuacja dziecka, gdy na wyjazd decyduje si  obydwoje rodziców

Zjawisko eurosieroctwa, czyli faktu nieposiadania przez osob
niepe noletni  jednego lub obojga rodziców, którzy opu cili kraj za prac , wci
traktowane jest jako problem stosunkowo ma o znany i nie posiada jeszcze zbyt
bogatej literatury przedmiotu. Powsta o jednak wiele artyku ów
publicystycznych, których celem by o przybli enie i zobrazowanie coraz
cz stszych nowych sytuacji. Jednym z najbardziej obszernych tekstów
dotycz cych problemu by  zamieszczony w tygodniku „Polityka” pod koniec
2007 r. raport autorstwa Ewy Winnickiej zatytu owany Eurosieroty. Czytamy
w nim: „Wstydliwym efektem ubocznym obecnej fali emigracyjnej jest

3  M. Ziemska, Rodzina wspó czesna, UW, Warszawa 2001, s. 61-65.
4  M. Fojcik, Dziecko a migracja zarobkowa rodziców, „ ycie Szko y” nr 7/2007, s. 13-14.
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osamotnienie dziesi tek tysi cy dzieci, które nie mieszcz  si  w planach
rodziców i zostaj  w kraju. Ale i te wywiezione przechodz  traum
wykorzenienia. Emigracja rozrywa rodzin . Zw aszcza tak , która wcze niej by a
krucha”. Jeden z brytyjskich dzienników napisa , e wyje d aj cy na Wyspy
Brytyjskie Polacy porzucaj  swoje dzieci. Reporter tej e gazety odnalaz  we
wroc awskim domu dziecka trzyletni  Ani , która sta a na drodze do szcz cia
i startu w nowe ycie swojej mamie. Przyprowadzi a wi c dziewczynk  do
placówki i o wiadczy a, e je li jej nie przyjm , zostawi córk  na dworcu.
Podobnych przypadków w ci gu tygodnia reporter zidentyfikowa  co najmniej
dwana cie, a tak e wys ucha  skarg pracowników socjalnych, zmagaj cych si
z pro bami o przyj cie dzieci na czas trwania kontraktu rodziców5.

 W przypadku, gdy na wyjazd decyduje si  obydwoje rodziców, dzieci
cz sto pozostaj  pod opiek  babci i dziadka lub innych cz onków najbli szej
rodziny. Jednak e bardzo mocno prze ywaj  sytuacj , w której si  znalaz y,
czuj  si  odrzucone i osamotnione. Zdarza si , e rodzice nie widz , lub nie chc
widzie  problemu, przekonuj c samych siebie i utwierdzaj c si  w przekonaniu,
e nic z ego si  nie dzieje. „Dzwonimy do dzieci, dla nich pracujemy. One

z pewno ci  to rozumiej ” – to cz ste stwierdzenia. Rodzice nie zdaj  sobie
sprawy, e zapewnienie opieki i odpowiednich warunków bytowych to nie
wystarczaj ce dzia anie. Nie s  wiadomi tego, i  poczucie odrzucenia mo e
mie  swoje nast pstwa w formie agresywnych i nieagresywnych problemów
z zachowaniem w okresie przedszkolnym, szkolnym i adolescencji. Mog
pojawi  si  zachowania wrogie i wycofanie z interakcji spo ecznych, a tak e
symptomy depresyjne (nie mia o , oboj tno , smutek, p aczliwo ,
nerwowo , strach, boja liwo ). Zdarzy  si  mog  tak e zachowania
autodestrukcyjne w formie samookalecze  i samobójstw. Rodzice oddaleni
o kilkaset kilometrów, cz sto nie s  wiadomi problemów, z jakimi boryka si
ich syn czy córka. „Wykszta ceni i zdawa  by si  mog o wiadomi zagro e
pa stwo S. pozostawili podkrakowski dom i czwórk  swych dzieci w blokowisku
u dziadków. Najmniej obaw mieli w stosunku do najstarszego syna, 14. letniego
Adama. Nigdy nie sprawia  problemów, ch tnie si  uczy , dostawa  nagrody,
szlifowa  angielski. Nikt te  nie zauwa y  zmian ani problemów po wyje dzie
rodziców. W ko cu wyjechali tylko na miesi c. Ch opak odwiedza
pozostawiony dom, sprawdza  czy nikt go nie okrad . Któ by przypuszcza , e
powiesi si  na linie do wspinaczki, dzi ki której wcze niej szlifowa  tylko form .
Jedyne  co  zostawi  to  list  napisany  po  angielsku:  próbowa em  was  ostrzec,  ale
nikt nie chcia  mnie s ucha ” 6.

5  E. Winnicka, Eurosieroty, „Polityka” nr 46/2007, s. 34-35.
6  A. Fidelus, Gdy rodzice emigruj …, „Nowa Szko a” nr 6/2008, s. 38-39.
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Dziecko opuszczone przez rodziców pozostaje w nieustannym stanie
l ku, który czy w sobie niepokój i napi cie, bezradno  i brak pewno ci siebie.
Jest wynikiem braku poczucia bezpiecze stwa i mo e prowadzi  do wielu
nieprawid owych zachowa . Potrzeba bezpiecze stwa jest jedn  z podstawowych
potrzeb cz owieka, niezb dn  do prawid owego, pe nego rozwoju. Niestety nie
jest ona zaspokojona w przypadku dzieci, pozostawionych przez rodziców, które
nie czuj  si  pewnie, odczuwaj  l k przed now  sytuacj  i obaw , e sobie w niej
nie poradz . Ka dy nowy dzie  napawa je strachem. Pojawia si  emocjonalne
zamkni cie, brak aktywno ci w obszarze samorealizacji, trudno ci w nauce czy
po prostu bezsenno , bóle brzucha, g owy i inne somatyczne objawy. Uczucie
osamotnienia, brak wi zi emocjonalnej z blisk  osob , brak poczucia
przynale no ci do kogo , kogo si  kocha, komu ufa si  bezgranicznie, kto
przytuli, pocieszy i zrozumie popychaj  pozostawione dzieci w rodowisko
uliczne. Tam maj  nadziej  znale  kogo  bliskiego, tam same si  wychowuj
i przystosowuj  do ycia. Ulica staje si  alternatyw  dla nieistniej cego domu
rodzinnego7.

 Problem eurosieroctwa znalaz  si  na warsztacie badawczym dzi ki
Fundacji Prawo Europejskie, która w materiale sygnalnym „Eurosieroty 2008”
stanowi cym zapowied  raportu zamie ci a wiele informacji na interesuj cy nas
temat, w tym wyniki bada . Skorzystano z pomocy sze ciu tysi cy ankieterów,
którzy dzi ki materia om pochodz cym z policji, od pedagogów i psychologów
szkolnych, s dów, organizacji pomocy spo ecznej, o rodków diagnostyczno-
konsultacyjnych przeanalizowali ponad sto tysi cy historii rodzin, w których
wyst puje zjawisko migracji zarobkowej i problem eurosieroctwa. Wyniki bada
przynosz  informacje pod czyj  opiek  pozostaj  dzieci oraz z jakimi borykaj
si  problemami8. Oto przyk ady z kilku bada  ankietowych materia u sygnalnego
zapowiadaj cego raport:

„Matka wyjecha a za granic , pozostawi a bez opieki trzech synów,
w tym dwóch nieletnich. Najstarszy przej  opiek  nad nimi. Sam podj  ci k ,
fizyczn  prac , aby móc utrzyma  swoich braci. Codziennie pracowa  po
kilkana cie godzin. To nie wystarczy o! Równie  m odszy z braci przerwa
nauk  w technikum i wykonywa  prace dorywcze. Skutkiem tego najm odszy
brat pozostawa  cz sto bez opieki. Samotnie przebywa  w domu. Sam musia
radzi  sobie ze swoimi problemami, nauk  w szkole. Braciom brakowa o ju
czasu na utrzymywanie kontaktów ze szko . W efekcie ma y ch opiec nie
poradzi  sobie ze swoimi problemami, nie by  klasyfikowany w IV klasie szko y

7  Tam e, s. 39-41.
8  Z. W gierski, Eurosieroctwo w Polsce jako problem spo eczny i pedagogiczny, „ Wychowanie

na co dzie ” nr 6/2008, s. 4.
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podstawowej. Matka na pocz tku dzwoni a i przysy a a pieni dze, lecz po
up ywie paru miesi cy kontakt z synami zosta  zupe nie zerwany”9.

„Ania lat 16. Ojciec od lat przebywa za granic  Nie utrzymuje adnych
kontaktów z rodzin . W 2006 r. do pracy za granic  wyjecha a równie  matka
pozostawiaj c córk  pod opiek  22. letniej siostry i »dochodz cej« babci. Ania,
jeszcze przed wyjazdem matki, sprawia a k opoty wychowawcze – nie chodzi a
do szko y. Problemy te z czasem znacznie si  nasili y. Pozostawiona bez
w a ciwej opieki ca kowicie zaprzesta a realizowa  obowi zek szkolny.
Rozpocz y si  pó ne powroty do domu, wpad a w nieodpowiednie towarzystwo.
Za usi owanie kradzie y w sklepie oddano j  pod nadzór kuratora. Matka, mimo
i  utrzymuje kontakt telefoniczny i cz sto przyje d a, nie ma obecnie wi kszego
wp ywu na post powanie córki”10.

 „Dziewczynki w wieku 7 i 11 lat mieszkaj  u babci, jednak nie jest ona
ustanowiona ich prawnym opiekunem. Obecnie s  bez rodziców, matka rzadko
przyje d a. Taty nie ma. Babcia ze strony ojca odwiedza je co dwa tygodnie,
zgodnie z harmonogramem odwiedzin, jaki ma ustalony ojciec dzieci. Babcia,
u której mieszkaj  to osoba starsza. Wida  po zachowaniu dziewczynek brak
rodziców. Starsza dziewczynka jest osob  zamkni t  w sobie, wszystkie
niepowodzenia szkolne, problemy dusi w sobie. Cz sto ma bóle g owy, brzucha,
brak jej ch ci do ycia, cz sto widz  j  zap akan . M odsza natomiast, obecnie
w pierwszej klasie, jest dziewczynk  sprawiaj c  problemy wychowawcze,
w szkole bije dzieci, chce by  w centrum uwagi, obra a si  z byle powodu, ci gle
musi by  obok Pani, to ona musi mie  najwa niejsze role, wierszyki. Z zachowa
dzieci jasno mo na wyczyta  brak stabilno ci, nie wiedz , czy b d  dzi  u jednej
babci czy u drugiej, czy mo e mama przyjedzie, tata, czy mo e ciocia je zabierze
na sobot . Dziewczynki niech tnie opowiadaj  o domu, o rodzicach, strasznie
t skni  za  mam ,  rozmawiaj  z  ni  przez  telefon,  jednak  to  nie  to  samo,  co  jej
obecno . Matka dzieci na razie nie planuje powrotu na sta e do kraju, gdy  tu
nie ma szans na prze ycie z dwójk  dzieci. Ojciec wyjecha , prawdopodobnie
za o y now  rodzin . Dzieci pozosta y w Polsce. Co z nimi b dzie? Jak potocz
si  ich losy?”11.

9 Eurosieroctwo 2008, materia  sygnalny (zapowied  raportu), Warszawa 2008.
10  Tam e.
11  Tam e.
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Zaburzone relacje

ycie rodzinne opiera si  na relacjach pomi dzy poszczególnymi
osobami w rodzinie, na dialogu, wymianie my li, uczu , gestów, a tak e na
sytuacjach wewn trznych i zewn trznych, które to wyznaczaj  jej biografi 12.

 W rodzinach, w których migruje zarobkowo jedno
z rodziców/wspó ma onków relacje te s  cz sto zaburzone, nasi kni te
pretensjami, brakiem kontaktu, zrozumienia, z o ci. Dla zobrazowania tego
problemu przybli  sytuacj  kilku rodzin, w których migracja znacznie wp yn a
na relacje pomi dzy dzie mi i migruj cym rodzicem oraz wspó ma onkami.
Poni sze przyk ady pochodz  z bada  w asnych.

Relacje rodzic – dziecko

Czterdziestoletnia matka dwójki nastoletnich dzieci, przebywaj cego we
W oszech od pi ciu lat m a widuje dwa razy w roku podczas miesi ca wakacji
oraz Bo ego Narodzenia. Osiemnastoletni syn przyznaje, e nie ma adnego
kontaktu z ojcem. Nawet lubi, kiedy ojciec jest nieobecny, bo wtedy „nikt si  go
nie czepia”. Ka d  jego wizyt  traktuje jako co  przej ciowego, co trzeba
prze y , ale szybko minie. Ojciec nie stanowi dla niego adnego autorytetu.
Przyje d aj c wprowadza nerwow  atmosfer , da ciszy, spokoju a ich wspólne
kontakty ograniczaj  si  do zdawkowych zda  i pyta . Ch opak przyznaje, e nie
t skni za ojcem. Przyzwyczai  si  do takiej sytuacji, a taty praktycznie nie zna.
Inaczej jest z czternastoletni  dziewczynk . Bardzo zazdro ci swoim kole ankom
codziennego kontaktu z ojcem. Gdy przyje d a jej tata domaga si
zainteresowania, wspólnego sp dzenia czasu, chce by  w centrum jego uwagi.
Nie zawsze te marzenia si  realizuj . Matka przyznaje: „Mój m  kocha dzieci
i bardzo si  stara, ale szybko go irytuj  i m cz , nic nie wie o ich dojrzewaniu,
problemach, o yciu codziennym”. Uwa a, e m  po prostu odwyk  od nich i od
ycia rodzinnego.

Ojciec pozostaj cej w domu czwórki dzieci za granic  przebywa od
sze ciu lat, obecnie w Irlandii. Przyje d a na wi ta Wielkiej Nocy, Bo ego
Narodzenia i miesi c wakacji. Dzieci traktuj  go jako bardzo mi ego go cia,
z przyjazdem którego wi  si  du e zmiany. Wiadomo, e na przyjazd taty
mieszkanie musi l ni , zeszyty by  w porz dku a na jego zainteresowanie trzeba
zas u y  sobie zachowaniem. Z tego powodu mi dzy 11, 13, 15. letnim
rodze stwem wywi zuje si  swoista rywalizacja o wzgl dy ojca. Pe noletni syn
pozostaje oboj tny, jedyne co zmienia si  w jego yciu w tym czasie, to godzina

12  W. Danilewicz, Sytuacja yciowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Trans Humana, Bia ystok
2006, s. 161.
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powrotu do domu: ”Ojciec nie jest tak wyrozumia y jak mama” – przyznaje
ch opak. Wspólny czas tej rodziny podczas obecno ci taty w domu, ogranicza si
go jednorazowego wyjazdu na basen czy do ogrodu zoologicznego. Dzieci
wiedz , e ci ko pracuj cego ojca nie wolno denerwowa  i robi  wszystko,
eby jego krótki pobyt w domu przebiega  bezstresowo.

Matka trojga dzieci, z których jedno choruje na bia aczk , od kilku
miesi cy pracuje w Niemczech. Sytuacja w tej rodzinie jest dramatyczna,
zw aszcza e ojciec te  pracuje poza domem. Trójk  dzieci (pi tna cie, dziesi
i siedem lat) zajmuje si  babcia i opiekunka. Dzieci maj  al do mamy. Czuj  si
opuszczone, oszukane i osamotnione. Szczególnie prze ywa to dojrzewaj ca
dziewczynka. Kilkudniowe pobyty mamy raz w miesi cu nie rozwi zuj  jej
problemów, tym bardziej e matka w tym czasie zajmuje si  g ównie chorym
synem. „Nawet nie mam kiedy z mam  porozmawia , nie chc  jej martwi
swoimi problemami, ma ju  brata na g owie” – mówi dziewczyna. Dzieci b dnie
oceniaj , e to przez niego (aby op aci  leczenia), mama wyjecha a i ich
wzajemne kontakty równie  s  zaburzone. Cz sto si  k óc , popychaj ,
rywalizuj  o wzgl dy i uwag  rodziców.

We wszystkich przypadkach kontakty pomi dzy dzie mi a migruj cym
rodzicem przybieraj  podobny charakter. Staje si  on wyalienowany z ycia
rodzinnego, jego czasowe, krótkotrwa e przyjazdy ograniczaj  si  bardziej do
roli mi ego, b d  niemi ego, go cia. Wprowadzane przez niego zmiany cz sto
denerwuj  i dezorientuj  dzieci, które przywyk y ju  do jego nieobecno ci.
Ojciec czy matka przebywaj cy za granic  niewiele wiedz  o codziennych
problemach swych dzieci, zw aszcza gdy te znajduj  si  w okresie dojrzewania.
M odsze zabiegaj  o wzgl dy rodzica, o jego zainteresowanie i kontakt. Jednak e
po pewnym czasie staj  si  uci liwe, atmosfera w domu staje si  nerwowa, gdy
przyzwyczajony do ycia na odleg o  rodzic odwyk  od ha asu i domowego
zamieszania. Dzieci staraj  si  podporz dkowa  tak, by jego pobyt w domu
przebiega  jak najlepiej. Jedne s uchaj , s  grzeczne i uk adne, inne odchodz  na
bok, unikaj  kontaktu i czekaj  a  wyjedzie.

Relacje pomi dzy wspó ma onkami

W kontaktach mi dzy pozostaj cymi na odleg o  – nierzadko na d ugie
miesi ce – ma onkami we wszystkich przypadkach zaobserwowa am wspólne
cechy we wzajemnych relacjach. ony maj  bardzo cz sto al do swoich m ów,
którego nie rekompensuj  im pieni dze przekazywane na konto. Nie radz  sobie
z codziennymi problemami. Cz sto ukrywaj  je przed m em, gdy ten
przyje d a do domu, nie chc c go martwi . Jednocze nie maj  do siebie o to al.
Ich kontakty z m em w pierwszych dniach po jego powrocie s  spontaniczne
i radosne. Czuj  si  bezpieczne, kochane, dowarto ciowane i rozpieszczane.
Wszystkie jednak przyzna y, e po kilkunastu dniach pobytu m a w domu
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najzwyczajniej zaczyna on im przeszkadza . Przywyk y do swojego
unormowanego i samotnego trybu ycia. Do adu i porz dku. M  staje si
irytuj cy. Nagromadzone ale i problemy wybuchaj  ze zdwojon  si ,
dodatkowo dochodzi do nich wiadomo , e za chwil  znowu zostan  same.
Jedna z kobiet wyjazdy i przyjazdy swojego m a porówna a z narodzinami
i mierci . „Narodziny to przyjazd, mier  – wyjazd” – przyznaje. Obci eniem
psychicznym dla matki jest równie  fakt, e obecno ci  m a w domu musi
dzieli  si  z dzie mi. Wie, e one bardzo potrzebuj  tego kontaktu, jednak
czasem bywa o niego zazdrosna.

Inne odczucia towarzysz  pozostaj cemu z rodzin  ojcu i m owi.
Z trudem przyznaje, e nie czuje si  pe nowarto ciowym m czyzn , gdy
zarabia du o mniej ni  ona i nie jest w stanie sam utrzyma  rodziny. Wie, e
ona równie  ma o to pretensje. Kiedy przyje d a traktuje go z góry, jest dumna

z tego, e przej a rol  g owy rodziny. M  wielokrotnie us ysza , e jest
„nierobem” i „nieudacznikiem”. Jego relacje z on  uleg y znacznemu
pogorszeniu, mimo e ich roz ka nie trwa d ugo. M czyzna nie potrafi poradzi
sobie z zaistnia  sytuacj , przyznaje e czuje si  jak „kura domowa”. Jest
sfrustrowany i ma opory z dysponowaniem pieni dzmi zarobionymi przez on .

We wzajemne relacje wkrada si  t sknota i osamotnienie. Zdarza si , e
wi zi emocjonalne ulegaj  os abieniu, zanika poczucie bezpiecze stwa i spokoju,
które na co dzie  daje blisko  drugiej osoby. Zagro enia atwiej rozwi zywa
we dwoje, samotny rodzic nie jest w stanie upora  si  ze wszystkimi
problemami, a dobre rady dawane przez wspó ma onka podczas rozmowy
telefonicznej cz sto nie s  wystarczaj ce. Pojawia si  al i pretensje, obwinianie
za zaistnia  sytuacj . Pozostaj cy w domu rodzic oprócz dóbr materialnych
oczekuje wsparcia i pomocy, ten przebywaj cy za granic  zrozumienia
i wdzi czno ci. Zdarza si , e ma onkowie s  w stanie obdarowa  si  tym
nawzajem, jednak e równie cz sto dochodzi do ca kowitego zerwania wi zi
ma e skiej.

Gdy czas wraca …

Problematyka migracji powrotnych w literaturze wiatowej
podejmowana jest od niedawna oraz dopiero rozpoznawana w Polsce. Dokonano
ju  jednak próby typologii migrantów powrotnych, w której za kryterium
podzia u przyj to aspiracje, oczekiwania i potrzeby migrantów zwi zane z sam
migracj , a tak e ich motywacje do powrotu. W ród powracaj cych mo emy
wyró ni  tych, którym nie uda o si  zintegrowa  ze rodowiskiem w kraju
migracji  z  powodu  uprzedze  i  stereotypów,  z  jakimi  si  tam  spotkali,  a  które
by y wystarczaj co silne aby zmotywowa  ich do powrotu, jak równie  tych,
którzy wyje d ali z my l  o powrocie po nagromadzeniu wystarczaj cej ilo ci
rodków finansowych, lub braku mo liwo ci osi gni cia dalszych celów poza
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granicami kraju13. Na podj cie decyzji o powrocie wp ywa równie  wiele
przyczyn bezpo rednich, które podzieli  mo na na ekonomiczne, polityczne
i indywidualne. Poprawiaj ca si  sytuacja polityczna i ekonomiczna w kraju
pochodzenia daje migrantowi nadziej  na popraw  sytuacji swojej i swojej
rodziny bez konieczno ci dalszego przebywania za granic . Dodatkowym
czynnikiem przyci gaj cym mo e sta  si  kryzys, recesja, czy te
niesatysfakcjonuj ce warunki ekonomiczne w kraju migracji.

Szczególn  uwag  chcia abym jednak zwróci  na podej cie
indywidualne motywuj ce do powrotu, w centrum którego znajduje si  s owo
„dom”. „Bycie w domu” to mo liwo  przebywania w znajomym otoczeniu,
pos ugiwania si  znajomymi przedmiotami, posiadania rytua ów i tradycji
przypisanych domowi. Migranci dla których wspólna przestrze  i czas s
warunkiem koniecznym do utrzymania wi zi z rodzin , spe ni  go, decyduj c si
na powrót. Dysponujemy ju  wynikami pierwszych bada  migrantów
powracaj cych do Polski. Dom kojarzy  im si  przede wszystkim z rodzin ,
intymno ci , przedmiotami, zapachami i okre lonymi zachowaniami. Jednak ich
stan emocjonalny zaraz po powrocie charakteryzowa a obawa o to, czy na nowo
uda im si  nawi za  porozumienie z bliskimi i czy odnajd  si  w nowej
rzeczywisto ci. Ka dy z nich opuszczaj c dom, nawet na krótki czas, straci
mo liwo  uczestniczenia w yciu rodzinnym i budowania wi zi
z domownikami14. Literatura przedmiotu wspomina o trasnarodowym
rodzicielstwie i mo liwo ci budowania mostu, który pozwoli podtrzymywa
wi zi i trwa  rodzinie jako wspólnocie pomimo fizycznej roz ki. Jednak e
cz sta rozmowa telefoniczna czy kontakt internetowy, które w pewien sposób
niweluj  czas i odleg o , nie zast pi  codziennego, bezpo redniego kontaktu.

Po powrocie mi dzy migrantem i jego rodzin  wci  pozostaje bariera
czasu sp dzonego oddzielnie i osobno gromadzonych do wiadcze . Bywa, e
powrót zamiast rado ci spotkania po latach roz ki, przynosi niezrozumienie
i brak akceptacji. Powracaj cy domownik przywozi ze sob  baga  do wiadcze
w postaci umiej tno ci, wiedzy, cz sto nowych kwalifikacji zawodowych, które
daj  mu szans  na znalezienie interesuj cej pracy i szybk  readaptacj  w kraju.
Jednak w ród tego baga u do wiadcze  s  tak e nowe nawyki, przyzwyczajenia
b d ce efektem obcowania w innej kulturze oraz oczekiwania nie zawsze
znajduj ce akceptacj  u reszty rodziny. Prawdziwy powrót migranta do domu
nast pi wtedy, kiedy ca kowicie zostanie odbudowana jego relacja
z domownikami.

13  M. Dzieko ska, W poszukiwaniu w asnego miejsca – powroty jako element migracji
zagranicznych, w: Oblicza wspó czesno ci w perspektywie pedagogiki spo ecznej, W. Danilewicz
(red.), Wydawnictwo Akademickie ak, Warszawa 2009, s. 239-241.

14  Tam e., s. 249-251.
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Wnioski

W ród konsekwencji i skutków migracji, doszukiwa  si  mo na zarówno
tych pozytywnych jak równie  negatywnych. Niew tpliwie wzrost poziomu
standardu ycia wielu polskich rodzin dzi ki pracy jednego z jej cz onków za
granic  jest zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym. Dobra sytuacja finansowa
gwarantuje zarówno rodzicom i dzieciom stabilne, spokojne ycie bez trosk
materialnych. Jednak e w aden sposób nie rekompensuje rozstania i t sknoty.
Brak codziennego kontaktu z m em/ on , ojcem lub matk  le wp ywa na
prawid owe funkcjonowanie rodziny. Pojawiaj  si  ró norakie problemy. Maj  je
nie tylko pozbawione opieki jednego z rodziców dzieci, ale tak e pozostaj cy
w kraju wspó ma onkowie. Samotne borykanie si  z codziennymi problemami
i poczucie osamotnienia powoduje, e oddalaj  si , nawet nie wiadomie, od
przebywaj cego za granic  m a czy ony. Cz sto bywaj  rozdarci wewn trznie,
gdy  z jednej strony czuj  wdzi czno  za zarobione pieni dze i dzi ki temu
stabilizacj  finansow , z drugiej za  maj  pretensje i al o pozostawienie ich ze
wszystkimi obowi zkami i problemami samotnie. Dodatkowo cz stym
obci eniem psychicznym pozostaj cych w domu wspó ma onków jest
poczucie w asnej nieu yteczno ci i uzale nienia od drugiej po owy. Moim
zdaniem dotyczy to zw aszcza kobiet nie pracuj cych zawodowo, które zajmuj
si  domem i wychowaniem dzieci i zdarza im si  s ysze  opinie, „ e nic nie
robi ”. Nieoboj tni na kilkumiesi czne rozstania pozostaj  tak e ci, którzy
musieli wyjecha . Poza granicami s  sami i t skni  nie tylko za on , ale równie
mocno za dzie mi, zazdroszcz c jej, e ma je przy sobie. Równie trudna jest
sytuacja pozostaj cych w domu dzieci. Martwi  si  o matk  widz c, jak cierpi po
wyje dzie ojca, chc  j  pocieszy , ale nie bardzo umiej . Pojawia si
nieporozumienie, brak zrozumienia, maskowanie prawdziwych uczu . Rodziny
te yj  pewnym ustalonym rytmem, na który sk ada si : wyjazd
rodzica/wspó ma onka i rozpacz, oswajanie si  z jego nieobecno ci ,
zaakceptowanie roz ki i tzw. „normalne ycie”, i powrót zza granicy. Ten
ostatni etap wnosi w ycie rodziny tyle  rado ci, co zamieszania. Najgorszym
ubocznym efektem d ugotrwa ych rozsta  jest odzwyczajanie si  od siebie: ona
odwyka od m a i zdarza si , e po jego powrocie przeszkadza jej wszystko
w jego zachowaniu. Podobnie jest z dzie mi, które szybko przyzwyczajaj  si  do
tego, e ojciec nie bierze codziennego udzia u w ich yciu i wychowaniu. Cz ste
rozmowy telefoniczne w niewielkim stopniu pozwalaj  podtrzyma  prawid owy
kontakt. Im d u sza roz ka, tym relacje panuj ce w rodzinie ulegaj  coraz
wi kszym zaburzeniom, zanika wi , wzajemne zainteresowanie i porozumienie.
I cho  obecnie tak popularna migracja zarobkowa w pewien sposób, przy du ym
szcz ciu, stabilizuje sytuacj  materialn  to z ca  pewno ci  destabilizuje ycie
rodzinne. Konieczne jest przygotowanie instrumentów pomocy tym rodzinom,
które rozdzielone przez migracj  zarobkow  prze ywaj  trudno ci zwi zane
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z normalnym funkcjonowaniem. Znacznie wi ksz  rol  powinna odgrywa  tak e
profilaktyka. Decyzj  o podj ciu pracy za granic  jednego z cz onków rodziny
powinni podejmowa  wszyscy domownicy i by  wiadomi wówczas, e roz ka
mo e mie  swoje konsekwencje i zaburzy  dotychczasowe ycie rodzinne.
Niew tpliwie wsparciem nale y otoczy  równie  tych, którzy wracaj . Jednym
readaptacja w ojczy nie i domu rodzinnym nie sprawi problemów, innym –
konieczna b dzie pomoc terapeutyczna.
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Dezintegracja rodziny jako konsekwencja migracji zarobkowych Polaków po
2004 roku

Disintegration of the family as a consequence of economic migrations of Poles
after 2004

S owa kluczowe: migracje zagraniczne, rodziny migrantów, problemy
dezintegracyjne
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Streszczenie

Wst pienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. zapocz tkowa o proces
migracji Polaków do krajów cz onkowskich. Obj  on prawdopodobnie nawet do
dwóch milionów osób, decyduj cych si  na czasowy lub sta y wyjazd poza
Polsk . Autorka analizuje skutki tego procesu na polsk  rodzin , zw aszcza
dzieci, wskazuj c szczególnie na negatywne problemy wychowawcze
i spo eczne.

Summary

Polish accession to the European Union in May 2004 marked the beginning of
the migration of Poles to the member states. The process affected probably even
up to two million people who have decided to leave temporarily or permanently
Poland. The author examines the effects of this process on the Polish family,
especially children, pointing particularly to the negative educational and social
problems.
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Roman Nir

DZIA ALNO  AMERYKA SKIEGO BISKUPIEGO KOMITETU
POMOCY POLAKOM W LATACH 1939-1960

Powo anie Biskupiego Komitetu Pomocy Polakom – Bishop Committee for
Polish Relief

W listopadzie 1939 r. staraniem ks. biskupa pomocniczego archidiecezji
detroickiej Stefana Wo nickiego i innych biskupów polskiego pochodzenia
w USA na rocznym generalnym posiedzeniu Komitetu Administracyjnego
Konferencji Episkopatu Ameryka skiego (Administrative Board of the National
Catholic Welfare Conference)1, utworzono Biskupi Komitet Pomocy Polsce –
Bishop Committee for Polish Relief. Jego przewodnicz cym zosta  biskup Hugh
C. Boyle, Pittsburgh, Generalnym Sekretarzem ks. pra at Michael J. Ready,
asystentem Generalnego Sekretarza ks. Howard J. Carrol. W sk ad zarz du
weszli ponadto: bp James A. McFadden, Cleveland; bp William D. O’Brien,
Chicago; a tak e biskupi polskiego pochodzenia: bp Józef C. Plagens, Marquette;
bp Stanis aw V. Bona, Grand Island. Biskup Stefan Wo nicki zosta  wybrany
skarbnikiem Komitetu i funkcj  t  spe nia  od roku 1939 do 1960 r.2.

Na inauguracyjnym posiedzeniu biskupi ameryka scy przyj li
deklaracj , w której jednoznacznie pot pili okupantów Polski. Deklaracja by a
aktem wielkiej wagi, jej warto  historyczn  nale y wysoko ceni  wobec faktu
neutralno ci Stanów Zjednoczonych, a zw aszcza wobec tego, e wielu
katolików, tak e biskupów by o pochodzenia niemieckiego. Dla poparcia
deklaracji biskupi postanowili urz dzi  zbiórk  we wszystkich ko cio ach
w ca ym kraju. Biskup Wo nicki, uczestnicz c w obradach podkre li  yczliwo

1  National Catholic Welfare Conference (NCWC)-Narodowa Katolicka Konferencja Pomocy
Spo ecznej, istnia a przy Konferencji Episkopatu Ameryka skiego w latach 1917-1965, zyska a
sobie uznanie i przychylno  Stolicy Apostolskiej na polu charytatywnym tak dalece, e papie e
stawiali j  za wzór dla episkopatów innych krajów. Od 1965 r. istnieje jako Konferencja
Katolicka Stanów Zjednoczonych- The United States Catholic Conference. The Catholic
Univerity of America, Washington. Manuscript Collections: National Catholic Welfare
Conference/United States Catholic Conference Collection Description, dalej cytuj  ACU.

2  Bishops’ Committee for Polish Relief-Administrative Committee. Centralne Archiwum Polonii
w Orchard Lake,sygn. 99, dalej cytuj  APOL; M. Ryznar, Dzia alno  spo eczno-religijna
biskupa Stefana Wo nickiego na rzecz Polonii I Polski w latach 1938-1950, Lublin 1986 (praca
magisterska KUL), s.136-159.
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hierarchii ameryka skiej do sprawy polskiej. Komentowa  to wydarzenie
nast puj co: „Widz c równie  dzisiaj to niezmierne zainteresowanie si  przez
Amerykanów spraw  protestanckiej Finlandii, kontent jestem, e katolicy
Amerykanie nie zapomnieli o katolickiej Polsce”3.

Biskupi ameryka scy zwracali uwag  na potrzeb  poinformowania
spo ecze stwa ameryka skiego o ci kiej sytuacji narodu polskiego, co mia o
u atwi  rozwini cie dzia alno ci Komitetu. Wspomnia  o tym w rozmowie
z konsulem Heliodorem Sztarkiem, prezes Biskupiego Komitetu Pomocy Polsce,
ks. bp Hugh C Boyle, wyra aj c ubolewanie, e prasa ameryka ska pomija a
cz sto spraw  Polski, po wi caj c du o miejsca Finlandii. Ze swej strony obieca
omówi  specjalnie to zagadnienie na posiedzeniu Komitetu, z okazji ingresu
biskupa Johna F. O’Hara na biskupa marynarki i armii USA, planowanego na 15
stycznia 1940 r. w Uniwersytecie Notre Dame w South Bend, Indiana. Na
konferencji tej oprócz biskupów polskiego pochodzenia, uczestniczy  nowy
arcybiskup Chicago – Samuel A. Stritch. W latach nast pnych b d c
przewodnicz cym Konferencji Episkopatu Ameryka skiego przyczyni  si  do
znacz cego rozwoju pomocy Polakom. Uczestniczy  równie  biskup z Buffalo
John A. Duffy, który podj  si  przygotowania kampanii prasowej, zw aszcza
w prasie katolickiej. Zamierzenia te by y owocnie realizowane4.

Stan polityki wewn trznej ameryka skiej tworzy  dobr  koniunktur  dla
Polski. Wierzy  w ni  bp S. Wo nicki, który spraw  t  referowa  telefonicznie
konsulowi Sztarkowi. Uwa a  on, e republikanie popieraj c spraw  fi sk
wobec Rosji Sowieckiej i akcentuj c jej antykomunistyczny charakter, chcieli j
wykorzysta  jako standardowe zagadnienie w swojej kampanii prezydenckiej.
Demokraci przeciwni hitleryzmowi, oszcz dzali komunistów. W rezultacie tego
kapitali ci deklarowali si  po stronie republikanów, podejrzewaj c administracj
Roosevelta o pewne sprzyjanie komunistom. Konkluzja biskupa Wo nickiego, e
w koniunkturze tej Polska mog a jedynie zyska , wynika a z faktu, e obie partie
zwalcza y si y wrogie Polsce5.

Biskup Wo nicki uczestniczy  w konferencji ameryka skiego episkopatu
odbytego 15 stycznia 1940 r. w Waszyngtonie. W podstawowej uchwale ustalono
sposób dystrybucji funduszów. Zebrane rodki mia y by  przekazane do Polski
za aprobat  ojca wi tego poprzez sekretarza Stanu. Ameryka skim biskupom
chodzi o o wzmocnienie moralne Stolicy Apostolskiej, atakowanej przez
wiernych Polaków. W my l uchwa y rodki mia y by  przekazane na
odbudowanie pozycji Ko cio a w Polsce. Na ten cel przekazano 23 stycznia 1940
r. na r ce Prymasa Polski Augusta Hlonda sum  10 tys. dolarów. Rozdzieli  on j

3  ACU, General Description, Records 1940; APOL, sygn. 100.
4  ACU, General Description, Records 1940; Archiwum Akt Nowych, Ambasada RP

w Waszyngtonie, t. 3159, k.2, (dalej cytuj  AAN).
5  APOL, sygn. 101.
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w ród najbardziej potrzebuj cego duchowie stwa w Polsce i krajach
o ciennych6.

Zgodnie z sugesti  niektórych cz onków Komitet Biskupów planowa
zebrane fundusze lokowa  w jednym z banków w Nowym Jorku, przeznaczaj c
je na kupno rodków ywno ciowych w USA celem przes ania ich do Polski.
My lano o stworzeniu specjalnych organizacji, zakupów w USA i rozdzielczej na
miejscu w Polsce. Plany te przekre li a decyzja rz du niemieckiego, który nie
pozwoli  przedstawicielom Ko cio a na bezpo redni  dzia alno  w Polsce.
Pozwolenia takiego udzielono jedynie Ameryka skiej Komisji Hoovera
i Ameryka skiemu Czerwonemu Krzy owi7.

Przekazywanie funduszy mog o wi c si  odbywa  nie bezpo rednio,
a przez jedn  z tych organizacji po wcze niejszej aprobacie Stolicy Apostolskiej.
Decyzja co do dyspozycji funduszami w du ej mierze zale a a od
przewodnicz cego, biskupa High C. Boyle’a i bp. S. Wo nickiego. Uprawnienia
te mia y, wydaje si  charakter doradczy. Ostateczne s owo nale a o do Stolicy
Apostolskiej. wiadczy o tym sugestia bp. Wo nickiego, gdy wobec
organizowania pomocy dla Polski przez Komisj  Hoovera, radzi  zwróci  si  za
po rednictwem Delegata Apostolskiego do Watykanu o przekazanie 150 tys.
dolarów na konto Komisji. Istotnie t  drog  11 kwietnia 1940 r. przekazano do
Commission for Polish Relief (Comporel) cz  obiecanej sumy w wysoko ci 50
tys. dolarów w celu kupna ywno ci. Okr t z ywno ci  odp yn  z Nowego
Jorku do Szczecina 4 maja 1940 r. adunek zawiera  75 t. t uszczów, 25 t. cukru,
150 t. skondensowanego mleka, 350 t. m ki i 200 t. kaszy. Jeszcze w kwietniu
1940 r. bp Wo nicki wyra a  nadziej  na uzyskanie niebawem zgody Stolicy
Apostolskiej na przekazanie dalszych 100 tys. dolarów do dyspozycji
Comporelu. ywno  pod nadzorem ameryka skim zosta a przekazana „Caritas”
i Radzie G ównej Opieku czej, organizacji charytatywnej powo anej przez
okupanta niemieckiego pod zarz dem polskiego personelu. Prezesem RGO by
hr. Adam Ronikier8.

Fundusze na dzia alno  Komitetu Biskupów Pomocy Polsce mo na by o
uzyska  drog  zbiórek w parafiach. Ju  5 wrze nia 1939 r. na plebanii parafii w.
Jacka w Detroit pod przewodnictwem ks. bp. S. Wo nickiego powsta  Komitet
Niesienia Pomocy Polsce – Polish Relief Committee, który swym zasi giem
ogarn  wi kszo  parafii diecezji detroickiej i by  motorem nap dowym
zbierana funduszów. W diecezji pittsburghskiej w 1940 r. zebrano 50 tys.
dolarów. Przychylno  parafii katolickich do akcji ratunkowej na rzecz Polski
znalaz a odzwierciedlenie w sprawozdaniach biskupów poszczególnych diecezji.
Dodatkowe o ywienie spowodowa o wystosowanie specjalnego apelu do

6  AAN, Amb. W., t.3154, k. 77-78, 80-81.
7  APOL, sygn. 102.
8  APOL, RGO, hr. Adam Ronikier, bez sygnatury.
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wszystkich diecezji, którego autorami byli bp C. Boyle i bp S. Wo nicki.
Decyzj  w tej sprawie podj to w czasie posiedzenia biskupów odbytego po
dokonanej 7 marca 1940 r. intronizacji nowego arcybiskupa Stritch’a.
Arcybiskup b d cy przewodnicz cym Rady Ameryka skich Katolickich
Towarzystw Dobroczynno ci, zwo a  posiedzenie biskupów w celu omówienia
prac „reliefowych” na rzecz ofiar wojny. Uczestniczyli w nim biskupi: High S.
Boyle, John H. Dyffy, Stanis aw Bona i Stefan Wo nicki. W obradach bra  udzia
prezes Comporelu, Chauncey McCormick, referuj c spraw  prac „reliefowych”
swojej organizacji9.

W czasie zebrania ujawni o si  du e zainteresowanie nowego
arcybiskupa Chicago Samuela Stritch’a spraw  udzielenia pomocy ofiarom
wojny w Polsce. Wyrazem tego by o zorganizowanie przez niego Komitetu
Wykonawczego Wydzia u Ratunkowego Hierarchii Katolickiej w celu niesienia
pomocy ofiarom wojny w Europie. Na konferencji w/w Komitetu, odbytej 4 lipca
1940 r. w Chicago postanowiono w czy  si  bezpo rednio, obok
Ameryka skiego Czerwonego Krzy a i innych organizacji, w akcj  niesienia
pomocy ofiarom wojny w Polsce i innych krajach. G ówne biuro Wydzia u
Ratunkowego znajdowa o si  w Nowym Jorku i przez ten wydzia  mia y by
dokonywane wszelkie prace ratunkowe. Obrady toczy y si  w atmosferze
informacji o nowych wypadkach wojennych w Europie – najazdu na Holandi
i Belgi  – które sk oni y do decyzji o po czeniu Wydzia u Ratunkowego dla
Polski z Wydzia em dla wszystkich dotkni tych wojn  narodów.
W konsekwencji sk adki zbierane w polskich parafiach mia y wp ywa  do
ogólnego funduszu. Nie podj to jednak uchwa y likwiduj cej Wydzia  Polski,
maj c na uwadze fakt, e dysponowa  on funduszem, który mia  by
przeznaczony wy cznie na cele polskie. Na konferencji przyj to postanowienia
w sprawie losu uchod ców polskich pracuj cych naukowo o ulokowaniu ich
w polskim Seminarium w Orchard Lake. Koszty utrzymania mia  pokry  Polski
Wydzia  Ratunkowy10.

Ogólny Komitet Biskupów (Bishops’ Relief Committee)

Formalna reorganizacja nast pi a na dorocznej konferencji hierarchii
katolickiej w listopadzie 1940 r. w Waszyngtonie. Powsta  Ogólny Komitet
Biskupów (Bishops’ Relief Committee), natomiast Wydzia  Polski, którego
kierownictwo obj  ks. Feliks Burant zachowa  pewn  autonomi 11. Biskup

9  Archiwum Archidiecezjalne w Detroit, parafia w. Jacka, Komitet Niesienia Ratunku Polsce –
Polish Relief Committee, sygn. 3245, k. 1-116.

10  ACU, General Description, Records 1940; AAN, Amb. W., t. 3159, k. 1-4, 7, 10.; AAN,
Konsulat Generalny w Nowym Jorku, t. 441, k.70-71.

11  AAN, Amb. W., t.2757, k.181; Kons. Gen. NJ, t. 441, k. 156-157.
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Wo nicki uczestniczy  w posiedzeniu. Z o y  raport z ofiar zgromadzonych
w diecezjach i z dystrybucji tych funduszy12. Ze sprawozdania ks. bp.
Wo nickiego wynika o, e w ci gu roku istnienia Biskupiego Komitetu Pomocy
Polakom do 30 listopada 1940 r., uzyskano dochód ze zbiórek w parafiach
katolickich w wysoko ci 397.192,10 dolarów; rozchód na cele polskie wyniós
$ 253.539,46; w kasie pozostawa o $ 143.552,64. Dystrybucj  funduszów
rozpocz to przekazaniem $ 10 tys. do kardyna a A. Hlonda. W dniu 12 marca
1940 r. na rzecz uchod ców polskich w Rumunii, W oszech i na W grzech
przes ano $ 50 tys., 19 marca do Polski $ 46.324,31, 11 kwietnia do
Ameryka skiego Czerwonego Krzy a z przeznaczeniem dla Polski $ 50 tys.,
27 lipca do Portugalii za po rednictwem ks. arcybiskupa w Lizbonie $ 10.000,
17 wrze nia na Kub  za po rednictwem ks. arcybiskupa Caruany, $ 1 tys.,
10 pa dziernika do Polskiego Seminarium w Orchard Lake $ 450, do Komitetu
Katolickiego w Nowym Jorku $ 1.663.42, 26 listopada do Detroit $ 150, 28
kwietnia do Anglii i Francji po $ 30.000, do Szwajcarii $ 20 tys., na W gry i do
Rumunii po $ 2 tys.13.

W dalszej dzia alno ci Komitetu zachowano ustalony sposób dystrybucji.
Zapomogi by y przyznawane na wnioski poszczególnych Delegatów
Apostolskich, kierowane na r ce Delegata Apostolskiego Amleto Cicognani
w Waszyngtonie. Wobec tych ustale  nie przekazano deklarowanej wcze niej na
akcj  Comporelu kwoty $ 100 tys.14.

Biskupi Komitet Pomocy Polakom-Subkomitetem

Biskupi Komitet Pomocy Polakom, b d c ju  od listopada 1940 r.
subkomitetem Ogólnego Komitetu Ratunkowego – Bishops’ War Emergency and
Relief Committee, wys a  6 grudnia 1940 r. przez Delegata Apostolskiego
Amleto Cicognani $ 10 tys. dla uchod ców we W oszech i $ 6 tys. do Portugalii.
Podobnie przez ca y rok 1941 wspomagano uchod ców w kilku krajach Europy
wysy aj c na W gry $ 16 tys., do Rumunii $ 13 tys., do W och i Francji po $ 15
tys.,  do  Hiszpanii  i  Portugalii  po  $  10  tys.,  do  Szwajcarii  $  5  tys.,  do  Bu garii
$ 1 tys. Dnia 7 pa dziernika 1941 r. przekazano biskupowi J. Gawlinie $ 10 tys.
dla Polaków w Rosji Sowieckiej w zwi zku z jego wyjazdem do tego kraju,
gdzie formowa o si  Wojsko Polskie15.

12  Notatki parafialne. Ks. biskup w Waszyngtonie. „Jackowianin”, Miesi cznik parafii w. Jacka,
Detroit, R.16 (1940), nr 11, s. 5.

13  ANN, Amb. W., t. 3159, k. 25; APOL, sygn. 103.
14  Tam e, t. 3160, k.56.
15  APOL, sygn. 104, Bishops’ Committee for Polish Relief. Report of the Treasurer (As of October,

1941), k. 1-2; ACU, General Description, Records 1941.
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Pomoc Polsce

Jednym z priorytetów dzia alno ci Biskupiego Komitetu Pomocy
Polakom by o dotarcie z pomoc  Polsce. W adze niemieckie nie pozwala y na
dzia alno  Ko cio a, dlatego Komitet postanowi  wspó pracowa
z Ameryka skim Czerwonym Krzy em – Commission for Polish Relief
(Comporel) i w 1941 r. przekaza  $ 100 tys. na pomoc Polsce. W marcu 1941 r.
przedstawiciel tych organizacji W. McDonald przeprowadzi  wizyt  instytucji,
które otrzymywa y ameryka sk  pomoc.

W dniu 17 marca W. McDonald rozpocz  inspekcj  polskich instytucji
dobroczynnych w Krakowie, gdzie spotka  si  z Ró  Lubie sk , dyrektork
polskich instytucji dobroczynnych w Krakowie, z hr. Adamem Ronikierem,
prezesem Rady G ównej Opieku czej. „Caritas” od 5 wrze nia 1939 r.
prowadzi a: osiem kuchni i cztery herbaciarni, dwana cie domów noclegowych,
osiem ochronek, dwa domy dla inwalidów, dwa domy dla rekonwalescentów,
jeden dom dla starców. W lutym 1941 r. „Caritas” zatrudnia a 330 opiekunów,
70 lekarzy i 24 piel gniarek, wydano 327.084 niada  i obiadów,
przeprowadzono 8.508 wizyt lekarskich, rozdano 1.046 posi ków chorym,
udzielono 15.850 porad medycznych.

Poinformowano delegata, e w Krakowie 13 tys. dzieci miejscowych
oraz osiem tys. dzieci uchod ców korzysta o z pomocy „Caritasu”. Proszono
o zwi kszenie transportów tranu, mleka, t uszczów, witamin, lekarstw,
materia ów na ubrania, odzie y. W ochronce przy ulicy Warszawskiej 14, Siostry
Nazaretanki opiekowa y si  150 dzie mi. Ochronka przy ulicy Krowoderskiej 71,
prowadzona przez towarzystwo „Ratujmy Matki i Niemowl ta” z pani  Szembek
na czele, opiekowa a si  80 dzie mi. W magazynach przy ul. Krasi skiego 16,
gdzie przechowywane by y dary ameryka skie Biskupiego Komitetu, Delegat
przegl dn  wszystkie raporty otrzymanych darów i spisy wydawanych zapasów
dla poszczególnych instytucji, dokumenty wykaza y cis  kontrol .

Kuchnia dla dzieci im. w. Józefa, ul. Siemiradzkiego 31 codziennie
do ywia a oko o 125 ch opców. Na posi ek po udniowy sk ada  si  chleb
(dostarczony przez Commission for  Polish Relief),  ½ litra  herbaty i  trzy twarde
cukierki, w zast pstwie cukru. W dniu 19 marca, uroczysto  w. Józefa, ch opcy
otrzymali dodatkowo po trzy ma e ciasteczka. Siostry Nazaretanki prowadzi y
dom dla dziewcz t, przy ul. Warszawskiej 14. Budynek w którym znajdowa a si
ochronka i dom zosta  uszkodzony przez dzia ania nieprzyjaciela. ywno  dla
dziewcz t pochodzi a tylko z darów ameryka skich. Siostry nie otrzymywa y
adnej innej pomocy, dlatego wr cz b aga y o nast pne transporty. Kuchnia dla

ludzi wolnych zawodów, ul. Retoryka 12, wydawa a ponad tysi c porcji zupy
dziennie. Kuchnia przy ul. Kanonicznej 14, wydawa a oko o osiemset porcji
zupy dziennie. Wszystkie wy ej wymienione instytucje otrzymywa y wi kszo
ywno ci od Commission for Polish Relief.
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Po przyje dzie do Warszawy, delegat przeprowadzi  pierwsz  inspekcj
w Kuchni Publicznej Polskiego Komitetu Ratunkowego przy ulicy Ockiej.
Kuchnia wydawa a ponad dwa tysi ce posi ków dziennie. W wyodr bnionej
cz ci kuchni grupa kobiet pracowa a nad napraw  ubra . Brakowa o im p ótna,
igie  i nici. Podczas wizyty przygotowywano zup  na w trobiance, ko skim
mi sie i kapu cie. Tego w a nie dnia nie byli w stanie kupi  kartofli, których
z powodu nie ycy nie dowieziono na rynek. Kuchnia ta otrzyma a s onin
z Commission for Polish Relief. Obs uga zapewnia a delegata, e jest to jedyny
ich zapas t uszczu, jaki w ogóle posiadali.

Kuchnia przy ulicy Pasteura mie ci a si  w niedoko czonym budynku
uniwersyteckim. Tutaj przygotowywali zup  na dwa tysi ce osób dziennie.
Poinformowano, e strawa ta zawiera 320 kalorii, zupa by a smaczna. Stacja
od ywiania dzieci na ulicy Ch odnej 45, wydawa a oko o tysi ca porcji dziennie.
W dniu inspekcji, dzieci jad y kapu niak i pi y kaw  zbo ow . W dawnym kinie
„Roma”, ul. Nowogrodzka 49, znajdowa y si  magazyny ywno ci darów
ameryka skich. By y tam ju  niewielkie zapasy ywno ci Comporelu.
Przeprowadzona tam kontrola wykaza a, e sposób magazynowania ywno ,
prowadzenie rachunków oraz rozdzia  ywno ci by y zadawalaj ce.

Delegat przeprowadzi  d ugie rozmowy z polskimi komitetami
ratunkowymi w Warszawie, prezesem b. ministrem Januszem Machnickim,
Andrzejem Ja owieckim i innymi. Otrzyma  od nich raport o sytuacji
ywno ciowej ludno ci miasta Warszawy. Raport by  jasny, logiczny, doskonale

obrazuj cy warunki ycia w okupowanej stolicy. Wskazywa , e najtrudniejsze
b d  miesi ce od czerwca a  do nast pnych zbiorów. Wyliczono, e na
utrzymanie jad odajni, prócz posiadanych zapasów b d  potrzebowali: sto ton
zbo a, 250 ton produktów zawieraj cych krochmal, ry , groch itd., 25 ton
t uszczów, 120 ton mleka – oczywi cie miesi cznie. Przy 120 tonach mleka,
kuchnie by yby w stanie wydawa  po ¼ litra mleka na dziecko dziennie. Brak
równie  myd a. Przy otrzymaniu 21 tonach myd a miesi cznie mo na by by o
wydawa  trzy gramy myd a dziennie na osob . Rada G ówna Opieku cza
przekaza a informacj  delegatowi, e jedyne zapasy t uszczów, jakie w ogóle
posiadali, pochodzi y z darów ameryka skich. Obszerny raport delegat po
powrocie do Stanów Zjednoczonych przekaza  na r ce bp. S. Wo nickiego.
W maju 1941 r. na posiedzeniu Biskupiego Komitetu Pomocy Polakom po
zapoznaniu si  z raportem delegata Comporelu, biskupi powzi li decyzj
przekazania dalszych $ 50 tys. dla Polaków16.

Po dokonaniu centralizacji prac hierarchii w listopadzie 1940 r., Ogólny
Komitet Biskupi zamierza  przeprowadzi  jedn  wspóln  zbiórk  w Stanach

16  APOL, sygn. 105, Raport Przedstawiciela Commission for Polish Relief W. C. McDonalda
z podró y po Polsce, w ko cu marca 1941 r., k. 1-5.
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Zjednoczonych w niedziel  pasyjn  30 marca 1941 r. Biskup Wo nicki apelowa
o poparcie tej akcji: „Dajmy szczodrze, bo wi kszo  tej kolekty pójdzie na
Polaków, albowiem oni s  i b d  w wi kszej potrzebie ni  inni przez d ugi
jeszcze czas… Jak dot d, Ko ció  postara  si  o sprawiedliwy i rzetelny rozdzia
tej pomocy i dopilnuje tak e tego, a eby kredyt za to by  oddany katolickim
ofiarodawcom tutaj w Ameryce. Akcja za  nasza ratunkowa lokalna nie powinna
na tym wcale ucierpie , bo im wi cej takich akcji, tym lepiej. Koniec ko cem,
wszystkie czyni  robot  bardzo potrzebn , a o duplikacj  pomocy nie potrzeba
si  obawia , bo wobec pi trz cych si  potrzeb zadaniu i tak sprosta  trudno…”.

Oprócz kwot przekazanych bezpo rednio przez Komitet Pomocy Polsce,
ju  na pocz tku 1941 r., Ogólny Komitet Biskupi og osi , e $ 100 tys. zosta o
przeznaczone do Papieskiej Komisji Pomocy Polsce. W sierpniu 1941 r. wydano
w Stanach Zjednoczonych i Europie fundusze wysoko ci $ 245 tys. Ponadto na
wi ta Bo ego Narodzenia w 1941 r. Komitet przekaza  $ 300 tys. do papie a

Piusa XII na pomoc dla ofiar wojny w kilkunastu pa stwach. Równie  Polacy
otrzymali du y procent z tych funduszy. Papie  Pius XII przeznaczy  $ 47 tys. do
wyp acenia w samej Polsce, $ 20 tys. przekaza  do Irlandii na pomoc Polakom
i innym uciekinierom i po $ 15 tys. dla Polaków w Portugalii i Rosji
Sowieckiej17.

Pomoc dla Polaków w Rosji Sowieckiej

We wrze niu 1941 r. Polski Czerwony Krzy  w Londynie, Rada Polonii
Ameryka skiej i inne organizacje polonijne w Stanach Zjednoczonych zwróci y
si  do bp. Wo nickiego z pro b  o zorganizowanie wi kszych funduszów na
pomoc dla ponad trzy milionowej rzeszy polskiej ludno ci wywiezionej w g b
Rosji Sowieckiej. Jedn  z osób konferuj cej w tej sprawie z ks. biskupem by
delegat PCK w Waszyngtonie, Sylwin Strakacz. Ks. bp Wo nicki zapewni , e
Komitet Biskupi uruchomi rodki na ten cel z chwil , gdy zostanie
przedstawiony szczegó owy plan dzia ania.

Taki plan sprecyzowany zosta  ju  w listopadzie 1941 r. i przedstawia
si  nast puj co. Istnia y mo liwo ci wysy ki pomocy trzema trasami: z Los
Angeles przez Pacyfik do W adywostoku, z Nowego Jorku drog  do
Archangielska i przez Zatok  Persk . W adze sowieckie umo liwi y bezp atny
przewóz na swych statkach. Jedynym wydatkiem pieni nym by o pokrycie
kosztów ubezpieczenia i ryzyka wojennego.

17  APOL, sygn. 106, Korespondenja bp. Hugh C. Boyle, Pittsburgh z bp. S. Wo nickim, 1941;
Korespondencja Arcybiskupa S. Strich’a z bp. S. Wo nickim, Treasurer of the Bishops’ for
Polish Relief, 1941. Tam e, The Budget, S. Wo nicki, Treasurer Bishops’ Committee for Polish
Relief, April 8, 1942, k. 1-2.; ACU, General Description, Records 1941.
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W adze sowieckie sprzeciwia y si  jakimkolwiek akcjom organizacji
spo ecznych na terenie swojego kraju, przesy ki mia y by  nadawane przez
Ambasad  RP w Waszyngtonie i adresowane do Ambasady RP w Rosji
Sowieckiej. By o po danym, by w skrzyniach znalaz y si  druki lub listy
informuj ce o nadawcy przesy ek. Tak e we W adywostoku transporty mia y by
przej te przez wys anników Ambasady Polskiej i dostarczone do miejsca
w a ciwej dystrybucji. Trasa tej ekspedycji wydawa a si  najkrótsz  i najbardziej
pewn . Czyniono wi c zabiegi, by w jak najszerszym zakresie skorzysta  z tej
mo liwo ci. Równie  Rada Polonii Ameryka skiej, która wysy a a z Nowego
Jorku cz  transportów odzie y do Archangielska, zamierza a wysy a  drog
przez Pacyfik transport warto ci $ 150 tys. Pieni dze mo na by o przekazywa
firmie kalifornijskiej, która przygotowywa a transporty i dostarcza a je na statki.
Wydaje si , e Komitet Biskupów nie zd y  skorzysta  z przedstawionej
powy ej mo liwo ci wysy ki. Wybuch wojny z Japoni  odci  drog  transportu
przez Pacyfik.

Biskup Wo nicki zamierza  uzyska  od Ogólnego Komitetu Biskupiego
sum  kilkudziesi ciu tysi cy dolarów. Asygnowanie rodków uzale ni  od
wcze niejszego rozpocz cia dzia a  ratunkowych na rzecz Polaków w Rosji
przez Rad  Polonii Ameryka skiej. Maj c wtedy pewno , e przesy ki docieraj
na miejsce przeznaczenia, móg  czyni  takie starania. Udzielenie pomocy w tym
wypadku by o pal c  potrzeb . W zwi zku z tym Ogólny Komitet Biskupi
zrezygnowa  z pierwotnego planu wys ania specjalnej misji ratunkowej do Rosji,
której przygotowanie zaj oby zbyt wiele czasu.

Sprawa niesienia pomocy Polakom w Rosji Sowieckiej omawiana by a
na specjalnie zwo anej konferencji biskupów w Waszyngtonie na pocz tku marca
1942 r. Uczestniczy  w niej ks. bp Wo nicki. Skierowa  on do Zarz du Komitetu
list informuj cy, e w Rosji Sowieckiej znajduje si  ponad trzy miliony Polaków,
w tym 150 ksi y katolickich, i e zgodnie z uk adem z 30 lipca 1941 r.,
zawartym mi dzy rz dem RP na uchod stwie a Rosji Sowieckiej, maj  oni
swobod  do wype niania religijnych praktyk. W odpowiedzi na apel bp.
Wo nickiego Ogólny Komitet Biskupi przyzna  w marcu 1942 r. sum  w
wysoko ci $ 100 tys. By o to potwierdzeniem, e biskupi ameryka scy wstawiali
si  za ka dym cierpi cym i znajduj cym si  w ci kim po o eniu cz owiekiem.
Bp Wo nicki apelowa  o szczodre poparcie tego odcinka akcji ratunkowej,
informuj c o tragicznych warunkach egzystencji Polaków w Rosji Sowieckiej18.

18  AAN, Amb. W., t. 3161, k. 313; t. 3162, k. 286-287; t. 3163, k. 312; S. Wo nicki, Uwagi
Ksi dza Proboszcza, „Jackowianin”, R. 17 (1942), nr 4, s.3.
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Wschodni Podkomitet Ksi y

Do akcji pomocy Polakom w Rosji Sowieckiej w czy  si  Biskupi
Komitet Pomocy Polakom. Z inicjatywy bp. Wo nickiego zosta  z niego
wy oniony Wschodni Podkomitet Ksi y (Bishop’s Committee for Polish Relief,
Eastern Sub-Committee) pod przewodnictwem ks. pra . Ignacego Szudrowicza.
Zadaniem jego by  zakup „reliefu” dla polskiej ludno ci w Rosji Sowieckiej.
Dnia 31 marca 1942 r. delegacja Podkomitetu w sk adzie: ks. I. Szudrowicz –
przewodnicz cy, ks. Józef Maj, ks. Franciszek Szubi ski, ks. Piotr Klekotka
cz onkowie, odby a rozmow  z Sylwinem Strakaczem, konsulem generalnym RP
w Nowym Jorku, w czasie której przedstawiono cele i sposoby dzia ania.

yczeniem Komitetu by o skierowanie ca ej zapomogi przyznanej przez Ogólny
Komitet Biskupi na r ce bp. J. Gawliny w Londynie. W czasie pobytu bp.
Gawliny w ZSRR mia a by  wys ana pomoc do jego wy cznej dyspozycji.

Delegaci pragn li uzyska  informacje o przebiegu i dystrybucji
transportu, a tak e zgod  ze strony ambasadora polskiego w Rosji prof. S. Kota
na kontrol  dystrybucji przez bp. Gawlin  lub po jego wyje dzie przez osob
upowa nion . W zwi zku z podj tymi przez Podkomitet staraniami o nabycie
m ki na wypiek op atków, wina mszalnego, ksi ek do nabo e stwa, ró a ców
i innych przedmiotów kultu, konsul Strakacz zwróci  uwag  delegacji na
konieczno  uzyskania specjalnej zgody w adz sowieckich na tego rodzaju
przesy ki. Sprawozdanie z przebiegu spotkania zosta o niebawem przedstawione
biskupowi Wo nickiemu, który uzna  jego wynik za miarodajny i zadawalaj cy.

W przes anych sprawozdaniach bp. J. Gawliny do bp. Wo nickiego
z prac w Rosji Sowieckiej wynika, e uda o si  przes a  pewne ilo ci op atków,
wina mszalnego, ró nych przedmiotów kultu, modlitewników. Bp Gawlina
spe niaj c w ró nych miejscowo ciach prace duszpasterskie w obozach
wojskowych rozdawa  o nierzom i ludno ci cywilnej rozdawa  ró a ce,
ksi eczki i inne przedmioty kultu. W 1942 r. Wojsko Polskie gen. W. Andersa
opu ci o tereny Rosji Sowieckiej. Mo liwo  niesienia pomocy dla pozosta ej
tam ludno ci cywilnej istnia a do kwietnia 1943 r., tj. do ujawnienia przez
Niemców grobów w Katyniu.

Spodziewano si , e Ogólny Komitet Biskupi przeznaczy na ten cel
ponad jeden milion dolarów. Prawdopodobnie tak si  nie sta o. wiadcz  o tym,
nast puj ce s owa bp. Wo nickiego, wypowiedziane z racji maj cej si  odby
4 kwietnia 1943 r. specjalnej zbiórki Komitetu Biskupów, dla niesienia pomocy
ofiarom wojny: „…z tej w a nie kolekty korzysta  i nadal b dzie korzysta  bp J.
Gawlina w niesieniu pomocy Polakom na Bliskim Wschodzie. Z tej kolekty
posz o na cele polskie przesz o trzysta pi dziesi t tysi cy dolarów zesz ego
roku, a w trzech latach przesz o milion dolarów”. Mo na wi c przypuszcza , e
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kwota ponad $ 350 tys. zosta a zu yta na pomoc uchod com polskim
przewiezionym z Rosji Sowieckiej do Iraku.

Fakt finansowania przez Ogólny Komitet Biskupi pomocy dla Polaków
w Rosji Sowieckiej prawie zupe nie wstrzyma  dotacje na konto Biskupiego
Komitetu Pomocy Polakom. W ci gu 1941 r. otrzymano zaledwie $ 14.308.37,
w tym tylko po ow  z funduszów Ogólnego Komitetu. Reszta pochodzi a z ofiar
indywidualnych. W 1942 r. wstrzymano w ogóle dotacje z tego ród a,
a uzyskana na ten rok kwota zaledwie w wysoko ci $ 1.054.51 pochodzi a z ofiar
indywidualnych. Dystrybucja na rok 1943 zamkn a si  kwot  oko o $ 11 tys.
przeznaczon  na cele organizacji: Catholic Commission for Refugees, Aliance of
Polish Refugees Detroit Circle, Polskiego Seminarium w Orchard Lake,
opiekuj cych si  uchod cami polskimi na terenie Stanów Zjednoczonych.

W porównaniu z pierwszym rokiem dzia alno ci, gdy Biskupi Komitet
Pomocy Polakom dzia a  jako samodzielna jednostka i uzyska  kwot
w wysoko ci $ 397.603.92, lata 1941 i 1942 mo na uzna  za nieudane. Kolejne
lata przynios y pozytywn  zmian . Dochody Biskupiego Komitetu Pomocy
Polakom do 1950 r. kszta towa y si  nast puj co: w 1943 r. wp yn o
$ 79.713.91; w 1944 r. – $ 59.541.46; w 1945 r. – $ 150.556.27; w 1946 r. –
$ 402.559.27; w 1947 r. – $ 300.028.48; w 1948 r. – $ 225.042.36; w 1949 r. –
$ 375.045.78; w 1950 r. – $ 483.83. W sumie za lata 1939-1950 Biskupi Komitet
Pomocy Polakom dysponowa  kwot  $ 2.005.927.6619.

Dystrybucja funduszami w latach 1943-1960

W 1943 r. staraniem ks. bp. S. Wo nickiego Biskupi Komitet Pomocy
Polakom podj  si  finansowania kszta cenia ochotników do pracy w powojennej
Polsce. Pierwszym krokiem w realizacji tego zamierzenia by a odezwa Komitetu
Biskupów, któr  rozes ano do kilkudziesi ciu pism, g ównie polskich na terenie
Stanów Zjednoczonych. Celem jej by o rozpropagowanie powzi tej idei
i przeprowadzenie rekrutacji ochotników, którzy uko czyli kolegia ze stopniem
baka arza i gotowi byli pracowa  w Polsce powojennej przynajmniej przez dwa
lata. Aby te prace nabra y realnych kszta tów ks. bp Wo nicki mianowa  Komitet
do prowadzenia akcji rekrutacyjnej, w sk adzie: dr Roman Haremski, profesor
socjologii na Uniwersytecie Loyola w Chicago; Cecylia Pisula, graduantka
Catholic School of Social Work i pracowniczka spo eczna w Pittsburgh Catholic
Charities oraz przewodnicz ca Komitetu Klara wieczkowska, sekretarka
Generalna Ligi Spraw Polskich i cz onkini Dyrekcji National Catholic Charities.

19  AAN, Amb. W., t. 3163, k. 308-309, 307; t. 3167, k. 389; APOL, sygn. 107, Activities of the
Bishops’ Committee for Polish Relief 1945-1950, S. Wo nicki, Bishop of Saginaw, k. 1-4, July
25, 1950; ACU, General Description, Records 1950.
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Zg oszenia mo na by o nadsy a  do cz onków Komitetu lub wprost do
ks. bp. Wo nickiego. Niebawem po ukazaniu si  odezwy poinformowano, e dla
oko o dwudziestu kandydatów przewidziano stypendia z funduszu Komitetu
Biskupów na ca kowite lub cz ciowe pokrycie op at szkolnych i kosztów
utrzymania w okresie dwuletnich studiów w Catholic School of Social Work na
Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie. W zale no ci jednak od rozwoju
wypadków wojennych kursy mia y by  odpowiednio skrócone20.

Nauczanie rozpocz to w styczniu 1944 r. Raport konsula RP w Detroit,
z grudnia 1944 r. informowa , e akcja szkolenia pracowników spo ecznych
rozwin a si  zgodnie z programem. W dziewi ciu wy szych uczelniach na
terenie Stanów Zjednoczonych prowadzone by y kursy w ramach dwuletnich
studiów uniwersyteckich a tak e w zakresie specjalnych wieczorowych kursów
seminaryjnych, obejmuj cych cztery dziesi ciotygodniowe okresy szkolenia
(Social Workes Aides). Nad prawid owym przebiegiem akcji czuwa , urz duj cy
w Detroit, Polski Komitet dla Pracowników Spo ecznych.

W dniu 26 listopada 1944 r. w Kolegium Marygrove w Detroit odby o
si  uroczyste zako czenie 40. tygodniowych kursów seminaryjnych na tym
terenie. Dyplomy wr czy  ks.bp Wo nicki, wyg aszaj c przy okazji tej
uroczysto ci przemówienie, w którym zobrazowa  dzia alno  pomocow
hierarchii katolickiej a Ameryce na rzecz Polski. Drugi kurs w Kolegium
Marygrove, z programem analogicznym jak zako czony, mia  si  rozpocz
w po owie stycznia 1945 r. Na 13 maja 1945 r. Komitet Pracowników
Spo ecznych zwo a  w Kolegium Marygrove w Detroit walne zebranie delegatów
z uniwersytetów, na których prowadzone by y przedmiotowe kursy, w celu
zapoznania si  i poczynienia przygotowa  do wspó pracy w Polsce, a zarazem
nakre lenia planów zorganizowania klubu graduantów. Uczestniczy  w zebraniu
inicjator i kierownik ca ej akcji ks. bp Wo nicki21.

Rezultaty kszta cenia kadr pracowników spo ecznych dla powojennej
Polski by y nast puj ce: Kursy pracy spo ecznej uko czy y 194 osoby.
Graduanci otrzymali dyplomy z podpisem ks. bp. Wo nickiego i dziekana
uniwersytetu. Studiowali w nast puj cych placówkach naukowych: 1. Marywood
Kolegium – Scranton, Pa. – cztery osoby. 2. Loyola University – Chicago, Ill. – 2
kursy – 49 osób. 3. Canisius College – Buffallo – 2 kursy – 43 osoby. 4. Fordham
University – New York – 13 osób. 5. Duquesne University – Pittsburgh – 22
osoby. 6. St. Joseph College – Philadelphia, Pa – 20 osób. 7. Notre Dame College
– Cleveland – 16 osób. 8. Marygrove College – Detroit, Mi. – 2 kursy – 21 osób.
9. Aquinas College – Grand Rapids, Mi. – sze  osób. 14 osób otrzyma o stopie

20  AAN, Kons. Gen. N.Y., t. 454, k. 109-110.
21  AAN, Amb. W., t. 2758, k. 285-286; Zjazd delegatów Kursów Pracy Spo ecznej dla powojennej

Polski w Kolegium Marygrove w Detroit, „Dziennik Polski” (Detroit), R. 41 (1945), nr 111, s.12.
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magistra pracy spo ecznej: na Loyola University – cztery osoby, w National
Catholic School of Social Service, Washington, DC – dziesi  osób.

Komitet Pracowników Spo ecznych ufundowa  równie  stypendium
studentce, która otrzyma a stopie  baka arza Sztuk Wyzwolonych w De Paul
University w Chicago, a tak e przez dwa lata p aci  stypendia dla trzech kobiet
s u cych w Armii Polskiej i sze ciu studentek. Da o to liczb  218 studentów,
którzy uko czyli przedmiotowe kursy. Poza t  liczb  studentów zg osi o si  do
Komitetu 35 osób: zawodowych pracowników spo ecznych (social workers),
piel gniarek, dietetyczek i techników – co tworzy o grono 253 osób gotowych do
wyjazdu i pracy w Polsce.

Sprawozdanie Komitetu Pracowników Spo ecznych dla powojennej
Polski przed o one 1 pa dziernika 1946 r. nie potwierdza o nale ytego
zatrudnienia przygotowanej fachowej kadry. Rada Polonii Ameryka skiej
zaanga owa a trzech m czyzn, którzy od kilku miesi cy pracowali w Polsce.
Pracowa a tam równie  siostra Maria Magdalena, absolwentka National Catholic
School of Social Service. Dwie osoby: Renata Raczkowska i Helena Sadowska
pracowa y w kolonii Santa Rosa w Meksyku. War Relief Services – NCWC
zaanga owa o Józefa Wnukowskiego, który sp dzi  dwa lata na wizytacj
terenów, gdzie znajdowali si  Polacy. Przyzna  nale y, e nie by y to
zadawalaj ce efekty pracy w porównaniu z wk adem poniesionym na kszta cenie.
Problem jednak le a  po stronie urz dników komunistycznej aparatury, która nie
chcia a wpuszcza  do Polski ameryka ski personel22. Jak wykaza y zachowane
dokumenty w IPN, wszyscy pracownicy ameryka skich instytucji
charytatywnych w Polsce byli uwa ani za szpiegów. W pó niejszych procesach
o szpiegostwo, zarzucano, e oskar eni utrzymywali kontakty z bp. Wo nickim,
F. wietlikiem, H. Osi skim, z Rady Polonii Ameryka skiej23.

Pomoc Biskupiego Komitetu Pomocy Polakom w ró nych krajach

Palestyna

Biskupi Komitet udziela  pomocy Centrali Katolickiego Duszpasterstwa
w Palestynie z siedzib  w Jerozolimie. Central  zorganizowa  w 1941 r.
przebywaj cy tam od wrze nia 1940 r. bp Rado ski. Gdy w kwietniu 1942 r.
zosta  on powo any na cz onka Rady Narodowej w Londynie, kierownictwo

22  APOL, sygn. 122, Sprawozdanie z dzia alno ci Komitetu Pracowników Spo ecznych dla
Powojennej Polski pod auspicjami Bishop’s Committee for Polish Relief i Ligi Katolickiej od
dnia 1 pa dziernika 1944 do 1 pa dziernika 1946, s.1-6.

23  APOL, sygn. 1245, Wypisy z dokumentów Instytutu Pami ci Narodowej w Warszawie
dotycz cych dzia alno ci charytatywnej ameryka skich instytucji w latach 1945-1950,
Warszawa 2005, s.234.
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O rodka obj  ks. pra . Tomasz Reginek, wikariusz generalny biskupa polowego
J. Gawliny. Prowadzi  on dzia alno  w ród ok. pi ciotysi cznej rzeszy Polaków
przebywaj cych w 15 ró nych miejscowo ciach. Wsz dzie tam znajdowa y si
polskie kaplice, a na terenie wi kszych o rodków funkcjonowa y tak e polskie
szko y. Katolickie Duszpasterstwo Polskie w Palestynie finansowa o „Tygodnik
Katolicki” o nak adzie dwóch tys. egzemplarzy, za  ka dego miesi ca wydawano
jako dodatek do tygodnika jedn  broszurk  po wi con  problemom uchod ców.
W o rodkach polskich dzia a y Sodalicje Maria skie, które oprócz pracy nad
w asnym yciem wewn trznym prowadzi y akcj  katolick  i charytatywn  w ród
uchod stwa polskiego, chorych i wi niów.

W Bejrucie istnia o Seminarium Duchowne, którego rektorem by  ks.
Kamil Kantak. Ks. Tomasz Reginek, jako wikariusz generalny utrzymywa
kontakty z uchod cami i rektorami Polskich Misji Katolickich w Indiach, Iranie,
Syrii, co poci ga o tak e du e wydatki administracyjne. Mianowany zosta
równie  przez biskupa J. Gawlin  administratorem i kuratorem obu Polskich
Domów w Jerozolimie. Prowadzi  szerok  akcj  katolick , popieraj c poczynania
instytucji, które mia y chroni  przed komunizmem. Pokry  koszty wydawnictwa
„W Imi  Bo e”, a tak e znaczn  cz  nak adu „Na ladowanie Chrystusa”
Tomasza a Kempis, udziela  zapomóg ludziom starym, biednym i chorym.
Przytoczone powy ej fakty, cz ciowo tylko obrazuj  prac  ks. Tomasza
Reginka. Kierowa  on szczegó owe sprawozdania z dzia alno ci podleg ej mu
placówki na r ce ks. biskupa Wo nickiego, w których wr cz z aptekarsk
dok adno ci  rozlicza  si  z wydatkowanych kwot. Biskup Wo nicki z pe nym
uznaniem i zaufaniem odnosi  si  do dzia alno ci ks. Tomasza Reginka.
Wyrazem tego by o finansowanie jego dzia alno ci. Pierwsza kwota w wysoko ci
$ 10 tys. zosta a przekazana 3 listopada 1943 r. na r ce biskupa polowego.
Nast pne kierowa  wprost na adres ks. T. Reginka, do czasu jego pobytu na tym
terenie, tj. do 1946 r. Udzielone w ci gu tego okresu dotacje zamkn y si  kwot
$ 70.01624.

Meksyk

W nast pstwie porozumienia zawartego przez gen. W. Sikorskiego
z rz dem meksyka skim, cz  tu aczy z Rosji Sowieckiej, którzy wyjechali
latem 1943 r. drog  przez Indie, znalaz a go cin  w Meksyku. Stanowili ono

24  APOL, sygn.150, Financial Report Bishops’ Committee for Polish Relief, Most Rev. Stephen S.
Woznicki, Treasurer, k. 21-25. 28 grudnia 1943 r. przekazano – $ 10 tys.; 22 sierpnia 1944 r. –
$ 20 tys.; w 1945 r., 20 marca – $ 30 tys., 7 listopada – $20 tys.; R. Nir, Katolickie
Duszpasterstwo Polskie w Palestynie, „Dziennik Polski” R.78 (1981), nr 151, s.6; Ten e,
Dzia alno  duszpasterstwa polonijnego w Palestynie w 1942-1946,  „Dziennik  Polski”,  R.  78
(1981), nr 153, s. 6.
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grup  oko o 1500 osób, w wi kszo ci kobiety i dziewcz ta, a w ich ogólnej
liczbie 264 sierot. Oprócz Rady Polonii Ameryka skiej, która otoczy a opiek
obóz w Santa Rosa, Biskupi Komitet Pomocy Polakom roztoczy  nad
przebywaj cymi tam uchod cami opiek  religijn . Skarbnik Komitetu ks. bp S.
Wo nicki ju  w lipcu 1943 r. wyasygnowa  pomoc finansow  na r ce ks.
Leonarda Kaszy skiego, udzieli  jej równie  w latach 1944 i 1945, cznie
w wysoko ci $ 20.012. W latach 1944-1947 przekaza  te  cznie $ 20 tys. na
konto Sióstr Felicjanek, pracuj cych w Santa Rosa. Organizowa y one szko y,
by y nauczycielkami i prowadzi y sierociniec25.

Pomoc dla biskupa polowego Józefa Gawliny

Poka na suma przekazana zosta a tak e do dyspozycji biskupa polowego
Józefa Gawliny. Dzi ki temu móg  on prowadzi  rozleg  dzia alno  w ród
rozrzuconych po wiecie emigrantów. Jako biskup polowy Wojsk Polskich wraz
z polskim o nierzem przemierza  szlaki wojenne, by  na froncie we W oszech,
Francji, Belgii, Holandii i w Niemczech. Bra  udzia  w bitwie pod Monte
Cassino. Przebywa  w 1941 r. w Rosji Sowieckiej jako wizytator apostolski dla
Polaków wywiezionych do tego kraju. Od pa dziernika 1941 r. by
ordynariuszem Polaków, którzy opu cili Rosj  Sowieck  i rozproszyli si  po
Persji, Iraku, Syrii, Libanie, Palestynie, Egipcie, Afryce Wschodniej, Indiach,
a nawet w Nowej Zelandii i Australii, jak równie  w ca ej Europie.

Od 1945 r. by  ordynariuszem Polaków w Niemczech i Austrii, a od roku
1949 z woli ojca w. Piusa XII opiekunem duchowym wychod stwa polskiego.
Bp S. Wo nicki popiera  dzia alno  bp. Gawliny, czego dowodem by y dotacje
z funduszów Komitetu Biskupiego, przekazywane na jego adres. Suma tych
dotacji w latach 1943-1950 zamkn a si  kwot  ponad $ 300 tys. Biskup Gawlina
rozlicza  si  z otrzymanych kwot bardzo skrupulatnie. Prowadzi  systematyczn
korespondencj  z biskupem Wo nickim, przesy a  na jego r ce dok adne
sprawozdania finansowe. Donosi  o przedsi wzi ciach, które by y mo liwe
dzi ki posiadanym funduszom26.

W kwietniu 1945 r. potwierdzaj c odbiór kolejnej kwoty nades anej na
jego r ce do Londynu skierowa  do biskupa Wo nickiego tak  informacj :
„Obecnie nades ana kwota jak i poprzednie przyczyni y si  do utrzymania
i kszta cenia alumnów polskich w seminariach na terenie Wielkiej Brytanii, do

25  APOL, sygn. 151, Financial Report Bishops’ Committee…k. 20, 24-26, 28.
26  Z. Kotkowski, Biskup Polowy Ks. Józef Gawlina. Bagdad-Londyn, „Rytm”, Londyn 1964; S.

Weso y, Arcybiskup Józef Gawlina (1892-1964), w: Duchowie stwo polskie w wiecie.
Materia y VII Mi dzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Papieski Uniwersytet
Urbania ski, Rzym, 17-18 pa dziernika 2002, pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Oficyna
Wydawnicza Kucharski, Toru  2002, s. 356-360.
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rozpowszechniania wydawnictw katolickich jak i prasy katolickiej. Z funduszu
tego idzie równie  pomoc w kszta ceniu biednych dzieci polskich nie mówi c ju
o pomocy materialnej dla wojska. Pieni dze przes ane przez Wasz  Ekscelencj
przyczyniaj  si  nie tylko do ul enia doli uchod ców polskich, ale równie  do
przygotowywania m odego pokolenia polskiego do ci kie pracy i zada  jakie
przed nimi stoj ”.

W ko cu 1945 r. informowa  bp. Wo nickiego o sytuacji w obozach
polskich w Niemczech, gdzie uda  si  z wizytacj  i wyra a  wdzi czno  za
pomoc: „Bóg Wam wszystkim zap a  za Wasz  dobro  i askawo . Nie macie
poj cia jak nas wasza braterska mi o  wzrusza, gdy widzimy, e wiat si  od nas
odwraca, bo si  nieco wstydzi, a wy pozostali cie wierni. Stokrotne wam Bóg
zap a  za wszystko co cie dla nas uczynili”. Warte przytoczenia wydaje si  tak e
kolejne uczucie wdzi czno ci wyra one w lipcu 1949 r. po otrzymaniu kolejnej
dotacji: „Z ca ego serca dzi kuj  Waszej Ekscelencji za ten nowy dowód
nadzwyczajnej yczliwo ci dla naszej biednej sprawy. Bez pomocy Ameryki,
a zw aszcza Waszej Ekscelencji nie by aby ani Polska katolicka ani te  my
rozproszeni poza jej granicami Polacy zdolni do przeprowadzenia zada
duszpasterskich. Niech Bóg Sprawiedliwy i Matka Naj wi tsza wynagrodz
Waszej Ekscelencji hojnie za tyle szlachetno ci, dobroci i bystro ci”27.

Zapewne z por czenia biskupa Gawliny, ks. bp Wo nicki udzieli
subwencji finansowych na dzia alno  ks. pra . Staniszewskiego, delegata
ko cielnego do Veritas Foundation za o onej w Londynie przez bpa Gawlin  po
zako czeniu wojny. W latach 1946-1950 przekazano cznie $ 40 tys. Podobnie
przes a  zapomog  wikariuszowi generalnemu na Niemcy ks. pra .
Lubowieckiemu prowadz cemu dzia alno  na tym terenie od 13 listopada 1945
r. Pieni dze w sumie ponad $ 18 tys. przekazane zosta y dopiero w lipcu
i grudniu 1950 r., i by y prób  ul enia ci kim warunkom ksi y w Niemczech.
Decyzja ta zrodzi a si  po rozmowie z ks. Alojzym Wycis o, dyrektorem Polskiej
Sekcji War Relief Services – NCWC28.

Organizacja ta przekaza a w latach 1947-1949 na konto Biskupiego
Komitetu Pomocy Polakom w sumie $ 40 tys. Zaznaczono, e pieni dze te winny
by  wykorzystane przez potrzebuj cych na terenie Bliskiego Wschodu, Afryki,
Indii,  Niemiec  i  Francji,  za  ostatnie  dwie  kwoty  po  $  10  tys.  przez  polskich

27  APOL, sygn. 152, Korespondencja Gawliny do Wo nickiego, Londyn, 13 kwietnia 1945.
28  APOL, sygn.153, Financial Report Bishops’ Committee …, k.19-22, 24-26, 28-29, 31-33.

Szczegó owo przekazywanie funduszów bpowi Gawlinie przedstawia o si  nast puj co: 1943 r.,
16 lutego – $ 1 tys., 15 maja, 3 listopada, 16 grudnia po $ 10 tys.; 1944 r., 10 pa dziernika – $ 10
tys.; 1945 r., 30 marca – $ 15 tys., do Rzymu i $ 5 tys. do Londynu i 7 listopada – $ 10 tys. do
Londynu; 1946 r., 30 lipca po $ 10 tys. do Rzymu i Londynu; 1947 r., 3 czerwca i 16 grudnia –
po $ 10 tys.; 1948 r., 22. czerwca – $ 10 tys. i 5 pa dziernika – $ 3 tys., 1949 r., 24 czerwca –
$ 10 tys., 20 grudnia – $ 30 tys.; 1950 r., 21 czerwca – $ 20 tys., 8 grudnia – $ 10 tys.; R. Nir,
Duszpasterstwo dla Polaków w Wielkiej Brytanii, „Dziennik Polski”, R. 78 (1981), nr 190, s.8.
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ksi y we Francji i Niemczech. W a nie z tych ostatnich funduszów korzysta
równie  ks. pra . Lubowiecki.

Kolejn  pozycj  w rejestrze wydatków Komitetu Biskupiego Pomocy
Polakom stanowi o Seminarium Polskie w Pary u, któremu od 1948 do 1951 r.
udzielona zosta a pomoc w wysoko ci ponad $ 50 tys.29.

Dnia 22 czerwca 1948 r. ks. bp Wo nicki przekaza  $ 9 tys. na potrzeby
Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku. By a to b yskawiczna odpowied  na
pro b  Edwarda Witkowskiego o wsparcie finansowe wyra one w li cie z dnia
4 czerwca. Pieni dze potrzebne by y w celu op acenia wyk adów polonistyki na
Fordham University i prac organizacyjnych w czasie od 1 czerwca 1948 r. do 31
maja 1949 r. Spraw  stara  o powo anie katedry polonistyki na tym e
uniwersytecie zainteresowano bp. Wo nickiego ju  w pocz tku 1948 r. widz c
w nim mediatora z ró nymi organizacjami polonijnymi i w adzami, od których
zale a a zgoda na uskutecznienie projektu. Biskup Wo nicki wykorzysta  swoje
mo liwo ci. Zabiegi nie okaza y si  daremne. Projekt zosta  urzeczywistniony
jesieni  1948 r. W li cie z po owy pa dziernika 1948 r. prof. Domaradzki donosi
bp Wo nickiemu o rozwoju ca ego przedsi wzi cia. Wyk ady na Wydziale
Polonistyki na Uniwersytecie Fordham rozpocz y si  z nowym rokiem
akademickim we wrze niu 1948 r.30.

Indie

Pomoc Ameryka skiego Biskupiego Komitetu Pomocy Polakom
w Indiach zapocz tkowana zosta a niezw ocznie po przybyciu pierwszych
transportów uchod ców polskich i dzieci ewakuowanych z Rosji Sowieckiej do
Indii, po przej ciu przez Persj  w roku 1943. Akcj  pomocy kierowa  ówczesny
arcybiskup Bombaju J.E. ks. H.E.Roberts, wielki przyjaciel Polaków, otrzymuj c
fundusze $ 10 tys. wprost od Komitetu Biskupiego. W ród potrzeb, które
domaga y si  jak najszybszej realizacji, na pierwsze miejsce wysuwa a si
kwestia zorganizowania szpitala polskiego w Bombaju. Inicjatyw  w tym
wzgl dzie wysun a tamtejsza Delegatura PCK, która te  przej a kierownictwo
tego szpitala. Dzi ki pomocy Komitetu Biskupiego w krótkim stosunkowo
czasie, bowiem w po owie 1944 r. powsta  w Bombaju Szpital Polski
ufundowany w 62% z funduszów Biskupiego Komitetu i jako g ówny fundator

29  APOL, sygn. 154, Korespondencja Gawliny Wo nickiego z Biskupim Komitetem Pomocy
Polakom z lat 1947-1949; Korespondencja Gawliny z Rektorem Seminarium Polskiego
w Pary u, ks. pra . Antonim Banaszakiem z lat 1945-1960.

30  APOL, sygn. 155, Financial Report Bishops’ Committee…, k. 30; R. Nir, Polonistyka na
Uniwersytecie Fordham, „Dziennik Polski”, R. 79 (1982), nr 41, s. 8.
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postawi o warunek, e b dzie on s u y  tylko uchod com i w ca o ci b dzie
przeniesiony kiedy  do prawdziwie wolnej Polski31.

Wzorowo urz dzony i prowadzony Szpital Polski posiada  40 ó ek,
zatrudnia  17 lekarzy ró nych specjalistów. Kierowano do niego powa nie
chorzy uchod cy ze wszystkich polskich o rodków w Indiach. Wkrótce potem
Komitet Biskupi pospieszy  z pomoc  Szpitalowi Polskiemu w O rodku Karachi,
zorganizowanemu przez Delegatur  Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej,
zasilaj c go w miar  mo no ci sprz tem i lekarstwami nades anymi z Ameryki.

Równolegle z tym wiadczenia Komitetu Biskupiego w pocz tkowym
okresie organizowania pomocy i opieki nad uchod cami z Rosji Sowieckiej, sz y
w innych kierunkach: 1. Delegaturze Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej
pomoc finansowa na realizacj  kulturalnych potrzeb, których w asnymi
rodkami, wobec nap ywu du ej liczby uchod ców na teren Indii – zaspokoi  nie

by a w stanie. 2. Delegaturze Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia
Publicznego na zakup pomocy szkolnych dla Gimnazjum Polskiego, wspania y
dar w postaci kompletnego gabinetu fizycznego oraz na zaopatrzenie Szkó
Powszechnych w najniezb dniejsze pomoce naukowe a tak e podr czniki do
nauki j zyka angielskiego. Zwi zkowi Harcerstwa Polskiego na zakup sprz tu
dla szkolenia harcerzy, na zakup mundurków harcerskich, na ich stacj
meteorologiczn .

Z pocz tkiem 1944 r. ks. Kazimierz Bobrowski zosta  mianowany
rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Indiach. Od tego czasu Ameryka ski
Biskupi Komitet Pomocy Polakom powierzy  w jego r ce ca  akcj  pomocy. Ks.
Bobrowski przyst pi  do powierzonego zadania z ca ym zapa em, ujmuj c od
pierwszych chwil prac  w pewien system i ramy organizacyjne. Z ks. rektorem
wspó pracowali nast puj cy ksi a: 1. Ks. Leopold Dallinger, wikariusz osady
pod nazw  Kolhapur, licz cej oko o 3.500 osób, g ównie dzieci, by  katechet
i nauczycielem aciny w Kolegium, szkole redniej. Z powodu strasznych
prze y  w Rosji i obecnej ci kiej pracy jego zdrowie si  znacznie pogorszy o.
2. Ks. Jan Przybysz by  wikariuszem ks. Dallingera, poza duszpasterstwem uczy
w Kolegium i szkole podstawowej. 3. Ks. Franciszek Pluta by  dyrektorem domu
dla sierot w Jamnagar, który mie ci 250 dzieci, uczy w szkole podstawowej. By
dobrym organizatorem, kiedy ca a osada by a zagro ona epidemi  malarii. Ale
w wyniku niezmordowanej pracy jego i jego pomocników zagro enie zosta o
usuni te. 4. Ks. Antoni Jankowski pracowa  w obozie przej ciowym. W miar
jak konwoje z uchod cami nieustannie przyje d aj  z Persji i Karachi, uchod cy

31  R. Nir, Pomoc Biskupów Ameryka skich dla Polaków w Indiach w latach 1943-1948,
„Duszpasterz Polski Zagranic ”, R. 47 (1996), nr 1, s. 69-83.
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s  pod jego opiek  przez kilka tygodni zanim zostan  wys ani do innych osad
w Indiach, Afryce i Meksyku32.

W po owie 1944 r. ks. rektor Bobrowski przes a  do Komitetu
Biskupiego obszern  relacj  w której zawar  plany organizacyjne i potrzeby do
funkcjonowania Polskiej Misji Katolickiej. W ka dej osadzie znajdowa y si
kantyny, ale ich rozmiar nie jest adekwatny do liczbie ludzi, którzy s  z nich
korzysta . Nawet dzieci korzysta y z nich tylko w jednym dniu w tygodniu.
Czytelniom w kantynach brakowa o ksi ek, czasopism i gier. yczeniem
rektora by o zaradzi  temu jak najszybciej b dzie to tylko mo liwe.
Rekomendowa , aby polskie ksi ki i czasopisma drukowane w USA, by y
przysy ane do Indii. Prosi  o polskie teksty sztuk teatralnych, skeczy,
monologów. W celu dekoracji kantyn prosi  o dostarczenie brytyjskich
i ameryka skich flag, bo polskie by y wykonywane we w asnym zakresie przez
dzieci. Prosi  o jakie  widoki i mapy Ameryki, które b d  u yte do dekoracji
kantyn, szkó  i b d  ci g ym przypomnieniem dla doros ych i dzieci o wspania ej
pomocy ameryka skiej, ofiarowanej w czasie naszej tu aczki.

W szko ach brakowa o religijnych ksi ek i innych szkolnych
podr czników. W Kolhapur nie mo na by o prowadzi  przedmiotu z zakresu
nauk przyrodniczych z powodu braku wyposa enia. Szko om rednim dla dzieci
brakowa o materia ów, takich jak: teksty wierszy i piosenek. Prosi  rektor tak e o
przekazanie ma ych wiaderek, opatek i zabawek odpowiednich do zabawy w
piasku. Fizyczna kondycja dzieci by a dobra, ale mo na by o zauwa y , e
niektóre s  w stanie wycie czenia i s  sk onne do ró nych rodzajów chorób
skórnych, spowodowanymi do wiadczeniami przez które przesz y, jak np. inny
klimat i zawsze obecna w tym kraju malaria. Aby zwalczy  ten problem dzieci
by y uczone higieny, utrzymania ubrania, sypialni w czysto ci i wykonywania
prostych czynno ci osobistych we w asnym zakresie. Wszystkie uprawiane gry
sportowe wp ywa y na polepszenie zdrowia. Brakowa o jednak pi ek i siatek.
Ka dy rodzaj pomocy w tym zakresie by  z rado ci  przyjmowany33.

Przedstawione pro by ks. rektora by y systematycznie realizowane przez
Komitet Biskupów. Liceum i Gimnazjum w Kolhapur oraz cztery szko y
podstawowe zosta y zaopatrzone z funduszów Komitetu w pomoce naukowe.
Równie  w doskonale prowadzonej szkole gospodarstwa wiejskiego wiadczy
pomoc pieni na Komitetu na zakup ywego inwentarza. wietlica Komitetu
Biskupiego w Kolhapur by a najpi kniejsz  w Osiedlu. Dla dzieci urz dzano
pogadanki, czytania wspólne, organizowano wycieczki nad morze. Z gier
najwi kszym powodzeniem cieszy  si  pin-pong, bilard i szachy.

32  R. Nir, Archiwalia Polskiej Misji Katolickiej w Indiach, „Archiwa Biblioteki i Muzea Ko cielne”
T. 64 (1995), s. 435-460.

33  APOL, sygn. 500 Korespondencja Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Bombaju ks. K.
Bobrowskiego do bp. S. Wo nickiego, Bombay February-Julay 1944.
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W miejscowo ci górskiej o wielkich walorach klimatycznych Panchagni,
przys any fundusz Komitetu Biskupów pozwoli  na za o enie sanatorium dla
chorych na gru lic . Równie  uruchomiono tu wietlic  dla chorych.
W Bombaju, z funduszu Komitetu Biskupów uruchomiono specjalny o rodek
wypoczynkowy, Polski Dom Katolicki, którego potrzeba istnienia sama
narzuca a si  w zwi zku z przejazdem przez wielkie obce miasto uchod ców
z ró nych stron Indii. O rodek ten spe nia  po yteczne zadanie i cieszy  si
powodzeniem. Znajdowa y w nim równie  schronienie i odpoczynek grupy
wycieczek przeje d aj cych uchod ców. W 1945 r. z Nowego Jorku nadesz y
dwa transporty rozmaitych, najniezb dniejszych towarów, sprz tu, lekarstw
i pomocy szkolnych34.

W listopadzie1945 r. dzi ki staraniom Biskupiego Komitetu i Ligi
Katolickiej sprowadzono z Indii 31 polskich studentów i umieszczono ich
w Zak adach Naukowych w Orchard Lake. Biskupi Komitet Pomocy Polakom
nie móg  pokry  ca kowicie kosztów ich kszta cenia. Skarbnik Komitetu bp
Wo nicki w miar  mo liwo ci przeznacza  dotacje na ich utrzymanie. W latach
1945-1950 przeznaczono na ten cel cznie $ 90.59035.

Najwy sze dofinansowanie z funduszów Komitetu uzyska a Liga
Katolicka. W latach 1944-1949 przelano na konto tej organizacji kwot  $ 543
tys.36.

Pomoc powojennej Polsce

Po 1945 r. Biskupi Komitet g ównie kierowa  pieni dze do Polski.
W 1947 r. ponad $ 150 tys., a w 1948 r. wp yn o do Polski, b d  do adresatów
imiennych, b d  instytucji, ko cio ów, czy diecezji prawie $ 139.000. W 1949 r.
dotacja wynosi a $ 17 tys., a w 1950 r. tylko $ 3 tys. W odbiorze tych kwot
partycypowali imiennie: kardyna  A. Hlond otrzymuj c cznie $ 60.000, ksi
kardyna  A. Sapieha $ 45 tys., biskupi kielecki i katowicki otrzymali
jednorazowo 14 stycznia 1947 r. po $ 10 tys.; 10 lipca 1947 r. – biskup Lorek –
$ 5 tys. W dniu 22 lipca tego  roku po $ 5 tys. wys ano do diecezji gda skiej,
pomorskiej, olszty skiej, gorzowskiej, wroc awskiej, opolskiej, przemyskiej,

34  APOL, sygn. 160, Financial Report Bishops’ Committee…k. 28-29, 31.
35  APOL, sygn. 505, Spisy kandydatów do Seminarium Polskiego w Orchard Lake; APOL, sygn.

162, Financial Report Bishops’ Committee…, k. 34-50.
36  APOL, sygn. 159, Financial Report Bishops’ Committee…k. 23-26, 28, 31-32, przekazano

w kolejnych latach nast puj ce kwoty: 1944 r., 7 lutego – $ 8 tys., 11 lipca i 10 pa dziernika $
20 tys.: 1945 r., 30. marca i 28 sierpnia – po $ 30 tys., 14 listopada – $ 5 tys.; 1946 r., 13 czerwca
i 30 lipca – po $ 50 tys.; 1947 r., 28 stycznia – $ 50 tys., 3 czerwca $ 100 tys.; 1948 r., 22
czerwca – $ 50 tys.; 1949 r., 25 stycznia – $ 50 tys., 12 lipca – $ 20 tys., 20 wrze nia – $ 100
tys., co stanowi cznie sum  $ 543 tys. Natomiast z raportu Ligi wynika, e otrzymano cznie
$ 593 tys.
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om y skiej i bia ostockiej. W dniu 13 kwietnia 1948 r. biskup P kala otrzyma
kwot  $  20  tys.  i  pod  t  sam  dat  po  $  jeden  tysi c  przekazano  biskupom:
Majewskiemu, Choroma skiemu i arcybiskupowi Szlagowskiemu.

Przekazano pomoc nast puj cym zakonom m skim i e skim: Ojcowie
Michaelici w Miejscu Piastowym otrzymali $ 8 tys., Siostry Szarytki
w  Warszawie  –  $  4  tys.,  Ojcowie  Salezjanie  w  Aleksandrowie  –  $  3  tys.,
Salezjanie  w  Kielcach  $  jeden  tys.,  Ojcowie  Marianie  w  Warszawie  –  $  2  tys.,
Gimnazjum we W oc awku – $ 3 tys., Gimnazjum w Aleksandrowie – $ jeden
tys. Tak e po $ jeden tys. przyznano Siostrom Wizytkom w Krakowie,
Szarytkom w Poznaniu, S u ebniczkom w Warszawie, Sieroci cowi
w Zarzyczewie, Sieroci cowi Sióstr Szarytek w Gdyni, Instytutowi dla
Ociemnia ych w Laskach, ko cio om w. Barbary i Zbawiciela w Warszawie. Po
$ 2 tys. otrzyma y ko cio y warszawskie: w. Krzy a, w. Aleksandra i ko ció
w Gdyni. Ko cio owi Wszystkich wi tych w Warszawie przekazano $ 3 tys.37.

Udzielono pomocy przedstawicielowi polskiej prasy w wysoko ci
$ 2 tys. Taka sama kwota przypad a w udziale Wydzia owi Teologicznemu
Uniwersytetu Jagiello skiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzyma  wsparcie
finansowe o cznej warto ci $ 53.850, które przekazano w latach 1947-1950
w kilku ratach, niekiedy zaznaczaj c przeznaczenie pieni dzy na okre lony cel,
np. dla pracowników Uniwersytetu, na r ce ks. prof. A. Tymczaka, na ksi ki
itp.38.

Zako czenie

Przedstawiona powy ej dzia alno  Ameryka skiego Biskupiego
Komitetu Pomocy Polakom, wiadczy o tym, e jego skarbnik ks. bp S.
Wo nicki pragn  cho  w cz ci wspomóc potrzebuj cych. Ostatnie fundusze z
konta Komitetu ulokowane w Banku Detroit (City Bank Detroit) wydatkowane
zosta y 27 lutego 1951 r. B d cy w potrzebie ci gle kierowali swe pro by na
adres bpa Wo nickiego. Sprostanie im zale a o od dalszego dofinansowania
przez Ogólny Komitet Biskupi. Rok 1950 nie zapowiada  takich nadziei.
W tpliwo ci co do dalszej egzystencji Biskupiego Komitetu Pomocy Polakom
wyra a  sam bp Wo nicki w listach skierowanych do ks. pra . Staniszewskiego
w Londynie i ks. pra . A. Banaszaka w Pary u z dnia 12 lipca 1950 r.39.

Drug  i to bardzo istotn  przyczyn  by y utrudnienia ze strony w adz
komunistycznych w Warszawie, dlatego w latach 1951-1957 nie przesy ano
adnych pieni dzy do Polski. Dopiero w latach 1957-1960 przekazano pomoc na

37  APOL, sygn. 160, Financial Report Bishops’ Committee…, k. 25-32.
38  APOL, sygn. 161, Financial Bishops’ Committee…, k. 27-31.
39  APOL, sygn. 162, Korespondencja Wo nickiego do Staniszewskiego I Banaszaka, Saginaw, 12

lipca 1950.
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r ce kardyna a Stefana Wyszy skiego. Pomoc w latach 1951-1957 sz a do
polskich instytucji ko cielnych na Zachodzie. Ogólny Komitet Biskupi udzieli
w ci gu lat 1950-1960 dotacji na potrzeby polskie o cznej sumie $ 581.494.45,
co jednak w porównaniu z kwot  udzielon  w poprzednim dziesi cioleciu by o
prawie czterokrotnie mniej. Udzielanie tych funduszów zako czy o si
22 sierpnia 1960 r. i dat  t  nale y uwa a  za koniec dzia alno ci
Ameryka skiego Biskupiego Komitetu Pomocy Polakom40.

40  APOL, sygn. 163, Financial Report Bishops’ Committee…, k.42; Korespondencja Wo nicki do
Gawliny, Saginaw 2 czerwca 1960.
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Streszczenie

Artyku  podejmuje temat dzia alno ci Ameryka skiego Biskupiego Komitetu
Pomocy Polakom w latach 1939-1960. Jest to fragment z dziejów
ameryka skiego Ko cio a katolickiego, który silnie wspiera  Polaków i inne
narodowo ci dotkni te koszmarem drugiej wojny wiatowej.

Summary

The article takes on the activities of the US Bishops Aid Committee for Poles in
the years 1939-1960. This is a fragment of the history of the Catholic Church in
the US, which strongly supported the Poles and other nationalities affected by the
nightmare of World War II.
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STRONNICTWO LUDOWE „WOLNO ” W LONDYNIE (1945-1970)

1. Powstanie Stronnictwa Ludowego

Po wyje dzie Stanis awa Miko ajczyka do Moskwy, a nast pnie do kraju
w lecie 1945 r. na londy skiej scenie politycznej miejsce PSL stara o si  zaj
powsta e wówczas Stronnictwo Ludowe „Wolno ”. Zorganizowane ono zosta o
przez Jerzego Kuncewicza – dzia acza i my liciela zwi zanego z ruchem
ludowym od 1916 r. Geneza powstania tej grupy si ga a lat drugiej wojny
wiatowej, kiedy to J. Kuncewicz i kilku skupionych wokó  niego ludowców

(S. cigalski, Z. Nagórski) sprzeciwili si , jak mówili i pisali „ugodowej
polityce” premiera S. Miko ajczyka oraz prezesa SL na uchod stwie. Jednak ich
akcja nie spotka a si  z poparciem ludowców na emigracji i w Polsce. Z tych te
powodów nie uzyskali oni wi kszych wp ywów na uchod stwie. Powsta e
w sierpniu 1945 r. Polskie Stronnictwo Ludowe ca kowicie zdominowa o scen
polityczn  na wsi, wypieraj c z niej lubelskie SL jak i inne partie obozu PKWN1.

SL  „Wolno ”  nie  zwa aj c  na  dominacj  PSL  na  tej  scenie,  tu  po
umowie moskiewskiej z czerwca 1945 r., w wyniku której powsta  Tymczasowy
Rz d Jedno ci Narodowej (TRJN), podj o akcj  polityczn . Jako ugrupowanie
ludowe protestowa o w imieniu cz onków, którym zamkni to mo liwo
wypowiedzi „przeciw polityce uznania uk adów ja ta skich oraz re ymowi
B. Bieruta, prowadzonej przez S. Miko ajczyka i wi kszo  Stronnictwa na
emigracji”.

SL „Wolno ” uwa a o si  za reprezentanta tych cz onków ruchu
ludowego w kraju, którzy stali na stanowisku antykapitulacyjnym po przej ciu
w czerwcu 1945 r. kierownictwa SL w Londynie na stron  rz du warszawskiego.
SL „Wolno ” usi owa o „powsta  luk  na uchod stwie po S. Miko ajczyku”
wype ni . Mimo wysi ków nie uda o si  takiej pozycji zdoby . Politycy tej grupy
nie weszli do sk adu rz du emigracyjnego2. Przez wiele lat przywódcami SL
„Wolno ” byli, jak wspomniano, Jerzy Kuncewicz, Zygmunt Nagórski,

1  R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945-1949, Warszawa 1992,
s. 15.

2  Instytut Polski i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPiM), kol. SL
„Wolno ”, sygn. 396/1, Sprawozdanie organizacyjno-polityczne Zarz du G ównego SL
„Wolno ” za okres dzia alno ci od 1944 do listopada 1949, s. 2.
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Zygmunt Rusinek, Stanis aw cigalski, in . Jan Kazimierski. Organem
prasowym Stronnictwa by o pismo „Wolno  i Lud”, miesi cznik wydawany
w Niemczech3.

Na terenie Londynu wydawany by  „Biuletyn Organizacyjny”. SL
„Wolno ” nie zdo a o ani w Wielkiej Brytanii, ani we Francji zagrozi  pozycji
PSL, kierowanego ponownie od 1947 r. przez S. Miko ajczyka. Tym niemniej
kilkudziesi ciu osobowa grupa dzia aczy SL „Wolno ” by a obecna na
londy skiej scenie politycznej. Na prze omie lat 40. i 50. XX w. SL „Wolno ”
najpierw wesz o do Rady Polskich Stronnictw Politycznych w Londynie,
a nast pnie do tworzonych przez obóz prezydencki przedstawicielskich struktur
uchod czych4.

2. Rozwój organizacyjny SL „Wolno ”

W dniu 6 grudnia 1945 r. odby o si  walne zgromadzenie cz onków SL
„Wolno ”. Sprawy organizacyjne zreferowa  J. Kuncewicz stwierdzaj c, e
sytuacja dojrza a ju  na terenie W. Brytanii i na innych terenach, gdzie si
znajduj  uchod cy polscy do tego, aby podj  samodzieln  akcj  polityczn .
Polityk ten uwa a , i  nasta  czas aby „skoordynowa  wszystkie wysi ki
organizacyjne i nada  ostateczn  form ” tej grupie politycznej. Nawet z kraju
dochodzi y g osy wskazuj ce na potrzeb  istnienia „na terenach Wolnych
Narodów organizacji ludowcowej polskiej, wyznaj cej otwarcie
i bezkompromisowo idea y ruchu ludowego”. Licz c si  z trudnymi warunkami
pracy oraz potrzeb  dynamicznego dzia ania, zaproponowa  powo anie Zarz du
Stronnictwa w sk adzie trzech osób z siedzib  w Londynie oraz zarz dów
terytorialnych. W okresie pó niejszym zaproponowa  utworzenie Rady Naczelnej
Stronnictwa, sk adaj cej si  z 20-30 osób. Powo ano j  spo ród cz onków tej
grupy pochodz cych z poszczególnych terenów emigracyjnych w liczbie
odpowiadaj cej ich sile liczebnej i znaczeniu.

W obradach tych brali udzia  obok J. Kuncewicza, in . Jan Kazimierski,
Stanis aw cigalski, Józef Sk ad oraz Piotr Adamczewski – mniej znany dzia acz
grupy politycznej z Londynu. Wybrano kierownictwo SL „Wolno ”, zgodnie

3 S ownik biograficzny dzia aczy ruchu ludowego, Makieta, Warszawa 1989, s. 220; Archiwum
Zak adu  Historii  Ruchu  Ludowego  przy  NKW PSL w Warszawie  (dalej:  AZHRL),  Archiwum
PSL na Uchod stwie. Materia y SL „Wolno ”, Informacja J. Kazimierskiego o Zygmuncie
Rusinku z 2 grudnia 1947; IPiM, kol. SL „W”, sygn. 3961. Sprawozdanie organizacyjno-
polityczne ZG SL „W” za okres dzia alno ci od 1944 do listopada 1949, s. 1-2.

4  R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchod stwie 1945-1972. W okresie rozbicia emigracji
politycznej w Londynie, Warszawa 2001, s. 40, 55-58.
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z oczekiwaniem J. Kuncewicz zosta  przewodnicz cym, a Stanis aw cigalski
i Józef Sk ad jego zast pcami5.

Dzia acze i twórcy SL „Wolno ” interesowali si  ywo sytuacj
Polaków na emigracji. Podczas zebrania 19 stycznia 1946 r. w Londynie sprawy
te referowa  prezes J. Kuncewicz, wskazuj c na chaos organizacyjny emigracji
politycznej oraz za amanie si  czynnych uprzednio politycznie i spo ecznie
jednostek.

Prezes SL „Wolno ” mówi , e „odp yw do kraju stale trwa  i nale a o
zrobi  najwi kszy wysi ek, aby oczy ci  obóz niepodleg o ciowy z ludzi
za amanych i kapitulantów, aby emigracja polityczna mia a wyra ne oblicze
i dobre – pewne kierownictwo”. Upowa niono prezesa do przeprowadzenia
rozmów z cz onkami rz du na tematy organizacyjne, celem zapobiegni cia tym
zjawiskom.

Cz onkowie organizacji postanowili rozes a  listy do rodowisk
i dzia aczy ludowych na ró nych terenach z podaniem sk adu Zarz du SL
„Wolno ” i planu pracy organizacyjnej oraz politycznej. Wys ano te  komunikat
do prasy, jednak bez ujawniania wszystkich nazwisk, wobec skomplikowanej
sytuacji rodzinnej i formalno-prawnej cz onków Zarz du6.

Prezes J. Kuncewicz zapowiedzia  przygotowanie broszury, która by
okre la a stanowisko SL „Wolno ” oraz wyja nia a sytuacj  ruchu ludowego
w czasie ostatniej wojny7. Dyskutowano tak e nad losami polskiego ruchu
ludowego w kraju „pod okupacj  PPR-owsk ”8.

5  R. Turkowski, Nota Wydawnicza, wprowadzenie, opracowanie i wybór. Polski ruch ludowy na
emigracji (1944-1954). Dokumenty i materia y nr 1, Kielce 2005, s. 121.

6  R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1944-1954, t. 1, s. 123.
7  J. Kuncewicz, Zadania i pozycja Polski w uk adzie powojennym, Londyn 1947, s. 2-3; Prezes SL

„W” napisa  45-stronicowe studium pokazuj ce w o miu punktach sytuacje Polski w ówczesnym
rodkowo-europejskim uk adzie politycznym. Autor skonstatowa , e na wiele lat pozycj

dominuj c  zaj  tam ZSRR. J. Kuncewicz uwa a , e „z tego kapita u i z tych do wiadcze
zrodzi  si  musi my l o szerokim bloku federacyjnym, obejmuj cym wszystkie ludy od Ba tyku
po Morze Czarne i Adriatyk. Dlatego jednak, a eby stworzy  t  wielk  organizacj  i a eby nam
si  oprocentowa  kapita  kiedy  w o ony, musimy zeskromnie . Musimy i  z has em: »wolny
z wolnym, równy z równymi«, a nie z has em imperialistycznego w adania, ubranego w t  lub
inn  posta  przemocy politycznej. To, e jeste my narodem wi kszym od innych, to jest raczej
trudno ci  i to raczej tuszowa  nale y, ani eli uwypukla . Dlatego te , a eby doprowadzi  do
zwi zku wolnych ludów, trzeba go uj  w tak szerokich granicach, a eby my nie dominowali
sami, trzeba stworzy  atmosfer  zaufania i trzeba umie  da , a eby nast pnie wzi  wi cej
i lepiej. Taka taktyka wymaga dojrza o ci, szczero ci w post powaniu, wysokiego diapazonu
moralnego oraz przej cia si  prawdziwie zachodnim podej ciem do wielkim spraw politycznych.

 Próby tworzenia paru bloków w tym terenie Europy z przecinaj cymi si  liniami wp ywów
w Polsce, nie s  do zrealizowania, gdy  aden naród, cho by najmniejszy, nie b dzie chcia
wchodzi  do tego typu organizacji, w której nasza przewaga b dzie wynikiem gry i taktyki, nie
za  rezultatem wspó ycia”.

8  R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1944-1954, t. 1, s. 123.
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W po owie 1946 r. kierownictwo SL „Wolno ” uzna o, e by o jedynym
przedstawicielstwem wsi polskiej w Wolnym wiecie. Z tych te  powodów
wydano o wiadczenie Zarz du G ównego SL „Wolno ”, w którym uzasadniono
potrzeb  istnienia tego nurtu na emigracji. W dokumencie z 20 maja 1946 r.
pisano: „Nie mo emy uznawa  dzia alno ci Stronnictwa Ludowego, ani te
Polskiego Stronnictwa Ludowego za kontynuacj  prawn  i faktyczn
przedwojennego Stronnictwa Ludowego z nast puj cych powodów:

Obydwa wymienione Stronnictwa odbiegaj  statutowo i organizacyjnie
od ruchu przedwojennego;
Obydwa Stronnictwa odst pi y od zasadniczych za o e  programowych
opieraj cych si  na mi dzynarodowym ruchu ch opskim. Ruch ten
podkre la pierwiastki humanitarne, k adzie nacisk na walory moralne
w yciu jednostki i spo ecze stwa, walczy z dyktaturami i wybuja ym
nacjonalizmem oraz szuka nowych, sprzecznych z kapitalizmem
i komunizmem, rozwi za  spo eczno-gospodarczych;
Obydwa Stronnictwa akceptowa y narzucone nam przemoc  granice
i rz d, przyjmuj c w ten sposób udzia  w akcji ujarzmiania Narodu przez
obce si y.
Obydwa Stronnictwa nie zdoby y si  na s owo protestu w tzw. Krajowej
Radzie Narodowej i przez udzia  w niej swoich delegatów wyrazi y
zgod  na oddanie w niewol  milionów obywateli Rzeczypospolitej;
Obydwa Stronnictwa k ami  uczuciom ludowców, wyra aj c
dobrowolnie zgod  na oddanie ich pod w adz  pa stwa, które jest
zaprzeczeniem wszelkich praw ludzkich i swobód obywatelskich”.

Sytuacja taka spowodowa a, e tylko SL „Wolno ” mog o tego
programu broni . Zarz d G ówny SL „Wolno ” by  przekonany, e pozostaj c
wiernym idea om nieska onego Stronnictwa Ludowego, wyznaj cego niez omne
zasady, którym ho duj  najlepsi i najofiarniejsi, nie opu ci sztandarów
w chwilach najci szych.

Podkre lano, e g ówn  cech  programu by a obrona wolno ci cz owieka
i obywatela, dodano wi c do tradycyjnej nazwy Stronnictwa Ludowego s owo
„Wolno ”. Decyzj  zbiorow  powo ano Zarz d G ówny Stronnictwa
i utworzy o Rad  Naczeln . Partia ta usi owa a dotrze  do rodowisk
ludowcowych Wielkiej Brytanii, Francji, Palestynie, Szwecji, Niemczech.

Postanowiono, e organizacja, je li b dzie dzia a  tak e w krajach
totalitarnych, to przyjmuje posta  dostosowan  do istniej cych tam warunków, tj.
konspiracyjn 9.

9 Tam e, s. 125.
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Stronnictwo Ludowe „Wolno ” aktywnie w czy o si  do ycia
emigracyjnego w Londynie. Podczas posiedzenia Zarz du G ównego odbytego w
dniu 25 stycznia 1947 r. postanowiono d y  do rozszerzenia Rady Stronnictw
Politycznych, zorganizowa  Rad  Obrony Rzeczpospolitej, oraz zreorganizowa
Akcj  Krajow . Natomiast spraw  przebudowy rz du, jak uwa ali nale a o
spokojniej rozwa y  i da  szans  rz dowi Tomasza Arciszewskiego, którego
popierano na dalsz  dzia alno , aby móg  udowodni  swoj  przydatno  dla
Polski.

Intensywnie zabiegano o pozyskanie zwolenników, szczególnie po ród
nap ywaj cych politycznych uchod ców z kraju. My lano nawet o zakupie
w Belgii farmy rolnej po to, aby s u y a za czasowe miejsce zamieszkania
uchod ców politycznych z Polski10. Z wielkim zainteresowaniem, ale i l kiem
mówiono o losach prezesa PSL S. Miko ajczyka i jego wspó pracowników, po
ucieczce z kraju. Zobowi zano si  pomaga  im, gdyby dotarli do placówek SL
„Wolno ” na Zachodzie.

W zwi zku z ci g ymi prze ladowaniami ch opów w krajach we
Wschodniej Europie uzale nionych od ZSRR, SL „Wolno ” zobowi za o si
„nie ustawa  w pracy i walce dopóki zbrodnicze metody polityczne nie zostan
zdyskredytowane, a moralni i fizyczni sprawcy gwa tów – ukarani”11. Los
S. Miko ajczyka pokaza , e mo liwo  wspó pracy z komunistami nie mog a
mie  miejsca. Kl ska polityczna S. Miko ajczyka zach ca a do dalszego trwania
na emigracji przy wybranej drodze walki o niepodleg o  Polski.

3. Stabilizacja organizacyjna SL „Wolno ” na emigracji

W dniu 17 i 18 kwietnia 1948 r. odby  si  w Londynie pierwszy Walny
Zjazd delegatów z Okr gu Brytyjskiego Stronnictwa Ludowego „Wolno ”.

Zjazd ten mimo formalnie lokalnego zasi gu traktowano jako forum
wymiany i uzgadniania pogl dów ca ego stowarzyszenia na uchod stwie.
W przyj tej rezolucji przedstawiciele SL „Wolno ” podkre lali, e b d c pod
wp ywami komunizmu radzieckiego ca y naród polski, moc  swej przesz o ci,
tradycji polityczno-spo ecznej i kultury, u wiadomi  sobie ze szczególn  si  swe
organiczne zwi zki z demokracjami Zachodu. Stronnictwo uwa a o, e dla
Polaków nie by o zagadnienia wa niejszego od walki ze wschodnim
barbarzy stwem komunistycznym o wolno  i niepodleg o  ojczyzny.

Specjalny fragment w programie zjazd po wi ci  problemowi jedno ci
narodowej. Stwierdzono, e wszelkie wzgl dy i racje programowe nale y

10 IPiM, kol.  SL „W”, sygn. 396/1.  Protokó  ZG SL „W” z lat  1945-1970; Protokó  Zebrania ZG
SL „W” z 5 I 1947.

11 R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1944-1954, Dokumenty i materia y, s. 139-140.
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po wi ci  na rzecz bezkompromisowej idei niepodleg o ciowej i polskiej,
nieobci onej obcymi wp ywami racji pa stwowej.

W sprawie kryzysu politycznego, maj cego miejsce w lecie 1947 r. na
emigracji (po mierci prezydenta Raczkiewicza), SL „Wolno ” stwierdzi o
(maj c na uwadze konflikt mi dzy nowym prezydentem RP na uchod stwie
Augustem Zaleskim, a kierownictwem PPS nieuznaj cym jego nominacji oraz
o reorganizacj  rz du), e trwaj ce od wielu miesi cy przesilenie rz dowe
przyczyni o si  do moralnego rozk adu ycia spo ecznego, parali owa o dzia ania
w adz, stwarzaj c dogodn  koniunktur  dla destrukcyjnej penetracji wrogich
czynników.

Delegaci uwa ali, e wraz z likwidacj  Rady Narodowej RP nast pi o
odci cie grup politycznych, wchodz cych w sk ad rz du od w asnego
spo ecze stwa emigracyjnego. Spowodowa o to zanik zaufania i autorytetu.
Przedstawiciele SL „Wolno ” uwa ali, e stan ten w obliczu post puj cej na
wiecie mobilizacji si , staj cych do walki z totalitaryzmem komunistycznym,

budzi  w ka dym u wiadomionym Polaku na uchod stwie najg bszy niepokój
i trosk .

Stronnictwo Ludowe „Wolno ”, pisano dalej w rezolucji, od pocz tku
zdawa o sobie spraw  z nieobliczalnych szkód, jakie sprawie polskiej wyrz dzi o
przewlekaj ce si  przesilenie.

Przypomniano, e SL „Wolno ” nie bior c bezpo rednio udzia u
w rz dzie, podejmowa o wielokrotnie inicjatywy w celu za egnania kryzysu.
Jednak za ka dym razem spotyka o si  z przejawami – jak pisano w dokumencie
– „niepoczytalnej gry, zmierzaj cej do wyeliminowania z kierownictwa
politycznego Niepodleg o ciowego Ruchu Ludowego”. W tej sytuacji
stwierdzono „ca kowit  odpowiedzialno  za wytworzony stan rzeczy obci y
niepodzielnie grupy, które wchodzi y i wchodz  w sk ad rz du”.

Uczestnicy zjazdu stwierdzili, e SL „Wolno ” by o reprezentacj
ugrupowania niepodleg o ciowego, kontynuatorem nurtu ludowego, któremu
w Polsce przewodzili Wincenty Witos, Maciej Rataj i inni ch opscy m owie
stanu.

Delegaci zjazdu wyst pili z apelem do prezydenta RP na uchod stwie
A. Zaleskiego, jako gwaranta ci g o ci polskiej w adzy pa stwowej, aby
„w obecnej prze omowej chwili dziejowej, moc  przys uguj cego mu prawa
po o y  kres gorsz cym rozgrywkom i przyst pi  niezw ocznie do odbudowy
powagi, godno ci i si y legalnych w adz Narodu i Pa stwa Polskiego, likwiduj c
wreszcie kryzys rz dowy”.

Ludowcy z tej grupy domagali si  jak najszybszego powo ania Rady
Rzeczypospolitej, do której wej  powinni przedstawiciele niepodleg o ciowych
stronnictw politycznych, oraz organizacyjno-spo ecznych i zawodowych, a której
prezydium stanowi oby cia o doradcze Prezydenta RP w wykonaniu uprawnie ,
wynikaj cych z art. 13 Konstytucji RP. Stronnictwo to by o te  za powo aniem
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„S du Orzekaj cego, który by wydanym wyrokiem stawia  pod pr gierzem opinii
publicznej wszystkich szkodników Sprawy Polskiej”. Domaga o si  równie
powo ania na emigracji instytucji Skarbu Narodowego „do którego ka dy
obywatel RP winien wp aca  dobrowolny podatek, którego wysoko  uchwali
Rada Rzeczpospolitej”12.

Program ten wyra nie korelowa  z postulatami „o rodka
prezydenckiego”, kierowanego przez A. Zaleskiego. Wkrótce zosta
urzeczywistniony. W 1949 r. prezydent RP na uchod stwie A. Zaleski powo a
na trzeci  kadencj  Rad  Narodow  RP. Powsta a równie  instytucja Skarbu
Narodowego, a tak e S dy Honorowe. Zgodnie z oczekiwaniem, J. Kuncewicz
zosta  wiceprzewodnicz cym III Rady Narodowej RP, a jego kilku
wspó pracowników wesz o do niej jako jej cz onkowie13.

Podczas pierwszego posiedzenia RN RP Jerzy Kuncewicz, prezes SL
„Wolno ” przypomnia , e uchod stwo niepodleg o ciowe nie powinno uwa a
siebie za centrum ycia i zapomina  o codziennej pracy i walce kraju. Polityk ten
uwa a , e „centrum walki by  oczywi cie kraj, a emigracja powinna spe nia
rol  zast pcz  i wspomaga  kraj w jego zmaganiach z komunizmem”14.
Przedstawiciele SL „Wolno ” starali si  o zdemokratyzowanie uchod czego
parlamentu, doprowadzenia do otwarto ci jego obrad. Walczyli te  o realny
wp yw na polityk  bud etow  uchod czego rz du. „Rada – ich zdaniem –
powinna tak ewoluowa , aby mie  charakter uchod czego parlamentu z pe nymi
uprawnieniami”. Przedstawiciele tej grupy politycznej uwa ali, e stronnictwa
stoj ce poza RN „maj  prawo domaga  si  reform i zmian w sk adzie
personalnym ka dego organu pa stwowego, ale nie mog  kwestionowa
wa no ci prawnej aktów i decyzji powzi tych przez te organy”15.

Zasada dopuszczenia przez prezydenta na uchod stwie do RN delegatów
wszystkich partii, zas uguj cych na to ze wzgl du na ich postaw  polityczn  by a
– zdaniem SL „Wolno ” – s uszna. Deklaracja za  o zagwarantowaniu ka demu
stronnictwu uzyskania miejsc zarówno w Radzie, jak i rz dzie, mog a
przywódców partii równie  przyci gn . Dzia acze SL „Wolno ” uwa ali, e
problemy te powinny rozstrzygn  zapowiedziane wybory do RN i tylko przez
wybory mo na by o – ich zdaniem – ustali  „stosunek si  na terenie polskiego

12 AZHRL, PSL na U. Materia y SL „W”. Protokó  I Walnego Zjazdu Delegatów okr gu Wielka
Brytania, SL „W” z dnia 17-18 kwietnia 1948 r.

13 „Sprawy Polskie” z listopada 1948, nr 6. Dekret o powo aniu Rady Narodowej, Zak ad
Narodowy Ossolineum, kol. Jerzego Kuncewicza, sygn. 16.806. Nominacja „Do Pana Jerzego
Kuncewicza w Londynie. Mianuj  Pana cz onkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej”,
Londyn 3 maja 1949. Prezydent RP A. Zaleski, Prezes Rady Ministrów Tadeusz Tomaszewski”.

14 IPiM, RNRP, A5/100, I posiedzenie sesji letniej Rady Narodowej RP 6 czerwca 1949 r.; tam e,
A5/97, Ukonstytuowanie si  Prezydium Rady Narodowej 6 czerwca 1949 r.

15 AZHRL, Arch. PSL na U. Materia y SL „W” z lat 1945-1970. Instrukcja polityczna nr 4 z lipca
1949 r. ZG SL „W”.
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uchod stwa politycznego”16. Na prze omie lat 40. i 50. XX w. by o ju  wiadomo,
e emigracja potrwa d u ej. Zwyci stwo wiata zachodniego nad komunizmem

oddali o si  i przywódcy SL „Wolno ” zacz li sobie zdawa  spraw , e
przyjdzie im walczy  z tym systemem przez lata.

Podczas posiedzenia Rady Naczelnej SL „Wolno ” odbytego w dniu 12
listopada 1949 r. sprawozdanie polityczne z o y  J. Kuncewicz. Natomiast
Zygmunt  Rusinek,  cz onek  ZG  SL  „Wolno ”  i  minister  rz du  RP  na
uchod stwie mówi  o zadaniach uchod stwa politycznego. Z kolei J. Kuncewicz
zwróci  z apelem, aby zaniecha  „wbijania szpilek” oboj tnie komu. Stronnictwa
mog y osi gn  sukcesy, gdy zajmowa y si  wielkimi sprawami, a nie
drobiazgami. Uwa a , e zebranie Rady Naczelnej mia o by  podsumowaniem
pracy, wytyczeniem linii na przysz o  okazj  dla krytyki i wytkni cia dalszych
dróg. Przywódca SL „Wolno ” stwierdzi  e, trzeba równie  przypomnie
warunki, które spowodowa y obecno  ludowców w Anglii. Zauwa y , e
patrz c na przesz o  historyczn  wida  by o jak Polska chyli a si  ku upadkowi
dzi ki wp ywom obcym na ycie polskie, dzi ki ludziom, którzy si gali
i zwracali si  o pomoc dla obcych. Nawo ywa  do wystrzegania si  takiej sytuacji
w dzia alno ci politycznej polskiej emigracji po 1945 r. „Je eli chodzi
o Stronnictwo Ludowe – mówi  – to rodowisko wsi, jej atmosfera, jej warunki
pracy zdecydowa y o programie stronnictwa. Wyrastali my równie , my
cz onkowie ruchu ludowego, w przekonaniu, e moralno  osobista i polityczna
– to jedno – pochodz  one ze wspólnego ród a”. Polityk ten uwa a , e po
upadku Polski w 1939 r. zbyt du y wp yw na polski los emigracyjny wywarli
najpierw Francuzi, a potem Anglicy: „My my przybyli na wysp  – przypomnia
– jako niezale na armia, niezale ny rz d, przywie li my swoje z oto i dawali my
je pod zastaw. A pó niej w a ciwie podporz dkowali my nasze sprawy cudzym
– uzale nili my si  od z ota angielskiego”. Po mierci gen. W. Sikorskiego
dosz o do tego e by y interwencje u W. Churchilla w sprawach osobistych,
w sprawach poparcia w rz dzie. Kiedy na terenie polskim zacz to wysuwa
sprawy rodkowoeuropejskie i domaga  si  wsparcia w walce z ekspansj  ZSRR,
napotykano sprzeciw ze strony brytyjskiej.

Z tych te  powodów dzia acze SL „Wolno ” uwa ali, e kiedy przysz y
Ja ta i Teheran, kiedy rozdzielono polskie ziemie, grunt ju  by  przygotowany.
Znalaz o si  szereg ludzi, którzy podzia  ten uznali. W ród nich przywódca SL na
emigracji  –  premier  S.  Miko ajczyk.  W  tej  sytuacji  ludowcy  z  SL  „Wolno ”
powiedzieli: „do , dalej nie pójdziemy. To by  kres, trzeba by o zdecydowanie
si  temu wszystkiemu przeciwstawi . Cho  byli my zwalczani przez mo nych,
którzy mieli pieni dze, poszli my wytyczon  przez siebie lini ”17. Wybieraj c

16 W. Stadnicki, Rada Narodowa RP, „Przegl d Polityczny” nr 136 z 25 wrze nia 1949.
17 R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1944-1954, cz. 1, s. 213.
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pozycj  centrow , SL „Wolno ” by o atakowane z lewa i z prawa. Nie chcia o
si  podporz dkowa  adnej sile. Wybieraj c tak  drog  dzia alno ci politycznej,
SL „Wolno ” mia o wrogów z ka dej strony, nie mia o przyjació . Mia o jasny
program i nie sz o na r k  ani jednym ani drugim.

W jednym z wyst pie  J. Kuncewicz przypomnia , e on i jego
zwolennicy byli przeciwnikami polityki kapitulacyjnej. W listopadzie 1944 r.,
kiedy rz d Arciszewskiego nie zgodzi  si  na Ja t , ludowcy ten rz d popierali.
Byli z nimi, ale mówili Arciszewskiemu: „Pan musi dynamizowa  rz d! Pan nie
mo e si  ba  Anglików. Musimy tworzy  w asn  rzeczywisto ! Je eli
zdynamizujemy rz d to musi by  zdynamizowane i uchod stwo. damy Rady
i wci gni cia ludzi”.

Dzia acze tej grupy, jak si  wyrazi  J. Kuncewicz, szturmowali do
prezydenta Raczkiewicza. G owa pa stwa na uchod stwie „podziela a nasz punkt
widzenia, ale by a zwi zana umow  parysk  i nie mia a swobody” dzia alno ci
politycznej. Spowodowa o to demoralizacj  stronnictw. Zacz y bra  pieni dze z
obcych róde . Jedynie tylko Stronnictwo Pracy i SL „Wolno ” stara y si
zwraca  uwag  na to zjawisko18.

Prezes  J.  Kuncewicz  bardzo  bola ,  e  po  mierci  prezydenta  RP
W adys awa Raczkiewicza dosz o do podzia u emigracji. Jak zauwa y :
„Przysz a  mier  Prezydenta  i  nieszcz liwy  spór  o  nast pstwo.  Spór  o  rzecz
nieistotn . By  to spór o ludzi. Z takich sporów naj atwiej tworzy  racj  stanu.
Starali my si  wp ywa , aby ten spór z agodzi . Zwyci y a u nas opinia, e
nale y i  na ugod  z tymi, którzy zwalczali Zaleskiego. Gdyby my wtedy
poparli Tomaszewskiego, to nie prze ywaliby my rz dów Bora (Komorowskiego
– przyp. aut.). My leli my, e Bór chce przeci cia dyskusji nad Zaleskim i chce
reform. S dz , e pope nili my b d wtedy, nie popieraj c Tomaszewskiego”.

Polityk ten bardzo krytycznie wypowiada  si  o dzia aniu rz du T. Bora-
Komorowskiego, mówi c: „Trzeba jasno powiedzie , e w gabinecie Bora
rz dzi  duch endecki, on mia  wp ywy na ca o  polityki polskiej, on decydowa ,
e spraw politycznych nie nale y ujawnia .” Kierownictwo SL „Wolno ”
udzi o si , e uda si  opanowa  ten duch endecki. Z tych te  powodów

atakowali rz d, prosili gen. T. Bora-Komorowskiego aby dokona  reorganizacji
rz du i zmieni  jego polityk . Mimo wysi ków Kierownictwa SL „Wolno ”
„delegacji, nacisków nic nie uzyskano. Rz d gen T. Bór-Komorowskiego „sta ,
a w a ciwie rozk ada  si . Jednocze nie widzieli my, e ycie staje si  coraz
trudniejsze, e ludzie powoli staj  si  czarnymi robotnikami”. Wobec jego ma ej
skuteczno ci emigracja odwraca a si  od niego.

18 IPiM, kol. SL „W”, sygn. 396/1. Protokó  ZG SL „W” z lat 1945-1970; Protokó  Zebrania Rady
Naczelnej SL „W” z terenu Wielkiej Brytanii w dniu 12 listopada 1949.
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Po upadku rz du T. Bora-Komorowskiego by a nadzieja na korekt  jego
dzia alno ci pod nowym kierownictwem. Szczególnie nadziej  wi za
J. Kuncewicz z misj  premiera Tadeusza Tomaszewskiego. Po powstaniu rz du
pod jego kierownictwem sytuacja zmieni a si  na lepsze. W rezultacie jego
energicznej dzia alno ci, któr  SL „Wolno ” popiera , zacz  on wykonywa
ustalony program zgodny z jego za o eniami. W 1949 r. powo ano Rad
Narodow , która sta a si  cia em powa nym. Wprawdzie nie wszystkie si y
polityczne wesz y do niej i jej przeciwnicy okre lali j  jako kad ubow . Rada ta
jawnie obraduj ca spotyka a si  z sabota em. Jednak jej twórców to nie
zniech ci o. Podczas jej obrad stwierdzono, e nie zamierzano si  stara  o cudze
pieni dze. Chciano na w asnych rodkach oprze  dzia anie. Przedstawicielstwo
to powo a o Skarb Narodowy, co J. Kuncewicz uzna  za wielki sukces
prezydenta A. Zaleskiego.

 Z inicjatywy rz du zosta a tak e wybrana komisja ekspertów do spraw
wyborów i ordynacji wyborczej. W sumie – zdaniem polityka SL „Wolno ” –
postawa Rady Narodowej RP w stosunku do Aliantów by a mocna i godne
dawa a rezultaty. Wszystkie inicjatywy by y akceptowane przez SL „Wolno ”.
Grupa ta sta a si  wspó twórc  fundamentów polskiego pa stwa na uchod stwie,
które dzi ki tym decyzjom dzia a o przez czterdzie ci lat, a  do 1990 r.

Wed ug s ów J. Kuncewicza, dzi ki tym przedsi wzi ciom politycznym
„zaczynaj  nas szanowa . Nie wchodzili my tylnymi drzwiami. Co  si
zmienia”. Uwa a  tak e, e dobrze si  sta o, i  „polski Londyn” wspar  ide
powstania parlamentu rodkowo-europejskiego. Jednak obawia  si , e instytucj
tak  b dzie trudno powo a . Szczególnie zwolennicy koegzystencji z ZSRR na
Zachodzie projekt ten zwalczali.

W 1949 r. SL „Wolno ” wspieraj c mocno prezydenta A. Zaleskiego
i rz d T. Tomaszewskiego, wesz o w ostry w konflikt z obozem socjalistycznym
i narodowym. Krytykuj c narodowców J. Kuncewicz stwierdzi , e T. Bielecki
zawsze stawa  w roli dobrego ojca narodu polskiego. Taka rzecz, jak obalenie
legendy Bieleckiego, e bez niego lub jego aprobaty aden rz d nie mo e istnie ,
z amanie pychy Bieleckiego – wymaga zemsty.

W ko cu 1948 r. powsta o Porozumienie Stronnictw Demokratycznych
z udzia em PPS, SP i PSL. Mia o do niego do czy  tak e SN. Zawarto
porozumienie na gruncie legalizmu. Mia o ono by  przeciwwag  dla dzia alno ci
obozu prezydenckiego. W 1949 r. wobec sprzeciwu uznania legalizmu przez PSL
porozumienie to rozpad o si . Jednak akcja ta nie posz a na marne. Wkrótce
utworzono Rad  Polityczna, w której PPS i SN stanowi y dominuj c  si
i podj y akcj  antyprezydenck . Zwalcza y równie  Rad  Narodow  jako
niereprezentatywn  i kad ubow . Z kr gu prezydenckiego chciano te
wyeliminowa  SL „Wolno ”. Kuncewicz by  przekonany e „je eli nie
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b dziemy przedk adali metod nad zasadami – zwyci ymy. Wcze niej czy
pó niej si a narodu naszego pokona wszystkie przeciwno ci”19.

W gronie kierownictwa SL „Wolno ” zastanawiano si  nad zadaniami
uchod stwa politycznego. Spraw  t  zaj  si  Z. Rusinek. Polityk ten stwierdzi ,
e emigracja by a przejawem chorobowym – by a dowodem, e w kraju nie

mo na wykonywa  wszystkich dzia a  swobodnie, a wi c wszystkie zadania
emigracji s  funkcj  dzia ania kraju.

Najwa niejszym zadaniem niepodleg o ciowego uchod stwa polskiego
by o „broni  przed upadkiem ducha. Wiemy jak wielkie znaczenie w kraju mia a
wiadomo , e jest mo liwo  dzia ania w innych ni  w kraju warunkach, e

jest jaka  szansa, e w odpowiednim czasie sprawa polska zostanie postawiona.
I tu jest wa na jednolito  postawy, o któr  trzeba walczy ”. Nast pnym
zadaniem by o „broni  przed nierozwag . Coraz wi cej b dzie prowokacji. Mo e
doj  do takiego napr enia sytuacji, e mo e nast pi  wybuch. Musimy
wyra nie stwierdzi , e wszelki opór czynny w kraju jest rzecz  szkodliw ”.

Wed ug Rusinka „sam fakt, e istnieje zagranic  dosy  du o Polaków,
którzy maj  kontakt z krajem i mog  na wietla  sprawy polskie na Zachodzie jest
do pewnego stopnia okie zaniem terroru. Nasze uchod stwo by o czynnikiem
zwalczaj cym terror. Nie darmo re ym kiedy  wo a , eby jak najwi cej osób
wróci o do kraju i prowadzi w tym kierunku propagand ”.

Zadaniem emigracji by o tak e ci g e przypominanie zachodniej opinii
publicznej, e to co robi  re ym nie by o polskie, a wykonywane z polecenia
sowieckiego.

Domaga  si , aby dalsze dzia anie by o „ustalone wed ug pewnej linii,
z czego trzeba wyci gn  konsekwencje. Musimy uzupe nia  to, czego nie mo e
zrobi  kraj. Trzeba wykazywa  duchowe nastawienie, wykazywa  pewn
bojowo  w zakresie spraw wiatopogl dowych”. Wa na spraw  by o te
propagowanie kultury polskiej na Zachodzie. Uwa a , e „to co mo emy zrobi
dla kultury polskiej b dzie przejawem pomocy dla kraju”. W kraju komuni ci na
kultur  k adli nacisk, chodzi o im bowiem o to „by nie mia a szans wp ywania na
ide  samodzielno ci pa stwa”.

Polityk ten by  przekonany, e jest sens istnienia emigracji. Jego zdaniem
„musimy kraj zast powa  wsz dzie, gdzie g os kraju nie dojdzie. Trzeba by
reprezentacj  polskiej racji stanu. Zadaniem Prezydenta, rz du na uchod stwie
by o: 1) broni  wszystkich sojuszów, które Polska nie wypowiedzia a,
2) odrzuca , gdzie tylko mo na fakty dokonane, 3) by  wsz dzie, gdzie si
przesuwa praca w kierunku przebudowania wiata”. Przywódca SL „Wolno ”
uwa a , e „musi by  jeden o rodek woli. Trzeba si  grupowa  obok j dra -

19 R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1944-1954, cz. 1, s. 215.
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Konstytucji. Trzeba podtrzyma  ci g o  pa stwow  – reprezentowan  przez
Rz d. Rada jest namiastk , bo konstytucja jej nie przewiduje”.

Polityk ten uwa a , e nale y mówi  o konieczno ci odbudowy
demokracji w Polsce. Zwraca  uwag , aby pami ta  o tym, e „zawsze,
a zw aszcza wtedy, kiedy si  jest biednym i s abym – to trzeba si  trzyma  zasad
i swoich praw formalnych. Nie ma na ten temat adnego kompromisu”.
Przekonywa , e nale a o walczy  o demokratyczny charakter pa stwa na
uchod stwie. Z tych te  powodów by  on za ordynacj  o takim w a nie
charakterze. Dzia alno  SL „Wolno ” powinna by  zgodna z „idea ami, które
wszyscy wyznajemy”, tj. demokracj  parlamentarn  typu zachodniego20.

4. Udzia  SL „Wolno ” w przedstawicielstwach parlamentarnych
w Londynie

Przedstawiciele SL „Wolno  byli bardzo aktywni na forum
przedstawicielstwa narodowego na emigracji. Dzia aj c w Radzie Narodowej RP
zwalczali „bezbo ny komunizm”. Z tych te  powodów z wielkim zadowoleniem
przyj li stanowisko Stolicy Apostolskiej w tej sprawie.

W ko cu 1949 r., Jerzy Kuncewicz – prezes SL „Wolno ”
i wiceprzewodnicz cy Rady Narodowej – z o y  papie owi „wyrazy g bokiego
ho du i synowskiego przywi zania oraz zapewnienia, e naród polski nie mo e
zapomnie  o licznych dowodach szczerego wspó czucia i troski
zamanifestowanej w donios ym li cie Ojca wi tego do biskupów polskich”.

Przedstawiciele SL „Wolno ” podj li aktywn  dzia alno  w ród
uchod ców polskich, szczególnie w Niemczech. Du  ruchliwo  w tym
wzgl dzie podj  prezes SL „Wolno ” J. Kuncewicz. Jak stwierdzi  na forum
Rady Narodowej, zetkn  si  jako jej wiceprzewodnicz cy z g bokim
patriotyzmem w ród polskich emigrantów w Europie Zachodniej. Zauwa y
tak e, e tamtejsze ich stowarzyszenia wyra a y wol  czynnego udzia u w akcji
niepodleg o ciowej. Wielu z nich deklarowa o datki na rzecz Skarbu
Narodowego, a tak e interesowa o si  pracami rz du RP i Rady Narodowej,
a szczególnie spraw  wyborów do niej, w których gotowi byli uczestniczy .

W Niemczech Zachodnich J. Kuncewicz spotka  si  z kilkoma tysi cami
Polaków, m.in. w Ludwigsbergu, Ingolstadt, Alenstadt i wielu innych miastach.
Polityk ten odby  te  spotkania z o nierzami polskimi s u cymi w Kompaniach
Wartowniczych Armii Ameryka skiej, m.in. w Hamburgu, Frankfurcie,
Osnabrück. W Belgii zrealizowa  spotkania z Polakami w Brukseli i Gandawie.

W czasie pobytu w Belgii odby  tak e rozmowy z przewodnicz cym
parlamentu belgijskiego i przedstawicielami administracji rz dowej. Prosi  ich

20 Tam e, s. 217.
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o wsparcie Polaków tam yj cych, zapewnienie im mo liwo ci pracy,
zachowania polskich tradycji i obyczajów oraz o nieutrudnianie im dzia alno ci
spo ecznej i politycznej. Podczas spotka  z rodakami dochodzi o do „g o no
wyra anego patriotyzmu”. Niekiedy – jak zauwa y  – dawa a si  odczu
oboj tno  wobec losów Polski. Dotyczy o to np. Belgii, w mniejszym stopniu
Niemiec Zachodnich „gdzie izolacja Polaków od miejscowych rodowisk by a
du a, a nasycenie wzajemn  wrogo ci  do wiadczenia lat wojny dawa y zna
o sobie”21.

Przy innej okazji J. Kuncewicz powiedzia , e dzi ki oddzia owi SL
„Wolno ” w pracach III Rady Narodowej sta a si  ona cia em decyduj cym
w sprawach bud etowych. Zyska a ona faktyczn  mo liwo  decydowania o linii
politycznej rz du RP na uchod stwie. Polityk ten uwa a , e stworzenie Skarbu
Narodowego, przyj cie zasad finansowania rz du bez udzia u obcych rodków
finansowych wp yn o na uzdrowienie atmosfery prac rz du, wynios o „zasady
moralne na czo o poczyna  wewn trznych”22.

Przez ca y okres udzia u w o rodku prezydenckim SL „Wolno ”
usi owa o doprowadzi  do scalenia emigracji polskiej. W lipcu 1953 r. podczas
zebrania kierownictwa zajmowano si  sytuacj  wewn trzno-polityczn  emigracji
w zwi zku z zako czeniem pojednawczej misji przez gen. K. Sosnkowskiego,
sondowaniem przez niego opinii stronnictw i grup politycznych. Kierownictwo
SL „Wolno ” dyskutowa o nad nowymi propozycjami odno nie Aktu
Zjednoczenia i Dekretu o powo aniu Rady Jedno ci Narodowej, jej statutu,
sk adu, metod  rozdzia u mandatów.

Prezes J. Kuncewicz omówi  ca okszta t ówczesnej sytuacji politycznej,
a tak e reakcj  grup i stronnictw Rady Narodowej na propozycje gen.
Sosnkowskiego. Oceni  reakcje cz onków SL „Wolno ”, na prowincji
cz onkowie stronnictwa skierowali wiele w tej sprawie listów do gen.
K. Sosnkowskiego23.

Kierownictwo SL „Wolno ” nastawione by o krytycznie do akcji gen.
K. Sosnkowskiego. Uwa a o, e jego propozycje wp yn  na zbyt du  przewag
w jednocz cym si  obozie niepodleg o ciowym partii politycznych skupionych
w Radzie Politycznej – antyprezydenckim o rodku opozycyjnym.
W kierownictwie SL „Wolno ” panowa o przekonanie, e gen. K. Sosnkowski
chcia  zjednoczy  polsk  emigracj  za wszelk  cen , a g ównym celem by o
zniszczenie legalizmu. Mimo krytycznych wypowiedzi, zwyci y a opcja

21 IPiM, RN, A5/100, „Diariusz Rady Narodowej RP” z 14 listopada 1949, nr 15, s. 234.
22 Tam e, sygn. A5/101, 16 posiedzenie Rady Narodowej RP w dniu 15 grudnia 1949;

R. Habielski, ycie spo eczne i kulturalne emigracji, Warszawa 2001, t. III, s. 60, 61; IPiM RN,
A 5/109, Przemówienie wiceprzewodnicz cego Rady Narodowej RP J. Kuncewicza w dniu 5
czerwca 1951.

23  R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1944-1954, cz. 1, s. 279
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J. Kazimierskiego, aby wej  do Rady Jedno ci Politycznej, bo „nieobecni
zawsze trac ”. Z tych te  powodów kierownictwo SL „Wolno ” wypowiedzia o
si  za wej ciem do RJN „nawet z ej i narzuconej nam”24.

Ostatecznie do zjednoczenia emigracji politycznej nie dosz o. Podzia  na
dwa obozy polityczne na emigracji ustali  si  na niemal dwadzie cia lat. Powsta
nowy „obóz zjednoczeniowy” z gen. W adys awem Andersem, hr. Edwardem
Raczy skim i T. Arciszewskim, który skupi  wi kszo  emigracji. Nadal
w Londynie trwa  „obóz prezydencki”, zwany te  „obozem legalistycznym”
z prezydentem A. Zaleskim. Po pewnych wahaniach do obozu legalistycznego
prezydenta A. Zaleskiego do czy a grupa ludowców z SL „Wolno ”, na czele
z Jerzym Kuncewiczem.

 SL „Wolno ” nadal reprezentowa o w tym obozie t  cz  ruchu
ludowego, która odwo ywa a si  do agraryzmu, a Polsk  widzia a jako
demokratyczn  republik  z „w a ciw  w niej rol  ch opów”. Nadal grupa ta
z ca ym przekonaniem atakowa a S. Miko ajczyka i jego parti  za „proja tanizm”
i uleg o  wobec ZSRR oraz komunistów w kraju.

Mimo znacznej aktywno ci w latach powojennych Stronnictwo to mia o
ograniczony zasi g polityczny, jego zaplecze ogranicza o si  do kilkudziesi ciu
osób. Pozostanie w obozie prezydenckim mia o dla niego du e znaczenie, bo
by o jedn  z wa niejszych jego podpór. Prezes J. Kuncewicz cieszy  si  du
popularno ci  na emigracji i z tych powodów by  dla obozu prezydenckiego
wa n  postaci  polityczn 25.

Po burzliwych wydarzeniach roku 1954 i kl sce zjednoczenia emigracji
polskiej, SL „Wolno ” pozosta o przy obozie zamkowym, tzn. wiernym
prezydentowi. Decyzj  t  podj to ostatecznie w marcu 1956 r. Odno nie
stosunku do prezydenta RP i rz du RP na uchod stwie postanowiono utrzyma
dotychczasowe stanowisko wobec dzia alno ci organizacyjnej o rodka
zamkowego.

Kierownictwo SL „Wolno ” postulowa o, aby obie organizacje, tj. SL
„Wolno ” oraz PSL od am „Jedno ci Narodowej” kierowanego przez Stefana
Korbo skiego wyst pi y ze zwalczaj cych si  dwóch organizacji
niepodleg o ciowych i zmierza y do pogodzenia si  na bazie legalizmu
konstytucyjnego. Inicjatywa ta jednak nie da a pozytywnych rezultatów. Grupy
te pozosta y w dotychczasowych obozach politycznych SL „Wolno ”
w prezydenckim PSL z Korbo skim w zjednoczeniowym.

24  Tam e, s. 280.
25 IPiM,  RN  RP  A/5/135,  Pismo  ZG  SL  „Wolno ”  do  G ównej  Komisji  Wyborczej  z  13

pa dziernika 1954 r.; tam e, Pismo ZSP na Obczy nie do GKW z 23 pa dziernika 1954 r.; W.
H adkiewicz, Polskie elity polityczne w Londynie 1945-1972, Zielona Góra 1994, s. 35, 37, 38,
40-47.
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W po owie lat 50. XX w. wobec wyjazdu prezesa J. Kuncewicza do
Stanów Zjednoczonych Ameryki, inicjatyw  w SL „Wolno ” przej li
Z. Rusinek, J. Kazimierski i Czes aw Czapli ski. Politycy ci wyznaczyli nowe
kierunki dzia alno ci stronnictwa. Dla przyk adu Rusinek uzna , e
najwa niejszym by a „sprawa utrzymania kapita u polsko ci na emigracji”.

S dzi  on, e „emigracja sama nie wywalczy wolno ci dla Polski, ale
mo e du o robi  w u wiadamianiu zachodnich pa stw i powodowa
zainteresowanie polityków spraw  niepodleg o ci Polski. W tej dzia alno ci
nale y stawia  tez  jednej polityki zagranicznej emigracji niepodleg o ciowej
i w tej sprawie powinno i mo e by  porozumienie zwalczaj cych si  stronnictw
i grup politycznych”. Polityk ten by  za zjednoczeniem ludowców, po to aby
„mocniej mogli stawia  obcym spraw  wolno ci i niepodleg o ci Polski”.
Opowiedzia  si  jednak za wzmocnieniem „obozu prezydenckiego” i uciszaniem
antagonistów mi dzy zwalczaj cymi si  obozami niepodleg o ciowymi na
emigracji26.

5. Przyczyny kryzysu organizacyjnego w SL Wolno  po roku 1956

Za amanie si  sytemu stalinowskiego w Polsce w zwi zku
z wydarzeniami w pa dzierniku 1956 r. odbi o si  g o nym echem na emigracji.
Podczas posiedzenia Zarz du G ównego SL „Wolno ” odbytego w lutym
1957 r. zastanawiano si  nad konsekwencjami tych wydarze  dla Polski
i emigracji. Pe ni cy obowi zki prezesa tej grupy in . J. Kazimierski stwierdzi ,
e „niektóre organizacje spo eczne, zw aszcza polonijne uwa aj , e bez zmian

jest autonomia za zgod  Rosji i nale y te przemiany poprze . Nawet niektóre
stronnictwa i grupy polityczne opowiadaj  si  za poparciem przemian w PRL, ale
nie opracowa y planu, jak to praktycznie realizowa ”. Najbardziej zaanga owani
we wspó pracy z dzia aczami krajowymi, przewa nie „re ymowymi”, którzy si
rozczarowali do komunizmu typu sowieckiego, byli cz onkowie Polskiego
Stronnictwa Wolno ciowego „Niepodleg o  i Demokracja” z Rowmundem
Pi sudskim na czele. Polityk ten stwierdzi , e w ród cz onków SL „Wolno ”
przewa a  pogl d o „braku istotnych zmian we w adzach PRL, które nadal s
wykonawcami woli w adzy na Kremlu i o adnej autonomii nie ma mowy, a có
dopiero o wolno ci i niepodleg o ci Polski, co jest niezmiennym celem emigracji
politycznej – o nierskiej”. Podczas dyskusji sformu owano postulat, aby
„zainicjowa  rozmowy z czynnikami politycznymi dla ustalenia wspólnego
stanowiska w sprawie stosunku emigracji politycznej niepodleg o ciowej do

26 R. Turkowski, Wst p, wprowadzenie, opracowanie, wybór. Polski ruch ludowy na emigracji
1954-1968, Dokumenty i materia y, cz. 2, Kielce 2006, s. 141.
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przemian w PRL i re ymu Gomu ki, oraz opracowa  dla cz onków informacj
polityczn ”27.

Nasilaj ce si  powroty emigrantów do kraju spowodowa y, e SL
„Wolno ” postanowi o w lipcu 1957 r. „ze wzgl du na sytuacj  polityczn
w kraju i du  popularno  w ród emigracji o nierskiej odwil y politycznej
Gomu ki zwi kszy  informacj  polityczn  organizacji niepodleg o ciowych
emigracji”.

SL „Wolno ” usprawni o prac  organizacyjn  i to nie tylko w adz
naczelnych, ale przede wszystkim okr gów i kó . Zamierzano podj  druk
wewn trznego komunikatu informacyjnego, co przy ograniczonych
mo liwo ciach finansowych Stronnictwa i poszczególnych cz onków w adz by o
dosy  trudne. Postanowiono, e za o enia programowe i ideowe emigracji
powinny by  stale powtarzane i przypominane. Wielu cz onków SL „Wolno ”
nie mia o pracy, a tym samym i „pieni dzy nawet na przejazdy i sk adki
organizacyjne”. Z tych te  powodów wielu emigrantów wyje d a o do kraju28.

Jak zauwa y  Józef Wnuk, londy ski dzia acz SL „Wolno ”, du e
zamieszanie w organizacjach spo ecznych emigracji o nierskiej spowodowa a
„odwil  Gomu ki w kraju i b dna ocena sytuacji przez wielu cz onków PPS
i Nid-u, a nawet w o rodku legalistycznym”. Rozbicie uchod stwa
niepodleg o ciowego na o rodek legalistyczny z prezydentem A. Zaleskim i na
Rad  Polityczn  Stronnictw opozycyjnych spowodowa o odsuni cie si  wielu
ludzi od popierania politycznej dzia alno ci niepodleg o ciowej stronnictw.
Proponowa  w zwi zku z tym opracowanie i opublikowanie zalece  w sprawach
politycznych dla cz onków SL „Wolno ” i emigracji niepodleg o ciowej.
Opowiedzia  si  za opracowaniem „materia u do dyskusji w ko ach SL
„Wolno ” i na ogólnych zebraniach emigrantów niepodleg o ciowych”29.
Wkrótce publikacje takie pojawi y si  na Zachodzie30.

W 1962 r. po kilku latach nieobecno ci powróci  zza Oceanu do
Londynu J. Kuncewicz. Przyjecha  tylko po to, aby po egna  si  ze swoimi
zwolennikami, bo postanowi  wróci  do kraju.

Swoj  decyzj  og osi  podczas zebrania ZG SL „Wolno ” i cz onków
tej grupy z okr gu wielko-brytyjskiego w dniu 24 czerwca 1962 r. Stwierdzi
wówczas, „ e pa stwa zachodnie oraz USA s  zadowolone z sytuacji panuj cej
pomi dzy g ównym przeciwnikiem politycznym Zwi zkiem Sowieckim

27 Tam e, s. 141.
28  IPiM, kol. SL „W”, sygn. 396/1. Protoko y ZG SL „Wolno ” z lat 1945-1970. Protokó

Zebrania ZG SL „W” z 13 lutego 1957 r.
29 R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1944-1954, cz. 2, s. 160-161.
30 Ostrze enie. Penetracja komunistów w ród Polonii. Wydawnictwo Kongresu Polonii

Ameryka skiej. Wydzia  na Stan Illinois, s. 1-8, broszurka ta by a masowo kolportowana
w Londynie na prze omie lat 50. i 60. XX w.
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a Wolnym Zachodem i staraj  si  pro b  lub gro b  powstrzyma  agresywno
ZSRR, co da o im siedemna cie lat pokoju w Europie i pozwoli o odbudowa
i rozwin  gospodarczo wolny Zachód”. W jego przekonaniu dalsze polityczne
dzia anie polskiej emigracji niepodleg o ciowej by o zupe nie niemo liwe.
Polityk ten uzna  za jedynie skuteczne i po yteczne organizowanie si  emigracji
przede wszystkim w sferze spo ecznej i kulturalnej. By  zdania, e „sta e d enie
SL „Wolno ” do jedno ci w politycznym dzia aniu na emigracji powinno by
utrzymane bo na pewno dojdzie wreszcie do porozumienia. Jak zauwa y  ubywa
z przyczyn demograficznych g ównych przeciwników politycznych i osobistych.
O wiadczy , e „wyjazdy do Polski s  potrzebne dla zdrowia organizacyjnego
emigracji, a przede wszystkim pracowników spo ecznych o wiaty i kultury,
zw aszcza pisarzy, aby osobi cie zapozna  si  ze stanem rzeczywistym
i potrzebami spo ecze stwa”.

Po wys uchaniu prezesa J. Kuncewicza wbrew jego postawie,
kierownictwo SL „Wolno ” postanowi o utrzyma  dotychczasowy
niepodleg o ciowy i antykomunistyczny program. ostanowiono nie anga owa
si  w wewn trzne walki polityczne emigracji, lecz nadal wysuwa  danie
porozumienia i utrzymanie jednego kierownictwa politycznego emigracji
niepodleg o ciowej. O wiadczono te , e „ czno  z kraje winna by  utrzymana
jak naj ci lejsz  zarówno przez kontakty rodzinne i przyjacielskie, jak równie
sta e studiowanie spraw spo ecznych i gospodarczych”. Podczas wspomnianego
zebrania dokonano ostatecznej zmiany prezesa SL „Wolno ”. W zwi zku
z wyjazdem do Polski J. Kuncewicz zrzek  si  funkcji prezesa Zarz du
G ównego. Zebrani jednog o nie powierzyli funkcj  prezesa SL „Wolno ”
J. Kazimierskiemu.

W 1962 r. J. Kuncewicz ostatecznie wycofa  si  z ycia politycznego na
emigracji. Zdecydowa  si  wraz z on , znan  pisark  – Mari  Kuncewiczow
powróci  do kraju. W latach 1962-1984 mieszkali w Kazimierzu nad Wis . Po
ich mierci przekszta cono ich posiad o  w Dom-Muzeum, zwany
„Kuncewiczówk ”, po wi con  pami ci tych dwojga wybitnych twórców kultury
polskiej31.

6. Po czenie SL „Wolno ” z Polskim Stronnictwem Ludowym

Pod  koniec  lat  60.  XX  w.,  po  mierci  S.  Miko ajczyka  otworzy a  si
perspektywa po czenia z PSL, kierowanym przez Franciszka Wilka. Na
emigracji równie  zachodzi y wyra ne zmiany na rzecz pojednania i utworzenia

31  R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1954-1968. Dokumenty i materia y, cz. 2, s. 211.
Niestety dom ten ze wzgl dów finansowych niedawno sprzedano. Zlikwidowano ten ciekawy
o rodek kultury i pami ci narodowej.
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jednego o rodka emigracyjnego, do czego d y o przez ca y okres swojej
dzia alno ci SL „Wolno ”.

W dniu 15 pa dziernika 1968 r. podczas zebrania kierownictwa SL
„Wolno ” prezes in . J. Kazimierski omówi  ówczesn  sytuacj  polityczn
i organizacyjn  polskiej politycznej emigracji. Polityk ten uwa a , e po
do wiadczeniach rz dów Gomu ki zorganizowana niepodleg o ciowa emigracja
polityczna by a dalej potrzeba. Kierownictwo SL „Wolno ” nadal uwa a o, e
podstaw  istnienia emigracji by  legalizm i piel gnuj cy go obóz prezydencki.
Prezes J. Kazimierski stwierdzi , e od czasu mierci prezydenta RP W adys awa
Raczkiewicza w 1947 r., i obj ciu urz du prezydenta RP przez Augusta
Zaleskiego, zamiast dotychczasowego nast pcy prezesa PPS Tomasza
Arciszewskiego, nadal uparcie nie uznawa y tej zmiany cztery stronnictwa, tj.
PPS,  NiD,  Stronnictwo  Pracy  i  SN.  Zajmuj ce  samodzieln  pozycj  polityczn
PSL kierowane przez S. Miko ajczyka i SP kierowane przez Karola Popiela,
tak e nie uznawa y obozu legalistycznego za reprezentacj  niepodleg o ciowego
uchod stwa.

W wyniku nieudanej akcji zjednoczeniowej gen. K. Sosnkowskiego
utrwali  si  na kolejne dwadzie cia lat podzia  na legalny obóz prezydencki
(Zamek) i Rad  Trzech z Tymczasow  Rad  Jedno ci Narodowej. Pod koniec lat
60. XX w. nawet w ród przeciwników prezydenta A. Zaleskiego zacz a
przewa a  potrzeba „uznawania legalnej podstawy ci g o ci politycznej
niepodleg ego pa stwa polskiego na emigracji politycznej”. Od y y w ród
emigracji politycznej i Polonii tendencje zjednoczeniowe. W szeregach PSL
zacz y si  one ujawnia  po mierci Stanis awa Miko ajczyka (13 grudnia 1966
r.) i obj ciu steru PSL przez Franciszka Wilka, równocze nie redaktora
naczelnego jego organu prasowego zatytu owanego „Jutro Polski”. Prezes
J. Kazimierski zg osi  wniosek o nawi zanie kontaktu z w adzami PSL
i przeprowadzenie rozmów celem doprowadzenia do zjednoczenia
niepodleg o ciowych stronnictw ludowych na podstawie „legalizmu politycznego
w oparciu o konstytucj  z 1935 roku”. Po dyskusji, na wniosek Wac awa
Donigiewicza cz onka kierownictwa SL „Wolno ” przyj to do wiadomo ci
zatwierdzaj cej przedstawion  przez J. Kazimierskiego analiz  sytuacji
politycznej. Polecono prezesowi J. Kazimierskiemu i prezesowi Rady Naczelnej
Cz. Czapli skiemu nawi zanie kontaktu z prezesem PSL Franciszkiem Wilkiem
i zorganizowanie rozmów „dla omówienia spraw ideowo-organizacyjnych
obydwóch stronnictw, celem sformu owania ewentualnej deklaracji
zjednoczeniowej”32.

32  R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1954-1968. Dokumenty i materia y, cz. 2, s. 42-
343.
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Wkrótce kontakty takie nawi zano, podj to rozmowy z F. Wilkiem i jego
grup  polityczn . W dniu 8 marca 1970 r. dosz o do spotkania kierownictwa SL
„Wolno ” i PSL w Londynie. Przedstawiciele obydwu grup podpisali wspólne
o wiadczenie o konieczno ci po czenia ludowców na emigracji, w którym
czytamy:

 „1. Ruch Ludowy na Emigracji, jako kontynuacja wolnego Ruchu
Ludowego w Polsce, czerpie sw  si  z postawy rzesz ludowych w Kraju, oraz
z za o e  ideowo-programowych w zakresie politycznym, spo ecznym,
gospodarczym i kulturalnym, wypracowanych przed wojn  i w czasie okupacji
przez ca o  Ruchu Ludowego.

Na ca o  tego Ruchu Ludowego sk ada y si  przed wojn : Stronnictwo
Ludowe, Zwi zek M odzie y Wiejskiej RP »Wici« i Centralny Zwi zek M odej
Wsi »Siew«; podczas wojny i okupacji: Stronnictwo Ludowe – Ruch Oporu
Ch opskiego (»Roch«), Bataliony Ch opskie (BCh), Polska Organizacja Zbrojna
»Rac awice«, Ludowy Zwi zek Kobiet (LZK), Zwi zek Pracy Ludowej »Orka«;
a po wojnie: Polskie Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Ludowe »Wolno «.

Wobec istniej cej sytuacji w Polsce stwierdzamy, e walk
polityczn  o wolno  Polski mo na skutecznie prowadzi  poza Krajem w oparciu
o ca  emigracj  niepodleg o ciow . W tym celu konieczne jest wspó dzia anie
z innymi stronnictwami i organizacjami politycznymi i spo ecznymi,
zorganizowanymi w sposób demokratyczny, uznawanymi i popieranymi przez
spo eczno  polsk  poza granicami Kraju.

Ró nice ideowo-programowe, wa ne w dzia alno ci politycznej w Kraju
i w wolnym pa stwie, nie powinny by  przeszkod  we wspó pracy na emigracji
i w solidarnej walce o przywrócenie Polsce wolno ci, niepodleg o ci
i demokracji.

Stronnictwo Ludowe »Wolno « i Polskie Stronnictwo Ludowe
w Wielkiej Brytanii, uznaj c za naczelny obowi zek prowadzenie nieustannej
walki politycznej o wolno  i niepodleg o  Polski, a  do osi gni cia tego
zasadniczego celu, postanawiaj  skupi  wszystkie si y polityczne Ruchu
Ludowego w jednolitej organizacji, celem wzmo enia swej pracy politycznej
poza granicami Kraju”.

W ko cowej cz ci tego dokumentu stwierdzono, e „Polskie
Stronnictwo Ludowe ma naj wie sz  tradycj  walki rzesz ludowych w Kraju
z obecn  okupacj  sowieck , spe nian  przez jej agentur  – PZPR. Obecnie, gdy
Polskie Stronnictwo Ludowe podj o wspó prac  z ca  emigracj
niepodleg o ciow , s u y ono najlepiej organizowaniu Ludowców do walki
o wyzwolenie Polski i dlatego pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego

czymy wspólnie swe si y i wzywamy wszystkich, rozproszonych jeszcze po
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wiecie Ludowców i Sympatyków Ruchu Ludowego, do w czenia si  w nasze
wspólne szeregi ludowe33.

Dwa dni po podpisaniu tego o wiadczenia, tj. 10 marca 1970 r. odby o
si  ostatnie posiedzenie gremium kierowniczego SL „Wolno ”. Podczas niego
Cz. Czapli ski zreferowa  przebieg rozmów z przedstawicielami Polskiego
Stronnictwa Ludowego, oraz wyniki porozumienia w sferze politycznej
i organizacyjnej po przeprowadzeniu konsultacji w organizacjach terenowych.
Mówca stwierdzi , e w podsumowaniu pracy komisji porozumiewawczej PSL
i SL „Wolno ” zosta o zredagowane o wiadczenie, „które stwierdza wol  walki
o wyzwolenie Polski spod okupacji sowieckiej spe nianej wiernie przez jej
agentur  PZPR”. W dokumencie tym stwierdzono, e po czone stronnictwa
zachowuj  nazw  Polskie Stronnictwo Ludowe dla podkre lenia ci g o ci walki
ludowców w kraju w latach 1945-1947, która chocia  nie przynios a zwyci stwa
sprawiedliwo ci nad zbrodniami komunistycznymi i zosta a zniszczona
krwawym terrorem, zmuszaj c do ucieczki z Polski przywódców ówczesnego
PSL ze Stanis awem Miko ajczykiem na czele, ale dowiod a, e nie mo e by
wspó pracy z komunistami zw aszcza typu rosyjskiego i jego ramieniem
NKWD”. Po dyskusji, w której uczestniczyli obecni cz onkowie w adz SL
„Wolno ”, ustalono stanowisko w adz naczelnych tej grupy politycznej,
odno nie porozumienia z PSL i warunków jego realizacji. Prezes SL „Wolno ”
powiedzia , e „Zjednoczony Ruch Ludowy na emigracji stoi na stanowisku
zaj tym przez Polski Rz d Tomasza Arciszewskiego w 1945 r., nie uznaj cy
narzuconych w Ja cie Polsce warunków i cznie ze wszystkimi
niepodleg o ciowymi stronnictwami i grupami politycznymi na emigracji
w oparciu o legaln  ci g o  polityczn  niepodleg ego Pa stwa Polskiego b dzie
prowadzi  walk  polityczn  o Ca , Woln , Niepodleg  i Demokratyczn
Rzeczypospolit  Polsk ”34.

Przyj cie przez kierownictwo PSL warunków zjednoczenia
spowodowa o, e SL „Wolno ” zako czy o dzia alno ci polityczn  na
emigracji. Wkrótce decyzj  ZG SL „Wolno ” o po czeniu zaakceptowa
ostatecznie NKW PSL w Londynie.

Podczas zebrania cz onków Klubu Ludowego w RJN w sk adzie
J. Kazimierski, Cz. Czapli ski i Jerzy A. Cydzik z cz onkami tego klubu ze
strony PSL wybrano prezesem klubu Franciszka Wilka, zast pc  prezesa Jana
Kazimierskiego. Odby o si  te  zebranie cz onków NKW PSL, zamieszka ych
w W. Brytanii w sk adzie: F. Wilk, Stanis aw Wiszniewski, W adys aw
Banasiewicz i Józef Sukiennik. Po omówieniu sytuacji politycznej i wewn trznej

33  AZHRL,  PSL  na  U.  Materia y  NKW  PSL  z  1970  r.  Protokó  Komisji  Porozumiewawczej  SL
„Wolno ” i PSL w Wielkiej Brytanii z 8 marca 1970 r.

34  R. Turkowski, Polski ruch ludowy na emigracji 1954-1968.  Dokumenty  i  materia y,  cz.  3,  s.
206-207.
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w PSL, zebrani stwierdzili, e „wej cie PSL do RJN da o ju  korzystne rezultaty
organizacyjne w terenie w powstaniu nowych Kó  PSL, wst pienia wielu nowych
cz onków do Stronnictwa, zwi kszenia si  ofiarno ci cz onków i przyjació  PSL
na Fundusz PSL, zwi kszenia si  prenumeraty »Jutra Polski«, w czenia si  PSL
w ycie spo eczno-kulturowe emigracji niepodleg o ciowej w W. Brytanii”.
Zebrani cz onkowie kierownictwa PSL uznali, i  podstawowym celem wej cia
partii do RJN by o podj cie wspó pracy ze wszystkimi niepodleg o ciowymi
stronnictwami i organizacjami na rzecz przywrócenia Polsce wolno ci,
niepodleg o ci i demokracji. Jak stwierdzono – dotychczasowa wspó praca w tej
dziedzinie potwierdzi a, i  „PSL zachowa o sw  pe n  niezale no , swe
dotychczasowe stanowisko we wszystkich sprawach wewn trzno-politycznych
i mi dzynarodowych, oraz ca kowit  niezale no  w sprawach ideowo-
programowych”. Jednak zebrani stwierdzili z ubolewaniem, e akcja niektórych
cz onków PSL i w adz naczelnych stwarza a wra enie rozbicia, os abiaj c jego
presti  i pozycj  na zewn trz, „które tak bardzo wzros y w opinii emigracji
niepodleg o ciowej po Kongresie Zjednoczeniowym odbytym w 1968 r.
w Brukseli, po czeniu si  PSL i Stronnictwa Ludowego »Wolno « i podj ciu
wspó pracy z innymi stronnictwami w ramach Zjednoczenia Narodowego”.

Przywódcy PSL uznali, i  decyzja NKW w sprawie wej cia do RJN, jak
i w sprawie jedno ci ogólno-narodowej by a s uszna i korzystna dla ruchu
ludowego oraz sprawy polskiej. Po czenie to uznano za zgodne „z jego tradycj
zespalania si  politycznych w momentach ci kiego po o enia Narodu
Polskiego”. Przywódcy obu jednocz cych si  grup ludowców „pot pili
stanowisko i akcj  Józefa Rzemieniewskiego, który nadu ywaj c tytu u
Sekretarza Naczelnego (NKW PSL-TR) w swych wyst pieniach na amach
»Narodowca« spowodowa  rozbicie we W adzach Naczelnych PSL, czym
wyrz dzi  wielkie szkody Stronnictwu”. Kierownictwo PSL uwa a o, e „na
terenie Londynu, w najaktywniejszym o rodku politycznym emigracji
niepodleg o ciowej, gdzie dzia a y kierownictwa wszystkich stronnictw
i ugrupowa  politycznych winien znajdowa  si  zespó  przynajmniej trzech
cz onków Prezydium NKW, którzy mogliby reprezentowa  PSL, ale i prowadzi
akcj  polityczn , zgodnie z uchwa ami Kongresu i NKW PSL”. Prezydium NKW
PSL zdecydowa o o zwolnieniu ze stanowiska Sekretarza Naczelnego PSL
Józefa Rzemieniewskiego i powierzeniu tej funkcji Stanis awowi
Wiszniewskiego, dzia aczowi PSL z Londynu.

Postanowiono, aby Prezydium Rady Naczelnej PSL w wyniku
po czenia si  PSL z SL „Wolno ” dokooptowa o do swego sk adu Jana
Kazimierskiego, Czes awa Czapli skiego, Bogumi a Doma skiego, Antoniego
Hermaszewskiego,  Leona  Kowala,  Stanis awa  Pol ,  a  do  NKW  PSL  Jana
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Kazimierskiego, Czes awa Czapli skiego. Wszystkie postanowienia uchwalone
zosta y jednog o nie przez kierownictwo obu cz cych si  Stronnictw35.

SL „Wolno ” dotrwa o do roku 1970, kiedy to po czy o si  z PSL pod
przywództwem F. Wilka. Zjednoczenie z PSL pozwoli o utrzyma  si  jej
dzia aczom ze wszystkich segmentach uchod czego pa stwa i odegra  rol
w a ciw  do ich aspiracji. Kilku przedstawicieli by ego SL „Wolno , ju  jako
cz onkowie PSL, obj li funkcje ministerialne w rz dzie RP na Uchod stwie,
weszli do Rady Narodowej RP i Skarbu Narodowego. Narzucili oni PSL nowe
„prolondy skie oblicze polityczne”. Nast pstwem tego zjednoczenia by o
powstanie drugiego PSL pod kierunkiem Stanis awa Ba czyka, Józefa
Rzemieniewskiego i Hanny Chor yny, które twierdzi o e jest tym
prawdziwym, antysanacyjnym, samodzielnym reprezentantem ruchu ludowego
na emigracji.

35  AZHRL, Archiwum PSL na U. Materia y NKW PSL z lat 1969-1970, Protokó  posiedzenia
cz onków NKW PSL zamieszka ych w Londynie z dnia 11 kwietnia 1970 r.
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Streszczenie

Autor scharakteryzowa  przemiany w ruchu ludowym na uchod stwie w Wielkiej
Brytanii po wyje dzie jego przywódcy Stanis awa Miko ajczyka do Polski.
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Summary

The author describes the transformation of the peasant movement in exile in
Great Britain after the departure to Poland of Stanislaw Mikolajczyk. He focuses
attention on the origins and activities of the Peasant Party “Freedom” not only in
the first years after the Second World War, but in a much longer period, until the
1970s.



El bieta Later-Chody owa

ROLA „PRZODOWNIKÓW” W POLSKIEJ EMIGRACJI
ZAROBKOWEJ DO DANII W LATACH 1895-1918

Polski ruch emigracyjny w celach zarobkowych do Danii trwa  36 lat
i przebiega  w latach 1893-1929, które oznacza y pierwsz  i ostatni  grup
zorganizowanych i zarejestrowanych emigrantów polskich w tym kraju.
W emigracji uczestniczy y g ównie dziewcz ta i m ode kobiety z Galicji,
zatrudniane na du skich plantacjach buraków cukrowych, dok d przybywa y
corocznie, nierzadko do tych samych miejsc pracy. Organizacja emigracji le a a
generalnie po stronie du skiej. Rozpocz a si  ona i zako czy a podobn  liczb
czterystu osób, lecz w 1914 r. obj a 12,5 tys. emigrantów. W latach pierwszej
wojny wiatowej i krótko po niej polska, zarobkowa emigracja sezonowa
przekszta ci a si  w emigracje sta , licz c  cznie ok. 3 tys. osiad ych w Danii
Polek i Polaków.

W latach 1893-1914 dostarczanie polskich emigrantów zarobkowych do
Danii spoczywa o prawie ca kowicie w r kach niemieckich werbowników –
agentów emigracyjnych, pruskich nadzorców, zwanych „Aufseherami”, którzy
z organizatorów emigracji z ziem polskich przemieniali si  na ziemiach du skich
w nadzorców pracy. W 1914 r. wycofali si  oni z jej dzia alno ci w zwi zku z
przygotowaniami do wojny i powo aniem ich do wojska jako niemieckich
poddanych.

Wprawdzie w literaturze dotycz cej polskiej emigracji zarobkowej do
Danii omawiana jest dzia alno  „Aufseherów”, a nawet ca y „system
aufseherowski”, to jednak o jego polskiej kopii – tzw. „przodownikach”, znale
mo na tylko wzmianki. Warto wi c po wi ci  im uwag  i poda  wi cej
informacji.

Dzia ania werbownicze w zakresie emigracji „przodowników” o polskich
korzeniach by y z regu y bardziej humanitarne od poczyna  pruskich
„Aufseherów”. Do znanych „przodowników” nale a  Józef Lenik, który
korespondowa  z polskimi pismami emigracyjnymi w latach 1909-1910
(„Polskim Przegl dem Emigracyjnym” i „Biuletynem Polskiego Towarzystwa
Emigracyjnego”). Udziela  si  tak e w polskiej zbiorowo ci emigracyjnej na
terenie Danii w sprawach istotnych dla jej bytowania. W ród znanych innych
„przodowników” nale y wymieni  m.in. Alojzego Klusk , Franciszka
Szewczyka, Andrzeja Janeckiego, Józefa Nowaka, Piotra Szulca i Feliksa
Bia eckiego.
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Osoby zwane „przodownikami” rekrutowa y si  z kr gów zarobkuj cych
tak samo jak inni emigrantów, cz ciej m czyzn, ani eli kobiet. Poprzez
kilkakrotne pobyty w Danii, rok po roku, poznaj c tamtejsze stosunki spo eczne,
ucz c si  j zyka du skiego, stawali si  przywódczymi jednostkami ruchu
migracyjnego. Instytucja „przewodników” wykszta ci a si  zaledwie kilka lat po
rozpocz ciu emigracji, zapewne oko o 1895 r. Powsta a ona prawdopodobnie na
terenie Danii, skoro pracodawcy raz sprowadzonym przez „Aufseherów”
wyró niaj cym si  aktywno ci  emigrantom powierzali zadanie sprowadzania
z ziem polskich wspó towarzyszy pracy.

Przebywaj cy w 1909 r. w Danii znany badacz emigracji Józef Oko owicz
na zaproszenie Towarzystwa Pracodawców Du skich mia  bardzo dobre zdanie
o polskich „przodownikach”, o czym wiadczy jego nast puj ca opublikowana
korespondencja: „… zawdzi czam mi e wspomnienie z bankietu, jaki podczas
zjazdu przodowników polskich odby  si  w Kopenhadze. Bankiet ów, przy
którym obok p. Konsteda i jego urz dników zasiedli do wspólnego sto u wszyscy
obecni przodownicy, odby  si  w eleganckiej restauracji i sprawia  niezwyk e
wra enie kontrastem, jakim odbija y si  pluszowe meble, z ocone ramy
zwierciade  i wyfraczeni kelnerzy od skromnych postaci naszych robotników,
a ich czarne i stwardnia e od pracy r ce, od bia ych, delikatnych obrusów.
W oczach robotników ywo malowa o si  zadowolenie, e oni, dla których
w ojczystym kraju zaledwie brudny szynk otwiera go cinnie swe podwoje,
zasiada  tu mog  do sto u z surdutowcami, e nikogo nie razi tu ich ch opska
skóra, e w demokratycznym spo ecze stwie du skim, gdzie ró nice stanowe
i klasowe odgrywaj  coraz mniejsz  rol , widz  w nich krajowcy nie bia ych
niewolników, nie importowane z daleka ywe maszyny, jeno obywateli
cudzoziemców, tym czcigodniejszych, e ci k  prac  sw  podnosz  ogólny
dobrobyt”1.

Oko o 1910 r. pojawi y si  próby nadania „systemowi aufseherowskiemu”
ca kowicie rodzimego charakteru w formie zal ków organizacji
„przodowników”. Idea takiego zrzeszenia wysz a od „przodownika” Siemie ca,
a konsultowana by a na zebraniu organizacyjnym odbytym 4 pa dziernika 1910
r. w Maribo z wspomnianym J. Lenikiem, „przodownikiem” Staszewskim,
A. Pawlikiem, A. Latuszkiem, czterema bra mi Ciesielskimi, P. Podemskim,
M. Technikiem, J.  i  I.  Brajerami,  F.  i  I.  Walczakami,  a  tak e z  J.  Oko owiczem
z ramienia Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego. Mimo i  do utworzenia takiej
organizacji nie dosz o, „przodownicy” tworzyli pewne kr gi spo eczne, znani
byli w ród emigrantów i na nich oddzia ywali, nie tylko w pracy, ale
i w powszednim yciu.

1  J. Oko owicz, Polscy robotnicy w Szwecji i Danii, „Polski Przegl d Emigracyjny”, R. III, nr 22,
1 grudnia 1909, s. 3-4.
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„Przodownictwo” funkcjonowa o na zasadzie prywatnej niejako
dzia alno ci maj cej na celu organizacj  emigracji. Inicjowany przez
„przodowników” ruch emigracyjny stanowi  pewnego typu „reakcj
a cuchow ”, w której „przodownicy” poci gali za sob  emigrantów

powi zanych wzajemnie siln  wi zi  lokaln  wywodz c si  z tych samych lub
pobliskich wsi, gmin i powiatów. „Przodownicy” dobierali sobie takich
emigrantów, których ma ogó  znali i których kwalifikacji moralnych oraz
zawodowych byli pewni.

Stosunki pomi dzy „przodownikami” a osobami zwerbowanymi opiera y
si  na kole e skiej rzetelno ci. „Przodownicy” – m czy ni dbali o swoj
renom , uczciwie wywi zuj c si  z przyj tych zobowi za . Tote . cieszyli si
oni na ogó  du ym uznaniem2. Kobiety – „przodownice”, zw aszcza te zwane
przez emigrantki „powiernicami”, w przewadze by y konfidentkami
„Aufseherów”. Dlatego te  nie zyska y sobie wi kszego szacunku i sympatii
emigrantów3.

Podobnie jak „Aufseherzy”, „przodownicy” otrzymywali prowizj
zarówno od pracodawców, jak i od emigrantów. Wynagrodzenie pobierane przez
„przodowników” od ziemian waha o si  w granicach 6-10 koron du skich za
ka dego dostarczonego im robotnika4. Minimalna kwota przekazywana
„przodownikom” przez emigranta wynosi a jedn  koron  austriack , przeci tnie
jednak si ga a sumy czterech koron za przyj cie do grupy emigracyjnej i opiek
podczas podró y na miejsce pracy. Op aty werbunkowe otrzymywane przez
„przodowników” by y wi c du o ni sze od stawek „Aufseherów”.

,,Przodownikom” tyle samo zale a o na warto ciach pieni nych jakie
przynosi  werbunek, ile na spo ecznym kszta cie realizowanej przez siebie
dzia alno ci. W gr  wchodzi a w nim równie  kwestia ilo ciowa emigracji, lecz
nie wy cznie uzale niona okre lonymi wzgl dami finansowymi. Pewne
znaczenie spe ni a tak e moda na emigracj  wraz z przygod  yciow .

Jedni „przodownicy” ograniczali si  do organizowania ma ych grup
robotników, na czele których wyruszali do Danii, a inni werbowali emigrantów
na szersz  skal  dla rozmaitych biur i agencji po rednictwa pracy w tym kraju5.
„Przodownicy” na ogó  formowali mniej liczne grupy ni  „Aufseherzy”.
W pocz tkach ruchu, to jest oko o 1895 r., kierowali oni partiami z o onymi

2  Tam e, s. 3.
3  J. Oko owicz, Wychod stwo i osadnictwo polskie przed wojn  wiatow , Warszawa 1920, s. 290

i 291.
4  S. Ko cielecka, Po o enie ekonomiczne emigracji polskiej w Danii w latach 1892-1914,

„Zeszyty Naukowe” WSN w Szczecinie, 1972, nr 6, s. 250.
5  J. Oko owicz, Polscy robotnicy…, s. 30-31.
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z poni ej dziesi ciu osób6. W pi tna cie lat pó niej przewodzili partiom nieco
liczniejszym, przewa nie dwudziestoosobowym7. Zdarza y si  jednak takie
„przodownice”, które potrafi y zbiera  i wysy a  do Danii grupy z o one z ponad
stu emigrantek w ka dej8.

W polskiej emigracji zarobkowej do Danii „przodownicy” odegrali nie tak
istotn  jak pruscy „Aufseherzy”, ale niepo ledni  rol . Zdarza o si , e w kraju
tym okre lani byli oni jako „polscy aufseherzy” („de polske aufseher”)9, lecz nie
reprezentowali oni typowej osobowo ci „aufseherskiej”. Wprawdzie przy
nadzorze pracy na polu nad polskimi pracownicami czasem nadu ywali swej
w adzy, ale wynika o to raczej z przejmowania si  rol  „przodownika” ni
z niewolniczego traktowania ludzi, jak w przypadku „Aufseherów”. Polskie
robotnice na du skich plantacjach buraków cukrowych rzadko narzeka y na
polskich „przodowników”, tej samej narodowo ci co one, a niekiedy nawet
bli szych znajomych; w przeciwie stwie do skarg na „Aufseherów”, wobec
ukrócenia samowoli których skierowana by a „Ustawa o Polakach” z 1908 r.

Instytucja „przodowników” istnia a do lat pierwszej wojny wiatowej, gdy
w Danii osiad a na sta e cz  emigrantów, którzy nie potrzebowali ju
przywództwa, a pozosta  liczb  potrzebnych emigrantów sezonowych,
szczególnie buraczarek i dojarek, organizowa  w latach 1924-1929 du ski
Wydzia  Krajowy dla Obcej Si y Roboczej (Landsudvalget for fremmede
Arbejdskraft) we wspó pracy z polskim Urz dem Emigracyjnym przy
Ministerstwie Pracy i Opieki Spo ecznej.

6  V. Kolbye, Svensk og polsk Arbejskraft til Lolland-Falsters Roemarker, „Lolland-Falsters
Historiske Samfunds Årbog”, t. 37, Nykøbing F., 1950, s. 205.

7  W. Ossowski, List z Danii,. „Polski Przegl d Emigracyjny” nr 18, 30 wrze nia 1908, s. 8.
8  J. Oko owicz, Polscy robotnicy …, s. 30-31.
9  Patrz: G. Nellemann, Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere, Kopenhaga 1981,

ilustracja na s. 67.



El bieta Later-Chody owa

Rola „przodowników” polskiej emigracji zarobkowej do Danii w latach 1895-
1918

The role of „leaders” of Polish emigration to Denmark in the years 1895-1918

S owa kluczowe: Dania, Polonia, emigracja

Key words: Denmark, Polonia, emigration

Streszczenie

Polski ruch emigracyjny w celach zarobkowych do Danii trwa  36 lat i przebiega
w latach 1893 – 1929, które oznacza y pierwsz  i ostatni  grup
zorganizowanych i zarejestrowanych emigrantów polskich w tym kraju.
W emigracji uczestniczy y g ównie dziewcz ta i m ode kobiety z Galicji,
zatrudniane na du skich plantacjach buraków cukrowych, dok d przybywa y
corocznie, nierzadko do tych samych miejsc pracy.

Summary

The movement of Polish immigrants for commercial purposes to Denmark lasted
36 years and ran in the years 1893-1929, which marked the first and last group of
organized and registered Polish immigrants in this country. The migration
involved mostly girls and young women from Galicia, employed at the Danish
sugar beet plantations, where they were coming every year, often to the same
place.
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REGULACJE PRAWNE I DOKUMENTY ZWI ZANE Z
PRZYZNAWANIEM ORAZ ROZLICZANIEM RODKÓW Z BUD ETU
KANCELARII SENATU RP NA POMOC DLA POLONII I POLAKÓW

MIESZKAJ CYCH ZA GRANIC

W dniu 4 lipca 2009 r. min a 20. rocznica pierwszych, w pe ni
demokratycznych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przed dwoma
laty obchodzono te  uroczy cie XX. lecie funkcjonowania odrodzonego Senatu.
Z tego wzgl du rok 2009 uchwa  Izby Wy ej
zosta  og oszony Rokiem Polskiej Demokracji.
Wielu wydarzeniom, które zbieg y si  z
wspomnianymi rocznicami1, nie towarzyszy o
niestety wzmo one zainteresowanie naukowców
problematyk  wa nego aspektu dzia alno ci
Senatu i jego organów, jakim jest opieka nad
Poloni  i Polakami za granic . Ostatnimi czasy,
m. in. w „Przegl dzie Polsko-Polonijnym”,
pojawi y si  publikacje podejmuj ce t
problematyk 2.

Pozycja ustrojowa Senatu zosta a
zapisana w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.3, który od 1990 r.
poczynaj c, po zako czon  w a nie VII kadencj  (2011 r.), mimo dosy  mocno
okrojonych prerogatyw, sprawuje nieprzerwanie opiek  nad Poloni  i Polakami
za granic . Tym samym nawi zuje do czasów przedwojennych, kiedy to
powo ana zosta a Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy z marsza kiem

1  Zob. Kalendarium wydarze : http://www.senat.gov.pl/k7/agenda/demokracja/kalendarz.htm,
dost p 26 wrze nia 2011 r.

2  Por. m. in. D. Górecki, Opieka Senatu RP nad Poloni  i Polakami za granic , „Przegl d Polsko-
Polonijny” 2011, nr 1, s. 71-83; K. Wasilewski, Opieka nad Poloni  i emigracj  po 1989 r.,
tam e, s. 59-70; tak e: P. B. Zientarski, Organizacja wewn trzna Senatu. Studium prawno-
ustrojowe, Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2011.

3  Por. Rozdzia  IV. Sejm i Senat, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483 z pó n. zm.)
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Senatu J. Szyma skim jako prezesem4, przekszta cona w po owie 1934 r.
w wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy5, zwany „ wiatpolem”6, na czele
którego stan  W adys aw Raczkiewicz – ówczesny Marsza ek Senatu7. Do
1993 r. ca o ci  rodków na cele polonijne dysponowa o Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, które w jakiej  mierze zmonopolizowa o t  dziedzin , co
by o krytykowane przez przedstawicieli innych organizacji. Od 1994 r. Senat
zleca zadania zwi zane ze sprawami polonijnymi równie  innym organizacjom
pozarz dowym8.

Opieka Senatu nad Poloni  i Polakami - pisze D. Górecki - opiera si  na
wieloletniej tradycji, nie znajduj c pe nego odzwierciedlenia w przepisach
prawa.9 Tak jest istotnie, jednak e udzielanie dotacji organizacjom
pozarz dowym na realizacj  zada  zwi zanych z t  problematyk  dokonywane
jest i w granicach obowi zuj cego w Rzeczypospolitej prawa, i w oparciu o nie.

Wydatki bud etu pa stwa przeznaczone na finansowanie lub
dofinansowanie zada  zlecanych do realizacji organizacjom pozarz dowym,
a takie zadania zleca Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z ustaw  o finansach publicznych, s  dotacjami celowymi, które podlegaj ce
szczególnym zasadom rozliczania10.

4  C. Lusi ski, II Rzeczpospolita a Polonia 1922-1939. Geneza i dzia alno  Rady Organizacyjnej
Polaków z Zagranicy i wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy, Wydawnictwo Instytutu
Historii PAN, Warszawa 1998, s. 48.

5  wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy zainaugurowa  uroczy cie swoj  dzia alno  10
sierpnia 1934 r. na Wawelu. Delegaci – przy d wi kach dzwonu Zygmunta – z o yli lubowanie.
(Por. S. Szwedowski, Jak spo ecze stwo polskie organizowa o II Zjazd Polaków z Zagranicy,
„Polacy Zagranic ”. Organ wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy, 1934, nr 9-11, s. 11),
Prezes „ wiatpolu”, marsza ek W adys aw Raczkiewicz w swoim przemówieniu powiedzia  do
zgromadzonych: „Tu u trumien polskich królów i polskich wieszczów /…/ kszta towa a si
historia Polski, przeto ten wielki dzie  powinien si  tu zacz . Z grodu podwawelskiego ruszyli
polscy legioni ci pod wodz  Józefa Pi sudskiego, teraz znów Polacy tworz  wiatowy Zwi zek
Polaków dla rozbudowy szlaków duchowych polsko ci”. (W. Oszelda, Czem jest wiatowy
Zwi zek Polaków dla rodaków na obczy nie, „Polacy Zagranic ”, 1934, nr 9-11, s. 20).

6  Do dzisiaj yje i aktywnie uczestniczy w pracach Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy
marsza ku Senatu W adys aw Zachariasiewicz (ur. 7 listopada 1911 r.) jeden z przedwojennych
dzia aczy „ wiatpolu”, wi zie  sowiecki i syberyjski zes aniec, wybitny dzia acz polonijny,
autor ksi ki Etos niepodleg o ciowy Polonii ameryka skiej, Oficyna Wydawnicza „Rytm”,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2005.

7  Wi cej na ten temat: D. Mycielska, J. M. Zawadzki, Druga Rzeczpospolita wobec Polonii,
Kancelaria Senatu, Warszawa 2004.

8  D. ukasz, Wspó dzia anie instytucji pa stwowych i organizacji pozarz dowych na polu
dzia alno ci o wiatowej i kulturalnej Polonii, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu,
Wydzia  Analiz Ekonomicznych i Spo ecznych, Zespó  Spraw Mi dzynarodowych, Informacja
nr 611, kwiecie  1998, s. 2.

9  D. Górecki, Opieka… s. 78.
10  Zob. art. 151 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157

poz. 1240 wraz z pó n. zm.)
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Ustawa o finansach publicznych w art. 151 stanowi, i  o zlecenie zadania
w zakresie opieki nad Poloni  i Polakami za granic  mog  ubiega  si  tylko
organizacje pozarz dowe i podmioty okre lone w art. 3 ust. 2 ustawy
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie11, które to organizacje
pozarz dowe s  definiowane przez t  ustaw  jako organizacje „…nieb d ce
jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych, i niedzia aj ce w celu osi gni cia zysku, osoby prawne lub
jednostki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej utworzone na podstawie przepisów
ustaw, w tym fundacje, stowarzyszenia…”12, a tak e ko cielne osoby prawne
(je eli ich cele statutowe obejmuj  prowadzenie dzia alno ci po ytku
publicznego) i stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego.

Wymienione organizacje musz :
by  zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S dowym lub innym
w a ciwym rejestrze zgodnie z przepisami odr bnymi oraz
prowadzi  ksi gi rachunkowe od pocz tku roku, w którym
zamierzaj  realizowa  zadanie zlecane do wykonania przez
Kancelari  Senatu.

Z mocy ustawy o po ytku i wolontariacie nie mog  ubiega  si
o zlecanie zada  ze rodków Kancelarii Senatu:

partie polityczne,
zwi zki zawodowe,
organizacje pracodawców,
domy kultury,
fundacje utworzone przez partie polityczne,
samorz dy zawodowe,
kluby sportowe b d cych spó kami dzia aj cymi na podstawie
przepisów ustawy o sporcie13.

Nie mog  te  aplikowa  bezpo rednio do Kancelarii Senatu organizacje
polonijne i polskie zarejestrowane poza granicami kraju. Pomoc Polonii
i Polakom za granic  udzielana jest wy cznie za po rednictwem organizacji
pozarz dowych zarejestrowanych na gruncie polskiego prawa.

Poza ustawami o:
finansach publicznych,

11  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240
wraz z pó n. zm.)

12  Zob. Ustawa a dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie (Dz.
U. 2010 Nr. 234 poz. 1536 z pó n. zm.)

13  Zob. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 z pó n. zm.)
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rachunkowo ci14, a tak e
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie,

sprawy zwi zane z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji organizacjom
pozarz dowym w 2011 r. regulowa y równie  obowi zuj ce w Kancelarii Senatu
akty prawa wewn trznego, tj.:
- uchwa y Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

Uchwa a Prezydium Senatu nr 30 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie
zlecania zada  w zakresie opieki nad Poloni  i Polakami za granic ;
Uchwa a Prezydium Senatu nr 931 z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie okre lenia kierunków dzia a  na rzecz Polonii i Polaków
za granic  w 2012 r.;
Uchwa a Prezydium Senatu nr 930 z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie
okre lenia priorytetów finansowania zada  zleconych w zakresie
opieki nad Poloni  i Polakami za granic  w 2012 r.

- zarz dzenia i decyzje Szefa Kancelarii Senatu, a mianowicie:
Zarz dzenie Nr 13 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 6 listopada 2002 r.
w sprawie kontroli wykorzystania dotacji celowych na realizacj
opieki nad Poloni  i Polakami za granic  wraz z pó n. zm.;
Zarz dzenie Nr 15 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie zasad post powania przy rozpatrywaniu wniosków
o zlecenie zada  w zakresie opieki nad Poloni  i Polakami za granic
i przyznawaniu dotacji na ich wykonanie;
Zarz dzenie Nr 69 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie procedur
kontroli finansowej oraz innych elementów kontroli zarz dczej
w Kancelarii Senatu;
Decyzja Szefa Kancelarii Senatu z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
powo ania Zespo u Finansów Polonijnych.

Tak e analizy wykonania bud etu pa stwa i za o e  polityki pieni nej
oraz informacje Najwy ej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania bud etu
pa stwa w cz ci 03 Kancelaria Senatu15 s  niezwykle wa nymi dokumentami,
zw aszcza z punktu widzenia prawid owo ci gospodarowania rodkami
publicznymi w omawianym zakresie. Pomocne dla usuwania ewentualnych

14  Zob. Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223
z pó n. zm.)

15  Por. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2010 r. bud etu pa stwa w cz ci 03
Kancelaria Senatu (sygn. KBF-4100-03-01/2011, Nr ewid. 92/2011/P10032/KBF), Warszawa,
maj 2011, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,8099.html, dost p 26
wrze nia 2011 r.
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uchybie  s  równie  wyniki kontroli komórki audytu wewn trznego16,  która  -
zgodnie z ustaw  o finansach publicznych - funkcjonuje w Kancelarii Senatu.

Reasumuj c, nale y powiedzie , e jedyn  mocn  podstaw  prawn
wydatkowania rodków z bud etu pa stwa na opiek  nad Poloni  i Polakami za
granic  jest coroczne wyodr bnianie ich w ustawie bud etowej w ramach
bud etu Kancelarii Senatu w „Rozdziale 75195. Pozosta a dzia alno ”
opatrzonym dopowiedzeniem wskazuj cym cel. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
VI kadencji, maj c wiadomo  tego stanu rzeczy, uzna , e niezb dne jest
wprowadzenie jednoznacznych podstaw normatywnych, które regulowa  b d
jego aktywno  w tej dziedzinie. Z tego wzgl du, d c do prawnego
usankcjonowania faktu, e od pocz tku lat 90. ub. w. jest faktycznym opiekunem
Polonii i Polaków za granic , Senat skorzysta  z prawa inicjatywy
ustawodawczej i 5 stycznia 2007 r. wniós  do Sejmu projekt ustawy O opiece
Senatu nad Poloni  i Polakami za granic  (druk sejmowy nr 1395)17, jednak e
procedura legislacyjna zosta a przerwana z powodu obaw rz du, „… e przyj cie
senackiego projektu ustawy w jego obecnym brzmieniu mog oby kolidowa
z konstytucyjn  zasad  trójpodzia u w adz jak równie  wprowadza
nieuzasadnione wyj tki w systemie gospodarki finansowej”18. W przywo anym
stanowisku rz du sugerowano, by dalsze prace zosta y wstrzymane „do czasu
przyj cia „Rz dowej Strategii polityki wobec Polonii i Polaków za granic ”, co
w praktyce oznacza od o enie ich ad calendas graecas.

16  W 2011 r. sprawy zwi zane z wnioskami nie by y przedmiotem audytu wewn trznego, poniewa
by  on przeprowadzony w Biurze Polonijnym Kancelarii Senatu w 2006 r.: Audyt poprawno ci
oceny wniosków o zlecenie zada  z zakresie opieki nad Poloni  i Polakami za granic
przedstawianych Zespo owi Finansów Polonijnych, z którego sporz dzone zosta o Sprawozdanie
ko cowe nr ref. 06/03/AB/016 z 30 stycznia 2007 r.

17  Ca o  dokumentów z tym zwi zanych patrz:
http://static.e-prawnik.pl/ustawy/druk1395_5_1_1289835489.pdf, dost p 26 wrze nia 2011 roku,
tak e D. Górecki, Opieka…, s. 78-79.

18  Druk sejmowy 1395-001, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/D95C84DED2709C0DC1257
35400333385/$file/1395-001.pdf, dost p: 26 wrze nia 2011 r.



Aneks

Wykaz aktów prawnych i innych dokumentów bezpo rednio lub
po rednio zwi zanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji w roku 20111

i 2012 r. ze rodków Kancelarii Senatu.

Akty prawne i inne dokumenty zwi zane z przyznawaniem
i rozliczaniem dotacji ze rodków Kancelarii Senatu w 2011 r.

Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r.
o rachunkowo ci

Dz. U. 2009
Nr 152, poz. 1223

z pó n. zm.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia alno ci po ytku publicznego
i wolontariacie2

Dz. U. 2010
Nr 234, poz. 1536

z pó n. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

Dz.U. 2009
Nr 157, poz. 1240

 z pó n. zm.

Ustawa bud etowa na rok 2011
z dnia 20 stycznia 2011 r.

USTAWY

Dz.U. 2011
Nr 29, poz. 150

z pó n. zm.

Uchwa a nr 30 Prezydium Senatu
z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie
zlecania zada  w zakresie opieki nad
Poloni  i Polakami za granic .

UCHWA Y
PREZYDIUM
SENATU RP

http://www.senat.go
v.pl/k7/dok/prez/uch/

2008/030.pdf

1  Do rozliczenia roku 2011 maj  zastosowanie dwie wcze niejsze uchwa y Prezydium Senatu:
Uchwa a Nr 154 Prezydium Senatu z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie okre lenia kierunków
dzia ania na rzecz Polonii i Polaków za granic  w latach 2009 – 2011(patrz:
http://www.senat.gov.pl/k7/dok/prez/uch/2008/154.pdf; dost p; 4 pa dziernika 2011 r.) oraz
Uchwa a Nr 650 Prezydium Senatu z dnia 22 lipca 2010 r. o Priorytetach na 2011 w sprawie
okre lenia priorytetów finansowania zada  zleconych w zakresie opieki nad Poloni  i Polakami
za granic  w 2011 r. (patrz: http://www.senat.gov.pl/k7/dok/prez/uch/2010/650.pdf, dost p: 4
pa dziernika 2011 r.).

2  Ustawa o po ytku i wolontariacie w art. 3, ust 5. stanowi: „Przepisów rozdzia u 2 dzia u II nie
stosuje si  do zlecania realizacji zada  w zakresie opieki nad Poloni  i Polakami za granic
finansowanych ze rodków bud etu pa stwa w cz ci, której dysponentem jest Szef Kancelarii
Senatu”. Zapis ten wy cza Kancelari  Senatu z obowi zku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert.
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Uchwa a nr 931 z dnia 4 sierpnia
2011 r. w sprawie okre lenia
kierunków dzia a  na rzecz Polonii
i Polaków za granic  w 2012 r.;

http://www.senat.go
v.pl/k7/dok/prez/uch/

2011/931.pdf

Uchwa a nr 930 z dnia 28 lipca
2011 r. w sprawie w sprawie
okre lenia priorytetów finansowania
zada  zleconych w zakresie opieki nad
Poloni  i Polakami za granic
w 2012 r.

http://www.senat.go
v.pl/k7/dok/prez/uch/

2011/930.pdf

Zarz dzenie Nr 13 Szefa Kancelarii
Senatu
z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie
kontroli wykorzystania dotacji
celowych na realizacj  opieki nad
Poloni  i Polakami za granic  wraz
z pó n. zm.

Dokument prawa
wewn trznego

dost pny
w Kancelarii Senatu

Zarz dzenie Nr 15 Szefa Kancelarii
Senatu z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie zasad post powania przy
rozpatrywaniu wniosków o zlecenie
zada  w zakresie opieki nad Poloni
i Polakami za granic  i przyznawaniu
dotacji a ich wykonanie wraz z pó n.
zm.

http://www.senat.go
v.pl/k7/polonia/z15/1

5.pdf

Zarz dzenie Nr 16 z dnia 23
pa dziernika 2006 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego
Kancelarii Senatu wraz z pó n. zm.

Dokument prawa
wewn trznego

dost pny
w Kancelarii Senatu

Zarz dzenie Nr 69 z dnia 22 grudnia
2009 r. w sprawie procedur kontroli
finansowej oraz innych elementów
kontroli zarz dczej w Kancelarii
Senatu wraz z pó n. zm.

ZARZ DZENIA
SZEFA

KANCELARII
SENATU

Dokument prawa
wewn trznego

dost pny
w Kancelarii Senatu
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Decyzja Szefa Kancelarii Senatu
z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
powo ania Zespo u Finansów
Polonijnych

DECYZJE
SZEFA

KANCELARII
SENATU

Dokument prawa
wewn trznego

dost pny
w Kancelarii Senatu

Protokó kontroli Kancelarii Senatu
w Warszawie z 31 marca 2011 r.

Teczka akt Biura
Polonijnego 1341/11

– Sprawozdania
z dzia alno ci, sygn.
BPOL – 1341-02/11

Analiza wykonania bud etu pa stwa
i za o e  polityki pieni nej w 2011 r.
(nr ewid. 111/2011/KBF,
112/2011/KBF), Warszawa, czerwiec
2011 r.

http://www.nik.gov.p
l/plik/id,2859.pdf

Informacja o wynikach kontroli
wykonania w 2010 r. bud etu pa stwa
w cz ci 03 Kancelaria Senatu (sygn.
KBF-4100-03-01/2011, Nr ewid.
92/2011/P10032/KBF), Warszawa,
maj 2011

DOKUMENTY
NIK

http://bip.nik.gov.pl/
kontrole/wyniki-

kontroli-
nik/kontrole,8099.ht

ml

Wyst pienie pokontrolne prezesa
Najwy szej Izby Kontroli do szefa
Kancelarii Senatu z 20 kwietnia
2000 r. (sygn. KBF-4100-03-01/2011;
P/10/032)

http://bip.nik.gov.pl/
kontrole/wyniki-
kontroli-
nik/kontrole,8099.ht
ml

ród o: opracowanie w asne (27 wrze nia 2011r.)



Romuald anczkowski

Regulacje prawne i dokumenty zwi zane z przyznawaniem oraz rozliczaniem
rodków z bud etu Kancelarii Senatu RP na pomoc dla Polonii i Polaków

mieszkaj cych za granic .

Legislation and documents relating to the grants from the budget of the
Chancellery of the Polish Senate for the help to the Polish Diaspora and Poles
living abroad

S owa kluczowe: Polonia, emigracja, Polacy na obczy nie, Senat RP, opieka nad
Poloni

Key words: Polonia, emigration, Poles abroad, Polish Senate

Streszczenie

Autor omawia rol  Senatu RP, pocz wszy od 1990 r., a  po czasy wspó czesne,
w zakresie sprawowania wszechstronnej opieki nad Poloni  i Polakami
przebywaj cymi za granic . Omawia zasady prawne oraz obowi zuj ce
procedury udzielania pomocy. Zobowi zane s  je przestrzega  stowarzyszenia
spo eczne dzia aj ce na rzecz wspierania Polonii, korzystaj c w tym celu ze
wsparcia Senatu RP.

Summary

The author  discusses the role  of  the Senate,  from 1990 until  the present  day,  in
the exercise of the comprehensive care of the Polonia and Poles living abroad. He
discusses the legal principles and procedures in as how the aid is delivered.
Associations working to promote the Polish community are required to abide
them, using for this purpose the support of the Senate.
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Wies aw H adkiewicz, Adam Ilciów

W ADYS AW ZACHARIASIEWICZ – YCIE PO WI CONE
S U BIE POLSCE

W adys aw Walerian Zachariasiewicz (Walter Zachariasiewicz) urodzi
si  7 listopada 1911 r. w Krakowie. Nale y do grona wybitnych polskich
dzia aczy spo eczno-politycznych Polonii ameryka skiej1.

By  uczniem Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. Jako
m ody cz owiek uczestniczy  w szkoleniu liderów organizowanemu przez
YMCA. W 1935 r. uko czy  studia na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiello skiego. Dzia a  aktywnie w Zwi zku Polskiej M odzie y
Demokratycznej i Akademickim Zwi zku Zbli enia Mi dzynarodowego „Liga”.
Pe ni  funkcj  prezesa. W czasie wakacji odbywa  praktyki w Konsulacie RP
w Lipsku i Poselstwie RP w Rydze2. Po uko czeniu studiów uczestniczy
w pracach wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy ( wiatpol)3. By
kierownikiem Wydzia u M odzie y, odpowiada  za szkolenia m odych
przywódców polonijnych oraz realizacj  rocznego „Kursu wiedzy o Polsce”.
W 1938 r. uczestniczy  w historycznym, manifestacyjnym kongresie Zwi zku
Polaków w Niemczech, któremu towarzyszy a atmosfera narastaj cego
hitlerowskiego terroru4. Powo any do odbycia s u by wojskowej skierowany

1  A. i Z. Judyccy, Polonia. S ownik biograficzny,  Warszawa  2000;  Z.  A.  Judycki,  B.
Klimaszewski, Krakowianie w wiecie. S ownik biograficzny, Toru  2000; E. Wróblewska-
Kucharska, Zachariasiewicz W adys aw (Walter), w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii,
K. Dopiera a (red.), Tom V, S- , Toru  2005, s. 367-368.

2  Po uzyskaniu nominacji Ministra Spraw Zagranicznych (A. Równiak, „W adys aw” w Alei
Drzew, „Korso – Tygodnik Buski”, 2011.08.04, dost pne na stronie internetowej
www.korsobuskie.pl).

3  wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy ( wiatpol) – utworzony zosta  w sierpniu 1934 r. Jego
dzia ania koncentrowa y si  na sferze kulturalno-o wiatowej, dzi ki niemu powstawa y poza
granicami kraju polskie szko y i biblioteki, powo ywano zespo y sportowe i kulturalne,
w których koncentrowa o si  ycie Polonii. Podejmowano równie  dzia alno  edukacyjno-
szkoleniow , inicjowano spotkania organizacji polonijnych w celu ich integracji
i wspó dzia ania.

4  Do tego wydarzenia W. Zachariasiewicz przywi zuje du e znaczenie, uwa a za jedno
z wa niejszych yciowych do wiadcze  (Bezcenny dar nestora ameryka skiej Polonii,
2011.11.18, dost pne na stronie internetowej Polskiej Prezydencji w UE www.iuve.pl).



270

zosta  do Szko y Podchor ych Piechoty w Grodnie5, a nast pnie na kurs
podchor ych broni pancernej w Modlinie. W 1938 r. uzyska  awans na stopie
podporucznika rezerwy.

Od pocz tku wojny s u y  w II Batalionie Pancernym w urawicy ko o
Przemy la. Jego jednostka toczy a walki w okolicach Lwowa. Nast pnie, s ysz c
o tworzeniu si  Armii Polskiej we Francji, próbowa  dosta  si  przez Rumuni  na
Zachód. Jego plany pokrzy owa o aresztowanie przez sowieckich o nierzy. By
wi ziony najpierw w Kosowie, a nast pnie w Stanis awowie.

W styczniu 1940 r. wywieziono W. Zachariasiewicza w g b Zwi zku
Radzieckiego. Przebywa  kolejno w Czernichowie, Kijowie i Charkowie.
W 1941 r. zapad  zaoczny wyrok skazuj cy go na dziesi  lat ci kich robót.
Trafi  do agru w pobli u Archangielska. Amnestia dotycz ca Polaków
wi zionych w Zwi zku Radzieckim, og oszona po zawarciu uk adu Sikorski-
Majski z 30 lipca 1941 r., pocz tkowo go nie dotyczy a. Na wolno  musia
zaczeka  kolejne sze  miesi cy. Od marca 1942 r. odpowiada  za organizowanie
opieki spo ecznej w Czelabi sku, a nast pnie pracowa  w Ambasadzie RP
w Kujbyszewie. Po jakim  czasie zosta  mianowany delegatem na Kazachstan.
Funkcji tej nie zdo a  obj . Zosta  aresztowany przez NKWD. Jako osoba
uznana za szczególnie gro n , by  przetrzymywany w jednoosobowej celi.
Uwolniono go po kilku miesi cach, tylko dzi ki staraniom Ambasady RP. Zosta
jednak wydalony ze Zwi zku Radzieckiego.

Krótko przebywa  w Teheranie, a nast pnie pracowa  w Placówce
czno ci z Krajem przy Konsulacie Generalnym RP w Konstantynopolu.

Wkrótce zosta  przeniesiony do Londynu, gdzie by  wspó pracownikiem
premiera Tomasza Arciszewskiego, a nast pnie Delegatem Rz du RP w Rzymie,
gdzie odpowiada  za opiek  nad polskimi uchod cami. Z powierzonego zadania
wywi za  si  wzorowo, wspó pracuj c z dowództwem 2 Korpusu Polskiego gen.
W adys awa Andersa.

Od roku 1946 wspó pracowa  z gen. Tadeuszem Borem-Komorowskim
w Londynie, gdzie jego odpowiedzialno  wi za a si  z kwestiami
imigracyjnymi. W tym czasie aktywnie w czy  si  w prace wiatowego
Zwi zku Polaków z Zagranicy, który w latach 1939-1940 wznowi  dzia alno
z Pary u, a po kl sce Francji od sierpnia 1940 r. w Londynie.

W 1948 r. W. Zachariasiewicz zdecydowa  si  na emigracj  do Stanów
Zjednoczonych. Krótko po przyje dzie do tego kraju powierzono mu funkcj
dyrektora wykonawczego Polskiego Komitetu Imigracyjnego i Pomocowego
w Nowym Jorku. Dzia alno  tej organizacji cz ciowo finansowa y w adze
ameryka skie. Mia a ona swoje placówki tak e w krajach Europy Zachodniej.

5  By  tak e korespondentem miesi cznika „Podchor y”, organu prasowego Szko y Podchor ych
(A. Równiak, op. cit.).
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G ównym jej zadaniem by a pomoc w emigracji za Ocean przede wszystkim
by ym wi niom obozów koncentracyjnych i zdemobilizowanym o nierzom
Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie. W dziesi cioletnim okresie dzia alno ci,
dzi ki jego staraniom, przyby o do Stanów Zjednoczonych oko o 35 tysi cy
uchod ców polskiej narodowo ci6. Zasiada  tak e we w adzach Ameryka skiej
Rady Organizacji Pomocowych za Granic , by  wiceprezesem Kongresu Polonii
Ameryka skiej w Nowym Jorku7. Uczestniczy  czynnie w pracach wielu innych
organizacji polonijnych. Wyst powa  cz sto jako komentator Radia Wolna
Europa, mówi c o sytuacji Polonii w ró nych krajach8.

W 1961 r. rozpocz  wspó prac  z Parti  Demokratyczn . Zosta
Dyrektorem Wydzia u Narodowo ciowego w Krajowym Komitecie Partii. By
odpowiedzialny za koordynowanie dzia a  grup etnicznych w kampanii
wyborczej Johna F. Kennedy’ego i Lyndona Johnsona. Krótko potem
powierzono mu sfer  kontaktów mi dzynarodowych w biurze Poczmistrza
Generalnego USA Johna A. Gronouski’ego. To dzi ki jego staraniom wydano
w roku 1966 w USA znaczek pocztowy, upami tniaj cy Millenium
Chrze cija stwa w Polsce (bia y orze  w koronie, z krzy em, na czerwonym tle).
Wydarzenie to sta o si  symbolem manifestacji rodowisk polonijnych na rzecz
odzyskania niepodleg o ci przez Polsk .

Praca w administracji rz dowej nie stanowi a dla niego przeszkody
w kontynuacji aktywnego uczestnictwa w yciu Polonii ameryka skiej. Cz sto
nawet u atwia a organizacj , czy nadawa a odpowiedni  rang  inicjowanym
wa nym dla Polonii wydarzeniom. Niestrudzenie uczestniczy  w pracach mi dzy
innymi Polsko-Ameryka skiego Klubu Kulturalnego w Waszyngtonie, Polskiego
Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, czy Fundacji Ko ciuszkowskiej9.

6 Nota biograficzna W adys awa Zachariasiewicza, 2011.11.18, dost pne na stronie internetowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl.

7  Kongres Polonii Ameryka skiej – powsta  w maju 1944 r., podstawowym jego celem by o
wspomaganie Polski wobec zagro enia ze strony ZSRR, zrzesza  ponad sto organizacji
polonijnych. Do najwa niejszych sukcesów KPA zalicza si : uznanie przez Kongres USA
zbrodni w Katyniu za zbrodni  ludobójstwa, zabiegi o poparcie przez w adze ameryka skie
inicjatywy przyj cia Polski do Sojuszu Pó nocno-Atlantyckiego oraz akcje pomocowe
skierowane na wsparcie Polski. Zob. szerzej: K. Dopiera a, Kongres Polonii Ameryka skiej, w:
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, K. Dopiera a (red.), Tom II, F-K, Toru  2005, s. 461-
462; Polish American Congress 1944-1994. Half a Century of Service to Poland and Polonia
(b.m. i r.w.); D.E. Pienkos, The Polish American Congress – An Appraisal, „Polish American
Studies” (Nowy Jork), 2 (1979).

8  B. Mierzejewska, W adys aw Zachariasiewicz cz owiek legenda, „Niedziela” 2007 nr 43, s. 22-
23, dost pne na stronie internetowej www.niedziela.pl.

9  Zob. szerzej: A. Pomian, O autorze, w: W. Zachariasiewicz, Etos niepodleg o ciowy Polonii
ameryka skiej, Oficyna Wydawnicza „Rytm” i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa
2005.
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Mimo przej cia w roku 1978 na emerytur , nadal pozostawa  aktywny.
Zosta  cz onkiem Rady Dyrektorów i Komitetu Programowego Radia Wolna
Europa. Powierzono mu zadanie koordynowania Ogólnoameryka skiego
Komitetu Ufundowania Domu Polskiego Jana Paw a II w Rzymie10. Gdy
odpowiedzialno  za Dom Polski przej a Fundacja Jana Paw a II, Papie
mianowa  go cz onkiem w adz tej Fundacji w Rzymie.

Po odzyskaniu przez Polsk  suwerenno ci cz sto do niej przyje d a. Od
lat wspó pracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Warszawie. Od
czerwca 2008 r. jest cz onkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marsza ku
Senatu11. Decyzjami kolejnych ministrów Obrony Narodowej RP otrzyma
awanse: na kapitana rezerwy w roku 2000, na majora rezerwy w roku 2005. Za
swoje zas ugi wielokrotnie by  odznaczany i wyró niany. Otrzyma  mi dzy
innymi: Krzy  Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy  Komandorski
z Gwiazd  Orderu Odrodzenia Polski i Krzy  Komandorski Orderu Papie a
Grzegorza Wielkiego z Gwiazd . W roku 2010 Prezydent RP Bronis aw
Komorowski odznaczy  W adys awa Zachariasiewicza Krzy em Komandorskim
z Gwiazd  Orderu Zas ugi Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne zas ugi dla
Polonii na wiecie, za promowanie Polski oraz dzia alno  na rzecz krzewienia
polskich tradycji i kultury”12. W dniu 13 wrze nia 2011 r. W. Zachariasiewicz
otrzyma  od Ministra Spraw Zagranicznych Rados awa Sikorskiego odznak
honorow Bene Merito „w uznaniu jego zwi zków ze s u b  dyplomatyczn
Drugiej RP oraz za sta  wspó prac  z Ambasad  RP w Waszyngtonie,

10  W krótkim czasie W. Zachariasiewicz doprowadzi  do utworzenia fundacji. O zdolno ciach
organizacyjnych wiadcz  jego s owa: „W ci gu dwóch lat tylko w Stanach Zjednoczonych
zebrali my na ten cel 2,5 mln dolarów”. Dzi ki wp atom od Polaków z kraju, przedstawicieli
Polonii, cz onków kó  przyjació  z ca ego wiata móg  powsta  Dom Polskiego Pielgrzyma im.
Jana Paw a II. Jest on nie tylko noclegowni  (mieszcz c  200 osób), w jego murach znalaz y
swoje siedziby Centrum Dokumentacji i Instytut Kultury Polskiej (B. Mierzejewska, op. cit.).

11  W sk ad cz onków Rady 23 czerwca 2008 r. zostali powo ani: Andrzej Alwast – Prezes Rady
Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej, Kazimierz Anhalt – Koordynator ds.
Rozwoju Federacji Organizacji Polskich w Irlandii, An elika Borys – Prezes Zwi zku Polaków
na Bia orusi, Emilia Chmielowa – Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Andre
Hamerski – Prezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej Braspol, Józef
Kwiatkowski – Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”,
W adys aw Lizo  – Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Jan Mokrzycki – Prezes
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Tadeusz A. Pilat – Prezydent Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych, Aleksander Sielicki – Zast pca Kierownika Centrum Kultur Kubania w
Krasnodarze, W adys aw Zachariasiewicz – Stany Zjednoczone Ameryki Pó nocnej (Polonijna
Rada Konsultacyjna przy Urz dzie Marsza ka Senatu, 2011.11.18, dost pne na stronie
internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” http://wspolnotapolska.org.pl).

12  Postanowienie Prezydenta RP z dnia 14 pa dziernika 2010 r. O nadaniu orderów i odznacze ,
„Monitor Polski” 2011, Nr 11.



273

w zakresie aktywizacji ycia polonijnego oraz zwi kszenia obecno ci Polonii
w yciu politycznym Stanów Zjednoczonych”13.

Jak napisa a Jadwiga Kurkus: „Pozostaje on dla wszystkich wzorem
cz owieka aktywnego, cz owieka z misj ”. Przytoczy a nast pnie s owa
W. Zachariasiewicza: „musz  jeszcze troch  popracowa , eby z pomoc
Opatrzno ci Bo ej okaza  si  godnym odznacze , jakimi hojnie obdarzyli mnie
Ojciec wi ty i prezydent Wa sa”14.

W pa dzierniku 2010 r. W adys aw Zachariasiewicz przekaza  swoje
zbiory sk adaj ce si  z dokumentów, korespondencji, fotografii i prasy do
Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Uroczysto  odby a si  w gmachu Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w obecno ci Marsza ka Senatu Bogdana Borusewicza.
Naczeln  Dyrekcj  Archiwów Pa stwowych reprezentowa a zast pca
Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa stwowych dr Barbara Berska. Patronatem
obj  to wydarzenie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan
Zdrojewski. W ród zaproszonych go ci by o wielu wysokich urz dników
pa stwowych, przedstawicieli organizacji polonijnych z ca ego wiata oraz
dziennikarzy. Minister Zdrojewski w swoim przemówieniu zwróci  m.in. uwag
na to, e: „W yciorysie pana W adys awa by y momenty niezwykle trudne, by y
tak e pogodne, ale trzeba pami ta , e ten yciorys to dowód na mi o  do
Ojczyzny, cho  mi o  przewa nie z oddali. Gdy popatrzy em na histori
Archiwum Akt Nowych, za o onego w 1918 r., zda em sobie spraw , e ta
odleg a data, ten d ugi czas nijak si  maj  do yciorysu pana W adys awa. Jego
yciorys jest d u szy”. Z kolei Blanka Rosenstiel, konsul honorowy RP w Miami,

tak oceni a wspó prac  z W. Zachariasiewiczem: „Czuj  si  zaszczycona, e
mam okazj  zna  i wspó pracowa  na wielu polach z tak wybitn  jednostk , jak
W adys aw Zachariasiewicz. Jest to cz owiek nadzwyczajny, niezast piony. Nie
ma takiego drugiego. Tym, e ci gle jest po ród nas przypomina nam
o obowi zku pracy na rzecz Polonii, a jego yciorys u wiadamia nam, e jest to
zaj cie nie maj ce ko ca”. Dr Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt
Nowych, podkre li , e przekazane dokumenty „wydatnie rozszerzaj  zakres
informacji dotycz cych danego w tku historycznego”. B. Borusewicz zauwa y :
„ yciowa postawa pana W adys awa mo e by  wzorem dla ka dego Polaka”.15

Przekazane archiwa zawieraj  materia y dotycz ce dzia alno ci
W adys awa Zachariasiewicza oraz organizacji polonijnych, z którymi

13 Minister Rados aw Sikorski wr czy  odznak  Bene Merito W adys awowi Zachariasiewiczowi,
2011.09.13, dost pne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
www.msz.gov.pl.

14  J. Kurkus, Z ycia Kó  Przyjació  Fundacji Jana Paw a II – W adys aw Zachariasiewicz „Chluba
Polonii 1998”, „Kronika Rzymska” 1998 nr 117, dost pne na stronie internetowej
www.opoka.org.pl.

15 Bezcenny dar nestora ameryka skiej Polonii, op. cit.
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wspó pracowa . Obejmuj  mi dzy innymi dokumenty zwi zane z takimi
osobami, jak Klemens Zab ocki, prof. Zbigniew Brzezi ski, Prymas Polski Józef
Kowalczyk, metropolita krakowski kardyna  Stanis aw Dziwisz, gen. Tadeusz
Bór-Komorowski, premier Tomasz Arciszewski, Jan Nowak-Jeziora ski, p k
Franciszek S. Gabreski, redaktor Boles aw Wierzbia ski. W ród wielu innych
wyró ni  nale y relacje z obchodów rocznic narodowych (rezolucje prezydentów
USA Ronalda Reagana, Jimmiego Cartera i Richarda Nixona z okazji kolejnych
rocznic Powstania Warszawskiego, wi t Polonii i zbrodni katy skiej). Poza
dokumentami w zbiorze znajduj  si  liczne fotografie, cz sto dotycz ce
wydarze  bardziej osobistych, jak na przyk ad spotka  W. Zachariasiewicza
z Papie em Janem Paw em II16.

W ród artyku ów i innych publikacji W. Zachariasiewicza, ukazuj cych
si  chocia by w „The Washington Post” czy „The International Herald Tribune”,
nale y wyró ni  rozdzia  po wi cony Stanom Zjednoczonym w pracy
zatytu owanej Akcja niepodleg o ciowa na terenie mi dzynarodowym 1945-
199017 oraz prac Etos niepodleg o ciowy Polonii ameryka skiej18.

W drugiej z wymienionych publikacji autor omawia wiele organizacji
polonijnych, funkcjonuj cych w USA. Przedstawia nie tylko profil ich
dzia alno ci, ale przede wszystkim ich osi gni cia, zwraca uwag  na rzeczy tak
istotne, jak konieczno  walki o niepodleg o  pa stwa polskiego
i odk amywanie propagandy w adzy komunistycznej w Polsce, ale te  wskazuje
oddzia ywania organizacji polonijnych i próby realizacji interesów polskich
poprzez wp ywanie na rz d ameryka ski. Szczególnie istotnymi w tej pracy s
osobiste uwagi i odniesienia autora komentuj cego konkretne wydarzenia,
których niejednokrotnie by  wiadkiem, a cz sto i uczestnikiem.

Na temat roli Polonii ameryka skiej pisze: „Najwi ksz  zas ug
wielomilionowej Polonii w ci gu wielu dziesi tek lat, w czasie których Polska
znalaz a si  w najwi kszej potrzebie, jest to, e ani na moment nie pogodzi a si
z tragicznym losem rodaków za oceanem. Nie by o publicznego forum, czy
wi kszych okazji, eby Polonia nie apelowa a do sumienia przyjació
i wp ywowych czynników ameryka skich domagaj c si  sprawiedliwo ci dla
Polski. Drug  równie wa n , wspania  kart  Polonii jest fakt utrzymania
niez omnej postawy jednolitego frontu ca ej zorganizowanej wspólnoty polskiej,
nie w setkach, a w dziesi tkach tysi cy wi kszych i mniejszych jednostek
organizacyjnych na olbrzymich przestrzeniach Stanów Zjednoczonych. Fakt, e

16 Polonijne Archiwum W adys awa Zachariasiewicza wraca do kraju, 2011.11.18, dost pne na
stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa stwowych www.archiwa.gov.pl

17  T. Piesakowski (red.), Akcja niepodleg o ciowa na terenie mi dzynarodowym 1945-1990,
Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie, Londyn 1999, s. 659-702.

18  W. Zachariasiewicz, Etos niepodleg o ciowy Polonii ameryka skiej, Oficyna Wydawnicza
„Rytm” i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2005, ss. 358.
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sprawa polska, mimo nie zawsze sprzyjaj cych wiatrów, nigdy nie zesz a
z wokandy politycznej tego wiatowego mocarstwa, pozostanie na zawsze
trwa ym pomnikiem wierno ci drogiemu Krajowi”19.

W recenzji ksi ki W. Zachariasiewicza Jolanta Wroczy ska jak e
s usznie  stwierdzi a,  e  jej  autor  „przypomina  dzi  wspó czesnym  Polakom,  co
znaczy „s u ba Polsce” oraz czym by y i s  dla jego pokolenia »drogi wierno ci
Ojczy nie«. Ju  sam tytu  przywo uje zapomniane dzi  i niemal nieznane
m odemu pokoleniu s owo »etos«, które na kartach historii Polski
charakteryzowa o postaw  moraln  bohaterów narodowych i kszta towa o
pokolenia naszych ojców i dziadków”20. Przywo uje tak e opini  arcybiskupa
Leszka S awoja G odzia na temat ksi ki W. Zachariasiewicza, który stwierdzi ,
i  jest to „pomnik Polonii ameryka skiej piórem wzniesiony”.

O wielko ci Zachariasiewicza wiadcz  jego dokonania, opinie wielu
znamienitych osób, ale równie  skromno  jego wypowiedzi. Otrzyma  on
mi dzy innymi nagrod  „Chluba Polonii 1998”. W li cie gratulacyjnym Jerzy
Ko mi ski, ambasador RP w Waszyngtonie, napisa : „Pan Zachariasiewicz jest
wielkim Polakiem i patriot . Jego praca i oddanie Polsce stawia go w gronie
ludzi najbardziej oddanych krajowi”. Dzi kuj c za wyró nienie
W. Zachariasiewicz powiedzia , i  „nale y si  ono ca emu jego
niepodleg o ciowemu pokoleniu, które wierno  Bogu i Ojczy nie op aci o
gehenn  obozów koncentracyjnych i nieludzkich agrów”21.

Zapytany o pobyt w sowieckich agrach, W. Zachariasiewicz powiedzia :
„To by a dla mnie sztuka przetrwania, przebywa em w trzech sowieckich
agrach. Pozna em g ód, widzia em ludo erstwo i straszliwe zn canie si  NKWD

nad wi niami. Wtedy pokocha em tych cierpi cych, a równocze nie wyrobi em
w sobie du  odporno  na zadawane nam ciosy”22.

Krótko po otrzymaniu „Wawrzynu Polonijnego”23 wywiad
z Zachariasiewiczem przeprowadzi a Barbara Mierzejewska24.  O  swoim
rozmówcy napisa a: „Kiedy kto  mi powiedzia , e pan Zachariasiewicz ma 96
lat, pomy la am, e to pomy ka. Jaki  czas pilnie go obserwowa am – spr ysty
krok, sylwetka prosta jak struna, zawsze w nieskazitelnie bia ej koszuli
i jasnopopielatych spodniach. Przy bli szym poznaniu /…/ moje w tpliwo ci

19 Tam e.
20  J. Wroczy ska, Polonia ameryka ska w s u bie Polski (rec. W. Zachariasiewicz, Etos

niepodleg o ciowy Polonii ameryka skiej, Warszawa 2005), dost pne na stronie internetowej
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” http://wspolnotapolska.org.pl.

21  J. Kurkus, op. cit.
22  B. Mierzejewska, op. cit.
23  Wyró nienie przyznawane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w uznaniu za prac  na

rzecz Polaków i Polonii poza granicami kraju.
24  B. Mierzejewska, op. cit.
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jeszcze si  spot gowa y. G adka, bez zmarszczek cera i serdeczna, bezpo rednia
rozmowa, jakby my si  znali wiele lat”.

on  Zachariasiewicza, Adel , uzna a B. Mierzejewska za „osob
o du ej kulturze osobistej, pow ci gliwie komplementuj c  swoj  drug
po ow ”. Od kilku lat corocznie oboje wypoczywali w lipcu w Busku-Zdroju,

cz c rehabilitacj  z udzia em w wydarzeniach artystycznych w ramach
Mi dzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz25.

Towarzyszka ycia Zachariasiewicza zmar a 16 lutego 2011 r. w wieku
92 lat. Na uroczysto ciach a obnych w Sanktuarium Matki Boskiej
Cz stochowskiej w Doylestown (Pensylwania) kondolencje sk adali rodzinie
przyjaciele z Wirginii, Connecticut i Filadelfii, przedstawiciele Kongresu Polonii
Ameryka skiej, Polskiego Uniwersytetu Ludowego oraz cz onkowie korpusu
dyplomatycznego: konsul W odzimierz Su gostowski z Konsulatu Generalnego
w  Nowym  Jorku,  Micha  Sikorski  –  pierwszy  sekretarz  Ambasady  RP
w Waszyngtonie, a tak e prof. Irena Lipowicz z Warszawy, rzeczniczka praw
obywatelskich26.

Jak mówi dr Ma gorzata Roma ska (PUL): „By o to idealne ma e stwo,
w którym ona jest wsparciem i inspiracj  dla m a. /…/ Sama pami tam pani
Adel  ze zjazdu ACPC (Ameryka ska Rada Polskich Klubów Kulturalnych)
w 1990 r. jako agodn , kulturaln  osob ; jej takt i g bokie wyczucie sytuacji
pomog o mi przebrn  przez konferencj , mimo w asnej a oby prze ywanej w
tamtym czasie”27. W Polsce studiowa a taniec, w Stanach Zjednoczonych
uzyska a dyplom McDowell School of Fashion. Pracowa a w rodzinnej pracowni
sukien lubnych. Projektowa a i szy a suknie dla siebie i rodziny28.

W sierpniu 2011 r. w adze Towarzystwa Mi o ników Buska
uhonorowa y Zachariasiewicza, nadaj c posadzonemu bukowi w Alei Drzew
imi  „W adys aw”. Prezes Towarzystwa zwróci  si  do naszego bohatera
nast puj cymi s owami: „Szanowny Panie W adys awie, Zarz d Mi o ników
Buska-Zdroju ma zaszczyt uhonorowa  Pana pi knym drzewem posadzonym
przez Pana w dzisiejszym dniu w Parku Zdrojowym. /…/ Jeste my pe ni podziwu
dla Pana aktywnego, twórczego ycia i cieszymy si , e mimo s dziwego wieku
doskona a Pana forma pozwala by  naszym honorowym go ciem. Pana
wielokrotny pobyt na kuracjach przyczynia si  do promocji naszego miasta oraz
ca ego regionu wi tokrzyskiego. Mamy nadziej , e posadzony przez pana buk,
który nale y do najbardziej energetycznych drzew, b dzie doskona ym
pocieszycielem i doda ch ci do ycia spaceruj cym po parku go ciom, a dla Pana

25  Tam e.
26  R. Gorzkowska-Rossi, Po egnanie Adeli Zachariasiewicz,  „Nowy  Dziennik  –  Polish  Daily

News” 2011.03.12, dost pne na stronie internetowej www.dziennik.com.
27  Tam e.
28  Tam e.
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niech b dzie rado ci , moc  i chwil  zadumy”. Uroczysto ci tej towarzyszy y
obchody zbli aj cych si  setnych urodzin W. Zachariasiewicza29. Jest on od 2009
r. honorowym cz onkiem Towarzystwa Mi o ników Buska-Zdroju30.

W dniu 7 listopada 2011 r. W. Zachariasiewicz uko czy  sto lat.
Sekretem jego d ugowieczno ci jest optymizm, mimo wielu yciowych
przeciwie stw. Mówi  mi dzy innymi: „/…/ Kocham ludzi, kocham wiat.
I mimo e od jakiego  czasu jestem na emeryturze, wci  mam potrzeb
dzia ania. Tym bardziej, e nic mi nie dolega. Powiem wi cej – nie mog
pogodzi  si  ze swoim wiekiem, mam jeszcze du o do zrobienia dla Polonii
Ameryka skiej, dla której pracuj  od 1948 r.”31.

Na III Zje dzie Polonii i Polaków z Zagranicy (22-26 wrze nia 2007 r.)
W. Zachariasiewicz przypomnia  s owa Jana Paw a II: „Nie wolno nam
zapomnie , kim jeste my i gdzie s  nasze korzenie. Winni my czu  si  zawsze
jedn  wspólnot , niezale nie od tego, gdzie s  nasze domy i miejsca pracy.
Jeste my wspó odpowiedzialni za rozwój naszej kultury i nauki, ale nie mo emy
te  zapomnie , e nale ymy do wi kszej wspólnoty narodów, e korzystamy
z ich dorobku i osi gni . Inne narody te  chc  wzbogaca  si  czerpi c z naszego
skarbca.  Mo emy by  dumni  z  takiej  mocy,  dlatego  tak  wa ne  jest  by  czu  si
Polakami, mie  wiadomo  polskich korzeni, które si gaj  tysi ca lat, a czerpi
sw  si  z chrze cija skiej wiary i kultury europejskiej”32.

29  A. Równiak, op. cit.
30  A. Ligiecki, W adys aw Zachariasiewicz zasadzi  swoje drzewo w Busku-Zdroju, 2011.07.26,

Portal Regionalny Buska-Zdroju, http://busko.net.pl.
31  B. Mierzejewska, op. cit.
32  A. Gamal El Din, III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, 2007.10.14, dost pne na stronie

internetowej Zwi zku Rodzin Polsko-Egipskich http://zrp-e.com.
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Sylwia opato, Marek Szczerbi ski

UCZESTNIK I WIADEK XX WIEKU

Historycy raczej zgodnie sk aniaj  si  ku pogl du, e wiek dwudziesty
zamkn  si  w latach 1914-1990, a wi c umownie by  krótszy od poprzednich.
Przes dza o tym ranga, zasi g i skutki wydarze , jakie si  w tych latach
rozegra y. Wiele z nich obserwowa  W adys aw Zachariasiewicz, w wielu
aktywnie uczestniczy . Przyczyni o si  do tego jego zaanga owanie do
dzia alno ci po ytecznej dla spo eczno ci, które rozpocz o si  w okresie nauki
w szkole redniej, a umocni o w okresie studiów i w latach nast pnych. Nasz
bohater przez ca e ycie czy  dzia alno  zawodow  z dzia alno ci  spo eczn
o celach wy szych. W latach szkolnych nale a  do tajnego zwi zku PET
(„Przysz o ”), którego ogniwa tworzy a m odzie  gimnazjalna jego rodzinnego
Krakowa. Zarazem ze starszych roczników cz onków PET-u rekrutowa
cz onków do swoich szeregów niepodleg o ciowy ZET. Mo na oceni , e
stowarzyszenia te, w których wychowa a si  kadra wojskowych, polityków
i dzia aczy spo ecznych Drugiej Rzeczypospolitej, wzajemnie si  przenika y
i wspó pracowa y ze sob . W latach studiów na wydziale prawa i administracji
Uniwersytetu Jagiello skiego Zachariasiewicz spe nia  rol  delegata ZET do
uczniowskiego PET1.

Do tej pierwszej organizacji nale a  przez wiele lat, a  do wyjazdu
w ko cu 1948 r. do Stanów Zjednoczonych i w czenia si  do innych
absorbuj cych obowi zków.

Uczestniczy  tak e w dzia alno ci Zwi zku Polskiej M odzie y
Demokratycznej. Do ZPMD nale a  w latach 1933-1935, od 1934 r. pe ni
funkcj  prezesa krakowskiego okr gu zwi zku, który w tym czasie rozwin  si
liczebnie i ideowo. Nale a  tak e do Akademickiego Zwi zku Morskiego
i krakowskiego oddzia u Akademickiego Zwi zku Zbli enia mi dzynarodowego
„Liga”. W drugiej po owie lat trzydziestych ub. w., z inicjatywy by ych dzia aczy
m odzie owych z udzia em Zachariasiewicza, powsta o ko o sympatyków
ZPMD2.

  Po uko czeniu studiów w Krakowie, Zachariasiewicz przeniós  si  do
Warszawy, gdzie od 1936 r., dzia a  w wiatowym Zwi zku Polaków

1 ZET w walce o niepodleg o  i budow  pa stwa. Szkice wspomnienia, Warszawa 1996, s. 394.
2  Tam e, s. 456.
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z Zagranicy ( wiatpolu). Dobrze czu  si  jako „zetowiec” w ród aktywnych
dzia aczy ZET-u, którymi byli prezes wiatpolu W adys aw Raczkiewicz, wice
prezes prof. Bronis aw He czy ski, dyrektor Biura wiatpolu Stefan Lenartowicz
oraz inni cz onkowie tego stowarzyszenia. W tym e roku zaplanowano powo a
w wiatpolu, z inicjatywy Raczkiewicza, Komitet Organizacyjny Powszechnych
Wyk adów Akademickich dla Polaków z Zagranicy. Realizacj  tego planu
powierzono Zachariasiewiczowi, który zaanga owa  do niego wielu polskich
uczonych3.

Dzi ki wsparciu organizacyjnemu i finansowemu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, polskiej s u by dyplomatycznej i konsularnej, wiatpol troszczy
si  o wiele dziedzin spo ecznego ycia zbiorowo ci polonijnych i emigracyjnych.
Szczególne znaczenie nada  podtrzymaniu kontaktów z m odymi pokoleniami
tych e zbiorowo ci, organizuj c w krajach ich osiedlenia oraz w Polsce szereg
akcji jednorazowych i cyklicznych. Do Polski przyje d a a m odzie  polonijna
kwalifikowana przez polskie konsulaty na wiele ró nych kursów, takich jak
wiedzy o Polsce, teatralnych, sportowych, harcerskich oaz celem odbycia
studiów wy szych, np. z Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego
w  Warszawie.  Uczestnicy  tych  kursów  czyli  si  z  Ko o  Opieki  nad
Akademikiem Polskim Zagranic  i Ko o opieki nad m odzie  polsk  studiuj c
zagranic . Dzia alno  ta da a podstaw  do utworzenia Wydzia u M odzie y

wiatpolu, którym w latach 1936-1939 kierowa  Zachariasiewicz. Koszty udzia u
m odzie y polonijnej w akcji szkoleniowej, obozach letnich i zimowych
w Polsce, pokrywa  Departament Konsularny MSZ4.

Rozwijaj c akcj  kursów Wydzia u M odzie y, w adze wiatpolu
pozyska y w asne tereny na organizacj  letnich obozów harcerskich
i sportowych. Dwa lata przed tragicznym wrze niem 1939 r. MSZ przekaza  mu
dobrze wyposa ony obiekt na ten cel, z mo liwo ci  ca orocznego u ytkowania,
po o ony na Groniku ko o Zakopanego. Nazwany on zosta  Kadrówk
M odzie y Polskiej z Zagranicy.

W pracy na rzecz m odzie y polonijnej pod opiek  wiatpolu,
Zachariasiewicz nie ustawa  do wybuchu wojny. Gdy og oszono mobilizacj
rezerwistów, pod y  do swego oddzia u i jako podchor y uczestniczy
w kampanii wrze niowej.

Etap jego ycia w kraju zamkni ty zosta  nieudan  prób , podj t  po
wkroczeniu 17 wrze nia 1939 r. Armii Czerwonej na teren Polski, przedostania
si  przez Rumuni  do Francji. Zosta  aresztowany przez NKWD i pozna
warunki wi zie  w Kosowie, Stanis awowie, Czernihowie, Kijowie i Charkowie.
Po bezprawnym wyroku wiele miesi cy sp dzi  w agrze usytuowanym nad

3  M. M. Drozdowski, W adys aw Raczkiewicz prezydent RP, t. 1, Warszawa 2001, s. 288.
4  W. T. Drymmer, W s u bie Polsce, Warszawa 1998, s. 112, 131.
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Morzem Bia ym. Og oszona 12 sierpnia przez w adze ZSRR amnestia,
uzgodniona uk adem z 30 lipca 1941 r., nie obj a go od razu, doczeka  si
uwolnienia dopiero po dalszych sze ciu miesi cach.

Zwolniony w marcu 1942 r., zaanga owany zosta  przez Ambasad  RP
w Kujbyszewie do dzia alno ci opieku czej nad polskimi by ymi agiernikami,
wi niami i je cami w Czelabi sku na Uralu. W adze radzieckie utrudnia y na
ka dym kroku wype nianie zada  i funkcji przez m ów zaufania i ich
wspó pracowników, których powo a a Ambasada RP5.

Ewakuacja w po owie 1942 r. Armii Polskiej utworzonej i dowodzonej
przez gen. W adys awa Andresa z ZSRR na Bliski Wschód, zdaniem nie tylko
Tadeusza Romera, który w listopadzie 1942 r. obj  po prof. Stanis awie Kocie
funkcj  ambasadora w radzieckim imperium, zdezaktualizowa a umowy
wojskowe mi dzy w adzami obu pa stw, pozbawiaj c stron  polsk  g ównych
atutów politycznych6.

Mi dzy ko cem czerwca a 20 lipca 1942 r. w adze radzieckie
zlikwidowa y delegatury Ambasady RP w Kujbyszewie, aresztowa y delegatów
i wielu ich wspó pracowników w cznej liczbie 150 osób7. Losu ich nie unikn
Zachariasiewicz, do wiadczaj c aresztowania na ulicy przez funkcjonariuszy
aparatu bezpiecze stwa. Na skutek tego nie obj  delegatury na Kazachstan
z siedzib  w A ma Acie, gdzie znajdowa y si  liczne skupiska by ych polskich
agierników, wi niów i deportowanych z miejsc zamieszkania. Zwolniony

zosta  po wyczerpuj cych przes uchaniach dopiero po czterech miesi cach
i zmuszony do opuszczenia ZSRR. Wyjecha  do Teheranu, nawi zuj c czno
z polskimi w adzami na uchod stwie w Londynie. Mianowany zosta  delegatem
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej na Bliskim Wschodzie. Do jego
obowi zków nale a o zorganizowanie opieki nad przyby  z ZSRR wraz
z wojskiem ludno ci  cywiln , zw aszcza polskimi sierotami8. W grudniu 1943 r.
drog  lotnicz  poprzez Wschodni  Afryk  przylecia  do Wielkiej Brytanii, gdzie
odby  rozmowy z przedstawicielami rz du, zosta  tak e przyj ty przez
prezydenta W. Raczkiewicza. Do jego spotka  z prezydentem dosz o podczas
kolejnych przyjazdów Zachariasiewicza do Londynu, a mianowicie 25 maja,

5  Szerzej na ten temat patrz, np. R. Buczek, Dzia alno  opieku cza Ambasady RP w ZSRR
w latach 1941-1943, „Zeszyty Historyczne” nr 29, Pary  1974, s. 24-115; T. Romer, Moja misja
jako Ambasadora RP w Zwi zku Sowieckim, „Zeszyty Historyczne” nr 30, 1974, s. 138-165; Z.
S. Siemaszko, O Polakach w ZSRR, „Zeszyty Historyczne” nr 31, 1975 , s. 171-200; E.
Duraczy ski, Rz d polski na uchod stwie 1939-1945: organizacja, personalia, polityka,
Warszawa 1993, s. 131-133.

6  T. Romer, Moja misja…, op. cit., s. 146.
7 Protoko y posiedze  Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Tom IV, grudzie  1941 –

sierpie  1942. Redaktor naukowy Marian Zgórniak, Kraków 1998, s. 395.
8 Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. Tom V, Toru  2005, s. 367.



282

21 sierpnia oraz 25 wrze nia 1944 r.9. Ostatnia wizyta by a zarazem po egnaln ,
w zwi zku z wyjazdem 26 wrze nia tego  roku Zachariasiewicza do Rzymu
w charakterze delegata MPiOS do spraw opieki nad polskimi uchod cami
wojennymi we W oszech i Jugos awii. Po ewakuacji 2 Korpusu Polskiego
z W och do Wielkiej Brytanii w miesi cach letnich 1946 r. powróci  do Londynu,
zdaj c raport z zako czonej misji prezydentowi Raczkiewiczowi podczas
audiencji w dniu 2 grudnia tego  roku.

W latach 1947-1948 stolica Wielkiej Brytanii by a miejscem pobytu
Zachariasiewicza, wykorzystanego przez niego do pe nienie odpowiedzialnych
funkcji w strukturach polskiej emigracji niepodleg o ciowej. Premier rz du
polskiego na uchod stwie Tomasz Arciszewski, wyznaczony zarazem na
nast pc  prezydenta RP, w czy  go do swego gabinetu, mianuj c sekretarzem
generalnym MPiOS.

rodowiska polityczne „polskiego Londynu”, d c do konsolidacji
i wspó pracy licznych stowarzysze  wokó  celów niepodleg o ciowych,
doprowadzi y do odbycia w dniach 23-24 lutego 1947 r. Kongresu z udzia em
delegatów reprezentuj cych niemal czterdzie ci organizacji. Zako czy y si  one
utworzeniem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Do jego zarz du
wybrany zosta , w ród innych dzia aczy, tak e Zachariasiewicz. Jego udzia
w dzia alno ci ZPwWB trwa  kilkana cie miesi cy, to jest do jesieni 1948 r.,
kiedy wyemigrowa  do Stanów Zjednoczonych10.

Nast pc  prezydenta pozostawa  premier Arciszewski, ale w kwietniu
1947 r. coraz bardziej chory (od lat przedwojennych cierpia  na anemi )
Raczkiewicz zmieni  decyzj , wyznaczaj c nast pc  Augusta Zaleskiego (w l.
1926-1932 i 1939-1941 ministra spraw zagranicznych, od 1943 r. szefa
Kancelarii Prezydenta RP), przy czym informacj  o tym poleci  utajni .
Tajemnicy nie uda o si  dochowa , zaniepokojony niesprawdzonymi
pog oskami, w dniu 21 kwietnia 1947 r. przyby  do prezydenta Arciszewski
w towarzystwie Zachariasiewicza. Po rozmowie z Raczkiewiczem wyszli
uspokojeni, e nie nast pi y adne zmiany11. Nastroju tego nie zburzy a ponowna

9 Dzienniki czynno ci Prezydenta RP W adys awa Raczkiewicza 1939-1947, T. II 1943-1947,
opracowa  Jacek Piotrowski, Wroc aw 2004, s. 169, 311, 355, 370.

10  Z. Szkopiak, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, w: Mobilizacja uczestnictwa do walki
politycznej 1945-1990, praca zbiorowa, redaktora Leonidas Kliszewicz, Londyn 1995, s. 286; T.
Radzik, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 1947-1997, Londyn 1997, s. 86-88; M. M.
Drozdowski, W adys aw Raczkiewicz…, op. cit., s. 335.

11 Dzienniki czynno ci…,  op.  cit.,  s.  605;  P.  Skrzynecki, Gdy umiera  prezydent Raczkiewicz,
„Zeszyty Historyczne” nr 87, 1989, s. 3-16; R. Habielski, Kryzysy prezydenckie 1947 i 1954
roku. Ich antecedencje i nast pstwa,  w:  Warszawa nad Tamiz . Z dziejów polskiej emigracji
politycznej po drugiej wojnie wiatowej. Pod redakcj  Andrzeja Friczka, Warszawa 1994, s. 19-
42; T. Wolsza, Rz d RP na obczy nie wobec wydarze  w kraju 1945-1950, Warszawa 1998, s.
23-29; A. Friszke, ycie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 71-74.
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audiencja u prezydenta obu polityków w dniu nast pnym. Coraz bardziej
pogarszaj cy si  w nast pnych miesi cach stan zdrowia Raczkiewicza spraw
sukcesji po nim czyni  pierwszoplanow , wymagaj c  rozstrzygni cia.
Rozmawia  z prezydentem usi owa  Zachariasiewicz, oczywi cie w imieniu
premiera, jeszcze 5 czerwca, co nie by o ju  mo liwe. Prezydent RP W adys aw
Raczkiewicz stopniowo od kilku dni traci  przytomno  i zmar  wieczorem
6 czerwca 1947 r.

Obj cie funkcji po nim przez Augusta Zaleskiego nast pi o po z o eniu
przez niego przysi gi w dniu 5 czerwca. By  to zarazem pocz tek kryzysu
i d ugotrwa ego rozbicia politycznego emigracji niepodleg o ciowej, która trwa a
z bardzo negatywnymi skutkami a  do po owy 1972 r., to jest do mierci
drugiego po Raczkiewiczu prezydenta RP rezyduj cego na uchod stwie.

Brak jedno ci w sferze politycznej nie agodzi , tak e ze wzgl du na
podzia y, stan sfery dzia alno ci spo ecznej w ród Polonii i wojennej oraz
powojennej emigracji. Dawn  Poloni , o rodowodzie dziewietnastrowiecznym
i mi dzywojennym, reprezentowa  wiatpol. Po 5 lipca 1945 r., tj. po
zaprzestaniu uznawania polskich w adz na uchod stwie przez zachodnie
mocarstwa, wraz z innymi stowarzyszeniami kontynuowa  on dzia alno , cho
w trudniejszych warunkach z ubywaj cymi skromnymi zasobami finansowymi.
Polonia ameryka ska, reprezentowana przed wojn  przez Zwi zek Narodowy
Polski i inne wp ywowe stowarzyszenia, a od maja 1944 r. tak e przez Kongres
Polonii Ameryka skiej zachowywa a do wiatpolu rezerw . Przywódcy tych
stwaorzysze  argumentowali, e reprezentuj  obywateli ameryka skich
o polskim rodowodzie, nie mog  wi c czy  si  z organizacj  „obcego”
pa stwa. wiatpol utrzyma  nadal czno  ze stowarzyszeniami polonijnymi
w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich, wydawa  nieregularnie biuletyn
„Polonia Zagraniczna”. Zabiega  o wsparcie finansowe zamo nej Polonii
ameryka skiej, planowa  zorganizowa  zjazd walny celem omówienia
powojennych uwarunkowa  politycznych, uaktualnienia statutu i wyboru
nowych w adz.

wiatpol nie obj  jednak pó milionowej rzeszy polskiego uchod stwa,
która na sta e pozosta a na obczy nie w prote cie przeciw uzale nieniu Polski od
ZSRR. W listopadzie 1946 r. reprezentanci uchod stwa z lat 1939-1945
utworzyli na zje dzie w Brukseli w asne stowarzyszenie pod nazw  Zwi zek
Polskiego Uchod stwa Wojennego z oddzia ami w poszczególnych krajach
zamieszkania tej kategorii polskich obywateli12.

Miesi c wcze niej, w dniach 17-21 pa dziernika odby  si , tak e
w Brukseli, zjazd delegatów Polonii z krajów europejskich, zwo any przez

12  Na temat genezy i dzia alno ci w pocz tkowym etapie ZPUW patrz: P. Kardela, Stanis aw
Gierat 1903-1977. Dzia alno  spo eczno-polityczna, Szczecin 2000, s. 181-186.
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wiatpol. Uczestniczy y w nim 64 osoby jako delegaci oraz kilkana cie osób
w roli go ci. Polaków z terenu W och reprezentowa  Zachariasiewicz, który ju
si  przygotowa  do ewakuacji wraz z o nierzami polskimi na Wyspy Brytyjskie.
Uczestnicy zjazdu omówili powojenn  sytuacj  polityczn  w Europie ze
szczególnym uwzgl dnieniem Polski, tak e problemy nurtuj ce Poloni
i emigracj , u o yli plan dzia alno ci na najbli sz  przysz o . Spraw  dla

wiatpolu najwa niejsz  by o zwo anie kolejnego trzeciego (po 1929 r. i 1934 r.)
zjazdu Polaków z Zagranicy. W Brukseli obradowa o kilka komisji
problemowych, m.in. kulturalno-o wiatowa, w ramach której referat wyg osi
Zachariasiewicz. Po wi ci  go zagadnieniom kszta cenia przodowników
(instruktorów) dla potrzeb polonijnych i emigracyjnych stowarzysze
m odzie owych. W cz ci organizacyjnej uczestnicy zjazdu brukselskiego
uzupe nili sk ad w adz wiatpolu. Powo ali do nich kilka osób, m.in.
Zachariasiewicza, który tym samym powróci  do nich po przerwie
spowodowanej drug  wojn  wiatow 13.

W po owie listopada 1946 r. odby o si  w Londynie zebranie prezydium
Rady Naczelnej wiatpolu. Jego cz onkami byli m.in. kpt. Boles aw aszewski,
Jan Ostojanowicz, Stanis aw Paprocki, Tadeusz Tomaszewski, W adys aw
Zachariasiewicz. Obrady w pe nym sk adzie Rady Naczelnej po zako czeniu
wojny ju  nie mog y si  odbywa  ze wzgl du na wyjazd wielu jej cz onków poza
Wielk  Brytani . Zebrania, kierowane niezmiennie przez prof. He czy skiego,
odbywa y si  w nieregularnych odst pach czasu w gronie mniejszym,
uznawanym za prezydium Rady Naczelnej.

Kolejne posiedzenia prezydium odby y si  13 i 27 stycznia 1947 r.,
omawiano na nich g ównie kwestie bud etu oraz przygotowa  do III Zjazdu
Polaków z Zagranicy. W sprawie tej ostatniej powo ano trzy komisje:
organizacyjn , prasowo-propagandow  i programow . Do sk adu dwóch
pierwszych w czony zosta  cz onek prezydium W adys aw Zachariasiewicz.

D c do stabilizacji warunków bytowych, Wielk  Brytani  opuszczali
kolejni polscy dzia acze polityczni i spo eczni, udaj c si  najcz ciej do Stanów
Zjednoczonych. Na zebraniu prezydium wiatpolu odbytym 17 marca 1947 r.
zrezygnowa  z pe nienia funkcji wiceprezesa dr Zygmunt Nagórski. Decyzj  t
podj  ze wzgl du na powy sz  okoliczno . W jego miejsce wybrano Boles awa

aszewskiego, cz onka zarz du Zjednoczenia Polskiego Uchod stwa Wojennego
i zarz du Zjednoczenia Polskiego w Wielkie Brytanii, tak e dzia acza
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. I on jednak wyjecha  do Stanów
Zjednoczonych w ko cu czerwca 1951 r., egnany na zebrani prezydium

wiatpolu. Wyrazi o ono nadziej , e „przebywaj c po drugiej stornie oceanu

13  „Polonia Zagraniczna” nr 27, 1 listopada 1946.
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zachowa wi  z organizacj , z któr  zwi za  si  uczuciowo i e we mie czynny
udzia  w pracach delegatury wiatpolu w Stanach Zjednoczonych”14.

Wcze niej od aszewskiego, bo ju  w ko cu 1948 r. wyjecha  do Stanów
Zjednoczonych Zachariasiewicz. W biuletynie organizacyjnym wiatpolu pisano,
i  odwiedzi  on „czo owych dzia aczy Polonii ameryka skiej w Nowym Jorku,
Chicago i Detroit. Jako by y kierownik Wydzia u M odzie y wiatpolu w Polsce
napotka  na gor ce przyj cie ze strony wielu by ych stypendystów i w wielu
organizacjach polskich”15.

Podczas zebrania prezydium wiatpolu odbytego 1 marca 1949 r.
omawiano projekt zak adania Kó  Przyjació  wiatowego Zwi zku Polaków
z Zagranicy w Stanach Zjednoczonych. Realizacj  obiecuj cego zamys u
obarczono by ych dzia aczy wiatpolu, którzy osiedlili si  w tym kraju, ale nadal
utrzymywali kontakt z prof. He czy skim i malej cym zespo em jego
wspó pracowników.

W nied ugim czasie biuletyn „Polonia Zagraniczna” poinformowa
o utworzeniu na pocz tku 1950 r. Kó  Przyjació  wiatpolu w Nowym Jorku,
Filadelfii, Pittsburgu, Chicago, Detroit i Buffalo. Akcj  t  zainicjowano podczas
zebrania odbytego 5 grudnia 1949 r. w Nowym Jorku z udzia em Stefana
Lenartowicza, wybitnego dzia acza wiatpolu od lat mi dzywojennych oraz prof.
Stefana Mierzwy, prezesa Fundacji Ko ciuszkowskiej, W adys awa
Zachariasiewicza oraz przedwojennych stypendystów i uczestników kursów

wiatpolu. Poniewa  Lenartowicz tak e osiad  na sta e w Stanach
Zjednoczonych, wi c prof. He czy ski powierzy  mu zadanie utworzenia w tym
kraju Delegatury wiatpolu, koordynuj cej prac  coraz liczniej powstaj cych
Kó  Przyjació 16. Akcja ta przynios a pewn  korzy , m.in. finansow .
Wprawdzie nie uda o si  uzbiera  rodków wystarczaj cych na pokrycie kosztów
stale przek adanego III Zjazdu Polaków z Zagranicy, ale przesy ane przez Ko a
Przyjació  pieni dze wykorzysta  wiatpol na bie ce cele, np. druk kilku
kolejnych numerów biuletynu.

Na  prze omie  maja  i  czerwca  1952  r.  odby a  si  w  Atlantic  City
konwencja Kongresu Polonii Ameryka skiej z udzia em niemal o miuset
delegatów i prawie tyle  samo go ci. Poloni  z krajów spoza Stanów
Zjednoczonych reprezentowa  zespó  Delegatury wiatpolu w osobach
S. Lenartowicza, B. aszewskiego, dr. Ottona Pehra, dr. Z. Nagórskiego
i W. Zachariasiewicza17.

Delegatura wiatpolu w Stanach Zjednoczonych prowadzi a
aktywniejsz  dzia alno  g ównie w pierwszej po owie lat pi dziesi tych XX w.

14  „Polonia Zagraniczna” nr 80, 15 wrze nia 1951.
15  „Polonia Zagraniczna” nr 60, 1 grudnia 1948.
16  „Polonia Zagraniczna” nr 72, 1 marca 1950.
17  „Polonia Zagraniczna” nr 83, 1 pa dziernika 1952.
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W jej sk ad weszli kolejni dzia acze wiatpolu przybywaj cy sukcesywnie do
tego kraju z powodów bytowych, a zw aszcza tak znani, jak dr Jan Kaczmarek
czy ks. Jacek Przygoda oraz W. Szyszkowski. Rol  wiod c  niezmiennie pe nili,
zarówno w Delegaturze jak i w nowojorskim Kole Przyjació  wiatpolu,
Lenartowicz i Zachariasiewicz. W czerwcu 1955 r. przyjecha  na sta e do USA
z Londynu Boles aw Wierzbia ski, od wybuchu wojny kierownik dzia u
prasowego wiatpolu. Wszyscy oni nadal podtrzymywali z prof. He czy skim
kontakt, wspieraj c go w dzia alno ci na rzecz Polonii i odzyskania przez Polsk
niepodleg o ci. W po owie 1955 r. odwiedzili Londyn dawni cz onkowie Rady
Naczelnej wiatpolu osiedleni za Oceanem w osobach dr. Nagórskiego, dr. Pehra
i Zachariasiewicza, którzy omówili z prof. He czy skim bie ce problemy
organizacyjne i finansowe18.

By  to ju  okres schy kowy w dzia alno ci wiatpolu. Po wyje dzie
Wierzbia skiego z Londynu, na posterunku pozosta  praktycznie tylko
He czy ski. Ostatnim, chocia  wa nym, efektem w dziejach wiatpolu by o
niew tpliwie wydanie we wrze niu 1955 r. jubileuszowej ksi gi, omawiaj cej
okres jego dzia alno ci, z uwzgl dnieniem Rady Organizacji Polaków
z Zagranicy, od roku 1929 do roku 1954.

W dniu 20 pa dziernika 1955 r. zainicjowa o w Warszawie dzia alno
Towarzystwo czno ci z Wychod stwem „Polonia”. Zaostrzy a si  tym samym
walka, nieuznawanych w wi kszo ci przez Poloni  i emigracj , w adz
re imowych o wp ywy w ród nich.

* * *

Tekst artyku u nie jest biografi  W adys awa Zachariasiewicza, nie jest
nawet jego chronologicznym zarysem. Autorzy d yli jedynie, ograniczeni
dost pno ci  róde , do nakre lenia wybranych obrazów z jego stuletniego,
niezmiennie aktywnego ycia, zw aszcza zdarze  XX w., których by  wiadkiem
lub wspó uczestnikiem.

Jako pisarz i jednak historyk Polonii ameryka skiej, W adys aw
Zachariasiewicz pos uguje si  godnym upowszechnienia okre leniem –
Wspólnota Polonijna. Ca kowicie je akceptujemy, rozszerzaj c na wszystkie
zbiorowo ci o polskich korzeniach yj ce na obczy nie.

Nie zawsze u wiadamiamy sobie, e tak rozumiana Wspólnota Polonijna
istnieje od czasów „zamierzch ych” do wspó czesno ci dzi ki sta ym
powi zaniom ze Wspólnot  Polsk , synonimem kraju pochodzenia. T  prawd
kultywuje „Przegl d Polsko-Polonijny”, przypominaj c wa ne dla obu
„po ówek” zdarzenia, dokonania i postaci.

18  „Polonia Zagraniczna” nr 91, wrzesie  1955.
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Pe ni c funkcj  kierownika Wydzia u M odzie y wiatowego Zwi zku
Polaków z Zagranicy, W adys aw Zachariasiewicz zamieszcza  w miesi czniku
„Polacy Zagranic ” artyku y na tematy, w których si  specjalizowa . W roku
1938 opublikowa  w tym e miesi czniku nast puj ce artyku y:

Rzucamy zapowied  III-go Zlotu M odzie y Polskiej z Zagranicy, nr 9;
Kadrówka M odych Polaków z Zagranicy, nr 8;
Propaganda i kolporta  ksi zki polskiej zagranic  w ramach prac

wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy.

Poni ej przypominamy artyku  W. Zachariasiewicza z „Polacy
Zagranic ” nr 11, listopad 1937, s. 40-43.

BOGATY PLON TEGOROCZNEJ AKCJI LETNIEJ.
BUDOWA O RODKA WYCHOWAWCZEGO DONIOS YM DZIE EM

WIATOWEGO ZWI ZKU

Ekspansja wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy w ka dej niemal
dziedzinie pracy znajduje mo e najsilniejszy swój wyraz w dostarczaniu terenom
z ka dym rokiem coraz liczniejszej gromady m odych pionierów sprawy
polskiej.

Ta realna i konkretna praca wiatowego Zwi zku jest najbardziej istotn
pomoc , z jak  przychodzi on komórkom ycia polskiego zagranic .

Chcieli my t  Polsk  pokaza  nie jednostkom, nie gromadom, ale ca ym
masom m odego pokolenia polskiego zagranic . St d czerpa  winni oni
natchnienie i si y – tu winni si  przysposabia  do zaszczytnej s u by pod
sztandarami polskimi.

Tej pi knej idei ci gania m odych do wspólnego gniazda rodzinnego,
s u y przede wszystkim akcja letnia wiatowego Zwi zku i organizacji ci le
z nim wspó pracuj cych. Przede wszystkim, gdy  niezale nie od okresu letniego
odbywaj  si  kursy i przeszkolenia w ci gu ca ego roku. Coraz bogatsza tre
ycia organizacji polskich zagranic  – wymaga pe nych odpowiedzialno ci

i przygotowanych kierowników. Niezale nie od wykwalifikowanych
kierowników wi kszych jednostek organizacyjnych, ka dy odcinek, ka da
dziedzina wchodz ca w zakres pracy organizacyjnej musi posiada  swego
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fachowego przodownika. Musi posiada  go wietlica, musi posiada  chór, teatr,
biblioteka i czytelnia. Inaczej ywot ich b dzie suchotniczy.

Ale nie sposób jest przeszkoli  tych wszystkich ludzi tu w Polsce, cho
to niew tpliwie by oby idea em. Kursy w Polsce kszta c  instruktorów
terenowych. Kszta c  w a nie w tych dziedzinach, które znajduj  swój wyraz
w pracy organizacji polskich zagranic . Ale ta kadra, wyró niona przez teren,
winna otrzyman  w Polsce wiedz  wykorzysta  nie tylko w swej macierzystej
organizacji, „dla siebie” – ale promieniowa  zdobytymi wiadomo ciami na
szeroki ogó , daj c im podstawowe wiadomo ci i wytyczne w pracy.

Temu zadaniu s u y w a nie akcja letnia wiatowego Zwi zku.
Ma one ambicje sta  si  zarzewiem o ywienia i podniesienia naszych

prac ideowych i organizacyjnych poza granicami kraju.
Szerszy jej zakres z ka dym rokiem musi poci ga  za sob  coraz

wi kszy poziom komórek ycia polskiego.
Z dotychczasowej obserwacji wynika niezbicie, e element przeszkolony

w Polsce w znakomitej wi kszo ci wypadków prowadzi po yteczn  prac  na
terenach. Gorzej jest natomiast, gdy chodzi o instruowanie i nauczanie innych.
To zagadnienie musi sta  si  przedmiotem powa niejszej troski ze strony
czynników odpowiedzialnych za ca o  ycia polskiego na terenach t. zw.
naczelnych organizacji terenowych i central m odzie owych.

Z tym nastawieniem równie  musi odbywa  si  selekcja materia u
ludzkiego, przyje d aj cego na akcj  szkoleniow  do Polski. Musimy osi gn
w naszej pracy taki punkt szczytowy, eby aden wysi ek nie szed  na marne,
eby ani jedna przeszkolona jednostka nie „gin a” po powrocie na teren.

W akcji szkoleniowej, niezale nie od specjalizacji uwzgl dniaj cej
poszczególne dziedziny pracy organizacyjnej, du y nacisk k adzie si  równie  na
indywidualizacj  potrzeb i zada  poszczególnych terenów.

I tak m odzie  terenów zamorskich, specjalnie ze St. Zjednoczonych
i Kanady przechodzi kursy d u sze, m odzie  z terenów europejskich, b d ca
„bli ej” zagadnie  polskich – krótsze.

czenie m odzie y z ró nych terenów na ka dym kursie daje szerok
mo no  wzajemnej wymiany pogl dów i do wiadcze .

D c do realizacji tych wszystkich za o e  – wiatowy Zwi zek podj
trud zorganizowania w asnego o rodka wychowawczego dla m odzie y polskiej
z zagranicy, któryby sta  si  centrum pracy wychowawczej i szkoleniowej.

Skoncentrowanie ca ej akcji wychowawczej pod bezpo rednim
kierownictwem wiatowego Zwi zku i poddanie jej jednolitym wytycznym
ideowym i organizacyjnym, stanowi du y krok naprzód w pracy nad m od
Poloni  Zagraniczn .

Rozpocz li my prac  we w asnym o rodku w warunkach skromnych, ale
pe ni entuzjazmu dla podj tego wysi ku.
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Odczu a i zrozumia a to m odzie . Gorliw  i sumienn  prac  da a
najlepszy wyraz podzi ce za stworzone dla niej dzie o.

Drewniane baraki ju  w pierwszym roku okaza y si  za ciasne. Z trudem
pomie ci y liczne kursy i obozowiczów.

Po o ony u podnó a najpi kniejszych gór polskich, Tatr, o rodek
wychowawczy zgromadzi  m odzie  ze wszystkich niemal terenów europejskich
i zamorskich, by a m odzie  gimnazjalna, akademicka i pracuj ca przez ca y rok
w zak adach fabrycznych, handlowych, w rzemio le…

Cho  poszczególne kursy i zespo y pracowa y odr bnie, wszyscy
tworzyli zwart  rodzin  – rodzin  polsk . Program o rodka uwzgl dnia
wszechstronne zainteresowania m odzie y, stwarzaj c odpowiednie warunki
i ramy do ich zaspokojenia.

W ka dym przedsi wzi ciu górowa a inicjatywa i realizacja m odzie y,
ona by a czynnikiem kszta tuj cym ycie o rodka, zadaj c egzamin ze swej
sprawno ci i dojrza o ci.

M odzie  nie bior ca udzia u w kursach tworzy a zespo y wychowawcze.
Zespo y z o one z 10-ciu do 15-tu uczestników, obok szerokiego programu
z zakresu wiedzy o Polsce i zagadnie  terenowych, wyrabia y w m odzie y
poczucie odpowiedzialno ci za przyjmowane na siebie obowi zki oraz tak wa n
w yciu zbiorowym umiej tno  wspó ycia i wspó pracy.

Uwzgl dniaj c w budowie zespo ów elementy moralne a nie czysto
mechaniczne – mo na by a osi gn  wysoki ich poziom.

Dzi ki w asnemu o rodkowi, móg  wiatowy Zwi zek nada
prowadzonej przez siebie pracy wychowawczej w a ciw  tre  i formy. Wysoce
ideowa atmosfera, jaka towarzyszy a pracy kursów i zespo ów, by a najbardziej
wymownym dowodem doboru w a ciwych form pracy.
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Akcja obozowo-kursowa wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy 1935-1937.

W parze z rozbudow  o rodka obozowego i  b dzie dalsze pog bienie
podj tych dla dobra m odego, polskiego pokolenia zagranic  – wysi ków.

W adys aw Zachariasiewicz
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Sylwia opato, Marek Szczerbi ski

Uczestnik i wiadek XX wieku

The participant and witness of the 20th century

S owa kluczowe: W adys aw Zachariasiewicz, historia, Polonia, wiatpol

Key words: W adys aw Zachariasiewicz, history, Polonia, wiatpol

Streszczenie

Autor opisuje drog  yciow  W adys awa Zachariasiewicza, wybitnego dzia acza
Polonii ameryka skiej. Zachariasiewicz dorasta  w Krakowie, gdzie tak e
studiowa . Uzyskawszy tytu  magistra, zwi za  si  ze wiatowym Zwi zkiem
Polaków z Zagranicy – „ wiatpolem”, w którym by  m.in. kierownikiem
Wydzia u M odzie y. W drugiej wojnie wiatowej walczy  w Polskich Si ach
Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie osiad  w Londynie, a nast pnie w Nowym
Jorku, gdzie zaanga owa  si  na rzecz Polski i Polonii.

Summary

The author describes a way of life of Wladyslaw Zachariasiewicz, a promi-
nent activist of the Polish American community. He grew up in Krakow, where
he also studied. Having obtained a master's degree, Zachariasiewicz became
involved with the World Union of Poles Abroad - " wiatpol" where he was –
among others – head of the Department of Youth. In World War II, he fought in
the Polish Armed Forces in the West. After the war he settled down in London,
then in New York, where he was actively worked for Poland and Polonia.



Prof. Lech Trzeciakowski

Dariusz Matelski

HONORY DLA PROFESORA LECHA TRZECIAKOWSKIEGO –
BADACZA POLONII W NIEMCZECH

W dniu 29 czerwca 2011 r. miasto Pozna  wyró ni o swojego wybitnego
naukowca-niemcoznawc  prof. zw. dra hab. Lecha Trzeciakowskiego tytu em
Honorowego Obywatela Miasta Poznania1.

Lech Trzeciakowski urodzi  si  24 grudnia 1931 r. w Poznaniu
w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec Marian Trzeciakowski by
urz dnikiem, a matka Stefania z D bickich zajmowa a si  domem. Ojciec jako

powstaniec Wielkopolski 1918/1919 zaszczepi
w synu mi o  do Wielkopolski i Polski oraz
rozbudzi  zainteresowania historyczne. W 1938 r.
rozpocz  edukacj  w szkole powszechnej, któr
kontynuowa  w okresie okupacji niemieckiej 1939-
1945 na tajnych kompletach. Po wyp dzeniu
Niemców w lutym 1945 r. wznowi  nauk
w szkole powszechnej, a miesi c pó niej zda
egzamin wst pny do Gimnazjum im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie I Liceum
Ogólnokszta c ce im. K. Marcinkowskiego) –
szko y redniej szczyc cej si  nie tylko wysokim
poziomem nauczania, ale tak e bogatymi
tradycjami patriotycznymi. W maju 1951 r.
uzyska  tam matur  i od 1 wrze nia tego  roku

rozpocz  prac  w Szkole Powszechnej nr 46 na Osiedlu Warszawskim
w Poznaniu, a po dwóch miesi cach zosta  rekomendowany przez kierownika
szko y Albina Plew  (1892-1975) na studia historyczne na Uniwersytecie
Pozna skim z jednoczesnym obowi zkiem nauczania w Szkole Powszechnej Nr
5 dla Pracuj cych w Poznaniu-Kobylepolu2.

1  „Gazeta Wyborcza Pozna ”, nr 149 (7272) z 29 czerwca 2011, s. 3.
2  Zob. D. Matelski, Siedemdziesi t lat s u by Polsce (1936-2006). Dzieje Szko y Powszechnej

i Podstawowej nr 46 w Poznaniu, Pozna  2007, s. 65-66 i 316. Omówienie ksi ki zob. Witold
Chmielewski (Piotrków Trybunalski), „Przegl d Historyczno-O wiatowy”, r. 51, nr 3/4 (202),
Warszawa 2008, s. 235-237.
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Studia historyczne I i II stopnia odby  na Uniwersytecie Pozna skim (od
1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) w latach 1951-1955 i pod
kierunkiem prof. Witolda Jakóbczyka (1909-1986)3 przygotowa  prac
magistersk  dotycz c  politycznego ruchu mieszcza skiego w Poznaniu pod
pruskim zaborem. W tym e roku zosta  pracownikiem naukowo-dydaktyczny
w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od
1950-1956 nale a  do ZMP na UAM, a w latach 1955-1990 by  szeregowym
cz onkiem PZPR. Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM w 1959 r.
uzyska  doktorat na podstawie rozprawy pt. Polityka polskich klas posiadaj cych
w Wielkopolsce w erze Capriviego (1890-1894) napisanej pod kierunkiem prof.
Witolda Jakóbczyka. W 1964 r. habilitowa  si  na podstawy rozprawy pt. Walka
o polsko  miast Pozna skiego na prze omie XIX i XX wieku.  W 1973 r.  zosta
profesorem nadzwyczajnym, a w 1981 r. profesorem zwyczajnym. W Instytucie
Historii UAM w latach 1972-1978 by  kierownik Zak adu Historii Kultury,
a w latach 1978-2001 kierownikiem Zak adu Historii Polski XIX-XX wieku. Od
1973 r. do 1978 r. dyrektorowa  Instytutowi Zachodniemu w Poznaniu oraz
w latach 1974-1978 kierowa  Zak adem Bada  nad Poloni  Zagraniczn  Polskiej
Akademii Nauk4. Po przej ciu na emerytur  w 2001 r. pracowa  jeszcze kilka lat
na Wydziale Historycznym na ½ etatu. Od 2001 r. jest profesorem Wy szej
Szko y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W latach 1990-
2005 by  kolejno sekretarzem generalnym, wiceprezydentem i prezydentem
Commission Internationale des Études Historiques Slaves. Zasiada  w wielu
redakcjach naukowych czasopism polskich i zagranicznych.

W okresie 55 lat pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu wypromowa  ponad 200 magistrów (m.in. Adama Michnika, którego
za wydarzenia marcowe 1968 r. relegowano z Uniwersytetu Warszawskiego)
i ponad dwudziestu doktorów. Uczniami profesora byli i s  m.in.: prof. Witold
Molik, dr hab. Jerzy Koz owski (1929-2010), dr hab. Krzysztof A. Makowski,
dr hab. Czes aw Pest (1965-2006), dr hab. Przemys aw Matusik, dr Jerzy
Ko acki. By  tak e recenzentem w kilku post powaniach o tytu  profesora,
kilkunastu habilitacjach i ponad trzydziestu doktoratach.

3  Zob. L. Trzeciakowski, Witold Jakóbczyk, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2 (94), 1988, s. 327-
330.

4  Zob. J. Topolski, W. Molik, K.A. Makowski, S owo wst pne [o Lechu Trzeciakowskim], w:
Ideologie – pogl dy – mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku. Ksi ga pami tkowa
dedykowana prof. Lechowi Trzeciakowskiemu w 60 rocznic  urodzin. Red. Jerzy Topolski,
Witold Molik i Krzysztof A. Makowski, Pozna  1991, s. 5-8; K.A. Makowski, W. Molik, Od
Redakcji [o Lechu Trzeciakowskim], w: W kr gu polityki.  Polacy – Niemcy w XIX wieku. Red.
Krzysztof A. Makowski i Witold Molik, Pozna  2002, s. 7-8.
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Profesor Lech Trzeciakowski jest autorem ponad 300 publikacji
naukowych i popularnonaukowych5, w tym ksi ek: Polityka polskich klas
posiadaj cych w Wielkopolsce w erze Capriviego (1890-1894) (Pozna  1960);
Wybór tekstów do dziejów kultury Wielkopolski. Red. Roman Pollak (Pozna
1962 – wspó autorstwo); Walka o polsko  miast Pozna skiego na prze omie XIX
i XX wieku, (Pozna  1964); W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów
miasta do 1918 roku, (Pozna  1969 – wspólnie z Zygmuntem Borasem);
Kulturkampf w zaborze pruskim, (Pozna  1970); W dawnym Poznaniu. Fakty
i wydarzenia z dziejów miasta do 1918 roku (wyd. II rozszerzone, Pozna  1971 –
wspólnie z Zygmuntem Borasem); Pod pruskim zaborem 1850-1918 (Warszawa
1973); W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do 1918 roku
(wyd. III Pozna  1974 – wspólnie z Zygmuntem Borasem); Niemcy
w Pozna skiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920.  Red.  Lech
Trzeciakowski (Pozna  1976); Nauka i publicystyka wobec problematyki
niemieckiej (Pozna  1977); Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego.
Ksi ga pami tkowa dedykowana prof. Witoldowi Jakóbczykowi w 70 rocznic
urodzin (Pozna  1979 – redakcja wspólnie ze Stanis awem Kubiakiem); RFN –
PRL. Bilans stosunków wzajemnych. Problemy i perspektywy normalizacji. Red.
Lech Trzeciakowski (Warszawa 1979); Polacy w historii i kulturze Europy
Zachodniej. S ownik biograficzny (Pozna  1981 – redakcja wspólnie
z Krzysztofem Kwa niewskim); Spo eczny ruch kulturalny. Tradycja
a wspó czesno . Materia y i studia do dziejów kultury w Wielkopolsce
(Pozna  1981 – redakcja wspólnie z Dzier ymirem Jankowskim);
W dziewi tnastowiecznym Poznaniu. ycie codzienne miasta 1815-1914, (Pozna
1982 – wspólnie z on  Mari  Trzeciakowsk ); Powstanie listopadowe
a problem wiadomo ci historycznej. Red. Lech Trzeciakowski (Pozna  1983);
Z dziejów szpitali pozna skich (Pozna  1983); La formazione dello stereotipio
del tedesco nella societa Polacca del sec. XIX (Perugia 1987);
W dziewi tnastowiecznym Poznaniu. ycie codzienne miasta 1815-1914, (wyd.
II, Pozna  1982 – wspólnie z on  Mari  Trzeciakowsk ); The Kulturkampf in
Prussian Poland, East European Monographs (New York 1990); Polen im
europäischen Mächtesystem des 19. Jahrhunderts. Die „Konvention
Alvensleben” 1863 (Diesterweg 1994 – wspólnie z Karlem-Ernstem
Jeismannem); Dzieje Poznania, t. II, cz. I: Lata 1793-1918 (Pozna  1994 –
redakcja wspólnie z Jerzym Topolskim); Dzieje Poznania, t. II, cz. II: Lata 1918-
1945 (Pozna  1998 – redakcja wspólnie z Jerzym Topolskim); Kwestia polska
w polityce mocarstw europejskich w XIX wieku : konwencja Alvenslebena

5  Zob. M. Jackowska, Bibliografia prac profesora Lecha Trzeciakowskiego za lata 1955-1991 [nr
1-166], w: Ideologie – pogl dy – mity w dziejach Polski i Europy…, s. 9-21; A. Hinc,
Bibliografia prac profesora Lecha Trzeciakowskiego za lata 1990-2001 [nr 154-246],  w:  L.
Trzeciakowski, W kr gu polityki. Polacy – Niemcy…, s. 9-16.
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z 8 lutego 1863 (Warszawa 1998 – wspólnie z Karlem-Ernstem Jeismannem);
Poland between the Soviet Union and Germany (Tokio 1999);
Samomodernizacja spo ecze stw w XIX wieku: Irlandczycy, Czesi, Polacy
(Pozna  1999 – redakcja wspólnie z Krzysztofem A. Makowskim); W kr gu
polityki. Polacy – Niemcy w XIX wieku (Pozna  2002)6; Dzieje polityczne –
kultura – biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof.
Zbigniewowi Dworeckiemu (Pozna  2002 – redakcja wspólnie z Przemys awem
Matusikiem); Pos owie polscy w Berlinie 1848-1928 (Warszawa 2003); Czerwiec
’56 – Pozna  ‘56. 50 rocznica powstania pozna skiego czerwca (Pozna  2006);
Krocz c go ci cem wytyczonym przez Karola Marcinkowskiego (Pozna  2007 –
wspólnie z Witoldem Jakóbczykiem); Otto von Bismarck (Wroc aw 2009).

Wi kszo  swoich publikacji naukowych po wi ci  Polakom
w Niemczech. Skupi  si  na ich po o eniu jako mniejszo ci narodowej w okresie
zaborów, czego zwie czeniem by a monografia wydana w 2003 r. pt. Pos owie
polscy w Berlinie 1848-1928. Wspó redagowa  tak e wydany w 1981 r. s ownik
biograficzny pt. Polacy w historii i kulturze Europy Zachodniej. Na temat Polonii
niemieckiej wyg asza  referaty w Bielefeld, Bonn, Hanowerze, Kilonii, Kolonii,
Monachium, Saarbrücken, Tybindze, Moguncji, Darmstadt, Halle, Lipsku,
Wiedniu, Londynie, a tak e w USA i Kanadzie. Aktywnie uczestniczy  tak e
w pracach Wspólnej Niemiecko-Polskiej Komisji Podr cznikowej7.

Wybitnemu znawcy Polonii niemieckiej – Ad multos annos!

6  Rec. Dariusz Matelski, „Przegl d Historyczny”, t. XCIV, 2003, z. 2,s. 225-228; ten e, „Kronika
Wielkopolski”, 2003, nr 2 (106), s. 134-147.

7  Zob. K. Ruchniewicz, Enno Meyer a Polska i Polacy (1939-1990). Z bada  nad pocz tkami
wspólnej komisji podr cznikowej PRL-RFN, Wroc aw 1994 [rec. Dariusz Matelski, „Studia
Historica Slavo-Germanica”, t. XX (1995), 1996, s. 220-223].



Dariusz Matelski

Honory dla profesora Lecha Trzeciakowskiego – badacza Polonii w Niemczech

Honors for Professor Lech Trzeciakowski – a reasearcher of the Polonia in
Germany

S owa kluczowe: Lech Trzeciakowski, Niemcy, Polonia

Key words: Lech Trzeciakowski, Germany, Polonia

Streszczenie

Artyku  przybli a osob  prof. Lecha Trzeciakowskiego, wybitnego historyka
XIX i XX w. Urodzi  si  w 1931 r. w Poznaniu i z tym miastem zwi za  ca e
swoje przysz e ycie. Po studiach rozpocz  prac  w szkole podstawowe, by
w 1955 r. przyj  posad  pracownika naukowo-dydaktycznego w Instytucie
Historii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1974-1978 pe ni  funkcj
kierownika Zak adu Bada  nad Poloni  Zagraniczn  PAN. W swojej pracy
naukowej koncentrowa  si  g ównie na dziejach Polonii w Niemczech.

Summary

Article presents prof. Lech Trzeciakowski, a prominent historian of the 19th and
20th century. He was born in 1931 in Poznan, the city with which he tied all his
future life. After graduation he began working in a primary school, but in 1955
he accepted a position at the Institute for the History of Adam Mickiewicz
University in Poznan. In the years 1974-1978 he served as head of the
Department of Studies on Polonia of the Polish Academy of Sciences. In his
scholarly work he focused mainly on the history of Poles in Germany.



Profesor Edward Ko odziej
[ ród o:

http://histmag.org/?id=2541
(25.01.2012)]

Wojciech Luboch, Dariusz Matelski

JUBILEUSZ PROFESORA EDWARDA KO ODZIEJA

Profesor Edward Ko odziej jest jednym z najbardziej znanych badaczy
dziejów Polonii i emigracji, a tak e wybitnym archiwist . Urodzi  si  11 sierpnia
1940 r. w Bia ymstoku pod okupacj  radzieck  w rodzinie Stanis awa i Danuty
z domu Zaj c. Tam w latach 1947-1950 ucz szcza  do szko y powszechnej, któr

uko czy  – po przeprowadzce rodziny –
w Warszawie. W stolicy w maju 1958 r. zda
matur  i rozpocz  studia historyczne na
Uniwersytecie Warszawskim. Pod kierunkiem
prof. anny Kormanowej (1900-1988)1

przygotowa  prac  magistersk  pt.
Mi dzynarodowy ruch robotniczy w polskiej
prasie socjalistycznej w latach 1889-1895,
obronion  w 1963 r.

Po studiach podj  prac  w Archiwum Akt
Nowych (AAN) w Warszawie, w którym
zatrudniony by  do emerytury, a obecnie pracuje
na 1/4 etatu. Tam w praktyce zdoby  szlify
archiwisty, które zaowocowa y nast pnie
badaniami naukowymi. W 1972 r. obroni
rozpraw  doktorsk  pt. Dzia alno
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w ruchu
zawodowym w latach 1918-19232, przygotowan
na seminarium prof. . Kormanowej. Siedem lat

pó niej na podstawie ksi ki Wychod stwo zarobkowe z Polski 1918-1939.
Studia nad polityk  emigracyjn  II Rzeczypospolitej3 uzyska  na Uniwersytecie
Wroc awskim stopie  doktora habilitowanego w zakresie historii najnowszej.

1  Zob. A. Pacholczyk, Kormanowa anna, w: S ownik historyków polskich. Red. Maria Prosi ska-
Jackl, Warszawa 1994, s. 245. Szerzej o dorobku naukowym zob. „Z pola walki”, nr 4/1980.

2  E. Ko odziej, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski w ruchu zawodowym 1918-1923,
Warszawa 1978, ss. 250.

3  E. Ko odziej, Wychod stwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityk  emigracyjn
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, ss. 294. W 1983 r. ksi ka zosta a wyró niona Nagrod  im.
Prof. Floriana Znanieckiego, nadawan  przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
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Wówczas zosta  w AAN docentem, konsekwentnie odmawiaj c przyjmowania
jakichkolwiek funkcji kierowniczych i administracyjnych. Od 1985 r. jest
cz onkiem Komitetu Bada  nad Migracjami w Polskiej Akademii Nauk (Wydzia
I Nauk Humanistycznych i Spo ecznych)4. W dniu 7 grudnia 1999 r. z r k
prezydenta RP Aleksandra Kwa niewskiego odebra  nominacj  na profesora
nauk historycznych5.

Od 1999 r. – pracuj c nadal w AAN – podj  wyk ady w Instytucie
Historii Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie, na kierunku
archiwistyka, a tak e od 2005 r. w ramach Podyplomowego Studium
Archiwistyki UMCS. Tam 14 wrze nia 2005 r. wypromowa  doktora –
W adys awa Horsta na podstawie rozprawy Kancelarie i archiwa Centralnego
Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944-1990)6. Na UMCS wypromowa
tak e 56 magistrów. By  równie  13 marca 2003 r. recenzentem rozprawy
doktorskiej Krzysztofa Czubary pt. Dzia alno  Powiatowego Urz du
Bezpiecze stwa Publicznego w Zamo ciu w latach 1944-19477, powsta ej pod

4  Zob. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=63002&lang=pl
(data dost pu: 18.01.2012).

5  Zob. http://forumakad.pl/archiwum/2000/01/artykuly/02-kronika.htm (data dost pu: 18.01.2012).
6  „Przed o ona praca jest zarysem dziejów kancelarii i archiwów Centralnego Komitetu

Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii
Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944-1990).
Opisuje warunki w jakich powstawa a i funkcjonowa a biurowo  i systemy kancelaryjne «partii
w adzy» oraz omawia archiwa partyjne i ich zadania w zakresie przejmowania, opracowania,
udost pniania i popularyzacji zasobu. problemy kancelarii i archiwów «partii w adzy» wynika y
w znacznym stopniu ze specyfiki zwi zanej z ich miejscem i rol  w yciu spo eczno-
politycznym kraju, co znajdowa o odbicie nie tylko w odniesieniu do stosowanych systemów
kancelaryjnych czy w funkcjonowaniu archiwów, ale i w d eniach niektórych przedstawicieli
aparatu partyjnego do tworzenia w asnych normatywów w tym zakresie. Mimo to dzia alno
podstawowa kancelarii i archiwów budowa[na] by a g ównie w powi zaniu i w oparciu
o przepisy obowi zuj ce w pa stwowej s u bie archiwalnej. Na podstawie zachowanej
dokumentacji wykazano, e mimo powszechnego stosowania w ówczesnej praktyce
kancelaryjnej systemu dziennikowego ju  w 1946 r. proponowano wprowadzenie
w  registraturach  CKW  PPS,  a  w  1948  roku  w  registraturach  KC  PZPR  systemu
bezdziennikowego. Od 1955 r. system taki obowi zywa  w kancelarii Wydzia u Historii Partii,
w 1958 r. wprowadzono go tak e w Wydziale Agitacji i Propagandy KC PZPR, a od 1959 r.
formalnie obowi zywa  we wszystkich kancelariach KC PZPR. Opinie te zmieniaj
dotychczasowe ustalenia badawcze, o registraturach Komitetu Centralnego PZPR. Wiele uwagi
po wi cono niedoci gni ciom i mankamentom towarzysz cym dzia alno ci kancelarii
i archiwów. Istotnym efektem pracy jest ustalenie, e te s abo ci i nieprawid owo ci
w funkcjonowaniu s  jedn  z wa niejszych przyczyn braków w udokumentowaniu wielu
wa nych stron funkcjonowania badanych partii co ma wp yw na warto  informacyjn
zachowanych róde ”. Zob. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis
&lang=pl&objectId=54862 (data dost pu: 10.01.2012).

7  Zob. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=26178
(data dost pu: 10.01.2012).
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kierunkiem prof. Tadeusza Radzika8. W 2006 r. zosta  profesorem zwyczajnym
UMCS.

W 2000 r. otrzyma  nagrod  Rady Porozumiewawczej Bada  nad
Poloni . Od 2001 r. jest redaktorem nowej edycji „Tek Archiwalnych. Seria
nowa” (stara edycja by a wydawana przez NDAP w latach 1953-1992).
W 1979 r. zosta  odznaczony Srebrnym Krzy em Zas ugi, a w 2011 r. Krzy em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dorobek naukowy Jubilata za lata 1966-2009 sk ada si  z 26 ksi ek,
ponad 120 artyku ów oraz ponad 60 recenzji, a tak e z licznych biogramów
i prac popularnonaukowych. cznie ukaza o si  ponad dwie cie publikacji9.
Wa ne miejsce – ze wzgl du na prac  w Archiwum Akt Nowych w Warszawie –
stanowi  publikacje zwarte dotycz ce jego zasobu archiwalnego10, dziejów

8  Zob. D. Matelski, Profesor Tadeusz Radzik (1953-2009), w: Problemy historii wojskowo ci
w kraju i na obczy nie po wrze niu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom
dedykowany pami ci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009).
Red. Leonard Nowak, Marek Szczerbi ski i Grzegorz Wieczorek, Gorzów Wielkopolski 2010, s.
621-626.

9  A. Laskowska, Bibliografia prac prof. dr. hab. Edwarda Ko odzieja [za lata 1966-2009 (nr 1-
217)], w: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Ksi ga
jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Ko odziejowi w 70. rocznic  urodzin. Red.
Janusz osowski, Lublin 2011, s. 21-39; E. Ko odziej, Zjazdy i konferencje konsulów polskich
w Rumunii w okresie mi dzywojennym. Protoko y i referaty, Lublin 2010, ss. 359 (wspó autorzy:
Henryk Cha upczak i Ma gorzata Willaume); ten e, ród a do dziejów Mazowsza w latach
II Rzeczypospolitej, w: Dzieje Mazowsza 1918-1939, t. IV. Red. Janusz Szczepa ski, Pu tusk
2010, s. 7-17; ten e, ycie gospodarcze, w: Dzieje Mazowsza 1918-1939, t. IV. Red. Janusz
Szczepa ski, Pu tusk 2010, s. 271-387; ten e, Korespondencja Józefa Stojanowskiego,
kierownika Archiwum Akt Nowych, z Witoldem Suchodolskim, dyrektorem Archiwów
Pa stwowych, z lat 1944-1945 w sprawie ratowania akt archiwów warszawskich, „Teki
Archiwalne. Seria nowa”, Warszawa 2009 (2010), t. 10 (32), s. 271-286; ten e, Jerzy Micha
Stoch (1922-2008), „Teki Archiwalne. Seria nowa”, Warszawa 2009 (2010), t. 10 (32), s. 431-
432; ten e, Zjazdy konsulów polskich w ZSRR. Protoko y i referaty 1927-1934, Lublin 2011, ss.
467 (wspó autorzy: Mariusz Mazur i Tadeusz Radzik).

10  E. Ko odziej, Polonia zagraniczna. Informator o materia ach ród owych do 1939 r.
przechowywanych w Archiwum Akt Nowych, Warszawa1981, ss. 57; ten e, Emigracja z ziem
polskich i Polonia 1865-1939. Informator o ród ach przechowywanych w centralnych
archiwach pa stwowych w Polsce, Kraków 1988, ss. 236; ten e, Emigracja z ziem polskich
i Polonia 1939-1965. Informator o ród ach przechowywanych w centralnych archiwach
pa stwowych w Polsce, Warszawa 1996, ss. 156; ten e, Ameryka aci ska, Hiszpania
i Portugalia w ród ach Archiwum Akt Nowych do roku 1945, Warszawa 1996, ss. 224
(wspó autor: Rafa  Mrowiec); ten e, Emigracja z ziem polskich i Polonia 1939-1965. Informator
o ród ach przechowywanych w centralnych archiwach pa stwowych w Polsce, Warszawa 1996,
ss. 155; ten e, Emigracja z ziem polskich i Polonia 1831-1939. Informator o ród ach
przechowywanych w terenowych archiwach pa stwowych w Polsce, Warszawa 1997, ss. 185;
ten e, Informator o zasobie Archiwum Akt Nowych. Stan na 31 marzec 2005, Warszawa 2007,
ss. 698.
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Archiwum Akt Nowych11, inwentarzy archiwalnych po zespo ach
przechowywanych w Archiwum Akt Nowych12, edycji róde  do dziejów
dyplomacji polskiej i wychod stwa polskiego13 oraz monografii dotycz cych
Polonii14, zwi zków zawodowych i ruchu robotniczego15 czy  polskich  Ziem
Zachodnich i Pó nocnych16.

Ponadto zwró my uwag  jedynie na artyku y odnosz ce si  do polityki
Rzeczypospolitej wobec wychod stwa polskiego, dziejów Polonii i bada  nad jej
losami. Zaliczamy do nich teksty o Polonii niemieckiej17, Polonii w Ameryce

11  E. Ko odziej, Zarys dziejów Archiwum Akt Nowych w latach 1919-2008, Warszawa 2008, ss.
280; ten e, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Warszawa 2009, ss. 49.

12  E. Ko odziej, Inwentarz akt konsulów polskich w Niemczech 1918-1939, Opole 1983, ss. 119;
ten e, Inwentarz akt Ambasady RP w Berlinie z lat [1919] 1920-1939 (do roku 1934 poselstwa),
Warszawa 1990, ss. 421; ten e, Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie
z lat [1915-1917] 1918-1939, Warszawa 2000, ss. 482; ten e, Inwentarz akt Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie z lat 1919-1940 (do roku 1938 poselstwa), Warszawa
2002, ss. 95; ten e, Inwentarz akt Antoniego Paj ka (premiera Rz du Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchod stwie) i jego rodziny, Warszawa 2008, ss. 64 (wspó autor: Bartosz Nowo y ski).

13  E. Ko odziej, Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protoko y i sprawozdania
1920-1939, Lublin 1999, ss. 375 (wspó autor: Henryk Cha upczak); ten e, Zjazdy i konferencje
konsulów polskich w Niemczech. Referaty 1928-1938, Lublin 2001, ss. 526 (wspó autor: Henryk
Cha upczak); ten e, Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protoko y
i referaty 1920-1938, Lublin 2004, ss. 344 (wspó autor: Tadeusz Radzik); ten e, Zjazdy
i konferencje konsulów polskich we Francji. Protoko y i referaty 1931-1938, Lublin 2009, ss.
486 (wspó autor: Henryk Cha upczak); ten e, Zjazdy konsulów polskich w ZSRR. Protoko y
i referaty 1927-1934, Lublin 2011, ss. 467 (wspó autorzy: Mariusz Mazur i Tadeusz Radzik).

14  E. Ko odziej, Wychod stwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityk  emigracyjn
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, ss. 294; ten e, Dzieje Polonii w zarysie 1918-1939,
Warszawa 1991, ss. 286.

15  E. Ko odziej, Kronika Zwi zku Zawodowego Pracowników Le nych i Przemys u Drzewnego
1893-1973, Warszawa 1974, ss. 142; ten e, Organizacje zwi zkowe pracowników poczt,
telegrafów i telefonów w Polsce 1918-1939, Warszawa 1979, ss. 248; ten e, Polski ruch
robotniczy. Informator o materia ach ród owych z lat 1900-1950 przechowywanych
w Archiwum Akt Nowych, Warszawa 1985, ss. 72 (wspó autor: Artur Pa asiewicz).

16  E. Ko odziej, Migracje ludno ci na Ziemiach Zachodnich i Pó nocnych w latach 1945-1950.
Informator o ród ach przechowywanych w terenowych archiwach pa stwowych, Warszawa
1998, ss. 188.

17  E. Ko odziej, Prze ladowania ludno ci polskiej w Niemczech (maj-sierpie  1939 r.) – materia y
ród owe, „Teki Archiwalne”, 1972, nr 13, s. 53-83; ten e, Raporty, referaty i sprawozdania

o po o eniu robotników rolnych w Niemczech (1920-1939), „Teki Archiwalne”, 1973, nr 14, s.
93-150; ten e, Ruch zawodowy w ród polskich robotników rolnych w Rzeszy 1918-1939,
„Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego”, 1973, nr 3, s. 3-25; ten e, ród a do dziejów
Polaków na Warmii, Powi lu i Mazurach oraz IV Dzielnicy Zwi zku Polaków w Niemczech
w okresie mi dzywojennym przechowywane w Archiwum Akt Nowych, „Komunikaty Mazursko-
Warmi skie”, nr 1 (159), 1983, s. 99-107; ten e, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku
w latach 1923-1939. Organizacja i dzia alno , w: Na szachownicy dziejów i mi dzynarodowej
polityki. Ksi ga dedykowana profesorowi Zbigniewowi Brzezi skiemu. Red. Janusz Fary ,
Henryk Kocój i Marek Szczerbi ski, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 255-269.



301

Pó nocnej, rodkowej i Po udniowej18, Polonii francuskiej19, Polonii rosyjskiej
i radzieckiej20, emigracji zarobkowej z Polski21, polityki Drugiej

18  E. Ko odziej, Emigration from II Polish Republic to America on Background of Employment
Seeking, w: Emigration Process from Poland: Number and Structure. International Symposium,
Kraków, November 9-11, 1981, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego, z. 8, 1984,
s. 165-184; ten e, Protoko y konferencji konsulów polskich z USA i Kanady z roku 1920, „Teki
Archiwalne. Seria nowa”, t. 1 (23), 1996, s. 81-101; ten e, Polacy w Ameryce aci skiej wobec
kwestii odrodzenia niepodleg ego pa stwa polskiego, w: Polonia w walce o niepodleg o
i granice Rzeczypospolitej 1914-1921, Pu tusk 1999, s. 170-194; ten e, Polonia w Ameryce

aci skiej wobec walki o niepodleg o  Polski i jej granice w latach 1914-1921, w: Z dziejów
Polski i emigracji (1939-1989). Ksi ga dedykowana by emu prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu. Red. Marek Szczerbi ski i Tadeusz Wolsza, Gorzów
Wielkopolski 2003, s. 205-215; ten e, Source for the history of American Polonia in the
collections of Archiwum Akt Nowych in Warsaw, „Polish-American Studies”, vol. 40, nr 1, 2003,
s. 99-109; ten e, ród a do dziejów Polonii ameryka skiej w zasobie Archiwum Akt Nowych
w Warszawie, „Przegl d Polonijny”, z. 4 (114), 2004, s. 177-181; ten e, ród a do dziejów
Polonii ameryka skiej w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w: Losy Polaków po ród
swoich i obcych.  Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Sk odowska,  sekcja  F,  vol.  60,  2005,  s.
127-136; ten e, Polska s u ba dyplomatyczna i konsularna a Polonia w USA i Kanadzie w latach
1918-1939, w: Polonijna panorama. Szkice po wi cone pami ci Boles awa Wierzbia skiego,
Opole 2008, s. 127-139.

19  E. Ko odziej, ród a do dziejów emigracji i Polonii francuskiej w polskich archiwach
pa stwowych, „Teki Archiwalne. Seria nowa”, t. 2 (24), 1997, s. 237-248; ten e, Sources pour l’
historie de l’ imigration et de la Polonia de France dans les archives nationals polonaises, w: La
protection des polonaise en France, problèmes d’ integration et d’ assimilation, Lille 1999,
s. 93-108.

20  E. Ko odziej, ród a do dziejów Polaków w Cesarstwie Rosyjskim, Zwi zku Radzieckim
i Mand urii z XIX i XX wieku przechowywane w polskich archiwach pa stwowych,
„Niepodleg o  i Pami ”, nr 2, 1998, s. 169-178; ten e, Organizacje polskie w Mand urii
w latach 1917-1920, w: Polonia w walce o niepodleg o  i granice Rzeczypospolitej 1914-1921,
Pu tusk 1999, s. 195-205.

21  E. Ko odziej, Emigracja zarobkowa z Polski w latach 1918-1939. Liczebno  i struktura,
w: Liczba i rozmieszczenie Polaków w wiecie, cz. I, Wroc aw 1981, s. 63-92; ten e, Emigracja
zarobkowa z Polski w latach 1918-1925 w wietle polityki emigracyjnej, w: Studia z dziejów
polskiego ruchu robotniczego, t. II, Warszawa 1983, s. 81-104; ten e, Polonia w XIX i XX wieku,
„Biuletyn Informacyjny Domu Polonii w Pu tusku”, nr 4, 1989, s. 3-11; ten e, Emigracja
zarobkowa z ziem polskich w XIX i  XX wieku, w: Polska emigracja, Warszawa 1990, s. 15-22;
ten e, Emigracja z ziem polskich i Polonia 1871-1939. Liczebno  i rozmieszczenie, „Przesz o
Demograficzna Polski”, cz. I, Warszawa 1990, s. 13-51; ten e, Emigracja zarobkowa z Polski,
w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, Warszawa 1994, s. 242; ten e, Emigracja z ziem
polskich od ko ca XIX wieku do czasów wspó czesnych i tworzenie si  skupisk polonijnych,
w: Emigracja z ziem polskich w XX wieku. Drogi awansu emigrantów, Pu tusk 1998, s. 11-24.
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Rzeczypospolitej wobec wychod stwa polskiego22, harcerstwa polskiego na
obczy nie23, depatriacji24 i  repatriacji  Polaków  z  ZSRR  po  drugiej  wojnie
wiatowej25, poloników w archiwach zagranicznych26.

W 2009 r. Zak ad Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Marii
Curie-Sk odowskiej, kierowany przez prof. n. dr. hab. Janusza osowskiego,
podj  si  przygotowania jubileuszowej ksi gi dla uczczenia 70. urodzin oraz
45. lecia pracy zawodowej prof. zw. dr. hab. Edwarda Ko odzieja. Wsparcia
inicjatywnie udzieli a Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa stwowych w Warszawie.

22  E. Ko odziej, Ostatnie posiedzenie Mi dzyministerialnej Komisji Emigracyjnej z 25 lutego
1939 r., „Teki Archiwalne”, 1977, nr 16, s. 181-235 (wspó autor: Janina Zakrzewska); ten e,
Raporty emigracyjne konsulów polskich w Brukseli i Antwerpii, „Teki Archiwalne”, nr 19, 1982,
s. 125-176 (wspó autor: Janina Zakrzewska); ten e, Organizacja i kancelarie polskich placówek
dyplomatycznych i konsularnych w latach 1939-1945, „Archeion”, t. 75, 1983, s. 151-177; ten e,
Rola polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w latach 1939-1945, w: W adze RP na
obczy nie podczas II wojny wiatowej, Londyn 1994, s. 774-820; ten e, II Rzeczpospolita wobec
potrzeb kulturalnych Polonii, w: Kultura skupisk polonijnych, Warszawa 1994, s. 57-79; ten e,
Wybuch wojny i polska s u ba zagraniczna 1939-1940, w: Materia y do dziejów polskiego
uchod stwa niepodleg o ciowego 1939-1990, Londyn 1996, s. 81-92; ten e, Organizacja
centrali i placówek MSZ w latach 1918-1939, w: Z dziejów polskiej s u by dyplomatycznej.
Ksi ga upami tniaj ca ycie i dzie o Jana Nowaka Jeziora skiego. Red. Janusz Fary  i Marek
Szczerbi ski, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 171-182.

23  E. Ko odziej, ród a do dziejów harcerstwa na obczy nie przechowywane w Archiwum Akt
Nowych oraz w innych archiwach pa stwowych, w: Dzieje harcerstwa na obczy nie w latach
1912-1992. Red. Marek Szczerbi ski, Gorzów Wielkopolski 1992, s. 21-28; ten e, Harcerstwo
polskie we Francji, Belgii i Holandii w latach mi dzywojennych o jego miejsce w systemie
o wiaty polonijnej, w: Miscellanea o wiaty polonijnej, Bydgoszcz 1999, s. 31-44; ten e,
Harcerstwo polskie w Belgii w latach mi dzywojennych, w: Organizacje polonijne. Dzieje –
wspó czesno  – perspektywy. Red. Marek Szczerbi ski, Gorzów Wielkopolski 2001, s. 75-83.

24 Depatriacja to przesiedlenia ludno ci polskiej z ziem II RP, które w 1944 r. zosta y odst pione
ZSRR. Za repatriacja to przesiedlenia ludno ci polskiej z pozosta ych obszarów ZSRR. Zob.
szerzej: J. Pruszy ski (1941-2008), Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna,
t. I-II, Kraków 2001.

25  E. Ko odziej, Polityka Rz du RP w Warszawie wobec repatriacji i reemigracji obywateli
polskich z ZSRR w latach 1944-1948, „Komunikaty Mazursko-Warmi skie”, nr 2-3 (204-205),
1994, s. 317-332; ten e, Sprawozdanie G ównego Pe nomocnika Rz du RP do spraw Ewakuacji
Ludno ci Polskiej z SRR w Wilnie z przebiegu zbiorowej repatriacji w latach 1945-1946, „Teki
Archiwalne. Seria nowa”, t. 2 (24), 1997, s. 167-194; ten e, Repatriacja ludno ci polskiej
z Ukrainy w latach 1944-1946 w wietle dokumentów przechowywanych w Archiwum Akt
Nowych, „Teki Archiwalne. Seria nowa”, t. 3 (24), 1998, s. 113-140.

26  E. Ko odziej, Archiwalia w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. W adys awa Sikorskiego
w Londynie, „Archeion”, t. 95, 1995, s. 103-113; ten e, Polonika z lat 1918-1938 w Archiwum
Republiki w Wiedniu, „Teki Archiwalne. Seria nowa”, t. 1 (23), 1996, s. 177-185; ten e,
Archiwalia w zbiorach polskich o rodków emigracyjnych, w: Pami tnik III Powszechnego
Zjazdu Archiwistów Polskich. Toru  2-4 wrze nia 1997 r., t. I, Radom 1997, s. 39-48; ten e,
Polonika w Bundesarchiv, „Archeion”, t. 99, 1998, s. 123-137; ten e, Archiwa polonijne
w zbiorach polskich o rodków emigracyjnych i w archiwach w Polsce, w: Diaspora polska
w procesach globalizacji. Stan i perspektywy bada , Kraków 2006, s. 316-338.
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Zaproszono do udzia u w ksi dze przedstawicieli licznych o rodków naukowych
w Polsce. Drukiem ukaza a si  w 2011 r. pt. Archiwistyka oraz problemy historii
Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Ksi ga jubileuszowa ofiarowana
profesorowi Edwardowi Ko odziejowi w 70. rocznic  urodzin, pod redakcj
Janusza osowskiego (Lublin 2011, ss. 663, il.). Zamieszczone studia – oprócz
wst pu pióra Redaktora prezentuj cego sylwetk  Jubilata oraz Jego bibliografii
prac za lata 1966-2009 (zestawionej przez Agnieszk  Laskowsk , zob.
przypis 9) – podzielono na sze  merytorycznych cz ci, zatytu owanych:
I. Archiwi ci, archiwa oraz ich u ytkownicy27,  II.  Akta,  archiwalia  oraz  ich
zawarto 28, III. Spo ecze stwo polskie, ruchy polityczne, postawy
indywidualne29, IV. Historia Polonii i jej epizody30, V. Polska dyplomacja i jej
pracownicy31, VI. Problemy prawa oraz integracji europejskiej32.

27  Irena Mamczak-Gadkowska (Pozna ), Problematyka archiwalna na powszechnych zjazdach
historyków polskich w okresie mi dzywojennym (s. 47-64); Dariusz Matelski (Pozna - ód ),
Restytucja dóbr kultury w uk adach Polski z s siadami w XX wieku (s. 65-97); Alicja Kulecka
(Warszawa), Archiwa francuskie – przedmiot fascynacji archiwistów polskich (s. 99-117); Anna
Laszuk (Warszawa), U ytkownicy wspó twórcami informacji o zasobie archiwalnym (s. 119-
133); Marek Konstankiewicz (Lublin), Udzia  w stanowieniu aktów normatywnych jako forma
dzia ania administracji archiwalnej w zakresie kszta towania narastaj cego zasobu
archiwalnego (s. 135-145); Halina Robótka (Toru ), System Informacji Archiwalnej ZoSIA.
Bilans otwarcia (s. 147-160); Kazimierz Koz owski (Szczecin), Kszta towanie i rozwój
szczeci skiego Archiwum Pa stwowego w polskich strukturach pa stwowych (do 1975 roku)
(s. 161-174); W adys aw St pniak (Toru -Warszawa), Wyzwania etyczne w zawodzie archiwisty
(s. 175-186); Marcin Kula (Warszawa), Fantazyjne yczenia dla archiwisty (s. 187-195).

28  W adys aw Horst (Warszawa), Akta Komendy G ównej Policji Pa stwowej (1918-1939)
w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie (s. 199-225); Bartosz Nowo ycki (Warszawa),
Spu cizna Antoniego Paj ka. Problem opracowania i zawarto ci (s. 227-240); Stefan Ciara
(Warszawa), Adam Ska kowski (1877-1951) i jego notatnik archiwalny (s. 241-256); Tomasz
Czarnota (Lublin), Problematyka archiwów i archiwaliów emigracyjnych oraz poloników
w „Kulturze” i „Zeszytach Historycznych” (s. 257-306).

29  Teresa Kulak (Wroc aw-Opole), „Emigracja wewn trzna” Elizy z Branickich Zygmuntowej
Krasi skiej (1820-1876) (s. 309-322); Wies aw ladkowski (Lublin), W o cianie klucza
cycowskiego przed i po uw aszczeniu (s. 323-329); Albin Koprukowniak (Lublin), Obraz
statystyczny miasta prywatnego Czemierniki w 1860 roku (s. 331-340); Tadeusz Krawczak
(Warszawa), Rz dy che mskiego biskupa greckokatolickiego Jana Miko aja Kali skiego (1863-
1866) (s. 341-357); Edward D ugajczyk (Katowice), Na ziemi opolskiej po I powstaniu l skim
1919 roku (s. 359-384); Janusz Szczepa ski (Lublin), Separatystyczne tendencje Wielkopolski
i Pomorza [Gda skiego] w okresie najazdu bolszewickiego w 1920 roku (s. 385-396); Wojciech
Wrzesi ski (Wroc aw), Wokó  charakteru i postaw narodowych Polaków w latach II wojny
wiatowej na amach „Biuletynu Informacyjnego” (s. 397-420); Anna osowska (Lublin),

Dlaczego nie wydano ksi gi pami tkowej 5-lecia UMCS? Nieznany epizod z dziejów Uczelni
w pierwszym okresie jej istnienia (s. 421-452); Zbigniew Zaporowski (Lublin), Powstanie
i struktury organizacyjne Niezale nego Samorz dnego Zwi zku Zawodowego „Solidarno ” na
Uniwersytecie Marii Curie-Sk odowskiej (wrzesie -grudzie  1980) (s. 453-485).
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Uroczysto  wr czenia Ksi gi Jubileuszowej prof. Ko odziejowi mia a
miejsce 21 grudnia w nowym budynku Wydzia u Humanistycznego UMCS
w sali obrad Rady Wydzia u. Otwarcia uroczysto ci dokona  prof. Krzysztof
Skupie ski, który przywita  Jubilata oraz wszystkich zgromadzonych go ci.
W ród licznego grona zaproszonych go ci (oko o 60 osób) byli: naczelny
dyrektor Archiwów Pa stwowych w Warszawie dr hab. W adys aw St pniak33,
dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie dr Tadeusz Krawczak, dyrektor
Archiwum Pa stwowego w Lublinie dr Piotr Dymmel, dziekan Wydzia u
Humanistycznego UMCS prof. Henryk Gmiterek, dyrektor Instytutu Historii
UMCS prof. Robert Litwi ski i kierownik Zak adu Archiwistyki UMCS prof.
Janusz osowski. Liczn  reprezentacj  stanowili równie  pracownicy Archiwum
Akt Nowych oraz pracownicy naukowi poszczególnych zak adów Instytutu
Historii UMCS.

Nast pnie odczytano nades ane listy od osób, które nie mog y przyjecha
na uroczysto , a chcia y w czasie jej zabra  g os. Kolejnym punktem
uroczysto ci by y przemówienia. Pierwszy g os zabra  prorektor UMCS prof.
Ryszard Szczygie , który odczyta  list z gratulacjami Rektora UMCS prof.
Andrzeja D browskiego, a tak e w swoim imieniu pogratulowa  Jubilatowi.
Dziekan Wydzia u Humanistycznego prof. H. Gmiterek dzi kowa  za prac
w murach Uczelni oraz yczy  dalszych sukcesów naukowych. Z kolei dr hab.
W. St pniak przedstawi  liczne zas ugi i dokonania prof. E. Ko odzieja dla
archiwistyki oraz jej propagowania. Prof. Ko odziej zosta  w nim przedstawiony
za wzór archiwisty praktyka, jak i teoretyka. Przemówienie ko czy y s owa
zach ty do dalszej pracy naukowej. Ostatnim planowanym przemówieniem
w pierwszej cz ci uroczysto ci by o wyst pienie dyrektora Instytutu Historii
UMCS prof. R. Litwi skiego, w czasie którego oprócz gratulacji, zosta
wr czony prof. Ko odziejowi najnowszy tom (31) „Res Historica”, w którym
zamieszczono artyku  prof. Ko odzieja.

30  Jan Lewandowski (Lublin), Polacy i Polonia w krajach ba tyckich w dobie porozbiorowej
(s. 489-500); Krzysztof Smolna (Warszawa), Towarzystwo Przyjació  Ameryki aci skiej
w Londynie (s. 501-508); Anna Nowakowska-Wierzcho  (Warszawa), Zwi zek Kobiet Polskich
imienia Marii Konopnickiej we Francji (s. 509-529); Robert Litwi ski (Lublin), Zamorski contra
ó taszek. Z dziejów postaw Polaków na wychod stwie po 1 wrze nia 1939 roku (s. 531-547).

31  Henryk Cha upczak (Lublin), Konsulaty RP w Niemczech, Francji i Rumunii w okresie
mi dzywojennym. Wybrane zagadnienia (s. 551-575); Wanda Krystyna Roman (Toru ),
Kazimierz Tr bicki [1896-1981] – ostatni konsul II Rzeczypospolitej w Genewie (s. 577-598);
Adam Grzegorz D browski (Warszawa), Przekazanie kopii dokumentów znalezionych
w kwietniu 1927 r. w budynku ambasady radzieckiej w Pekinie. Przyczynek do dziejów polsko-
japo skiej wspó pracy wywiadowczej w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego (s. 599-614).

32  Ma gorzata Polkowska (Warszawa), Rozwój prawa lotniczego. Od konferencji w Pary u w roku
1910 do konferencji w Chicago w roku 1944 (s. 617-649); Ma gorzata Willaume (Lublin),
Integracja – funkcja matematyczna czy spo eczna? (s. 651-658).

33  Zob. http://www.archiwa.gov.pl/pl/naczelna-dyrekcja-archiwow-pastwowych.html (25.01.2012).
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Kolejnym punktem uroczysto ci by a laudacja prof. Krzysztofa
Skupie skiego na cze  Jubilata, prezentuj ca Jego dokonania naukowe,
sylwetk  i profesjonalizm w pracy, jak równie  kole e ski styl bycia, przeplatana
licznymi anegdotami. Nast pnie wyst pi  redaktor Ksi gi Jubileuszowej prof.
J. osowski, który omówi  jej zawarto  i przedstawi  motywy jej powstania.
Zaznaczy  nale y, e prof. osowski i Zak ad Archiwistyki UMCS byli równie
organizatorami uroczysto ci. Momentem kulminacyjnym by o uroczyste
wr czenie Ksi gi samemu Jubilatowi. Dokonali jej uczniowie prof. Ko odzieja –
dr Tomasz Czarnota wraz z dr Ma gorzat  Wnuk i mgr El biet  Markowsk .
Nast pnie g os zabra  Jubilat, który podzi kowa  za uroczysto  i laudacje.
Oficjaln  cz  uroczysto ci zako czy a dyskusja, w której wzi li udzia  prof.
Janusz Szczepa ski, dr Tadeusz Krawczak, prof. Ma gorzata Willaume oraz prof.
Henryk Cha upczak z Wydzia u Politologii UMCS. Tak e przyjaciele i koledzy
Jubilata sk adali gratulacj  i dzi kowali za udzielon  pomoc oraz sp dzone razem
lata pracy. yczyli równie  dalszych sukcesów na polu naukowym. Wówczas
dokonano wr czenia autorom egzemplarza Ksi gi Jubileuszowej. Nast pnie prof.
Skupie ski zaprosi  w imieniu Jubilata wszystkich zgromadzonych na
pocz stunek w nowym budynku Wydzia u Humanistycznego UMCS, podczas
którego wznoszono toasty na cze  Jubilata oraz rozmawiano z Jubilatem
o bie cych sprawach naukowych. Wówczas wy wietlano na rzutniku
multimedialnym zdj cia z oficjalnej cz ci uroczysto ci.

Jubilatowi w imieniu swoim, redakcji „Przegl du Polsko-Polonijnego”
oraz jego wspó pracowników sk adamy yczenia dalszych osi gni  naukowych
i wszelkiej pomy lno ci. Ad multos annos!



Wojciech Luboch, Dariusz Matelski

Jubileusz profesora Edwarda Ko odzieja

Jubilee of Professor Edward Ko odziej

S owa kluczowe: Edward Ko odziej, Polonia, historiografia
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Streszczenie

Profesor Edward Ko odziej nale y do jednych z najwybitniejszych polskich
historyków, badaczy Polonii w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Ameryce

aci skiej. W 2000 r. otrzyma  nagrod  Rady Porozumiewawczej Bada  nad
Poloni . Od 2001 r. jest redaktorem naczelnym “Tek Archiwalnych. Seria
Nowa”.

Summary

Professor Edward Ko odziej is one of the most accomplished Polish historians,
a researcher of the history of Poles in Germany, the United States and Latin
America. In 2000, he received an award from the Rada Porozumiewawcza Bada
nad Poloni . Since 2001 he has been the editor in chief of “Teki Archiwalne.
Seria Nowa”.
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III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na obczy nie: M odzie  polska
na obczy nie – zadania edukacyjne, 7-11 wrze nia 2011 r. w Krakowie

W dniach 7-11 wrze nia 2011 r. w gmachu Polskiej Akademii
Umiej tno ci w Krakowie odby  si  III Kongres Polskich Towarzystw
Naukowych na Obczy nie. Obrady toczy y si  na temat: „M odzie  polska na
obczy nie – zadania edukacyjne”. Dodatkowy w tek obrad dotyczy  zagadnie
edukacji medycznej i w tym przypadku uczestnikami byli cz onkowie polskich
organizacji medycznych poza krajem. G ównymi organizatorami III Kongresu
by o Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polska Akademia Umiej tno ci
i Uniwersytet Jagiello ski. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem obj
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis aw Komorowski. Udzia  w obradach
wzi o wielu znakomitych go ci, zarówno z kraju jak i zagranicy. Obok grona
wybitnych specjalistów, przybyli równie  Ks. Kard. Stanis aw Dziwisz, Rektor
Uniwersytetu Jagiello skiego Karol Musio  minister finansów Jacek Rostowski,
prezydenta m. Krakowa Jacek Majchrowski, wojewoda ma opolski Stanis aw
Kracik oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Miros aw
Sielatycki. Celem obrad by o przeanalizowanie g ównych problemów polskiego
i polonijnego szkolnictwa, a tak e perspektyw jego rozwoju. Rezultaty obrad
i dyskusji zosta y w formie postulatów zamieszczone w deklaracji ko cowej III
Kongresu, okre lonej jako „Deklaracja Krakowska”.

Trzydniowe obrady podzielono na pi  sesji tematycznych, w trakcie
których poruszono kwestie stanu organizacyjnego i do wiadcze  w nauczaniu
przedmiotów ojczystych poza granicami kraju – zarówno na Zachodzie (mi dzy
innymi w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Niemczech), jak i na Wschodzie
(na Bia orusi, Litwie, otwie i Ukrainie). W drugim dniu Kongresu równolegle
do g ównych obrad odby a si  Sesja Medyczna – „Medycyna i opieka zdrowotna:
kszta cenie m odzie y polskiej na obczy nie”.

Uczestników Kongresu uroczy cie przywita  prezes Polskiej Akademii
Umiej tno ci  prof.  Andrzej  Bia as.  Na  wst pie  g os  zabra  go  specjalny  III
Kongresu – minister finansów Jacek Rostowski. Zwróci  uwag  na zmieniaj cy
si  kontekst emigracji i pobytu Polaków za granic . Jeszcze kilkana cie lat temu
wychod stwo z kraju by o trudnym prze yciem, wi za o si  ze z  sytuacj
zarówno w kraju emigracji, jak i trudno ciami na obczy nie. Obecnie jednak nasi
rodacy radz  sobie coraz lepiej w krajach przyjmuj cych, staj c si  dla Polski
nowym wielkim kapita em ludzkim. Minister podkre li  wag  wznowienia
i zapewnienia trwa ych wi zi z Polakami za granic , a przede wszystkim
utrzymania w polsko ci dzieci na obczy nie. Zapewni  tak e, e do o y
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wszelkich stara , aby wzros a pomoc finansowa dla polskiej o wiaty poza
krajem.

Wst pne przemówienie wyg osi  prezes Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Longin Komo owski, stwierdzaj c, e no nikiem polsko ci na obczy nie
jest przede wszystkim j zyk i kultura, natomiast jej ostoj  s  szko a
i nauczyciele. Znaczenie nauczania przedmiotów ojczystych w ród Polonii
omówi  tak e Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
Jednak z ró nych przyczyn, wed ug mówcy zbyt ma o osób mo e uczy  si
j zyka polskiego na obczy nie. Dodatkowo zauwa y  brak ch ci korzystania
przez kraj ze znacznego potencja u Polonii.

W imieniu nieobecnej minister Edukacji Narodowego Katarzyny Hall
g os zabra  Miros aw Sielatycki, podsekretarz stanu. Omówi  kwestie zwi zane
z finansowaniem polskiej edukacji na obczy nie, skupiaj c si  zasadniczo na
dwóch kwestiach: 1) jak wykorzysta  rodki, które ju  s  dost pne, 2) w jaki
sposób znale  nowe ród a finansowania. Przemawiaj cy w imieniu minister
Barbary Kudryckiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy szego Witold Jurek zwróci  natomiast uwag  na wzrost liczby studentów
cudzoziemskich na polskich uczelniach, w tym znaczn  liczb  osób polskiego
pochodzenia. Dodatkowo przedstawi  sposób finansowania ró nych programów
edukacyjnych oraz poinformowa  o istnieniu znacznych u atwie  w nostryfikacji
dyplomów, czy po wiadczaniu uzyskanych nieformalnie poza krajem
kwalifikacji.

Po oficjalnych przemówieniach, w otwartej dyskusji g os zabra  Jaros aw
Narkiewicz – pose  Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, przedstawiaj c
w dramatyczny sposób sytuacj  polskiego szkolnictwa w tym kraju. Zaapelowa ,
aby zgodnie z systemem panuj cym na Litwie od wieków, zachowa  mo liwo
nauczania mniejszo ci narodowych w j zyku ojczystym. Mówi c o nowej
litewskiej ustawie o wiatowej z 17 marca 2011 r., zwi kszaj cej liczb  godzin
nauczania j zyka litewskiego oraz nakazuj cej realizacj  w tym e j zyku
przedmiotów takich jak historia, geografia czy wiedza o spo ecze stwie,
podkre li , e prawa mniejszo ci narodowych nale y rozszerza , a nie zaw a .

Na obrady sk ada o si  pi  sesji g ównych, podczas których
prezentowano raporty. Temat ka dej z sesji odpowiada  tytu owi raportu.
Wszystkie teksty dost pne by y na stronie internetowej Kongresu przed
rozpocz ciem obrad. Oprócz sesji g ównych odby y si  dodatkowe obrady
wieczorne oraz dyskusja panelowa na zako czenie Kongresu.

Pierwsz  sesj  pod przewodnictwem Adama Walaszka (Uniwersytet
Jagiello ski) otworzy  referat Doroty Prasza owicz (Uniwersytet Jagiello ski),
b d cy prezentacj  g ównych tez raportu, dotycz cego „Stanu i perspektyw
nauczania przedmiotów ojczystych na obczy nie (próba diagnozy)”. Na wst pie
autorka zaznaczy a fragmentaryczno  wiedzy o polskich szko ach poza
granicami kraju. Nast pnie wskaza a na podstawowe potrzeby polonijnych
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jednostek o wiatowych, które dotycz  g ównie kwestii finansowych, prawnych,
programów nauczania (nale  tu zagadnienia wi ce si  z potrzeb
zastosowania nowej narracji), podr czników. Nie pomin a zagadnienia
kszta cenia specjalistycznej kadry, które powinno sk ada  si  z trzech filarów:
studiów licencjackich, uzupe niaj cych magisterskich oraz kursów doskonalenia
zawodowego. Podkre li a konieczno  prowadzenia dalszych bada , dotycz cych
przede wszystkim rodziców i ich stosunku do kszta cenia dzieci w polskich
szko ach na obczy nie. Inny temat godny dyskusji oraz bada  wi e si  z
pytaniem o traktowanie nauczania j zyka polskiego jako ojczystego, czy te
raczej jako obcego. W referacie zwrócono uwag , i  niezb dna jest reforma
polskiej o wiaty w kraju, wi ca si  z procesem przebudowy w polskim
spo ecze stwie, które musi si  otworzy  na cudzoziemców i na dzieci
reemigrantów.

Nast pn  referentk  w tej sesji by a Iwona Pugacewicz (Uniwersytet
Warszawski), opisuj ca „Edukacj  kulturow  i zmiany to samo ciowe polskich
dzieci i m odzie y w szkole narodowej we Francji”. Autorka wskaza a na
niezwykle istotn  rol  instytucjonalnej edukacji narodowej, prowadzonej w
krajach imigracji, jako gwaranta stabilizacji to samo ciowej m odych
imigrantów. Pe ni ona równie  funkcje integracyjne, nie tylko w stosunku do
kultury kraju ojczystego, ale tak e miejsca pobytu. Nawet najlepsze rodzinne
wychowanie narodowe, aczkolwiek niezwykle potrzebne, nie mo e zast pi
wiedzy, jak  dziecko mo e zdoby  w szkole nauczania przedmiotów ojczystych.

W dalszej cz ci obrad zaprezentowano dzia alno  polskich organizacji
do spraw rozwoju oraz krzewienia polskiej o wiaty na obczy nie. Kolejno
wyst puj ca Magdalena Bogus awska, dyrektorka warszawskiego O rodka
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic  przedstawi a misj  i g ówne zadania tej
instytucji. Natomiast Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagiello ski) omówi
dzia alno  Polskiego Uniwersytetu Na Obczy nie, zas u onej polonijnej uczelni,
dzia aj cej od lat po drugiej wojnie wiatowej w Londynie. Przed o y  mi dzy
innymi plany wspó pracy PUNO z Uniwersytetem Jagiello skim, zak adaj ce
przyk adowo utworzenie podyplomowych studiów „Polsko-brytyjskie
partnerstwo strategiczne w UE i NATO”, jak te  cykl programów badawczych,
konferencji, wystaw, oraz wielu ró nych akcji maj cych promowa  Polsk
w Wielkiej Brytanii.

Druga sesja po wi cona zosta a „Do wiadczeniom nauczania
w skupiskach polskich na obczy nie”, a przewodniczy  jej Tadeusz Lewowicki
(WSP ZNP). Na wst pie g ówne tezy raportu omówi y Anna Seretny i Ewa
Lipi ska (obie z Centrum J zyka i Kultury Polskiej w wiecie Uniwersytetu
Jagiello skiego). Referentki wskaza y na pewne ograniczenia w funkcjonowaniu
polskiej edukacji za granic . Wymieni y tu mi dzy innymi limitowan  liczb
godzin nauczania w j zyku ojczystym, traktowanie ucz szczania do szko y
etnicznej jako dodatkowego obowi zku, proces zniekszta cania polszczyzny
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w domu, wspomaganie przez rodowisko rozwoju j zyka nowego otoczenia, jak
równie  braki w kompetencjach nauczycieli. W zwi zku z tymi problemami
szkó  polskich na obczy nie przedstawi y pewne rekomendacje, odnosz ce si
g ównie do podzia u klas wed ug kompetencji i wieku dzieci, dostosowanie
programu podr czników do poziomu umiej tno ci j zykowych, kszta cenia
nauczycieli, jak równie  pomocy finansowej kraju, bez której polskie
szkolnictwo za granic  mo e by  zagro one.

Nast pnie ró ne formy szkolnictwa w Wielkiej Brytanii przedstawi a
Ma gorzata Lasocka (Polska Macierz Szkolna, dyrektor Szko y Przedmiotów
Ojczystych im. Marii Sk odowskiej-Curie w Londynie). Na pocz tku swego
wyst pienia wskaza a na obecny znaczny wzrost liczby polskich uczniów
w polskich spo ecznych szko ach sobotnich w tym kraju. Nale y zauwa y , e
brytyjskie placówki tego typu s  samodzielne, prowadz  niezale n  dzia alno ;
zatrudniaj  one w asne grono pedagogiczne i same ustalaj  program nauczania.
Ka da ze szkó  posiada swój w asny sposób finansowania. Obok funduszy
uzyskanych z czesnego, niektóre szko y otrzymuj  niewielk  pomoc od w adz
lokalnych, inne szukaj  pomocy z rozmaitych róde  publicznych
i niepublicznych. Podstawowymi trudno ciami z jakimi musz  zmaga  si  te
placówki s  problemy finansowe. Paradoksalnie, problemem okazuje si  by
zbyt du a liczba dzieci, szczególnie w szko ach z d ug  tradycj , które nie s
lokalowo przystosowane do przyj cia wszystkich ch tnych. Na koniec dyr.
Lasocka doda a, e bez spo ecznego zaanga owania rodziców i finansowego
wsparcia organizacji spo ecznych oraz pomocy w adz Rzeczypospolitej Polskiej,
zachowanie polsko ci w ród Polaków yj cych poza granicami kraju b dzie
niezwykle trudne.

Referat ks. Bernarda Ko odzieja (UAM, Tow. Chrystusowe) mia  na celu
wyja nienie, jak Ko ció  Rzymskokatolicki organizuje nauczanie ojczyste
w skupiskach polskiej diaspory. Tekst referatu zosta  osnuty na badaniach
prowadzonych przez autora, a tak e na jego w asnych do wiadczeniach pracy
z polskimi migrantami.

Na potrzeb  nowych programów i metod nauczania wskaza a Gra yna
Czetwerty ska (Uniwersytet Warszawski), b d ca ekspertem wiod cym
w projekcie reformy programu dla szkó  polskich za granic . Zaproponowa a
starann  selekcj  nauczanych tre ci, tak by skoncentrowa  si  na kwestiach
niezb dnych, tworz cych dobre podstawy znajomo ci j zyka polskiego i wiedzy
o Polsce. Kierowany przez ni  zespó  przygotowuje bloki programowe dla
ró nych grup wiekowych oraz ró nych poziomów znajomo ci j zyka polskiego.
W obr bie ka dego bloku nauczyciele maj  do wyboru ró ne modu y
tematyczne, które winni dobiera  w zale no ci od potrzeb, zainteresowa
i mo liwo ci poszczególnych grup uczniów. Wa ne jest kszta cenie nauczycieli,
którzy winni mie  zapewniony dost p do wysokiej jako ci materia ów
dydaktycznych oraz nowoczesnych metod nauczania. Na koniec prezentacji
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referentka przedstawi a program „Niezwyk a Ksi eczka”, dost pny na portalu
Polska Szko a, umo liwiaj cy nauczycielom, za pomoc  znajduj cych si  tam
materia ów dydaktycznych, stworzy  w asny podr cznik.

Pierwszy dzie  obrad zako czy a debata wieczorna, sk adaj ca si
z dwóch równolegle prowadzonych paneli: 1) dyskusji na temat nades anych
referatów szczegó owych, po czonej z debat  na temat deklaracji ko cowej III
Kongresu oraz 2) prezentacji Gra yny Czetwerty skiej na temat „Podstawy
programowe do nauczania w szko ach polskich na obczy nie”. Referaty
nades ane udost pnione zosta y uczestnikom konferencji za po rednictwem
strony internetowej przed obradami. Ka dy z autorów, w gronie których znale li
si  Micha  Lubicz Miszewski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu),
Barbara Grabowska (Uniwersytet l ski w Katowicach), Andrzej Bonusiak
(Uniwersytet Rzeszowski), Agnieszka Hennel-Brzozowska (Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie), Teresa Arszagi vel Harszagi (dyrektor Polskiego
Centrum Kszta cenia im. Jana Paw a II w Brukseli), Alina Szczurek-Boruta
(Uniwersytet l ski) oraz Monika Korchel (Francja), pokrótce przedstawi
g ówne za o enia swego referatu. Sesji przewodniczy a Joanna Wójtowicz
(Polonijne Centrum Nauczycielskie, Lublin).

Z intensywn  reakcj  ze strony uczestników obrad spotka a si
wieczorna debata dotycz ca deklaracji ko cowej III Kongresu. Po ywej dyskusji
i wprowadzeniu kilku zmian w jej wst pnej wersji, ostatecznie przyj to wnioski
w niej zawarte, a dokument ten otrzyma  nazw  „Deklaracji Krakowskiej”.
Podstawowym jego postulatem jest skierowanie pomocy przez w adze Trzeciej
RP do istniej cych oraz powstaj cych placówek polskiej i polonijnej o wiaty, w
celu podtrzymania i rozwoju znajomo ci j zyka i kultury polskiej, „b d cych
tworzywem w procesie konstruowania wielokulturowej to samo ci, otwartej
zarówno na kraj pochodzenia jak i na kraj osiedlenia.” Jako rodki do osi gni cia
powy szego celu wymieniono mi dzy innymi: dalsze prace nad budow
spójnego systemu o wiaty dla polskich dzieci na obczy nie, zapewnienie
zwi kszonych dotacji finansowych na polsk  edukacj  poza granicami kraju,
wydzielenie odpowiedniej pozycji na ten cel w bud ecie pa stwa, zapewnienie
odpowiedniego kszta cenia nauczycieli szkó  polskich i polonijnych za granic ,
czy te  stymulowanie zainteresowa  i wspieranie rozwoju profesjonalnych karier
m odych Polaków w krajach i rodowiskach ich zamieszkania. Na koniec
dodano, i  wsparcie szkolnictwa dla dzieci polskich za granic  wymaga  b dzie
przeznaczenia na ten cel znacznych rodków finansowych, co powinno by
potraktowane jako inwestycja w kapita  ludzki.

Drugi dzie  obrad otworzy a sesja, której przewodniczy  W adys aw
Miodunka (Centrum J zyka i Kultury Polskiej w wiecie UJ). Przedstawiono tu
referat Magdaleny lusarczyk (Uniwersytet Jagiello ski) i Jolanty Tatary (Polska
Szko a im. Jana Paw a II w Lemont, USA), prezentuj cy g ówne za o enia
raportu „Do wiadczenia wybranych krajów w zakresie nauczania przedmiotów
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ojczystych w skupiskach emigrantów oraz imigrantów”. Autorki przeanalizowa y
czynniki determinuj ce nauczanie przedmiotów ojczystych na obczy nie,
wyodr bniaj c trzy jej wymiary: 1) strategi  pa stw przyjmuj cych i ich polityki
wzgl dem imigrantów, 2) strategi  pa stw emigracji w stosunku do w asnych
obywateli, oraz 3) strategi  rodzin migrantów. Badaj c ka d  z nich, wskaza y na
dwie g ówne cie ki dzia ania na rzecz rozwoju szkolnictwa polonijnego:
polityczn  (dba o  o przestrzeganie umów mi dzynarodowych) i prac
u podstaw, zak adaj c  przygotowywanie programów, pomocy dydaktycznych,
nauczycieli (zarówno poprzez studia na polskich uczelniach, jak te  tworz c
kursy dla nauczycieli polonijnych poza granicami Polski), oraz nadzór nad ju
realizowanymi projektami.

W sesji tej analizowano tak e nauczanie przedmiotów ojczystych na
obczy nie na przyk adzie do wiadcze  krajów zachodnich. Kwestie szkolnictwa
w ród dzieci greckich i chi skich imigrantów w Stanach Zjednoczonych
omówi a Jolanta Tatara. Wyst puj cy po niej Roman Laskowski (Instytut J zyka
Polskiego PAN, SWPS) rozpatrywa  kwestie o wiaty m odzie y poza krajem
pochodzenia na przyk adzie Szwecji. Z kolei Magdalena lusarczyk bada a ten
problem w RFN, natomiast Barbara Sikorowska-Geber (Szkolny Punkt
Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Pary u, Filia
z siedzib  w Strasburgu) przedstawi a sytuacj  polskich sekcji we francuskim
systemie o wiaty.

Go ciem honorowym drugiego dnia obrad by  prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronis aw Komorowski. W swym wyst pieniu
podkre li , e istnieje ogromna potrzeba samoorganizowania si  rodowisk
polonijnych, przy wykorzystaniu dawnych do wiadcze , oraz otwieraniu si  na
procesy zmian. Prezydent zaznaczy , e rola pa stwa jest tu istotna, ale jako
strony inicjuj cej, a nie organizuj cej. Podczas Kongresu Prezydent Bronis aw
Komorowski zosta  uhonorowany Medalem 350-lecia Utworzenia Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie.

Czwarta sesja po wi cona zosta a „Nauczaniu przedmiotów ojczystych
w skupiskach polskich na Wschodzie”, przewodniczy  jej Józef Wróbel (UJ).
W tej cz ci obrad analizowano do wiadczenia polskiej o wiaty na Bia orusi
(An elika Orechwo – Prezes Zwi zku Polaków na Bia orusi, Grodno), Litwie
(Edyta Klimaszewska-Bezda ska Szko a rednia im. Juliusza S owackiego,
Wilno), Ukrainie (Julia Sierkowa – Niedzielna szko a przy Polsko-Ukrai skim
Centrum, Chmielnicki) i otwie (Gertruda Grave – Pa stwowe Gimnazjum
Polskie im. Józefa Pi sudskiego, Daugavpils).

Na wst pie swego wyst pienia An elika Orechwo zaznaczy a, e obecnie
szkolnictwo polskie na Bia orusi prze ywa trudne czasy. Obserwowa  bowiem
mo na w tym kraju proces ograniczania nauki j zyka polskiego w ramach
bia oruskiego systemu o wiatowego. G ównym ród em problemów w tej
dziedzinie jest niech tne stanowisko w adz bia oruskich oraz dyrekcji szkó
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w sprawie tworzenia klas z polskim j zykiem nauczania i wprowadzenia
w szko ach nauki j zyka polskiego. Taka postawa skutkuje sprowadzaniem lekcji
j zyka polskiego w szko ach publicznych do rangi zaj  fakultatywnych i kó ek
zainteresowa . Na koniec zwróci a si  z apelem do Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Senatu RP, rz du RP oraz polskich organizacji spo ecznych (m.in.
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”) o pomoc przy realizacji projektów
wspieraj cych nauczycieli i uczniów ucz cych si  j zyka polskiego.

Sytuacj  polskiego szkolnictwa na Litwie, borykaj cego si  obecnie ze
znacznymi utrudnieniami ze strony tamtejszego rz du przedstawi a Edyta
Klimaszewska. Wspomniana ju  ustawa z 17 marca 2011 r. obok ogranicze
w nauczaniu w j zyku ojczystym mniejszo ci narodowych, dodatkowo zak ada
nowy sposób finansowania szkolnictwa, który przyczyni  si  mo e do
zmniejszenia liczby polskich placówek edukacyjnych w tym kraju. Obecnie,
podobnie jak w przypadku Bia orusi, j zyk polski spada w du ej mierze do rangi
przedmiotu dodatkowego. Potrzebne jest zatem stworzenie odpowiednich
warunków, pozwalaj cych na wszechstronne kszta cenie uczniów. Konieczna
jest pomoc w zaopatrzeniu polskich placówek o wiatowych g ównie w materia y
dydaktyczne oraz nowoczesny sprz t.

Ostatnia sesja drugiego dnia obrad, prowadzona przez Romana
Laskowskiego (IJP PAN, SWPS), dotyczy a perspektyw teoretycznych
w odniesieniu do przekazywania m odym pokoleniom kultury ojczystej
w warunkach emigracji, w wietle koncepcji takich jak transnarodowo ,
integracja czy dwukulturowo . Autorka ciekawego referatu Halina Grzyma a-
Moszczy ska (Uniwersytet Jagiello ski) zaznaczy a, e kwestia przekazywania
kultury kraju le y nie tylko w sferze uregulowa  prawnych pa stwa
emigracyjnego, ale przede wszystkim nale y do podstawowych zada
realizowanych w ramach procesu zarz dzania procesami migracyjnymi.
Podstaw  tre ci przekazu kulturowego jest j zyk, który w znacznym stopniu
przyczynia si  do kszta towania to samo ci kulturowej. Na znaczenie j zyka
zwróci  uwag  równie  komentuj cy raport Roman Laskowski (Instytut J zyka
Polskiego PAN). Analizuj c ró ne strategie adaptacyjne rodzin migranckich
w kraju przyjmuj cym i rol  j zyka w tym procesie, podkre li  istotn  funkcj
i zalety postawy integracyjnej i bilingwizmu. W ród dzieci diaspory wyst puje
bowiem cz sty problem wielokulturowej to samo ci. Rodzice pe ni  kluczow
rol  w procesie kszta towania u dzieci to samo ci narodowej, która mi dzy
innymi poprzez nauczanie ojczystego j zyka powinna by  wiadomym wyborem
dziecka.

W drugim dniu obrad odby o si  spotkanie Rady O wiaty Polonijnej przy
Ministrze Edukacji Narodowej. Zasiadaj  w niej przedstawiciele rodowisk
polonijnych, reprezentuj cy wszystkie wi ksze skupiska polskiej diaspory.
Trzeci dzie  stanowi  podsumowanie Kongresu, podczas którego przedstawiono
rekomendacje, dotycz ce doskonalenia polskiego szkolnictwa na obczy nie.
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W dyskusji panelowej, która odby a si  po przyj ciu Deklaracji Krakowskiej,
g os zabrali: Magdalena Bogus awska, Gra yna Czetwerty ska, Roman
Laskowski, W adys aw Miodunka, Tadeusz A. Pilat, Joanna Wójtowicz.
Moderatorem sesji by  minister Miros aw Sielatycki.

Przewodnicz ca Komitetu Naukowego III Kongresu Dorota
Prasza owicz podsumowuj c obrady zwróci a szczególn  uwag  na oczekiwania
wobec polityków, i  lepiej doecniaj  sens dzia a  na rzecz polskich szkó  za
granic . Podkre li a tak e potrzeb  przegl du stanu wiedzy na temat polskiego
szkolnictwa na obczy nie. Jednak przede wszystkim apelowa a do
zainteresowanych rodowisk o podj cie niezb dnych dzia a , w pierwszej
kolejno ci zaproponowanych w „Deklaracji Krakowskiej”. Podsumowania
medycznego w tku obrad dokona  Prof. Andrzej Szczeklik, wiceprezes Polskiej
Akademii Umiej tno ci, wskazuj c mi dzy innymi na wzrastaj c  liczb
polonijnej m odzie y, która uzyskuje w naszym kraju medyczne wykszta cenie.

Ze wzgl du na du  liczb  przedstawionych referatów, podczas
g ównych sesji nie by o wystarczaj co du o czasu na dyskusj . Toczy y si  one
g ównie w kuluarach oraz podczas imprez towarzysz cych: zwiedzania III
Kampusu Uniwersytetu Jagiello skiego, spotkania w Galerii Nowe Sukiennice
(Muzeum Narodowe w Krakowie), zwiedzania podziemi Krakowa oraz Zamku
Wawelskiego, a tak e koncertu w krakowskim magistracie, na który zaprosi
uczestników prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. III Kongres zako czy
si  uroczyst  msz  w Katedrze Wawelskiej, któr  odprawi  kardyna  Franciszek
Macharski, cz onek honorowy Polskiej Akademii Umiej tno ci.

III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczy nie by
niezwykle istotnym wydarzeniem, zwracaj cym uwag  na cz sto niedostrzegalne
problemy polskiego szkolnictwa poza granicami kraju. Ka de z wyst pie
spotka o si  z zainteresowaniem widowni i po yteczn  dyskusj . Obrady
zgromadzi y nie tylko wybitnych specjalistów i dzia aczy, na co dzie
zajmuj cych si  problematyk  polskiej o wiaty na obczy nie, polityków,
nauczycieli z licznych polskich palcówek z zagranicy, ale równie  znaczne grono
s uchaczy, pragn cych poszerzy  sw  wiedz  w tym zakresie, którym los
polskiego szkolnictwa na obczy nie nie jest oboj tny. „Deklaracja Krakowska”
jest swoistym apelem o podj cie wspólnych dzia a  na rzecz rozwoju o wiaty
w kraju oraz poza jej granicami, w ród m odzie y polonijnej.

Joanna Kulpi ska



Pa stwo polskie a diaspora polska w wiecie 1918-2010, 20-21 pa dziernika
2011 r. w Poznaniu

Ju  po raz drugi Instytut Wschodni Wydzia u Historycznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu go ci  historyków,
politologów i prasoznawców zajmuj cych si  tematyk  emigracyjn . Podczas
dwóch dni konferencji naukowej pt. Pa stwo polskie a diaspora polska w wiecie
1918-2010, któr  wspó organizowa o Stowarzyszenie Naukowe „Polska
w wiecie”, jej uczestnicy zastanawiali si  nad przesz o ci  polskiej emigracji
i jej perspektywami na przysz o .

Konferencj  otworzy  prof. Krzysztof Pietkiewicz, dyrektor Instytutu
Wschodniego UAM. W swoim wyst pieniu przywita  wszystkich
zgromadzonych oraz przedstawi  za o enia i cele konferencji. Zaraz po nim g os
zabra  prof. Marek Szczerbi ski z Zamiejscowego Wydzia u Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wlkp., który przewodniczy  pierwszemu dniu obrad. Omówi  on
dotychczasowy stan bada  nad tzw. Drug  Wielk  Emigracj  i zaprezentowa
plany naukowe Stowarzyszenia Naukowego „Polska w wiecie”.

Cz  referatowa rozpocz a si  od dwóch wyk adów inauguracyjnych.
W pierwszym z nich prof. Romuald Turkowski z Uniwersytetu Warszawskiego
omówi  stanowisko Rady Narodowej RP na uchod stwie wobec terroru
niemieckiego w Polsce w latach 1940-1945. Drugi wyk ad pt. „Pa stwo polskie
na wychod stwie w Londynie po 1945 r. jako przeciwstawienie demokracji
systemowi komunistycznemu w kraju” autorstwa prof. Zygmunta Wo niczki
(Uniwersytet l ski w Katowicach), dotyczy  ró nic w postrzeganiu wydarze
i procesów w Polsce powojennej przez dwa o rodki w adzy – emigracyjny
i krajowy.

Kolejn  cz  konferencji stanowi  panel pt. „Emigracja w mediach”.
Rozpocz  si  od wyst pienia prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk z Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, w którym scharakteryzowa a periodyk pt.
„Oficyna Poetów” (1966-1980). Kolejny referat wyg oszony przez mgr
Magdalen  Domi czyk, równie  z kieleckiej uczelni, dotyczy  „Or a Bia ego”,
polskiego czasopisma dla o nierzy Polskich Si  Zbrojnych. Nast pnie g os
zabra  dr Krzysztof Wasilewski z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., który omówi  obraz polskiej
emigracji niepodleg o ciowej na amach „Gazety Wyborczej” w latach 1989-
1991. Panel zako czy  si  wyst pieniem dr Joanny Py at z Polskiego
Uniwersytetu na Obczy nie w Londynie, po wi conego szansom
i perspektywom Polski pierwszej po owy lat 90. XX w. przez pryzmat opinii
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rodowisk emigracyjnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem opinii „polskiego
Londynu”.

Po przerwie uczestnicy konferencji przyst pili do drugiego panelu –
„Badania nad emigracj ”. Pierwszy referat wyg osi  mgr Grzegorz Demel,
doktorant w Uniwersytecie Jagiello skim, który przedstawi  komunikat z bada
terenowych „Spo eczno  polska obwodu lwowskiego wobec wspó czesnej
Polski”. Nast pnie prof. Dorota Prasza owicz (Uniwersytet Jagiello ski)
zrelacjonowa a przebieg III Kongresu Towarzystw Naukowych na Obczy nie
w aspekcie zada  edukacyjnych dla m odzie y polskiej na emigracji.

W trzeciej cz ci konferencji zaprezentowano referaty dotycz ce dziejów
Polonii i polskiej emigracji. W swoim wyst pieniu ks. dr Roman Nir (Centralne
Archiwum Polonii w Orchard Lake, USA) omówi  dzia alno  Ameryka skiego
Biskupiego Komitetu Pomocy Polakom w latach 1939-1960. W drugim referacie
prof. Dariusz Matelski z Instytutu Wschodniego UAM przedstawi  polityk  II RP
wobec Polaków w ZSRR.

Pierwszy dzie  konferencji zako czy  si  uroczyst  kolacj , w trakcie
której kontynuowano rozwa ania na temat szans i perspektyw Polonii i polskiej
emigracji.

W drugim dniu konferencji obradom przewodniczy  prof. Dariusz
Matelski. Wyst pienia zainaugurowa  referat ks. prof. Dominika Kubickiego
(Instytut Wschodni UAM), w którym autor przedstawi  zagadnienia polskiej
emigracyjno ci w my li teologicznej ks. Piotra Semenki (1814-1886). Z kolei
prof. Piotr Kraszewski (Instytut Wschodni UAM) omówi  polsk  my l
emigracyjn  na prze omie XIX i  XX w. Nast pnie g os zabra  ks.  Jan Zalewski
z Danii, który krótko przedstawi  dzia alno  siostry Urszuli Ledóchowskiej
(1865-1939) w Skandynawii w latach 1914-1920.

Po przerwie wznowiono obrady pod przewodnictwem ks. prof. Dominika
Kubickiego. Za nieobecn  prof. Barbar  Kubis z Uniwersytetu Opolskiego
referat pt. „Wybitne postaci »polskiego Londynu« w pami ci Opolan”, wyg osi
prof. D. Matelski. Autorska ukaza a trzy postaci: prezydenta RP na uchod stwie
Ryszarda Kaczorowskiego (1919-2010), prof. Józefa Garli skiego (1913-2005)
oraz królowej polskiej piosenki na emigracji Ireny Renaty Anders (1920-2010).
Nast pnie dr Aneta Niew g owska i dr Ma gorzata Wi niewska z Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podj y prób  omówienia wiedzy o
przesz o ci diaspory polskiej na Wschodzie w ród m odego pokolenia, opartej na
ankietach socjologiczno-historycznych. Jako ostatni g os zabra  mgr Jaros aw
Hutyry, doktorant w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który
scharakteryzowa  polonika w zasobach archiwów europejskich wykorzystanych
w twórczo ci znanego historyka i wybitnego archiwisty prof. Stanis awa
Nawrockiego (1925-2000).

Konferencja naukowa pt. „Pa stwo polskie a diaspora polska w wiecie
1918-2010” spe ni a cele oczekiwane przez jej organizatorów. Zgromadzi a
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czo owych naukowców ró nych specjalno ci, którzy zajmuj  si  badaniem
dziejów i wspó czesno ci Polonii oraz polskiej emigracji. Zaprezentowali oni
najnowsze odkrycia w swoich dziedzinach, przedstawili wybrane problemy
badawcze i nawi zali interdyscyplinarn  wspó prac .

Podczas dyskusji podsumowuj cej dwudniowe obrady dyrektor Instytutu
Wschodniego UAM prof. Krzysztof Pietkiewicz poinformowa  zebranych
o efektach wizyty ks. dr. Romana Nira u JM Rektora UAM prof. Bronis awa
Marciniaka, podczas której uzgodniono zasady przekazania swoich cennych
zbiorów przez duchownego i naukowca Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. JM Rektor zadeklarowa  gotowo  koordynowania bada
polonijnych w Polsce przez UAM i zapowiedzia  powo anie na Wydziale
Historycznym w 2012 r. – Centrum Bada  Polonijnych.

Nast pnie pozna scy uczestnicy konferencji udali si  na pogrzeb prof.
Józefa Morzego (1921-2011) na cmentarz w Tarnowie Podgórnym ko o
Poznania, którego 90. urodziny uroczy cie obchodzono podczas pierwszej
konferencji polonijnej w Poznaniu.

Kolejna – trzecia ju  – konferencja po wi cona problemom Polonii
i emigracji odb dzie si  w Instytucie Wschodnim Wydzia u Historycznego UAM
w dniach 18-19 pa dziernika 2012 r. pt. „Wybitni dzia acze wychod stwa
polskiego i emigracji w XIX-XX wieku”. Po wi cona wi c b dzie biografistyce
Polaków yj cych i dzia aj cych na obczy nie od rozbiorów pa stwa polskiego
do czasów Trzeciej Rzeczypospolitej.

Dariusz Matelski, Krzysztof Wasilewski



Organizacyjna, wychowawcza i sportowa dzia alno  polskiego harcerstwa
na obczy nie (1912-2010), 3-4 listopada 2011 r. w Gorzowie Wielkopolskim

Seminarium naukowe pt. „Organizacyjna, wychowawcza i sportowa
dzia alno  polskiego harcerstwa na obczy nie (1912-2010” odby o si
w Gorzowie Wlkp. w dniach 3-4 listopada 2011 r. Jego g ównym organizatorami
byli Zamiejscowy Wydzia  Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.,
Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie” oraz Zwi zek Harcerstwa
Polskiego poza granicami Kraju. Seminarium odby o si  przy wsparciu
Towarzystwa Mi o ników Polesia w Gorzowie Wlkp.

Seminarium zosta o po wi cone pami ci ostatniego Prezydenta RP na
uchod stwie Ryszarda Kaczorowskiego. Przed rozpocz ciem obrad nast pi a
uroczysto  wr czenia tomu studiów historycznych i politologicznych
o. dr. Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM, by emu rektorowi Polskiej Misji
Katolickiej w Argentynie. Wr czenia dokonali prof. dr hab. Zdzis aw Adach oraz
prof. dr hab. Marek Szczerbi ski. Ten ostatni przypomnia  w wyg oszonej
laudacji, e jubilat by  nie tylko wieloletnim duszpasterzem argenty skiej
Polonii, ale tak e dzia aczem harcerskim i naukowcem. Stopie  doktora
o. Herkulan Wróbel zdoby  w 1999 r. na podstawie rozprawy pt. „Historia
duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897-1997”. Jest ponadto
autorem kilkuset artyku ów naukowych i popularnych w prasie argenty skiej
i polskiej.

W pierwszym dniu seminarium swoje referaty wyg osi o o miu
uczestników. Cz  referatow  rozpocz a dr Joanna Py at z Polskiego
Uniwersytetu na Obczy nie w Londynie, która zaprezentowa a rol  prezydenta
Kaczorowskiego w najnowszej historii Polski. Po niej g os zabra  ks. prof.
Roman Nir (Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, USA) z referatem na
temat Zwi zku Harcerstwa Polskiego na obczy nie w latach 1967-1970 w wietle
sprawozda  hm. Ryszarda Kaczorowskiego. Z kolei o dzia alno  ZHP pgK
w latach 1946-2006 mówi  dr Krzysztof Wasilewski, pracownik Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. Do funkcjonowania
emigracyjnego harcerstwa nawi za  tak e prof. dr hab. Dariusz Matelski (Instytut
Wschodni UAM w Poznaniu), który przedstawi  dzia alno  narodow  ZHP
w Niemczech w latach 1922-1939. W kolejnym wyg oszonym referacie
dr Wies aw Kukla omówi  harcerskie gazetki internetowe wydawane na
obczy nie. Jako ostatni wyst pi  w pierwszym dniu seminarium hm. Marek
Musielak z Komisji Historycznej KCH ZHP, który przedstawi  ycie druha
Franciszka Tarnowskiego, prekursora harcerstwa na Ziemi Babimojskiej w latach
20. XX w.
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Po cz ci referatowej odby a si  dyskusja, w trakcie której g os zabra
m.in. prof. dr hab. Kazimierz Dopiera a z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Pozostali uczestnicy wymienili swoje opinie na temat wyg oszonych
dotychczas referatów, ze szczególnym uwzgl dnieniem tych traktuj cych
o prezydencie Kaczorowskim. Pierwszy dzie  seminarium zako czy  si
uroczyst  kolacj , podczas której kontynuowano rozmowy.

Drugi dzie  seminarium rozpocz  si  od referatu o. dr. Antoniego
Herkulana Wróbla OFM. W ciekawym wyk adzie, po czonym z wy wietleniem
zdj , zaprezentowa  on losy polskiego harcerstwa w Argentynie. O bie cych
problemach ZHP pgK w Wielkiej Brytanii mówi a z kolei dh. Krystyna
Buyukardicli z Ko a Przyjació  Harcerstwa w Londynie. Nast pnie g os zabra
prof. dr hab. Wies aw H adkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski) z wyst pieniem
na temat dzia alno ci harcerskiej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec
(1945-1949). W podsumowaniu prof. dr hab. Marek Szczerbi ski (ZWKF
Gorzów Wlkp.) omówi  stan bada  nad dziejami harcerstwa poza granicami
Polski. Zaprezentowa  z kolei tematyk  i struktur  przygotowanej do druku
publikacji, która w du ym stopniu powsta a dzi ki materia om ród owym
nades anym w okresie poprzedzaj cym konferencj  przez dzia aczy harcerskich
z obczyzny.

Na zako czenie przedstawiono plany naukowe i wydawnicze
Stowarzyszenia Naukowego „Polska w wiecie” na rok 2012, ze szczególnym
uwzgl dnieniem problematyki harcerskiej.

W seminarium naukowym wzi o udzia  ponad 50 osób. Oprócz
prelegentów uczestniczyli w nim licznie przybyli harcerze Lubuskiej Chor gwi
ZHP, a tak e duchowni, w tym ks. kanonik Zbigniew Samociak i ks. dr Ryszard
Tomczak, dyrektor Instytutu im. Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp.
Seminarium odbi o si  szerokim rozg osem w mediach lokalnych, w tym
w tygodnikach „Niedziela” i „Go  Niedzielny” oraz w Radiu Zachód.

Krzysztof Wasilewski
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Andrzej Nowakowski, Blask O tarza Mariackiego Wita Stwosza
(Shine St. Mary’s Altar by Veit Stoss),

Wydawca: Universitas,
Kraków 2011, ss. 320,

ISBN 978-83-242-1264-4

W 2012 r. minie 55 lat od powrotu O tarza Wita Stwosza (ok. 1448-
1533) do Krakowa, po wywiezieniu go przez okupanta niemieckiego. Wielka
w tym zas uga prof. Karola Estreichera jr. (1906-1984), który 30 kwietnia 1946 r.
dowodz c poci giem z o onym z 26 wagonów wype nionych cennymi obiektami
polskiego dziedzictwa kultury1, przywióz  z powrotem O tarz Mariacki do grodu
u stóp Wawelu nad Wis . W tomie drugim utorskiego Dziennika wypadków
pisa :  „To  ja  wywioz em  z  Krakowa  do  Sandomierza  O tarz  Mariacki  i  ja  go
rozebra em w sierpniu 1939 r.2 – ja by em za to odpowiedzialny. Przywróci  go
Krakowowi by o moj  ambicj  i obowi zkiem”3.

W pi dziesi t  rocznic  powrotu O tarza Mariackiego do Krakowa
odby a si  konferencja naukowa po wi cona temu wydarzeniu, albowiem O tarz
jest dla nas nie tylko zabytkiem i wiadectwem artystycznego kunsztu pó nego
redniowiecza, lecz tak e pomnikiem metropolitalnej wietno ci Krakowa.

Powsta  kosztem „bajo skiej sumy” 2808 florenów, na któr  z o y o si

1  Przez dziedzictwo kultury – za prof. Janem Pruszy skim – rozumiemy „zasób rzeczy
nieruchomych i ruchomych wraz ze zwi zanymi z nim warto ciami duchowymi, zjawiskami
historycznymi i obyczajowymi uznawanymi za podstaw  ochrony prawnej dla dobra
konkretnego spo ecze stwa i jego rozwoju oraz dla przekazania ich nast pnym pokoleniom,
z uwagi na zrozumia e i akceptowane warto ci historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe
i artystyczne, maj ce znaczenie dla to samo ci i ci g o ci rozwoju politycznego, spo ecznego
i kulturalnego, dowodzenia prawd i upami tniania wydarze  historycznych, kultywowania
poczucia pi kna i wspólnoty cywilizacyjnej”. J. Pruszy ski, Dziedzictwo kultury. Teorie.
Dylematy restytucji, „Przegl d Wschodni”, t. VIII, 2002, z. 2 (30), s. 360; ten e, Dziedzictwo
kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I-II, Kraków 2001; D. Matelski, Problemy
restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowo ytnych do wspó czesnych, Pozna  2003; ten e,
Grabie  i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowo ytnych do wspó czesnych, t. I-II,
Kraków 2006.

2  Karol Estreicher jr wywióz O tarz Mariacki do Sandomierza wbrew woli proboszcza
mariackiego ks. Józefa Kulinowskiego (1864-1944). Zob. D. Matelski, Lata szkolne i dzia alno
naukowa w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Karola Estreichera jr. (1906-1984), w: Polski
misjonarz na ziemi argenty skiej. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany ojcu
doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM. Red. Marek Szczerbi ski i Krzysztof
Wasilewski, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 111-131 (tutaj s. 127).

3  K. Estreicher jr, Dziennik wypadków.  Przedmowa:  Zbigniew  K.  Witek,  t.  II  (1946-1960),
Kraków 2002, s. 17.
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w wi kszo ci niemieckie (ok. 74%)4 mieszcza stwo stolicy pa stwa Jagiellonów.
Arcydzie o przyci ga o i nadal przyci ga uwag  zwiedzaj cych, gdy  jak pisze
we wst pie Andrzej Nowakowski (redaktora Wydawnictwa Universitas
w Krakowie): „/…/ Mariackie retabulum przede wszystkim zaprasza do podró y
w universum czasu dawno minionego: czasu, w którym powaga i niepewno
przed S dem Ostatecznym nie przeszkadza y czerpa  rado ci z ycia
doczesnego; czasu, gdy zabawa nierzadko przekracza a granice hedonizmu,
a strach przed majestatem mierci niekoniecznie prowadzi  do wyrzekania si
nami tno ci, bez których y  nie sposób. Powaga i zabawa, smutek i rado ,
p acz i kpina, tragedia i groteska, zachwyt i rezygnacja, muzyka i cisza,
skromno  i pycha, strach i beztroska, bogactwo i n dza, przepych i brzydota –
sk adaj  si  u Stwosza na wizj  wiata, którego boski porz dek okre la co
prawda wertykalna kompozycja dzie a, ale jednocze nie wiat ten poddany jest
ziemskim regu om. U podstawy o tarza, w predelli przedstawiaj cej drzewo
genealogiczne Syna Cz owieczego, le y Jesse, za  na szczycie o tarza stoi Matka
Boska [recte: Bo a – D.M.], koronowana przez Syna. wiat na miar  cz owieka
«rozgrywa si » pomi dzy tymi punktami, a tematem zasadniczym dzie a jest
przekraczanie przez Mari  granicy ycia doczesnego. W tym dramatycznym
kompozycyjnym horyzoncie mie ci si  wiat ludzkich emocji. Fotografowanie
takiego wiata jest podró  w nieznane, [al]bowiem ka da zmiana perspektywy
sprawia, e wygl da on inaczej. Przez obiektyw aparatu wida  rozgrywaj cy si
przed obserwatorem dramat mierci: w zmiennym wietle, ujmowany
z perspektyw rzadko dost pnych – ten wiat podlega nieustannym
metamorfozom. Noc , w pustej, roz wietlonej reflektorami Bazylice Mariackiej
dzie o Wita Stwosza wieci blaskiem niezwyk ym. W absolutnej ciszy, na
wysi gniku «w druj » przez o tarz i odkrywam wiat pe en blasku i tajemnic,
wiat artystycznego kunsztu i niespodzianek, jak chocia by ta, e palce d oni

umieraj cej Marii maj  d ugo  ramienia doros ego cz owieka, e w osy i broda
wi tego Jakuba wymaga y tysi cy ruchów d utem, e nogi aposto a rze bione s

z precyzj , której miar  jest zgodny z anatomi  cia a ludzkiego uk ad y  pod
skór  /…/ I to dojmuj ce poczucie, e postaci te zastyg y bez ruchu tylko na
chwil  i e za moment o yj , i doko cz  owo misterium mierci Marii, po czym
zejd  z o tarza, zrzuc  z siebie bogate szaty i wróc  do swoich spraw
codziennych…” (s. 7-8).

Na publikacj  sk adaj  si  wyg oszone w 2005 r. cztery referaty.
W pierwszym z nich Piotr Skubiszewski – profesor Uniwersytetu
Warszawskiego i Uniwersytetu w Poitiers (Francja) – pt. Wit Stwosz i sztuka XV
wieku (Veit Stoss and the Art of the Fifteenth Century), ukaza  na s. 11-30

4  Zob. D. Matelski, Osadnictwo i wp ywy niemieckie na ziemiach polskich od redniowiecza do
ko ca XVIII wieku, w: Prace Komisji rodkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiej tno ci,
tom XII, redakcja: Jan Machnik i Irena Stawowy-Kawka, Kraków 2004, s. 35-56.
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twórczo  mistrza z Norymbergi na tle twórczo ci europejskiej, ze szczególnym
uwzgl dniem mistrzów w oskich. Tekst wzbogacony zosta  licznymi ilustracjami
prezentuj cymi XV. wieczne rze by przechowywane w Musée du Louvre
w Pary u, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame w Strasbourgu, Monastery Well
w Champmol, Landesmuseum Württemberg w Stuttgarcie, Staatliche Museen
w Berlinie, Bazylice Santissima Annunziata we Florencji czy Katedrze
Wawelskiej. Wymieniaj c na s. 24 dzie o Giorgio Vasariego pt. ywoty
najs awniejszych malarzy, rze biarzy i architektów, szkoda i  autor nie poda , e
ukaza o si  ono w j zyku polskim w przek adzie prof. Karola Estreichera
jr. w latach 1985-1990 (t. I-X, nak adem PWN w Warszawie), czyli po mierci
t umacza; a tak e na s. 29, e zmar y w 1495 r. w Tybindze niemiecki teolog
i filozof scholastyczny Gabriel Biel, urodzi  si  ok. 1425 w Spirze.

Nast pnie Jerzy Gadomski – profesor w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiello skiego – w tek cie zatytu owany Homo Faber – homo
artifex (s. 33-44), omówi  powstanie Ko cio a Mariackiego w Krakowie oraz
przygotowania do postawienia w nawie g ównej rze bionego o tarza. Do jego
wykonania zaproszono mistrza z Norymbergi. „Postawione przed Stwoszem
zadanie wymaga o nie tylko umiej tno ci artystycznych, w tamtych czasach
traktowanych jako manualna bieg o  rzemie lnicza. O tarz Mariacki pomy lany
by  jako okaza e medium o wymowie religijno-dydaktycznej: mia  zdobi  i uczy
umacniaj c wiar , to za  wymaga o pog bionej wiedzy teologicznej. Wed ug
niektórych badaczy wiod c  rol  w ustalaniu ikonograficznego programu o tarza
odegra o rodowisko zwi zanych z Uniwersytetem Krakowskim teologów, w ród
których by  Stanis aw z Zawady” (s. 35). Nast pnie autor omówi  ukazane na
za czonych w tek cie ilustracjach fragmenty O tarza Mariackiego, np. Za ni cie
Naj wi tszej Marii Panny, Wniebowzi cie Naj wi tszej Marii Panny czy
Koronacj  Naj wi tszej Marii Panny. Po czym konstatuje: „Dawno ju
przestali my pyta  o to, czy O tarz Mariacki jest polskim dzie em gotyckim, czy
dzie em gotyckim w Polsce. Dla ówczesnej sztuki nie by o granic politycznych
ani narodowo ciowych i nie mia  znaczenia narodowy j zyk, którym artysta si
pos ugiwa ; liczy  si  mi dzynarodowy j zyk uprawianej przeze  sztuki. Twórca
O tarza by  z urodzenia Niemcem – Szwabem, który przez wi ksz  cz  ycia
pozostawa  obywatelem Norymbergi, a przez blisko dwadzie cia lat –
krakowianinem. /…/ Dlatego stoj c przed O tarzem Mariackim zachowujemy
przede wszystkim wiadomo  tego, e jest to owoc trwaj cego dwana cie lat
trudu, i pozwólmy, aby nasze odczucia zdominowa y emocje estetyczne oraz
podziw dla Sztuki, ukszta towanej przez umys  i r ce wybitnego Mistrza” (s. 42).

W kolejnym tek cie zatytu owanym O tarz Mariacki Wita Stwosza:
tradycja – innowacja – recepcja (St. Mary’s Altar by Veit Stoss: tradition –
innovation – reception), dr hab. Gra yna Jurkowlaniec z Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Warszawskiego (s. 47-72) przedstawi a genez  przybycia Wita
Stwosza do Krakowa i przyj cia zlecenia na wykonanie O tarza Mariackiego,
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który wzorowa  na podobnych dzie ach znajduj cych si  w dawnym klasztorze
Benedyktynów w Blaubeuren (fot. s. 49) czy ko ciele w. Wolfganga w Bolzano
(fot. s. 50). Przez stulecia zapomniano o twórcy o tarza. Odkry  go dopiero
w 1824 r. Ambro y Grabowski (1782-1868) – znakomity krakowski historyk
i ksi garz, wybitny kolekcjoner, archeolog i antykwariusz polski, autor
przewodników po grodzie Kraka. Szkoda, i  autorska nie poda a, e by  tak e
te ciem Karola Estreichera starszego (1827-1908) oraz pradziadkiem Karola
Estreichera jr.

W ostatnim tek cie Jana Sadkiewicza – redaktora Wydawnictwa
Universitas w Krakowie – pt. Dzie a Wita Stwosza (Veit Stoss’ Works of Art), na
s. 75-133 omówiono i w wi kszo ci inkrustowano ilustracjami dzie a mistrza
z Norymbergi, w ród których – obok O tarza Mariackiego – s  m.in. w. Anna
Samotrze  z Ko cio a oo. Bernardynów w Krakowie (fot. s. 76), Krucyfiks
drewniany z Muzeum Narodowego w Krakowie (fot. s. 79), P yta nagrobna
prymasa Zbigniewa Ole nickiego (1430-1493) w Katedrze Wniebowzi cia
Naj wi tszej Marii Panny w Gnie nie (fot. s. 87), M cze stwo w. Katarzyny
w Staatliche Graphische Sammlung w Monachium (fot. s. 90), Reliefy
z epitafium Paw a Volckamera z Ko cio a w. Sebalda w Norymberdze (fot. s.
92-93), Madonna z Dzieci tkiem z Domu Stwosza z Germanisches
Nationalmuseum w Norymberdze (fot. s. 94), Epitafium Filipa Kallimacha
(1437-1496) z Ko cio a w. Trójcy w Krakowie (fot. s. 95), Matka Boska
Bolej ca z  The Cleveland Museum of  Art  w stanie Ohio (fot.  s.  99),  w.  Anna
Samotrze  z Ko cio a w. Anny w Wiedniu (fot. s. 103), Matka Boska
z Dzieci tkiem z Victoria and Albert Museum w Londynie (fot. s. 108), w.
Roch z Ko cio a Santissima Annunziata we Florencji (fot. s. 117) czy O tarz
Bo ego Narodzenia w Katedrze w. Piotra i w. Paw a w Bambergu (fot. s. 121-
124). Nast pnie zamieszczono chronologi  ycia Wita Stwosza wzbogacon
ilustracjami najbardziej znanych dzie  Mistrza z Norymbergi.

Omawiane cztery teksty s  przedrukiem z wydanej w 2006 r. publikacji
pt. Wokó  Wita Stwosza5.  Wobec  pomini cia  roli  prof.  Karola  Estreichera  jr.
w sprowadzeniu w 1946 r. O tarza Mariackiego do Krakowa, Towarzystwo
Przyjació  Sztuk Pi knych w Krakowie wyda o swego rodzaju uzupe nienie

5  Zob. Wokó  Wita Stwosza. Materia y z mi dzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum
Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005 r. Red. Dobros awa Horzela i Adam Organista,
Kraków 2006.
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materia ów konferencyjnych pt. Burzliwe dzieje O tarza Mariackiego Wita
Stwosza6.

Na stronach 135 do 316 rozrysowany zosta  uk ad 34 cz ci o tarza, które
nast pnie przedstawione zosta y na za czonych fotografiach. W moim
przekonaniu jest to najwarto ciowsza cz  publikacji, gdy  pozawala z bliska
zobaczy  dzie o Wielkiego Mistrza z czasów redniowiecza, które zajmuje
centralne miejsce w Ko ciele Mariackim w Krakowie.

Kilkana cie razy podczas pobytu w Krakowie udawa em si  do Ko cio a
Mariackiego, aby nasyci  wzrok blaskiem pi kna emanuj cego z O tarza, ale
dopiero w omawianej publikacji mog em obcowa  z twórczo ci  Wita Stwosza
niejako w sposób bezpo redni. wietnie wykonane ilustracje umo liwiaj
z odleg o ci kilkudziesi ciu centymetrów obejrzenie szczegó ów, które umykaj
w ogl dzie orygina u.

Do r k czytelnika trafi a bardzo cenna publikacja dotycz ca O tarza
Mariackiego w Krakowie, oparta na rzetelnej bazie ród owej oraz bogato
inkrustowana ilustracjami ukazuj cymi poszczególne figury na O tarzu. Ksi ka
zosta a wydana w j zyku polskim i angielskim z my l  o licznie odwiedzaj cych
Kraków naszych rodakach mieszkaj cych na obczy nie. Zwiedzaj  oni zabytki
grodu u stóp Wawelu, z których Ko ció  Mariacki oraz stanowi cy jego g ówn
ozdob  – O tarz Wita Stwosza – jest szczególn  atrakcj . Brak mo liwo ci
obejrzenia O tarza z bliska zosta  omawian  publikacj  znacznie u atwiony.
Prezentowany album b dzie dla zwiedzaj cych doskona ym przewodnikiem,
umo liwiaj cym obcowanie niemal bezpo rednio z arcydzie em redniowiecznej
sztuki rze biarskiej.

Dariusz Matelski

6  Zob. Burzliwe dzieje O tarza Mariackiego Wita Stwosza wg Profesora Karola Estreichera jr.
Red. Zbigniew Kazimierz Witek. Konsultacja historyczna – Dariusz Matelski, Kraków 2007, ss.
40, p yta CD, p yta DVD; przedruk w: Otwarcie i po wi cenie Muzeum Rodu Estreicherów,
Strat Kultury i Rewindykacji w willi prof. Karola Estreichera jr. 29 kwietnia 2009 r. godz. 1630

w XXV rocznic  mierci Profesora – folder. Red. Zbigniew Kazimierz Witek, Kraków 2009, ss.
40, 2 p yty DVD pt. Ród Estreicherów.
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Toru  2011, ss. 120,
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We wst pie do swojej najnowszej ksi ki Konrad Studnicki-Gizbert
pisze: „ atwiej jest ka dy kraj krytykowa  lub chwali  ni  rozumie ”. Zdanie to
determinuje ca y zbiór esejów pt. Polska kraj odleg y lecz bliski, który nak adem
Wydawnictwa Adam Marsza ek trafi  do polskich ksi gar  w listopadzie 2011 r.

Autor  mieszka  za  granic  od  1945  r.  Jest  synem  W adys awa
Studnickiego, polskiego polityka i publicysty, zwolennika polityki
proniemieckiej. W Drugiej Rzeczypospolitej Studnicki jako jeden z nielicznych
otwarcie g osi  potrzeb  zawi zania sojuszu z hitlerowskimi Niemcami. Inaczej –
przekonywa  – Polsk  czeka a kl ska w nieuchronnym starciu militarnym ze
swoim zachodnim s siadem. Kiedy jego przewidywania si  nie spe ni y,
wyjecha  do Berlina, aby tam zaprotestowa  przeciwko brutalno ci okupacyjnych
w adz. Jego bliska znajomo  z cz ci  nazistowskiego establishmentu niewiele
pomog a, a sam Studnicki zosta  aresztowany i osadzony w sanatorium
w Neubabelsbergu. Zwolniony w 1940 r., po kl sce Francji, powróci  do
Warszawy, gdzie nadal kontaktowa  si  z okupantami i domaga  si  od nich
odej cia od terroru. Ponownie aresztowany, przez ponad rok przebywa
w Pawiaku. Z Polski wyjecha  jeszcze w czasie wojny.

W Polsce Ludowej dla Studnickiego nie by o miejsca, wyjecha  wi c za
granic . Nie zaakceptowa  nowego systemu politycznego i pozosta  na emigracji
w Wielkiej Brytanii. Tam te  dorasta  jego syn, Konrad Studnicki-Gizbert.
Zdobywszy ekonomiczne wykszta cenie wyjecha  do Kanady. Tam zwi za  si
z uniwersytetami w Nowym Brunszwiku i Montrealu. Pracowa  tak e m.in. jako
dyrektor Biura Studiów Kanadyjskiej Komisji ds. Transportu, a tak e jako
doradca ekonomiczny Komisji ONZ ds. Ameryki aci skiej. Doradza  w ponad
dwudziestu krajach.

Autora omawianej ksi ki Konrada Studnickiego-Gizberta znam ju  od
ponad dwóch lat. W tym czasie wymienili my dziesi tki listów, co pozwoli o
nam lepiej si  zrozumie , cho  nigdy nie spotkali my si  osobi cie. Dla m odego
cz owieka, który dopiero rozpoczyna  swoj  przygod  z nauk , mo liwo
korespondencji z tak wybitnym ekonomist  i publicyst , a w dodatku synem
s ynnego W adys awa Studnickiego, by a wielk  nobilitacj , a zarazem lekcj
pokory.

W listach Konrad Studnicki przedstawia  swoje opinie na temat
transformacji systemowej w Polsce, krajowych partii politycznych i stosunków
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mi dzynarodowych. Zawsze by y to s dy wywa one, dalekie od prostych
konkluzji, których tak wiele mo na spotka  w rodzimej publicystyce.
W podobnym tonie by y utrzymane teksty Konrada Studnickiego, które ten
publikowa  w miesi czniku „Dzi . Przegl d Spo eczny” (1990-2008),
redagowanym przez M. F. Rakowskiego.

Na moje nie mia e, ale kilkakrotnie ponawiane sugestie, aby opublikowa
je w formie ksi kowej, zawsze reagowa  milczeniem. Jednak zasiane ziarno
zakie kowa o i pod koniec 2010 r. otrzyma em przesy k  z wydrukiem
komputerowym esejów w formie zwartej jego autorstwa. Po ich lekturze mia em
nadziej , e znajdzie si  wydawnictwo, które zechce je opublikowa  i udost pni
dla szerszego grona czytelników. Wraz z likwidacj  „Dzi ” nie mieli oni bowiem
mo liwo ci ledzenia pisarstwa Studnickiego-Gizberta. Dlatego z wielk
rado ci  i równie wielkim zaskoczeniem zareagowa em, kiedy pod koniec
listopada 2011 r. otrzyma em ksi k  jego autorstwa pt. Polska kraj odleg y lecz
bliski.

Na ksi k  sk ada si  cznie dwana cie esejów oraz dwa wcze niej ju
opublikowane artyku y. Tematyka w nich poruszana waha si  od refleksji na
temat krajowych sporów politycznych przez wiatowy kryzys gospodarczy po
najnowsz  histori  Polski. Na stu dwudziestu kartach ksi ki znajduje si  wi c
zarówno wie e spojrzenie na tzw. spraw  krzy a na Krakowskim Przedmie ciu,
jak i autorska wizja Unii Europejskiej czy te  pytania o sens powstania
warszawskiego.

Ka dy kto zna wcze niejsze teksty Studnickiego-Gizberta z am
paryskiej „Kultury” czy „Dzi . Przegl d Spo eczny” z pewno ci  si  nie
zawiedzie. Ci za , którzy nie zetkn li si  jeszcze z jego twórczo ci , po
przeczytaniu Polski… zapewne zechc  nadrobi  swoje zaniedbanie. Czytelnik
otrzymuje solidn  dawk  publicystyki w najlepszym wydaniu. Chocia  autor
mieszka za granic  od 1945 r., z ka dym kolejnym esejem udowadnia, e
j zykiem polskim pos uguje si  z godn  pozazdroszczenia swobod  i precyzj .

Na mnie najwi ksze wra enie wywar  rozdzia  zatytu owany Polska
histori  yje. W kraju, w którym najnowsza historia zosta a upolityczniona do
granic przyzwoito ci, a niektórzy historycy mianowali si  stra nikami
moralno ci, znamiennie brzmi  s owa Studnickiego-Gizberta: „Podstawowym
warunkiem tego, aby historia by a nauk  po yteczn , jest bezstronno  tych,
którzy histori  pisz ”. Dalej autor przypomina, e rol  historyków nie jest pisanie
„ku pokrzepieniu serc”, lecz przedstawianie prawdy, uwzgl dniaj cej wszystkie
racje i dost pne ród a. Tylko wówczas b dzie mo liwe wyci gni cie wniosków
z dawnych b dów, a co wa niejsze uniezale nienie historii od bie cej polityki.
Mniej romantyzmu, wi cej realizmu – zdaje si  mówi  Studnicki-Gizbert. Nie
wolno zapomina , e o powodzeniu przedsi wzi cia decyduj  nie szlachetne
pobudki, lecz obiektywna ocena faktów. „Powinno by  jasne – pisze autor – e
celem rozpami tywania poniesionych ofiar nie jest podniecanie dumy narodowej,
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ale zastanowienie si  jak podobnych ofiar nale y unika , bowiem znaczenie
mi dzynarodowe pa stwa nie zale y od bohaterstwa jego narodu, ale od
posiadanych zasobów, zw aszcza zasobów ludzkich”. Powy sze s owa powinni
wzi  sobie do serca szczególnie ci politycy, którzy uwa aj  przywódców
powstania warszawskiego za wybitnych m ów stanu.

Wa ne s owa padaj  tak e w eseju pt. „Polak katolik?” Dla wielu
podej cie Konrada Studnickiego-Gizberta do sfery sacrum mo e okaza  si
zaskoczeniem, zwa ywszy na jego m odzie cz  dzia alno  w emigracyjnych
ugrupowaniach chrze cija sko-demokratycznych. „Trudno w Polsce
o dra liwszy temat ni  stosunek do katolicyzmu” – trafnie zauwa a na pocz tku
swojego tekstu. Wed ug niego Polska zatraci a swój tolerancyjny stosunek do
innych religii, mylnie cz c interes narodowy z interesem Ko cio a katolickiego.
Mimo swoich negatywnych spostrze e  na temat zinstytucjonalizowanej religii,
Studnicki-Gizbert przekonuje, e Ko ció  nadal ma do odegrania wa n  rol ,
przede wszystkim w dzia alno ci charytatywnej. Wpierw jednak, hierarchowie
musz  zrezygnowa  ze swoich ambicji politycznych, które cz sto bior  gór  nad
ewangeliczn  pokor .

Interesuj ce, e autor tak niewiele pisze o emigracji. Czy to w omawianej
ksi ce, czy we wcze niejszej publicystyce, temat Polonii i Polaków
mieszkaj cych za granic  prawie nie istnieje. Konrad Studnicki-Gizbert nale y
do tego pokolenia emigrantów, którzy obserwowali funkcjonowanie
uchod czych struktur w adzy z bliskiej perspektywy. Zapewne dlatego zrazi  si
do dzia alno ci politycznej tzw. Drugiej Wielkiej Emigracji. Da  temu dowód w
artyku ach drukowanych przed 1989 r. w paryskiej „Kulturze”. W redaktorze
Jerzym Giedroyciu i jego wspó pracownikach odnalaz  pokrewne dusze. Kto
chce pozna  stosunek Studnickiego-Gizberta do Polski i Polaków powinien
najpierw przeczyta  dzie a redaktora naczelnego „Kultury”.

Ksi ka Polska kraj odleg y, lecz bliski to rezultat osobistych refleksji
Konrada Studnickiego-Gizberta na temat wspó czesnego stanu Polski i wiata.
Teksty powstawa y na bie co, w odpowiedzi na konkretne wydarzenia.
Zapewne dlatego autor nie ustrzeg  si  kilku b dów. Przez zwyk e
niedopatrzenie w rozdziale pt. Jaka jeste , jednocz ca si  Europo? widnieje rok
1998 jako data wst pienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejna pomy ka
zwi zana jest z dat  utworzenia waluty euro, która do transakcji
bezgotówkowych zosta a wprowadzona nie w 1998 r. – jak jest podane w ksi ce
– lecz rok pó niej, a do publicznego obiegu wesz a dopiero w 2002 r. S  to
jednak detale, które nie wp ywaj  na ca o ciow  pozytywn  ocen  ksi ki.

W przedmowie do swojej ksi ki, Konrad Studnicki-Gizbert pisze:
„Zrobi em to, bo wiedzia em, e pisanie o tym, co my l  o Polsce, b dzie
pomocne w zrozumieniu kraju, który tak atwo kocha  i który tak atwo mo e
cz owieka doprowadzi  do rozpaczy”. Rzeczywi cie, czasami na pewne sprawy
trzeba spojrze  z odleg ej Kanady, aby móc je obiektywnie oceni .
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Konrad Studnicki-Gizbert udowadnia, e nawet przebywaj c od ponad sze ciu
dekad poza granicami Polski mo na j  rozumie  lepiej ni  mieszkaj c w samym
jej sercu.

Krzysztof Wasilewski



W adys aw Zachariasiewicz, Etos niepodleg o ciowy Polonii ameryka skiej,
Wydawcy: Oficyna Wydawnicza „Rytm”,

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Warszawa 2005, ss. 359,

ISBN 83-7399-138-7, ISBN 83-88416-27-8

Autor omawianej ksi ki, przed przyst pieniem do jej napisania,
dysponowa  ju  pewnym twórczym do wiadczeniem. W ko cu lat
siedemdziesi tych XX w. nale a  do zespo u autorów, kierowanego przez Franka
Moch , który opracowa  tom zatytu owany Poles In America. Bicentennial
Essays (Wotzalla Publishing Company, Stevens Pont, Wisconsin 1978, ss. 778).
Zosta  on wydany na dwustulecie Stanów Zjednoczonych. Jeden z podrozdzia ów
tomu, zatytu owany Organizational Structure of Polonia, napisa
Zachariasiewicz.

Na pocz tku 1992 r. zarz d Polskiego Towarzystwa Naukowego na
Obczy nie z siedzib  w Londynie, kierowany przez by ego premiera rz du
polskiego na uchod stwie (1986-1990) profesora Edwarda Szczepanika (1915-
2005), podj  decyzj  o udokumentowaniu dzia alno ci emigracji
niepodleg o ciowej w latach 1939-1989. W jej wyniku w ci gu kilku lat,
z udzia em badaczy polonijnych i krajowych, opracowano i wydano drukiem
o miotomow  seri  zbiorczo zatytu owan Materia y do dziejów polskiego
uchod stwa niepodleg o ciowego 1945-1990. Tom czwarty, zatytu owany Akcja
niepodleg o ciowa na terenie mi dzynarodowym 1945-1990 (Praca zbiorowa.
Redaktor Tomasz Piesakowski, Londyn 1999, s. 791), po wi cony zosta
charakterystyce dzia alno ci na rzecz wyzwolenia Polski z uzale nienia od
wschodniego s siada, prowadzonej przez zbiorowo ci polonijne i emigracyjne
w poszczególnych krajach. Dzia alno   niepodleg o ciow  Polonii
ameryka skiej omówi  w tym e tomie Zachariasiewicz, wykazuj c umiej tno
syntetyzowania oraz selekcji wydarze  pod wzgl dem ich znaczenia. Omówi
g ówne cele i kierunki dzia alno ci i ich efekty Kongresu Polonii Ameryka skiej,
Polskiego Komitetu Imigracyjnego i Pomocy w Nowym Jorku, Polskiego
Instytut Naukowego, Instytutu Józefa Pi sudskiego, Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów, wielu innych stowarzysze , tak e polonijnych dziennikarzy
i wydawców. Praca studyjna nad ród ami, któr  wykona  w sposób rozleg y
i kompleksowy, ze wzgl du na obj to ciowe rygory wydawnicze daleka od
pe nego wykorzystania, sk oni a go po kilku latach do napisania dzie a bardziej
adekwatnego do roli i dokona  Polonii ameryka skiej. W s owie wst pnym,
nawi zuj c do wydawnictwa londy skiego, m.in. wyzna : „Pozytywnej reakcji
czytelników, zw aszcza tych z powojennej emigracji, towarzyszy y sugestie, bym
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opublikowa  mój tekst w formie broszury. Zainteresowanie tym tematem
nasun o mi pewne refleksje. Zacz em si  zastanawia , czy nie nale a oby
pokusi  si  o opracowanie, które da oby znacznie pe niejszy obraz historycznej
roli wielomilionowej Wspólnoty Polonijnej na rzecz wyzwolenia Polski spod
brutalnej sowieckiej dominacji” (s. 7). Autor nie jest historykiem, ale jako
prawnik znakomicie opanowa  technik  analizy dokumentów, wydobywaj c
z nich te informacje, które pod wzgl dem faktograficznym maj  du e znaczenie,
a ich prawdziwo  nie budzi w tpliwo ci. W ocenie znaczenia oraz skutków
zdarze  historycznych pomog o mu z kolei do wiadczenie, uzyskane dzi ki
wieloletniej pracy zawodowej w ameryka skiej administracji oraz spo ecznej
w polonijnych organizacjach.

Przybli ana czytelnikom ksi zka Zachariasiewicza nie posiada typowej
struktury problemowej czy chronologicznej. Scharakteryzowa  w niej kolejno,
ale bez wyra nie okre lonego klucza, dzia alno  znacznej liczby stowarzysze
polonijnych o ró nych celach, zasi gu, liczebno ci cz onków, posiadanym
maj tku organizacyjnym. Wyszed  z za o enia, e wszystkie wype nia y cele
niepod ego ciowe, co udowodni . Przez Poloni  ameryka sk , wed ug autora,
nale y rozumie  „nie tylko organizacje i instytucje o wyra nym profilu
polityczno-niepodleg o ciowym, ale równie  dziesi tki tysi cy patriotycznych,
wi kszych i mniejszych jednostek organizacyjnych, setki polsko-ameryka skich
parafii, zrzesze  o charakterze kulturalnym, samopomocowym, zawodowym czy
regionalnym. Wszyscy wierni Macierzy byli cz ci  Wielkiej Wspólnoty oddanej
bez reszty niepodleg o ci Polski” (s. 7-8).

Zgodnie z przyj t  zasad , autor nie preferuje adnej z omawianych
organizacji w zwi zku z tym, e ka da z nich wznios a swój udzia , na miar
mo liwo ci, w wielkie dzie o odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci. Ta
chwalebna karta w dziejach Polonii ameryka skiej znalaz a swoje miejsce
w historii naszego narodu i pa stwa.

Charakteryzowane stowarzyszenia poprzedzi  Zachariasiewicz
syntetycznym kompilacyjnym omówieniem dzia alno ci kolejnych generacji
polonijnych, o genezie z lat poprzedzaj cych drug  wojn  wiatow , uchod stwa
wojennego oraz z lat powojennych. Wskaza  na ich zró nicowanie
demograficzne, spo eczne, zawodowe, tak e pod wzgl dem stopnia
zintegrowania z wieloetnicznym spo ecze stwem ameryka skim. Spoiwem ich
by , mimo ró nic, stosunek do Polski pozbawionej w 1945 r. suwerenno ci, do jej
mieszka ców niemog cych swobodnie realizowa  swoich pragnie  i d e . Ten
obowi zek wzi li wi c na siebie emigranci i uchod cy, konsolidowani
i prowadzeni przez stowarzyszenia spo eczne i polityczne, przez prezydenta
i rz d polski na uchod stwie. Autor bezdyskusyjnie s usznie w czy  do tytu u
swego dzie a okre lenia „etos”, gdy  tylko ono w miar  precyzyjnie wskazuje na
trudne do przecenienia dokonania niepodleg o ciowe naszych rodaków i ich
potomków yj cych za Oceanem.
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Autor omawianej ksi ki by  wybitnym dzia aczem Kongresu Polonii
Ameryka skiej, a tak e innych stowarzysze  i instytucji, jak np. wiatowego
Zwi zku Polaków z Zagranicy. Nie eksponuje jednak swojej roli, je li wspomina
czasem o sobie, to czyni to wy cznie jako wiadek relacjonowanych wydarze ,
dla ich uwiarygodnienia. Pisze o dokonaniach wielu innych osób, sam pozostaj c
w cieniu, pe ni c rol  obiektywnego dokumentalisty i wnikliwego interpretatora.
Jego skromno  czyni dzie o autentycznym, obiektywnym, przekonuj cym,
a dzi ki przyst pno ci literackiego stylu, precyzyjnego formu owania my li
i zda  spe nia rol  popularyzatorsk . Autor posiada dar precyzyjnego wyra ania
opinii, pisze pi kna polszczyzn , wykorzystuj c wiele s ów i okre le  na
precyzyjne obja nienia przytaczanych zdarze .

Wiele organizacji, które autor uwzgl dniaj c wymogi, a raczej
ograniczenia redakcyjne, scharakteryzowa  jedynie w ogólnych zarysach,
zas uguje z pewno ci  na opracowanie monograficzne. Dla przyk adu wymie my
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów czy Zwi zek Harcerstwa Polskiego
w Stanach Zjednoczonych. Osi gni ciem autora jest naszkicowanie tak
niezmiernie z o onej polonijnej panoramy stowarzysze , parafii, prasy, jak te
wskazania na wiele postaci zas u onych dla kraju osiedlenia i ich ojczyzny
pierwotnej.

W cz ci wst pnej ksi ki, po wi conej analizie roli Polonii
ameryka skiej w dzia aniach na rzecz odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci,
autor jako cz onek zbiorowo ci polonijnej pisze: „Mamy szcz cie y  w kraju,
w którym zachowuj c wierno  dla jego wolno ciowych idea ów i bior c czynny
udzia  w jego yciu, nie pozostajemy w sprzeczno ci z piel gnowaniem naszych
wi zi z drogim nam krajem nad Wis  i Odr ” (s. 22). Spisane przez autora
w ksi dze dokonania zbiorowe i czyny indywidualnych dzia aczy polonijnych
tez  t  bez w tpienia potwierdzaj .

Sylwia opato, Marek Szczerbi ski



Edward Olszewski, Polacy w Norwegii (1940-2010),
Wydawnictwo Adam Marsza ek,

Toru  2011, ss. 752, aneksy, indeks osobowy
ISBN 978-83-7780-183-3

Autor tej obszernej rozprawy, profesor Edward Olszewski, od wielu lat
kierownik Zak adu Ruchów Politycznych na Wydziale Politologii UMCS,
w krajowych i zagranicznych rodowiskach naukowych uwa any jest za
wietnego znawc  problematyki polonijnej, zw aszcza Polonii du skiej

i norweskiej. Rezultatem jego dawniejszych bada  s  m.in. ksi ki Emigracja
polska w Danii 1893-1993 (Lublin 1993) i Polacy w Skandynawii (Lublin 1997).
Ta ostatnia zosta a wydana pod jego redakcj  i z du ym jego udzia em
autorskim. Obie by y dobrze przyj te zarówno przez specjalistów, jak i przez
szerokie grono czytelników w Polsce i w krajach badanych. Prof. Edward
Olszewski by  wi c jak najlepiej przygotowany do podj cia kolejnego zadania,
którego efektem jest jego najnowsze dzie o po wiecone dziejom Polonii
norweskiej.

Napisanie omawianej pracy poprzedzi y kilkuletnie gruntowne studia
róde  miejscowych Polonii norweskiej oraz polskich. Autor nie pomin

niczego, co mia o jakikolwiek zwi zek w sensie dokumentacyjnym z Polakami
yj cymi w Norwegii w badanym okresie (1940-2010), ale i z tymi, którzy

przybyli do tego kraju jako emigranci w XIX w. Z pewno ci  t  najnowsz  prac
mo na uzna  za opus vitae prof. Edwarda Olszewskiego.

Gromadz c materia y do ksi ki Edward Olszewski nawi zywa
w Norwegii i w innych krajach skandynawskich kontakty osobiste z Polakami
starszej i m odszej generacji, zamieszkuj cymi tam na sta e albo przebywaj cymi
czasowo. Fakt ten czyni jego ksi k  szczególnie cenn , bowiem dzi ki temu
wyrasta ona bezpo rednio z ycia cz onków zbiorowo ci polonijnych, które autor
analizuje, poddaje ocenom i barwnie przedstawia. Nie b dzie z pewno ci
przesad  stwierdzenie, e prof. Olszewski odszed  nieco od wprawdzie
uzasadnionej, ale zaw aj cej punkt widzenia metody patrzenia na badan
rzeczywisto  tylko przez dokument czy znane ju  dotychczas konstatacje.

Studiuj c jego ksi k  o Polonii norweskiej, (podobnie jak ca y
dotychczasowy dorobek dotycz cy Polonii), odnosi si  wra enie jakiej
znacz cej obecno ci yj cych tam Polaków, pocz wszy od emigrantów
popowstaniowych z XIX stulecia, o nierzy i uciekinierów, których zagna a tam
druga wojna wiatowa, uchod ców b d  osoby przymusowo wydalone po
wprowadzeniu w grudniu 1981 r. stanu wojennego w Polsce, delegalizacji
„Solidarno ci”, a  po ludzi wyje d aj cych od maja 2004 r. dobrowolnie
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w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych. Zauwa a si  bardzo
zró nicowane etapy ich asymilacji w spo ecze stwie norweskim, umo liwiaj cej
awans od wykonywanej pracy robotnika do (poprzez studia) lekarza czy
przedsi biorcy. Jako ilustracj  warto porówna  dzieje ycia w Norwegii Ludwika
Wac awa de Rawicza Szaci skiego, uczestnika powstania styczniowego (s. 26-
29) z losami emigrantów przybywaj cych tam od lat sze dziesi tych XX w. do
2010 r. (por. s. 262-288). Rzucaj  si  w oczy ró nice w procesie wrastania
w nowe otoczenie wie niaka, który uda  si  na obczyzn , bo zabrak o dla niego
chleba w rodzinnej zagrodzie, a kogo , kto odznacza si  zdolno ciami, jest
dobrze wykszta cony. Ludzie tacy, o wielkiej u yteczno ci spo ecznej, maj
atwiejszy start, ale czy wnosz  wi cej trwa ych warto ci do spo eczno ci

polonijnej ni  dawni ubodzy wyrobnicy?
Na to pytanie pozytywnie odpowiada omawiana rozprawa prof.

Olszewskiego. Dlatego warto  poznawcza jego dzie a jest znacz ca. Autor
wychodzi niejako od cz owieka, yj cego wspó cze nie, a dopiero w odtwarzaniu
dziejów wraca do tych, którzy ju  odeszli, zako czyli sw  drog  ycia,
zostawiaj c po sobie okre lon  spu cizn . Trzeba podkre li  du  warto
dokumentaln  rozbudowanych aneksów, które prezentuj  m.in. wypowiedzi
Polaków yj cych w Norwegii w ró nych latach.

Dochodzenie do prawdy w ksi ce Polacy w Norwegii jest troch
odmienne ni  w opracowaniach typowo historycznych. Zawiera ona tyle
wa kiego materia u historycznego, ile autorskich cennych ustale
socjologicznych. Poruszanie si  na pograniczu obydwóch fundamentalnych
dziedzin bada  jest tak e znacz cym characteristicum ca ej bogatej twórczo ci
naukowej prof. Edwarda Olszewskiego, a w szczególno ci recenzowanej
rozprawy.

Pod wzgl dem redakcyjnym praca jako ca o  – uwzgl dniaj c jej
w a ciw  konstrukcj , logik  i jasno  wywodu, a tak e warstw  j zykow  –
zosta a przygotowana bardzo dobrze. Doskonale odzwierciedla i przybli a
czytelnikowi koleje losu Polaków w Norwegii na tle historii tego kraju.
Zaprezentowana tu historia Norwegii to bardzo dobry Sitz im Leben do
zrozumienia dziejów polskiej emigracji do tego skandynawskiego kraju (por.
przyk adowo s. 144-155). Klasyfikuje si  jako wyró niaj ca po ród wydanych
ostatnio pozycji dotycz cych problematyki polonijnej.

Edward Walewander



Roman Dzwonkowski SAC, Polacy w Ko ciele katolickim
na Wschodzie (1939-2011),

Wydawnictwo Adam Marsza ek,
Toru  2011, ss. 230

ISBN 978-83-7780-135-2

Ksi dz profesor Roman Dzwonkowski, autor recenzowanej rozprawy,
jest wybitnym znawc  problematyki polonijnej, zw aszcza je li chodzi o losy
Polaków na Wschodzie. W swoim bogatym dorobku twórczym ma liczne
artyku y i zwarte prace naukowe – w tym kilka syntez (monografii) – dotycz ce
g ównie dziejów Ko cio a katolickiego w ZSRR i krajach powsta ych po
rozpadzie tego pa stwa.

Publikacje ks. prof. Dzwonkowskiego s  wysoko cenione w krajowych
i zagranicznych rodowiskach naukowych. Maj  te  szerokie grono czytelników
w Polsce i w badanych krajach. Budz  du e zainteresowanie, bo poruszana
w nich problematyka d ugi czas by a ma o znana, wr cz zakazana. Autor by
jednym z pionierów, którzy si  ni  zaj li. I to odwa nym pionierem, szukaj cym
skutecznych sposobów dotarcia do niedost pnych róde  i cz sto zastraszonych
wiadków.

Efektem jego najnowszych bada , si gaj cych czasowo od drugiej wojny
wiatowej a  do bie cych wydarze  2011 r., jest recenzowana praca.

Powstanie jej poprzedzi y kilkuletnie gruntowne studia róde ,
znajduj cych si  zarówno na Wschodzie, jak i w Polsce. Wydaje si , e autor nie
pomin  niczego, co mia o jakikolwiek zwi zek z przedmiotem jego
zainteresowa . Dzie o ma dwie, bardzo ciekawe zalety, które podnosz  jego
warto : wykorzystan  bogat  baz  materia ow , oraz merytoryczn  – przez co
rozumiemy bardzo dobr  znajomo  podj tych zagadnie , wnikliw  kwerend ,
ogromn  erudycj  autora, a tak e jego osobiste do wiadczenia w codziennej
pracy duszpasterskiej w ród Polaków na Bia orusi, Ukrainie i w innych krajach
b. ZSRR. Wskutek tego w rozprawie nie odczuwa si  dystansu, jaki cz sto dzieli
autora od rzeczywisto ci badanej. Gromadz c materia y do swojej najnowszej
ksi ki, Roman Dzwonkowski przez lata nawi zywa  w badanych krajach
bezpo rednie kontakty z yj cymi tam Polakami starszej i m odszej generacji.
Dzi ki temu publikacja wyrasta wprost z ycia. Autor je analizuje, poddaje
ocenom i przedstawia realistycznie, bez upi ksze . Wiele si  natrudzi , by losy
Polaków yj cych na Wschodzie w trudnym okresie ich dziejów, w latach 1939 -
2011, rozpozna , ukaza  i sprawi , by sta y si  wiadectwem. Ksi dz
Dzwonkowski, jak ma o kto zajmuj cy si  Polakami na Wschodzie, wie dobrze,
e obecnie potrzeby yj cych tam naszych rodaków s  daleko wi ksze ni
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dawniej. Przede wszystkim istnieje pilna konieczno  umacniania ich ducha, bo
we wszelkiego rodzaju niedostatkach jest on coraz bardziej nara ony na
os abienie (por. s. 98-122).

Studiuj c ksi k  Romana Dzwonkowskiego o Polakach w Ko ciele
katolickim na Wschodzie, atwo zauwa a si  dwukierunkowy cel jego bada .
Jeden kierunek to amplifikacja naszych dziejów najnowszych. Taka potrzeba
wynika nie tylko z obowi zku historyka czy socjologa. Ma ona te  aspekty
praktyczne. Wiedza o przesz o ci jest niezb dna do budowania przysz o ci.
Znajomo ci swych dziejów mo e bardziej ni  my potrzebuj  ci, którym chcemy
szczerze pomóc w ich walce o zachowanie to samo ci na ongi  „nieludzkiej”,
a i dzi  trudnej ziemi. Drugi kierunek to rzucanie pomostów, po których mo na
dotrze  z konkretn  pomoc  do yj cych na Wschodzie katolików (por. s. 89-
123).

Recenzowane dzie o ks. Dzwonkowskiego – tak jak wszystkie
poprzednie jego publikacje - upowszechniaj  gruntown  wiedz  na temat kultury
polskiej i Ko cio a katolickiego zarówno w przesz o ci, jak i wspó cze nie.
Ksi ka Polacy w Ko ciele katolickim na Wschodzie (1939-2011) mo e
przynie  w efekcie wzrost zainteresowania krajem pochodzenia, a tak e wi ksze
uwra liwienie na aktualn  polsk  rzeczywisto  (por. zw aszcza s. 153-167).
Warto  poznawcza dzie a jest wi c znacz ca. Autor wychodzi niejako od
czasów i osób wspó czesnych, a dopiero w refleksjach wraca do tych, którzy ju
odeszli, ale zostawili po sobie cenn  spu cizn  w postaci wiadectwa ycia.

Pod wzgl dem redakcyjnym praca jako ca o  – uwzgl dniaj c jej
w a ciw  konstrukcj , logik  i jasno  wywodu, a tak e warstw  j zykow  –
zosta a przygotowana wzorcowo. Doskonale odzwierciedla i przybli a
czytelnikowi obecno  Polaków w Ko ciele katolickim obrz dku aci skiego na
Wschodzie.

Edward Walewander



Andrzej Jan Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850-1904)
„Polski Nobel”,

Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego P ockiego,
P ock 2011, ss. 192, il., Summary, Zusammenfassung

ISBN 978-83-60348-24-6

Wznowiona po 27 latach od pierwszego wydania ksi ka prof. Andrzeja
Jana Chodubskiego rekonstruuje udzia  Polaków w yciu gospodarczym na
Wschodzie na prze omie XIX i XX w. G ównym jednak celem autora by o
wydobycie z ca kowitego niemal zapomnienia postaci Witolda Zglenickiego,
wybitnego in yniera geologa, który zas u y  si  w zakresie powstania i rozwoju
przemys u naftowego w Azerbejd anie. Przez jedena cie lat zajmowa  si
rozpoznawaniem bogactw ziem, przede wszystkim poszukiwa  z ó  ropy
naftowej. Jego zas ugi w tej dziedzinie by y tak wielkie, e przez specjalistów
zosta  uznany za pioniera w eksploatacji tego surowca spod dna morskiego.

Szeroko zakrojone badania biografistyczne, dotycz ce losów Polaków
w Armenii, Azerbejd anie, Czeczenii, Dagestanie, Gruzji i krajach Azji
Centralnej, podj te przez ponad trzydzie ci lat temu przez prof. Chodubskiego,
zaowocowa y wieloma publikacjami. S  one bardzo wa ne, bowiem jeszcze do
niedawna, niemal do ko ca XX w., historiografia polska stroni a od biografii.
Akcentowa a przede wszystkim znaczenie si  rozwojowych, determinuj cych
ycie poszczególnych spo ecze stw, a tym samym ich dzieje. Ówcze ni badacze,

pozostaj c w zgodzie z „przoduj c ” nauk  sowieck  twierdzili, e w aspekcie
przyczyn  i  skutków  -  na  tle  relacji  pomi dzy  faktami  dziejowymi,  ideami  oraz
systemami kszta tuj cymi ycie ludzkie – cz owiek jawi si  wprawdzie jako
indywidualno  twórcza, oddzia uj ca na losy wspólnoty ludzkiej, lecz
w ostatecznym rozrachunku dominuje ca y kontekst wydarze . To prawda, e
bez tego kontekstu trudno zrozumie  bogactwo i aktywno  spo eczn  jednostek.
Mo e w a nie dlatego badacze dziejów wielkich wspólnot wieckich, a cz sto
i ko cielnych, z pewnym trudem akceptowali znaczenie bohatera
indywidualnego, cho  bynajmniej nie przechodzili oboj tnie obok postaci, które
by y najbardziej wiarygodnymi, sztandarowymi przedstawicielami danej epoki.

Prowadzone wspó cze nie badania biograficzne musz  nadrabia
wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie, powsta e w ci gu prawie pó  wieku od
zako czenia drugiej wojny wiatowej. Za najwa niejszy twórczy czynnik historii
uwa ano klasy spo eczne, masy ludowe, a nie jednostki. To t umaczy powstanie
wielkich braków i zaniedba  w biografistyce polskiej. Biografie zas u onych,
wybitnych Polaków, dzia aj cych w ró nych dziedzinach ycia narodowego
i spo ecznego, s  nieznane lub zafa szowane. Poza tym w okresie PRL ze
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wzgl dów ideologicznych deprecjonowano zas ugi ziemian polskich dla rozwoju
kraju i dla spo eczno ci polskich yj cych poza jego granicami. Wiele nadrobi a
w tym wzgl dzie pionierska ksi ka prof. Jana Ciechanowicza pt. Twórcy
cudzego wiat a (Toronto-Wilno 1996), która przedstawia imponuj ce dokonania
Polaków Wschodzie.

Dopiero od niedawna badacze za przedmiot swych bada  bior  coraz
cz ciej postacie, które kszta towa y postawy ludzi w mniejszych czy wi kszych
rodowiskach, niezale nie od tego, jakiego by y one zawodu, stanu i jak

zajmowa y pozycj  spo eczn . Badania prof. Chodubskiego dowiod y, e jedn  z
takich postaci by  Witold Zglenicki, typowy reprezentant polskiej inteligencji
drugiej po owy XIX i pocz tku XX stulecia. Pochodzi  z osiad ej na Mazowszu
drobnoszlacheckiej rodziny, która przywi zywa a du e znaczenie do starannego
wykszta cenia.

Po uko czeniu renomowanej szko y w P ocku, zgodnie z ówczesnym
pozytywistycznym duchem czasu, Witold Zglenicki podj  studia na Wydziale
Matematyczno-Fizycznym Szko y G ównej w Warszawie. Kontynuowa  je
w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Ten okres jego ycia opisany jest
w rozdziale pierwszym. Problemy zwi zane z prac  zawodow  bezpo rednio po
studiach zosta y omówione w rozdziale drugim. Rozdzia  trzeci po wi cony jest
dzia alno ci Zglenickiego jako in yniera geologa na Kaukazie. Rozdzia y
czwarty i pi ty zajmuj  si  szeroko kwesti  wype nienia testamentu geologa.
W ósmym punkcie swej ostatniej woli, spisanej 3 lipca 1904 r. w Baku, cz
zaoszcz dzonych funduszy zapisa  on „Kasie im. Mianowskiego w Warszawie
dla stworzenia nienaruszonego kapita u, z tym zastrze eniem, by procenty od
tego kapita u by y przeznaczone na wydawanie nagród, wed ug uznania zarz du
Kasy, za najlepsze dzie a dotycz ce ogólnoeuropejskiej literatury, sztuki i nauki
w rodzaju noblowskich nagród [podkr. Zglenickiego]”. Procenty by y tak
wysokie, e w okresie przed pierwsz  wojn  wiatow  zarz d Kasy nie by
w stanie ich spo ytkowa  (zob. s. 7-8). Powy szy zapis nagrody wyja nia
pojawienie si  w tytule ksi ki okre lenia „Polski Nobel”, jaki przypisywano
Zglenickiemu.

Recenzowana praca opiera si  na szerokiej bazie archiwalnej, ocala ej
mimo zawieruchy wojennej, która spustoszy a dobra kultury na Wschodzie.
Profesor Chodubski przebada  te  gruntownie ca  spu cizn  badawcz
Zglenickiego. Korzysta  z yczliwej pomocy rodziny geologa.

Z lektury ksi ki Witold Zglenicki wy ania si  jako cz owiek rzetelnej
pracy, ci gle poszerzaj cy swoj  wiedz , która by a filarem odniesionych przez
niego sukcesów zawodowych. Mimo e my l techniczna i geologiczna powinna
zapewni  mu niekwestionowane miejsce w dziejach wielkich osi gni
technicznych, pozostawa  on dotychczas w zapomnieniu. Jest niemal zupe nie
nieobecny w wiadomo ci wspó czesnych Polaków.
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Dobrze si  sta o, e prof. Chodubski, gda ski uczony o szerokich
horyzontach, z pochodzenia Mazowszanin, ujawni  i upowszechni  zas ugi
swojego krajana, którego s usznie mo na uwa a  za wspó twórc  „cudzego
wiat a”, w tym przypadku azerbejd a skiego. Polacy s  bardzo twórczy,

równie  poza w asnym krajem. Je eli przymusowo lub dobrowolnie (jak by o
w przypadku Witolda Zglenickiego) znale li si  na terenie Rosji, wsz dzie
szerzyli cywilizacj  i post p.

Dzie o w ca o ci jest ogromnie interesuj ce. Dla Azerbejd anu
niezwykle istotny jest rozdzia  trzeci, zatytu owany – Urzeczywistnienie pasji
strickte geologicznych przez Witolda Zglenickiego na Kaukazie (s. 71-97). Ze
wzgl du na poruszan  problematyk  i du e walory poznawcze recenzowana
praca powinna by  przet umaczona na j zyk azerski. Sprzyja temu obecne
stanowisko przedstawicieli Ambasady Azerbejd anu w naszym kraju, którzy s
wyra nie zainteresowani naukowymi badaniami stosunków polsko-
azerbejd a skich, a zw aszcza wk adem Polaków w rozwój kraju Azerów.

Edward Walewander
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Ksi dz pra at Józef Obremski
(1906-2011)

[ ród o: „Kurier Wile ski”
z 5 czerwca 2009 r.]

KSI DZ PRA AT JÓZEF OBREMBSKI (1906-2011)

W dniu 7 czerwca 2011 r. w Mejszagole ko o Wilna – w przededniu 79.
lecia kap a stwa i 105. rocznicy urodzin – zako czy  swe d ugie i pracowite
ycie wybitny dzia acz polonijny na Wile szczy nie ks. pra at Józef Obrembski.

Urodzi  si  19 marca 1906 r. we wsi Skar yn Nowy ko o Zambrowa,
nale cej do parafii Rosochate w diecezji om y skiej, w wielodzietnej rodzinie

ziemia skiej Justyna Wincentego Obrembskiego
i Anny z Ko aczkowskich, jako poddany cara
Miko aja II Romanowa. Edukacj  rozpocz
w Gosterach1 i kontynuowa  od 1917 r.
w gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem2.
Matur  zda  eksternistycznie w 1926 r. w Liceum
Ogólnokszta c cym im. M. Kopernika w Ostrowii
Mazowieckiej3. Nauk  kontynuowa
w Seminarium Duchownym w Wilnie oraz na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie. wi cenia kap a skie otrzyma
12 czerwca 1932 r. od arcybiskupa wile skiego
Romualda Ja brzykowskiego (1876-1955)
w ko ciele w. Jana w Wilnie4. Nast pnie jako
wikary skierowany zosta  do parafii Turgiel
licz cej ok. 11 tys. wiernych, których odwiedza
po kol dzie, a w szko ach gminy prowadzi

katechizacj 5. „Do Turgiel m ody ks. Józef przyjecha  w czasie, gdy Ko ció

1  Alina Dragunienë, Dzia alno  o wiatowa i wychowawcza ksi dza pra ata Józefa Obrembskiego,
http://archiwum2000.tripod.com/468/obrebs.html (30.06.2011).

2  http://www.tpmwm.free.ngo.pl/Obrembski.htm (30.06.2011).
3  „Nasz Dziennik”, nr 132 (4063) z 8 czerwca 2011; http://www.piotrskarga.pl/ps,7322,2,0,1,I,

informacje.html (30.06.2011).
4  „Kurier  Wile ski”  z  5  czerwca  2009  r.;  K.  Miller, Zmar  105-letni Ksi dz Pra at Józef

Obrembski, http://www.olsztynek.pl/aktualnosc-7-33-Zmarl_105_letni_Ksiadz_Pralat_Jozef_
Obrembski.html (30.06.2011). „Pozna  wówczas wiele wa nych postaci Ko cio a i ycia
publicznego na Wile szy nie, np. b . bp. Jerzego Matulewicza, bp. Ignacego wirskiego
(pó niejszy biskup siedlecki), którego pó niej ukrywa  u siebie w parafii w czasie wojny, b . ks.
Henryka Hlebowicza, b . ks. Micha a Sopo k  i wielu innych”. http://ekai.pl/wydarzenia/
x42864/pogrzeb-ks-jozefa-obrembskiego/ (30.06.2011).

5  http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=187%3Ayciorys-ksidza
-praata-jozefa-obrembskiego&catid=42%3Aaktualia&Itemid=59&lang=pl (30.06.2011).
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stawia  przed kap anami wysokie wymagania. Oczekiwa  od nich nie tylko pracy
duszpasterskiej, ale te  dzia alno ci na niwie spo eczno-patriotycznej
i o wieceniowej. Po rz dach cara panowa  w ród ludzi analfabetyzm. Parafia
turgielska pod tym wzgl dem by a szczególnie zacofana. Ks. Józef, m ody
kap an o gor cym sercu patrioty, wielkiej odwadze, ciekaw wiata – z oddaniem
po wi ca  si  duszpasterskiej pracy w parafii i spo ecznej w gminie. Przy parafii
zak adane s  ró ne zrzeszenia spo eczne i m odzie owe (ks. Józef by  kapelanem
m odzie y dekanatu), rozwija si  twórczo  sceniczna”6. Wed ug innych ocen
„odda  si  nie tylko pracy duszpasterskiej, ale wiele czasu po wi ca  na rzecz
okolicznych mieszka ców, organizuj c ró ne kursy praktyczne i ycie
kulturalne. Na terenie ca ej parafii szybko uzyska  powszechny szacunek i sta  si
wielkim autorytetem w ród wielonarodowych mieszka ców”7.

W  parafii  Turgiel  zasta a  go  w  1939  r.  wojna.  Pocz tkowo  Ziemia
Wile ska  okupowana  by a  przez  Litw ,  a  od  czerwca  1940  r.  przez  Zwi zek
Radziecki. Pomaga  ksi om wygnanym z Wilna8. Opiekowa  si  tak e
profesorami zamkni tego przez w adze litewskie Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie9. Tutaj przed aresztowaniem i zsy k  na Sybir uratowa  go miejscowy

yd-komunista i NKWD-dzista. Nast pnie wkroczyli Niemcy. Jak pisa  prof.
Witold Staniewicz (w latach 1936-1939 rektor Uniwersytetu Stefana Batorego):
„Ludno  polska znowu z pewn  ulg , ale bez rado ci spotka a wkraczaj ce
wojska niemieckie, które, trzeba to przyzna , zachowywa y si  wzorowo”10.

6  http://lwow.wilno.w.interia.pl/jozef_obrembski.htm (30.06.2011).
7  W adys aw Korowajczyk, .p. ks. Pra at Józef Obrembski – zawsze wierny Bogu, Honorowi,

Ojczy nie, http://www.katolickie.media.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=
2635:-p-ks-praat-jozef-obrembski-zawsze-wierny-bogu-honorowiojczynie&catid=35:wydarze-
nia&Itemid =126 (30.06.2011).

8 Znale li u ks. Józefa schronienie, ciep e s owo i pomoc lekarsk  m.in. ks. pra at Lucjan Chalecki,
ks. Leon awcewicz, ks. dr Sylwester Ma achowski, ks. pra at Leon ebrowski. Zob.
http://lwow.wilno.w.interia.pl/jozef_obrembski.htm (30.06.2011).

9  „Nasz Dziennik”, nr 132 (4063) z 8 czerwca 2011; http://www.piotrskarga.pl/ps,7322,2,0,1,I,
informacje.html (30.06.2011).

10  W. Staniewicz, Wilno w latach drugiej wojny wiatowej (1939-1945), w: Na tropach bezprawia.
Witold Staniewicz w areszcie ledczym. Red. Zygmunt Kaczmarek, Pozna  1995, s. 47-78 (tutaj
s.  61).  Natomiast  w Dzienniku Micha a Römera (1880-1945) na temat zaj cia Wilna przez
wojska niemieckie czytamy: „Na ulice Giedymina bieg y coraz liczniej gromadki m odzie y
przewa nie litewskiej, kobiety z bukietami kwiatów na spotkanie wkraczaj cych Niemców, nie
tylko jako nowych panów, ile jako wybawców od jarzma sowiecko-rosyjskiego, które
znienawidzono powszechnie. Nie tyle entuzjazm niemiecki, ile entuzjazm antysowiecki”. Cyt.
za: B. Makowski, Pocz tek okupacji niemieckiej na Litwie w Dzienniku Micha a Römera, w:
Mi dzymorze. Polska i kraje Europy rodkowo-Wschodniej. XIX-XX wiek, Warszawa  1995,  s.
385.
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Za dzia alno  narodow  (wspiera  oddzia y partyzanckie Armii Krajowej)11

zosta  aresztowany przez Niemców. „Z r k gestapo wyrwa  go niemiecki oficer
o nazwisku Eiberg, z pochodzenia Austriak, katolik, który w pobliskim maj tku
pilnowa  sowieckich je ców. To on por czy  za ksi dza, sam ryzykuj c
yciem”12. Dwukrotnie by  przetrzymywany w obozie przej ciowym w Ponarach

i dwukrotnie pomóg  mu Arnold-Hans Eiberg13.
W 1944 r. ponownie nasta a okupacja radziecka. Nowa w adza nakaza a

w 1950 r. ks. Józefowi przeniesienie si  do Mejszago y (po litewsku
Maišiagala)14, gdzie pracowa  do ko ca ycia. Zamieszka  w ma ym drewnianym
domku nazywanym „pa acykiem”, którego wystrój przypomina  niemal muzeum
z licznymi obrazami wi tych i ikonami. „Tu tak e ks. Obrembski by
prze ladowany. Zawsze jednak udawa o mu si  wyj  z trudnej sytuacji. Gdy
zabroniono mu katechizacji m odzie y, zostawa  z ni  w ko ciele »tylko na
rozmow «. Gdy zabroniono organizowania pielgrzymek do Kalwarii w Wilnie,
informowa  parafian, e w nast pn  niedziel  wyje d a i b dzie w Kalwarii. Czy
by  winien, e ca a parafia przypadkiem te  si  tam znalaz a? Wieczorami na
plebanii odbywa y si  seminaria dla m odych nauczycieli i studentów. Po
zako czeniu mówi  do nich: »Wychod cie parami, mówcie, e dawali cie na
zapowiedzi«”15.

Ksi dz pra at przyja ni  si  z wieloma kap anami w Polsce. Jego bliskim
znajomym by  ks. Edmund Jaworski z Gut owych, który pisa : „Pami tam go

11  K. Kozio ek, Zmar  patriarcha Wile szczyzny, „G os Wielkopolski”, nr 135 (20 466) z 11-12
czerwca 2011, s. 24. „W 1944 roku na rezurekcj  do Turgiel przyszli o nierze AK – wspomina
Zygmunt Sulatycki z Sopotu – «Weso y nam dzi  dzie  nasta » piewa o kilka tysi cy ludzi. Po
rezurekcji odby a si  wspania a defilada. Ludzie p akali. A na Wielkanoc przyby  genera
Krzy anowski «Wilk» ze swoim sztabem. (maj. Szyndzielarzem « upaczko», «Szczerbcem»)
i ca e ich wojsko. Byli na nabo e stwie, za piewali w ko ciele, a potem na rynku gen.
Krzy anowski dekorowa  o nierzy, a nast pnie przyj  defilad ”.
http://www.polishclub.org/2011/06/10/zygmunt-sulatycki-moje-wspomnienie-o-wielkim-polaku-
i-wielkim-kaplanie-s-p-ks-jozef-olbramski/ (30.06.2011).

12  Ks. T. Jasi ski (Wilno), Zmar  ks. Józef Obrembski - duszpasterz Wile szczyzny,
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=37913 (30.06.2011).

13  http://www.zmwschod.iaw.pl/pl/28123/54663/Odszedl_ks._pralat_Jozef_Obrembski.html
(30.06.2011).

14  Tutaj w XIV wieku zmar  i zosta  skremowany wielki ksi  litewski Olgierd, a ko pak
wielkoksi cy przekaza  Jagielle. W Mejszagole po chrzcie Litwy W adys aw Jagie o
ufundowa  pierwszy ko ció . „Królowa Jadwiga zaopatrzy a ko ció  w naczynia liturgiczne,
msza y i ornaty. Mejszago a zosta a osad  królewsk  i wa nym o rodkiem administracyjnym.
Darczy cami Mejszago y byli tak e Aleksander Jagiello czyk, Stefan Batory i Zygmunt III.
Królowa Bona mia a tam swoje posiad o ci i zameczek. Stanis aw II August Poniatowski w 1772
r. nada  Mejszagole prawa miejskie”. Zob. http://lwow.wilno.w.interia.pl/jozef_
obrembski.htm (30.06.2011).

15  http://www.zmwschod.iaw.pl/pl/28123/54663/Odszedl_ks._pralat_Jozef_Obrembski.html
(30.06.2011).
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jako cz owieka bardzo inteligentnego, z dystansem do wiata, ale zarazem tak
prost , pi kn  pobo no ci ”, a tak e „By  na Wile szczy nie i nie odwiedzi  ks.
Obrembskiego to tak, jak by  w Rzymie i nie zobaczy  papie a”16. Odwiedza  go
m.in. ks. prymas Józef kard. Glemp. „W okresie niepodleg o ci doczeka  wizyt
wielu dostojników ko cielnych i pa stwowych. Bywali tu niejednokrotnie
nuncjusze apostolscy, prymasi Polski, biskupi z ró nych krajów, prezydenci
Polski i Litwy. Tzw. »pa acyk«, czyli skromna wiejska chata, sta  otworem dla
licznych grup pielgrzymkowych, jak i pojedynczych podró nych”17. „Dla wielu
p tników nast pnym celem po Ostrej Bramie by a Mejszago a. Chcieli oni
przynajmniej oprze  si  o próg »pa acyku« patriarchy Wile szczyzny i otrzyma
– cho by przez okno – jego b ogos awie stwo. Stan zdrowia nie pozwala  ju
niestety ks. Józefowi na przyjmowanie wszystkich go ci”18.

16  „G os Wielkopolski”, nr 135 (20 466) z 11-12 czerwca 2011, s. 24.
17  Ks. T. Jasi ski (Wilno), Zmar  ks. Józef Obrembski - duszpasterz Wile szczyzny,

http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=37913 (30.06.2011). „A do Jego
chatki ze wszystkich stron – obok zwyk ych ludzi – przybywaj  te  g owy pa stw: prezydenci,
ministrowie i ambasadorzy. W ród nich polscy prezydenci, wielokrotnie Aleksander
Kwa niewski. Wszyscy prezydenci Litwy; wspomnijmy cho by wspóln  marcow  wizyt
prezydentów Lecha Kaczy skiego i Valdasa Adamkusa. Spotkania te zapocz tkowa  ju  w 1932
roku (jeszcze w Turgielach) prezydent Ignacy Mo cicki i gen. [Lucjan] eligowski. Ks. Józefa
Obrembskiego odwiedzaj  tak e hierarchowie ko cio a: litewscy (bp Jonas Boruta, sekretarz
Episkopatu Litwy), bia oruscy (Aleksander, bp grodze ski), ukrai scy (Jan Olsza ski, bp
podolski), polscy Józef kard. Glemp – Prymas Polski, abp Józef Michalik – przewodnicz cy
[Konferencji] Episkopatu Polski, Henryk kard. Gulbinowicz – metropolita wroc awski, abp
Edward Kisiel i abp Wojciech Ziemba – metropolici bia ostoccy. Nie da si  wszystkich
wymieni . Przede wszystkim jednak nale y przypomnie , e pra at Józef Obrembski cieszy  si
ogromnym szacunkiem i bratersk  mi o ci  Prymasa Tysi clecia Stefana kard. Wyszy skiego
oraz Ojca wi tego Jana Paw a II, który swojego pra ata nazwa  Patriarch  Wile szczyzny.
Trzeba nam wiedzie , e patriarcha równy jest kardyna om. By  mo e dlatego ma a drewniana
chatka, w której yje ks. Józef Obrembski nazwana jest «Pa acykiem»”.
http://www.tpmwm.free.ngo.pl/Obrembski.htm (30.06.2011).

18  http://www.zmwschod.iaw.pl/pl/28123/54663/Odszedl_ks._pralat_Jozef_Obrembski.html
(30.06.2011).
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19 marca 2006 r. w 100. urodziny
[ ród o: http://lwow.wilno.w.interia.pl/jozef_obrembski.htm]

Jak wspomina  W adys aw Korowajczyk, ksi dz pra at to „Niezrównany
gaw dziarz, o ogromnej erudycji i wspania ej pami ci, w niesko czono  toczy
swoje m dre monologi. Uczy  wierno ci Bogu i Ojczy nie, naucza  co to jest
Honor, a w yciu »tak« ma znaczy  »tak«, a »nie« to »nie«. Drzwi do starej
plebanii zawsze by y otwarte przed go mi, a na stó  l dowa y kopy gotowanych
jaj i wspania y wile ski chleb. Czasami i kieliszeczek te  si  znalaz . Przez
dwadzie cia lat ile razy odwiedzi em ks. Józefa? Nie potrafi  policzy ! Ka de
spotkanie to wielkie prze ycie i yciowe wskazówki, w których Oprócz Pana
Boga i Matki Boskiej Ostrobramskiej, najwa niejsza by a Polska. Z up ywem lat,
wizyty musia y si  rzeczy, by  krótsze, ale ka da z nich g boko zapada a
w pami . Dzisiaj po .p. ks. pra acie Józefie Obrembskim pozosta y niezatarte
wspomnienia, zdj cia, ta my magnetofonowe, a przede wszystkim ogromny al,
e wspania ego duszpasterza i Polaka nie ma ju  mi dzy nami”19.

Parafianka Helena Ostrowska wspomina a: „…tu – mi dzy parafianami
i ich duszpasterzem – da o si  wyczu  wi  szczególn . Ta wi  – ten szczególny
stosunek troski, uwielbienia i g bokiego szacunku – nie tylko jako do swojego
kap ana, lecz te  jako do Ojca – budowana by a przez d ugie lata. W tym równie

19  W adys aw Korowajczyk, .p. ks. Pra at Józef Obrembski – zawsze wierny Bogu, Honorowi,
Ojczy nie,
http://www.katolickie.media.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2635:-p-ks-
praat-jozef-obrembski-zawsze-wierny-bogu-honorowi-
ojczynie&catid=35:wydarzenia&Itemid=126 (30.06.2011).
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w okresie ci kim dla wiary, wymagaj cym od kap ana du ego hartu ducha.
Nale y bowiem przypomnie , e Ksi dz Pra at rozpoczyna  s u b  w parafii
mejszagolskiej w roku 1950. Kiedy nie mo na by o religii naucza  w szko ach,
kiedy si  panoszy a ateizacja”20.

Za dzia alno  duszpasterska i o wiatow  na rzecz Polaków na
Wile szczy nie odznaczony zosta  w 1992 r. przez prezydenta RP Lecha Wa s
Z ot  Odznak  Orderu Zas ugi RP, a w 1994 r. – Krzy em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski21, za  w 1999 r. przez prymasa J. Glempa medalem
„Zas u ony dla Ko cio a i dla Polski”. Prezydent RP Aleksander Kwa niewski w
2001 r. odznaczy  go Krzy em Komandorskim z Gwiazd  Orderu Zas ugi RP22.
Od ministra kultury i dziedzictwa narodowego otrzyma  medal „Zas u ony dla
Kultury Polskiej”23. Miasto Pozna  w 2006 r. wyró ni o go w wi to Kaziuki
laurem „ urawiny”24, który do Mejszago y zawie li cz onkowie pozna skiego
oddzia u Towarzystwa Mi o ników Wilna i Wile szczyzny. By  tak e
Honorowym Obywatelem Rejonu Wile skiego25 oraz od 2007 r. Honorowym
Obywatelem Miasta Siedlce26. Ksi dz Obrembski jako pierwszy na Litwie
w 2008 r. otrzyma  te  od ambasadora RP Janusza Skolimowskiego – Kart
Polaka27. By  honorowym harcmistrzem Harcerstwa Polskiego na Litwie28. Za
16 lutego 2011 r. Krzy em Wielkim Orderu Zas ugi Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczy  go prezydent RP Bronis aw Komorowski29.

„W marcu 2010 r. w Mejszagole odby y si  uroczysto ci ko cielne
z okazji 104. urodzin s dziwego pra ata z udzia em m.in. ówczesnego prymasa
Polski, metropolity gnie nie skiego abp. Henryka Muszy skiego i metropolity
wile skiego kard. Ba kisa. Dwa lata wcze niej, 15 marca 2008 Msz  w.
w intencji 102. letniego wówczas kap ana koncelebrowali m.in. nuncjusz
apostolski na Litwie abp Peter Stephan Zurbriggen, który z o y  mu yczenia
w imieniu Benedykta XVI, biskup pomocniczy w Wilnie Juozas Tunaitis i wielu
ksi y z Wile szczyzny. Obecni byli ambasador i konsul RP na Litwie oraz

20  http://lwow.wilno.w.interia.pl/jozef_obrembski.htm (30.06.2011).
21  http://lwow.wilno.w.interia.pl/jozef_obrembski.htm (30.06.2011).
22  http://ekai.pl/wydarzenia/x42864/pogrzeb-ks-jozefa-obrembskiego/ (30.06.2011).
23  http://www.rp.pl/artykul/670274.html (30.06.2011).
24  Innymi wyró nionymi tym honorem byli m.in. Tadeusz Konwicki i prof. Stefan Stuligrosz.
25  „Kurier Wile ski” z 5 czerwca 2009 r.
26  http://podlasie24.pl//wiadomosci/ze-swiata/zmarl-ks.-pralat-jozef-obrembski-honorowy-

obywatel-siedlec-6dbd.html (30.06.2011).
27  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/382261,Zmarl-ksiadz-Jozef-Obrembski-mial-105-lat

(30.06.2011).
28  http://www.whm.lt/2011/06/s-p-honorowy-harcmistrz-ks-pral-jozef-obrembski/ (30.06.2011).
29  http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110608/KRAJSWIAT/684201568

(30.06.2011).
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przedstawiciele w adz rejonu wile skiego, polskich organizacji spo ecznych
i liczni wierni”30. Podobnie by o w roku nast pnym31.

Msza wi ta dzi kczynna w Mejszagole 19 marca 2006 r. w 100. urodziny
[ ród o: http://lwow.wilno.w.interia.pl/jozef_obrembski.htm]

Na wie  o mierci ks. pra ata Józefa Obrembskiego, mer Samorz du
Rejonu Wile skiego Maria Rek  w Odezwie do mieszka ców Wile szczyzny,
pisa a:

„Drodzy mieszka cy rejonu wile skiego i ca ej Wile szczyzny!
Z g bokim alem zawiadamiamy, e 7 czerwca odszed  do Domu Boga Ojca
nasz Ukochany Kap an, Czcigodny Ksi dz Pra at Józef Obrembski.

D ugie lata ziemskiego ycia i s u by Bo ej Tego Cz owieka by y
darowane nam – mieszka com Ziemi Wile skiej. Od chwili, kiedy za g osem
powo ania przyby  do Wile skiego Seminarium Duchownego, zwi za  swój los
z tym zak tkiem wiata. Po otrzymaniu wi ce  kap a skich, 12 czerwca 1932 r.,
uda  si  do wiejskiej mie ciny Turgiele, by ofiarowa  ludziom ca y zapa  swego
m odego serca, ca ego siebie, nios c im odwieczn  Prawd  Ewangelii
Chrystusowej. Dla niej znosi  wszelkie przeciwno ci, powodowane zmianami
ustrojów, niejednokrotnie nara aj c w asne ycie. Dwie parafie w Jego pos udze
– Turgiele i Mejszago a – to 79 lat pracy dzie  po dniu, bez wytchnienia,
z mi o ci  do ka dego cz owieka, z pokor  wobec swego Mistrza.

Pozosta  z nami, kiedy wielu opu ci o ojczyste strony, przeczuwaj c, e
tu b dzie bardziej potrzebny. Tu, gdzie przemoc  chciano wyrwa  z dusz wiar ,

30  http://ekai.pl/wydarzenia/x42864/pogrzeb-ks-jozefa-obrembskiego/ (30.06.2011).
31  „Kurier Wile ski” z 24 marca 2011 r.; http://kurierwilenski.lt/2011/03/24/wilenszczyzna-

obchodzila-105-urodziny-ksiedza-pralata-jozefa-obrembskiego/ (30.06.2011).
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narodow  to samo  i mi o  bratersk . Ma y domek, zwany »pa acykiem«, by
otwarty zawsze i dla wszystkich, jak i serce Kap ana. Apostolstwo Jego nie mia o
granic, nie uznawa o narodowo ci. Ostatnie za  lata Ksi dza Pra ata, naznaczone
s dziwym wiekiem i cierpieniem, sta y si  przyk adem chrze cija skiej pokory
i wytrwa o ci – do ostatnich dni Jego obecno ci na ziemskim padole. Wyra aj c
powszechn  wdzi czno  za bohaterskie lata s u by Bogu i ludziom naszej
ziemi, przed kilkoma laty Rada rejonowa nada a Ksi dzu Pra atowi miano
Honorowego Obywatela Rejonu Wile skiego, a Jego Imi  przybra a
Mejszagolska Szko a rednia nr 1.

Dzi , w smutnej dla nas wszystkich chwili utraty zwracam si  do Was –
tych, którzy znali Zmar ego osobi cie, których On naucza  i prowadzi  do wiary
katolickiej, do tych, których umacnia  i wspiera  S owem Bo ym, dla kogo by
niekwestionowanym autorytetem na drodze ycia, komu s u y  przyk adem lub
jak kolwiek pomoc . Lecz równie  do tych, którzy znali Ksi dza Pra ata jedynie
z nazwiska, lub przypadkowego spotkania. Odwo uj  si  do Was – ludzi ró nych
narodowo ci i wyzna  – o godne uszanowanie pami ci Wielkiego Cz owieka,
Patriarchy Kap anów Wile szczyzny.

Prze yjmy te dni po egnania ze Zmar ym w atmosferze skupienia,
z szacunkiem, nale nym Jego Imieniu. Zach cam, w miar  mo liwo ci,
o przeniesienie hucznych zabaw i imprez na czas pó niejszy. Niech to b dzie
naszym wyrazem wdzi czno ci za dar obecno ci w ród nas Ksi dza Pra ata
Józefa Obrembskiego, by my mogli z dum  powiedzie  – jeste my jednym
z pokole  Jego 105 lat b ogos awionego ycia! Zalecam placówkom
kulturalnym, o wiatowym i innym zachowanie powagi i nale yte uczczenie
Osoby czcigodnego Ksi dza Pra ata.”32.

„Patriarcha Wile szczyzny” pochowany zosta  10 czerwca 2011 r.
w Mejszagole. W ostatniej pos udze uczestniczy y setki Polaków
z Wile szczyzny – starsi, m odzie  szkolna i akademicka, harcerze. Msz
pogrzebow  koncelebrowan  odprawi  kard. Audrys Juozas Ba kis, arcybiskup
metropolita wile ski, nuncjusz apostolski na Litwie abp Luigi Bonazzi i biskup
e cki Jerzy Mazur. Kazanie wyg osi  ks. pra at Jan Kasiukiewicz z Wilna.
Przybyli pochodz cy z Wile szczyzny: ordynariusz grodzie ski, przewodnicz cy
Rady Biskupów Bia orusi – bp Aleksander Kaszkiewicz, sekretarz Rady bp
Antoni Dziemianko i metropolita mi sko-mohylewski – abp Tadeusz
Kondrusiewicz, a tak e wielu ksi y z Litwy, Polski i Bia orusi, polscy
parlamentarzy ci i europos owie oraz przedstawiciele ambasady polskiej
w Wilnie33. List kondolencyjny wystosowa  m.in. prezydent RP Bronis aw

32  http://tadeo.salon24.pl/314445,wilenszczyzna-zegna-swego-pralata (30.06.2011).
33  http://ekai.pl/wydarzenia/x42864/pogrzeb-ks-jozefa-obrembskiego/ (30.06.2011);
 http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=20834 (30.06.2011).
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Komorowski34, w którym pisa : „ cz  si  w modlitwie z Polakami na
Wile szczy nie, parafianami ko cio a w Mejszagole i wszystkimi, którym by
bliski ks. Józef”35. Za  przewodnicz cy Episkopatu Polski abp Józef Michalik
w swoim li cie kondolencyjnym konstatowa : „Dzi kuj  Panu Bogu za tego
Kap ana, który w ka dym calu by  cz owiekiem Ko cio a, który Ko ció  pozna
i ukocha , i Jemu wiernie a  do ko ca swoich d ugich dni s u y . /…/ Autentyzm
ycia w ró norodnych sytuacjach dziejowych, gorliwo  w sprawach Bo ych,

wielkie ukochanie narodu Polskiego i Litewskiego staj  si  dzi  lekcj  dla
wszystkich osób w jakikolwiek sposób z nim zwi zanych, a dla niego samego
niech si  oka  pomoc  do zbawienia”36. Ju  za ycia sta  si  Patronem Polsko ci
Ziemi Wile skiej.

Równie  w ojczy nie nie zapomniano o ks. pra acie Józefie
Obrembskim. Z inicjatywy Towarzystwa Mi o ników Wilna i Ziemi Wile skiej,
w ko ciele OO. Jezuitów w odzi przy ul. Sienkiewicza 60, w dniu 26 czerwca
2011 r. w Kaplicy w. Krzysztofa odprawiono msz  wi t  w Jego intencji37.

Wr czenie przez prezydenta B. Komorowskiego Krzy a Wielkiego Orderu Zas ugi RP –
z ks. J. Obrembskim wita si  Anna Komorowska

[ ród o: http://tvp.info/informacje/ludzie/zmarl-ksiadz-jozef-obrembski-mial-105-lat/4651502]

34  Ks. T. Jasi ski (Wilno), Zmar  ks. Józef Obrembski - duszpasterz Wile szczyzny,
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=37913 (30.06.2011).

35  http://tvp.info/informacje/ludzie/zmarl-ksiadz-jozef-obrembski-mial-105-lat/4651502
(30.06.2011). Zdj cia z pogrzebu zob. http://www.whm.lt/tag/pralat-jozef-obrembski/
(30.06.2011).

36  http://www.episkopat.pl/?a=kalendarium_show&id=14894&typ=INFORMACJE (30.06.2011).
37  W adys aw Korowajczyk, .p. ks. Pra at Józef Obrembski – zawsze wierny Bogu, Honorowi,

Ojczy nie,  http://www.katolickie.media.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=
2635:-p-ks-praat-jozef-obrembski-zawsze-wierny-bogu-honorowi-ojczynie&catid=35:
wydarzenia&Itemid=126 (30.06.2011).
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Za zas ugi dla Wile szczyzny i mieszkaj cych tam Polaków zosta
patronem szko y polskiej w Mejszagole38. Postaci ks. pra ata Józefa
Obrembskiego po wi conych zosta o kilka ksi ek wydanych na Litwie, mi dzy
innymi ywot jak s o ce, pióra Jana Sienkiewicza i wydana pó  roku temu Józef
Obrembski – kap an wed ug Serca Bo ego, która zawiera wspomnienia ksi y
z Wile szczyzny o ksi dzu pra acie. Polski europose  z Wile szczyzny
Waldemar Tomaszewski zaproponowa  przekszta cenie domu ks. Obrembskiego
– zgodnie z Jego ostatni  wol  – w Izb  Pami ci Kap anów39.

Odszed  wielki Polak!

Dariusz Matelski

38  http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/odszedl-ksiadz-pralat-jozef-obrembski (30.06.2011).
39  http://ekai.pl/wydarzenia/x42864/pogrzeb-ks-jozefa-obrembskiego/ (30.06.2011).



JÓZEF MORZY (1921-2011)

Józef Morzy urodzi  si  10 sierpnia 1921 r. w opuszu powiat Bielsk
Podlaski w spauperyzowanej rodzinie szlachty zagrodowej o tradycjach
niepodleg o ciowych. Ojciec Stanis aw Morzy1 by  uczestnikiem wojny polsko-
bolszewickiej 1920 r. i na cze  Naczelnego Wodza marsza ka Józefa

Pi sudskiego (1867-1935), da  synowi jego imi .
Matka W adys awa z Mieczkowskich zajmowa a
si  prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.
Rodzina przeprowadzi a si  do Brodnicy nad
Drw c  w województwie pomorskim, gdzie jego
ojciec uzyska  pohakatowskie (poniemieckie)
gospodarstwo rolne jako o nierz-osadnik. Józef
rozpocz  nauk  w szkole powszechnej, a w 1935 r.
w Gimnazjum w Brodnicy. Trudne warunki
materialne rodziny zmusi y go do przeniesienia si
do redniej Szko y Rolniczej w Brodnicy, w której
w maju 1939 r. uzyska  ma  matur . W czerwcu
1939 r. jako ochotnik wst pi  do 67 pu ku piechoty
i w Armii Pomorze walczy  w wojnie niemiecko-
polskiej. Nast pnie przebywa  w Stalagu w Prusach
Wschodnich, a od 1943 r. by  robotnikiem
przymusowym w Trzeciej Rzeszy. Po wojnie
wróci  do kraju i w czy  si  w jego odbudow .
Pracowa  jako milicjant w Brodnicy i Gda sku,
w Oddziale Lotnym S u by Ochrony Kolei,
a nast pnie w S u bie Ruchu PKP jako zawiadowca
stacji w Starogardzie Gda skim nad rzek

Wierzyc . Równocze nie w Gda sku – zaocznie – uko czy  szko  redni  dla
pracuj cych i w 1949 r. zda  du  matur , rozpoczynaj c nast pnie studia
niestacjonarne na Politechnice Gda skiej. Tam zosta  wytypowany na studia do
ZSRR, gdzie w latach 1950-1955 uko czy  na Uniwersytecie im. omonosowa
w Moskwie – histori . W Moskwie pozna  studentk  rusycystyki Olg
Czuwierin  (ur. 1930), z któr  o eni  si  w 1954 r. i mia  dwóch synów:

1  Rodzina Morzy to szlachta zagrodowa wywodz ca si  ze wsi Morze na Podlasiu.

Józef Morzy w Muzeum
Wojskowym w Kijowie

w lipcu 1986 r.
(zdj cie w zbiorach autora)
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Tadeusza (profesora zwyczajnego Politechniki Pozna skiej) i Aleksandra
(etnologa, pracuj cego w Pary u)2.

W 1955 r. z nakazu pracy skierowany zosta  jako asystent3 (nast pnie by
starszym asystentem)4 do Katedry Historii Narodów ZSRR Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), kierowanej przez najwybitniejszego
historyka polskiego w XX wieku – prof. Henryka owmia skiego (1898-1984)5,
a ona Olga zosta a lektorem j zyka rosyjskiego w Studium J zyków Obcych
UAM6. Ucz szcza  na seminarium doktorskie prof. owmia skiego7 razem
z profesorami: Stanis awem Alexandrowiczem8, Jerzym Ochma skim (1933-
1996)9, Barbar  Topolsk 10, Marcelim Kosmanem11 i Arturem Kijasem12.
Prowadzi  badania ród owe w archiwach Mi ska, Wilna i Moskwy13.

2 Józef Morzy ( yciorys), w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok
akademicki 1969/70-1971/72 za rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1975, s. 252-253.

3 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1955/1956 za
rektoratu prof. dra Jerzego Suszko, Pozna  1957, s. 95; Kronika Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1956/1957 za rektoratu prof. dra Alfonsa
Klafkowskiego, Pozna  1958, s. 129.

4 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1957/1958 za
rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Pozna  1960, s. 122.

5  G. Labuda, Wspomnienie po miertne. Dzie o yciowe Henryka owmia skiego, „Roczniki
Historyczne”, t. 52 1986, s. 245-248; J. Ochma ski, Henryk owmia ski w: Wybitni historycy
wielkopolscy. Red. Jerzy Strzelczyk, Pozna  1989, s. 391-405 (wyd. II, Pozna  2010, s. 467-
485); D. Matelski, Henryk owmia ski (1898-1984). Wspomnienie, „Gazeta Wyborcza Pozna ”,
nr 209 (4621) z 6 wrze nia 2004, s. 8.

6 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1972/73 –
1974/75 za rektoratu prof. dra habil. Benona Mi kiewicza, Pozna  1976, s. 243; Kronika
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1975-1978 za rektoratu
prof. dra habil. Benona Mi kiewicza, Pozna  1979, s. 282; Kronika Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1978/79 – 1980/81 za rektoratu prof. dra hab.
Benona Mi kiewicza, Pozna  1983, s. 259; Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu za lata akademickie 1984/1985 – 1986/87. Cz  I: 1 wrze nia 1984 – 30 listopada
1985 [za rektoratu prof. dr hab. Franciszka Kaczmarka], Pozna  1999, s. 152.

7  http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_%C5%81owmia%C5%84ski (data dost pu: 11.11.2011).
8  Zob. Stanis aw Alexandrowicz, w: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Miko aja

Kopernika 1945-2004. Materia y do biografii. Red. S awomir Kalembka, Toru  2006, s. 64-65.
9  Zob. Litwa i jej s siedzi od XII do XX wieku. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Jerzemu

Ochma skiemu w sze dziesi t  rocznic  urodzin. Red. Grzegorz B aszczyk i Artur Kijas,
Pozna  1994; D. Matelski, Prof. Jerzy Ochma ski (1933-1996), „Kwartalnik Historyczny",
r. CIV, 1997, nr 2, s. 173-174; ten e, Prof. Jerzy Ochma ski (1933-1996), „Studia Historyczne",
r. XL, 1997, nr 1 (156), s. 144-145; ten e, Prof. Jerzy Ochma ski (1933-1996), „Pozna ski
Rocznik Archiwalno-Historyczny", R. IV (1996), 1997, nr 4, s. 210-211; K. Pietkiewicz,
Profesor Jerzy Ochma ski (4 grudnia 1933 - 15 czerwca 1996), „Lituano-Slavica Posnaniensia.
Studia Historica”, t. 7 (1997), s. 3-16; G. B aszczyk, Jerzy Ochma ski 1933-1996, w: Wybitni
historycy Wielkopolscy. Red. Jerzy Strzelczyk, wyd. II, Pozna  2010, s. 615-631.

10  Zob. M odsza Europa – od redniowiecza do wspó czesno ci. Prace ofiarowane profesor Marii
Barbarze Piechowiak-Topolskiej w siedemdziesi t  rocznic  urodzin. Red. Jan Jurkiewicz,
Roman M. Józefiak i Wojciech Strzy ewski, Zielona Góra 2008.
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Opracowa  dzieje cechów wile skich14, o których prof. owmia ski
pisa , e J. Morzy „uj  na tle porównawczym kwesti  genezy wile skich
statutów cechowych do analogicznych statutów innych miast, w szczególno ci
Krakowa, w ten sposób wyja niaj c wp yw recepcji na kszta towanie ycia
cechowego w Wilnie, /…/ potraktowa  powstanie ustroju cechowego jako wynik
rozwoju gospodarczego miasta”, przez co „/…/ wy oni  si  plastyczny obraz tak
wa nego elementu ycia miejskiego, jakim by y cechy w ich dynamicznym
rozwoju”15.

W dniu 30 czerwca 1962 r. doktoryzowa  si  na podstawie pracy:
„Zaludnienie Wielkiego Ksi stwa Litewskiego i jego regres w wieku XVII”
(Pozna  1962, maszynopis, ss. 925)16, wysoko oceniona przez recenzentów –
prof. zwyczajnych Juliusza Bardacha (1914-2010)17 i Leonida ytkowicza (1910-
1991)18. Za  promotor o rozprawie pisa , e: „autor pierwszy wykorzysta  jako
ród a obliczenia ludno ci Litwy i Bia orusi tej doby, materia y, zawarte

w inwentarzach maj tkowych, a poniewa  ród a operowa y poj ciem dymu,
a nie g ów ludno ci, przeprowadzi  skomplikowane badania nad rozmiarami
zaludnienia tej jednostki gospodarczej. Na tej drodze dokona  oszacowania
zaludnienia Wielkiego Ksi stwa Litewskiego najpierw oko o po owy XVII wieku
w jego momencie kulminacyjnym, a nast pnie w dobie regresu demograficznego
b d cego skutkiem wojen lat pi dziesi tych i sze dziesi tych tego stulecia.

11  Zob. Marceli Kosman, w: Z ota Ksi ga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy prze omu wieków. Red.
Krzysztof Piko ), Gliwice 2001, s. 237; Przez Kresy i histori  po obrze a polityki. Ksi ga
dedykowana Profesorowi Marcelemu Kosmanowi z okazji 70. urodzin i Jubileuszu 50-lecia
pracy nauczyciela, pedagoga i wychowawcy. Red. Iwona Hofman i Wojciech Magu , Toru
2011.

12 Zob. W. liwowska, S ownik Polaków w Rosji Artura Kijasa, „Kwartalnik Historyczny”, r. 110,
2003, nr 2, s. 141-146; Studia z dziejów Europy Wschodniej. Ksi ga pami tkowa dedykowana
profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznic  urodzin. Red. Grzegorz B aszczyk i Piotr
Kraszewski, Pozna  2010.

13 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1959/1962 za
rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Pozna  1963, s. 157 i 191; Kronika Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1962/63 – 1964/65 za rektoratu prof. dra
Gerarda Labudy, Pozna  1967, s. 227.

14  J. Morzy, Geneza i rozwój cechów wile skich do ko ca XVIII wieku, „Zeszyty Naukowe UAM.
Historia”, Pozna  1959, z. 4, s. 3-93.

15  Cyt. za: J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Pozna  1988, s. 409.
16 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1959/1962 za

rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Pozna  1963, s. 157 i 191; Dzieje Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza 1919-1969. Red. Zdzis aw Grot, Pozna  1972, s. 598.

17 Zob. Dzieje kultury prawnej. Ksi ga pami tkowa Profesora Juliusza Bardacha
w dziewi dziesi ciolecie urodzin. Red. Anna Rosner i Marek W sowicz, Warszawa 2004.

18  Zob. Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, edycja 3. Red. Lubomir Mackiewicz i Anna
o na, Warszawa 1993, s. 863; S ownik historyków polskich. Red. Maria Prosi ska-Jackl,

Warszawa 1994, s. 590; Leonid ytkowicz, w: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu
Miko aja Kopernika 1945–1994…, s. 799–800 (fotografia na wk adce po s. 736).
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Umo liwi o to zarysowanie waha  demograficznych od po owy wieku XVII a
do ko ca XVIII stulecia”19. Kontynuuj c badania ony Mistrza – Marii

owmia skiej (1896-1962)20 –  ukaza  w  oparciu  o  ród a  bia oruskie,  litewskie
i rosyjskie – grabie  dóbr kultury i zniszczenia jakie na obszarze Wielkiego
Ksi stwa Litewskiego dokona y wojska rosyjskie w latach 1654-166721.

Swoje zainteresowania naukowe z okresu studiów w Moskwie
pocz tkowo kontynuowa  w Poznaniu, skupiaj c si  na powstaniu dekabrystów
z 1825 r.22, a nast pnie na funkcjonowaniu gospodarki Wielkiego Ksi stwa
Litewskiego23 oraz Europy Wschodniej24. W 1960 r. opublikowa  broszur
o post powych tradycjach Polaków w XV-XVIII wieku25, a pi  lat pó niej
monografi  o dziejach demograficznych Wielkiego Ksi stwa Litewskiego po
naje dzie moskiewskim 1654/1655 r.26, za któr  otrzyma  Nagrod  Indywidualn

19  Cyt. za: J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie…, s. 414.
20  Zob. M. owmia ska, Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku, Wilno 1929 (przedruk:

Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Henryk owmia ski: Wchody miast
litewskich; Maria owmia ska: Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku, Pozna  2005).

21  Zob. A. Rachuba, Wilno pod okupacj  moskiewsk  w latach 1655-1661, „Lithuania”, 1994, nr 2-
3 (11-12), s. 63-72; D. Matelski, Grabie  dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej Obojga
Narodów (1569-1795), Pozna  2005; ten e, Grabie  i restytucja polskich dóbr kultury od czasów
nowo ytnych do wspó czesnych, t. I-II, Kraków 2006.

22  Z tej tematyki zamie ci  recenzje: M.J. Baranowskaja, Dekabrist Niko aj Bestu ew, Moskwa
1954, „Rocznik Dziejów Spo ecznych i Gospodarczych”, t. XVIII, 1956, s. 389-393; Oczerki iz
istorii dwi enia dekabristow, Moskwa 1954, „Rocznik Dziejów Spo ecznych i Gospodarczych”,
t. XVIII, 1956, s. 394-398; Vosstanie debristow, t. XI, Moskwa 1954, „Studia ród oznawcze”,
1958, t. III, s. 294-295; Dekabristy. Novye materia y, Moskwa 1954, „Studia ród oznawcze”,
1958, t. III, s. 295-296.

23  Z tej tematyki zamie ci  recenzje: N.L. Rubinstein, Selskoe chozjajstwo Rossii vo vtoroj po ovine
XVIII v., Moskwa 1957, „Rocznik Dziejów Spo ecznych i Gospodarczych”, t. XXII, 1961,
s. 173-174; Lietuvos valstie i  ir miestel n  gin ai su dvar  valdytojais.  Vol.  I: XVI-XVII
amžiai. Susaré: K. Jablonskis, Vilnius 1959, ss. 366, „Studia ród oznawcze”, t. VI, 1961,
s. 173-174; Belorussija w epochu feodalizma, Tom I, Minsk 1959, „Studia ród oznawcze”,
t. VI, 1961, s. 174-175; Statut Velikogo Knja estwa Litovskogo 1529 g., Minsk 1960, ss. 254,
„Studia ród oznawcze”, t. VI, 1961, s. 204-205; Vasilij Ivanovi Meleško, O torgovle
i torgovych svjazjach Mohileva v XVII v., Minsk 1956, „Trudy Instituta Istorii Akademii Nauk
BSSR”, vyp. 3, Minsk 1958, s. 342-345; E.P. Slossberg, K voprosu ob. izmeneni feodalnoj renty
v Belorussii XVII-XVIII vekov, w: E egodnik po agrarnoj istorii vosto noj Evropy 1958 g., Tallin
1959, s. 105-127, „Rocznik Dziejów Spo ecznych i Gospodarczych”, t. XXII, 1962, s. 300-302;

24  Z tej tematyki zamie ci  recenzj : E egodnik po agrarnoj istorii vosto noj Evropy 1958 g., Tallin
1959, „Rocznik Dziejów Spo ecznych i Gospodarczych”, t. XXII, 1962, s. 282-290;

25  J. Morzy, Z rewolucyjnych i post powych tradycji narodu polskiego. Wiek XV-XVIII, Pozna
1960, ss. 28.

26  J. Morzy, Kryzys demograficzny na Litwie i Bia orusi w II po owie XVII wieku, Pozna  1965, ss.
405 (wydane jako nr 21 Serii Historia: Prace Wydzia u Filozoficzno-Historycznego UAM).
W 1999 r. ksi ka zosta a wydana w obszernych fragmentach w Mi sku w j zyku bia oruskim
bez respektowania praw autorskich. Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Morzy
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Morzy (data dost pu: 13.12.2011).
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III Stopnia Ministra O wiaty i Szkolnictwa Wy szego27. Pisa  tak e
o zagadnieniach szkolnictwa wy szego28.

Nast pnie prof. owmia ski wyznaczy  mu temat badawczy: „Przemiany
gospodarcze wsi bia oruskiej w Nowogródczy nie w XVII-XVIII w.”29, a tak e
podj  prace nad skryptem uniwersyteckim pt. Historia Rosji i ZSRR 1861-
196730. Ostatecznie – wspólnie z prof. Jerzym Ochma skim i doc. Arturem
Kijasem – opublikowa  w 1984 r. Zarys dziejów ZSRR. „By oby to wielkie
wydarzenie – pisa  prof. Grzegorz B aszczyk – gdyby nie ingerencja cenzury
w tekst pracy, b d  co b d , naukowej. Ingerencja by a bolesna. Z opracowania
usuni to bowiem wiele nazwisk, zw aszcza dzia aczy kultury, którzy opu cili
ZSRR i odmówili powrotu (jak np. Michai  Heller), b d  tych, których z ZSRR
ekspulsowano (jak np. Aleksander So enicyn czy Josif Brodski). By  to
pierwszy w j zyku polskim zarys dziejów ZSRR, lecz niestety w tamtych
czasach – w latach osiemdziesi tych – nie móg  by  krytyczny czy cho by wobec
tego pa stwa neutralny. W rezultacie, synteza dziejów ZSRR okaza a si  prac
okaleczon ”31. Rok pó niej – wraz z doc. Zygmuntem Borasem (1928-2008)
i doc. Zbigniewem Dworeckim – og osi  drukiem prac  pt. Sulechów i okolice.
Monografia historyczna (Pozna  1985), która przychylnie zosta a przyj ta przez
lokaln  spo eczno .

Osobne zagadnienie stanowi zainteresowanie Józefa Morzego losami
Polaków w Rosji carskiej i ZSRR. Przez lata robi  wypisy ród owe do tego
zagadnienia, które zwie czy  obszernym opracowaniem32, b d cym ostatni  Jego
publikacj . Ukaza  w artykule losy trzeciego – po Rosjanach i Ukrai cach – pod
wzgl dem liczebno ci narodu Imperium Rosyjskiego. Stanowili Polacy a  40%
kolejarzy, 15% profesorów uniwersyteckich (z tej liczby wywodzi o si  a  10%

27 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1965/66 – 1967/68
za rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1969, s. 718.

28  J. Morzy, Wspó zale no  mi dzy wynikami egzaminów wst pnych a wynikami egzaminów
w toku studiów na Wydziale Filozoficzno-Historycznego UAM, w: Sesja naukowa po wi cona
dydaktyce i sprawom wychowawczym z I rokiem studiów – referaty i dyskusja, Pozna  1964,
s. 345-352.

29 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1965/66 – 1967/68
za rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1969, s. 211; Kronika Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1969/70-1971/72 za rektoratu prof. dra Czes awa

uczaka, Pozna  1975, s. 248.
30 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1968/69 za

rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1969, s. 173; Kronika Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1969/70-1971/72 za rektoratu prof. dra Czes awa

uczaka, Pozna  1975, s. 248.
31 Studia z dziejów Europy Wschodniej. Ksi ga pami tkowa dedykowana profesorowi Arturowi

Kijasowi w 70. rocznic  urodzin. Red. Grzegorz B aszczyk i Piotr Kraszewski, Pozna  2010, s.
6-7.

32  J. Morzy, Udzia  Polaków w walce o w adz  radzieck  i w rozwoju ZSRR, w: Wielki Pa dziernik
i Polacy. Red. Jerzy Ochma ski, Wydawnictwo Pozna skie, Pozna  1987, s. 54-121.
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kadry profesorskiej za o onego w 1919 r. Uniwersytetu Pozna skiego), kilka
procent lekarzy, weterynarzy i aptekarzy. Do 1914 r. w armii carskiej s u y o
oko o 10 tys. oficerów zawodowych oraz oko o 150 tys. o nierzy Polaków
(w latach 1914-1915 liczba polskich rekrutów wzros a do prawie 800 tys.),
a polskiego pochodzenia by o oko o 120 genera ów (dla porównania w 1939 r.
w Wojsku Polskim s u y o zaledwie 97 genera ów)33. W 1921 r. spo ród
zweryfikowanych w Wojsku Polskim 143 genera ów, a  65 (48,1%) pochodzi o
z armii rosyjskiej (dla porównania: 59 czyli 43,7% z armii austriackiej, 12 to jest
8,9% z legionów, czterech czyli  2,9% z armii  Hallera,  a  zaledwie trzech to jest
2,2% z armii niemieckiej). Podobny procent by  w Wojsku Polskim z 30 tys.
oficerów – od chor ego do pu kownika – wywodz cych si  z armii carskiej. Do
najbardziej znanych nale eli: genera  pu kownik (broni) Edmund widzi ski
(1848-1919)34; genera owie porucznicy (dywizji): bracia Dowbor-Mu niccy –
Konstanty (1857-1931, po 1919 r. adwokat w Warszawie)35 i Józef (1867-1937,
gen. broni WP); Eugeniusz de Henning-Michaelis (1963-1939)36, Aleksander
Karnicki (1869-1942); genera owie majorzy (brygady) awansowani na gen. dyw.
WP: Tadeusz Bylewski (1866-1939), Wac aw Iwaszkiewicz (1871-1922), Jan
Jacyna (1864-1930)37, Antoni Kaczy ski (1874-1925), Józef Latour (1853-
1933)38, Józef Le niewski (1867-1921), Antoni Listowski (1865-1927),
Aleksander Osi ski (1870-1956), Gustaw Ostapowicz (1863-1941), Józef
Szamota (1859-1942), W adys aw Wejtko (1859-1933); genera owie majorzy
(brygady): Aleksander Babia ski (1853-1931, pose  do Trzeciej Dumy)39, Stefan
de Latour (1866-1923), W adys aw Poklewski-Kozie  (1866-1921). W 1917 r.
w armii carskiej s u y o prawie 600 pu kowników pochodzenia polskiego, w ród
których byli m.in. pó niejsi genera owie WP: broni – Lucjan eligowski (1865-

33  Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82owie_i_admira%C5%82owie_II_Rzeczypospo
litej_w_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej (data dost pu: 13.12.2011).

34  Zob. J. Woyno, Materia y archiwalne do dziejów polskich formacji wojskowych w Rosji (1914-
1920), http://www.caw.wp.mil.pl/biuletyn/b25/b25_6.pdf (data dost pu: 13.12.2011).

35  Od Romanowów otrzyma : Order w. W odzimierza z Mieczami IV klasy (1904), Order w.
W odzimierza III klasy (1905), Order w. Anny z Mieczami II klasy (1906), Order w. Jerzego
IV klasy (1907), Order w. Stanis awa z Mieczami I klasy (1911), Order w. Anny z Mieczami I
klasy (1915). Zob. -   , w:    

 , http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1455 (data dost pu: 13.12.2011).
36  Od Romanowów otrzyma : Z ota szabla „Za Odwag ” (1915) i Order Or a Bia ego z Mieczami

(1916), a w Polsce – Krzy  Walecznych (1920). Zob. H.P. Kosk, Generalicja polska, t. 2,
Pruszków 2001.

37  Zob. J. Jacyna, 30 lat w stolicy Rosji (1888-1918). Wspomnienia, Warszawa 1926; ten e,
W wolnej Polsce. Prze ycia (1918-1923), Warszawa 1927; ten e, Przed prze omem (1923-1926).
Prze ycia, Warszawa 1929; ten e, Wiosna (1918-1926), Warszawa 1931.

38  Zob.   , w:      ,
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1330 (data dost pu: 13.12.2011).

39  Zob. Cz. Brzoza, K. Stepan, Pos owie polscy w parlamencie rosyjskim 1906-1917. S ownik
biograficzny. Warszawa 2001.
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1947); dywizji – Marian Januszajtis (1889-1973), Kazimierz P awski (1877-
1969), Juliusz Rómmel (1881-1967), Józef Zaj c (1891-1963); brygady – Adam
Bieli ski (1868-1934), Jakub Bohusz-Szyszko (1855-1942), Mieczys aw Boruta-
Spiechowicz (1894-1985), Boles aw Ja wi ski (1882-1935), Gustaw Macewicz
(1879-1933), Mieczys aw Mackiewicz (1880-1954), Kazimierz Orlik- ukoski
(1890-1940), Franciszek Zieli ski (1876-1954). W tej problematyce wyprzedzi
opracowania z lat Trzeciej Rzeczypospolitej, pisane ju  bez ogranicze
cenzuralnych40; np. pomini cie roku mierci genera ów umo liwi o J. Morzemu
wymienienie Kazimierza Orlik- ukoskiego, który zosta  zamordowany
w kwietniu 1940 r. w Charkowie.

Prace Józefa Morzego odznaczaj  si  do  starann  form  literack  –
nieco wzorowan  na mistrzu owmia skim, wnikliw  krytyk  róde , a tak e
solidn  podstaw  ród ow . Wniós  skromn  ilo ciowo, ale warto ciow  cegie k
do nauki historycznej w jej badaniach nad dziejami Europy Wschodniej, ze
szczególnym uwzgl dnieniem Wielkiego Ksi stwa Litewskiego.

W roku akademicki 1961/1962 jako m odszy pracownik nauki by
cz onkiem Rady Wydzia u Filozoficzno-Historycznego UAM41.  Od  1  wrze nia
1962 r. by  adiunktem42, a od 28 marca 1969 r. docentem w Zak adzie Historii
Narodów ZSRR43. W latach 1969-1991 by  cz onkiem Rady Naukowej Instytutu
Historii UAM i Rady Naukowej Wydzia u Filozoficzno-Historycznego (od 1975
r. Wydzia u Historycznego) UAM. W latach akademickich 1969-1973 kierowa
Studium Zaocznym Historii UAM44. W lipcu i sierpniu 1986 r. kierowa
objazdem naukowym studentów historii i archiwistyki do Kijowa, Charkowa
i Moskwy, w którym uczestniczy  m.in. ni ej podpisany. W dniu 22 lipca
w Kinoteatrze „Pozna ” w Charkowie – na pro b  dyrektora M.I. Chodkiewicza
– wyg osi  w j. rosyjskim referat o sytuacji spo eczno-politycznej w Polsce
w ostatnim dziesi cioleciu. Gdy omawia  nadu ycia ekipy Gierka i ich

40  Zob. T. Kryska-Karski, S. urakowski, Genera owie Polski Niepodleg ej,Warszawa 1991; P.
Stawecki, S ownik biograficzny genera ów Wojska Polskiego 1918-1939,  Warszawa 1994; H.P.
Kosk Generalicja polska, t. 1-2, Pruszków 1998-2001.

41 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1959/1962 za
rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Pozna  1963, s. 151.

42 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1959/1962 za
rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Pozna  1963, s. 190 i 195; Kronika Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1965/66 – 1967/68 za rektoratu prof. dra
Czes awa uczaka, Pozna  1969, s. 210.

43 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1968/69 za
rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1969, s. 147, 172 i 545.

44 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1969/70-1971/72
za rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1975, s. 206; Kronika Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1972/73 – 1974/75 za rektoratu prof. dra habil.
Benona Mi kiewicza, Pozna  1976, s. 110.
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internowanie w stanie wojennym – wprowadzi  w os upienie gospodarzy –
a nagrodzony zosta  oklaskami przez kilkuset s uchaczy.

Wyg asza  odczyty naukowe, m.in. dla Ko a Przyjació  Litwy przy TPPR
w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego45. Udziela  tak e
wywiadów prasowych46. Wypromowa  jednego doktora (Jacek Kusz ejko,
Polskie ksi garnie w Rosji od ko ca XIX wieku do 1920 roku, obrona w styczniu
1989 r.) i ponad 200 magistrów, z których Andrzej Furier w 2010 r. uzyska  tytu
profesora nauk historycznych47. Za osi gni cia dydaktyczne trzykrotnie by
wyró niony nagrod  Ministra Szkolnictwa Wy szego i O wiaty48, a tak e
nagrodami Rektora UAM.

By  dzia aczem Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) na UAM.
Cz onkiem PPR i PZPR49, w latach 1962-1966 sekretarzem Komitetu
Uczelnianego na UAM50, a nast pnie do 1969 r. sekretarzem POP na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym UAM51. W grudniu 1982 r. by  wspó za o ycielem
Zwi zku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu52, gdzie kierowa  do 1987 r. Komisj  socjaln 53.

45 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1962/63 – 1964/65
za rektoratu prof. dra Gerarda Labudy, Pozna  1967, s. 228.

46 Uczy, pomaga, wychowuje… Z dr. Józefem Morzym rozmawia  Tadeusz Malinowski, „Gazeta
Pozna ska”, nr 268 z 11 listopada 1964 r.

47  Zob. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=11180
(data dost pu: 13.12.2011).

48 Józef Morzy ( yciorys), w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok
akademicki 1969/70-1971/72 za rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1975, s. 252-253

49 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1959/1962 za
rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Pozna  1963, s. 163.

50 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1962/63 – 1964/65
za rektoratu prof. dra Gerarda Labudy, Pozna  1967, s. 598-599, 621 i 624; Dzieje Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza 1919-1969. Red. Zdzis aw Grot, Pozna  1972, s. 688-689.

51 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1965/66 – 1967/68
za rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1969, s. 148, 152, 212 i 684-685; Kronika
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1968/69 za rektoratu prof.
dra Czes awa uczaka, Pozna  1969, s. 172; Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu za rok akademicki 1969/70-1971/72 za rektoratu prof. dra Czes awa uczaka,
Pozna  1975, s. 249 i 963.

52 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1981/1982-
1983/1984 [za rektoratu prof. dra hab. Janusza Zió kowskiego (1 IX 1981 – 25 I 1982) i prof.
dra Zbigniewa Radwa skiego (1 II 1982 – 31 VIII 1984)], Pozna  1987, s. 289.

53 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1984/1985 –
1986/87.  Cz  I: 1 wrze nia 1984 – 30 listopada 1985 [za rektoratu prof. dr hab. Franciszka
Kaczmarka], Pozna  1999, s. 172-173; Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata
akademickie 1984/1985 – 1986/87. Cz  II: 1 grudzie  1985 – 31 sierpie  1987 [za rektoratu
prof. dr hab. Jacka Fisiaka], Pozna  1999, s. 195 i 197.
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Nie umia  zabiega  o zaszczyty dla siebie. Za dzia alno  spo eczn ,
dydaktyczn  i naukow  odznaczony zosta  Z otym Krzy em Zas ugi (1969)54,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1988)55, a tak e Z ot  Odznak  im.
Janka Krasickiego, Odznak  Honorow  Miasta Poznania, Z ot  Odznak  „Gryfa
Pomorskiego” i Z ot  Odznak  Honorow  TPPR56 oraz  –  na  krótko  przed
emerytur  – Z ot  Odznak  ZNP57.

W stan spoczynku przeszed  31 grudnia 1991 r.58. Nie zerwa  jednak
kontaktów z kolegami z Wydzia u Historycznego UAM, których cz sto
odwiedza  w Collegium Historicum (a  do lipca 2011 r.). W 2001 r. Zak ad
Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UAM zorganizowa  uroczysto
na Jego 80. urodziny, a w 2010 r. Instytut Wschodni UAM uczci  Jego 90.
urodziny podczas konferencji mi dzynarodowej pt. „Trzecia Rzeczpospolita
a Polonia i emigracja” honoruj c albumem pt. Ostatni car z wpisami
uczestników obrad59. Czu  si  doceniony przez m odsze pokolenie badaczy
Europy Wschodniej na UAM. By  cz owiekiem bardzo pogodnym
i towarzyskim; rozmowy cz sto przeplata  anegdotami i dowcipami; lubi  gr
w bryd a. Uwielbia  przyrod , du o czasu sp dza  w swoim letnim domku na wsi
w Klotyldzinie ko o Margonina, nieopodal lasu, gdzie uprawia  ogródek oraz
ch tnie go ci  znajomych i kolegów z rodzinami.

Zmar  w niedziel  16 grudnia 2011 r. w Poznaniu60. Nie doczeka
kolejnej konferencji polonijnej organizowanej przez Instytut Wschodni UAM.
Pochowany zosta  w drugim dniu obrad konferencji – w pi tek 21 pa dziernika
na cmentarzu parafialnym w Tarnowie Podgórnym ko o Poznania. Ceremonia
mia a charakter wiecki. W obecno ci ony i synów z rodzinami oraz
kilkudziesi ciu osób z pozna skiego rodowiska naukowego, nad grobem
po egna a zmar ego dr Genowefa Wojciech-Mas owska, emerytowany

54 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1968/69 za
rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1969, s. 142.

55 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lata akademickie 1987-1990 [za
rektoratu prof. dra hab. Jacka Fisiaka (1 IX 1987 – 14 X 1988) i prof. dra hab. Bogdana
Marci ca (18 XI 1988 – 30 XI 1990)], Pozna  1999, s. 163.

56 Józef Morzy ( yciorys), w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok
akademicki 1969/70-1971/72 za rektoratu prof. dra Czes awa uczaka, Pozna  1975, s. 252-253

57 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lata akademickie 1987-1990 [za
rektoratu prof. dra hab. Jacka Fisiaka (1 IX 1987 – 14 X 1988) i prof. dra hab. Bogdana
Marci ca (18 XI 1988 – 30 XI 1990)], Pozna  1999, s. 272.

58 Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lata akademickie 1990/1991 –
1992/1993 za rektoratu prof. dr. hab. Jerzego Fedorowskiego, Pozna  1996, s. 167; Instytut
Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1956-2006, Pozna  2006, s. 183.

59  Zob. D. Matelski, K. Wasilewski, Sprawozdanie z konferencji „Trzecia Rzeczpospolita a Polonia
i emigracja” zorganizowanej 9-10 grudnia 2010 r. w Poznaniu, „Rocznik Polsko-Polonijny”,
2011, nr 1, s. 295-297 (tam zdj cie uczestników konferencji z Jubilatem).

60  http://www.wspomnijbliskich.pl/11985255?s_source=ppwi_glos (data dost pu: 13.12.2011).
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wyk adowca Instytutu Historii UAM, której opiekunem roku na studiach by
Józef Morzy.

Dariusz Matelski



PROFESOR TADEUSZ WYRWA (1926-2011)

Z kurcz cego si  pokolenia wojennych uchod ców (up yw czasu nie
kieruje si  adnymi ulgami), odszed  kolejny jej wybitny przedstawiciel.
Odmeldowa  si , mimo nie m odzie czego ju  wieku, zbyt wcze nie
i zaskakuj co dla tych, którzy go znali. Nieustannie aktywny, zaanga owany
w sprawy Polski, Polonii, zw aszcza we Francji i Wielkiej Brytanii oraz
jednocz cej si  Europy, wspó pracowa  z Rad  Porozumiewawcz  Bada  nad
Poloni , a nast pnie ze Stowarzyszeniem Naukowym „Polska w wiecie”

w Gorzowie Wielkopolskim oraz z Redakcj
naszego pó rocznika. Niestety, nie otrzymamy ju
od niego kolejnego artyku u, urwa a si
korespondencja, po wielu latach dosy  obszerna.

Urodzi  si  15 marca 1926 r. w Warszawie,
w rodzinie Józefa z zawodu nauczyciela
i Stanis awy, nie jako jedynak, mia  bowiem starsz
siostr  Kazimier . Wojn  i okupacj  ca a rodzina
prze y a na Kielecczy nie, ojciec i syn s u c
w oddziale partyzanckim podporz dkowanym
Armii Krajowej. System polityczny oraz
uzale nienie Polski od ZSRR, co nast pi o ju  pod
koniec drugiej wojny wiatowej, stwarza y dla

wielu polskich patriotów, tak e dla Józefa i Tadeusza Wyrwów, nie mniejsze
niebezpiecze stwo ni  w okresie poprzednim.

Zagro eni represjami, sposobem nielegalnym przedostali si  w 1947 r.
do okupowanych Niemiec. Matka Tadeusza, Stanis awa wkrótce po wojnie
zmar a, a siostra Kazimiera pozosta a w Krakowie. Po niebezpiecznej w drówce
przez kilka granic, Józef i Tadeusz zatrzymali si  w okolicach Hamburga,
znajduj c schronienie w jednym z o rodków dla by ych je ców wojennych
w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Ojciec Tadeusza otrzyma  posad  nauczyciela
w Polskim Gimnazjum i Liceum w Jägerslust, natomiast on sam rozpocz  studia
na wydziale prawa Uniwersytetu w Kiel. Musia  je po dwóch latach przerwa ,
poniewa  okaza o si , e nie maj  szans na sta e osiedlenie si  w którym
z krajów Zachodniej Europy. W po owie 1949 r. udali si  do Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. Jak si  okaza o, i w tym kraju nie dopisa o
im szcz cie. Na pocz tku 1950 r. po zaanga owaniu si  USA w wojn  na
Pó wyspie Korea skim, Tadeusz Wyrwa do wiadczy  szykan za odmow  s u by
wojskowej w armii ameryka skiej. W adze nie przyjmowa y jego wyja nie , e
jest obywatelem polskim, by ym o nierzem polskiego podziemia w latach
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drugiej wojny wiatowej, wreszcie uchod c  politycznym. Po dwóch latach
wyczerpuj cej batalii urz dniczej i medialnej, s d ameryka ski podzieli
wreszcie jego racje i uwolni  go od winy. Nie móg  jednak osiedli  si  na sta e
w USA, tote  powróci  do Europy, zatrzymuj c si  w stolicy Hiszpanii.
Towarzyszy  mu ojciec, który w tym kraju y  i pracowa  a  do mierci w 1972 r.

W Madrycie funkcjonowa  za o ony po wojnie o rodek studencki dla
m odzie y pochodz cej z krajów uzale nionych od ZSRR. W adze hiszpa skie
oferowa y m odym osobom podejmuj cym kontynuacj  studiów na wybranym
kierunku bezzwrotn  pomoc finansow .

Z u atwie  tych oraz mieszkania w madryckim Kolegium w. Jakuba
skorzysta  Tadeusz Wyrwa, rozpoczynaj c studia z zakresu nauk politycznych.
Uko czy  je ze stopniem magisterskim, a w 1958 r. obroni  prac  doktorsk .

Uzyskane wykszta cenie nie pomog o mu w yciowej stabilizacji,
g ównie przez brak mo liwo ci podj cia pracy zawodowej. Wobec takich nie do
przezwyci enia trudno ci, wyjecha  we wrze niu 1959 r. do Francji. Przez rok
pracowa  jako nauczyciel w Polskim Gimnazjum i Liceum w Les Ageux pod
Pary em, a przez nast pne cztery lata jako robotnik w paryskich halach
towarowych. Jednocze nie uczy  si  intensywnie j zyka francuskiego oraz
rozpocz  prac  naukow  pod kierunkiem profesora Rene Capitant’a. Dzi ki
pracowito ci i zdolno ciom obroni  kolejno trzy rozprawy doktorskie, w 1960 r.
z nauk politycznych w PUNO w Londynie, w 1963 r. z nauk prawnych na
Uniwersytecie Paryskim oraz w 1968 r. z literatury i nauk humanistycznych na
Sorbonie.

W 1964 r. los okaza  mu wreszcie przychylno . Zosta  zatrudniony
w Centre National de la Recherche Scientifique w Pary u (CNRS), w którym
uzyska  odpowiednie warunki do pracy naukowej i stabilizacji. Systematycznie
awansuj c, osi gn  szczebel dyrektora studiów, równowa nego z tytu em
profesora uniwersytetu.

Mimo opó nionego startu w badaniach i publicystyce, w ci gu kolejnych
lat pracy uzyska  znacz ce rezultaty w dziedzinie politologii i nauk prawnych,
a tak e najnowszej historii, ze szczególnym uwzgl dnieniem problemów Polski
i polskiej diaspory. Jest autorem kilkunastu ksi ek, wspó autorem podobnej
liczby monografii politologicznych i historyczno-prawnych, kilkudziesi ciu
artyku ów i recenzji opublikowanych w j zykach hiszpa skim, francuskim,
angielskim i polskim. Przez wiele lat wspó pracowa  z Instytutem Literackim
w Maisons – Laffitte, jego artyku y i recenzje redaktor Jerzy Giedroyc
zamieszcza  g ównie w „Zeszytach Historycznych”, a tak e w „Kulturze”.

Aktywnie uczestniczy  w yciu naukowym polskiej emigracji
niepodleg o ciowej. Nale a  do uczestników Kongresu Wspó czesnej Nauki
i Kultury Polskiej na Obczy nie, odbytym w dniach 9-12 wrze nia 1970 r.
w Londynie. Jego referat na temat Geneza, ewolucja i kryzys inteligencji polskiej
jako przoduj cej warstwy, zosta  opublikowany w tomie zwartym, w ród innych
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wyg oszonych wówczas prac. Uczestniczy  w Kongresie Kultury Polskiej na
Obczy nie, zorganizowanym w dniach 14-20 wrze nia 1985 r. w Londynie.
Podczas obrad sekcji historycznej wyg osi  referat zatytu owany Historyk na
obczy nie a najnowsze dzieje Polski, który wzbudzi  du e zainteresowanie.
Zosta  opublikowany, mimo up ywu lat zawarte w nim tezy i s dy nie straci y
aktualno ci, o czym wiadczy odwo ywanie si  do niego wielu historyków
i politologów yj cych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Nie opu ci  III Kongresu Kultury Polskiej na Obczy nie odbytego
w dniach 20-26 sierpnia 1995 r. w Londynie, który w zamiarze organizatorów
mia  na celu ocen  znaczenia i dorobku emigracji niepodleg o ciowej. Znaczn
cz  obrad po wi cono prezentacji o miotomowego wydawnictwa
zatytu owanego zbiorczo Materia y do dziejów polskiego uchod stwa
niepodleg o ciowego 1939-1990. Pierwszy tom zatytu owany W adze RP na
obczy nie podczas drugiej wojny wiatowej 1939-1945, otwiera obszerna
rozprawa Tadeusza Wyrwy na temat Odbudowa w adz Rzeczypospolitej
w Pary u i Angeres wrzesie  1939-czerwiec 1940, w którym scharakteryzowa :

histori  stosunków polsko-francuskich w latach poprzedzaj cych
drug  wojn  wiatow ,
internowanie prezydenta RP, rz du i Naczelnego Wodza w Rumunii,
powo anie W adys awa Raczkiewicza na stanowisko prezydenta oraz
utworzenie rz du gen. W adys awa Sikorskiego na uchod stwie we
Francji,
polityk  „wewn trzn ” rz du polskiego w zwi zku z kl sk
w kampanii wrze niowej 1939 r.,
utworzenie Armii Polskiej we Francji,
polityk  mi dzynarodow  w adz RP,
tworzenie struktur pa stwowych w okupowanej Polsce, podleg ych
w adzom na uchod stwie.

Ocena dzia alno ci rz du gen. Sikorskiego w okresie funkcjonowania na
ziemi francuskiej nie jest, wed ug Tadeusza Wyrwy, jednostronnie pozytywna.
Najwa niejsze jednak by o zapewnienie ci g o ci w znaczeniu prawa
mi dzynarodowego pa stwa polskiego i odbudowa si  zbrojnych.

W 1973 r. Tadeusz Wyrwa przyjecha  do Polski, przyjmuj c zaproszenie
otrzymane z Uniwersytetu Jagiello skiego w zwi zku z organizacj  Pierwszego
Spotkania Uczonych Polskiego Pochodzenia w lipcu tego  roku w Krakowie.
Jego pobyt w Polsce, pierwszy od nielegalnego jej opuszczenia w 1947 r., trwa
dziesi  dni. Wykorzysta  ten czas na spotkania z by ymi o nierzami Armii
Krajowej. W rozmowach z nimi prezentowa  jej histori  tak , jak  ona by a, a nie
jak j  przedstawiano, nie zawsze bez niedomówie  czy zak ama ,
w opracowaniach wydawanych w Polsce Ludowej. To wa ne wydarzenie wed ug
jego w asnych s ów by o „wystarczaj cym dowodem na to, e gdyby do kraju
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je dzi o wi cej ludzi, którzy maj  co  do powiedzenia w sprawach od lat
fa szowanych i nieznanych m odemu pokoleniu, skutki tych fa szerstw by yby
zapewne du o mniejsze /…/”. Wyrazi  wi c odmienne stanowisko od stanowiska
w adz polskich na uchod stwie, wzbraniaj cego przyjazdu emigrantom do
pozbawionej suwerenno ci Polski. Zastosowa y si  do niego m.in. rodowiska
naukowców i pisarzy, przy czym zw aszcza po latach mo na stwierdzi , e
wprowadzony z przyczyny politycznych bojkot stosunków z krajem przyniós  te
skutki odmienne od zamierzonych.

Po zmianach polityczno-ustrojowych zainicjowanych w 1989 r.,
przyje d a  do Polski coraz cz ciej. Ukaza y si  te , wydane m.in. przez
lubelskie „Norbentinum”, jego najnowsze ksi ki. Zacz li go wi c poznawa
i ceni  krajowi czytelnicy. Pierwsz  z nich by a ksi ka zatytu owana Bezdro a
dziejów Polski. Kraj i emigracja po 1 wrze nia 1939 roku. Zako czy  j  pisa
w 1998 r. w Pary u, a kilka miesi cy pó niej by a ju  w polskich ksi garniach.
Oceni  w niej krytycznie, mo e miejscami nawet zbyt surowo, dzieje Polski oraz
dzia alno  Polaków w kraju i na obczy nie od wybuchu drugiej wojny
wiatowej po schy ek XX w. Obiektywizm faktograficzny ksi ki nie budzi

zastrze e , natomiast mo na dyskutowa  z niektórymi s dami i wnioskami
autora formu owanym z pozycji niez omnego patrioty, co mo e prowadzi  do
przeteoretyzowania modelu takiej postawy yciowej. Nic wi c dziwnego, e
ksi ka zosta a zauwa ona przez historyków, politologów i dziennikarzy, którzy
zrecenzowali j  na amach kilku periodyków. Najbli szym prawdy w jej
lapidarnej ocenie wydaje si  by  historyk z Uniwersytetu Opolskiego, profesor
Tadeusz Tarka. W recenzji opublikowanej przez „Tydzie  Polski” (Londyn)
z 17 czerwca 2000 r. napisa , e ksi ka „ czy w sobie elementy rozprawy
historycznej, wspomnie  oraz refleksji dotycz cych wspó czesnych zagadnie
spo eczno-politycznych /…/ Opinie Wyrwy mog  dra ni  czy denerwowa , ale
nie sposób obok nich przej  oboj tnie”.

Kolejna ksi ka, któr  wyda  w Polsce nosi tytu Krytyczne eseje
z historii Polski XX wieku (PWN, Warszawa – Kraków 2000, ss. 580). Autor
w czy  do niej 86 artyku ów i recenzji opublikowanych wcze niej na amach
„Kultury”, „Zeszytów Historycznych” (Pary ), „Pami tnika Literackiego”
(Londyn), a wi c w kraju trudno dost pnych, znanych raczej w skiemu gronu
historyków. Ich wielow tkowa, zró nicowana tematyka historyczna i polityczna
mo e zainteresowa  wielu czytelników, nie tylko specjalistów. W s owie
autorskim Wyrwa napisa : „Zbiór ten przygotowa em z my l  i nadziej , e
przyczyni si  on do lepszego poznania dziejów emigracyjno-krajowych,
nierozerwalnie ze sob  zespolonych, lecz niewystarczaj co znanych, eby móc
wyci gn  z nich nauk  i w a ciwe wnioski, tak bardzo potrzebne dzi  Polsce
znajduj cej si  na bezdro ach w asnej historii”. Nie ulega w tpliwo ci, e cel ten
ksi ka spe nia w sposób satysfakcjonuj cy. Wiele zamieszczonych w niej
tekstów powsta o w wyniku mudnych studiów autora i poszukiwa  róde
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w archiwach francuskich, angielskich i polonijnych. Zyska a pochlebne recenzje
i omówienia, np. Stanis aw Stanuch zwróci  uwag  na to, e „Wyrwa w swoich
ksi kach bywa równie bezkompromisowy wobec swoich, jak i przeciwników.
A to nie jest takie cz ste u naszych autorów /…/ Przenikliwe oko historyka
nieomylnie wy awia z chaosu faktów polsk  niemo no  porozumienia si
i wspólnego, a wi c skuteczniejszego, dzia ania, brak talentów do wyszukiwania
pomostów mi dzy skrajnymi pogl dami, zbyt cz ste wysuwanie na czo o
miernot, bez charakteru, bez wiedzy, bez koncepcji i bez kompetencji.
»Krytyczne eseje« Tadeusza Wyrwy s  istotn  panoram  przyk adów w tym
zakresie /…/ Jest to ksi ka, któr  czyta si  z nies abn cym zainteresowaniem”.
(„Trybuna” z 5 stycznia 2001 r.)

Kolejn  ksi k  wyda o znów lubelskie „Norbertinum”; autor
zatytu owa  j  dosy  odwa nie Pos annictwo historii czasu pogardy i zak amania
(Lublin 2004, ss. 578). Mo na te  odnie  wra enie, e ocenia histori  zbyt
jednostronnie, ale o to pos dza  wytrawnego politologa nie wypada. Mia
natomiast prawo jako pisarz historyczny nada  miejscami subiektywn  ocen
wydarzeniach, kieruj c si  przes aniem, sformu owanym we wst pie, e
pokolenia odchodz ce powinny „zostawi  wiadectwo tego co by o, w dobrym
i z ym znaczeniu: jedno dla zwalczania b dów, eby si  nie powtarza y, drugie
dla przekazania tradycyjnych warto ci – jakie zawsze sprawdza y si
w najtrudniejszych okresach Polski – które powinny przetrwa  i s u y
nast pnym pokoleniom w odbudowie zarówno naszego kraju, jak i naszego
kontynentu /…/ Taka jest przewodnia my l tej ksi ki, bo takie jest pos annictwo
historii, tak jak je rozumiem”.

Autor w czy  do ksi ki 34 rozprawy, w zdecydowanej wi kszo ci
publikowane po raz pierwszy. Chronologicznie obejmuj  one okres
(z niewielkim przekroczeniem) od 1914 r. do pierwszych lat XXI w., natomiast
ich problematyka wi e si  z wydarzeniami w równym stopniu wa nymi dla
Polaków mieszkaj cych w ojczy nie, jak te  za granic . Poruszaj c zagadnienia
le ce u podstaw tzw. Trzeciej Rzeczypospolitej, autor pisze, e odbudow
spo ecze stwa i pa stwa nale y zacz  od walki o prawd . I znowu, jak
w ksi kach poprzednich, wzmacnia ju  wskazane przy innej okazji nasze wady,
a tak e wskazuje nowe. Pisze np.: „Na Zachodzie jest nadmiar emigracyjnych
kronikarzy w asnych dziejów, lecz brak jest historyków Polski, zw aszcza ich
opracowa  w j zykach obcych /…/”. W innym miejscu pisze: „Bezkrytyczny
kult naszych kl sk jest trudny do zrozumienia dla Europejczyków; nie jest dla
nich nauk  historii, lecz raczej mazgajstwem historycznym, bez adnej twórczej
idei”.

Autor obszernie wypowiada si  o przemianach, jakie nast pi y w Polsce
po 1989 r. Analizuje wzajemne relacje mi dzy krajem a emigracj  i Poloni , ale
nie dostrzega w nich pozytywnych rezultatów i korzy ci dla obu stron.
Czytelnicy z pewno ci  prawid owo oceni  warto ci ponadczasowe, i te na co
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dzie , lansowane w ksi kach i artyku ach przez Tadeusza Wyrw  – „historyka
z zami owania, nie z wykszta cenia”, jak sam siebie skromnie okre li
w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” w 1992 r.

Twórczo  naukowa profesora Tadeusza Wyrwy zosta a uhonorowana
przez polskie instytucje emigracyjne i krajowe. Otrzyma  nagrody: „Kultury”
(1991 r.), Zwi zku Pisarzy Polskich na Obczy nie w Londynie (1993 r.), Polskiej
Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta RP Edwarda Raczy skiego w Londynie
(2002 r.), nagrod  im. Jerzego Giedroycia, przyznan  przez Senat Uniwersytetu
Marie Curie-Sk odowskiej w Lublinie (2002 r.).

Od 2007 r. by  doktorem honoris causa Uniwersytetu ódzkiego.
Historycy polscy dedykowali mu ksi g  pami tkow  pt. Nadzieje, z udzenia,
rzeczywisto . Studia z historii Polski XX wieku (2004 r.).

Profesor Tadeusz Wyrwa zmar  21 listopada 2011 r. w wieku 84 lat.
Pochowany zosta  na cmentarzu Montmorency pod Pary em, gdzie spoczywa
wielu wybitnych polskich emigrantów.

Marek Szczerbi ski
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Komunikaty

Short Communications





Apel o wznowienie nagrody za osi gni cia naukowe

Projekt utworzenia Rady Porozumiewawczej Bada  nad Poloni
zaakceptowano podczas konferencji nt. „Emigracja – Kraj. Perspektywy
wspó pracy bada  nad zbiorowo ciami polonijnymi”, odbytej w dniach 21-23

czerwca 1996 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu
Marie Curie-Sk odowskiej w Lublinie.

Rol  inicjatywn  w okre leniu celów
naukowych i organizacyjnych konferencji przypisa
nale y prof. Edwardowi Szczepanikowi (1915-2005),
premierowi ostatniego rz du RP na uchod stwie, a po
z o eniu tej funkcji w grudniu 1990 r. prezesowi
Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie
z siedzib  w Londynie. Wspierali go w tym zakresie,
a zw aszcza w fazie realizacyjnej projektu, prof.
Tadeusz Radzik (1953-2009), prof. Jerzy Skowronek
(1937-1996) i ks. prof. Edward Walewander.
W konferencji wzi li udzia  naukowcy specjalizuj cy
si  w problematyce polonijnej z o rodków krajowych
oraz dzia aj cych na obczy nie.

Powo ana wówczas Rada Porozumiewawcza Bada  nad Poloni
skupiaj c po kilku latach dzia alno ci oko o stu pi dziesi ciu cz onków,
organizowa a konferencje naukowe, inicjowa a realizacj  wybranych tematów
badawczych, wydawa a nieregularnie ukazuj cy si  periodyk pt. „Prace
Naukowe” oraz tomy studiów historyczno-politologicznych.

Podczas walnego zebrania Rady Porozumiewawczej odbytego 12
wrze nia 1999 r. w agowie Lubuskim, ustanowiono nagrod  „Za osi gni cia
w badaniach nad Poloni  i Emigracj ”, nadawan  co trzy lata, wed ug
okre lonych kryteriów. Informacj  o niej w formie komunikatu adresowanego do
rodowiska naukowego opublikowa  „Kwartalnik Historyczny” w numerze

1 z 2001 r.
Wy onienia laureatów dokonywa a dziewi cioosobowa kapitu a, której

przewodzi  prof. Ryszard Sudzi ski (Uniwersytet Miko aja Kopernika
w Toruniu).

Znaczenie nagrody by o wy cznie presti owe, nie wi za a si  z ni
adna forma finansowej gratyfikacji. Rada Porozumiewawcza, jako

stowarzyszenie spo eczne nie maj ce sta ego ród a dochodów mog a pozwoli
sobie tylko na ufundowanie statuetek i dyplomów, wr czanych laureatom.



376

Po raz pierwszy kapitu a wy oni a laureatów w 2000 r., a wr czenie
nagród odby o si  24 pa dziernika w Zielonej Górze. Wr czenie nagród trzeciej
i jak si  okaza o ostatniej edycji, nast pi o 13 pa dziernika 2006 r. podczas
konferencji naukowej nt. „Kongres Polonii Ameryka skiej i jej przywódcy
(1944-2005)”, odbytej w Lubostroniu k. Bydgoszczy. Laureatami w kategoriach”
1. Prace monograficzne; 2. Studia i materia y; 3. Encyklopedie, zostali Krzysztof
Tarka, Tadeusz Wolsza, S awomir Cenckiewicz, Kazimierz Dopiera a i Zbigniew
Piasek.

Zainicjowana przez Rad  Porozumiewawcz  forma honorowania
osi gni  badawczych naukowców z o rodków krajowych i polonijnych
z biegiem lat zyska a satysfakcjonuj c  popularno  i akceptacj . Jednak do jej
kolejnych edycji nie dosz o z przyczyn organizacyjnych i finansowych.

Przypominaj c ide  i krótk  histori  nagrody, pragniemy zaapelowa
o jej wznowienie, wed ug zaktualizowanych kryteriów. Zainicjujemy w tej
sprawie dyskusj , dla której udost pnimy amy pó rocznika.

Zarazem apelujemy do instytucji pa stwowych, wspieraj cych
dzia alno  naukow  oraz instytucji odpowiedzialnych za budowanie
efektywnych relacji na linii kraj-diaspora polska o yczliwe wsparcie naszej
inicjatywy. Uwa amy, e w przypadku wznowienia nagrody, powinno si  j
nazwa  imieniem prof. Edwarda Szczepanika, dzia acza niepodleg o ciowego,
polityka emigracyjnego i naukowca.



Plany organizacyjne, badawcze i wydawnicze Stowarzyszenia Naukowe
„Polska w wiecie”

Zbiorow  inicjatyw  Stowarzyszenia Naukowego „Polska w wiecie”
oraz instytucji z nim wspó pracuj cych zosta a przygotowana i oddana do druku
ksi ga dedykowana ksi dzu arcybiskupowi Szczepanowi Weso emu,
zas u onemu duszpasterzowi polskiej emigracji, która darzy go powszechnym
szacunkiem.

W rodowisku naukowym Gorzowa Wielkopolskiego sylwetk
i dzia alno  arcybiskupa zacz li my bli ej poznawa  dzi ki konferencjom
organizowanym przez Rad  Porozumiewawcz  Bada  nad Poloni  oraz
rozmowami z ich uczestnikami z ró nych o rodków polonijnych, a zw aszcza
z prof. Edwardem Szczepanikiem.

Walne zgromadzenie Cz onków Rady Porozumiewawczej Bada  nad
Poloni , której siedziba w latach 1997-2001 znajdowa a si  w Gorzowie Wlkp.,
w uczczeniu zas ug ksi dza arcybiskupa, nada a mu w dniu 12 wrze nia 1999 r.
godno  cz onka honorowego.

Ksi g  zatytu owan W nieustaj cej trosce o polsk  diaspor , wydajemy
po kilku latach od tego wydarzenia, chocia  jej projekt dojrzewa  od dawna.
Musia y jednak zbiec si  w czasie niezb dne warunki do jej realizacji. Czynione
s  starania, aby uroczysto  wr czenia ksi gi beneficjentowi mog a si  odby
w dniu 2 maja br., tj. w ustanowionym w 2002 r. przez Sejm RP Dniu Polonii
i Polaków za Granic .

W druku znajduje si  tak e opracowanie zbiorowe zatytu owane
Z dziejów harcerstwa w zbiorowo ciach polonijnych w latach 1912-1946, pod
redakcj  L. Nowaka, M. Szczerbi skiego i K. Wasilewskiego. B dzie ono
stanowi o tom pierwszy czterotomowej ca o ci, ukazuj cej dzieje harcerstwa
polskiego dzia aj cego poza krajem. Tom drugi obejmuje jego histori  w latach
1946-2012. Na tom trzeci z o  si  naukowo opracowane ród a dokumentuj ce
dzia alno  harcerstwa polonijnego, natomiast tom czwarty wype ni  biogramy
jego twórców i dzia aczy oraz dokumentacja fotograficzna.

W sferze organizacyjnej planujemy w bie cym roku zrealizowa
nast puj ce konferencje naukowe:

Wybitni dzia acze wychod stwa polskiego i emigracji w XIX – XX w.
(18-19 pa dziernika 2012 r.) – Instytut Wschodni Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Informuj , wychowuj , kszta c . Ksi ka i prasa polska na obczy nie
(21-22 wrze nia 2012 r.) – Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie”
w Gorzowie Wlkp.
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Redakcja przyjmuje na bie co (drog  elektroniczn ) artyku y i inne
teksty do zamieszczenia w:

numerach trzecim i czwartym „Przegl du Polsko-Polonijnego”.
ksi dze dedykowanej ks. dr. Zdzis awowi Malczewskiemu.

Za o enia programowe powy szych publikacji oraz szczegó owe
wytyczne dla autorów znajduj  si  na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.snpws.wordpress.com
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