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Od Redakcji

Trzeci numer pó rocznika po wi camy pami ci o dzia aczu Polonii
ameryka skiej Ryszardzie Ciskowskim.

Mieszkaj c od 1982 r. w USA, utrzymywa  sta e kontakty z w adzami
politycznymi, instytucjami spo ecznymi, gospodarczymi i naukowymi
Bydgoszczy, gdzie pracowa  do stanu wojennego i sk d wyemigrowa  nie
ca kiem dobrowolnie za Ocean.

Nie ustawa  w inicjowaniu i realizacji wielu akcji na rzecz wzmocnienia
wi zi mi dzy Polsk , a rodowiskami Polonii ameryka skiej.

Z jego inicjatywy nawi za y wspó prac  uczelnie w Hartford i w
Bydgoszczy. Kilkakrotnie wspó organizowa  wyjazdy misji gospodarczej
regionu kujawsko-pomorskiego oraz pó nocno-wschodniego Mazowsza do
Nowego Jorku.

Wspomaga  organizowanie wsparcia materialnego dla osób
poszkodowanych powodziami w Polsce. Wspiera  klinik  dzieci c
w Bydgoszczy oraz szko  w Bornem-Sulinowie.

Organizowa  wyk ady i seminaria naukowców polonijnych z USA
w uczelniach bydgoskich. Nieustannie wzbogaca  zbiory Muzeum Dyplomacji
i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za
co otrzyma  tytu  honorowego kustosza tej placówki.

By  dzia aczem Kongresu Polonii Ameryka skiej, pe ni  funkcj
dyrektora krajowego, cieszy  si  du ym uznaniem prezesa Edwarda Moskala.
Koordynowa  dzia alno  patriotyczn  polonijnych stowarzysze  spo ecznych
w Stratford, gdzie mieszka . W tym celu za o y  United Polish Society, którym
kierowa  i zorganizowa  wiele corocznych imprez kulturalnych.

Nale a  do grona dzia aczy Polonia Technica Stowarzyszenie In ynierów
i Techników w Nowym Jorku, pe ni c od kadencji 2000/2001 funkcj  cz onka
zarz du.

Aktywnie uczestniczy  w przygotowaniu i realizacji obchodów 60. lecia
Polonia Technica, odbytych w dniach 19-21 pa dziernika 2001 r. w Nowym
Jorku. Szczególnie du o energii po wi ci  na rozwi zanie problemów
organizacyjnych wynikaj cych z przygotowaniem i opublikowaniem
monograficznego uj cia dziejów tego stowarzyszenia.

By  cz onkiem Komitetu Honorowego Zjazdu Rady Polaków In ynierów
w Ameryce Pó nocnej. W 2007 r. pe ni  funkcj  przewodnicz cego komitetu
upami tniaj cego 65. lecie Polonia Technica.

W czony zosta  do sk adu delegacji Polonii ameryka skiej na dwa
kolejne Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy, odbytych w dniach od 28 kwietnia
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do 3 maja 2001 r. w Warszawie, Pu tusku, Cz stochowie i Krakowie oraz
w dniach 22-26 wrze nia 2007 r. w Warszawie.

Pami tamy Ryszarda Ciskowskiego jako aktywnego, niezawodnego
dzia acza Rady Porozumiewawczej Bada  nad Poloni , której siedziba zarz du
w latach 1997–2001 znajdowa a si  w Gorzowie Wielkopolskim.

Wspó organizowa  za Oceanem wyjazd delegacji Sokolstwa Polskiego
w Ameryce na IX Zlot Sokolostwa Polskiego, odbyty w dniach 2-4 czerwca
2000 r. w Bydgoszczy. Uczestniczy  w nim zarazem jako przewodnicz cy
delegacji Rady Porozumiewawczej.

Nale a  do zespo u organizatorów, powo anego przez Zarz d Rady
Porozumiewawczej dla upami tnienia 75. lecia Fundacji Ko ciuszkowskiej
w Nowym Jorku. Jubileusz ten odby  si  7 czerwca 2000 r. w Muzeum Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Górze.

Jako wiceprzewodnicz cy Rady Porozumiewawczej (od po owy 2001 r.
wiatowej Rady Bada  nad Poloni ), podj  si  organizacji dwutygodniowego

pobytu z urozmaiconym programem w pa dzierniku 2001 r. w USA delegacji
w adz Akademii Polonijnej w Cz stochowie. W tej uczelni znajdowa a si  ponad
rok siedziba Zarz du wiatowej Rady.

Nale a  do zespo u dzia aczy Rady Porozumiewawczej Bada  nad
Poloni , który przygotowa  i zrealizowa  nast puj ce konferencje naukowe:

Polityka zagraniczna Polski w latach 1944–1990 w ocenie emigracji
(13-14 wrze nia 1999 r. w agowie Lubuskim);
Polonia wobec wyzwa  przysz o ci (11-12 wrze nia 2000 r.
w Bydgoszczy);
Przesz o , tera niejszo  i przysz o  Polaków na Wschodzie (8-9
maja 2001 r. w Gorzowie Wlkp.);
I Konferencja Organizacyjna wiatowej Rady Bada  nad Poloni
(24-26 wrze nia 2001 r. w Cz stochowie);
Kongres Polonii Ameryka skiej i jego przywódcy w latach
1944–2006 (12-14 pa dziernika 2006 r. w Lubostroniu
k. Bydgoszczy).

By  g ównym organizatorem przyjazdu profesora Richarda Pipes'a
z USA do Polski i jego naukowego pobytu w Bielsku-Bia ej, Cieszynie
i Bydgoszczy w marcu 2007 r. Wa nym punktem uroczysto ci w Cieszynie,
gdzie urodzi  si  go  zza Oceanu, by a konferencja naukowa na temat: „Stan
wojenny w Polsce – dylematy i kontrowersje po up ywie wier wiecza”,
z wiod cym referatem profesora Harvardu.

Podczas kolejnego pobytu w Polsce, profesor Pipes przyby
26 pa dziernika 2007 r. do Gorzowa Wlkp., na zaproszenie prezydenta miasta,
w adz gorzowskich uczelni, Polskiego Towarzystwa Historycznego
i Stowarzyszenia Naukowego „Polska w wiecie”. Go ciowi ponownie
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towarzyszy  Ryszard Ciskowski, dzi ki któremu uda o si  zrealizowa
konferencj  naukow  oraz spotkanie profesora z m odzie  studenck  naszego
miasta.

Rada Porozumiewawcza Bada  nad Poloni  ustanowi a w 1999 r.
nagrod  „Za osi gni cia w badaniach polonijnych”, nadawan  co trzy lata. Po raz
pierwszy wr czono j  wyró nionym naukowcom z kraju i z zagranicy w dniu
24 pa dziernika 2000 r. w Zielonej Górze.

Utworzone w miejsce Rady Porozumiewawczej Stowarzyszenie
Naukowe „Polska w wiecie” nie zdo a o pozyska  rodków finansowych na
realizacj  kolejnych edycji nagrody. Niezawodnym darczy c  okaza  si  Ryszard
Ciskowski, który ufundowa  nagrody oraz zorganizowa  ich wr czenie w dniu
11 czerwca 2003 r. w Poznaniu (druga edycja) oraz 13 pa dziernika 2006 r.
w Lubostroniu (trzecia edycja).

Apel do w adz oraz wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc
w reaktywowaniu tej nagrody, og oszony w numerze drugim „Przegl du Polsko-
Polonijnego” na razie nie przyniós  efektu.

Powiada si , e nie ma ludzi niezast pionych. Dla niezbyt licznego ale
aktywnego rodowiska naukowego Gorzowa Wielkopolskiego, dla
Stowarzyszenia Naukowego „Polska w wiecie”, odej cie Ryszarda
Ciskowskiego stanowi dotkliw , stale odczuwan  strat .



From the Editorial Board

The third issue of our half-yearly we devote to the memory of Ryszard
Ciskowski, an activisit of the American Polonia.

Living in the US from 1982, he held constant ties with political
authorities as well as the city's social, economic and academic institutions of
Bydgoszcz, where he worked until the martial law in 1981 and from where he
emigrated to the other end of the Ocean.
He never stopped initiation and realizing many actions serving to the tightening
the ties between Poland and the American Polonia.

From his initiative colleges from Hartford and Bydgoszcz began
cooperation. Several times they co-organized economi missions of the Kujawsko-
Pomorski region as well as of the North-easter Mazowsze to New York.

Ciskowski helped organize economic support to the people affected by
the floods in Poland. He also supported a clinic for children in Bydgoszcz as well
as a school in Borne-Sulinowo.

Cisowski organized lectures and seminars of academicians from the
American Polonia at Bydgoszcz colleges. He constantly was enriching the
collection of the Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego of the University
of  Kazimierz  Wielki  in  Bydgoszcz,  for  doing  what  he  received  the  title  of  the
honorary curator of that institution.

He was an activist of the American Polonia Congress where he served as
a national director. He enjoyed respect from the institution's president Edward
Moskal. He coordinated patriotic activity of Polonia associations in Stratford,
where he lived. To do so, he started the United Polish Society that he directed
and with which he organized many annual cultural events.

He belonged to a group of the Polonia Technica in New York, serving as
a member of the board in  the term 2000–2001.

Cisowski took active part in the preparationg and implementation of the
60th anniversary of the Polonia Technica, held on October 19-21 2001 in New
York. Especially a lot of energy he spent to solve the organizational problems
related to writing and publishing of a monographic approach of the history of that
association.

He was a member of the Honorary Committee of the Congress of Polish
Engineers in North America. In 2007 he served as a chairman of the committee
commemorating the 65th anniversary of the Polonia Technica.

He was included into the composition of the Polish American delegation
for two consecutive Congresses of Polonia and Poles Abroad, held from April
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28 to May 3 2001 in Warsaw, Pultusk,  Czestochowa and Krakow as well  as  on
September 22-26 2007 in Warsaw.

We remember Ryszard Ciskowski as an active, reliable activist
Coordinating Council for the Study of the Polish community, which has its head
office in 1997–2001 was in Gorzow Wielkopolski.

He co-organized overseas trip of Polish Falcons of America delegations
for the 9th Rally of Polish Falcons, held on June 2-4 2000 in Bydgoszcz. He also
participated as the chairman of the Coordinating Council delegation.

Ciskowski belonged to the team of organizers appointed by the Board of
Coordinating Council to commemorate the 75th anniversary of the Kosciuszko
Foundation in New York. This anniversary took place on June 7 2000 at the
Muzeum Ziemi Lubuskiej in Zielona Gora.

As vice-chairman of the Rada Porozumiewawcza (from 2001 wiatowa
Rada Bada  nad Poloni ), he undertook the organization of a two-week long stay
in the US of a Akademia Polonijna delegation in October 2001. In the Akademia
Polonijna was the seat of the board of the wiatowa Rada for over a year.

Ciskowski belonged to a team of activists of the Rada Porozumiewawcza
Bada  nad Poloni  that prepared and organized following academic conferences:

Polityka zagraniczna Polski w latach 1944–1990 w ocenie emigracji
(September 13-14 1999 in agow Lubuskim);
Polonia wobec wyzwa  przysz o ci (September 11-12 2000 in
Bydgoszcz);
Przesz o , tera niejszo  i przysz o  Polaków na Wschodzie (May
8-9 2001 in Gorzow Wlkp.);
I Konferencja Organizacyjna wiatowej Rady Bada  nad Poloni
(September 24-26 2001 in Cz stochowie);
Kongres Polonii Ameryka skiej i jego przywódcy w latach
1944–2006 (October 12-14 2006 in Lubostronie near Bydgoszcz).

He was the main organizer of the arrival of Professor Richard Pipes from
the US to Poland and his scientific stay in Bielsko-Biala, Cieszyn and Bydgoszcz
in March 2007. The main point of the ceremony in Cieszyn, where he was born,
was the conference entitled “State martial law in Poland - dilemmas and
controversies after a quarter-century”, with his leading lecture.

The next time he visited in Poland, Professor Pipes arrived 26 October
2007 to Gorzow Wielkopolski, answering the invitation by the city mayor, local
universities in Gorzow, the Polish Historical Society and the Stowarzyszenie
Naukowe „Polska w wiecie”. The visitor was agaim accompanied by Richard
Ciskowski who managed to organize useful research and meeting with young
students.

Rada Porozumiewawcza Bada  nad Poloni  established in 1999 the
award „for achievements in Polish studies”, given every three years. For the first
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time it was awarded to scientists from Poland and abroad on 24 October 2000 in
Zielona Gora.

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie” created instead of the
Rada Porozumiewawcza has failed to raise funds for the implementation of the
next edition of the award. Ryszard Ciskowski proved to be a reliable contributor
who decided to pay for the awards and organized their ceremony on June
11 2003 in Poznan and October 13 2006 Lubostro .

The appeal to the authorities and all people of good will to help in the
relaunch of the award, announced in the second issue of „Review of the Polish-
Polish Diaspora” has so far failed to bring results.

It is said that there are no irreplaceable people. For not too numerous
academic circle of Gorzow Wielkopolski and for the Stowarzyszenie Naukowe
„Polska w wiecie” the departure of Ryszard Ciskowski is severe and constantly
felt loss.



I

Rozprawy i studia

   Articles and Dissertations





Piotr Majer

KIERUNKI I FORMY POLITYKI SPO ECZNEJ
W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pierwsza wojna wiatowa spowodowa a na terytorium przysz ego
pa stwa polskiego olbrzymie szkody gospodarcze, co wynika o w równym
stopniu ze strat bezpo rednich, jakie nios y z sob  dzia ania wojenne, jak i
celowych dzia a  okupantów, traktuj cych ziemie polskie jako ród o surowców
i zaopatrzenia. Powodowa o to ich sta  degradacj  gospodarcz , co dotyczy o
szczególnie ziem Królestwa Kongresowego. W 1918 r. w jego przemy le
znajdowa o zatrudnienie zaledwie 14 % robotników sprzed wybuchu wojny.
Innym dewastuj cym czynnikiem by y migracje ludno ci oraz pobór m czyzn
do wojsk pa stw walcz cych. Mobilizacja na ziemiach okupowanych przez
Niemcy i Austro-W gry obj a wi kszo  m czyzn w sile wieku. Z kolei
Rosjanie opuszczaj c w 1915 r. okupowane dot d ziemie polskie, ewakuowali w
g b Rosji oko o 1,5 mln ludno ci cywilnej. W wyniku kolejnych ofensyw
rosyjskich na froncie z Austri , ewakuowa o si  z Ma opolski w g b Austrii
oko o 0,5 mln osób. W Niemczech znajdowa o si  oko o 0,5 mln polskich
robotników sezonowych szukaj cych pracy z w asnej woli b d  rekrutowanych
przymusowo przez instytucje niemieckie.

Trudna sytuacja, zagra aj ca egzystencji nie tylko pojedynczych osób,
ale i grup spo ecznych, spowodowa a odruch obronny spo ecze stwa poprzez
samoorganizowanie si . Pocz tkowo przybra o ono form  Komitetów
Obywatelskich, kierowanych przez Centralny Komitet Obywatelski. Niemieckie
w adze okupacyjne widz c w tej dzia alno ci elementy pa stwowotwórcze
zast pi y je podporz dkowanymi sobie instytucjami o charakterze
samorz dowym, natomiast dzia alno  charytatywn  podj a utworzona z ich
aprobat , Rada G ówna Opieku cza. Powo a a ona swoje struktury terenowe,
podejmuj c poprzez nie dzia ania obejmuj ce: opiek  nad ludno ci  ubog , nad
dzie mi i m odzie , nad uchod cami; rejestracj  strat wojennych; aprowizacj ;
sprawy odbudowy zniszczonej infrastruktury. W ko cowej fazie wojny
niezmiernie istotnym zadaniem by o udzielenie pomocy powracaj cym z Rosji
uchod com i wygna com.

Po zako czeniu wojny Rada G ówna Opieku cza kontynuowa a
dzia alno . Uzyskiwa a rodki z bud etu pa stwa – oko o 50 %, a pozosta e od
ró nego rodzaju darczy ców. Jednym z istotniejszych by  Polsko-Ameryka ski
Komitet Pomocy Dzieciom, instytucja powsta a w 1920 r. przy udziale
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administracji Stanów Zjednoczonych. Rada rozdysponowa a pomoc o warto ci
ponad 30 mln. dolarów, w czym strona polska partycypowa a w oko o 30 %,
natomiast pozosta e rodki zapewni a strona ameryka ska1.

Rada G ówna Opieku cza zosta a zlikwidowana w ko cu 1920 r., a jej
funkcje przej y w adze rz dowe, samorz dowe oraz organizacje spo eczne.
Prawn  podstaw  ich dzia alno ci stanowi a ustawa o opiece spo ecznej z
16 sierpnia 1923 r.2, która zdefiniowa a jej istot  i cele. Artyku  1 ustawy
stanowi , e opieka spo eczna, mia a by : „zaspokajaniem ze rodków
publicznych niezb dnych potrzeb yciowych tych osób, które trwale lub
chwilowo w asnymi rodkami materialnymi lub w asna prac  uczyni  tego nie
mog , jak równie  zapobieganiem wytwarzaniu si  stanu powy ej okre lonego”3.

Z ustawowej definicji opieki wywodzono, e prawo do niej posiada
ka dy, kto nie móg  zaspokoi  swoich potrzeb yciowych. Sytuacj  te wi zano z
nast puj cymi grupami spo ecznymi:

sierotami, pó sierotami, dzie mi zaniedbanymi oraz zagro onymi
wp ywami z ego otoczenia;
starcami, inwalidami, kalekami, nieuleczalnie chorymi,
upo ledzonymi umys owo;
poszkodowanymi przez dzia ania wojenne;
bezdomnymi;
wi niami po odbyciu kary;
ebrakami, w ócz gami oraz kobietami trudni cymi si  nierz dem.

Podstawowe zadania opieku cze mia  wype nia  samorz d, szczególnie
na poziomie podstawowym – w gminie, traktowanej jako najni sza jednostka
zobowi zana do niesienia pomocy. Teoretycznie prawo do niej posiada  ka dy
obywatel RP, zwi zany z gmin  co najmniej rocznym w niej zamieszkaniem.
Brak takiego zwi zku zwalnia  gmin  od tego obowi zku, a w wypadku
udzielenia pomocy mog a ona da  zwrotu kosztów od gminy w a ciwej.
Wspomniane powinno ci dotyczy y wy cznie opieki indywidualnej. Formy
opieki zbiorowej z o ono natomiast na struktury powiatowe i wojewódzkie.
W tym stanie rzeczy pa stwo przyzna o sobie rol  wiod c  w sprawowaniu
opieki wobec tych, którzy wymagali takiej troski w nast pstwie dzia a
zwi zanych z dobrem pa stwa jako ca o ci, wi c ten stan, z:

sierotami po inwalidach wojennych i po poleg ych b d  zmar ych,
których mier  pozostawa a w zwi zku ze s u ba wojskow ;
weteranach powsta  narodowych;
by ych skaza cach politycznych represjonowanych przez zaborców
za dzia alno  na rzecz niepodleg o ci Polski;
rodzinami powo anych na wiczenia wojskowe.

1 Polityka spo eczna pa stwa polskiego 1918-1935, Warszawa 1935, t. III, s. 294.
2 Dz. U. R. P. 1923, nr 92, poz. 726, Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece spo ecznej.
3 Tam e.
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Pomoc pa stwa wobec pozosta ych potrzebuj cych mia a charakter
po redni, poprzez zasilanie rodkami finansowymi struktur zobowi zanych do
wiadczenia pomocy.

Dzia alno  instytucji pa stwowych by a wspierana przez organizacje
spo eczne, w tym g ównie zwi zane z Ko cio em, takie jak „Caritas „czy
Stowarzyszenie w. Wincentego a Paulo. Wyspecjalizowane formy opieku cze
prowadzi y te  zakony. Bracia Albertyni zajmowali si  np. g ównie bezdomnymi
i w ócz gami, gdy Magdalenki dziewcz tami zagro onymi moralnie. Dzia alno
charytatywn  podejmowa y te  organizacje wieckie powo ane bezpo rednio w
tym celu lub wpisuj ce takie zadania do realizacji w ród innych. Charakter taki
posiada o np. stowarzyszenie Rodzina Policyjna za o one w 1929 r., które oprócz
dzia a  na rzecz rozwoju ycia kulturalnego i towarzyskiego w tym rodowisku,
zajmowa o si  te  opiek , skierowan  g ównie wobec rodzin policjantów
potrzebuj cych wsparcia4. Przez dziesi  lat istnienia skierowa o ono pomoc do
6172 wdów i emerytów, 7564 sierot oraz 1148 dzieci emerytów. Na kolonie
letnie wys ano cznie 19261 dzieci, za  na turnusy lecznicze 2408 dzieci.
Stowarzyszenie prowadzi o 45 przedszkoli, tak  sam  liczb  wietlic oraz pi
burs, gdzie przebywa o cznie 176 dzieci. Poza tym pokrywa o koszty pobytu
107 dzieci w dwóch policyjnych domach dziecka oraz sierot po policjantach
umieszczonych w innych placówkach. Do ywiano równie  dzieci bezrobotnych
– skorzysta o z tej formy pomocy 65 658 potrzebuj cych. Ogó em na cele
charytatywne przeznaczono kwot  w wysoko ci 3 918 054 z , które pochodzi y
ze sk adek, subwencji, dochodów z organizowanych imprez oraz prowadzonych
przedsi biorstw5.

Znacz ca cz  zada  opieku czych realizowana by a jednak przez
instytucje pa stwowe. Wed ug stanu z 1932 r. w kraju istnia y 572 schroniska dla
doros ych z 18023 miejscami oraz 44 zak ady specjalne na 4096 miejsc. W ród
tych ostatnich 17 by o przeznaczonych dla nieuleczalnie chorych – dysponowa y
1397 miejscami; sze  dla upo ledzonych umys owo – dysponowa y 1102
miejscami; pi  dla ofiar nierz du – dysponowa y 303 miejscami. Pozosta e
mia y charakter domów pracy dobrowolnej (osiem) oraz domów pracy
przymusowej (dwa). Ponadto funkcjonowa o oko o siedemset tzw. gminnych
domów ubogich, z których ka dy dysponowa  kilkoma miejscami, dla tej
kategorii potrzebuj cych6.

Spo ród wy ej wymienionych zak adów opieku czych 48,8 %
pozostawa o pod zarz dem w adz samorz dowych, 17,5 % prowadzi y
organizacje spo eczne, 16,9 % stanowi y w asno  fundacji, 15,8 % nale a o do

4 Patrz: R. Litwi ski, Korpus policji w II Rzeczypospolitej. S u ba i ycie prywatne, Lublin 2007,
s. 415-420.

5 Tam e, s. 420.
6 Polityka spo eczna..., t. III, s. 311.
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zgromadze  zakonnych i zwi zków wyznaniowych, a 0,8 % mia o charakter
prywatny7.

Podobnie rozbudowana by a sie  ró nego rodzaju zak adów
opieku czych dla dzieci. W przywo ywanym 1932 r. by o ich 890, w których
przebywa o 44 200 wychowanków. W ród takich placówek odr bn  kategori
stanowi y zak ady specjalne przeznaczone dla dzieci trudnych w wychowaniu, a
tak e niedorozwini tych, kalekich, niewidomych i g uchych.  W sumie zak adów
takich istnia o 56, z 3600 miejscami. Jedena cie zak adów przeznaczonych by o
dla kalek z 630 miejscami, dziewi  zak adów dla dzieci anemicznych – 410
miejsc, 27 zak adów dla dzieci trudnych w prowadzeniu – 2079 miejsc, siedem
zak adów dla dzieci upo ledzonych umys owo – 433 miejsc. Ponadto
funkcjonowa y dwa pogotowia opieku cze oraz internaty dla g uchoniemych i
niewidomych przy szko ach specjalnych.

Dla dzieci, które wymaga y opieki nie z przyczyn zdrowotnych, a
spo ecznych przeznaczono w 1932 r. 890 zak adów, dysponuj cych cznie
44 200 miejscami. By y one prowadzone zarówno przez instytucje pa stwowe,
jak i spo eczne o ró nym statusie. W ród zak adów pa stwowych 61 by o
prowadzonych przez gminy – z 5 229 miejscami, 59 przez powiatowe zwi zki
komunalne – z 2 461 miejscami, 28 przez zwi zki wojewódzkie – z 2 236
miejscami. Pozosta e zak ady opieku cze by y prowadzone przez: zgromadzenia
zakonne – 128 zak adów z 6971 miejscami, zwi zki wyznaniowe – 48 zak adów
z 1899 miejscami, fundacje – 68 zak adów z 4 588 miejscami, osoby prywatne –
12 zak adów z 505 miejscami, ró ne organizacje spo eczne – 471 zak adów
z 9 786 miejscami8.

Oddzielny problem dla ró nych instytucji pa stwa stwarza y osoby
okre lane mianem w ócz gów i ebraków. Pocz tkowo ci ar przeciwdzia ania
niebezpiecze stwom jakie wynika y ze specyficznego statusu takich osób oraz
ograniczenia ich liczby, spoczywa  na samorz dach i instytucjach spo ecznych.
Niektóre zajmowa y si  tylko tym problemem, jak towarzystwa przeciw ebracze.
Prowadzi y np. sprzeda  tabliczek o tre ci „ ebrakom wst p wzbroniony”, a
pozyskiwane t  drog  rodki przeznacza y na zasi ki dla ebraków. Miasta
wypuszcza y natomiast specjalne bony, które ebracy otrzymywali zamiast
gotówki. Dzia ania te nie przynosi y jednak zak adanego efektu. Dlatego stara y
si  je wesprze  instytucje pa stwowe, co wynika o z wydanego w 1927 r.
rozporz dzenia o zwalczaniu ebractwa i w ócz gostwa9. Zdefiniowano w nim te
dwa poj cia, precyzuj c, e za ebraka nale y uwa a  osob  zawodowo
zajmuj c  si  wypraszaniem dla siebie w jakikolwiek sposób ja mu ny. Jako
w ócz g  traktowano natomiast tego, kto bez pracy i rodków do ycia zmienia

7 Tam e, s. 312.
8 Tam e, s. 307.
9 Dz. U. R. P. 1927, nr 92, poz. 823, Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia

14 pa dziernika 1927 r. o zwalczaniu ebractwa i w ócz gostwa.
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stale miejsce swojego pobytu, bez intencji znalezienia zatrudnienia. Przepisy
rozporz dzenia, o czym stanowi  jego art. 4, mia y te  zastosowanie wobec osób,
które w wyniku hazardu, nadu ywania alkoholu b d  narkotyków, doprowadzi y
si  do stanu uzasadniaj cego korzystanie z opieki spo ecznej, oraz wobec osób,
które pobieraj c wsparcie z opieki spo ecznej jednocze nie wzbrania y si
podejmowania wskazywanej im pracy dostosowanej do ich si  i mo liwo ci.
Rozporz dzenie postanawia o, e walka z osobami o takim statusie mia a by
prowadzona z wykorzystaniem trzech rodzajów zak adów, tj. domów pracy
dobrowolnej, domów pracy przymusowej oraz przytu ków. Te ostatnie by y
przeznaczone dla ebraków i w ócz gów w z ym stanie zdrowia, natomiast
pozostali mieli by  umieszczani w zak adach wykorzystuj cych w terapii zaj cia
zarobkowe.

S uszne rozwi zania wprowadzone rozporz dzeniem, by y nimi niemal
wy cznie w sferze intencji. Dla ich zrealizowania brakowa o bowiem
elementarnego rodka, jakim mia y by  zak ady przyuczaj ce pensjonariuszy do
samodzielnego zdobywania rodków do ycia. W Warszawie zak ad
odpowiadaj cy intencjom rozporz dzenia zosta  uruchomiony dopiero w 1934 r.,
jako Dom Rozdzielczy. Trafiali do niego zatrzymani ebracy i w ócz dzy, a
nast pnie w zale no ci od decyzji s du lub innego organu, kierowano ich do
w asnych rodzin obowi zanych do opieki nad nimi, do gmin w których
zamieszkiwali na sta e, lub do jednego z trzech rodzajów zak adów dla nich
przeznaczonych. Warszawski Dom Rozdzielczy móg  by  elementem takiej
polityki, bowiem miasto sto eczne dysponowa o domem pracy przymusowej w
Orzyszewie, który powsta  staraniem Warszawskiego Wojewódzkiego Zwi zku
Mi dzykomunalnego Opieki Spo ecznej i pozostawa  pod jego zarz dem. W
innych województwach sytuacja w tej dziedzinie by a jednak zdecydowanie
trudniejsza, przez co przepisy rozporz dzenia pozostawa y w znacznej cz ci
martwe.

Opieka spo eczna i jej instytucje zapewnia y pewnej niewielkiej cz ci
spo ecze stwa bezpiecze stwo egzystencji w sensie dos ownym. Pozosta e grupy
spo eczne nie by y w tak dramatycznej sytuacji, niemniej przyjmowane przez
pa stwo rozwi zania poprawia y b d  os abia y tak rozumiane poczucie
bezpiecze stwa. Podstawowe znaczenie w ród nich spe nia y regulacje dotycz ce
rynku pracy, bowiem pewno  egzystencji zwi zana by a z posiadaniem
zatrudnienia.

Bezrobocie, które jak si  okaza o by o trwale zwi zane z Drug  RP,
pojawi o si  niemal wraz z niepodleg o ci , przybieraj c od razu bardzo znaczne
rozmiary. Zwi zane to by o ze zniszczeniami okresu wojny, które dotkn y w
wielkim stopniu przemys , powrotem do kraju zdemobilizowanych o nierzy
oraz uchod ców, a tak e przeludnieniem wsi, powoduj cym trudne do
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statystycznego uchwycenia bezrobocie agrarne, przenoszone do miast10. Tote
ju  pierwszy rz d polski zaliczy  przeciwdzia anie bezrobociu do
najwa niejszych zada . Odnosi  si  do tego jeden z wniosków na Rad
Ministrów z tego okresu, tak rysuj cy t  sytuacj : „Kraj stoi przed bezrobociem
szerokich mas ludowych. Z Niemiec wraca oko o 700 tysi cy je ców cywilnych i
wojennych. Z Rosji wraca jeszcze 150 tysi cy wygna ców. Rzesze te zostan
prawdopodobnie powi kszone przez pracowników warsztatów i fabryk, które w
obecnych warunkach ekonomicznych mog  zawiesza  swe czynno ci. Rz d wi c
musi si  liczy  z tym, i  w kraju b dzie oko o miliona ludzi pozbawionych
pracy”11.

Pocz tkowe przeciwdzia anie bezrobociu mia o charakter dora ny,
przybieraj c form  zasi ków pieni nych oraz robót publicznych. Akcj
udzielania zasi ków rozpocz to w Warszawie w ko cu grudnia 1918 r., w odzi,
w Zag biu oraz w innych miastach by ej Kongresówki w pierwszych dniach
stycznia nast pnego roku. Prowadzono j  za po rednictwem specjalnych
komitetów lokalnych z o onych z przedstawicieli administracji ogólnej,
samorz du, instytucji opieki spo ecznej, pracodawców i pracowników.
Pocz tkowo pomoc realizowano w formie zapomogi pieni nej, której wysoko
zale a a od liczby osób w rodzinie bezrobotnego. Poniewa  przy jej
przydzielaniu zdarza y si  malwersacje, zast piono j  wiadczeniami w naturze.
Równie  ta forma nie wyeliminowa a nadu y 12, a by a znacznie trudniejsza
organizacyjnie. Powrócono wi c do wiadcze  pieni nych, co pod koniec
1919 r. uregulowa a ustawa o dora nej pomocy dla bezrobotnych13. Ustala a ona
kategorie osób upowa nionych do pomocy, jej wysoko  oraz form , a tak e
niezb dne kwestie organizacyjne.

Drugim rodkiem dora nym maj cym przeciwdzia a  bezrobociu by y
roboty publiczne, których organizowaniem zajmowa  si  mia  powo any ju
16 stycznia 1919 r., odr bny resort14. Planowano zatrudnienie oko o 200 tys.
osób, które mia y by  wykorzystane przy pracach pomiarowych, wodoci gowo-
kanalizacyjnych, melioracyjnych, irygacyjnych i innych. Ich organizatorem

10 Autorzy pracy Bezrobocie w ród ch opów, og oszonej przez Instytut Gospodarstwa Spo ecznego,
szacowali zb dn  ludno  na wsi na 2371 tys. osób. Dotyczy o to wszystkich grup wiekowych,
szczególnie jednak m odzie y, której ponad 50 % nie znajdowa o produkcyjnego zatrudnienia.
Znacznie gorzej sytuacja ta wygl da a w ród dziewcz t, spo ród których ponad 80% nie mog o
liczy  na jakiekolwiek zatrudnienie, zob szerzej L. Landau, J. Pa ski, E. Strzelecki, Bezrobocie
w ród ch opów, Warszawa 1939, s. 226 i nast.

11 Polityka spo eczna..., t. II, s. 133.
12 Otrzymane produkty, a tak e karty ywno ciowe stawa y si  przedmiotem handlu.
13 Dz. U. R. P. 1919, nr 89, poz. 483, Ustawa tymczasowa z dnia 4 listopada 1919 r. o dora nej

pomocy dla bezrobotnych.
14 D.P.P.P. 1919, nr 8, poz. 118, Dekret o utworzeniu Ministerstwa Robót Publicznych.

Ministerstwo to istnia o do 1931 r. Zosta o zlikwidowane na skutek oszcz dno ci
wprowadzonych w aparacie administracji pa stwowej w zwi zku z deficytem w bud ecie. Jego
funkcje przej  cz ciowo Fundusz Bezrobocia oraz Ministerstwo Opieki Spo ecznej.
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mia y by  instytucje samorz dowe i spo eczne, otrzymuj ce rodki publiczne na
zatwierdzone przedsi wzi cia. Niedostatek tych rodków, a tak e inne
przeszkody nie pozwoli y na realizacj  zak adanej wielko ci zatrudnienia w tej
formie. W czerwcu 1919 r. przy robotach publicznych zatrudniono ponad 90 tys.
bezrobotnych, przy czym w kolejnych miesi cach liczba ta spada a.

Ogromne rozmiary bezrobocia destabilizowa y bezpiecze stwo
wewn trzne pa stwa, bowiem pozbawieni pracy podejmowali ró nego rodzaju
dzia ania protestacyjne. Tylko niewielka cz  z nich przybiera a form  pró b,
petycji czy wysy ania delegacji do w adz; wi kszo  odbywa a si  w formie
gwa townych wieców, manifestacji i pochodów, zajmowania si  starostw czy
urz dów wojewódzkich. Te formy protestu oceniano jako gro niejsze od
podobnych z udzia em robotników pracuj cych, bowiem cechowa a je wi ksza
determinacja spowodowana skrajn  n dz . Niektórzy powiatowi komendanci
policji oceniali nawet, e g ównym ród em niepokojów spo ecznych na ich
terenie byli w a nie bezrobotni, w zwi zku z czym wyst powali z postulatami do
w adz administracyjnych i Ministerstwa Robót Publicznych o organizowanie
ró nych form pracy i pomocy dla bezrobotnych celem uspokojenia
niekorzystnych nastrojów. Podczas interwencji policji cz sto dochodzi o do star
bezpo rednich, które nierzadko poci ga y za sob  ofiary miertelne.

Do pierwszych wyst pie  bezrobotnych dosz o wkrótce po odzyskaniu
niepodleg o ci. Ju  13 grudnia na pl. Teatralnym w Warszawie odby a si
manifestacja oko o 800 osób domagaj cych si  pracy i kuchni dla bezrobotnych.
Podobne postulaty zg aszali reemigranci, których w styczniu 1919 r. w liczbie
oko o 6 tys. osób zakwaterowano w skrajnie trudnych warunkach w barakach na

oliborzu w Warszawie. Równie  oni domagali si  pracy oraz transportu dla
wyjazdu w rodzinne strony.

Pocz tkowe wyst pienia bezrobotnych nie powodowa y przeciwdzia ania
policji. Do pierwszej interwencji dosz o 24 marca 1919 r. podczas wiecu na pl.
Kercelego. Przyby y oddzia  Policji Komunalnej okaza  si  jednak bezsilny,
bowiem po stronie bezrobotnych opowiedzieli si  cz onkowie Milicji Ludowej15.
Pierwsze tragiczne w skutkach wyst pienie bezrobotnych mia o miejsce w
Warszawie w lipcu 1919 r. Po uruchomieniu robót publicznych zg osi o si  do
nich oko o 50 tys. osób. Tylko cz  z nich przyj to, reszta podj a prac  bez
formalnego zatrudnienia. W adze nie chcia y im zap aci , a ponadto
zapowiedziano redukcj . W odpowiedzi 3 lipca 1919 r. w miejscach pracy
odby y si  masówki, po czym kilkutysi czny t um ruszy  w kierunku Sejmu
celem wr czenia pos om swych da . Policja zst pi a mu drog , a nie mog c
pochodu zatrzyma , otworzy a ogie , zabijaj c trzech i rani c kilku
robotników16.

15 J. awnik, Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918-1939, Warszawa 1979, s. 413.
16 Tam e.



24

Wyst pienia bezrobotnych, dezorganizuj ce sytuacj  wewn trzn  w
kraju, towarzyszy y niezmiennie pierwszemu okresowi niepodleg o ci,
zmieniaj c wy cznie swoj  intensywno . Ich nasilenie nast pi o w 1921 r. w
zwi zku z demobilizacj  armii po wojnie polsko-sowieckiej oraz dalszym
nap ywem reemigrantów. Kolejna fala wyst pi a w 1923 r. na tle nasilenia walk
strajkowych, które doprowadzi y do wypadków w Krakowie i innych miastach.

Wobec systematycznie nap ywaj cych do MSW meldunków o
wyst pieniach bezrobotnych i bardzo zró nicowanej akcji policji, minister spraw
wewn trznych W. Sikorski wyda  okólnik z 9 marca 1923 r. stwierdzaj cy, e
„katastrofalny wzrost dro yzny wywo a  w niektórych miejscowo ciach Pa stwa
t umne i publiczne demonstracje bezrobotnych”. Wobec tej sytuacji, rz d podj
starania dla z agodzenia doli bezrobotnych oraz opanowania dro yzny.
Zobowi za  wojewodów by we w asnym zakresie podejmowali równie  walk  z
dro yzn . W okólniku podkre lono jednocze nie, e rz d odpowiedzialny za
utrzymanie porz dku w kraju, nie mo e zamyka  oczu na wykorzystywanie
trudnej sytuacji dla siania zam tu i chaosu. St d minister poleci : „z ca
cis o ci  zbada  rodowisko kieruj ce demonstracjami publicznymi i wszystkie

jednostki z ej woli, wywo uj ce zam t dla zam tu przy pomocy wszystkich
rodków prawnych obezw adni .” Zaleca  jednocze nie przeciwdzia anie

organizowaniu zebra  masowych i pochodów bezrobotnych, przede wszystkim
drog  pertraktacji, a dopiero gdyby nie da o to rezultatu, przy pomocy policji17.

Jakkolwiek dzia ania policji i w adz administracyjnych ogranicza y
cz stotliwo  i rozmiary wyst pie  bezrobotnych, to jednak nie by y w stanie im
zapobiec. Przybiera y one przy tym nowe formy, np. zajmowania sklepów i
magazynów ywno ciowych. dano równie  zasi ków, które chwilowo
agodzi y trudn  sytuacj . W adze bezpiecze stwa w wi kszo ci wyst pienia te

traktowa y jako „zagro enie bezpiecze stwa” lub „zak ócanie porz dku
publicznego” i odpowiada y na nie represjami, które z up ywem czasu stawa y
si  coraz cz stsze.

Ograniczona skuteczno  dora nych form przeciwdzia ania bezrobociu,
jak równie  dzia a  policyjno-administracyjnych, musia a prowadzi  do podj cia
dzia a  systemowych, w ród których rol  podstawow  przypisywano
po rednictwu pracy. Jego elementy zosta y odziedziczone po pa stwach
zaborczych, co powodowa o, e w poszczególnych cz ciach kraju urz dy tym
si  zajmuj ce funkcjonowa y na podstawie odmiennych przepisów i w
zró nicowanej strukturze organizacyjnej. W by ym zaborze austriackim istnia y
np. samorz dowe biura po rednictwa pracy dzia aj ce na podstawie ustawy z
1904 r., w by ym zaborze niemieckim wiod c  rol  odgrywa y miejskie urz dy
pracy pozbawione w zasadzie podstawy prawnej, a w by ym zaborze rosyjskim
tej formy dzia alno ci w zasadzie nie znano. Pierwsza próba ujednolicenia tej

17 Tam e, s. 418.
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struktury zosta a podj ta bardzo szybko, bowiem ju  w styczniu 1919 r., czego
dotyczy  dekret o organizacji pa stwowych urz dów po rednictwa pracy18.
Poleca  on tworzenie takich urz dów, które mia y by  lokowane g ównie w
miastach powiatowych. Dekret jako cel ich dzia alno ci wskazywa  prowadzenie
po rednictwa pracy dla wszystkich kategorii pracowników, prowadzenie
doradztwa zawodowego oraz gromadzenie bie cych informacji dotycz cych
rynku pracy.

Pa stwowe urz dy po rednictwa pracy powstawa y pocz tkowo do
dynamicznie – do ko ca 1922 r. utworzono 89 takich jednostek.  W 1920 r.
pracodawcy zg osili do nich ponad 229 tys. wolnych miejsc pracy, z których przy
udziale urz dów obsadzono 88 674; w 1921 r. zg oszono 228 871 wolnych
miejsc pracy, z których obsadzono 97 023; w 1922 r. zg oszono 327 767 wolnych
miejsc pracy, z których 144 354 obsadzono19. Taka efektywno  zosta a uznana
za niewystarczaj c , co sk oni o kolejnych ministrów skarbu szukaj cych
oszcz dno ci w bud ecie do przygotowania projektu dotycz cego zniesienia
pa stwowych urz dów po rednictwa pracy i przekazania ich zada  samorz dom.
Propozycja ta nie zosta a ostatecznie zrealizowana, niemniej cz  urz dów
uleg a likwidacji. Ich miejsce zaj y struktury zajmuj ce si  po rednictwem
pracy, lecz powi zane z ro nego rodzaju organizacjami spo ecznymi, co
regulowa a ustawa z czerwca 1924 r. o spo ecznym po rednictwie pracy20.
Rozwój tych struktur by  dynamiczny, bowiem ich liczba z roku na rok
wzrasta a. W 1926 r. zarejestrowano ich 165, a w 1929 r. ju  324. W okresie
kryzysu gospodarczego ich ilo  uleg a zmniejszeniu, do 293 w 1932 r.

Biura po rednictwa pracy o charakterze spo ecznym organizowa y
g ównie zwi zki zawodowe. W przywo ywanym 1932 r. spo ród 293 biur o
takich charakterze, do zwi zków zawodowych nale a o 177, przy czym 90 z nich
nale a o do zwi zków zawodowych robotniczych, 73 do zwi zków zawodowych
pracowników umys owych, 14 do zwi zków zawodowych s u by domowej.
Dziesi  by o powi zanych z organizacjami pracodawców, szesna cie ze
stowarzyszeniami dobroczynnymi, dziewi dziesi t z instytucjami okre lanymi
jako inne21.

Trzecim podmiotem po rednicz cym w znajdowaniu pracy by y osoby
traktuj ce t  dzia alno  na zasadach komercyjnych, jako ród o dochodu. Ta
forma zarobkowania istnia a na ziemiach polskich w okresie zaborów. W
niepodleg ej Polsce nie cieszy a si  ona uznaniem, co wynika o zarówno z
nierzetelno ci niektórych koncesjonowanych biur po rednictwa pracy, jak i

18 D.P.P.P. 1919, nr 11, poz. 127, Dekret o organizacji pa stwowych urz dów po rednictwa pracy i
opieki nad wychod cami.

19 Polityka spo eczna..., t. II, s. 140.
20 Dz. U. R. P. 1924, nr 58, poz. 585, Ustawa z dnia 10 czerwca 1924 r. o spo ecznym

po rednictwie pracy.
21 Polityka spo eczna..., t. II, s. 143.
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uznania ich za konkurencj  wobec pa stwowych biur po rednictwa pracy.
Sytuacja prawna tych podmiotów zosta a uregulowana w 1921 r. ustaw  o
zarobkowym po rednictwie pracy22. By a ona do  restrykcyjna, bowiem nie
tylko wprowadzi a system koncesji na wykonywanie zarobkowego po rednictwa
pracy, ale wi za a prawo otrzymania koncesji wy cznie z osobami, które w
chwili wydania ustawy prowadzi y ju  takie biura. Zabrania a te  prowadzenia
po rednictwa pracy dotycz cego s u by domowej – z odroczonym terminem
obowi zywania do 1929 r., bowiem ten zakres us ug powodowa  najwi cej skarg.
Wymienione ograniczenia spowodowa y, e liczba takich biur systematycznie
mala a. W 1921 r., a wi c w czasie przyj cia ustawy, by o ich 108, a w 1932 r.,
ju  tylko 2823. Koncentrowa y one swoj  dzia alno  g ównie w dziale
pedagogiczno-wychowawczym oraz artystów widowiskowych.

Drugim narz dziem pa stwa u ywanym dla zapewnienia minimum
egzystencji osobom o statusie bezrobotnych, by  system ubezpiecze .  Dora ne
jego elementy zastosowano od prze omu lat 1918/1919. Rozwi zanie ca o ciowe
wprowadzono wraz z uchwaleniem 18 lipca 1924 r. ustawy o zabezpieczeniu na
wypadek bezrobocia24. Powo ywa a ona Fundusz Bezrobocia jako osob  prawn ,
który mia  gromadzi  rodki na wyp at  ubezpiecze . Pocz tkowo ta forma
zabezpieczenia obj a robotników powy ej 18 roku ycia, ze wszystkich
zak adów przemys owych zatrudniaj cych powy ej pi ciu robotników. Nowela z
25 marca25 obni y a granic  wieku do lat 16 i obj a obowi zkiem
zabezpieczenia zak ady pracy zatrudniaj ce pi ciu pracowników – cznie
robotników i pracowników umys owych.

Pierwotnie ustawa nie obejmowa a robotników zatrudnionych w
przedsi biorstwach i zak adach pracy pa stwowych i samorz dowych. Ten stan
prawny zmieni o rozporz dzenie z 25 czerwca 1932 r., moc  którego robotnicy w
tych przedsi biorstwach pozostawali poza system ubezpiecze  tylko w
wypadkach, je li ich zak ad pracy zapewnia  im dostateczne zaopatrzenie w
okresie ich bezrobocia26.

Podstawowy element systemu – Fundusz Bezrobocia, tworzono z wp at
wnoszonych przez zak ady pracy w wysoko ci 2% zarobków, z dop at Skarbu
Pa stwa ustalonych na 50 % rycza towej kwoty nale nej Funduszowi z tytu u

22 Dz. U. R. P. 1921, nr 88, poz. 647, Ustawa z dnia 21 pa dziernika 1921 r. o zarobkowym
po rednictwie pracy.

23 Polityka spo eczna..., t. II, s. 145.
24 Dz. U. R. P. 1924, nr 67, poz. 650, Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek

bezrobocia.
25 Dz.  U.  R.  P.  1930,  nr  3,  poz.  18, Ustawa z dnia 25 marca 1929 r. o zmianie niektórych

postanowie  ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
26 Dz. U. R. P. 1932, nr 57, poz. 546, Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. w

sprawie rodzajów przedsi biorstw i zak adów pracy pa stwowych i samorz dowych oraz
kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegaj cych obowi zkowi zabezpieczenia na
wypadek bezrobocia.
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wp at oraz z kar pieni nych ci ganych za przekroczenia przepisów ustawy,
zw aszcza za przekroczenie przewidzianego terminu wp aty.

Prawo do wiadcze  z Funduszu nabywa  bezrobotny po przepracowaniu
w ci gu roku co najmniej 20 tygodni w zak adach podlegaj cych obowi zkowi
zabezpieczenia, o ile zg osi  w ci gu miesi ca informacje o rozwi zaniu najmu.
Przepisy te zmodyfikowano w 1932 r. w ten sposób, e okres wyczekiwania
przed u ono do 26 tygodni, a mo liwo  wyst pienia o zasi ek dotyczy a ca ego
roku. Przys ugiwa  on uprawnionemu przez 13 tygodni w ci gu roku, z tym, e
okres ten móg  zosta  wyd u ony do 17 tygodni – pod warunkiem dysponowania
przez Fundusz odpowiednimi rodkami.

Wysoko  zasi ku wynosi a zasadniczo 30 % zarobków uzyskiwanych
przez ubezpieczonego w ci gu 13 tygodni przed zwolnieniem z pracy. Do tak
obliczonego zasi ku zasadniczego dochodzi  dodatek rodzinny w wysoko ci
5-20 % podstawy wymiaru zasi ku, uzale niony od liczby osób w rodzinie.

Odr bne zasady korzystania z Funduszu Bezrobocia dotyczy y
robotników sezonowych oraz tzw. cz ciowo bezrobotnych, tj. zatrudnionych nie
wi cej ni  trzy dni w tygodniu. Generalnie zostali oni obj ci tym wiadczeniem
dopiero w wyniku nowelizacji ustawy dokonanej w 1932 r, przy czym sk adka
ich dotycz ca wynosi a 4 % ich zarobków – a nie 2 % jak pozosta ych, i op aca
j  w równych cz ciach ubezpieczony oraz pracodawca.

Ubezpieczony traci  prawo do zasi ku, je eli nie przyj  odpowiedniej
pracy oferowanej mu przez publiczne po rednictwo pracy lub je li nie stosowa
si  do przepisów ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia lub jej
rozporz dze  wykonawczych.

Ustawa z 18 lipca 1924 r., podstawowa dla systemu ubezpiecze  od
bezrobocia, dotyczy a generalnie robotników, pomijaj c inne grupy pracownicze,
a zw aszcza pracowników umys owych. Mankament ten zosta  wyeliminowany
ustaw  z 28 pa dziernika 1925 r.27, która na przeci g dwóch lat obj a
ubezpieczeniem równie  t  grup  zawodow . To prowizoryczne rozwi zanie
zosta o uchylone rozporz dzeniem Prezydenta RP z 24 listopada 1927 r., które
jednocze nie stworzy o odr bny kompleks ubezpiecze  spo ecznych dla
pracowników umys owych28. Administracj  nimi prowadzi y pocz tkowo cztery
zak ady ubezpiecze  pracowników umys owych – w Warszawie, Lwowie,
Poznaniu i Królewskiej Hucie, które w 1934 r. scalono w jeden Zak ad
Ubezpiecze  Pracowników Umys owych.

27 Dz. U. R. P. 1925, nr 120, poz. 863, Ustawa z dnia 28 pa dziernika 1925 r. o zmianie niektórych
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

28 Dz. U. R. P. 1927, nr 106, poz. 911, Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24
listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umys owych.
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wiadczenia dla tej grupy zawodowej ta na wypadek bezrobocia by y
trojakie:

zasi ek;
op acanie przez Zak ad sk adki za ubezpieczenie na wypadek
choroby;
zapomoga na podró  w razie otrzymania zatrudnienia poza miejscem
dotychczasowego zamieszkania.

Podstaw  dla ustalenia wymiaru zasi ku stanowi a przeci tna p aca
podstawowa z ostatnich 12 miesi cy sk adkowych. Zasi ek sk ada  si  z cz ci
zasadniczej wynosz cej 30 % podstawy wymiaru zasi ku w przypadku osób
samotnych, lub 40 % tego wymiaru, w przypadku osób maj cych na utrzymaniu
rodzin . Ulega  zawieszeniu, tak jak w przypadku robotników, w przypadku
uzyskania zatrudnienia, a tak e w kilku innych sytuacjach, w tym na czas
wicze  wojskowych i s u by wojskowej, aresztu prewencyjnego oraz

przebywania w sanatorium.
Liczba bezrobotnych korzystaj cych z ubezpieczenia na wypadek utraty

zatrudnienia zale a a z jednej strony z koniunktury gospodarczej, z drugiej z
wysoko ci rodków jakimi dysponowa  Fundusz Bezrobocia. Splot tych dwóch
czynników sprawi , e najwi ksza liczba korzystaj cych z Funduszu nast pi a w
marcu 1931 r. i wynosi a 207 564 osób. Stanowi o to 26,7 pobieraj cych zasi ek
na sto ubezpieczonych. W 1933 r., g ównie na skutek malej cych rodków
Funduszu Bezrobocia, liczba pobieraj cych zasi ek wynosi a przeci tnie 49 394
osoby na miesi c, co dawa o 7,1 osób na sto ubezpieczonych. W przypadku
pracowników umys owych najwi cej osób pobiera o zasi ek w 1932 r., tj. rednio
22 725 osób miesi cznie (9,4 na sto ubezpieczonych). W roku nast pnym liczba
pobieraj cych zasi ek spad a do 14 470 osób miesi cznie, co stanowi o 6,25 % w
stosunku do ogó u ubezpieczonych29.

Fundusz Bezrobocia, oprócz podstawowej dzia alno ci z tytu u ustawy z
18 lipca 1924 r., organizowa  ró nego rodzaju akcje wspieraj ce bezrobotnych
nie posiadaj cych uprawnie  do pobierania zasi ku. Generalnie adresowane one
by y do:

robotników, którzy wyczerpali ustawowy okres zasi kowy;
pracowników umys owych nie podlegaj cych ustawie z 18 lipca
1924 r.;
zredukowanych robotników z zak adów pa stwowych;
szeregowców przeniesionych do rezerwy lub stale urlopowanych.

29 Polityka spo eczna..., t. II, s.  157.
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Dzia ania na rzecz tych grup przybiera y zró nicowane formy, przy czym
dominowa a pomoc dora na przez udzielanie zapomóg lub do ywianie
bezrobotnych i dostarczanie im opa u.

Zapomogi udzielano bezrobotnym utrzymuj cym si  samodzielnie i
jedynie z w asnej pracy najemnej, nie posiadaj cych w asnego maj tku ani
adnych sta ych lub niesta ych dochodów. Je eli w rodzinie prowadz cej

wspólne gospodarstwo domowe, prawo do zapomogi posiada o kilku
bezrobotnych, przyznawano j  tylko ywicielowi rodziny. Z tej formy pomocy
najwi cej osób skorzysta o w 1926 r., bowiem obj to ni  86 461 robotników oraz
7 370 pracowników umys owych. W latach nast pnych liczba korzystaj cych z
niej spada a, co wynika o zarówno z polityki pa stwa, które uzna o tak  form
pomocy za demoralizuj c , jak i braku rodków na koncie Funduszu Bezrobocia.
W to miejsce zacz to preferowa  pomoc udzielan  w naturze. Uprawnienia do
korzystania z niej uzyskiwali bezrobotni zarejestrowani w pa stwowych
urz dach po rednictwa pracy, którzy wyczerpali zasi ki ustawowe i zapomogi
dora ne lub nie posiadali prawa do ich pobierania. Otrzymywali wiadczenia
ywno ciowe i opa owe w rozmiarach uzale nionych od stanu rodzinnego.

Obostrzenie ograniczaj ce t  form  pomocy, stanowi  wymóg partycypacji
samorz du w jej udzielaniu. To powodowa o, e wyst powa a ona g ównie w
wa niejszych o rodkach gospodarczych, w których miejscowe samorz dy
podj y udzia  finansowy w wysoko ci po owy kosztów.

Od polowy lat 20. XX w. w dzia aniach na rzecz ograniczenia bezrobocia
powrócono do organizowania robót publicznych. Akcj  t  koordynowa
ustanowiony przez Rad  Ministrów komitet, z o ony z siedmiu ministrów pod
przewodnictwem ministra opieki spo ecznej. Przyj  on zasad , e roboty
publiczne winny by  prowadzone przez zwi zki komunalne i organizacje
spo eczne, dysponuj ce rodkami dostarczonymi przez pa stwo w formie nisko
oprocentowanych po yczek. Roboty publiczne na tych zasadach zacz to
prowadzi  od 1925 r. Zatrudnienie przy nich znalaz o wówczas 14 579 bezro-
botnych. W latach nast pnych liczba zatrudnionych wzrasta a i wynosi a: w
1926 r. – 33 002, w 1927 r. – 34 196, w 1928 r. – 32 878. W 1929 r. liczba
zatrudnionych przy robotach publicznych spad a do 25 85330, co by o jednym
z nast pstw rozpoczynaj cego si  wielkiego kryzysu gospodarczego.

Przesilenie gospodarcze, które nast pi o po okresie pomy lnej
koniunktury, odbi o si  dramatycznie na rynku pracy, powoduj c narastaj ce
bezrobocie. Jego dok adne rozmiary nie s  znane, niemniej wed ug
wiarygodnych szacunków liczba osób pozbawionych pracy w miastach waha a
si  w 1935 r. pomi dzy 830 tys. a 1 156 tys. Oznacza o to, e w szczytowym
momencie bezrobocie obj o przesz o 30 proc. robotników, a w 1935 r. 26 proc.
Dane te nie oddawa y jednak pe nej skali problemu, nie obejmowa y bowiem

30 Tam e, s. 163.
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osób cz ciowo bezrobotnych, tzn. pracuj cych mniej ni  sze  dni w tygodniu i
otrzymuj cych odpowiednio ni sze wynagrodzenie. Przy uwzgl dnieniu tej
kategorii osób przyjmuje si , e bezrobocie obj o nie mniej ni  45 proc.
zatrudnionych robotników oraz ok. 190-250 tys. pracowników umys owych.
Narastaj ca skala problemu ogranicza a mo liwo ci Funduszu Bezrobocia. Gdy
w 1929 r. 75 proc. bezrobotnych korzysta o z ustawowej pomocy finansowej, to
w latach 1933 i 1934 ju  tylko 6 proc.31.

Zasi g i skala kryzysu gospodarczego zagra a y dos ownie egzystencji
wielu rodzin, szczególnie dotkni tych bezrobociem. Poziom ich wy ywienia
spad  o 35 % poni ej uznawanego za minimalny. By  te  o 28 proc. ni szy ni
spo ycie w pozosta ych rodzinach robotniczych. Badania przeprowadzone przez
lekarzy wskazywa y, e niemowl ta w rodzinach bezrobotnych mia y niedobór
wagi 0,58 kg i wzrostu 1,9 cm. Dzieci w wieku od dwóch do siedmiu lat
odpowiednio o 0,97 i 4,2 cm; w wieku szkolnym – 2,2 kg i 3,1 cm. W ród
niemowl t zaliczano do niedo ywionych 59 %, w ród dzieci przedszkolnych
78 %, za  w ród dzieci szkolnych ju  84 %. Inne badania ankietowe pokaza y, e
17,6 % dzieci rodziców bezrobotnych nie otrzymywa o kolacji, a 7,6 % nie
dostawa o obiadu. Natomiast 4,2 % zamiast obiadu jad o suchy chleb lub
ziemniaki na wodzie. Odsetek dzieci otrzymuj cych codziennie przy obiedzie
mi so si ga  17,4 %, najwi ksza cz  – 54,7 % jad a tylko zup 32.

Rodziny bezrobotnych nie by y w stanie p aci  komornego. Dlatego te
cz sto eksmitowano je z mieszka . Inne przyjmowa y dodatkowych lokatorów.
Wynajmowano ju  nie ca e pokoje, ale poszczególne k ty pokoju, co
powodowa o, e obok siebie mieszkali obcy ludzie. Na sto zbadanych mieszka
jednoizbowych zajmowanych przez rodziny bezrobotnych w 34 mieszka o po 4-5
osób, w 33 dalszych 6-7 osób, w 17 po 8-9, a w 7 po 10 i wi cej. Osoby, które
utraci y mieszkanie, nie mog y pozwoli  sobie na wynaj cie innego, gdy  nie
mieli na to rodków finansowych. Wielu eksmitowanych bezrobotnych nocowa o
w schroniskach dla bezdomnych lub podejmowa o budow  ró nych „bieda
domków” w okolicach miast33. Warunki egzystencji tych ludzi by y straszne.

Nieznana wcze niej skala kryzysu i jego skutki pokaza y s abo
pa stwa, które nie by o w stanie efektywnie wspomaga  nawet najbardziej
potrzebuj cych. Pod koniec 1929 r., kiedy kryzys dopiero narasta , utworzono
pomoc specjaln  dla bezrobotnych, opart  jednak na innych zasadach ni
zlikwidowana niewiele wcze niej pomoc dora na. Podczas gdy ta ostatnia
uzale nia a pobieranie zapomóg od wyczerpania zasi ków z tytu u ustaw
ubezpieczeniowych, to do pomocy specjalnej kwalifikowano bezrobotnych,
którzy utrzymywali si  samodzielnie i wy cznie z w asnej pracy najemnej, a nie
posiadali ani maj tku ani adnych sta ych i niesta ych dochodów równych

31 Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s. 36-52.
32 H. Krahelska, S. Pruss, ycie bezrobotnych. Badania ankietowe, Warszawa 1933, s. 48-51.
33 Tam e.
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zapomodze lub j  przewy szaj cych. Ponadto pomoc specjaln , w
przeciwie stwie do pomocy dora nej, wykonywanej za po rednictwem Funduszu
Bezrobocia, powierzono zwi zkom samorz dowym przy pomocy i pod nadzorem
wojewodów.

Wysoko  rodków, które pa stwo o y o na pomoc specjaln  i trudno ci
bud etowe sprawi y, e ju  w grudniu 1930 r. ograniczono kr g osób
uprawnionych do korzystania z zapomóg, a tak e ich wysoko , wynosz c
45-60 z  miesi cznie. Okrojon  pomoc pieni n  zniesiono zupe nie jesieni
1931 r., zast puj c j  pomoc  ywno ciow , koordynowan  przez specjalnie
utworzony Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia przy Radzie Ministrów.

rodki na ten cel Komitet mia  zdobywa  odwo uj c si  g ównie do ofiarno ci
spo ecznej, a tak e skromnych sum uzyskiwanych od pa stwa. Poniewa  te
ród a zasilania okaza y si  nieskuteczne, wiosn  1932 r. Komitet zosta

zlikwidowany i zast piony Funduszem Pomocy Bezrobotnym, powo anym
rozporz dzeniem Prezydenta34. Nowa instytucja do walki ze skutkami kryzysu
zosta a uniezale niona od ofiarno ci spo ecze stwa – coraz bardziej zubo a ego,
bowiem podstawowe dochody mia a czerpa  ze specjalnie ustalonych op at od
dóbr i towarów powszechnego u ytku – cukru, piwa, arówek elektrycznych,
zu ytego gazu, oraz rzeczy zbytkownych – biletów wst pu na imprezy
rozrywkowe, stawek w totalizatorze, schowków bankowych, przebywania w
godzinach nocnych w zak adach gastronomicznych i salach bilardowych. Te
ród a zasilania by y znacznie pewniejsze, ale i one przynosi y dochody

niewspó mierne do potrzeb.
Rozwi zania preferuj ce ró ne formy pomocy pieni nej – wobec skali

potrzeb oraz kurcz cych si  dochodów pa stwa – nie mog y by  skuteczne.
Zosta y wi c uzupe nione now  instytucj  – Funduszem Pracy, utworzonym
ustaw  z 16 marca 1933 r.35. Mia  on g ównie aktywizowa  zawodowo
bezrobotnych. Dlatego zosta  uzupe niony Funduszem Inwestycyjnym, którego
g ównym celem by o zatrudnianie bezrobotnych poprzez finansowanie
gospodarczo uzasadnionych robót publicznych lub robót o znaczeniu
publicznym36.

Pog biaj cy si  kryzys gospodarczy przy braku skuteczno ci dzia a
pa stwa podejmowanych na rzecz os abienia jego skutków, powodowa y
radykalizacj  nastrojów spo ecznych, co mia o bezpo redni wp yw na stan
bezpiecze stwa wewn trznego. Zacz  si  on gwa townie pogarsza  w 1931 r.,
kiedy zdesperowani robotnicy coraz cz ciej bierne formy sprzeciwu zast powali
czynnymi, a w tym g ównie akcjami strajkowymi. Rok 1931 by  jeszcze na ogó

34 Dz. U. R. P. 1932, nr 74, poz. 664, Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23
sierpnia 1932 r. o pomocy bezrobotnym.

35 Dz. U. R. P. 1933, nr 22, poz. 163, Ustawa z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy.
36 Dz. U. R. P. 1933, nr 85, poz. 636, Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27

pa dziernika 1933 r. o Funduszu Inwestycyjnym.
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pod tym wzgl dem spokojny i zaznaczy  si  tylko drobnymi strajkami. Ich
znaczne nasilenie nast pi o w 1932 r. – dosz o wówczas do 55 strajków, w
których uczestniczy o blisko 40 tys. robotników. W 1933 r. strajków by o ju
blisko 150, a w 1934 r. ich liczba zbli y a si  do dwustu37.

Narastaj cy ruch strajkowy by  g ównie konsekwencj  obni ania p ac
przez w a cicieli przedsi biorstw, a tak e innych ich dzia a  zmierzaj cych do
redukcji kosztów. Popularn  tego form  by y tzw. wi tówki, czyli og aszane
przez przedsi biorc  dni wolne od pracy, za które robotnicy nie tylko nie
otrzymywali wynagrodzenia, ale nie przys ugiwa y im te  zasi ki z tytu u
bezrobocia. Coraz cz ciej w a ciciele podejmowali te  decyzje o zamkni ciu
fabryk, co redukowa o i tak nisk  liczb  miejsc pracy. W obradach sejmowych
bezskutecznie postulowano, aby ka dy przedsi biorca, który likwidowa  fabryk ,
ponosi  koszty bezrobocia spowodowanego przestojem jego zak adu.
Podstawowym czynnikiem przeciwdzia aj cym tego typu decyzjom pozostawali
wi c sami robotnicy, walcz cy w ten sposób o swój byt. Od po owy lutego do
po owy marca 1932 r., kierowani tymi intencjami strajkowali górnicy Zag bia
D browskiego. Niewiele pó niej wybuch y liczne strajki w zak adach
w ókienniczych, g ównie w odzi. Jesieni  do tej formy protestu odwo ali si
transportowcy w Gdyni, a wkrótce potem zastrajkowa o 11 tys. robotników
przemys u naftowego.

Ruch strajkowy w latach kryzysu nie tylko wzrasta  liczbowo, ale
zmienia  si  tak e jako ciowo, przybieraj c nowe formy. Cz stym zjawiskiem
by o np. okupowanie przez robotników zak adów pracy, kiedy planowano ich
unieruchomienie. Ta forma strajku, jako najbardziej ostra i nieprzejednana,
zyska a sobie miano strajku polskiego. Jeszcze bardziej radykaln  jego odmian
by  strajk „czarny”, cz cy w sobie elementy okupacji zak adu pracy z g odówk
protestuj cych. Strajki tego rodzaju mia y z regu y dramatyczny przebieg i
wywo ywa y w spo ecze stwie silne poruszenie. Pierwszy o tym charakterze
strajk wybuch  w lutym 1932 r. w hucie szk a „Hortensja” w Piotrkowie.
Najg o niejszy by  jednak strajk w kopalniach w gla „Mortimer” i „Klimontów”
w marcu 1933 r., gdzie robotnicy przeciwstawili si  w ten sposób zamiarom
zatopienia szybów jako nierentownych.

Inn  cech  ruchu strajkowego by a jego narastaj ca d ugotrwa o ;
ci gn y si  one niekiedy kilka tygodni, a nawet miesi cy, jak strajk w ókniarzy
bia ostockich w 1932 r. Apogeum ruchu strajkowego nast pi o w 1933 r.
Protestowa o wtedy oko o 90 tys. górników trzech zag bi – Krakowskiego,
D browskiego i Górno l skiego, oraz oko o 100 tys. w ókniarzy w odzi i
okolicznych miejscowo ciach. Obydwa by y po czone z szeregiem burzliwych i
krwawych zaj , a protestuj cy uzyskali wsparcie w innych o rodkach
przemys owych, co grozi o nadaniem im cech strajku powszechnego.

37 Polityka spo eczna..., t. I, s. 128.
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Protestom robotników towarzyszy y protesty na wsi. Polega y one
najcz ciej na strajkach-bojkotach, gdy ch opi – nierzadko z ca ego powiatu, nie
przywozili ywno ci na targi i jarmarki, protestuj c w ten sposób przeciwko
nadmiernym op atom rogatkowym i targowym. Protesty, przeradzaj ce si  w
starcia z policj , mia y te  cz sto miejsce przy okazji wi t ludowych czy innych
manifestacji. Ko czy y si  niekiedy ofiarami miertelnymi, jak zaj cia w

apanowie (pow. Bochnia) w czerwcu 1932 r., gdzie zgin o czterech ich
uczestników, czy w pow. leskim w lipcu 1932 r., gdzie zgin o kilkudziesi ciu
ch opów, a paruset odnios o rany.

Jeszcze wi ksze rozmiary przybra y walki w czerwcu 1933 r.,
przypominaj ce w niektórych swych przejawach ruch powsta czy.
Bezpo rednim ich powodem by y najcz ciej egzekucje podatkowe,
przeprowadzane z ca  bezwzgl dno ci  po wsiach przez komorników
s dowych. Walki te rozwin y si  w powiatach rzeszowskim, a cuckim, a
zw aszcza ropczyckim. Na wie  o krwawych zamieszkach w Kozodrzy (pow.
Ropczyce) ruszyli z pomoc  masowo ch opi ze wsi i powiatów s siaduj cych, co
spowodowa o dalsze krwawe ofiary, zarówno po stronie protestuj cych jak i
policjantów38.

Podobnie ko czy y si  manifestacje robotnicze. W styczniu 1931 r.
policja u y a broni rozpraszaj c demonstracje bezrobotnych w Kielcach, Rypinie,
Czortkowie, Chodzie y i Radomsku39. Rok pó niej w czasie demonstracji
bezrobotnych w Paruszowcu zgin y dwie osoby, a kilka odnios o rany. W lutym
na tle strajku górników w walkach z policj  zgin o dwóch robotników
Koszelewie, dwóch w Czeladzi i jeden w Nowym Bytomiu. W marcu w zwi zku
z jednodniowym strajkiem powszechnym dosz o do zaburze  w ywcu, w
których zgin y cztery osoby.

Podobna  sytuacja  istnia a  w  1933  r.  W  lutym  w  Goleszewie  na  l sku
Cieszy skim z powodu zakazu wiecu w sprawie zasi ków dla bezrobotnych
nast pi a walka z policj , w której zgin  jeden z robotników, a czterech innych
oraz trzech policjantów odnios o rany. W marcu podczas strajku w ókniarzy w
Pabianicach zgin o czterech robotników, a w odzi jeden. W czerwcu w
Ch cinach pod Kielcami w czasie strajku policja odda a salw  do robotników nie
chc cych si  rozej . Zgin  jeden z nich, a kilku innych oraz policjantów
odnios o obra enia. W lipcu 1933 r. w zwi zku ze strajkiem policja u y a broni
w Supra lu (pow. bia ostocki). Zgin o dwóch robotników, kilku zosta o
rannych.

Nie by o spokoju równie  na kresach wschodnich. I tam rozwija y si
walki ch opskie, a niezale nie od tego ukrai scy nacjonali ci organizowali
zamachy i napady na polskich urz dników, dzia aczy politycznych i urz dy

38 Tam e, s. 227.
39O represjach policyjnych wobec ruchu robotniczego zob. szerzej, J. awnik, Represje policyjne...,

dz. cyt.
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pa stwowe. Stosowano terror pod has em „Lachy za San”. Wyst pienia te
spotyka y si  z reakcj  organów w adzy publicznej, a w tym g ównie Policji
Pa stwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza, co zaostrza o i tak napi t  sytuacj ,
w której antagonizmy klasowe by y pot gowane narodowo ciowymi.

Ogó em w pierwszej po owie lat trzydziestych XX w. w walkach
ulicznych, których pod o em by  kryzys gospodarczy oraz trudna sytuacja
proletariatu miejskiego i wiejskiego, zgin o ponad 70 robotników i ch opów, a
dalszych kilkuset odnios o rany. Ofiary by y te  po stronie policji i innych s u b
pa stwowych – zarówno miertelne, jak i zwi zane z obra eniami cia a40. Stan
bezpiecze stwa i porz dku publicznego uleg  wówczas gwa townemu za amaniu.

Po latach kryzysu, a po nich g bokiej depresji, Polska w drugiej po owie
1937 r. i w latach 1938–1939 ponownie wesz a w stadium wzgl dnej
koniunktury. O ywienie nast pi o g ównie w przemy le, czego nast pstwem by
wzrost liczby pracuj cych – z 587 tys. w styczniu 1935 r. do 787 tys. w styczniu
1939 r. Zmiany w zatrudnieniu poci gn y za sob  wzrost p ac nominalnych,
które w 1937 r. osi gn y poziom przedkryzysowy, a w 1938 r. przekroczy y go
o 13 proc. Mia o to bardzo du e znaczenie dla robotników, gdy  pozwala o nie
tylko na stopniowe zwi kszanie konsumpcji ywno ci, ale te  umo liwi o
przeznaczenie cz ci pieni dzy na zakup wyrobów przemys owych, ochron
zdrowia, nauk  itp..

Mimo du ego wzrostu zatrudnienia nie uda o si  ograniczy  bezrobocia.
Wed ug oficjalnej statystyki liczba zarejestrowanych osób poszukuj cych pracy
nigdy nie spad a w latach 1936–1938 poni ej 450 tys. Z jednej strony ros o
zatrudnienie w przemy le, o ywi y si  rzemios o i handel, co wp yn o na
zwi kszenie liczby pracuj cych, a równocze nie zwi ksza a si  liczba osób
poszukuj cych pracy. By  to paradoks pozorny, wynikaj cy ze sta ego dop ywu
do miast bezrobotnych mieszka ców wsi oraz dorastaj cej m odzie y.
Bezrobocie osi gn o wi c cechy strukturalne, charakteryzuj ce si  tym, e
nawet w okresie o ywienia gospodarczego nie istnia y mo liwo ci zapewnienia
pracy wszystkim doros ym mieszka com Polski.

Warunki ycia bezrobotnych by y niezmiennie bardzo ci kie. Popraw
sytuacji gospodarczej odczu y natomiast inne grupy ludno ci miejskiej.
Zwi kszy y si  dochody przedsi biorstw, ros y obroty w rzemio le i handlu, co
pozwala o osi ga  wy sze zyski. W czasie kryzysu rolnego w gorszej sytuacji
znale li si  natomiast kupcy na wsi i rzemie lnicy, którzy produkowali na
potrzeby rolnictwa, gdy  ponownie dotkn y ich skutki za amania.

Sytuacja wewn trzna w kraju w tym czasie polepszy a si  i uspokoi a. W
miastach systematycznie spada a liczba strajków robotniczych. Równie  na wsi
zaznaczy a si  zmiana nastrojów po burzliwych latach 1932–1937. Wp yn a na

40 A. Próchnik, Pierwsze pi tnastolecie Polski niepodleg ej (1918-1933), Warszawa 1983,
s. 379-380.
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to jednak nie tylko poprawa sytuacji gospodarczej, lecz tak e wiadomo
rosn cego niebezpiecze stwa ze strony Niemiec i odczuwana powszechnie
potrzeba solidarno ci w obliczu zagro enia pa stwa.
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Kierunki i formy polityki spo ecznej w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej

Directions and forms of social policy in the Second Polish Republic
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Streszczenie

Autor omawia polityk  spo eczn  kolejnych rz dów Drugiej Rzeczypospolitej.
Lata 1918–1939 nale a y do niezwykle trudnych. M ode pa stwo musia o
dopiero wytworzy  struktury opieki nad najbardziej potrzebuj cymi, w tym
zw aszcza bezrobotnymi, których liczba w pierwszych latach niepodleg o ci stale
ros a.

Summary

The author writes about social policy of consecutive governments of the Polish
Second Republic. Years 1918–1939 were one of the most difficult ones. The
young country still had to produce care facilities for the most needy, including
the unemployed whose number constantly grew in the first years of
independence.



Romuald Turkowski

RADA NARODOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA
UCHOD STWIE WOBEC TERRORU NIEMIECKIEGO

I SOWIECKIEGO W OKUPOWANEJ POLSCE (1939–1945)

1. Powstanie polskiego przedstawicielstwa parlamentarnego na emigracji

Polska  napadni ta  we  wrze niu  1939  r.  przez  Trzeci  Rzesz  i  ZSRR
ponios a kl sk . Pa stwa te podj y decyzj  o niedopuszczeniu do odrodzenia si
jakiejkolwiek namiastki pa stwowo ci polskiej. Zamiar ten nie powiód  si .
Wkrótce na terenie Francji utworzone zosta y polskie instytucje pa stwowe
mimo, e konstytucja nie przewidywa a takiej formy dzia alno ci w adz
pa stwowych. Ju  w pa dzierniku 1939 r. w adze RP postanowi y powo a  organ
parlamentarny, który stanowi by forum dyskusji o dzia aniach na rzecz
odzyskania niepodleg o ci Polski przez przedstawicieli partii politycznych
obecnych na emigracji we Francji. Politycy z otoczenia gen. W adys awa
Sikorskiego uwa ali, e ani Sejm ani Senat nie mo e si  zebra  „w wy onionym
zmniejszonym sk adzie, gdy  nie by oby to mo liwe ze wzgl dów
technicznych”. Uwa ano te , e gdyby nawet obie izby si  zebra y to i tak nie
znalaz yby uznania, gdy  „nie wyra a y opinii kraju, woli spo ecze stwa
i obecnego kierunku rz du”1.

Po dwumiesi cznej dyskusji postanowiono powo a  w Pary u Rad
Narodow  RP (RNRP). Na mocy dekretów prezydenta RP z dnia 21 grudnia
1939 r. i 18 stycznia 1940 r. do RNRP powo anych zosta o 19 osobisto ci ycia
politycznego, gospodarczego i religijnego, przyby ych ró nymi drogami do
Francji. W sk ad jej wszed  Ignacy Jan Paderewski zwi zany ze Stronnictwem
Pracy. Przywódca SL Stanis aw Miko ajczyk zanotowa , e na polecenie w adz
polskich „skontaktowali my si  z Ignacym Paderewskim, przebywaj cym
wówczas w Szwajcarii i zaprosili my go do Pary a. Liczyli my, e sprawowa
b dzie nad nami duchowe przywództwo, którego tak bardzo potrzebowali my
w tych ponurych dniach. Pomimo z ego stanu zdrowia ten stary cz owiek
zdecydowa  si  na podró ”2. W sk adzie RNRP znalaz o si  kilku znanych

1 Archiwum  Akt  Nowych  w  Warszawie  (AAN),  Archiwum  I.  J.  Paderewskiego,  (Arch.  I.  J.  P.)
sygn. 3081, Memorandum w sprawie przepisów prawnych dotycz cych dzia alno ci w adz
pa stwowych poza terytorium pa stwa, s. 1.

2  S. Miko ajczyk, Zniewolenie Polski. Przyk ad sowieckiej agresji, Warszawa 1984, s. 11; AAN,
Arch. I. J. P., sygn. 229, Pismo do pana premiera genera a W adys awa Sikorskiego w Pary u.
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polityków: dr Tadeusz Bielecki przywódca Stronnictwa Narodowego, dr Herman
Liberman i dr Adam Cio kosz – cz onkowie kierownictwa Polskiej Partii
Socjalistycznej, Stanis aw Miko ajczyk i Jan Jaworski przedstawiciele
naczelnych w adz Stronnictwa Ludowego, Arka Bo ek – reprezentuj cy
l zaków. W sk ad RNRP w czono równie  polityków mniej znanych, jednak

reprezentuj cych „po dane” kierunki polityczne lub maj cych w miar  znane
szerszej opinii publicznej nazwiska. Z tych te  powodów znale li si  w niej min.:
ks. Jan Brandys dzia acz niepodleg o ciowy na l sku, kapelan podczas powsta
l skich, Micha  Kwiatkowski – pose  na Sejm w czasach Drugiej RP, cz onek
w adz Stronnictwa Pracy, wydawca prasy polskiej we Francji; obóz sanacyjny
reprezentowali: ks. bp. Józef Gawlina, ambasador Tytus Filipowicz, Stanis aw
Mackiewicz – konserwatysta i dziennikarz, wydawca wile skiego „S owa”, Józef
Szymanowski – reprezentant emigracji we Francji. Z obozem narodowym
uto samia  si  Stanis aw Jó wiak – pose  na Sejm, kupiec z Wielkopolski,
cz onkiem RNRP by a Zofia Zaleska – dziennikarka i pose  na Sejm. W sk adzie
Rady znale li si  równie  Józef Szczerbi ski z PPS, El bieta Korfantowa
zwi zana ze SP, ona wybitnego polityka ze l ska Wojciecha Korfantego.
Powo ano do niej równie  gen. Lucjana eligowskiego znanego z akcji
wile skiej roku 1920. Reprezentantem ydów obywateli polskich by  dr Ignacy
Schwarcbart. W pó niejszym okresie (1941) dokooptowano W adys awa
Banaczyka z SL, dzia acza ZMW RP „Wici” z Wielkopolski, W adys awa
Folkierskiego z SN i Alojzego Adamczyka z PPS – prezesa ZG Zwi zku
Transportowców RP. W momencie powo ania (21 grudzie  1939 r) Rada
Narodowa liczy a 16 osób. W styczniu 1941 r. liczba cz onków wzros a do 19
osób, a w ko cowej fazie (1941) zbli y a si  do górnego stanu okre lonego
w dekrecie powo uj cym Rad , czyli 24 osób. W jednym z historycznych
opracowa  czytamy, e „pierwszy sk ad Rady Narodowej RP by  do
przypadkowy. O tym kto zostawa  cz onkiem decydowa a nieraz obecno  na
prze omie 1939 i 1940 r. we Francji”3. Analizuj c biografie cz onków RNRP
wypada si  zgodzi  z tym stwierdzeniem.

Posiedzenie inauguracyjne RNRP odby o si  w dniu 23 stycznia 1940 r.
w Pary u w gmachu Ambasady RP. Przybyli na nie prezydent W adys aw
Raczkiewicz, rz d, wy si urz dnicy i wojskowi. Zadania Rady zosta y
przedstawione w przemówieniu prezydenta, który powiedzia , e „powo aniu
Rady Narodowej przy wieca  potrójny cel. Przede wszystkim chodzi o o to, by
Prezydent i Rz d Rzeczypospolitej w najdonio lejszych sprawach korzysta
mogli z rady i opinii grona obywateli, których do wiadczenie, zalety umys u
i charakteru, a wreszcie autorytet, pozwoli y skutecznie i miarodajnie rozwa a
podstawowe zagadnienia, które w tej wielkiej chwili dziejowej przed naszym
narodem powstaj ”. Drugim zadaniem jej by o to, aby: „w sk adzie znalaz y

3 Dzieje Sejmu Polskiego, Warszawa 1993, s. 210.
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odbicie wszystkie najwa niejsze kierunki polskiej my li politycznej”, a tak e
„stanowi a dla rz du sprawdzian jego poczyna ”. Trzecim zadaniem by o
wyra anie opinii na temat bud etu, gdy  powinien on by  „przedmiotem rad tak
powa nego cia a spo ecznego”. Prezydent przypomnia  cz onkom Rady, e ich
praca b dzie mia a charakter przygotowawczy, którego celem b dzie raczej
„zgrupowanie materia ów i opracowanie za o e ” dla rz du i prezydenta,
a mandatariuszami kraju mieli by  cz onkowie Rady jedynie „na okres
wyj tkowych okoliczno ci spowodowanych wojn ”4.

Przewodnicz cy RNRP Ignacy Jan Paderewski wezwa  do wyzwolenia
Polski „z p t niewoli” i „odbudowy z gruzów”. RNRP, zdaniem jej
przewodnicz cego, pomimo powo ania jako przedstawicielstwa narodowego
przez nominacj , co nie odpowiada o zasadom demokratycznym uznawanym
przez nowy rz d, musia a w tej formie funkcjonowa , gdy  by a to jedyna droga
do jej utworzenia. Dostrzegaj c wspomnian  wy ej u omno , jak te  jej
szczup o  („nie wszystkie jeszcze ziemie Rzeczypospolitej maj  w ród nas
swych przedstawicieli”), Paderewski zobowi za  si  do reprezentowania ca ego
narodu, wszystkich jego „warstw” i „od amów”. Wezwa  cz onków, aby
stanowili dla rz du „oparcie trwa e i niewzruszalne”. Wyrazi  te  pe ne zaufanie
do w adz mówi c, e: „Pan Prezydent Raczkiewicz uosabia majestat
Rzeczypospolitej i jest stró em jej praw, gen. Sikorski – jej rz d i jej zbrojne
rami , my za  Rada Narodowa – Naród Polski i jego niez omn  wol  wytrwania
w walce i nieszcz dzenia ofiar dla Ojczyzny”. Okre li  te  w sposób precyzyjny
cel przedstawicieli pa stwa mówi c: „Walczymy o Polsk  ca , jedyn , wielk ,
niepodleg , o Polsk  – matk  dla swych wiernych dzieci”5.

Premier rz du RP na uchod stwie gen. W. Sikorski stwierdzi , e RNRP
zosta a stworzona nie jako „reprezentacja kluczowa stronnictw, gdy  te w ca ej
swojej masie pozosta y w kraju, ale tam nie mog  dzia a ”. Jest ona jedynie
„wyrazem opinii narodowej”, a uczestnicz  w niej przedstawiciele tych pr dów
ideowych, które wykaza y „swoj  ywotno  i trafn  orientacj  polityczn ”.
Wyrazi  przekonanie, e skupi a ona w swoim gronie „elementy kulturalne,
gospodarcze i spo eczne, sk adaj ce si  na ca o  ycia polskiego”, w tym –
„zawsze w swoim patriotyzmie gorliw  emigracj ”. Mówi , e Polska b dzie
„sprawiedliwa i rz dna”. Rada Narodowa winna by  „stra niczk  nieugi t  tych
warto ci ducha i dynamizmu polskiego, które zatriumfuj  w bliskiej
przysz o ci”6.

4 Instytut Polski i Muzeum im gen W. Sikorskiego w Londynie (IPiMS), Rada Narodowa (RN),
sygn. 5.1/1, Stenogram z posiedzenia inauguracyjnego Rady Narodowej z dnia 23 stycznia
1940 r., s. 1a-5.

5 Tam e, s. 8-13.
6 AAN, Arch. I. J. P., sygn. 3084, Przemówienie genera a W. Sikorskiego wyg oszone na

inauguracyjnym posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
23 stycznia1940 r., s. 2-4.



40

Kierownictwo Rady Narodowej obok I. J. Paderewskiego uzupe niali,
jako jej wiceprzewodnicz cy Tadeusz Bielecki ze SN, Herman Liberman z PPS
i Stanis aw Miko ajczyk ze SL oraz ks. dziekan Jan Brandys. Wkrótce wobec
choroby I. J. Paderewskiego urz duj cym wiceprzewodnicz cym zosta
S. Miko ajczyk7. Ju  na pierwszym posiedzeniu odbytym 23 stycznia 1940 r.
cz onkowie jej pot pili w rezolucji terror i represje okupantów stosowane wobec
ludno ci polskiej oraz z o yli „Narodowi Polskiemu ho d za bohatersk  obron
kraju i za pe n  gotowo  wobec naje d ców”. Rada Narodowa wraz
z prezydentem Rzeczypospolitej i rz dem genera a Sikorskiego zapewni a, e
„niez omnie broni  b dzie niepodleg o ci Polski, jej dziejowej roli i jej
odwiecznych praw w rodzinie wolnych narodów i walczy  a  do zwyci stwa
przeciw wrogom zajmuj cym Ziemie Polskie”. W uchwale tej przes ano
„szlachetnym sprzymierzonym narodom Francji i Wielkiej Brytanii /…/
braterskie pozdrowienie imieniem Polski, lubuj c uroczy cie, e Polska wiernie
dotrzyma sojuszu, który j  z nimi wi e we wspólnej walce o tryumf prawa
i sprawiedliwo ci”.

Podzi kowano jego wi tobliwo ci Piusowi XII „za s owa otuchy
wypowiedziane w ostatniej encyklice”, za czaj c „wyrazy ho du, synowskiego
oddania i najgor tszej wdzi czno ci”. Rada Narodowa wyrazi a wdzi czno
ludno ci s siaduj cych z Polsk  narodów „za okazane naszym uchod com
go cin , opiek  i przyja ”.

RNRP uchwali a tak e „s owa gor cego uznania dla wychod stwa
polskiego we Francji, w Ameryce i gdziekolwiek si  ono na wiecie znajduje, za
jego jednomy ln  wol  nieszcz dzenia ofiar w s u bie dla Ojczyzny. Naród
polski zachowa na zawsze we wdzi cznej pami ci szlachetn  ofiarno  swych
dzieci”. W ród podj tych uchwa  jedna z nich pot pi a okupacj  Polski.
Zaalarmowa a mi dzynarodow  opini  publiczn  wskazuj c, e „okupanci ami
wszelkie elementarne zasady praw ludzkich i umów mi dzynarodowych,
morduj c masowo i rozstrzeliwuj c bezbronn  ludno , rabuj c jej maj tek,
wyp dzaj c j  z odwiecznych siedzib i warsztatów pracy, niszcz c wiekowy
dorobek kulturalny i naukowy, zastosowali niespotykan  dotychczas w dziejach
barbarzy sk  prób  ca kowitego wyt pienie ludno ci zamieszkuj cej ziemie
polskie”.

W sposób jednoznaczny stwierdzono, e „Polska nigdy nie uzna
jakichkolwiek aktów wymuszonych na ludzko ci gro b  i gwa tem. Winowajcy
ponios  kar  i zap ac  za wszystkie zbrodnie, grabie e i zniszczenia”.

Rada Narodowa przyj a wszystkie uchwa y jednomy lnie. W dalszej
cz ci obrad jej sekretarz ks. J. Brandys odczyta  tre  telegramu nades anego
z okazji zainicjowania dzia alno ci Rady przez prymasa Polski, arcybiskupa

7 M. Kwiatkowski, Rz d i Rada Narodowa w wietle tekstów i dokumentów od wrze nia 1939 r. do
lutego 1942 r., Londyn 1942 , s. 115-116.
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gnie nie sko-pozna skiego, ks. kardyna a Augusta Hlonda. Przekaza  on na r ce
„Dostojnego Mistrza Prezydenta Paderewskiego jako przewodnicz cego Rady
»prymasowskie yczenia«, by Rada pracami wspar a wybitne wskrzeszenie
Rzeczypospolitej, a zgod  oraz szlachetnym patriotyzmem i powag  ducha
krzepi a w m cze skim narodzie poczucie pa stwowe i wiar  w Polsk ”.
„Polecam Opiece Bo ej dzia alno  Rady serdecznie j  b ogos awi c – pisa
Kardyna  Prymas Polski” do jej cz onków8. Uchwa y RN upowszechni a polska
prasa wydawana na emigracji, radio francuskie, radio brytyjskie BBC.
Informacje o nich dotar y równie  do kraju poprzez kurierów.

2. Wobec zbrodni niemieckich i sowieckich w okupowanym kraju
(do 1941 r.)

Po ukonstytuowaniu si , RN przyst pi a do intensywnej pracy.
Najwa niejsze by o wspieranie i kontrolowanie rz du oraz obserwowanie tego co
si  dzieje w kraju i alarmowanie o prze ladowaniach opinii publicznej w Europie
i wiecie.

W pocz tkach marca 1940 r. urz duj cy wiceprzewodnicz cy RN
S. Miko ajczyk wyg osi  programowe przemówienie zawieraj ce g ówne
elementy planowanych zada . Stwierdzi  w obecno ci gen. W. Sikorskiego, e:
„powo ani do Rady i wspó pracy – pragniemy tak post powa , by z jednej strony
nie zawie  zaufania tych, którzy do nas po rad  i wspó prac  si  zwrócili, jak i
tych, którzy nas tam w kraju swym zaufaniem darzyli i darz  – z drugiej za
strony przez na o enie samemu sobie potrzebnych hamulców regulaminowych –
wykaza , e demokracja to nie wybuja y indywidualizm, e wola wi kszo ci – to
nie szlacheckie »liberum veto«, e praca w zjednoczeniu narodowym, zw aszcza
w momencie, gdy jedynym celem naszym jest odzyskanie niepodleg o ci – to nie
wyrzeczenie si  w asnych pogl dów, idei, ale umiej tno  podporz dkowania
rzeczy – nawet bardzo drogich – sprawom jeszcze dro szym, jeszcze wi cej
warto ciowym”9. Podczas obrad od pierwszej sesji Rady mówiono o zbrodniach
pope nianych w Polsce „przez hitleri  i bolszewi ”, a tak e o konieczno ci ich
rejestracji oraz udzielaniu pomocy prze ladowanym. RN prowadzi a równie
prace planistyczne nad przysz  odbudow  gospodarcz  kraju, a tak e podj ciem
prac nad zagadnieniami ustrojowymi pa stwa polskiego i odszkodowaniami od

8 IPiMS, RN, sygn. 5.1/1, Sk ad Rady Narodowej, s. 18; Tam e, RN, sygn. A5.1/4 Lista obecno ci
na IV posiedzeniu RN RP w dniu 5 marca 1940 r., s. 29; AAN, Arch. I. J. P., sygn. 3083,
Rezolucja RN RP z dnia 23 stycznia 1940 r., s. 1; „Monitor Polski” z dnia 29 stycznia 1940 r.,
nr 17-23.

9 Archiwum Zak adu Historii Ruchu Ludowego(AZHRL), Arch. Stanis awa Kota: (Arch. S. K.),
Sk ad  komisji  RNRP,  s.  5-6;  IPiMS,  RN,  sygn.  A5.1/3,  Sk ad  Komisji  Rady  Narodowej,
s. 43-44; Tam e, Stenogram z dalszego ci gu III posiedzenia RN RP z dnia 7 lutego 1940 r.,
s.45;  AAN,  Arch.  I.  J.  P.,  sygn.  3084.  Przemówienie  S.  Miko ajczyka  z  dnia  5  marca  1940  r.,
s. 18.
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agresorów10 Ju  w pa dzierniku 1939 r. dotar y do Ignacego J. Paderewskiego
informacje mówi ce, e „w czasie 3. tygodniowego bombardowania Warszawy
/…/ ponios o mier  do 30 tys. osób ludno ci cywilnej, nie licz c w tym rannych,
których mo na obliczy  na dziesi tki tysi cy, a 25 % domów Warszawy uleg o
ca kowitemu zniszczeniu”11.  W  informacji  z  pocz tku  stycznia  1940  r.
przekazanej Paderewskiemu, o terrorze okupacyjnym w Polsce, pisano o
rozbojach i rabunkach, niezwyk ym rozbestwieniu okupacyjnych w adz i wojsk
niemieckich. W meldunkach tego typu przekazywano liczby zamordowanych
Polaków. W styczniowym meldunku z 1940 r. podano liczby i nazwy
miejscowo ci, gdzie mordów takich dokonano12.

Tab. nr 1. Ofiary terroru w Polsce (10 stycze  1940 r.)

Lp. Nazwy miejscowo ci Liczba osób zabitych Sprawcy zbrodni
1. Lublin 105 Wermacht
2. Starachowice 200 Pijani Wermachtowcy
3. Warszawa 68 Gestapo
4. Pu tusk 7 Wermacht
5. ód ok. 30 Gestapo
6. Kielce 18 Gestapo
7. Garwolin 17 Wermacht
8. Zielonka 7 Gestapo
9. Ko skie 9 Gestapo
10. Jab onna 30 Wermacht
11. Wawer 100 Wermacht i Policja

Razem: 591
ród o: Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, T. IV, 1935–1940. Opracowali:

T. J druszczak, A. Leinwand, Wroc aw-Gda sk 1974, s. 292-295, 315.

W raportach i listach z Polski, które dociera y do RNRP i jej
przewodnicz cego opisywano los polskich profesorów z UJ, „którzy po wyj ciu
z wagonów wygl dali jak »pochód ywych trupów«”. Informowano tak e
o tysi cach Polaków wysiedlonych z pozna skiego, pomorskiego, ódzkiego,
których przewo ono w nieogrzewanych wagonach bez jedzenia przy 30.
stopniowym mrozie, co powodowa o setki zgonów, szczególnie zamarza y dzieci
wysiedlone z Poznania, Bydgoszczy i innych miejscowo ci13. Przewodnicz cy
RN Ignacy Paderewski pot pia  barbarzy skie dzia ania Niemiec i ZSRR w
Polsce. W przemówieniu radiowym z 3 maja 1940 r. mówi , e Hitler „rozp ta

10 IPiMS, RN, sygn. A 5.1/4, Stenogram z posiedzenia RN RP z dnia 5 marca 1940 r., s. 2-14.
11 Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, T. IV 1935-1940. Opracowali T. J druszczak,

A. Leinwand, Wroc aw-Gda sk 1974, s. 253.
12 Tam e, s. 292-295.
13 Tam e, s. 331-335, 340-346.



43

straszliw  wojn  i bezwzgl dn  wojn  totaln  tylko dlatego, aby zaspokoi  ch
panowania nad innymi, si  brutaln  i barbarzy stwem”.Dzia aniom A. Hitlera –
mówi   Paderewski – przeciwstawi a si  Polska, „która nie chcia a si  ugi , gdy
chodzi o o sprawy honoru i wolno ci, musia  si  wi c uciec do si y zbrojnej. I
wtedy powód  wojny totalnej zala a mój kraj. Nieszcz cie i cierpienie setek
tysi cy niewinnych dzieci i kobiet nie powstrzyma y naje d cy, przeciwnie mia y
pos u y  jego propagandzie. W ten sposób chcia  zastraszy  narody neutralne,
pokazuj c im, na co si  nara aj , gdy przeciwstawi  si  barbarzy skiemu
najazdowi”. Przewodnicz cy RN wierzy , e wiat zachodni wesprze Polsk
i pokona hitleryzm. Polityk ten mia  nadziej , e „nie pomo e mu bóg germa ski,
bóg nienawi ci”, bo „po naszej stronie znajduje si  Bóg Wszechmog cy, Bóg
Mi osierdzia i Cnót, Bóg Dobroci i Sprawiedliwo ci”14.

Podczas posiedzenia RN odbytego w dniu 5 marca 1940 r. gen. W.
Sikorski scharakteryzowa  stan spraw polskich na arenie mi dzynarodowej,
w szczególno ci dzia ania rz du zmierzaj ce do pozyskania przychylno ci
sojuszników. Mówi c o powojennej odbudowie Polski widzia  j  jako pa stwo
demokracji parlamentarnej z wolnymi wyborami, gwarantuj ce obywatelom
sprawiedliwo  i opiek  .W dramatycznych s owach przedstawi  krytyk  rz dów
przedwrze niowych. Nakre li  obraz prze ladowa  w kraju dokonywanych przez
okupantów, eksponuj c wiele drastycznych wydarze , a tak e przed o y
program prac rz dowych na najbli sz  przysz o  w zakresie budowy armii oraz
udzielania pomocy dla kraju. Zapowiedzia , e rz d „z o y RN preliminarz
bud etowy obejmuj cy ca okszta t wydatków pa stwowych na rok 1940”.
Uzasadniaj c jego zarys zaznaczy , e b dzie to bud et „niezb dnych
wydatków”, doda  e rz d konstruuj c go kierowa  si  „jak najdalej id c
oszcz dno ci  i celowo ci  wydatków”, staraj c si  najracjonalniej wykorzysta
kredyty, „jakimi rozporz dzamy dzi ki umowom zawartym z rz dami
sojuszniczymi”15. W wyst pieniu omawiaj cym ca okszta t polityki rz du,
fragment exposé by  wprost adresowany do RN celem konsultacji, inne by y
„powiadamianiem” o podj tych dzia aniach lub mia y charakter „informacyjny”.
Podczas tego  posiedzenia RN spraw  zbrodni niemieckich poruszy  dr Ignacy
Szwarcbart – reprezentuj cy w niej ydów obywateli polskich. Polityk ten
zadeklarowa , e „b dzie broni  wszystkiego co jest potrzebne dla pa stwa
polskiego, lecz równie  b dzie broni  sprawy równouprawnienia ydów”.
Opowiadaj c si  za „restytucj  pa stwa polskiego” o wiadczy , e trzeba to
zrobi  poprzez „zgniecenie barbarzy stwa nies ychanego i niespotykanego
w historii”. Apelowa  o to, aby instytucje polskiego pa stwa na uchod stwie,

14 Tam e, T. V 1909-1941. Wybór i opracowanie dokumentów A. G. D browski, M. M.
Drozdowski, K. Janczewska-So omko, M. Perkowska-Waszek, K. Pilch, Warszawa 2001,
s. 149-150.

15 AAN, Arch. I. J. P., sygn. 3084. Przemówienie genera a W. Sikorskiego z dnia 5 marca 1940 r.,
s. 5-16.
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w tym Wojsko Polskie jako jego najwa niejsza cz  by o „szko  braterstwa
wszystkich polskich obywateli bez wzgl du na wyznanie i narodowo ”. Obieca
mi dzynarodow  pomoc i wsparcie w odbudowie kraju przez rodowiska
ydowskie w wiecie16. O takim kierunku dzia a  mówi  tak e jej urz duj cy

wiceprzewodnicz cy S. Miko ajczyk. W sposób jednoznaczny przy akceptacji
ca ej Rady Narodowej i jej przewodnicz cego I. J. Paderewskiego stwierdzi , e
„mord, grabie  i niszczycielska akcja okupantów w stosunku do Polski
dokonywana – musz  by  pomszczone, a winowajcy ponios  kar  i zap ac  za
wszystkie zbrodnie, grabie e i zniszczenia”17.Polityk ten zwróci  uwag , e
„skrwawiony i um czony naród nasz wo a o szybk  pomoc i dzia anie. Straszny
dla nas jest fakt, e otwieranie oczu wiata na niebezpiecze stwo hitleryzmu
i komunizmu dokonuje si  przez masowe rozstrzeliwanie wszystkich warstw
spo ecznych w Polsce, wi zienie przywódców politycznych, obozy
koncentracyjne, rabunek a  do ostatniego k sa chleba w cznie, wywo enie setek
tysi cy na niewolników pracy, niszczenie zdobyczy nauki i kultury”. Stwierdzi ,
e RN ma obowi zek „popiera  gor co te wszystkie poczynania naszej polityki

zagranicznej, propagandy i informacji, które maj  na celu uplastycznienie
naoczne wiatu ca emu tego, co naje d cy dokonuj  w Polsce, nieznanego
w dziejach historii masowego mordu narodu, dokonywanego za pomoc  kul,
g odu, zamra ania, wi zienia i deportacji”. RNRP nie mog a dopu ci  do tego –
mówi  dalej tak e jako Wielkopolanin – aby zapomniano „dzieci pomarzni tych
(pochodz cych z Pozna skiego – przyp. aut.), wyrzuconych z poci gów
ewakuacyjnych, wyp dzonej z odwiecznych siedzib i warsztatów pracy ludno ci,
obok ostatnio trzystu robotników polskich, rozstrzelanych w Skar ysku, bez
winy, bez s du, to dalsza litania mordów, dokonywanych na bezbronnej ludno ci
polskiej dla jej ca kowitego wyniszczenia”. Zadaniem RN – mówi  jej
wiceprzewodnicz cy – by o pokazywanie warunków ycia ludzi w Europie

rodkowej, do których doprowadzi  hitleryzm. Z tych te  powodów ka dy
z polityków w imi  obrony pokoju i wolno ci „musi pojecha  /…/ na rynki
Szamotu , Gniezna, remu, Bydgoszczy, Leszna, Borka, Ksi a i tylu innych
miast polskich, gdzie sta y ustawione kulomioty, gdzie masowe rozstrzeliwania
braci i sióstr naszych dokonywano na oczach sp dzonej przymusowo na to
widowisko wstr tne ludno ci. Ten niech jedzie do Bochni, Wawra, ywca,
Skar yska i przypatrzy si  masowym egzekucjom, dokonywanym na terenie
genera -gubernatorstwa. Tam pod Warszaw , D bic , Rzeszowem, Radomiem,
przy torach kolejowych w niegu, niech si  dogrzebuje trupów polskich dzieci,
zamarzni tych w wagonach. Tam niech codziennie pyta, sk d tylu pojedynczo
zastrzelonych ludzi po ulicach i drogach. Tam niech westchnie za dusze
zmar ych w obozach koncentracyjnych profesorów i uczonych polskich. I je eli

16 Tam e, Posiedzenie Rady Narodowej RP w dniu 8 marca 1940 r., s. 7, 10-11.
17 AAN, Kolekcja S. Miko ajczyka, box 8 (z Instytutu Hoovera), Protokó  posiedzenia Rady

Narodowej RP z 5 marca 1940 r., s. 5-6.
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nawet nie by by czu y na rabunek mienia i dorobku kulturalnego, to masowe
mordowanie niewinnej ludno ci na pewno nim wstrz sn  do g bi”. Dalej S.
Miko ajczyk – jako Wielkopolanin i polityk polski – pyta  „czy wiat ca y,
neutralny i nie neutralny ma prawo d ugo jeszcze tolerowa  to, co si  tam dzieje.
Czy ojcowie i matki ca ego wiata nie wyczuwaj , e to co si  tam dzieje, to
jutro mo e spotka  ich dzieci, ich rodziny. Czy dobitniej mo e to kto  okre li  od
tego, ju  dzi  nie yj cego ch opa wielkopolskiego, który mi napisa : »Obecne
czasy to s  czasami, jakich jeszcze adna historia wiata nie notowa a. Tu si  nie
rozchodzi ju  o sprawy gospodarcze, ale jak si  okazuje, tu chodzi tym
silniejszym jedynie o to, by zmie  i zmia d y  inn  narodowo , by inne narody
nie mia y racji bytu, nie mia y wcale istnie , by by o tu tylko miejsce dla ludzi,
którzy by mogli ssa  krew bli niego swego«”. W swoim przemówieniu z 5
marca 1940 r. S. Miko ajczyk stwierdzi , e „rz d Polski posiada  wyczerpuj ce
wiadectwo o masowych mordach, egzekucjach i torturach, które dokonane

zosta y w okupowanych obszarach, i to nie tylko w cz ci zachodniej
»inkorporowanej« bezprawnie do Rzeszy Niemieckiej, ale tak e w tzw.
generalnym gubernatorstwie. Ofiar  tych mordów i egzekucji pad y dziesi tki
tysi cy osób ze wszystkich warstw spo ecznych, m czyzn, kobiet i dzieci”.
Wiceprzewodnicz cy Rady zapewnia , e „ wie o jeszcze Rz d Polski otrzyma
sprawozdanie o masowej egzekucji 130 Polaków z Wawra i Anina pod
Warszaw , w ród których znajdowali si  nieletni ch opcy”. Mówi  te , e dotar y
„wiadomo ci o rozstrzelaniu 72 przedstawicieli ludno ci polskiej w Bochni pod
Krakowem, 300 robotników w Skar ysku. Rz d Polski posiada  równie
szczegó owy wykaz ksi y rozstrzelanych, b d  zamordowanych przez
Niemców. W ród nich byli duchowni, którzy zajmowali wysokie stanowiska
w hierarchii ko cielnej, jak ks. kanonik Zab ocki z Gniezna, ks. Rólski ze
Szczepanowa, ks. kanonik Ja kowski z Inowroc awia i inni”. Stwierdzi  dalej, e
„w swoich 1000.letnich dziejach Ko ció  Polski nigdy nie by  tak grabiony jak
(od pocz tku okupacji – przyp. aut). RNRP wiedzia a ju  o planach niemieckich
wysiedlenia o miu milionów Polaków zamieszka ych w Zachodniej Polsce.
Cz onkowie Rady mieli tak e informacje o tym, e wszystka ludno  ydowska,
a nadto i ta, która mieszka a w Niemczech, Austrii i Czechach ma by
przetransportowana nad San oraz Bug. Na terytorium okupowanym pozostan
jedynie ludzie, potrzebni do wykonywania ci kich robót fizycznych, traktowani
przez »naród panów« jak byd o robocze”. Wiceprzewodnicz cy RN S.
Miko ajczyk zbieraj c na bie co informacje o zbrodniach hitlerowców
poinformowa  cz onków RNRP, e „zgodnie ze statystyk , oficjalnie og oszon
w 1940 r., na samym Pomorzu skonfiskowano ju  70 tys. przedsi biorstw
handlowych i przemys owych, a wyw aszczono oko o miliona Polaków,
w a cicieli gruntów. Ludzi tych transportowano jak zwierz ta w zamkni tych,
plombowanych wagonach, przy 20 stopniowym mrozie, po kilkadziesi t osób
naraz, bez ró nicy wieku oraz p ci. Wyrzuca si  ich na terenach rodkowej Polski
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bez adnych rodków do ycia, bardzo cz sto pozostawiaj c na zimnie i mrozie
w szczerym polu. Wielu zamyka si  w obozach koncentracyjnych.
Prze ladowania, jakie Niemcy stosuj  do ludno ci ydowskiej s  równie okrutne,
jak poni aj ce. Nic te  dziwnego, e Polacy reaguj  na te okrucie stwa w sposób
szlachetny”.

Cz onkowie RN mieli wiadomo , e Niemcy zwalczaj  zapami tale
kultur  polsk . Jak mówi  Miko ajczyk „wszystkie szko y polskie zamkni to.
Nawet dla dzieci od 14 do 18 lat s  przewidziane roboty przymusowe. Na terenie
inkorporowanym zburzono wszystkie pomniki, a ksi kami polskimi pali si  tam
w piecach. Inteligencj  polsk  t pi si  bezlito nie przy pomocy wyrafinowanych
rodków. Nie oszcz dzono sobie nawet takiej ohydy, jak porywanie m odych

kobiet, ich sterylizacj  i wywo enie do niemieckich domów publicznych”.
Cz onkowie RN informowali o tych przera aj cych zbrodniach „opini
zachodni ”. Mieli nadziej  – jak si  wyrazi  S. Miko ajczyk – e „demokracja
zachodnia zwyci a”, a „Naród Polski przetrwa nawet Niemców, którzy
wsz dzie w sz  bunty i powstania – dowód to prawdziwej wielko ci
Piastowskiego Ludu”18.

RN ledzi a tak e post powanie ZSRR na okupowanych ziemiach
wschodnich RP. Jak si  okaza o „stalinowskie braterstwo narodów by o
wierutnym k amstwem”. Szala  tam „skrajny nacjonalizm rosyjski, który
wynaradawia  Polaków”. Pozbawia  wszelkiej „samodzielno ci politycznej,
gospodarczej i kulturalnej Ukrai ców i Bia orusinów”. W jednym z wyst pie  S.
Miko ajczyk zauwa y , e ZSRR id c w sojuszu z Hitlerem „przehandlowa
zag bie naftowe w Ma opolsce Trzeciej Rzeszy, sprzeda  jej dost p do
Rumunii”. Sowieckie reformy spo eczne pogr a y ludno  „w chaosie i n dzy,
szkodz  jej, skaza y wielu, bardzo wielu na mier  g odow ”. Cz onkowie RN
posiadali na bie co informacje przekazane im przez S. Miko ajczyka oraz
agendy rz dowe. „W ród wolnych ludzi nowe ycie” nie budzi entuzjazmu, za
biurokracja sowiecka by a „u nich w najwi kszej pogardzie”. Podobnie jak
Trzecia Rzesza i bolszewicka Rosja „nie dotrzymuje adnych umów. Pospieszy a
si  przypiecz towa  bezprawie i przeprowadzi a si  w kraju, który okupuje, tzw.
wybory do Zgromadze  Ludowych. Ich jedyn  rol  by o bierne, lepe i pos uszne
zatwierdzenie zaboru i zalegalizowanie grabie y”. Cz onkowie Rady byli
przekonani e „takie szalbierstwo polityczne nikogo nie oszuka o i niczego
w przysz o ci nie przes dzi”. RNRP fakty prze ladowa , wywózek sowieckich
odnotowywa a i apelowa a do w adz RP, aby podejmowa y one za
po rednictwem krajów trzecich interwencje w obronie obywateli RP19.

Rz d RP na uchod stwie nie zaniedbywa  niczego, a eby wiat
cywilizowany by  o tych zbrodniach nale ycie poinformowany. Przez swój Dzia

18 Tam e, s. 11-12.
19  Tam e, s. 13-14.
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Informacji i Dokumentacji zorganizowa  „codzienn  czujno  w tej niezmiernie
wa nej dziedzinie, nawi zuj c styczno  sta  polskiej s u by informacyjnej ze
wiatem”. Wiceprzewodnicz cy RN S. Miko ajczyk z satysfakcj  zwróci  te

uwag  na fakt, e dziesi tki tysi cy Polaków w Rumunii, na W grzech i Litwie
dosta o wsparcie tamtych spo ecze stw, jak i polskich s u b dyplomatycznych.

W czerwcu 1940 r. wobec kl ski Francji, RNRP zosta a ewakuowana do
Wielkiej Brytanii. Podobnie uda o si  przewie  prezydenta, premiera rz du, ok.
20 tys. o nierzy Wojska Polskiego. Wszyscy zdo ali bezpiecznie dotrze  do
Wielkiej Brytanii, gdzie podj li przerwan  kl sk  francuskiego sojusznika
dzia alno . Cz onkowie RN wzywali agendy rz dowe do udzielania pomocy
ludziom potrzebuj cym w okupowanym kraju, szczególnie dzieciom i ludziom
chorym. Minister skarbu Henryk Strasburger podczas jednej z sesji RN mówi , e
uzyskane pi  mln funtów kredytu angielskiego i 600 mln franków od rz du
francuskiego wykorzystano niezwykle oszcz dnie. Poda , e w drugiej po owie
1940 r. wydano 1,3 mln funtów, a we Francji na potrzeby rz du wydano 150 mln
franków. Reszt  tej ostatniej po yczki starano si  wykorzystywa  za zgod
nowego rz du w Vichy dla wspierania emigracji polskiej we Francji. Zaznaczy ,
e rz d zredukowa  wydatki i nie „powi ksza  etatów urz dniczych”20.

3. Polityczno-informacyjna i dokumentacyjna dzia alno  II Rady
Narodowej, dotycz ca zbrodni niemieckich w kraju (do 1944 r.)

W  zwi zku  ze  mierci  I.  J.  Paderewskiego  (29  czerwca  1941  r.
w Nowym Jorku), odej cia dwóch wiceprzewodnicz cych do rz du, dalsza
dzia alno  RN stan a pod znakiem zapytania. Dlatego te  zarz dzeniem
prezydenta RP z dnia 3 wrze nia 1941 r. zosta a rozwi zana, gdy  jak uzasadnia
dekret „pierwsza Rada Narodowa RP z uwagi na zasadnicze zmiany w sytuacji
politycznej oraz z uwagi na to, e sk ad Rady Narodowej wymaga  odnowienia
na jak najszerszych podstawach w celu pe niejszego dostosowania do stanu si
politycznych w kraju, z uwzgl dnieniem udzia u w radzie przedstawicieli
polskiego ycia politycznego, przebywaj cych obecnie na obszarze ZSRR”21.
Kadencja I Rady zako czy a si . Jej funkcjonowanie by o przydatne dla rz du,
tote  my lano o jej rych ym powo aniu.

W dniu 3 lutego 1942 r. prezydent RP na wniosek prezesa Rady
Ministrów gen. W. Sikorskiego powo a  now  31.osobow  Rad  Narodow .
W sk adzie nowej II Rady Narodowej dzia a o kilku znanych polityków, nadal
by  jej cz onkiem m.in. A. Cio kosz z PPS. W sk ad II Rady Narodowej weszli:
Stanis aw Grabski – profesor Uniwersytetu Lwowskiego, cz onek Komitetu

20  AZHRL, Arch. S. K, sygn. 239. Stenogram Komisji Gospodarczo-Bud etowej z 14 sierpnia
1940 r., s. 68-69.

21  IPiMS, RN, sygn. A.5/73. Druga Rada Narodowa, s. 42; Tam e, sygn. A.5/20, Zarz dzenie
prezydenta RP z dnia 3 wrze nia 1941 r. o rozwi zaniu Rady Narodowej.
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Narodowego Polskiego w Pary u w 1918 r., pose  na Sejm, przewodnicz cy
Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Ustawodawczego, parokrotny minister
o wiaty, wi zie  sowieckich agrów, ks. pra at Zygmunt Kaczy ski – cz onek
SP, dziennikarz, dyrektor Katolickiej Agencji Prasowej, pose  na Sejm z
ramienia Chrze cija skiej Demokracji, dziekan WP i kapelan prezydenta RP.
W II RN dzia ali równie  dwaj znani socjali ci: Mieczys aw Mastek – prezes
Zarz du  G ównego  Zwi zku  Kolejarzy,  pose  na  Sejm  z  listy  PPS,  wi zie
brzeski, cz onek w adz naczelnych PPS, oraz Adam Pragier – adwokat i profesor
Wolnej Wszechnicy Polskiej, pose  na Sejm, wi zie  brzeski, cz onek CKW PPS
i Rady Naczelnej tej partii. W pracach RN uczestniczyli przedstawiciele ydów
obywateli polskich. Reprezentacj  ich wzmocni  Szmul Mordka Zygelbojm –
cz onek PPS-Bund, sekretarz Centralnej Komisji Zwi zków Zawodowych i
sekretarz jej ydowskiej sekcji, przyby y z kraju22.

W uchwale Rady Narodowej RP z 17 marca 1942 r. – b d cej
programem jej dalszej dzia alno ci w pe ni solidaryzowano si  z rz dem RP.
W dokumencie tym stwierdzono, e „tak samo jak Rz d równie  i ca y naród za
naczelny swój cel uwa aj  wyzwolenie Ojczyzny i uzyskanie nale nego jej
miejsca w rodzinie wolnych narodów, przez najwydatniejszy udzia  wojenny
Polski w obozie walcz cej demokracji oraz przez zapewnienie Polsce, obok
bezpo redniego i rozleg ego dost pu do morza – granic, daj cych pe n  r kojmi
bezpiecze stwa i dobrobytu Rzeczypospolitej”.

Polska nie ul k a si  wojny, lecz walk  podj a – pisano w uchwale –
„przeciwko dwukrotnie liczniejszemu i wielokrotnie lepiej uzbrojonemu
wrogowi, by broni  nienaruszalno ci swych granic. I ani trwaj ca od przesz o
dwóch lat okupacja przez wrogie si y ziem jego, ani jakiekolwiek ich podzia y
przeprowadzone zbrojn  przemoc , nie os abi y ani na chwil  raz powzi tej
przez Naród Polski decyzji walki o zachowanie ca o ci swego terytorium
pa stwowego i o zwyci stwo prawa i wolno ci w ca ym wiecie, zgodnie
z tradycyjnym swym has em »Za Nasz  i Wasz  Wolno «”.

W cytowanej uchwale Rada Narodowa RP podkre li a, e „w tej swojej
decyzji Naród Polski jest zgodny z fundamentaln  zasad  wypowiedzian  w
Karcie Atlantyckiej, e adnemu narodowi nie mog  by  przemoc  narzucone
sprzeczne z jego wol  rz dy”. Naród polski nie uzna  „ adnych dokonywanych
przez w adze okupacyjne, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, aktów
rzekomo prawno-pa stwowych” i odmówi  im „wszelkiego na przysz o
znaczenia prawnego i politycznego”. Cz onkowie RN podkre lili, e „s usznie
te  rz d o wiadcza w swej deklaracji programowej, e trwa y i sprawiedliwy
pokój musi si  oprze  na wspó pracy wolnych narodów i uprawnieniu ka dego z
nich do swobodnego bytu, ochranianego zorganizowan  si , pozostaj c  w
s u bie prawa. Nie b dzie bowiem trwa ego pokoju, je li nie b dzie on

22  Tam e, s. 42-48; Tam e, RN, sygn. A.5/72, II Rada Narodowa – teczki osobowe.
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sprawiedliwy. A nie b dzie pokoju sprawiedliwego, je li przy organizowaniu
powojennego porz dku wiatowego nie b dzie postawione wyra nie i stanowczo
poszanowanie prawa, opartego na mi dzypa stwowych porozumieniach i
traktatach, ponad wszelk  zbrojn  przemoc”.

RN nie mia a w tpliwo ci, e musi by  odebrana mo no  pa stwom
totalitarnym – które sw  zaborczo ci  pogr y y ludzko  w odm cie najbardziej
barbarzy skiej wojny – podj cia nowych zaborczych agresji, przez poddanie ich
zbroje  mi dzynarodowej kontroli, oraz pozbawienie ich baz wypadowych,
zarówno wschodnich jak zachodnich, a z drugiej strony powinny by  – jako
pierwszy krok nowej organizacji Europy – przywrócone w ca o ci wszystkim
okupowanym dzi  przez wojska niemieckie pa stwom ziemie, posiadane przez
nie w chwili wybuchu wojny. Naród Polski w opinii RN „zdaje sobie w pe ni
spraw , e powojenna Europa pod wielu wzgl dami b dzie odmienna od
przedwojennej i e stosunki mi dzy pa stwami opr  si  na wielu nowych
podstawach”. Rada Narodowa RP w pe ni akceptowa a i przyj a „z uznaniem
zawarty przez rz d Rzeczypospolitej z rz dem Czechos owackim uk ad,
ustalaj cy zasady przysz ej konfederacji obu bratnich narodów, do której b dzie
otwarty dost p i innym s siednim narodom”. Powa ne te  utrwalenie przysz ego
sprawiedliwego pokoju widzia a Rada Narodowa w podobnej konfederacji
Jugos awii z Grecj . Rada Narodowa uzna a, e rzetelne porozumienie Polski
z ZSRR by o „równie potrzebne i po yteczne dla obu stron i dlatego popiera
polityk  Rz du, d c  do wyrównania wszelkich dziel cych nas jeszcze z Rosj
sporów”. Cz onkowie Rady uwa ali, e odpowiada o to „w zupe no ci
zapatrywaniom Narodu Polskiego, dowodem tego jest cho by to, e ju  przed
dwudziesty  dwu  laty  (18  marca  1921  r.  w  Rydze  –  przyp.  aut.)  zosta  zawarty
mi dzy Polsk  a Rosj  pokój, oparty z inicjatywy polskiej na zasadzie
równomiernego uwzgl dnienia ywotnych interesów obu stron. W taki sposób
te  interpretowali i akceptowali »ducha« podró y Naczelnego Wodza, genera a
Sikorskiego do Rosji i z o onych przeze  na Kremlu, wspólnie z Prezesem
Rz du ZSRR, Józefem Stalinem, deklaracji stwierdzaj cych ch  wspó pracy
obu reprezentowanych przez nich pa stw i narodów nie tylko w czasie wojny,
lecz i po jej zako czeniu, na zasadzie poszanowania dobrowolnie przyj tych
wzajemnych zobowi za ”. Cz onkowie RN kierowali si  za o eniem, e
pierwszym i nieodzownym warunkiem nie tylko wspó pracy dwóch narodów,
lecz cho by tylko dobrych ich stosunków s siedzkich, musia o by  wzajemne
zaufanie i to, e „ aden z nich nie b dzie wszczyna  na nowo sporów raz ju
za atwionych, zawartych przez nie traktatami”. Rada Narodowa potwierdzi a, e
„Naród Polski nie tylko wobec Rosji pragnie móc zapomnie  o wszystkich
poprzednich agresjach – a pami ta  tylko o obecnej wspólnej przeciwko
barbarzy stwu niemieckiemu walce”.

Cz onkowie Rady deklarowali tak e, e „zapominaj  o tylokrotnych
w ci gu ostatnich dwudziestu kilku lat zakusach litewskich na rdzennie polskie
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Wilno w imi  poprawy stosunków z tym pa stwem”. Rada Narodowa –
imieniem ca ego Narodu Polskiego – wyra a a narodowi litewskiemu „ yczenia
jak najszybszego, po uwolnieniu si  od okupacji niemieckiej i odzyskaniu pe nej
niepodleg o ci – powrotu na drog  post pu swej w asnej narodowo-pa stwowej i
spo eczno-gospodarczej kultury”. Rada Narodowa stwierdzi a, e „Naród Polski,
walcz c o w asn  wolno  i ca o  swej Ojczyzny, walczy równie  o zwyci stwo
wszystkich sprzymierze ców i o odzyskanie swej niepodleg o ci i swych z przed
wybuchu wojny granic, przez wszystkie dzi  cierpi ce pod naje d c  niemieckim
narody”23.  Podobnie  jak  w  programie  rz du,  tak  i  RN  deklarowa a  wol
odbudowy Polski na gruncie kultury i zasad chrze cija skich, jako „pa stwa
demokratycznego i republika skiego, przestrzegaj cego ci le zasady rz dów
prawa”24.

W odezwie Rady Narodowej RP do parlamentów pa stw wolnych z 30
czerwca 1942 r. informowano o skali zbrodni pope nionych w Polsce.
Cz onkowie uchod czego parlamentu pisali: „Niemcy zarz dzi y w zachodnich
prowincjach Polski, zaliczonych przez nie do Ziem Rzeszy, pobór wojskowy,
a w Centralnej i Wschodniej cz ci Rzeczypospolitej – pobór do prac
pomocniczych dla armii. Od pierwszej chwili zaj cia sw  si  zbrojn  ziem
polskich Niemcy pope niaj  nieustannie bezprawia i zbrodnie. Ilo
rozstrzelanych i powieszonych cywilnych obywateli za wierno  swemu pa stwu
i narodowi – przewy sza ju  1,4 mln. Parokrotnie wi cej m czyzn i kobiet
polskich cierpi katusze hitlerowskich wi zie  i obozów koncentracyjnych. Oko o
pó tora miliona ludzi w sile wieku zosta o wywiezionych w g b Niemiec na
przymusowe roboty w fabrykach i kopalniach”. Rada Narodowa RP stwierdzi a
tak e, e „prawie dwu milionom Polaków zabrano ich gospodarstwa rolne,
domy, sklepy, warsztaty, fabryki, wyp dzaj c ich z zachodnich Prowincji Polski
do wschodnich”. Cz onkowie Rady Narodowej na amach prasy informowali
opini  zachodni  i polsk  w kraju o tym, e ogranicza si  coraz bardziej racje
ywno ciowe dla ludno ci polskiej, poddaje si  j  coraz bardziej krzywdz cym

przepisom. W adze okupacyjne „jawnie i cynicznie gro , e Polacy s  skazani
na wieczn  niewolnicz  prac  dla po ytku niemieckiego »narodu panów«”.
W rezolucji uchwalonej w czerwcu 1942 r. podkre lano, e te, tak straszne
prze ladowania nie z ama y si y oporu ludno ci polskiej przeciwko zaborcy
niemieckiemu. Pró no szukano kandydata polskiego Quislinga, Niemcy nie
znale li „w Polsce nawet drobnej grupy politycznej, która by chcia a z nim
wspó pracowa . My li i serce ca ego narodu polskiego s  ci le zespolone
z Rz dem Polskim w Londynie, walcz cymi w Wielkiej Brytanii, na Bliskim
Wschodzie i w Rosji Polskimi Si ami Zbrojnymi oraz Naczelnym Wodzem, gen.

23 IPiMS, RN, sygn. A.5/15, Uchwa a Rady Narodowej RP z 17 marca 1942 r., bp, mps, odpis.
24 Tam e.
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Sikorskim. Tote  nie ma ci szej dla Polaków udr ki jak praca na korzy  wojsk
niemieckich, a tym bardziej wcielenie do nich”.

Rada Narodowa RP i w adze na uchod stwie wzywa y do oporu
przeciwko rekrutacji do Wermachtu, nawet gdyby poci gn o to za sob
prze ladowania. Jak pisano w rezolucji RN RP: „Rz d polski poda  powy sze
fakty do wiadomo ci rz dom sprzymierzonym i opinii wiata. Walka to nierówna
– Polska jednak w niej trwa. I nale y si  jej pomoc ze strony wszystkich
cywilizowanych narodów, pragn cych zwyci stwa dobra nad z em, prawa nad
przemoc , wolno ci nad ciemi eniem s abszych przez silniejszych. O t  Polsk
Rada Narodowa zwraca si  dzi  do wszystkich parlamentów wolnych narodów.
Nie o pomoc materialn  prosimy – jeno o podtrzymanie si y moralnej tak
strasznie um czonej ludno ci w naszej Ojczy nie. Prosimy o protest
cywilizowanego wiata przeciwko nowej na narodzie naszym dokonywanej
zbrodni niemieckiej – by Polak – ryzykuj cy wolno  i ycie dla oporu
przeciwko przymusowej pracy na szkod  wojsk sprzymierzonych przeciwko
zaborczo ci Niemiec i jej sojuszników – wiedzia , e ofiara jego nie b dzie
daremn . Prosimy o s owa zapewnienia, e podeptane dzi  we wszystkich
okupowanych przez totalne pa stwa »Osi« – a najbardziej w Polsce – prawo
cz owieka i narodów do wolnego ycia zostanie przywrócone – a pope nione
zbrodnie b d  nale ycie ukarane”.

Rada Narodowa RP na bie co bada a dokumenty otrzymywane przez
rz d RP na temat zbrodni niemieckich. Radni nie mieli w tpliwo ci, e
„rozmiary niszczenia wszystkich warstw spo ecze stwa polskiego przez
Niemców uderzaj  ju  (w 1942 r.) w samo biologiczne istnienie narodu”. Rada
informowa a opini  wiatow  o tych zbrodniach, szczególnie pokazuj c
germanizacj  polskich dzieci, eutanazj  ludzi chorych i starych. Informowano
tak e o wywózkach ludno ci polskiej z Zamojszczyzny, gdzie do grudnia 1942 r.
wysiedlono 54 wsie, a wielu mieszka ców stawiaj cych opór wymordowano, jak
np. mieszka ców wsi Kitów w Lubelskiem25. Wielokrotnie cz onkowie RN
zwracali si  do w adz RP i w adz pa stw sprzymierzonych z apelem o dokonanie
odwetu na Niemcach za fizyczne wyniszczanie narodu polskiego i stosowania
przez okupantów zbiorowej odpowiedzialno ci, mordy „niejednokrotnie tysi cy
osób za ma e przewinienie jednostki. Mordowali równie  ca e rodziny za
niewype nienie ich zarz dze , a oprócz tego karali ca  wie  lub nawet okolice.
Strzelali do ludzi nie tylko bez wyroków s dowych, ale do zupe nie niewinnych,
bez ostrze enia. Prócz tego setki tysi cy rodzin polskich wyrzucali w najwi ksze
mrozy z ich odwiecznych siedzib, nie pozwalaj c nic zabra  im ze sob
w nadziei, e zgin  z g odu. Chc c pozbawi  sterroryzowan  i wyg odzon  reszt
narodu polskiego wszelkiej my li politycznej, spo ecznej i gospodarczej –

25 E. Duraczy ski, R. Turkowski, O Polsce na uchod stwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej
Polskiej 1939-1945, Warszawa 1997, s. 330-331; Biuletyn Sprawozdawczy Rady Narodowej RP
za okres od 3 grudnia 1942 r. do 1 lutego 1943 r., nr 2, Londyn, luty 1943, s. 4-5.
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mordowali albo bezpo rednio profesorów, lekarzy, przywódców politycznych,
lub te  wywozili ich do obozów koncentracyjnych. Wymordowali te
bezpo rednio wielu duchownych, a wi ksz  cz  wywie li do obozów
koncentracyjnych, eby w n dznych warunkach wymarli, a tak e eby pozbawi
ludno  mo no ci praktyk religijnych”.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych RNRP odbytego
w dniach 2 i 4 stycznia 1943 r. zwrócono uwag  na to, e „przesz o trzyletnie
zn canie si  i mordowanie narodu polskiego nie nasyci o jeszcze zwyrodnia ych
zbirów hitlerowskich, delektuj cych si  od rana do nocy niewinnie przelewan
krwi  upatrzonych sobie ofiar. Postanowili na szersz  skal  zastosowa  masowe
morderstwa. Rozpocz li to przed kilkoma miesi cami przez masowe
mordowanie ludno ci ydowskiej. Po zniszczeniu w wi kszo ci ludno ci
ydowskiej przyst pili obecnie do podobnej rzezi ca ej ludno ci polskiej na

terenie kilkunastu powiatów. Zarz dzono najpierw deportacj  ludno ci wsi
i miast, wybijaj c starszych i niezdolnych do pracy, wyrywaj c z r k dzieci
matkom, pomimo mrozu wysy aj c w nieznanym kierunku, a wi c jest to
niechybnym dowodem, e na wyniszczenie”. Cz onkowie Rady uwa ali, e
pope niali je ci „zwyrodnialcy dlatego, e do tej pory nie nast pi  odwet – a tylko
zosta a zapowiedziana kara dla sprawców, ale po sko czonej wojnie. Ten odleg y
wymiar kary nie powstrzymuje Niemców od masowego mordowania, ale
utwierdza ich, jak wida  w przekonaniu, e podobnie jak po wojnie poprzedniej
nikt z Niemców za pope nione morderstwa nie b dzie ukarany. Skoro zapowied
kary nie zmniejsza mordowania ludno ci, ale j  zwi ksza – Rada Narodowa RP
wierzy, i  tylko natychmiastowy odwet przekona by Niemców, e tym razem
zbrodniarze zostan  ukarani i e tylko to mog oby powstrzyma  rze  polskiej
ludno ci”.

Bior c te wszystkie okoliczno ci pod uwag  Rada Narodowa RP
zwróci a si  do rz du polskiego z apelem, aby „wyst pi  do naszych aliantów
z pro b , eby mo liwie jak najszybciej u yli RAF do akcji odwetowej,
bombarduj c miasteczka i wsie niemieckie i powiadamiaj c Niemców, e to
odwet za masakr  ludno ci polskiej”.

Na wspomnianym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych dnia
2 stycznia 1943 r. w zwi zku z uchwa  z dnia 30 grudnia 1942 r., Rada
Narodowa oczekiwa a natychmiastowego o wiadczenia rz du o krokach, które
poczyni , wzgl dnie zamierza  poczyni  w sprawie przeciwdzia ania zbrodniom
niemieckim. W konsekwencji tych dzia a  wicepremier Stanis aw Miko ajczyk,
kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Edward Raczy ski, minister
informacji i dokumentacji Stanis aw Stro ski, poinformowali Komisj
„o przeprowadzonych rozmowach z rz dami pa stw sprzymierzonych w tej
sprawie oraz o planach i zamierzeniach, jakie maj  by  powzi te jako reakcja na
masowe mordy pope niane w Polsce przez Niemców”. Na posiedzeniu Komisji
powo ano podkomisj  w sk adzie: Zofia Zaleska, dr Jan Jaworski, Jan Szczyrek,
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Witold Kulerski i Mordka Szmul Zygelbojm – celem uzgodnienia wniosków
i ustalenia ostatecznej jej redakcji26.

Dokument ten wkrótce opublikowano. Wieloletnie starania RN (RN)
zbieg y si  z decyzjami mocarstw zachodnich, w 1944 r. podj li akcje odwetowe
w formie masowych bombardowa  Niemiec. Podczas ich trwania powa nie
zniszczono ok. 150 miast niemieckich, w tym Berlin27. Dzia ania odwetowe
wykonano jednak zbyt pó no. W 1943 r. Niemcy poddali eksterminacji niemal
ca  ludno  ydowsk . St umili powstanie warszawskie rozpocz te w sierpniu
1944 r., ludno  Warszawy w liczbie ok. 200 tys. wymordowali28.

Przez ca y okres funkcjonowania Rady Narodowej niezwykle aktywni
w niej byli przedstawiciele ydów obywateli polskich. Szmul Mordka
Zygelbojm, cz onek Rady Narodowej z ramienia PPS-Bund, przyby y z kraju,
wielokrotnie domaga  si  zintensyfikowania propagandy antyniemieckiej i
dotarcie  z  ni  do  kraju,  Europy  i  wiata.  W  specjalnej  rezolucji  przez  niego
zaproponowanej i przyj tej przez RN wyrazi a ona opini , „ e zadaniem naszej
propagandy radiowej dla kraju jest, obok systematycznego dodawania ducha
ludno ci cierpi cej i trwaj cej w kraju, nieustannie przeciwdzia anie
nazistowskiej, antypolskiej i antysemickiej (propagandzie – przyp. aut.)
prowadzonej usilnie przez gestapo. Naszym zdaniem jest popiera  i wzmocni  te
pr dy podziemnego ruchu, które rozumiej , e Polska osta  si  mo e jako
pa stwo jedynie w Europie opartej na s usznej i planowej przebudowie
gospodarczej i na istotnej demokracji i równo ci gospodarczej i politycznej. Te
same przes anki stanowi  podstaw , na jakiej oparte b dzie ycie gospodarcze i
polityczne Polski. Wychowanie wszystkich obywateli w duchu godnego i
braterskiego wspó ycia wszystkich narodowo ci zamieszkuj cych Polsk  jest
jednym z najwa niejszych zada  naszego radia”29.

Cz onkowie RN postulowali, aby rz d RP na uchod stwie przeznaczy  na
te cele odpowiednie rodki finansowe, bo to by a jedna z dróg, któr  mo na by o
informowa  o skali zbrodni niemieckich w Polsce i zag adzie ludno ci
ydowskiej tam dokonywanej. Zdanie Zygelbojma podziela  Micha

Kwiatkowski – wybitny polityk SP, dziennikarz i parlamentarzysta pochodz cy
ze l ska. Z jego inspiracji, jako dziennikarza, Rada Narodowa RP „wyrazi a
prze wiadczenie, e by o piln  potrzeb  ustalenie organu polskiej propagandy
zewn trznej, do której powinny by  powo ane wszystkie czynniki publicznej
pracy polskiej, odpowiednio do ich zakresu dzia ania”. Z inspiracji redaktora

26 Tam e, s. 311-312.
27 Ch. Ailsby, Trzecia Rzesza. Dzie  po dniu, przek ad J. Majszczyk, O arów Mazowiecki 2008,

s. 168-189; R. Moorhouse, Stolica Hitlera. ycie i mier  w wojennym Berlinie, Kraków 2011,
s. 264-321.

28 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, T. IV, lipiec 1944-pa dziernik 1944, Londyn 1977,
s. 31-432; N. Davies, Powstanie 44, przek ad E. Tabakowska, Kraków 2004, s. 561-663.

29 E. Duraczy ski, R. Turkowski, O Polsce…, s. 346.
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Kwiatkowskiego Rada Narodowa stwierdzi a, e „propaganda ta nie mo e
ograniczy  si  do informowania opinii Narodów Sprzymierzonych o bie cych
pracach Rz du, dziejach Polski i jej wk adu w rozwój cywilizacji europejskiej,
o prze ladowaniach Narodu naszego w kraju i nieugi tej jego walce z naje d c ,
ale musi równie  o wiele energiczniej i skuteczniej ni  dotychczas prostowa
wszelkie, sk dkolwiek by si  pojawi y, fa szywe, a szkodliwe dla Polski pogl dy
i ustala  w wiadomo ci naszych Sojuszników szczególnie Wielko-Brytyjskiej
i Ameryka skiej, dobre zrozumienie jak  Polska chce i mo e spe nia  w zwi zku
z innymi rodkowo-Europejskimi Narodami w dziele zapewnienia wiatu
trwa ego i sprawiedliwego pokoju”30.

Wobec zbrodni pope nianych nieustannie przez Niemców w adze RP na
uchod stwie podj y akcj  ich rejestracji. W imieniu Rady Narodowej
A. Cio kosz w rezolucji pisa : „Rada Narodowa wyra a a zadowolenie z powodu
podj cia prac nad rejestracj  zbrodni niemieckich, pope nionych nad ludno ci
Rzeczypospolitej w Polsce samej, jak równie  nad je cami wojennymi i nad
robotnikami polskimi w Niemczech. Naród Polski nie spocznie, dopóki zbrodnie
te nie zostan  surowo i przyk adnie ukarane”31. Dokument ten zosta  uchwalony
jednog o nie. Mia  on pewien wp yw na dzia alno  Ministerstwa Spraw
Wewn trznych, Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej, Ministra Odbudowy,
Ministerstwa Prac Kongresowych, które wykorzystywa y dekadowe, terytorialne
sprawozdania Departamentu Spraw Wewn trznych Delegatury Rz du RP na
Kraj, zdominowane setkami tysi cy informacji na ten temat32.

4. Wobec zag ady ydów Polskich

Podstawow  form  dzia alno ci RNRP by y rezolucje, wnioski,
o wiadczenia przyjmowane na jej sesjach plenarnych, og aszane nast pnie
w prasie, „Monitorze Polski”, upowszechniane przez radio. Wiele z nich
dotyczy o obrony prze ladowanych ydów w Polsce. W ród cz onków Rady
sprawy te mia y ca kowite poparcie33.Wobec narastaj cego terroru niemieckiego
w Polsce i bierno ci Zachodu, RN swymi uchwa ami wezwa a rz d do
przeciwdzia ania. D y a do tego, aby rz d zwo a  jak najszybciej konferencj
mi dzyalianck , na której zaprotestowano by przeciwko „nies ychanej
w dziejach ludzkich akcji wyt pienia ca ej ludno ci ydowskiej”, ostro
ostrze ono naród niemiecki i jego rz d o mo liwym odwecie, Kolejne rezolucje

30 AZHRL,  Archiwum  PSL  na  uchod stwie  (Arch.  PSL  na  U),  Akta  Rady  Narodowej  RP  z  lat
1942-1945, Rezolucja, s. 64.

31 Tam e, s. 16.
32 ród a do dziejów Polski w XIX i XX wieku (lata 1939-1945), T. IV, cz. 1. Wybór tekstów

ród owych, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pu tusk 2000, s. 219-225, 176-277, 313-315, 333-334,
348-350, 377-386.

33 IPiMS, RN, sygn. A.5/15, O wiadczenie cz onków PPS, s. 1-7; Tam e, Protokó  z posiedzenia
Komisji Specjalnej RN RP z dnia 13 kwietnia 1943 r., s. 1-2.
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w tej sprawie opracowali J. Schwarcbart i Sz. Zygelbojm. Zalecano te
prowadzenie akcji informuj cej dok adnie o „potworno ciach” jakich
dopuszczali si  Niemcy w Polsce. Gdyby to nie skutkowa o, RN zwróci aby si  z
apelem do rz du, aby ten „wyst pi  do naszych aliantów o u ycie RAF do akcji
odwetowej” wobec wsi i miast niemieckich z „powiadomieniem Niemców, e to
odwet za masakr  ludno ci polskiej i ydowskiej”34.

Przedstawiciele ydowscy w RN domagali si  od w adz RP na
uchod stwie pe nego równouprawnienia ydów w kraju. W przygotowanej przez
nich opinii zawartej w rezolucji Rady Narodowej RP z 11 kwietnia 1942 r.
stwierdzono, i  rz d winien w zwi zku z deklaracj  swoj  z 24 lutego 1942 r.
i w odniesieniu do zagadnienia ydowskiego w Polsce dekretem utrwali , e
„wszelkie rz dowe i administracyjne ograniczenia wzgl dnie ograniczenia
faktycznie stosowane lub tolerowane w Polsce przedwojennej, mi dzy innymi
tak e w stosunku do ludno ci ydowskiej, jako to numerus clausus i normy
procentowe na uczelniach wy szych i w szkolnictwie, w ró nych dziedzinach
ycia gospodarczego i zawodowego, administracji pa stwowej i samorz dowej

wszelkie dyskryminacje, jak getto awkowe i getto gospodarcze, paragraf aryjski
w organizacjach ycia spo ecznego, uwa a za zlikwidowane jako niezgodne
z zasad  równych obowi zków i praw obywateli”.

Na wniosek cz onków RN reprezentuj cych ydów w Polsce wyrazi a
ona opini , „i  rz d winien, zgodnie ze sw  deklaracj  z dnia 24 lutego 1942 r.
w dzia alno ci swojej we wszystkich dziedzinach ycia pa stwowego w kraju
i na emigracji i w propagandzie swej, a to przez radio do kraju i do emigracji,
w czasopismach i pismach, aktywnie przeciwstawi  si  antysemityzmowi
i powinien torowa  drog  do pe nej, na wzajemnym poszanowaniu obywateli
zbudowanej wspó pracy mi dzy ludno ci  polsk  a ydostwem polskim i to tak
w  kraju,  jak  i  na  emigracji”.  Cz onkowie  RN  uwa ali,  e  „rz d  RP  winien
zwróci  si  do kraju, do zbiorowo ci polskich za granic , do polskich uchod ców
wojennych oraz do naszych placówek dyplomatycznych z odpowiednimi
zaleceniami”. Rada Narodowa wyrazi a te  opini , „i  rz d winien w jasnej
deklaracji odgrodzi  si  od tzw. emigracjonizmu czy te  ewakuacjonizmu oraz
o wiadczy , e uwa a  „emigracj  jedynie za prawo ka dego obywatela, a nie za
obowi zek”. Rada Narodowa wyra a a opini , i  „rz d winien o wiadczy , e
obywatele polscy ydzi, uchod cy wojenni, b d  korzystali po wojnie z tych
samych u atwie  powrotu do kraju, z jakich korzysta  b dzie ludno  polska
w ogóle”. Cz onkowie Rady Narodowej uwa ali, e w adze pa stwowe powinny
wprowadzi  taki porz dek prawny, poniewa  „ ydostwo Polskie czy z Polsk
od wieków wierny, szczery stosunek obywatelski. Dominuje on ponad wszelkimi
nieporozumieniami. Gotowo  do spe nienia wszystkich obowi zków, gotowo

34 Tam e,  sygn.  A.5/4,  Sprawozdanie  Komisji  Spraw  Zagranicznych  Rady  Narodowej  2  i  4
stycznia 1943 r., s. 58-60; Biuletyn Sprawozdawczy Rady Narodowej RP za okres od 3 grudnia
1942 do 11 grudnia 1943, Londyn 1943, s. 1-5.
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do ponoszenia wszelkich ci arów w s u bie pa stwa, gotowo  do d wigania na
równi z ogó em wiernych obywateli wspó odpowiedzialno ci za losy pa stwa, za
jego dobrobyt, pomy lny rozwój i bezpiecze stwo by y i s  znamionami tego
stosunku”.

W deklaracji tej podkre lano, e „ ydostwo polskie, które dzieli dzi
równie  martyrologi  Polski z narodem polskim, nie uleg o i nie ulegnie
zaborczej przemocy. Bierze ono i nadal bra  b dzie solidarnie pe ny udzia
w walce w kraju i poza jego granicami o odrodzenie Polski, wielkiej,
niepodleg ej, zbudowanej na zasadach demokracji i wolno ci, równo ci
i sprawiedliwo ci spo ecznej”. Reprezentacja ydów obywateli polskich na
emigracji z o y a rz dowi RP na uchod stwie w dniu 24 lipca 1941 r. deklaracj
o powy szej tre ci. Dokument ten uwa ano za pocz tek nowego rozdzia u
w stosunkach polsko- ydowskich. Cz onkowie RN wsparli postulaty
przedstawicieli mniejszo ci ydowskiej, domagaj cych si  wstrzymania
propagandy „emigracjonizmu i ewakuacjonizmu”. Decyzje o wyje dzie nale y
pozostawi  do indywidualnej decyzji ka dego yda z osobna35.

W dniu 15 grudnia 1942 r. Szmul Mordka Zygelbojm skierowa
telegraficzny apel do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki F. D.
Roosvelta i premiera Wielkiej Brytanii W. Churchilla wzywaj c ich do ratowania

ydów. Pisa  w nim: „jako upowa niony przedstawiciel Ruchu ydowskich
Robotników w Polsce, którego tajna organizacja by a jeszcze czynn  w Polsce
latem 1942 r. i by a jedyn  wtedy zorganizowan  grup  Polskiego ydostwa,
niniejszym zwracam si  do Pana, Panie Prezydencie, i do jego rz du, z ostatnim
apelem rozpaczy, który wyszed  spoza bram getta po ród masowego
masakrowania ydów. Cytuj  niniejszym wyj tki z ostatniego sprawozdania,
które otrzyma em z Warszawy pod dat  31 sierpnia 1942 r.: »Furia niemieckiej
burzy szalej ca nad ydowsk  ludno ci  w Polsce niszczy wszystko i stale
wzrasta na sile. Cios za ciosem spada na miasta. Teraz ju  nie tylko tysi ce, ale
setki tysi cy ydów polskich ginie. Ca a prawie ludno  ydowska podleg a
eksterminacji, zarówno m czy ni, kobiety, jak i dzieci. Z 3,5 miliona ydów
polskich pozosta o przy yciu obecnie najwy ej milion do miliona i wier , a
mimo to masakrowanie ich wci  trwa«. B agaj  oni przeto, aby Pan, Panie
Prezydencie, znalaz  rodki, aby uratowa  tych ydów, którzy jeszcze przy yciu
pozostali. Jako bezpo redni przedstawiciel nieszcz liwej ludno ci ydowskiej w
Polsce przesy am Panu, Panie Prezydencie, ich ostatni apel o pomoc”36.

Mimo tego i wielu innych apeli mocarstwa zachodnie nie podj y
skutecznych dzia a , aby ratowa  ydów europejskich w tym i polskich.
Z opó nieniem podj to bombardowanie miast niemieckich, a ze wzgl du na
odleg o  od baz nie zdo ano zniszczy  obozu koncentracyjnego w O wi cimiu.

35 E. Duraczy ski, R. Turkowski, O Polsce…, s. 334-336.
36 Tam e, s. 371.
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Wobec braku pomocy, cz onek Rady Narodowej RP Sz. M. Zygelbojm po
skierowaniu po egnalnego listu do prezydenta RP W adys awa Raczkiewicza
i premiera rz du polskiego w dniu 12 maja 1943 r. pope ni  samobójstwo.
W po egnalnych s owach pisa : „Z ostatnich wiadomo ci z kraju wynika bez
adnych w tpliwo ci, e Niemcy z ca ym bezwzgl dnym okrucie stwem

morduj  ju  obecnie resztki ydów w Polsce. Za murami gett odbywa si
obecnie ostatni akt niebywa ej w dziejach tragedii. Odpowiedzialno  za
zbrodnie wymordowania ca ej narodowo ci ydowskiej w Polsce spada przede
wszystkim na sprawców, ale po rednio obci a ona równie  ludzko  ca ,
narody i rz dy pa stw sprzymierzonych, które do dzi  dnia nie zdoby y si  na
aden czyn konkretny, w celu uko czenia tej zbrodni. Przez bierne

przypatrywanie si  temu mordowi milionów bezbronnych i zmaltretowanych
dzieci, kobiet i m czyzn, sta y si  jego wspó winowajcami. Musz  te
stwierdzi , e aczkolwiek rz d polski w bardzo du ym stopniu przyczyni  si  do
poruszenia opinii wiata, jednak niedostatecznie, jednak nie zdoby  si  na nic
takiego nadzwyczajnego, co by odpowiada o rozmiarom dramatu,
dokonywaj cemu si  w kraju”.

Pope niaj c samobójstwo, Zygelbojm pragn , jak sam pisa , „wyrazi
najg bszy protest przeciwko bezczynno ci, z jak  wiat si  przypatruje
i pozwala lud ydowski wyt pi . Wiem jak ma o znaczy ycie ludzkie,
szczególnie dzisiaj. Ale skoro nie potrafi em tego dokona  za ycia, mo e
mierci  swoj  przyczyni  si  do wyrwania z oboj tno ci tych, którzy mog

i powinni dzia a , by teraz jeszcze, w ostatniej bodaj chwili, uratowa  od
niechybnej zag ady t  garstk  ydów Polskich, jaka jeszcze yje. ycie moje
nale y do ludu ydowskiego w Polsce, wi c je daj . Pragn , by ta garstka, która
osta a si  jeszcze z kilkumilionowego ydostwa polskiego, do y a wraz z masami
polskimi wyzwolenia, by mog a oddycha  w kraju i w wiecie wolno ci
i sprawiedliwo ci, socjalizmu za wszystkie swe m ki i cierpienia nieludzkie.
A wierz , e taka w a nie Polska powstanie i e taki w a nie wiat nast pi”.

Mimo wielu inicjatyw w adz RP na uchod stwie, apeli Rady Narodowej
RP, mierci jej cz onka Zygelbojma, machiny zag ady nie zatrzymano. Jak pisa
w swoim przed miertnym li cie Sz.M. Zygelbojm w maju 1943 r.: „Z blisko
3,5 mln ydów w Polsce i oko o 700 tys. ydów deportowanych do Polski z
innych krajów y o jeszcze w kwietniu tego roku, wed ug doniesie  oficjalnych
kierownictwa podziemnego »Bundu«, przes anych nam przez delegata rz du,
oko o 300 tys. A mord trwa nadal bez przerwy. Milcze  nie mog  i y  nie mog ,
gdy gin  resztki ludu ydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem.
Towarzysze moi w Getcie Warszawskim zgin li z broni  w r ku, w ostatnim
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porywie bohaterskim. Nie by o mi dane zgin  tak jak oni, razem z nimi. Ale
nale  do nich, do ich grobów masowych”37.

W adze RP, w tym i cz onkowie RN podejmowali interwencje w sprawie
polepszenia losu ydów Polskich w ZSRR. Cz onek RN dr J. Schwarcbart
nieustannie domaga  si  równego traktowania ydów i Polaków, szczególnie
w okresie akcji ewakuacyjnej Armii Polskiej i ludno ci cywilnej z ZSRR na

rodkowy  i  Bliski  Wschód,  do  Iranu  i  Palestyny.  Rz d  RP  zapewnia ,  e  „sta
i stoi nadal niewzruszenie na stanowisku zgodnym z prawem mi dzynarodowym
i postanowieniami polsko-sowieckiego uk adu, i  nie mo e uzna  adnych ró nic
w traktowaniu  swych  obywateli.  W zwi zku  z  tym,  rz d  pragnie  stwierdzi ,  e
nie ustaje w swych wysi kach dla obrony powy szego stanowiska i dla
zapewnienia wszystkim obywatelom polskim równego traktowania i nale ytej
opieki”. W podobnym tonie reagowa  gen. Marian Kukiel, minister spraw
wojskowych. Stwierdzi  on, e „o wykluczeniu ydów z wojska lub z ewakuacji
przez polskie w adze nie mo e by  mowy”. Gen. Kukiel zwróci  uwag
cz onkom Rady Narodowej RP, e „dzi ki energicznym i konsekwentnym
staraniom w adz polskich, mimo trudno ci (ze strony ZSRR – przyp. aut.),
o których by a mowa wy ej, na Bliskim Wschodzie znalaz a si  kilkutysi czna
grupa obywateli polskich ydów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych,
a w tym znaczna cz  dzieci ydowskich, ewakuowanych z ZSRR, co jest
dowodem rzetelnego nastawienia rz du i w adz wojskowych do tej sprawy”38.

Do w adz polskich na uchod stwie skierowali list trzej ocaleni rabini,
Zalman Sorockin z ucka, Józef Miszkowski z Krynek i Hirsz Ajzensztat
z Krakowa, przebywaj cych w ZSRR. Dzi kowali w nim za pomoc im udzielon
i ludno ci ydowskiej wywiezionej do ZSRR. Prosili tak e, aby zes a cy
narodowo ci ydowskiej byli tak e w transportach polskich ewakuowanych na

rodkowy Wschód. Proszono równie  o wsparcie ywno ciowe dla ydowskich
duchownych, gdy  jak pisali „poza utrapieniami ogólnymi cierpi  oni kolosalnie
duchowo, jako nabo ni w ród bezbo nych. Nie mówimy ju  o tym, e nie s  oni
w stanie przej  na system yciowy sowiecki i z powodu tego s  oni
zdziesi tkowani przez g ód i zarazy. Prosimy usilnie rz d o spowodowanie
wyzwolenia tych e w pierwszym rz dzie z opresji, licz c si  z faktem, e s  oni
tam skazani na pewn  zag ad ”.

Przedstawiciele ydów polskich zes ani do ZSRR wyrazili al odnosz c
si  do sk adu personalnego Rady Narodowej, gdy  ich zdaniem nie by o „w niej
przedstawiciela ydostwa religijnego, stanowi cego rdze  ludno ci ydowskiej.
We wszystkich sejmach i senatach od pierwszego do ostatniego ydzi religijni
mieli swego rzecznika. Obecna Rada jest pierwsza, w której takiego
przedstawiciela nie ma. Byliby my radzi, gdyby ta kwestia zosta a w najbli szej

37 IPiMS, RN, sygn. A.5/72, Teczka osobowa Sz. M. Zygielbojma, s. 11-13; E. Duraczy ski,
R. Turkowski, O Polsce…, s. 377-378.

38 Tam e, s. 363-364.
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przysz o ci pozytywnie za atwiona”. Rabini prosili tak e Rad  Narodow  RP
o zniesienie „ustaw ograniczaj cych po rednio lub bezpo rednio prawa obywateli

ydów”. Jako przyk ad przytaczali ustaw  z dnia 17 kwietnia 1936 r. o uboju
rytualnym. Argumentowali, e aczkolwiek zniesienie tej ustawy nie ma
w warunkach wojennych warto ci praktycznej, ma ono jednak wielkie znaczenie
symboliczne, jako wyraz dobrej woli, tolerancji i demokratyzmu Rady
Narodowej. Poci gni cie takie da oby „M czennikom Gett Polskich otuch
i wiar  w lepsz  przysz o , podnios oby ich na duchu i przyczyni oby si  do ich
przetrwania w walce o lepsze jutro”39.

Rada Narodowa RP by a forum, w którym wielokrotnie przyjmowano
postulaty w obronie ydów obywateli polskich i gdzie oni sami mogli
artyku owa  swoje oczekiwania polityczne wobec w adz RP po zako czeniu
wojny i odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci.

5. Wobec dzia alno ci antypolskiej sowieckiego „sprzymierze ca”

Po wrze niu 1939 r. w ZSRR przebywa y setki tysi cy Polaków.
Pocz wszy od sierpnia 1941 r. w adze RP mog y dociera  do nich z ograniczon
pomoc  materialn , duchow , interweniowa  na rzecz poprawy ich warunków
bytowania. Rada Narodowa RP poprzez formaln  kontrol  bud etu zwraca a
uwag  rz dowi na przeznaczanie mo liwie najwi kszych sum z bud etu
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej na ich potrzeby. W latach 1942–1943
przeznaczono na ten cel tyle rodków, na ile by o to mo liwe. Jak zauwa y
Stanis aw Jó wiak, cz onek II Rady Narodowej, wydatki na ten cel w bud ecie
MPiOS wynosi y ok. 10 mln funtów. Radny ten stwierdzi , e: „du a cz  z tej
sumy idzie na pomoc Polakom w Rosji, a wi c na zakupy z Lease and Lend Actu
– 4.000.000  oraz zasi ki gotówkowe 2.083.000 . czna suma dla Polaków w
Rosji na zakupy, pomoc gotówkow , koszty magazynowania towarów i wydatki
na placówki opieku cze – wynosi kwot  6.783.000 ”. Dzi ki wyasygnowaniu
takiej sumy pieni dzy akcj  opieku cz  obj to od 300 tys. do 500 tys. polskich
zes a ców. Akcja ta by a wspierana przez Rad  Narodow  RP. Z jej inicjatywy i
przy jej wsparciu dla Polaków w Rosji zorganizowano sieroci ce, domy
inwalidzkie i domy noclegowe. Stworzono równie  przedszkola dla dzieci z
nauk  j zyka polskiego. W liczniejszych skupiskach stworzono sto ówki, w
grudniu 1942 r., sto ówek takich by o ponad dwadzie cia. Ambasada RP w
Kujbyszewie zorganizowa a dziesi  sk adów z odzie  i ywno ci ,
wiadcz cych pomoc dla zes a ców.

W po owie kwietnia 1943 r. po pogorszeniu si  stosunków z ZSRR (na
skutek „sprawy katy skiej” – przyp. aut.), wi kszo  tych sk adów zamkni to,
likwidacji uleg y delegatury ambasady. Podczas posiedzenia RN S. Jó wiak

39 Tam e, s. 369-370.
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zwróci  uwag , e „w nie du ym tylko procencie z dobrodziejstw tych mog
korzysta  nasi rodacy, poniewa  liczba ich jest b. wielka w stosunku do
zorganizowanych domów i innych placówek opieku czych”40.

Po ujawnieniu grobów katy skich i zerwania stosunków z RP przez
ZSRR, cz onkowie RN zaj li si  t  tragiczn  i niewyja nion  spraw . Podczas
jednego z kwietniowych posiedze  Rady Narodowej w 1943 r., W adys aw
Banaczyk – jej wiceprzewodnicz cy (z ramienia SL) stwierdzi , e „Anglicy
naciskali, aby w deklaracji nie by o tendencji, e rz d polski oskar a Sowiety
o morderstwo oficerów polskich. Anglii stosunek jest tego rodzaju, e
sentymentem  jest  z  nami,  ale  popiera  Rosj ,  gdy  wi e  ona  na  froncie  150
dywizji niemieckich”41. Cz onkowie Rady Narodowej wsparli stanowisko
polskiego rz du, d cego do wyja nienia wszystkich okoliczno ci i sprawców
tej zbrodni. Jednog o nie stwierdzili, e „przy czaj  si  w ca ej rozci g o ci do
deklaracji rz du polskiego z 28 kwietnia (1943 r. – przyp. aut.), daj cej wierny
wyraz przekonaniom i d eniom narodu polskiego zespolonego w ofiarnej walce
z niemieckim naje d c  i w niez omnej woli obrony pe nej suwerenno ci RP
oraz integralno ci jej terytorium pa stwowego”42. Po ujawnieniu grobów
katy skich przedstawiciele PPS w Radzie Narodowej RP skierowali pytania do
rz du w tej sprawie, przewiduj c wielkie jej konsekwencje dla stosunków
Polska-ZSRR. W swoim wyst pieniu pisali: „dnia 17 kwietnia 1943 r. zosta a
opublikowana deklaracja urz dowa ministra obrony narodowej w sprawie
znalezionych pod Smole skiem przez w adze niemieckie grobów ze zw okami
o nierzy polskich, b. je ców wojennych obozu sowieckiego w Kozielsku.

Deklaracja ta informuje o decyzjach i krokach tego ministra o znaczeniu
mi dzynarodowym. Sprawa ta, jak potwierdzi y to istniej ce dot d nast pstwa
wielkiego znaczenia, ma charakter polityczny o znaczeniu miary najwy szej tak
dla Polski, jak niemniej dla ca ego obozu sprzymierzonych narodów. Jest
zrozumia ym, e tego rodzaju sprawy i wyst pienia publiczne przekraczaj
niepomiernie zakres dzia ania tek premiera, jak ka dego ministra, czy nawet grup
ministrów, resortami swymi z tego rodzaju zagadnieniami bli ej
zainteresowanych. Nie wdaj c si  na razie w merytoryczn  ocen  tego
dokumentu ministra obrony narodowej, stwierdzamy, e tego rodzaju
wyst pienie dopuszczalne by o jedynie na podstawie decyzji Rady Ministrów.
Jedynie rz d jako ca o  mo e by  powo any do ponoszenia odpowiedzialno ci
tej  miary.  Frakcja  PPS  w  Radzie  Narodowej  zapytuje  pana  premiera,  czy

40 AAN, Zbiory Akt Polskich W adz Emigracyjnych w Londynie, sygn. 3, Sprawozdanie z bud etu
MPiOS na 1943 r., s. 43-44.

41 IPiMS, RN, sygn. A.5/5, Protokó  z posiedzenia Prezydium Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia
1943 r., s. 59-61.

42 Zbrodnia katy ska w wietle dokumentów, z przedmow  W adys awa Andersa, Warszawa 1989,
s. 92-93; IPiMS, RN, sygn. A.5/5, Protokó  z posiedzenia Prezydium Rady Narodowej z dnia
4 maja 1943 r., s. 63.
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wyst pienie ministra obrony narodowej by o oparte na decyzji Rady Ministrów?
Je eli nie, jakie konsekwencje zamierzaj  wyci gn  czynniki konstytucyjne do
tego powo ane z (powodu – przyp. aut.) tego samowolnego wyst pienia jednego
ministra”43. Wkrótce rz d wyja ni , e by a to jednomy lna jego decyzja.

Na tle stosunku do ZSRR dosz o wówczas do konfliktu z gen.
L. eligowskim, który b d c wierny swojej „idei s owia skiej”, wezwa  do
podania wkraczaj cej do Polski Armii Czerwonej „r ki przyja ni i wiecznej
zgody”, gdy  ta „goni przed sob  hordy Teutonów”, a ponadto wojska ZSRR „s
Armiami S owian, a wi c naszych braci”44. Sprawa ta zosta a wyciszona, a
s dziwy genera  zosta  zwolniony z Rady Narodowej RP za post powanie
niezgodne ze „sk adanym przyrzeczeniem”45.W 1944 r. gotowo  do ust pstw
wobec da  Rosji wyra ana przez premiera S. Miko ajczyka spowodowa a, e
przewodnicz cy Stanis aw Grabski oraz Prezydium Rady, popieraj c jego
polityk , wesz o w konflikt z pozosta ymi cz onkami RN, szczególnie
reprezentuj cych PPS, SN, cz  SP. Rezolucja zg oszona przez
przewodnicz cego RN S. Grabskiego apeluj ca do gen. Zygmunta Berlinga
o pomoc dla walcz cej Warszawy zosta a odrzucona. Dzia ania maj ce wspomóc
powstanie warszawskie cz onkowie RN uznali za ma o energiczne46.

Podczas posiedzenia Rady Narodowej RP odbytego w dniu 25 sierpnia
1944 r. premier S. Miko ajczyk zda  sprawozdanie ze swojej wizyty w Moskwie
i zabiegach jakie czyni , aby pomóc walcz cej Warszawie i jej mieszka com.
Oskar any przez wielu o prosowieck  uleg o , polityk ten nie mia  z udze  co
do ZSRR. W czasie posiedzenia Rady stwierdzi , e kiedy ju  zdawa o si , e nie
ma „ adnej nadziei na bezpo rednie zetkni cie si  z sowieciarzami, zwróci em
si  – po raz nie wiem który – do rz dów angielskiego i ameryka skiego z pro b
o interwencj , by spraw  stosunków polsko-sowieckich pchn  naprzód; sk oni o
mnie do tego tak e i to, e – jak Panowie wiedz  – z jednej strony wojska
sowieckie posun y si  gwa townie naprzód w g b Polski, a z drugiej strony
wiadomo ci, jakie nadchodzi y z Wile szczyzny, wskazywa y na to, e wojska
nasze, po spe nieniu swojego obowi zku walki, s  rozbrajane, wzgl dnie sztaby
ich aresztowane”47. Premier rz du usi owa  zatrzyma  te antypolskie dzia ania
ZSRR. Nie przynios y one, jak wiadomo, adnych pozytywnych efektów,

43IPiM, RN, sygn. 5.A/3/75, Zapytanie przedstawicieli frakcji PPS w Radzie Narodowej RP
skierowane do ministra obrony narodowej, dotycz ce grobów katy skich, Londyn 17 kwietnia
1944 r., s. 14-15.

44AAN, Polskie ugrupowania spo eczno-polityczne w Londynie 220/27, Odezwa gen. Lucjana
eligowskiego wr czona Prezesowi Rady Narodowej 31 marca 1944 r., w Londynie.

45IPiMS, RN, sygn. A.5/5, Protokó  z posiedzenia Prezydium Rady Narodowej z dnia 10 maja
1944 r., s. 105.

46Tam e, Protokó  z posiedzenia Prezydium Rady Narodowej z dnia 14 sierpnia 1944 r., s. 117;
Tam e, Protokó  z posiedzenia Prezydium Rady Narodowej z dnia 28 sierpnia 1944 r., s. 133.

47 AAN, Kol. S. Miko ajczyka, box 8, Protokó  142 posiedzenia RN RP z 25 sierpnia 1944 r.
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dziesi tki tysi cy o nierzy Armii Krajowej zgodnie z rozkazem J.W. Stalina z
31 lipca 1944 r. zosta o rozbrojonych i zes anych w g b ZSRR48.

W dniu 6 pa dziernika 1944 r. na posiedzeniu Rady Narodowej RP
premier S. Miko ajczyk móg  tylko w zwi zku z kapitulacj  powstania
warszawskiego powiedzie , e: „W imieniu Rz du Rzeczypospolitej Polskiej

cz  si  dzisiaj z Rad  Narodow  Rzeczypospolitej Polskiej w sk adaniu ho du
bohaterom Warszawy”. Premier stwierdzi : „sk adaj c ho d – pragn bym, bez
wchodzenia w szczegó y, w kilku s owach podkre li  prawdy, które nam
uwypukli a bohaterska sze dziesi t trzy dni trwaj ca walka – miertelna walka
z okupantem niemieckim – walka – izolowana od wiata, prowadzona bez
wystarczaj cej ilo ci amunicji, bez wody, wiat a, pomieszcze , walka
prowadzona o g odzie”.

Przywódca rz du polskiego nie mia  w tpliwo ci, e „walka Warszawy
pokaza a bohaterstwo, determinacj  i po wi cenie o nierzy Armii Krajowej,
walcz cej pod dowództwem gen. Bór-Komorowskiego. Duch p. gen.
Sikorskiego, który tyle wysi ku w o y  w stworzenie, organizacj  i konsolidacj
Podziemnej Armii Krajowej – z dum  patrzy z za wiata na dowód najwy szego
bohaterstwa tych o nierzy co jak e  znakomicie spe nili jego nadzieje
i pragnienia. S awa ich bohaterstwa czy si  obecnie ze s aw  o nierza
polskiego z Wrze nia 1939 r., ze s aw  zdobyt  na Polach Francji, Norwegii,
Tobruku, ze s aw  Pól Bitewnych W oskich, Normandzkich, Belgijskich
i Holenderskich, ze s aw  naszych Lotników i naszych Marynarzy”49.

Przedstawiciele Rady Narodowej podzielali to stanowisko i wsparli
rezolucj  zaproponowan  przez premiera. Zamordowanie niemal dwustu tysi cy
mieszka ców Warszawy, zniszczenie miasta, dokumentowa y odpowiednie
agendy rz dowe. Rada Narodowa RP stara a si  uzyskane informacje nag a nia
w mediach, w specjalnych biuletynach, rozsy anych do parlamentów krajów
wolnego wiata50. Dzia ania te nie posz y na marne, informacje o zbrodniach
nag a niane przez cz onków Rady Narodowej RP, jako parlamentarzystów
polskich uznano za wiarygodne wiadectwo zbrodni dokonanych przez
okupantów niemieckich i sowieckich.

48 ród a do dziejów Polski…, s. 331-333.
49AAN, Kol. S. Miko ajczyka, box 8, Rada Narodowa RP z lat 1941-1945, Przemówienie

S. Miko ajczyka z 6 pa dziernika 1944 r. w RN RP.
50Biuletyn sprawozdawczy Rady Narodowej RP za okres od 3 grudnia 1942 do 1 lutego 1943, nr 2,

Londyn 1943, s. 4-5, 16-20.
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Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej na uchod stwie wobec terroru
niemieckiego i sowieckiego w okupowanej Polsce (1939–1945)

The Polish National Council in London on German and Soviet terror in
occupied Poland (1939–1945)
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Streszczenie

Rada Narodowa RP w Londynie od pocz tku blisko przygl da a si  rozwojowi
sytuacji w okupowanej Polsce. Poprzez memoranda, rezolucje i rozmowy z
przedstawicielami Aliantów, cz onkowie Rady Narodowej starali si  informowa
o zbrodniach pope nianych na Polakach zarówno przez niemieckiego okupanta,
jak i radzieckiego.

Summary

Since the very beginning of its creation, the Polish National Council in London
carefully observed the development of the situation in occupied Poland. Through
memoranda, resolutions and conversations with the Allies, members of the
council tried to inform about crimes committed on the Polish nation.





Ma gorzata Gmurczyk-Wro ska

POSE  RP W TOKIO STANIS AW PATEK WOBEC REPATRIACJI
POLAKÓW Z SYBERII I MAND URII W LATACH 1921–1923

Stanis aw Patek (1866–1944) by  dyplomat , politykiem i adwokatem. W
okresie przed pierwsz  wojn  wiatow  bra  udzia  w s ynnych procesach
politycznych, w których broni  dzia aczy niepodleg o ciowych i rewolucyjnych.
Od 1905 r. wspó pracowa  z Józefem Pi sudskim i jako jego przedstawiciel bra
udzia  w konferencji pokojowej w Pary u. W czasie wojny z bolszewikami w
1920 r. pe ni  funkcj  ministra spraw zagranicznych. W latach 1921–1926 by
pos em nadzwyczajnym i ministrem pe nomocnym w Tokio, na tym samym
stanowisku w 1927–1932 w Moskwie, a w latach 1933–1936 ambasadorem w
Waszyngtonie. W 1936 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mo cicki
powo a  go do Senatu RP, gdzie do roku 1939 dzia a  w Komisji Spraw
Zagranicznych1.

Niniejszy artyku  jest prób  przedstawienia postawy i dzia alno ci
Stanis awa Patka wobec akcji repatriacyjnej Polaków z Dalekiego Wschodu.
Jego praca nadzoruj ca to przedsi wzi cie, toczy a si  niejako na poboczach
dyplomacji i stanowi a niewielki tylko fragment ca ej akcji repatriacyjnej.
Problem mo e nie by by a  tak istotny z badawczego punktu widzenia, bo
nale a oby przede wszystkim opisa  ca e przedsi wzi cie, co zosta o ju  w
cz ci uczynione przez Wies awa Theissa w pracy zwartej (Dzieci syberyjskie.
Dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mand urii w latach 1919–1923,
Warszawa 1992), gdyby nie jego negatywna ocena roli polskiego dyplomaty.
Niniejszy artyku  nie jest polemik  z prac  Theissa, a jedynie dodaniem kilku
faktów i troch  innym spojrzeniem na Stanis awa Patka w ca ym tym
przedsi wzi ciu.

Po 1917 r. na terenach Syberii, Mand urii i generalnie Dalekiego
Wschodu znajdowa a si  ogromna rzesza Polaków. Byli to zes a cy polityczni,
emigranci zarobkowi, kapitali ci, uchod cy i je cy pierwszej wojny wiatowej
oraz ich potomkowie, w tym dzieci2. Na terenie Mand urii, kontrolowanej przez

1 Szerzej M. Gmurczyk-Wro ska, Stanis aw Patek – szkic do biografii: stan bada , ród a,
problemy badawcze, „Dzieje Najnowsze” 2007/3, s. 3-25; Stanis aw Patek, Raporty i
korespondencja z Moskwy (1927-1932), oprac. M. Gmurczyk-Wro ska, Warszawa 2010.

2 Szerzej  K.  Y.  Deog, Kolonia polska w Mand urii 1897-1949, Kraków 2001; Polskie lady na
Dalekim Wschodzie: Polacy w Harbinie: materia y z konferencji naukowej zorganizowanej w
Szczecinie w dniach 23-24 pa dziernika 2008 r. , pod red. Andrzeja Furiera, Szczecin 2008; T.
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Chiny, znajdowa a si  b d ca do 1917 r. pod wp ywami Rosji carskiej s ynna
kolej Wschodniochi ska, na której Polacy pracowali ale i inwestowali w jej
rozwój. Po rewolucji bolszewickiej Chiny anulowa y zawarte uprzednio z Rosj
porozumienia i przej y kontrol  nad kolej . Po podpisaniu w 1924 r. sowiecko-
chi skiego traktatu powrócono do wspólnego zarz dzania kolej . Najbardziej
tragiczny by  los osieroconych polskich dzieci, ale tak e doros ych (wojskowych
i  cywili)  d cych  do  ucieczki  z  Rosji  obj tej  rewolucj  bolszewick  i  wojn
domow  oraz interwencj  brytyjsk , francusk  i japo sk .  Pod koniec 1919 r. po
kl sce gen. Aleksandra Ko czaka rozpocz  si  masowy exodus ludno ci
cywilnej i wojskowej (w tym Polaków) na wschód. Polakami opiekowa y si
polskie konsulaty w Harbinie i W adywostoku, po uk adzie polsko bolszewickim
o repatriacji z 24 lutego 1921 r. Polacy mogli opuszcza  tereny Rosji.

Bezpo rednio akcj  ratunkow  dzieci z Dalekiego Wschodu prowadzi
powsta y we W adywostoku w 1919 r. Polski Komitet Ratunkowy kierowany
przez Józefa Jakóbkiewicza i Ann  Bielkiewicz, któr  Stanis aw Patek zna  z
czasów carskich. Przed pierwsz  wojn  wiatow  by a ona zwi zana z ruchem
niepodleg o ciowym, nale a a do bliskiej Patkowi Kasy Pomocy Wi niom
Politycznym.  Po 1914 r. przebywa a we W adywostoku i rozpocz a dzia alno
wspieraj c  polskich wygna ców. Do Polski wróci a w 1923 r.3. Kierowany
przez ni  i Jakóbkiewicza Komitet w 1921 r. zmieni  nazw  na Polski Komitet
Ratunkowy Dzieci Polskich Dalekiego Wschodu i oficjalnie dzia a  do marca
1922. Wtedy to uleg  rozwi zaniu (formalnie nast pi o to w my l rozporz dzenia
MSZ prawdopodobnie na pocz tku lata 1922). Bielkiewicz prowadzi a jednak
dalej swoj  dzia alno  repatriacyjn . W sumie w latach 1919–1923 powróci o
do Polski z Mand urii i Syberii 877 dzieci i 93 osoby doros e4. W 1920 r. dzi ki
poparciu japo skiego ministra si  l dowych Tanaki Giichiego i ministra
marynarki Kat  Tomosabur  dzieci uzyska y zgod  na wjazd do Japonii i pomoc
od Japo skiego Czerwonego Krzy a. W akcje pomocy dla polskich dzieci
w czy  si  tak e japo ski dwór cesarski, prywatne osoby i stowarzyszenia5. Po
nawi zaniu przez Polsk  stosunków dyplomatycznych z Japoni  w 1920 r. w
akcj  t  w czyli si  polscy przedstawiciele dyplomatyczni w Tokio. Zarówno
Patek,  tak  jak  i  jego  poprzednik  Józef  Targowski  mia  problemy  z
utrzymywaniem poprawnych stosunków z Komitetem. Ten drugi mia

Matsumoto, W. Theiss, Dzieci syberyjskie: pomoc Japonii dla dzieci polskich z Syberii 1919-
1922, Warszawa 2009; W. Theiss, Dzieci syberyjskie. Dzieje polskich dzieci repatriowanych z
Syberii i Mand urii w latach 1919-1923, Warszawa 1992.

3 W. Theiss, dz. cyt., s. 43-44; S. Sempo owska, Pomoc wi zienna, „Prawo i ycie” 1956, nr, 16;
W. Gawro ski, Wspomnienia z okresu walki z caratem, „Niepodleg o ” 1939, z. 1-4.

4 Za W. Theiss, dz. cyt., s. 66.
5 Szerzej W. Theiss, dz, cyt.; T. Matsumoto, W. Theiss, dz. cyt., s. 12-19.
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w tpliwo ci co do polskiego pochodzenia niektórych dzieci, narzeka  na brak
wgl du w sprawozdania Komitetu6.

Kiedy Patek przyjecha  do Tokio, Komitet funkcjonowa  ju  pod nazw
Polski Komitet Ratunkowy Dzieci Polskich Dalekiego Wschodu i Poselstwo RP
(w ocenie Patka) sprawowa o nadzór nad jego dzia alno ci . Na pocz tku
wspó praca uk ada a si  dobrze. Pose  wykorzystywa  swoje znajomo ci z
Japo czykami w celu uzyskania od nich pomocy w akcji repatriacyjnej, pisywa
tak e do Japo skiego Czerwonego Krzy a (ni ej). W zwi zku z tym, i  w akcj
ratunkow  w czy o si  tak e Poselstwo polskie w Waszyngtonie oraz Konsulat
Generalny w Chicago (po redniczy o w akcji zbierania pieni dzy), Patek
utrzymywa  z nimi bliskie kontakty i przesy a  im sprawozdania finansowe z
funduszów od nich otrzymywanych7. Kiedy Józef Jakóbkiewicz wyjecha  do
Stanów Zjednoczonych i tam prowadzi  kampanie na rzecz zbiórki pieni dzy
w ród Polonii, Patek prosi  pos a RP w Waszyngtonie Kazimierza
Lubomirskiego o ocen  tej akcji. Pose  odpisa  mu nast puj co: „Pani
Bielkiewicz zwróci a si  do mnie abym zgodzi  si  na wyp acenie D-rowi
Jakóbkiewiczowi tysi ca dolarów z funduszów zebranych w Stanach
Zjednoczonych na repatryjacj , dowodz c, e pieni dze te s  mu potrzebne na
kampanj , któr  prowadzi a/celem zebrania wi kszych funduszów na
repatryjacj , a przedewszystkiem b/celem uzyskania statków, na których mo na
by o by z Syberji do Polski przewie  znaczniejsz  ilo  repatryjantów. Ja zt d
nie widz : czy powy sze prace D-ra maj  szans  powodzenia? /…/ Wierz , e
Szanowny Pan spokojnie ocenia sytuacj  i wiem, e na Jego s owie polega
mog . Dla tego zwracam si  do Szanownego Pana w drodze ci le poufnej
[podkre lone w tek cie] z pro b  o jaknajszczegó owsze dane w tej sprawie i
zapewniam, e zostan  one tylko i wy cznie dla mojej wiadomo ci”8.

Pod koniec 1921 r. pojawi y si  sytuacje konfliktowe. Nie znamy ich
przyczyn. Powodem ich (mog a by ) jak przypuszcza W. Theiss, nieudana akcja
zbierania pieni dzy w Japonii na budow  sieroci ców w Polsce. Nie chcia  w
tym uczestniczy  Patek, motywuj c to wzgl dami formalnymi. Wed ug niego
pos owi nie wypada o oficjalnie uczestniczy  w przedsi wzi ciu humanitarnym.

6 Za  E.  Pa asz-Rutkowska,  A.  T.  Romer, Historia stosunków polsko-japo skich 1904-1945,
Warszawa 2009 (wyd. II), s. 99.

7 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Ambasada RP w Waszyngtonie, 2511, k. 361, 29
grudnia 1921, pismo Patka do Poselstwa RP w Waszyngtonie w sprawie przekazu na dzieci
polskie sumy 6000 dolarów od Williama Binghama; tam e k. 366, 22 stycznia 1922,
sprawozdanie tymczasowe Patka do Poselstwa RP w Waszyngtonie na temat wydatków
poczynionych z funduszu nades anego z Ameryki na ratowanie dzieci polskich, tam e
k.  319-320,  25  sierpnia  1922,  pismo  Patka  do  Poselstwa  RP  w Waszyngtonie;  zwraca  w  tym
pi mie uwag  na nast puj cy podzia  funduszy na akcj  ratownicz  i repatriacyjn : a/dla dzieci,
b/dla doros ych, c/dla wojskowych.

8 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2512, k. 70, 26 kwietnia 1922, list S. Patka do Poselstwa
RP w Waszyngtonie.
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Dodatkowo w samym komitecie wyst pi y konflikty personalne. Przywo ywany
ju  Theiss przypuszcza tak e, e ród o konfliktu Patka z Komitetem tkwi o
tak e w jego nieporozumieniach z Ann  Bielkiewicz. Pose  Patek d y  do
kontrolowania, podleg ego mu zreszt  Komitetu i prowadzonej przez niego
dzia alno ci, Bielkiewicz natomiast do wi kszej samodzielno ci9.  Z
korespondencji Bielkiewicz wynika jednak, e ona sama prosi a Patka o
interwencj  w zwi zku z konfliktem personalnym wewn trz Komitetu. W
zwi zku z tym pose  wezwa  najbardziej skonfliktowane osoby do siebie i „chcia
to najspokojniej i ciszej za atwi  by nie wywo a  skandalu”10.  Pose  obawia  si
zaostrzenia konfliktu i finalizacji zatargu w Warszawie (co sta o si  w 1923 r., o
czym ni ej). Rozmawia  wi c z Bielkiewicz (luty 1922 ?) na temat wysuwanych
wobec niej zarzutów finansowych przez innych cz onków Komitetu i poszukiwa
rozwi za 11. Obydwoje rozpatrywali scenariusz zamkni cia dzia alno ci
Komitetu i powierzenia Bielkiewicz  funkcji „delegatki od Poselstwa” w celu
kontynuowania pracy12. Tak te  si  pewnie sta o. Wydaje si , chocia  nie ma na
to potwierdzenia w ród ach, e Patek w celu za agodzenia sytuacji prowadzi
rozmowy zarówno z Bielkiewicz jak i jej przeciwnikami, czyli sekretarzem
Mieczys awem Schmidtem i W. Piotrowskim13. Kiedy w marcu 1922 r. konflikt
wewn trz Komitetu nasila  si , Patek przychyli  si  do wersji rozwi zania go.
Wydaje si , e pomys  ten pojawi  si  du o wcze niej i by  rozwa any nie tylko
przez Bielkiewicz. Wspomniani ju  Schmidt i Piotrowski wys ali do pos a w dniu
17 marca 1922 r. pismo informuj ce go najprawdopodobniej o takim scenariuszu.
Pose  zaprosi  ich do siebie i „wyrazi  yczenie, aby zrzeczenie si  nasze odby o
si  na wspólnem z nim posiedzeniu PKR w terminie naznaczonym na 28 marca
b.r.” Spotkanie to odby o si  i w protokole zapisano: „powo uj c si  na brak
mo no ci ustanowienia kontroli nad dzia alno ci  i funduszami P.K.R.
orzekli my, i  dalsz  nasz  prac  w Komitecie uwa amy za niemo liw , nie
mo emy by  odpowiedzialni za jego dzia alno , gdy  Komitet jako organizacja
de facto nie istnieje. – Pani Anna Bielkiewicz nie informuje nas ani o swoich
czynno ciach, ani o funduszach Komitetu, opiera si  prowadzeniu ksi g i
prawid owej kontroli pod rozmaitemi pozorami”14. Tak wi c Komitet uleg

9 W. Theiss, dz. cyt., s. 84.
10 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2511, k. 382, 16 lutego (1922?) odpisy wyj tków z listów

Bielkiewicz do Józefa Jakubkiewicza [?]
11 Tam e, k. 382-383. AAN, 12418, k. 92, 8 lutego 1922, list Mieczys awa Schmidta, Wac awa

Wie czys awa Piotrowskiego i Boles awa Leckiego do Poselstwa RP w Tokio.
12 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2511, k. 386, 16 lutego (1922?), odpisy wyj tków z

listów Bielkiewicz do Józefa Jakóbkiewicza (?).
13 Nie wiemy czy by  to Wac aw Wie czys aw Piotrowski czy jego brat W adys aw Piotrowski.

Szerzej na temat ich dzia alno ci W. Theiss, dz. cyt., s. 33, 35-39, 46-58.
14 AAN, MSZ, 12418, k. 124, Tokio 29 marca 1922, odpis protoko u, poni ej dwa nazwiska

/napisane na maszynie/ sekretarz M. Schmidt i W. Piotrowski.
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rozwi zaniu natomiast Pose  Patek wkrótce wyjecha  s u bowo do Pekinu15. Po
powrocie w dniu 17 czerwca 1922 r. wys a  do MSZ (lub Ambasady w
Waszyngtonie) telegram nast puj cej tre ci: „Komitet si  rozwi za . Nie
og oszono aby nie psu  rozpocz tych robót. Onegdaj wróci em z Pekinu. Zasz y
nowe komplikacje. Listy wysy am”16. Ju  po formalnym rozwi zaniu Komitetu
w czerwcu 1922 r., Japo ski Czerwony Krzy  w odpowiedzi na list Patka z 24
marca 1922 r. wyst pi  z propozycj  zabrania z Syberii jeszcze ok. 400 m odych
Polaków. Towarzystwo to zaproponowa o Patkowi obj cie nadzoru nad ca
akcj  i wskaza o i  „to jest ostatni ich wysi ek w tym kierunku i e na przysz o
ju  na ich pomoc liczy  nie mo emy”17. Patek wspieraj c to przedsi wzi cie
wyznaczy  do tej akcji Ann  Bielkiewicz18. Potem jednak jego konflikt z
Bielkiewicz i niektórymi jej wspó pracownikami nasila  si . Pose  ostatecznie
odsun  Bielkiewicz od akcji repatriacyjnej, b d c coraz bardziej zniesmaczony i
rozczarowany rozwijaj c  si  sytuacj  konfliktow . W li cie do pos a RP w
Waszyngtonie Kazimierza Lubomirskiego w ko cu czerwca 1922 r. Patek pisa :
„by a mi ona przykra (sytuacja) z tego wzgl du, e zwalczanie si  wzajemne
by ych wspó pracowników doprowadza zawsze do sporów, które ci kim
brzemieniem spadaj  na imi  polskie  /…/ jaka to szkoda,  e  w ród Polaków na
obczy nie nie ma rozwini tego instynktu wspólnego dobra i sprawnego dzia ania
przy ogólnej sprawie”19. Na pocz tku Patek stara  si  nie opowiada  za jedn  ze
stron konfliktu, ale ostatecznie popar  wykluczonego wcze niej z Komitetu i
pe ni cego tam funkcj  sekretarza Mieczys awa Schmidta20. W ko cu sierpnia
1922 r. Patek przes a  do MSZ materia y przez niego mu przekazane. Wed ug
Schmidta, zawiera y one „dowody wadliwego prowadzenia przez pani  Ann
Bielkiewicz spraw i rachunków Polskiego Komitetu Ratunkowego”21. W raporcie
do ministra spraw zagranicznych Konstantego Skirmunta pose  Patek napisa , e
nie wnosi „ adnych oskar e ” wobec Komitetu, ale z tego co wie o nim od jego
cz onków i urz dników to „jest (to) dostateczne, aby go zdyskwalifikowa ”.
Informacje te dotyczy y b dów i nadu y  finansowych. Pose  zarzuca  nadto

15 Pose  S.  Patek wyjecha  do Pekinu „w sprawie traktatu z Chinami”.  Wynika to z jego listu do
Kazimierza Lubomirskiego, AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2512, k. 38, Tokio 28
czerwca 1922.

16 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2512, k. 61, 17 czerwca 1922 r. (do MSZ?, odszyfrowa
dr S. Soko owski).

17 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2512, k. 39, Tokio 28 czerwca 1922, list Patka do
Lubomirskiego. Tego samego dnia Patek wys a  telegram szyfrowy do MSZ? (Odszyfrowa  dr S.
Soko owski), tam e  k. 60, 28 czerwca 1922 r. Patek pisa : „Japo ski Czerwony Krzy  decyduje
przewie  400 (?) Dzieci Polaków do Tryestu (?). Zatwierdzenia /…/ spodziewa  si  wkrótce”.

18 Za W. Theiss, dz. cyt., s. 59-60.
19 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2512, k. 39, Tokio 28 czerwca 1922, list Patka do

Lubomirskiego.
20 W. Theiss, dz. cyt., s. 85.
21 AAN, MSZ 4977a, k. 213, Tokio, 30 sierpnia 1922, pismo Patka do MSZ. Dokument ten dotar

do MSZ 3 pa dziernika 1922 r.
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Komitetowi nie informowanie go o sytuacji finansowej oraz o dodatkowych
dochodach ulokowanych na ró nych kontach. Chocia  „Komitet (podobno)
zdawa  sprawozdania oddzielnym ofiarodawcom, ale to pozbawia o Poselstwo
mo no ci sprawdzenia ogólnej sumy rozchodów i dowodów te rozchody
stwierdzaj cych”22. Nie by o w tym przesady. Dawni cz onkowie Komitetu
kontynuowali walk  mi dzy sob , przenosili spory do kraju i do Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Cierpia a na tym akcja repatriacji dzieci i doros ych,
ale by a kontynuowana. Nadal dzia a a sk ócona z Patkiem Anna Bielkiewicz.
Jesieni  1922 r. Patek by  wyra nie przera ony skutkami zachowa  by ych
cz onków Komitetu Ratunkowego. Wynika o to z zaostrzania si  sytuacji
polityczno-wojskowej na terenach Dalekiego Wschodu. Nasila y si  i wchodzi y
w faz  ko cow  walki pomi dzy ostatnimi ju  ogniwami bia ogwardzistów i
bolszewików. Po opuszczeniu przez wojska japo skie 25 pa dziernika 1922 r.
W adywostoku, wkroczyli tam bolszewicy. W li cie do Lubomirskiego Patek
pisa : „Polski komitet Ratunkowy rozwi za  si . Sprawy jego zosta y
zlikwidowane. Pozosta a jednak Syberja a w niej obywatele polscy, jeszcze
bardziej ni  przedtem wyczerpani i jeszcze mniej ni  przedtem odporni, do
zagra aj cej im zimy i n dzy przybywa jeszcze jedna gro na sytuacja polityczna.
Japo czycy wycofuj  swe wojska z Syberji. Tem mo liwszem staje si  starcie
wojsk rz du bia ego /w adywostockiego/ z wojskami rz du czerwonego
(czy y skiego). Tragicznie to mo e wp yn  na ycie n dzarzy, zmuszonych do
pozostania na terenie walk bratobójczych /…/ Oni s  obecnie jedynem
ugrupowaniem Polaków na wiecie, którym jest rozpaczliwie le”23. Pose  na
placówce w Tokio prowadzi  udane pertraktacje z towarzystwami
transportowymi, które godzi y si  na przewóz polskich repatriantów. Na akcj  te
potrzebne by y pieni dze. W pa dzierniku 1922 r. Patek wystosowa  apel, za
po rednictwem Poselstwa RP w Waszyngtonie, do Polonii w USA, o pomoc
finansow  dla dzieci z Syberii24. Apel popar o poselstwo popar o i akcja
wspierana tak e przez Ignacego Paderewskiego i jego on , przynios a do
dobre efekty25. Pomimo rozwi zania Komitetu Ratunkowego Pose  Patek w
1923 r. kontynuowa  i nadzorowa  w Tokio akcj  ratowniczo-repatriacyjn .

22 AAN, MSZ 4977a, k. 211-212, Tokio, 31 sierpnia 1922, raport Patka do ministra spraw
zagranicznych Skirmunta. Raport dotar  do MSZ 3 pa dziernika tego  roku.

23 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2512, k. 16, Tokio 13 pa dziernika1922, list Patka do
pos a K. Lubomirskiego.

24 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2512, k. 16-17, Tokio 13 pa dziernika 1922, list Patka do
pos a K. Lubomirskiego.

25 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 2512, k. 6-7, Nowy York 5 grudnia 1922, list konsula
generalnego z Nowego Yorku do Poselstwa Polskiego w Waszyngtonie w sprawie apelu
Poselstwa w Tokio na rzecz Syberyjskiej akcji Ratunkowej. Konsul ocenia  ca e to
przedsi wzi cie do  sceptycznie. Namawia  do podj cia w tym kierunku bardziej oficjalnych
dzia a  np. rozes anie odezw poselstwa w Tokio do prasy polskiej w ca ych Stanach
zjednoczonych. k. 63-65, 19 czerwca 1922, list Lubomirskiego do Patka.
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Czyni  to  w  porozumieniu  z  Poselstwem  RP  w  Moskwie,  konsulatami  we
W adywostoku26 i Harbinie oraz Komisj  Repatriacyjn  w Nowo-
Niko ajewsku27. W sprawozdaniu finansowym z kwietnia 1923 r. do ministra
spraw zagranicznych Aleksandra Skrzy skiego poda  do  poka n  sum  ponad
16 tys. jenów do wykorzystania na ten cel28.  Sugerowa ,  aby  cz  tej  sumy
przeznaczy  na repatriacj , a cz  na pomoc osobom pozostaj cym na miejscu
oraz instytucjom dobroczynnym wspomagaj cych tych ludzi. Popiera  rz dowy
pomys  repatriacji dzieci i doros ych drog  l dow , poprzez Moskw , jako ta szy
i daj cy mo liwo  powrotu wi kszej liczby Polaków29.

W 1923 r. sprawy dzia alno ci rozwi zanego PKRby y rozpatrywane
przez specjaln  komisj  MSZ w Warszawie. Podstaw  dla jej prac stanowi y
dokumenty PKR, ale przede wszystkim zeznania Anny Bielkiewicz i Józefa
Jakóbkiewicza. Dziwnym wydaje si  fakt zaniechania przez Komisj  MSZ
w czenia opinii Patka do badanego problemu.  Zarówno Bielkiewicz jak i
Jakóbkiewicz sformu owali powa ne (miejscami pe ne nienawi ci) zarzuty pod
adresem Patka.  Oskar yli go o utrudnianie i niszczenie pracy ratunkowej,
przyw aszczanie zebranych w Ameryce pieni dzy, a przede wszystkim o
doprowadzenie do upadku PKR. W dokumencie podpisanym przez nich czytamy
o po le RP w Tokio: „obiecuj c na s owach wszelkiego rodzaju pomoc i
poparcie, adnej pomocy dla pracy ratunkowej nie udziela , natomiast popiera
tych co PKR i akcji ratunkowej otwarcie szkodzili”. I dalej: „Patek stan  po
stronie p. M. Szmidta i umo liwi  panu M. Schmidtowi wykona  swoj
wzgl dem pani A. Bielkiewicz zemst  doprowadzaj c do kompletnej ruiny biuro
Komitetu, a nast pnie pan Minister Patek swemi zarz dzeniami doprowadzi  do
kompletnej likwidacji Komitetu Ratunkowego na gruncie Japonji” 30. W raporcie
komisji MSZ z 21 lipca 1923 r., uwzgl dniaj cej zeznania Bielkiewicz i
Jakóbkiewicza oraz dokumentacj  wewn trzn , wyst puje kilka krytycznych
uwag pod adresem Patka. Zarzucono mu niekontrolowanie przesy anych mu (w

26 Konsulat RP we W adywostoku, podobnie jak w Harbinie, podlega  Poselstwu RP w Tokio.
Wynika to z raportów Patka. AAN, MSZ, 12419, k. 6, Tokio 23 kwietnia 1923, raport Patka do
ministra  spraw zagranicznych Aleksandra Skrzy skiego; tam e k. 30, Tokio 20 czerwca 1923,
raport Patka do ministra spraw zagranicznych Mariana Seydy.

27 W. Skóra, S u ba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i dzia alno , Toru
2006, s. 436-437.

28 AAN, MSZ, 12419, k. 5-7, Tokio 23 kwietnia 1923, raport Patka do ministra spraw
zagranicznych Aleksandra Skrzy skiego.  Patek podawa  i  dysponowa  rodkami z wp ywów
ameryka skich, od Japo skiego  Czerwonego Krzy a oraz z datku ambasadora Francji Paula
Claudela.

29 AAN, MSZ, 12419, k. 18-20, Tokio 8 czerwca 1923, raport Patka do ministra spraw
zagranicznych Mariana Seydy.

30 AAN, MSZ, 12418, k. 18, 22, Warszawa 14 lipca 1923, protokó  Komisji specjalnej dla zbadania
dzia alno ci „Komitetu ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu”, podpisy Anna Bielkiewicz i
dr Józef Jakóbkiewicz. G ówne oskar enia skierowane by y do Mieczys aw Szmidta, sekretarza
komitetu, którego oskar ono o przyw aszczenie pieni dzy przeznaczonych na akcje ratunkow .
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ró nym czasie) przez PKR rachunków i sprawozda , ale przede wszystkim brak
skuteczno ci w próbach utrzymania jego dzia alno ci, „wyr czanie si ” osob
Mieczys awa Schmidta  sekretarza Komitetu31.  Komisja  przyzna a,  e  Schmidt,
maj cy w przesz o ci kontakty z bolszewikami, pozyska  zaufanie Patka (pose
wiedzia  o tym fakcie, ale „w odpowiedni sposób nie zareagowa ”), wydawa
pieni dze Komitetu „na siebie”. Wprawdzie nie stwierdzono nadu y
finansowych kierownictwa PKR, czyli Bielkiewicz i Jakóbkiewicza, ale
wskazano na ich odpowiedzialno  „moraln ” za podj t  prac  oraz podkre lono
fakt nie przekazywania przez PKR wszystkich rachunków Poselstwu RP w Tokio
i tym samym „wy amywania si ” spod „kontroli Poselstwa”. Stwierdzono tak e,
i  PKR „nie posiada  wewn trznej organizacji, koniecznej przy du ych obrotach
groszem publicznym i e rzeczywista cis a kontrola w powy szym stanie
rachunkowo ci jest niemo liwa”32. Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego
Wschodu zosta  ostatecznie reaktywowany w lutym 1924 r.33.

Cytowany ju  W. Theiss w oparciu o ustalenia komisji MSZ obarcza
tak e pos a Patka odpowiedzialno ci  za konflikt i rozbijanie akcji repatriacyjnej.
Przyznaje jednak, e Patek jako „ wiat y cz owiek” musia  mie  wiadomo
znaczenia powrotu tych m odych Polaków do kraju. Wspomniany autor opar
swoje badania na dost pnej bazie ród owej, jego praca stanowi niezwykle
wa ny wk ad do literatury naukowej na temat repatriacji polskich dzieci z
Dalekiego Wschodu. S dz  jednak, e zbytnio uleg  sugestiom g ównych
oponentów pos a RP w Tokio, czyli Bielkiewicz i Jakóbkiewicza. Pomimo do
krytycznego raportu komisji MSZ, nie spotka am si  w swoich badaniach z
jakimkolwiek odd wi kiem tej sprawy w kr gach dyplomatycznych. W stosunku
do Patka nie wyci gni to konsekwencji s u bowych. Po jego powrocie z misji w
Japonii w 1926 r. Józef Pi sudski powierzy  mu odpowiedzialne zadanie
kierowania jedn  z wa niejszych polskich placówek dyplomatycznych, czyli
Poselstwem RP w Moskwie oraz negocjowania paktu o nieagresji z ZSRR.

Przyznaj , e trudno jest do ko ca wyja ni  konflikt pomi dzy Patkiem a
Bielkiewicz i Jakóbkiewiczem.  By  mo e mia y one pod o e osobiste lub po
prostu zwyk e k ótnie w PKR leg y u podstaw tego przykrego incydentu.

Do tej pory nie powsta a ca o ciowa monografia po wi cona repatriacji
Polaków z Dalekiego Wschodu. Dokumentacja do tego tematu jest niezwykle
rozproszona. Materia ów nale a oby szuka , lub jeszcze raz nad nimi si
pochyli , w archiwach nie tylko krajowych, ale rosyjskich, chi skich, japo skich
i ameryka skich. Dost pne w Polsce dwie prace: korea skiego badacza Kim

31 AAN, MSZ, 12418, k. 53-65, Sprawozdanie Komisji specjalnej do zbadania dzia alno ci i
likwidacji PKR dzieci DW, MSZ w Warszawie, 21 lipca 1923.

32Tam e, k. 53-54, 65.
33 Szerzej: W. Theiss, dz. cyt., s. 134-137.
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Yong Deoga34 i japo skiego Teruo Matsumoto we wspó pracy z W. Theissem35,
tylko marginalnie wyja niaj  ten problem.

S dz , e nawet w wietle przytoczonych faktów, nie mo na tak
krytycznie ocenia  polskiego pos a. By  on znany ze swej apodyktyczno ci,
wymaga  od podw adnych mu ludzi i organizacji pe nej lojalno ci. Jako pose  RP
i zwierzchnik kierowanego przez Bielkiewicz PKR wymaga  od niej i jej
wspó pracowników przestrzegania tych procedur. Przywi zywa  du  wag  do
akcji ratowania polskich dzieci, sam w cza  si  w prace, przekazywa  swoje
pieni dze (fakt ten podali nawet oskar aj cy go Bielkiewicz i Jakóbkiewicz36),
okazywa  wdzi czno  stronie japo skiej za wszelk  pomoc. W 1925 r. zwróci
si  do MSZ o przekazanie pro by do prezydenta RP Stanis awa
Wojciechowskiego o nadanie cesarzowej Japonii Orderu Or a Bia ego za
wspieranie przez ni  akcji repatriacyjnej. Zamierza  wykorzysta   25. rocznic
ma e stwa pary cesarskiej i w ten sposób uhonorowa  on  cesarza37.

W  1933  r.,  kiedy  Stanis aw  Patek  pe ni  funkcj  ambasadora  RP  w
Waszyngtonie, redakcja i administracja miesi cznika „Daleki Wschód”
wydawanego w Harbinie w dowód uznania za „ yczliw  opiek ” jak  „otacza
zawsze o rodki polskie na Dalekim Wschodzie”, zaproponowa a by emu pos owi
w Tokio cz onkostwo w utworzonym Kole Przyjació  „Dalekiego Wschodu”38.

34 K. Y. Deog, dz. cyt.
35T. Matsumoto, W. Theiss, dz. cyt.
36 AAN, MSZ, 12418, k. 20, Warszawa 14 lipca 1923, protokó  Komisji specjalnej dla zbadania

dzia alno ci „Komitetu ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu”, podpisy Anna Bielkiewicz i
dr Józef Jakóbkiewicz.

37 AAN, MSZ, 594, k.  25,  Tokio,  12 marca 1925, pismo Patka do MSZ. Rocznica przypada a na
dzie  10 maja 1925 r. Nie wiemy czy cesarzowa otrzyma a ten order.

38 AAN, MSZ, 1894, k. 223, Harbin 4 listopada 1933, list redakcji i administracji „Dalekiego
Wschodu” do S. Patka. Na marginesie dopisano, i  ambasador pozytywnie ustosunkowa  si  do
tej propozycji.
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Ma gorzata Gmurczyk-Wro ska

Pose  RP w Tokio Stanis aw Patek wobec repatriacji Polaków z Syberii i
Mand urii w latach 1921–1923

Polish envoy in Tokyo Stanis aw Patek and the repatriation of Poles from
Siberia and Manchuria in the years 192–1923

S owa kluczowe: dyplomacja, Stanis aw Patek, Japonia, repatriacja, polscy
zes a cy

Key words: diplomacy, Stanis aw Patek, Japan, repatriation, Polish exiles

Streszczenie

Autorka przybli a epizod z dyplomatycznej dzia alno ci Stanis awa Patka,
pos a RP w Tokio. Dzi ki swoim kontaktom i talentowi, zdo a  on odegra
kluczow  rol  w powrocie Polaków z Syberii i Mand urii na pocz tku lat 20.
XX w.

Summary

The author describes an episode from the diplomatic activity of Stanis aw Patek,
a Polish envoy in Tokyo. Due to his contacts and talent, he managed to play a
crucial  role  in  the  repatriation  of  Poles  from  Siberia  and  Manchuria  in  the
beginning of the 1920s.



Grzegorz Piwnicki

POLACY W GRUZJI

W XIX W. I NA POCZ TKU XX WIEKU

„Od Kaukazu do Tobolska
w drowa a bieda polska”

Powiedzenie to znane by o ludno ci polskiej zaboru rosyjskiego przez
ca y  XIX  w.,  a  do  pierwszej  wojny  wiatowej.  By y  to  czasy,  kiedy  w adze
carskie w ramach represji politycznych lub poboru rekrutów kierowa y do s u by
na Kaukazie tysi ce m odych Polaków, w tym znaczn  ich liczb  do Gruzji1.

Od ko ca XVIII w. pojawiali si  w Gruzji Polacy ubrani w o nierskie
szynele armii carskiej. Ju  po upadku powstania ko ciuszkowskiego w
pierwszych batalionach i pu kach rosyjskich wysy anych na teren Gruzji
znajdowali si  polscy o nierze przymusowo wcieleni do carskiej armii. Drug
fal  polskich o nierzy na Kaukazie stanowili uczestnicy napoleo skiej wyprawy
na Moskw , których po wzi ciu do niewoli przymusowo wcielono „w so daty”2.
Poczynaj c od roku 1813 przyby o na Kaukaz ponad 10 tys. je ców polskich, z
wielkiej armii napoleo skiej3.

Z tego okresu pochodz Podró  do Georgii w czasie mojej niewoli w
Rosji odbyte w roku 1813, 1814 i 1815, autorstwa Stanis awa Nowackiego,
podoficera legii nadwi la skiej by ego wojska polskiego z czasów Ksi stwa
Warszawskiego. Nowacki opisuje kraj przez pryzmat osobistych nieszcz .
Gruzja to wówczas ziemia n dzy i g odu, ci g ych napadów górali kaukaskich i
ci kiej pracy je ców. Autor pisze: „geografia wspomina o Georgii we wszystko

1 B. Baranowski, „W so daty na Kaukaz”. Po o enie polskich dzia aczy politycznych wys anych
karnie do s u by wojskowej na Kaukazie w drugim trzydziestoleciu XIX w., „Annales
Universitatis Maria Curie – Sk odowska Lublin – Polonia”, vol. XXXVII, 15, sectio F, 1982,
s. 279.

2 H. Mo cicki, Pod znakiem Or a i Pogoni. Szkice historyczne, Lwów – Warszawa 1923,
s.  105- 109; por.  M. A. Polewiktow, Jewropiejskije putieszestwienniki po Kawkazu 1800–1830
gg., Tbilisi 1946,  s. 128-129.

3 Por. J. Reychman, Z przesz o ci polsko – kaukaskiej, „Wschód”, I, 1931, nr 1/2; Tego , Kaukaz
w:, Polska i Polacy w Cywilizacjach wiata, T. 1, Warszawa 1939; Polacy w górach Kaukazu,
„Wierchy”, XXIII, 1954.
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obfitej, a ja tego nie widzia em, ale zarówno z tamecznymi mieszka cami wiele
g odu ucierpia em”4.

Ju  w latach dwudziestych XIX w. pewna liczba Polaków z terenu tzw.
Zachodniego Kraju, a wi c Ukrainy, Bia orusi i Litwy (by y obszar Pierwszej
Rzeczypospolitej), za dzia alno  polityczn  zosta a wys ana „w so daty” na
Kaukaz. Niektórzy z nich awansowali i uzyskali stopnie oficerskie, a nawet
szlachectwo. Tak np. w roku 1827 za przynale no  do dzia aj cej na terenie
Uniwersytetu Wile skiego organizacji Przyjació  Ojczyzny (Plemienia
Sarmatów)5 wys any zosta  Adam Trzaskowski. Z polecenia w adz wojskowych
w latach 1842–1843 dokona  opisu terenów Megrelii i Gurii. W 1847 r.
opublikowa  on prac  w j zyku rosyjskim dotycz c  zachodniej Gruzji, tzw.
Gurii, w wychodz cym w Tyflisie periodyku „Kawkaz”.6 S u b  wojskow
pe ni  w Abchazji, w 1838 r. awansowa  na chor ego, z czasem doszed  do
stopnia majora.

Najwi ksza liczba Polaków znalaz a si  w gruzi skich garnizonach po
upadku powstania listopadowego. W ród zes a ców znajdowa  si  m. in. Albert
Potocki (1801–1847). Przebywa  on w Megrelii, zwiedzi  Góry Cebeldy skie,
stanowi ce wschodni  cz  Grzbietu Bzypskiego, dolin  Inguri i Soguksu. Po
kilkunastu latach s u by w armii carskiej, jako zes aniec dos u y  si  rangi
pu kownika w pu ku grenadierów stacjonuj cych w Tyflisie7.

W ród wojskowych, karnie wcielonych do Korpusu Kaukaskiego,
znalaz  si  Roman Sanguszko (1800–1881). Wzi ty do niewoli pod ysobykami
podczas powstania listopadowego, skazany zosta  na zes anie, pocz tkowo na
Sybir. Car Miko aj I specjalnie pastwi  si  nad Polakami z tzw. ziem zabranych,
którzy uczestniczyli w powstaniu. W tym przypadku wywar  zemst  szczególnie
okrutn , z uwagi na spo eczn  pozycj  Sanguszki. Ksi cia Romana, dziedzica
olbrzymich dóbr, cz onka ksi cego rodu, p dzono pieszo, skutego razem z
pospolitymi zbrodniarzami. Fakt ten wywo a  poruszenie w ca ej Europie, znalaz
odd wi k nawet w interpelacji w brytyjskiej Izbie Gmin.

Ksi  zachowa  si  z godno ci  podczas wytoczonego mu procesu,
odrzuci  mo liwo  aski carskiej i uznania swego udzia u w powstaniu za wynik
zamroczenia po zgonie ukochanej ma onki.

Na Syberii s u y  jako o nierz w liniowym pu ku syberyjskim. Dzi ki
staraniom rodziny przeniesiono go w 1834 r. na Kaukaz. Odby  on wówczas
podró  z Tobolska, na tzw. lini  Kuba sk , zwiedzi  ca y Kaukaz. W li cie do
matki z kwietnia 1834 r. m. in. pisa : „Droga ta – mia  na my li szlak wojenno–
gruzi ski – przypomina go ciniec szwajcarski z doliny Grindelwald do Grimsel

4 S. Nowacki, Podró e do Georgii, Pozna  1833, s. II.
5 J. Iwaszkiewicz, Plemi  Sarmatów, kartka z dziejów tajnych zwi zków na Uniwersytecie

Wile skim, „Ateneum Wile skie”, 1923, R. 1, s. 481-505.
6 A. Tszaskowskij, O sostawie Gurii, „Kawkaz”, 1847, nr 40.
7 B. i K. Baranowski, Polaków kaukaskie drogi, ód  1985, s. 54.
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/.../ Na posterunku wojskowym zwanym Kobi, Konwój zatrzyma  si  z powodu
wielkich niegów, cho  na równinie by a wiosna /.../ Sp dzi em tam tydzie  /.../
Dalej jechali my przez w wozy i prze cze nies ychanie malownicze /.../ Z
drugiej strony pasma gór zobaczy em ju  kwiaty jak we W oszech /.../ Rzeczka
Kura, nad któr  le y Tyflis to miasto zupe nie wschodnie: ludno  ró norodna o
uderzaj cej pi kno ci, konie pi kne, cho  ma e /.../ Ruch w tym mie cie
po udniowym jest ogromny i tak ró ny od wszystkiego, co widzia em do
niedawna, e bawi oczy i dostarcza na jaki  czas przyjemnej rozrywki /.../”8.

Jedn  z wybitniejszych postaci by  Tadeusz ada – Zab ocki
(1815–1847). Po uko czeniu redniej szko y w Witebsku na Bia orusi wyjecha
na uniwersytet do Moskwy. Tam rozpocz  dzia alno  w nielegalnym
Towarzystwie Mi o ników Literatury Ojczystej. Aresztowany w 1833 r., po
d u szym pobycie w wi zieniu zosta  w 1837 r. karnie wys any do wojska na
Kaukazie. Przebywa  w ró nych kaukaskich garnizonach, jednak najd u ej
przebywa  w Tyflisie, sk d s u bowo podró owa  po ca ej Gruzji. Jako poeta, by
otwarty na otaczaj c  rzeczywisto . atwo nawi zywa  kontakty z
przebywaj cymi tam Polakami i miejscow  ludno ci . Utrzymywa  bliskie
kontakty z czo owymi przedstawicielami kaukaskiej inteligencji, m. in. z
Birtwi owiczem Tumaniszwili, Melitonowiczem Bratiszwili, Georgim Eristawi.
Cenili oni talent i zdolno ci polskiego poety. Tumaniszwili, poeta i publicysta
gruzi ski, dostarczy  Zab ockiemu materia ów do opracowania zarysu literatury
gruzi skiej. Wyrazem przyja ni poetów by a te  swego rodzaju „wymiana
literacka”. Zab ocki przet umaczy Czar  Tumaniszwilego, za  ten drugi
Alaza sk  Dolin  polskiego przyjaciela. Po dziesi ciu latach s u by Zab ocki
dos u y  si  stopnia oficerskiego9. Zab ocki interesowa  si  histori  oraz
literatur  gruzi sk . Uczy  si  j zyka gruzi skiego i nosi  si  z zamiarem
dokonania przek adów arcydzie  literatury tego kraju na polski. Mia  podobno
napisa  prac  pt. Rzut oka na pi miennictwo gruzi skie,  której nie uda o mu si
wyda  drukiem. Zmar  w bardzo m odym wieku (34 lata) na choler .
Prawdopodobnie r kopisy jego uleg y zniszczeniu. Dzia alno  Zab ockiego
wywar a bardzo du y wp yw nie tylko na rodowisko Polaków przebywaj cych
na Kaukazie, ale równie  na odradzaj c  si  wówczas literatur  gruzi sk 10.

Innym znanym Polakiem zas u onym dla kontaktów polsko –
gruzi skich by  Kazimierz apczy ski (1823–1892). M ody absolwent kursów
technicznych rozpocz  prac  w Warszawie. Za swoj  konspiracyjn  dzia alno
patriotyczn  zosta  w 1846 r. aresztowany i wys any „w so daty” na Kaukaz.

8 Roman Sanguszko zes aniec na Sybir z roku 1831. W wietle pami tników matki, ks. Klementyny
z Czartoryskich Sanguszkowej, oraz korespondencji wspó czesnej, Warszawa 1927.

9 A. Chodubski, Aktywno  kulturalna Polaków w Azerbejd anie w XIX i na pocz tku XX wieku,
Gda sk 1986, s. 166-168.

10 B.  i  K. Baranowski, Historia Gruzji, Wroc aw – Warszawa – Kraków – Gda sk – ód  1987,
s. 162.
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Techniczne wykszta cenie przyda o mu si  bardzo na zes aniu. Ju  na terenie
Dagestanu szybko awansowa  na podoficera i kierowa  pracami fortyfikacji
wojennych. W kilka lat pó niej odkomenderowano go do Tyflisu, gdzie zda
egzaminy na wojskowego in yniera i awansowa  na oficera. apczy ski, chocia
reprezentowa  zawód techniczny, mia  bardzo szerokie zainteresowania. W
trakcie kilkuletniego pobytu w stolicy namiestnictwa kaukaskiego – Tyflisie zaj
si  gruzi sk  literatur , a szczególnie s ynnym poematem Rustawelego.
Prawdopodobnie nie pozna  j zyka gruzi skiego na tyle, aby samemu móc
t umaczy  utwór pisany j zykiem sprzed sze ciuset lat, we wst pie do swego
przek adu zaznaczy , aby: „Ta my l, eby najcenniejszy utwór pi miennictwa
zrobi  zak adem przyja ni, powodowa a wiat ego Georgianina (nazwiska nie
wymieniam,  bo  sobie  tego  nie  yczy ),  e  przez  par  lat  t umaczy  mnie  i
obja nia  swego ukochanego poet . Ja bowiem dalej na pocz tku nie post pi em
w georgia skim j zyku. Wspólnie z moim towarzyszem prac  nad skór  tygrysi
i badanie kronik georgia skich, które si  nieraz w pó n  noc przeci ga y, dzi
zosta o dla mnie najmilszym z Tyflisu wspomnieniem”11.

Po powrocie do kraju w 1863 r. opublikowa  na amach „Biblioteki
Warszawskiej” artyku  o twórczo ci Rustawelego oraz zamie ci  szereg
fragmentów przek adu jego znakomitego dzie a. W 1864 r. w tym e czasopi mie

apczy ski próbowa  opublikowa  zbiór przys ów gruzi skich. W kilku
szkicach, drukowanych w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1866 – 1868
zamie ci  wiele ciekawych informacji z zakresu historii, etnologii i folkloru
Gruzji12. W pionierskiej pracy pt. Gruzja tak pisa : „Na po udniowych stokach
Kaukazu, pomi dzy Szyrwahem, Armeni  i Morzem Czarnym le y obszerna
ziemia, górzysta, pi kna, ciep a, hojnie w rozliczne p ody uposa ona; ziemia
brzoskwi , fig, migda ów, tradycyjnej dzielno ci w boju, któr  staro ytni
mianowali Iberi , my Georgi  nazywamy /.../ Europa posiada pstrokate
wiadomo ci o tej egzotycznej krainie. Prometeusz, Kolchida, z ote runo, Medea i
pi kne dziewcz ta w haremach Stambu u /.../.

Jednak nie godzi si  tak ma o wiedzie  o staro ytnym, bohaterskim
ludzie, którego krwi  pisane dzieje s  szczytnym przyk adem nadludzkiej prawie
wytrzyma o ci. Dzieje Gruzji od przyj cia przez ni  chrze cija stwa, zaraz w
pierwszych wiekach po Chrystusie s  ywotem ludu, który po wielokro  palony,
rabowany, rozp dzany i wyrzynany, nie zmongolizowa  si , nie zbisurmani , nie
spersi , ale wytrwa  przy Chrystusie, zachowa  swoj  mow  i narodowo ”.13

W yciu kulturalnym stolicy Gruzji w latach czterdziestych i
pi dziesi tych XIX w. powa n  rol  odgrywa  Leon Janiszewski (1810–1861).
Podczas powstania listopadowego ranny w bitwie pod Grochowem, dosta  si  do
niewoli, a nast pnie zosta  wcielony do wojska rosyjskiego. W 1841 r.

11 Tam e, s. 114.
12 Tam e, s. 164.
13 W. Kubacki, Malwy na Kaukazie, Warszawa 1969, s. 277-288.
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skierowano go wraz z pu kiem, w którym s u y  do Tyflisu. B d c ju
podporucznikiem zosta  zwolniony z armii i zaj  posad  nauczyciela muzyki w
tamtejszej szkole e skiej. Spe nia  du  rol  w yciu muzycznym Tyflisu.
Mi dzy innymi napisa  nuty i wyda  dwa utwory na fortepian pt. Nadobna
Gruzinka i Polka tyfliska14.

Histori , archeologi  i geologi  Gruzji zajmowa  si  Juliusz Struty ski
(1810–1878)15. O swojej aktywno ci w tej dziedzinie pisa : „Jako o nierz i
troch  geognosta mia em nierzadko powody szuka  przygód w dzikich
w wozach lub stromych urwiskach, gdziem bada  troskliwie natur  pok adów i
flory alpejskiej bogactwa”16. W latach czterdziestych XIX w. Struty ski
przebywa  w Tyflisie, pe ni c obowi zki adiutanta genera a gubernatora Kaukazu
ksi cia Micha a Woroncowa. Opublikowa  w 1857 r. ksi k  pt. Kilka bada
geologicznych i dziejowych Kaukazu, w której poda  sporo informacji o
Gruzinach,  a  tak e  o  ich  historii.  W  tej  pracy  zamie ci  wyj tki  z  kronik
gruzi skich. Informacje historyczne o Gruzji zawar  równie  w ksi ce pt.
Miscellanea, w której ciekawie przedstawi  ycie arystokracji gruzi skiej.
Znale  tam mo na równie  interesuj ce wiadomo ci dotycz ce stosunków
gospodarczych Gruzji. Na uwag  zas uguj  nie wydane drukiem materia y
kaukaskie Struty skiego, w których sporo miejsca po wi ci  problematyce
historycznej Gruzji. Pisa  o zabytkach, klasztorach, o wykopaliskach
archeologicznych, a tak e o podaniach i legendach.

Wspomnienia o Gruzji i Gruzinach pozostawi  Hipolit Jaworski
(1812–1877). Bra  on udzia  w powstaniu listopadowym, po którym
wyemigrowa  na zachód Europy, po powrocie aresztowany i zes any „w so daty”
na Kaukaz. W 1858 r. pod pseudonimem Mieczys awa Terlicy opublikowa
wspomnienia kaukaskie w warszawskiej „Gazecie Codziennej”. Po latach w
1877 r. w Poznaniu opublikowa Wspomnienia Kaukazu17,  w której  to  pracy tej
du o miejsca po wi ci  problematyce gruzi skiej, m. in. opisa  podzia  Gruzinów
na poszczególne grupy etnograficzne. Przekaza  równie  krótki zarys historii
tego kraju.

Inny zes aniec Micha  Butowd – Andrzejkowicz, trafi  na Kaukaz po
wykryciu w kraju spisku Szymona Konarskiego. Przebywa  tam jedena cie lat,
od 1844 do 1855 r., z czego dwa lata sp dzi  w Tyflisie. Po powrocie do Polski
opublikowa  w Warszawie w 1859 r. ksi k  o swojej s u bie wojskowej na
Kaukazie18. By a ona czym  po rednim mi dzy pami tnikiem a reporta em z

14 Tam e, s. 162.
15 J. Reychman, Podró nicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX wieku, Warszawa 1972, s. 223.
16 Tam e.
17 H. Jaworski, Wspomnienia Kaukazu, Pozna  1877. Praca sk ada si  z trzech cz ci, cz  I to

Rys historyczny Kaukazu; cz  II to Epizody z ycia kaukaskiego, a cz  III, to zako czenie
dzie a pt. Ajchany.

18 M. Butowd – Andrzejkowicz, Szkice Kaukazu Micha a Butowd – Andrzejkowicza, t. 1-2,
Warszawa 1859.
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pobytu w dalekich krajach. Zawiera sporo materia u historycznego,
folklorystycznego i etnograficznego dotycz cego Gruzji.

Autorem najpowa niejszej dziewi tnastowiecznej pracy naukowej o
Kaukazie by  Mateusz Gralewski (1826–1891)19. By a to posta  nietuzinkowa.
Syn prostego w o cianina ze wsi Mazew pod czyc  pierwotnie nosi  nazwisko
Grala lub Gralak. Ju  w wiejskiej szkole wykazywa  nieprzeci tne zdolno ci.
Dzier awca tamtych dóbr, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny
prawnik i historyk Wac aw Maciejowski, zwróci  na niego uwag . Na skutek
jego stara  oddano Mateusza do szko y w czycy, gdzie zapisano go pod
nazwiskiem Gralewski. Kilkunastoletni ch opak bra  czynny udzia  w pracach
uczniowskiego kó ka patriotycznego dzia aj cego w konspiracji. Aresztowany w
1843 r., po pobycie w wi zieniu wys any zosta  na Kaukaz, gdzie przebywa
przez dwana cie lat (1844–1856), s u c w carskim wojsku.

Dopiero po zako czeniu wojny krymskiej pozwolono mu na powrót do
Polski. Przebywaj c przewa nie w Warszawie nadal prowadzi  dzia alno
patriotyczn  w konspiracji. Odegra  powa n  rol  w okresie powstania
styczniowego, a po jego upadku powstania przebywa  na emigracji na zachodzie
Europy. Po powrocie zamieszka  we Lwowie, gdzie y  do mierci. Na temat
Kaukazu zacz  drukowa  drobne prace ju  w okresie emigracji, poczynaj c od
1865 r. Dopiero w 1877 r. wyda  swoj  obszern  prac  o Kaukazie licz c  560
stron.  Opisa  ca y  Kaukaz,  ale  z  najwi ksz  sympati  pisa  o  Gruzji  o  jej
mieszka cach. Podczas d ugiego pobytu w Tyflisie zaprzyja ni  si  z
przedstawicielami m odej inteligencji gruzi skiej. Od nich dowiedzia  si
najwi cej o tym kraju. Jednocze nie nie unika  kontaktów z tamtejszym ludem.
Pozna  jego ci kie warunki ycia. Z szacunkiem i zachwytem pisa  o bogactwie
gruzi skiego folkloru. Zwraca  uwag  na du  sympati , z jak  Gruzini odnosili
si  do Polaków. Jeszcze przed jego przybyciem do Gruzji wys ani tam do s u by
wojskowej uczestnicy powstania listopadowego byli serdecznie przyjmowani
przez ludno  gruzi sk , która widzia a w nich bojowników o s uszn  i
sprawiedliw  spraw . Przyjaciele Gralewskiego, m odzi inteligenci gruzi scy,
zwracali uwag  na pewn  paralel  istniej c  mi dzy histori  Polski, a dziejami
Gruzji. Zainteresowani byli szczególnie sprawami powsta  polskich.

Bardzo dok adnie opisywa  ycie kulturalne dawnej stolicy Gruzji. Pisa
o literaturze gruzi skiej, jej najwybitniejszych przedstawicielach, wymienia
wydawane tam wówczas gruzi skie czasopisma. Jednocze nie przekaza  ciekawy
opis samego miasta, ycia jego ulicy i bazarów. Informowa  o jego historycznych
zabytkach, zamku, cerkwiach, a niach. Pisa  w swoim dziele: „A lud gruzi ski
godzien jest lepszej doli, bo to lud prawej duszy i uczciwego serca. Szczere
usposobienie jego charakteru zn ca ku sobie tych, co czuj  w sobie wstr t do

19 M.  Gralewski, Kaukaz, wspomnienia z dwunastoletniej niewoli. Opisanie kraju –Ludno  –
Zwyczaje i obyczaje, Lwów 1877.
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przewrotno ci i matactwa. Podobnie jak Moskale nazywaj  Polaków
bezmózgowymi, tak równie  nazywaj  Gruzinów baranami, w obu tych
podbitych przez siebie  ludach widz  prawo  i  zacno  charakteru,  miej  si  z
nich, jako b d cych teraz w poniewierce dyplomacji poga skiej.

Nie przez brak wspó czucia, lecz umy lnie odwró my oczy nasze od
widoku tego ludu, ale tylko czasowo, a zajrzyjmy do stolicy tego kraju.

Witam ci  Tyflisie rozkoszny z twojemi sadami i ród ami. Witam ci
grodzie rozsiad y nad pr dem Utkwari (Kura), a si gaj cy kilkunastowiekowych
wspomnie , siedemkro  zmieniaj cy sw  posta  po siedmiu zburzeniach! Witam
ci  dumo narodu opowiadaj cego trzydziestowiekowe dzieje swoje! /…/

Tyflis, po gruzi sku Tpilizi czyli Cieplice, nazwa dana od istniej cych tu
róde  siarczanych, by  do 380 roku wiosk  zwyczajn . Król Warza Baukur

wystawi  w tym miejscu zamek, a w 469 r. król Wachtang – Gurgaslan, znany u
Gruzinów pod nazw  Wilko – Lwa zbudowa  miasto, które nast pnie by o
rezydencj  królów Bagratidów.

Obecnie Tyflis zbudowany jest w stylu mieszanym wschodnio –
europejskim. Przy domach z kru gankami i z p askimi dachami, stoj  budynki
jakby przeniesione z Drezna, albo z Pary a. Wszystkich domów po obu stronach
Kury liczy si  oko o 4 tysi cy. Pomi dzy ciasnemi i kr tymi ulicami
wyprowadzone s  i proste ulice z placami. Nasro ony dzia ami Zamek Metech na
skale, po lewej stronie Kury, jest cytadel  Tyflisu. Czterdzie ci kilka wi tyni
ocala ych lub odnowionych po zburzeniach miasta, odleg ej si ga staro ytno ci,
a sobór Sio ski mia  by  za o ony jeszcze w VI wieku. Mi dzy tymi ko cio ami
Ormianie posiadaj  23, luteranie jeden i katolicy jeden. Ten katolicki ko ció
za o ony w XIV wieku, w wewn trznym urz dzeniu jest podobnym do dawnych
drewnianych, parafialnych ko cio ów polskich. Miejsce wyp dzonych stamt d
kapucynów w oskich, zaj li ksi a polscy i ormia scy. Mahometanie maj  tu
tak e dwa meczety.

Sta  ludno  miasta oblicza si  na 40 tysi cy; cyfra za  przebywaj cej
czasowo ludno ci wynosi kilkana cie tysi cy. Wojska stale tu przebywaj cego
liczy o si  oko o 10 tysi cy”20.

W swojej ksi ce Gralewski zebra  bardzo ciekawe materia y dotycz ce
ycia Polaków przebywaj cych na Kaukazie. Pisa  o najwybitniejszych polskich

poetach, którzy w tym okresie tworzyli na Kaukazie, zajmowa  si  te  yciem
zwyk ych o nierzy, którzy jako zes a cy, lub rekruci odbywali s u b  w
kaukaskich garnizonach. Tak autor pisa  o religii na Kaukazie: „Wiadomo jest, e
Moskwa do rodków wynaradawiania, zalicza i przy czanie do prawos awia.
Religia jest u niej tak e instrumentem, którym przy rubowuje cz owieka do
caryzmu. Moskale za  za prawdziwego carskiego poddanego uwa aj  tylko tego,
który jest prawos awnym. Z pod oka oni zawsze patrz  na inne wyznania, które

20 Tam e, s. 361-362.
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cara za g ow  swego wyznania nie uznaj . Wi c podst pem, pokus , gwa tem
zwi zkami ma e skimi, nagrodami, uwalnianiem zbrodniarzy od cielesnych kar
kryminalnych, wci gaj  oni ludy podbite do prawos awia.

Na Kaukazie, nie licz c nawet ludzi z kraju zabranego, mieli my tysi ce
z królestwa, którzy b d c unitami zapisani zostali na list  prawos awnych i
zmuszeni do obrz dków tego wyznania. Zes ani alumni z seminarium unickiego
z Che ma, Szyma ski i Kalinowski nie chc c nale e  do prawos awia, od razu
wymogli, e ich umieszczono na list  katolików. Aby nie wywo ywa  star
religijnych wobec prowadz cej si  wojny, rz d okaza  dla nich dyplomatyczne
uwzgl dnienie. Szczygielski otoczony by  wi kszymi pokusami. Gdy go
przedstawiono do stopnia oficerskiego, ministerium wojny niejednokrotnie
czyni o mu przeszkody i stawia o mu za warunek awansu: przyj cie
prawos awia. Szczygielski propozycj  t  stanowczo odrzuci , wol c zosta
szeregowym, ni  nale e  do urz dowej wiary. W ko cu jednak i on zosta
uwzgl dniony, a w stanie s u by kazano mu zmieni  wyznanie z unickiego na
katolickie.

Widocznem si  okazywa o, e rz d moskiewski nie chcia  w granicach
carstwa ani cienia unji pozostawi  i wola  kilku wytrwa ych unitów porobi
katolikami, ni  pozostawi  ich przy swem wyznaniu.

Jednak nie znaczy o to, eby car by  toleruj cym katolicyzm na Kaukazie
/.../.

Stawiaj c ksi y polskich jako kapelanów brygadnych, car cie nia  ich
swobod  i dzia alno . Kaza  on przybija  na drzwiach kaplic i ko cio ów
polskich pisma s owia skie kirylic  drukowane, a wed ug których miano si
modli  za dom panuj cy; ale to do skutku przyj  nie mog o. Z jego polecenia
przys ano reskrypt zabraniaj cy ksi om mówi  kazania po moskiewsku (?!), co
wcale nie by o potrzebne /.../ Wszyscy katolicy na Kaukazie, którzy sk adali si
przewa nie z dwóch tylko narodowo ci ormia skiej i polskiej /…/, nale eli
wed ug podzia u z 1848 roku do djecezji teraspolskiej, a pó niej do nowo
utworzonej djecezji saratowskiej, któr  zarz dza  biskup Ferdynand – Helan
Kahn. Wszystkich ko cio ów by o 47 oprócz kaplic. Podzia y na dwa dekanaty,
Kaukaski i Zakaukaski, nie stosowa y si  wcale do terytorjów, lecz do
narodowo ci, chocia  przy paru ko cio ach obsadzeni byli razem ksi a polscy i
ormia scy.

Ksi a polscy na wezwanie rz dowe wysy ani tu bywali jako kapelani
brygad wojskowych, z klasztorów litewskich i rusi skich. Pe nili oni przy
ko cio ach obowi zki proboszczów i pobierali pensje odpowiednie do ga y
kapita skiej.

Dziekanem i proboszczem w Tyflisie, mianowanym pó niej wizytatorem
stolicy apostolskiej by  ks. Maksymilian Or owski. To przy jego udziale
zbudowano nowy ko ció  pod wezwaniem w. w. Piotra i Paw a w 1876 r.
Starszym kapelanem przy wojsku i proboszczem w Bia ym – Kluczu by  ks.
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Franciszek Starowicz; kapelanem i proboszczem w Gori Józef Skaczkowski  /.../
M czyzn katolików Polaków prawie wy cznie s u cych w wojsku by o w
1848 r. oko o 26 tys., kobiet za  do 2 tys.”21.

ycie Polaków na Kaukazie, daleko od kraju by o bardzo trudne.
Otoczeni przez obc  kultur , znosili trudne warunki klimatyczne, prowadzili nie
z w asnej woli ci g  walk  z plemionami kaukaskimi w imi  imperialnej
carskiej Rosji.

Wspomina  Gierszewski: „I za Kaukazem /.../ yj  dzi  weso o
niewolnicy polscy. Woko o zasiedli, w rodku nich dwa ogromne burdinki wina
kachety skiego, czurchheli (kie baski z orzechów w oskich, jab ek lub innych
owoców w winogradach pouk adane i ususzone), le  woko o, kupa tytoniu na
trawie. Z ko em pal  ognie, baran jeden zar ni ty sycz  z niego nad ogniem
szasz yki /.../, drugi z boku spogl da na kind a  i beczny. Rogi /.../ (u ywaj
rogów bawolich zamiast szklanek do picia) kr  woko o, pie ni polskie grzmi
pod niebiosy /.../”22.

Owe zachowania by y charakterystyczne dla du ych rzesz
przebywaj cych tam Polaków. Wynika y one tak z polityki w adz carskich
zabraniaj cych wszelkich przejawów organizowania si , spo ecznej i kulturalnej
aktywno ci, jak te  z apatii i zw tpienia Polaków, z braku nadziei na odmian
losu. W Gruzji przebywa o niema o Polaków, którym by y bliskie zagadnienia
ycia spo eczno – kulturalnego. Dlatego tworzyli je na miar  istniej cych tam

mo liwo ci. Byli nimi g ównie dawni uczniowie szkó  rednich i studenci, którzy
znale li si  w garnizonach za nielegaln  dzia alno  polityczn  w kraju.

Charakterystycznym zjawiskiem w wi kszo ci garnizonów by o
kompletowanie przez polskich o nierzy biblioteczek. Tworzono je nawet tam,
gdzie by o niewielu rodaków. W pierwszej po owie XIX w. w niektórych
garnizonach liczy y one nawet po kilkaset tomów.

Kontakty polskich o nierzy z ksi k  by y jednak przypadkowe.
Stanowi y przede wszystkim form  relaksu i rozwijania w asnych zainteresowa .
Najcz stszymi pozycjami, które wraz ze skazanymi przybywa y na miejsce
zes ania by y wydawnictwa o tematyce religijnej. egnaj cy w kraju bliscy
ofiarowali pod aj cym na Kaukaz modlitewniki, ksi ki do nabo e stwa itp.

W 1831 r. wspominany ksi  Roman Sanguszko id c na zes anie
spotka  sw  kuzynk  Ró  z Lubie skich Soba sk , która ofiarowa a mu krzy  i
ksi eczk  do nabo e stwa. W jednym z listów do niej z 2 wrze nia 1832 r. pisa
„/…/ krzy , który mi da a , b dzie moj  ochron , wybawi mnie od ci kiej
niedoli. Obcuj  sobie równie  wiele pociechy z ksi ki od ciebie otrzymanej /.../”
Z kolei Wac aw Lisowski swoje spotkanie z przyjació mi i ofiarowanie mu
pami tkowego modlitewnika tak opisa : „/.../ 13 wrze nia 1864 roku raniutko

21 Tam e, s. 532 – 535.
22 L. Gierszewski, Pami tniki z niewoli, Pozna  1852, s. 49.
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ruszyli my dalej (w drodze na Kaukaz). Przed miastem spotka y nas obie panie
W odowiczowe. egnaj c si  z nami ofiarowa a nam trzem pani Helena ksi k
do nabo e stwa z wpisanym do niej wierszem i swoj  fotografi  /.../”.

Ksi ka religijna mia a dla zes a ców – o nierzy szczególne znaczenie.
Utwierdza a w wierze przodków, chroni a przed otaczaj cym zewsz d
prawos awiem, pomaga a przetrwa  lata zes ania bez zatracania swojej
to samo ci narodowej. By a pami tk  i form  kontaktu z krajem i bliskimi.

„Na dnie kuferka znalaz em Twój
z oty o tarzyk

Ty  go w o y a mamo, to Twój
relikwiarzyk

Z t  ksi k  chodz  wsz dzie jak
z drog  osob

Z ni  jedynie rozmawiam po polsku
i z sob ”

Pisa  w wierszu List z Sybiru23 Artur Oppan24.
Pewnego rodzaju mecenat nad yciem kulturalnym w gruzi skich

garnizonach nale a  do duchowie stwa. St d te  najcz ciej mia o ono charakter
religijny, zw aszcza w organizowaniu oprawy estetycznej uroczysto ci
religijnych, np. poprzez nauczanie pie ni zwi zanych z okre lonymi wi tami,
organizowanie spotka  op atkowych, teatrzyków, jase ek, itp. Duchowni byli
bezpo rednimi twórcami ycia kulturalnego poprzez m. in. g oszenie kaza , w
których cz sto pos ugiwli si  przyk adami z ycia rodaków.

Na pocz tku XIX w. w ród katolickich duchownych przebywaj cych na
Kaukazie, du  rol  odgrywali jezuici. Jeden z nich Józef Suryn,
prawdopodobnie Polak z terenów Bia orusi lub Litwy, opisa  sw  podró  z
Mozdoku przez W adykaukaz a nast pnie przez góry do stolicy Gruzji – Tyflisu.
Utwór ten wydrukowany zosta  w 1818 r. w „Miesi czniku Po ockim”.

W miar  zwi kszania liczby Polaków kierowanych do s u by wojskowej
na Kaukazie, coraz liczniej wysy ano tam tak e katolickich kapelanów
wojskowych. Najcz ciej z oddaniem wype niali oni swoje obowi zki. Polscy
pami tnikarze z du ym sentymentem wspominali o niektórych z nich. Do takich
postaci nale a  np. proboszcz z Mozdoku, bernardyn, ks. Higin Antonowicz,
który jak nale y s dzi  równie  cz sto spotyka  si  z o nierzami pe ni cymi
s u b  w gruzi skich garnizonach. Pisa  o nim Mateusz Gralewski: „/.../ kap an
wielkiej prostoty duch i niezwyk ego wp ywu na ludzi”. Cieszy  si  wielkim
szacunkiem, w ród polskich o nierzy. „Gdy ksi dz Higin ukaza  si  mi dzy
oczekuj cymi go w fortach o nierzami, prze wiadczy  si  zawsze o wielkim ich

23 Wed ug M. Janika, Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928, termin „Syberia” oznacza
zes anie, np. Kaukaz nazywano ciep ym Sybirem.

24 Por. M. Lorek, Ksi ka polska w ród wygna ców na Sybir, „Mówi  Wieki” 1989, nr 6, s. 7.
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przywi zaniu do siebie. Ca owali jego r ce, nogi i habit, którego nigdy nie
zrzuca  z siebie, chocia  wszystkim zakonnikom na kapelaniach wolno by o
nosi  suknie wieckie i chocia  prawie wszyscy z tego prawa korzystali”25.

Przyk ad ciekawego opisu stolicy Gruzji i wygl du jego mieszka ców
pozostawi  Artur Leist w og oszonych po polsku i po niemiecku Szkicach z
Gruzji26,  w  których  pisa :  „Od  tej  pory  ju  gwar  nie  ustaje  od  rana  i  ulic
nieustanny dochodzi turkot powozów, a z ogrodów odg os muzyki i pie ni.
Gruzini lubi  si  bawi  i bawi  si  hucznie i d ugo, tak e podczas nocy letnich
wiat a nie gasn  w wielu domach i ogrodach. W tak  to noc wej  trzeba na

jedn  z gór otaczaj cych miasto i spojrze  w dó , na to morze wiate  ton cych w
labiryncie jego ulic albo b yszcz cych w cieniu drzew licznych i pi knych
ogrodów”. Opisuj c azjatyck  dzielnic  miasta, dostrzeg  orientalne cechy w
architekturze. Typy i ubiory mieszka ców nasuwa y mu porównanie ze strojami
szlachty polskiej: „Ubiór prawie w zupe no ci podobny do czamarki oraz inny
niewiele si  ró ni cy od kontusza, czyli Gruzina nieraz do z udzenia podobnym
do typowego Polaka, zw aszcza kiedy wygolon  ma twarz i tylko nosi w sy”.

Wielu polskich o nierzy zes a ców zapisa o si  w pami ci Gruzinów z
uwagi na swoj  prac  lub to co pozostawili po sobie. Do nich mi dzy innymi
zaliczy  mo na in yniera Boles awa Statkowskiego (1825–1895).27 By
absolwentem petersburskiego Instytutu In ynierów Komunikacji oraz Instytutu

czno ci. W 1847 r. jako in ynier – porucznik rozpocz  s u b  na Kaukazie.
Zainteresowa o go budownictwo kolejowe. W 1873 r. przyst pi  do opracowania
projektu linii kolejowej, która mia a po czy  W adykaukaz z Tyflisem. W
rezultacie kilkuletnich studiów zaproponowa  przebicie tunelu pod g ówny
grzbietem Kaukazu od strony pó nocnej. Projekt nie zosta  jednak przez w adze
zaakceptowany. Lepiej powiod o si  Statkowskiemu w realizacji najwi kszego
przedsi wzi cia na Zakaukaziu, to znaczy budowy trasy Batumi – Tyflis – Baku.
W 1886 r. otrzyma  polecenie przebudowania fragmentu linii Tyflis – Poti.
Zadanie to by o niezwykle trudne. Kolej bieg a bowiem na tym odcinku przez
w sk  prze cz Suramsk . W tej sytuacji postanowiono przebi  w rejonie tej
prze czy tunel d ugo ci czterech wiorst. Dokona  tego polski in ynier Ferdynand
Rydzewski28.

Przy rozbudowie kolei elaznych pracowa  równie  Roman
Niewiadomski (1861–1944)29. Prowadzi  roboty kolejowe mi dzy innymi w
Tyflisie. Budowa  np. lini  kolejow  Tyflis – Telawi, a tak e Tuapse – Poti.

25 M. Gralewski,..., s. 421.
26 A. Leist, Szkice Gruzji, Warszawa 1885.
27 „Kraj” 1888, nr 39.
28 Tam e.
29 Polski S ownik Biograficzny, t. 12, s. 485.
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W latach pierwszej wojny wiatowej by  przedstawicielem w adz wojskowych w
Tyflisie nadzoruj cym rozbudow  kolei na pó nocnym Kaukazie.30

Znan  postaci  by  biolog z Warszawy Ludwik M okosiewicz
(1831–1900)31, syn genera a z powstania listopadowego. Zg osi  si  na ochotnika
do s u by wojskowej na Kaukazie. Trafi  w 1853 r. do agodechii garnizonu w
Gruzji. Od pocz tku zauroczy a go kaukaska przyroda. Zacz  j  wnikliwie
studiowa . Po krótkim czasie zwróci  si  do w adz garnizonu z inicjatyw
utworzenia w agodechii rezerwatu przyrody. Otrzyma  pozwolenie oraz do
dyspozycji na ten cel 10 hektarów obszaru. Na nim mia  utworzy  park – ogród
wojskowy. Wspó cze nie w tym miejscu istnieje rezerwat przyrody o
powierzchni 14 tys. hektarów32.

W 1863 r. M okosiewicz zosta  aresztowany podczas podró y na granicy
rosyjsko perskiej pod zarzutem dzia alno ci politycznej maj cej zwi zek z
powstaniem styczniowym. Skazano go na sze  lat zes ania do guberni
worone skiej. W wyniku stara  pozwolono mu po czterech latach na powrót do

agodechii, gdzie pozosta  do ko ca ycia. Da  si  pozna  jako niestrudzony
badacz flory i fauny, du o podró owa  po ca ym Kaukazie. Wyhodowa
subtropikalne kultury herbaty cytryn i pomara cz. Stworzy  podwaliny do
dalszych bada  w zakresie krzewienia ro linno ci subtropikalnej na Kaukazie.

Wynalaz  w Gruzji skuteczn  metod  zwalczania malarii. Choroba ta
szczególnie by a uci liwa na bagiennych terenach niziny kolchidzkiej. W XIX
w. nawiedzana przez ci g e powodzie by a siedliskiem malarii dziesi tkuj cej
ludno . Po powodziach chmary komarów unosi y si  w powietrzu. Gdy wody
opad y widnia y w ród bagien i rozlewisk ruiny dawnych twierdz. eby
przywróci  ten kraj do ycia trzeba by o zacz  od walki z bagnami i malari .
Jeszcze na pocz tku drugiej po owy XIX w. wymiera y na t  chorob  ca e
garnizony Korpusu Kaukaskiego np. w Poti33.

Twórc  najskuteczniejszej w Gruzji metody zwalczania malarii zosta
M okosiewicz. Pomys  by  prosty, polega  na wykorzystaniu niezwyk ych
w asno ci drzewa eukaliptusowego. Pobiera ono wod  z podg bia jak pompa
stra acka, a komary nie znosz  eterycznego zapachu jego li ci. Te „cudowne
drzewa” zacz y osusza  bagna i zabija  malari 34.

30 Tam e.
31 B. Hryniewiecki, Ludwik M okosiewicz, mi o nik i badacz przyrody Kaukazu (1831–1900),

„Wszech wiat” 1950, nr 5, s. 136-139.
32 G. i A. Mi oszowie, Kaukaz, Warszawa 1979, s. 194.
33 Poti jest stolic  Kolchidy. Dawna kolonia grecka zwana Fazis. Nazwa pochodzi od rzeki Fazis

(dzisiejsza Rioni). Na przestrzeni wieków Fazis przechodzi a z r k do r k. Turcy zbudowali tu
pot n  twierdz  Fasz, która przetrwa a do pocz tków XIX w. Na mocy traktatu
Adrianopolskiego, Poti przypad o Rosji. Gdy w 1829 r. umieszczono tu garnizon rosyjski, po
dawnym Fazis nie by o nawet ladu. Dooko a male kiej wioski Poti ci gn y si  niedost pne
bagna. Malaria dziesi tkowa a o nierzy.

34 A. Chodubski, dz. cyt., s. 203.
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M okosiewicz utrzymywa  kontakty naukowe z o rodkami w Warszawie,
Petersburgu, Moskwie i Tyflisie. Carskie Muzeum Zoologiczne Akademii Nauk
w Petersburgu nada o mu tytu  cz onka korespondenta.

W pami ci potomnych pozostali równie  lekarze polscy pracuj cy w
Gruzji. Do najwa niejszych postaci w ród tej grupy nale a  dr Jan Minkiewicz,
absolwent studiów medycznych w Moskwie. W 1854 r. zosta  ordynatorem
szpitala wojskowego  w Tyflisie. W 1859 r. opu ci  Gruzj  i kontynuowa  nauk
na studiach medycznych w Niemczech, Francji, Anglii, Austrii i W oszech. Do
Tyflisu powróci  w 1862 r. jako naczelny chirurg armii kaukaskiej.35 Pracowa  na
tym stanowisku do 1883 r. W okresie pó niejszym prowadzi  w mie cie
prywatn  praktyk . Kontynuowa  badania naukowe. Ich efektem by o
opublikowanie w kilku j zykach oko o 120 rozpraw naukowych. Najcz ciej
pisa  w j zyku polskim i drukowa  m. in. na amach „Pami tnika Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego”, „Kliniki”, „Gazety Lekarskiej”, „Przegl du
Lekarskiego” oraz „Nowin Lekarskich”. By  aktywnym dzia aczem spo ecznym,
za o ycielem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Lekarskiego Kaukaskiego i
aktywnym cz onkiem Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynno ci
za o onego w Tyflisie w 1894 r. Zmar  w 1897 r.36.

Popularno ci  w ród mieszka ców Tyflisu cieszy  si  Karol Doma ski,
lekarz wojskowy. Przechodz c na emerytur  pozosta  w stolicy Gruzji, niós
bezinteresown  pomoc ubogiej ludno ci miasta. Umar  w 1924 r. Wszystkie
zgromadzone oszcz dno ci zapisa  na zakup lekarstw oraz ywno ci dla
potrzebuj cych mieszka ców Tyflisu37.

Przyk adem innej kariery by  szewc Pawe  Sosnowski, pochodz cy z
Warszawy. W m odo ci, jako poborowy do armii carskiej trafi  na Kaukaz. Tam
zas yn  jako dobry szewc, który wiadczy  us ugi przede wszystkim
wojskowym. Jego buty by y znane w kr gach starszych oficerów w wielu
garnizonach. Kiedy opu ci  wojsko po odbyciu s u by, posiada  kapita  ponad
tysi ca rubli. O eni  si  w kraju, wróci  z on  do Tyflisu, a tam za o y  znan
pracowni  szewsk  z szyldem „Szewc warszawski”38.

W 1897 r. w imperium rosyjskim przeprowadzono pierwszy powszechny
spis ludno ci, wynika o z niego, e w Gruzji mieszka o cznie 8 450 Polaków z
tej liczby 5710 s u y o w wojsku. Stanowili oni 68,2 proc. ludno ci czynnej
zawodowo.

35 Pami tnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Warszawa 1899, t. 25, s. 629.
36 Polacy w kulturze i yciu spo ecznym Zakaukazia do 1917 r., pod red. Miros awy Zakrzewskiej –

Dubosowej, Lublin 1990, s. 39.
37 Tam e.
38 B. i K. Baranowski, dz. cyt., s. 167.



88

Tab. 1. Struktura zawodowa Polaków w Gruzji w 1897 r.

Gubernia
tyfliska Tyflis Gubernia

kutaiskaGrupy zawodowe
pracowników

Administracja, s downictwo, policja 192 146 105

o nierze 3 192 1 653 865

Nauczyciele 53 47 10

Nauka, literatura, sztuka 32 26 9

Lekarze, s u ba sanitarna 76 48 32

S u ba prywatna 546 473 131

Kolejarze 194 144 64

Poczta, telefon, telegraf 29 23 8

Rzemios o 59 33 20

Produkcja odzie y 75 68 28

W a ciciele ziemscy, rolnictwo 43 5 21

Razem pracowników i cz onków rodzin 4 491 2 666 1 293

Proc. o nierzy do innych grup zawodowych 71 % 62 % 67 %
ród o: Opracowanie w asne, na podstawie pierwszego spisu ludno ci imperium

rosyjskiego z 1897 r.

Jak wynika z powy szego zestawienia, najliczniejsza grupa Polaków to
o nierze. Wywierali oni decyduj cy wp yw na stosunki polsko – gruzi skie w

ca ym XIX w. i na pocz tku XX w. Byli ambasadorami Polski w Gruzji, jak
równie  po powrocie do kraju propagowali wiedz  o Gruzji w polskim
spo ecze stwie.
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Grzegorz Piwnicki

Polacy w Gruzji w XIX w. i na pocz tku XX wieku

Poles in Georgia in the 19th and at the beginning of the 20th century

S owa kluczowe: Gruzja, Polacy, Polonia, Rosja

Key words: Georgia, Poles, Polonia, Russia

Streszczenie

Polacy odegrali znaczn  rol  w poznaniu i rozwoju Gruzji w ramach carskiej
Rosji. Wi kszo  z nich rekrutowa a si  spo ród o nierzy i urz dników, którzy
trafili w tamte tereny b d  z polecenia, b d  z zes ania. Wielu z nich prowadzi o
dzia alno  naukow , której rezultaty poszerzy y wiedz  o tym kraju.

Summary

Poles played a significant role in discovering and development of Georgia as a
part of Tsarist Russia. Most of them were soldiers and officials who were ordered
to  settle  down  there.  Many  of  those  Poles  carried  out  scientific  research  that
broadened the knowledge of that country.





Zbigniew Dworecki

POLACY W MARCHII GRANICZNEJ W OKRESIE
MI DZYWOJENNYM1

W ostatnich latach rz dów zaborcy pruskiego zamieszkali w
Pozna skiem Polacy charakteryzowali si  w wi kszo ci swej czynn
wiadomo ci  narodow  (w sensie politycznym). G ównym nurtem historii

szerokich kr gów spo ecze stwa polskiego na tym obszarze by a przed i po
wybuchu pierwszej wojny wiatowej niew tpliwie akcja samoobrony przed
bezwzgl dnymi atakami nacjonalizmu i szowinizmu niemieckiego, a pod koniec
jej trwania równie  w podejmowaniu przez wi kszo  Polaków wysi ków
zmierzaj cych do zrzucenia jarzma pruskiego, budowy i tu zr bów polskich
w adz pa stwowych oraz samorz dowych, a tak e zjednoczenia wszystkich ziem
polskich w ramach odrodzonej Rzeczypospolitej2.

1  Nazwy Marchia Graniczna, lub Pogranicze, oznaczaj  ówczesn  prowincj Grenzmark Posen-
Westpreussen (Marchia Graniczna Pozna  Prusy-Zachodnie), utworzon  21 lipca 1922 r. z
resztek by ej rejencji pozna skiej, bydgoskiej i kwidzy skiej, które zosta y zagarni te przez
Prusy w okresie rozbiorów, a nie zwrócone Polsce postanowieniami traktatu wersalskiego z 28
czerwca 1919 r.. Tworzy a j  tylko jedna rejencja w Pile, a nadprezydent prowincji by
jednocze nie prezesem rejencji. W sk ad prowincji wesz y nast puj ce powiaty: a) z dawnej
prowincji pozna skiej: skwierzy ski, mi dzyrzecki, babimojski, wschowski, pilski (powiat
miejski) i tzw. Netzekreis (powiat notecki), utworzony z trzech cz ci powiatów: wiele skiego,
czarnkowskiego i chodzieskiego; b) z dawnej prowincji zachodniopruskiej: cz uchowski, wa ecki
i z otowski. Z wyj tkiem powiatu wa eckiego, który jako jedyny nie zmieni  swych
przedwojennych granic, wszystkie pozosta e graniczy y z Polsk . Prowincja ta ci gn a si
wzd u  zachodniej granicy z Polsk  na przestrzeni 421,4 km. Jej szeroko  wynosi a zaledwie
kilka kilometrów na po udniu, osi gaj c maksymalnie 30 km. Granica ta, przerywana klinami
obszarów uzyskanych po pierwszej wojnie wiatowej przez Polsk , dzieli a prowincj  na trzy
odmienne cz ci. Marchia Graniczna by a jednym z najmniej zaludnionych obszarów Niemiec.
W 1925 r. mieszka o tu 332 485 osób. O genezie tej prowincji oraz o uk adzie w niej si
ekonomiczno-spo ecznych i Politycznych. Zob. Z. Dworecki, Dzia alno  narodowa ludno ci
polskiej w rejencji pilskiej w latach 1920-1932, Pozna  1969; ten e, Tajne memoria y Fritza von
Bülowa z okresu powstania wielkopolskiego, w: Spo ecze stwo, armia i polityka w dziejach
Polski i Europy. Studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane profesorowi Benonowi
Mi kiewiczowi z okazji jubileuszu siedemdziesi ciolecia urodzin, Pozna  2002, s. 461-470;
J. W sicki, Prowincja Grezmark Posen-Westpreussen, Geneza i zadania, „Roczniki
Historyczne”, 1965, s. 59-118; ten e, Prowincja Grezmark Posen-Westpreussen 1918-1939,
Zielona Góra 1967.

2  Zob. J. Krasuski, Polska-Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy wspó czesne, Pozna
2003, s. 177-284; D. Matelski, Poljaki w Germanii po le I mirowoj wojny, w: Malcinstweni i
etnoreligiozni problemi w Jugoizto na i Centralna Jewropa mie du dwiema swietowni wojni.
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Nasycenie tych dzia a , odzwierciedlaj ce si  w formach
i ukierunkowaniach w poszczególnych powiatach prowincji pozna skiej i
zachodniopruskiej, by y ró ne. Zale a o to od liczby zamieszka ych tu Polaków,
ich stopnia wiadomo ci narodowej, zaanga owania w dzia alno ci narodowo-
politycznej, struktury spo ecznej, antypolskich poczyna  w adz pruskich,
postawy ludno ci niemieckiej i ydowskiej oraz stopnia oddzia ywania o rodka
dyspozycyjnego ruchu polskiego, jakim by  Pozna . Jak s usznie podkre la y
w adze pruskie, stolica Wielkopolski od dawna by a „punktem, na który zwraca y
si  oczy ca ej polszczyzny Prus, z którego otrzymywa a ona kierunek swej
politycznej dzia alno ci i z którym czu a si  zwi zana. Wszystkie znaczniejsze
narodowe organizacje, w których polsko  w ostatnich 40 latach uciele ni a idee
[Karola] Marcinkowskiego [1800–1846] »pracy organicznej«, tej pracy, która ma
polsko  regenerowa  duchowo i materialnie i sprawi , by dojrza a do
odrodzenia narodowego, maj  tu sta  siedzib  i punkt wyj cia /…/. St d
rozci gaj  swe nici i st d kieruj  sw  aktywno  zbiorow  wedle okre lonych
planów”3.

Inicjatyw  polityczn  w ostatnich latach przed zako czeniem pierwszej
wojny wiatowej i zaanga owania w realizacji okre lonych idei oraz d e , a
tak e zachowania wobec aktualnej sytuacji na arenie mi dzynarodowej i w
poszczególnych segmentach polskiej sceny politycznej, podejmowali przywódcy
z kó  endecko-chadeckich i cz ciowo z kr gu narodowych konserwatystów.
Najbardziej wp ywow  elit  polityczn  reprezentowali cz onkowie i sympatycy
stronnictwa narodowodemokratycznego, które powsta o w Pozna skiem w
1904 r. W ród dzia aczy i sympatyków endecji by a tak e grupa ksi y, bardzo
aktywnych w ruchu narodowym i spo ecznym, którzy w dzia alno ci praktycznej
realizowali jednocze nie idee ruchu chrze cija sko-spo ecznego4.

Tym oddzia ywaniem obj te by y tak e zachodnie i pó nocne obszary
prowincji pozna skiej oraz powiaty z otowski, wa ecki i cz uchowski w
prowincji zachodniopomorskiej. Cz  tego obszaru pozosta a nadal po 1918 r. w
granicach Niemiec. Niektórzy spo ród zamieszka ych tu Polaków
wspó uczestniczyli w okresie wytyczania polskiej granicy zachodniej po
pierwszej wojnie wiatowej w dzia alno ci zmierzaj cej do powrotu tych ziem do
macierzy, a po ustaleniu granicy polsko-niemieckiej silnie anga owali si  w
podejmowaniu systematycznych wysi ków w obronie swej narodowo ci („mowy
i wiary ojców”), a wi c tych warto ci, które szczególnie ceniono wówczas we
wszystkich polskich kr gach spo ecznych. By  to jednak obszar, gdzie Polacy
stanowili niewielki odsetek w ród mieszka ców, a liczne spo ród interesuj cych

Red. Agop Garabedyan, Sofia 2005, s. 45-74; ten e, Polacy w Niemczech mi dzy wojnami (1919-
1939), „Przegl d Nauk Historycznych”, r. 3, nr 2 (2004), ód  2006, s. 63-94.

3  Fragment  z  memoria u  Prezydium  Policji  w  Poznaniu  z  6  lutego  1901  (cyt.  za: Wielkopolska
1851-1914. Wybór róde . Opracowa  Witold Jakóbczyk, Wroc aw 1954, s. 242-244).

4  Z. Dworecki, Pozna skie i Pi sudski, Pozna  2008, s. 18-22.
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nas miejscowo ci zamieszka e by y wy cznie przez ludno  niemieck . Polacy
stanowili wi kszo  tylko w niektórych wioskach.

ledz c dzieje tej ludno ci polskiej w latach mi dzywojennego
dwudziestolecia mo na wyodr bni  trzy okresy. Pierwszy charakteryzowa  si
du  aktywno ci  narodowo-polityczn  i niepodleg o ciow  sporego odsetka
spo ród tej ludno ci, yj cej w nadziei, e równie  zamieszka y przez ni  obszar,
w wyniku czynu or nego powsta ców lub postanowie  traktatu pokojowego,
narzuconego Niemcom przez pa stwa zwyci skie, a tak e zabiegom
dyplomatycznym rz du polskiego, powróci do macierzy. W drugim okresie, po
wytyczeniu polskiej granicy zachodniej i utworzeniu Zwi zku Polaków w
Niemczech, Polacy ci kontynuowali sw  dzia alno  narodowo-polityczn  w
ramach swobód okre lonych przez ustawodawstwo Republiki Weimarskiej oraz
wytyczne aparatu niemieckich w adz centralnych i terenowych. Trzeci okres
obejmowa  lata dyktatury hitlerowskiej, której dzia alno  ukierunkowana by a
na ograniczanie ró nych przejawów ruchu narodowego zamieszka ych tu
Polaków, a na krótko przed napa ci  Niemiec na Polsk  i po wybuchu drugiej
wojny wiatowej – w podejmowaniu dzia a  zmierzaj cych do zlikwidowania
wszelkich przejawów odr bno ci narodowej tej ludno ci. Wówczas te
stosowano represje wobec osób stanowi cych elit  w ramach polskiego ruchu
narodowego, w cznie z aresztowaniami i osadzaniem w wi zieniach lub
obozach koncentracyjnych. Wielu z nich tam zgin o.

* * *

Jeszcze przed wybuchem rewolucji w Niemczech w listopadzie 1918 r.
zamieszkali w Pozna skiem Polacy wypowiadali si  za zwróceniem pa stwu
polskiemu wszystkich ziem zaboru pruskiego. Nadzieje na zrzucenie jarzma
pruskiego bardzo wzros y z chwil  dotarcia tu wiadomo ci o wybuchu rewolucji
w Berlinie i w innych miastach Niemiec, abdykacji Wilhelma II Hohenzollerna
(1859–1941) i tworzeniu Rad Robotników i o nierzy (RRi ). Rewolucja w
Pozna skiem przebiega a jednak w sposób bardzo swoisty. O ywi a ona polskie
d enia narodowowyzwole cze i uaktywni a jeszcze bardziej problem polski na
forum mi dzynarodowym. Jeszcze wyra niej ni  do tej pory wysun a si  sprawa
przysz ej przynale no ci pa stwowej polskich ziem zachodnich.

Na wzór ogólnoniemiecki powsta y i w Wielkopolsce RRi  oraz Rady
Ch opskie. W zachodnich powiatach rejencji pozna skiej, bydgoskiej i
kwidzy skiej przyt aczaj ca wi kszo  RRi  wykazywa a zdecydowany
charakter niemiecki i sta a na stanowisku niemieckiej racji stanu. Rady te,
pozbawione charakteru rewolucyjnego i sprowadzone wy cznie do zada
kontrolnych przy starym aparacie administracyjnym, komunalnym wojskowym i
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s dowym, nie by y t  si , na któr  stawiali przywódcy polskiego ruchu
narodowopolitycznego5.

Organizacjami  tymi  by y  polskie  Rady  Ludowe  (RL),  na  czele  z
Naczeln  Rad  Ludow  (NRL) w Poznaniu. NRL i jej Komisariat zosta y
wybrane w stolicy Wielkopolski w dniu 5 grudnia 1918 r., podczas obrad
Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Sejm ten opowiedzia  si  przeciw walce
zbrojnej z Niemcami. Czo owi politycy z kr gów endeckich i chadeckich
o wiadczyli wówczas, e stoj  nadal na stanowisku, i  o zachodniej granicy
Rzeczypospolitej rozstrzygn  ma kongres pokojowy. W uchwalonej rezolucji
domagano si  jednak, „ eby naprawiona zosta a wiekowa krzywda rozbiorów
Polski przez zwrócenie pa stwu polskiemu tych ziem, które do niego nale a y
przed rozbiorami” oraz by „z pa stwem polskim z czy y si  te dzielnice by ego
Królestwa Pruskiego, w których mieszka od wieków ludno  polska”6.

Do NRL weszli przedstawiciele ze wszystkich ziem polskich zaboru
pruskiego oraz delegaci wychod stwa. NRL mia a sprawowa  zwierzchni
w adz  Polaków w Niemczech do chwili obj cia ziem zaboru pruskiego przez
rz d polski. W r ku Komisariatu NRL skupia a si  najwy sza w adza polityczna,
uznana przez ogó  Polaków w zaborze pruskim. W okresie od po owy listopada
do pierwszych dni grudnia 1918 r. sieci  polskich powiatowych, miejskich i
gminnych RL ogarni ta zosta a niemal ca a Wielkopolska. Prowadzi y one w
terenie oraz koordynowa y na podleg ym sobie obszarze dzia alno  zgodn  z
ogólnymi za o eniami i wytycznymi ich kierownictwa, realizuj cego wytyczne
Komisariatu NRL. Stanowi y faktycznie zal ki przysz ych polskich w adz
administracji pa stwowej i samorz dowej na okre lonym terenie. Sprawowa y tu
funkcj  jedynego przedstawicielstwa ludno ci polskiej. Powiatowe RL ogarn y
swym zasi giem równie  powiaty Babimost, Skwierzyna, Wiele , Chodzie ,
Czarnków, Z otów, Wa cz i Cz uchów. Natomiast sie  miejskich i gminnych RL
zosta a szeroko rozbudowana w powiatach Wschowa, Babimost, Wiele ,
Czarnków, Chodzie  i Z otów. Tutaj do najbardziej aktywnych nale a y RL w
Zakrzewie (pow. Z otów), w Wieleniu i Pile. Ich dzia alno  mia a du e
znaczenie dla koordynowania pracy narodowej, zw aszcza w pierwszym okresie
po podpisaniu traktatu wersalskiego w czerwcu 1919 r. Z drugiej za  strony okres
dzia alno ci tych RL, jak i lata aktywno ci dzia aczy ruchu polskiego przed 1918
r., bardzo silnie zawa y y na ideologii organizacji polskich na tym terenie.
Wychowywa y one szerokie kr gi spo ecze stwa polskiego w duchu solidaryzmu
narodowego. Dzia alno  ta wywar a tak e silne pi tno na charakterze ruchu

5  Z. Dworecki, Spo ecze stwo polskie zachodnich powiatów Wielkopolski w walce o wytyczenie
granicy zachodniej po pierwszej wojnie wiatowej, „Roczniki Historyczne”, r. XXXIV, 1968,
s. 52.

6  Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918, Pozna  1918, s. 62-63.
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polskiego w okresie mi dzywojennym, gdy  dzia a a wtedy cz sto ta sama
generacja 7.

Przed wybuchem powstania stosunkowo najwi cej pracy w o y y RL w
organizowanie wieców. W miejscowo ciach, w których brak by o aktywu
polskiego, w akcji tej pomagali dzia acze polskich organizacji i stowarzysze  z
s siednich powiatów lub osoby wydelegowane z Poznania. Wiece te
przekszta ca y si  w manifestacje narodowe. Uchwa y podj te na wiecach i
zebraniach podkre la y d enia tej ludno ci do w czenia zachodnich powiatów
prowincji pozna skiej w granice odradzaj cego si  pa stwa polskiego. W
uchwalonych rezolucjach, wysy anych do NRL w Poznaniu, zwracano uwag  na
fakt, e ludno  na kresach nadal pozostaje polsk . Pisma do NRL o podobnej
tre ci wys ano równie  z Pi y, miasta o wiekowej polskiej tradycji, oraz z kilku
miejscowo ci powiatu chodzieskiego. Dowodem wi zi ze spo ecze stwem
polskim w zaborze pruskim oraz wyrazem d e  narodowych, zmierzaj cych do
odbudowy wolnej, niepodleg ej i zjednoczonej Polski, by  udzia  przedstawicieli
z interesuj cego nas obszaru w obradach Polskiego Sejmu Dzielnicowego w
Poznaniu. Ogó em z tych powiatów wzi y w nich udzia  64 osoby (na 788
delegatów z Wielkopolski i Pomorza Nadwi la skiego)8.

Narzucony przez pa stwa koalicyjne sposób wytyczenia zachodnich
granic Polski budzi  w ród spo ecze stwa polskiego, zw aszcza na ziemiach
zaboru pruskiego, coraz wi ksze niezadowolenie i rozgoryczenie. Polscy
przywódcy polityczni w Pozna skiem starali si  wpoi  szerokim masom
spo ecze stwa, e s uszne interesy narodowe zostan  w pe ni uwzgl dnione przez
kongres pokojowy9. Zamieszkali tu Polacy zdawali sobie jednak spraw  z tego,
e Niemcy bez walki nie zwróc  terenów zagarni tych w rozbiorach – zw aszcza

powiatów kresowych, gdzie ludno  niemiecka stanowi a zdecydowanie
wi kszo  w ród mieszka ców i by a bardzo dobrze zorganizowana. Swe
interesy narodowe realizowa a przede wszystkim poprzez dzia ania w
opanowanych przez ni  RRi  oraz sieci niemieckich Rad Ludowych. W
listopadzie i grudniu 1918 r., podczas wieców politycznych w powiatach:

7  Archiwum Pa stwowe w Bydgoszczy (APB), Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej
w Gda sku (PNRLwG), nr 54: wiece i zebrania organizowane przez powiatow  RL w Z otowie
w 1919 r.; „Kurier Pozna ski”, 1918, nr 262-295; A. Krajna-Wielatowski, Ziemia z otowska,
Pozna  1928, s. 45; A. Czerwi ski, Polacy w Pile, „Ziemia Nadnotecka” 1962; Z. Dworecki,
Polskie Rady Ludowe w Wielkopolsce 1918-1920, Pozna  1962, s. 32-42; ten e, Spo ecze stwo
polskie…, s.53- 54.

8  APwB, PNRLwG, nr 62: protoko y z posiedze  powiatowej RL w Z otowie z lat 1918-1919;
Dziennik Polskiego…, s. 56-66 i 106-114; „Kurier Pozna ski”, 1918, nr 268, 271, 277, 281, 284;
Akta i dokumenty dotycz ce sprawy granic Polski na konferencji pokojowej w Pary u
1918-1919. Zebrane i wydane przez Sekretariat Jeneralny Delegacji Polskiej, cz. II: Granica
polsko-niemiecka, Pary  1925, s. 81 i 87-89; K. Czerwi ski, Polonia pilska semper fidelis,
„Nadodrze”, 1960, nr 5.

9  Dziennik Polskiego…, s. 56 i nn. – referat programowy W adys awa Seydy (1863-1939),
czo owego dzia acza endeckiego.
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Babimost, Chodzie , Mi dzyrzecz, Cz uchów i Z otów ludno  polska
podkre la a, e sama dyplomacja, bez poparcia odpowiednimi argumentami
militarnymi, niewiele przyniesie korzy ci. Jednocze nie grupa dzia aczy polskich
podj a i tu prace organizacyjne, zmierzaj ce do skupienia niepodleg o ciowców
w przygotowaniach do walki zbrojnej z Niemcami. O rodki, w których podj to
przygotowania do tej walki, znajdowa y si  w powiece babimojskim i
z otowskim. Do dzia a  zbrojnych jednak nie dosz o, bo takie by y dyrektywy
Komisariatu NRL w Poznaniu i Podkomisariatu NRL w Gda sku10.

Wyzwolenie stolicy Wielkopolski i rozwój czynu or nego Polaków w
Pozna skiem w pierwszych dniach powstania wskazywa y, e powstaniem
ogarni ta zostanie ca a Wielkopolska.

Z tym liczyli si  tak e Polacy w powiatach kresowych. Zdawali oni sobie
jednak doskonale spraw , e zryw zbrojny, bez pomocy powsta ców z powiatów
centralnych i wschodnich Wielkopolski oraz regularnych oddzia ów wojska
polskiego, przynie  mo e jedynie kl sk  i masowe wyniszczenie. B d c w
pogotowiu czekali na pomoc. Tak si  jednak nie sta o, gdy  Komisariat NRL
nakaza , aby powsta cy nie przekraczali linii Obry i wycofali si  poza Note . Ale
Polacy z zachodnich powiatów Wielkopolski i Pomorza w o yli tak e wysi ek w
powstanie. Ochotnicy st d brali udzia  w dzia aniach zbrojnych na wszystkich
frontach Wielkopolski, a zw aszcza w walkach o Wolsztyn (5 stycze  1919 r.),
Babimost (25 i 30 stycze  oraz 12 luty) Kopanic  (11 stycze ), Kargow  (25
stycze  i 12 luty), Now  Wie  Zb szy sk  (17 luty), Wielki Grójec (15 luty),
Nowe Kramsko (2-3 luty) i Zb szy  (4, 6 i 11 stycze ), krwi  swoj
zadokumentowali ch  nale enia do Polski. W kontaktach z oddzia ami
powsta czymi i w walkach wzi li tak e udzia  Polacy z innych miejscowo ci
powiatu mi dzyrzeckiego, babimojskiego, skwierzy skiego i wschowskiego. Inni
natomiast tworzyli grupy partyzanckie, dzia aj c na ty ach oddzia ów
niemieckich. Podobnie w powiatach nadnoteckich wi kszo  Polaków d y a do
podj cia walki wyzwole czej, a po wybuchu powstania wzi a udzia  w bojach o
przy czenie tych ziem do Polski. Najwi cej aktywno ci w tym zakresie
wykazywali Polacy w po udniowej cz ci powiatów wiele skiego,
czarnkowskiego, chodzieskiego oraz w Pile i Wyrzysku, a tak e w powiecie
z otowskim. Z powiatów: Wschowa, Mi dzyrzecz, Skwierzyna, Wiele  oraz z
zachodniej i rodkowej cz ci powiat babimojskiego, pó nocnej cz ci powiatu
chodzieskiego i czarnkowskego do oddzia ów powsta czych i armii polskiej
wst pi o oko o cztery tys. osób. Polacy z Pi y, Wielenia i szeregu innych
miejscowo ci okr gu nadnoteckiego wys ali do Dowództwa G ównego w
Poznaniu i Komisariatu NRL wezwanie do kontynuowania walk. Zamiary
podj cia walki zbrojnej przez zamieszka ych tu Polaków spotyka y si  z ostr
kontrakcj  niemieck . Wszystkie partie niemieckie wyst powa y przeciw

10  Szerzej na ten temat zob. Z. Dworecki, Spo ecze stwo polskie…, s. 59-61.
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oderwaniu prowincji wschodnich od Niemiec, natomiast za tworzeniem
oddzia ów Grenzschutzu i „wolnych korpusów”, które mia y t umi  ruch
narodowowyzwole czy Polaków. Rozejm w Trewirze (16 luty 1919 r.) formalnie
zako czy  powstanie w Wielkopolsce. Nie przes dza  jednak o kwestii granicy
zachodniej. Nie wyja niona zosta a sprawa ziem poza lini  demarkacyjn . W
zwi zku z tym zarówno Polacy, jak i Niemcy, rozwijali o ywion  dzia alno ,
zmierzaj c  do utrzymania jak najwi kszego obszaru przy w asnym pa stwie.
Dzia alno  Polaków w niewyzwolonych miejscowo ciach by a utrudniona w
zwi zku z akcj  antypolsk  prowadzon  przez w adze i organizacje niemieckie.
Spo ecze stwo niemieckie, korzystaj c ze swobody dzia ania i poparcia
wszystkich swoich instytucji i organizacji, prowadzi o bezkompromisowa walk
z Polakami. T  aktywno  Polacy przejawiali tak e bezpo rednio po podpisaniu
traktatu wersalskiego (28 czerwiec 1919 r.), wej ciu jego postanowie  w ycie
(10 stycze  1920 r.) i w okresie dzia alno ci Mi dzynarodowej Komisji
Granicznej, kiedy sta o si  w pe ni jasne, e cz  niewyzwolonych zachodnich
kresów Wielkopolski i obszaru nadnoteckiego, a tak e powiat z otowski i
cz uchowski pozostan  nadal w granicach Niemiec. Szczególn  aktywno  w
tym zakresie przejawiali Polacy w Pile oraz w powiecie z otowskim, na czele z
tamtejsz  powiatow  RL. W lipcu 1920 r. delegacja tej e RL zabiega a nawet w
Warszawie, Poznaniu, Spa i Pary u o przy czenie tego powiatu do Polski, ale
bezskutecznie. Podobne ró norodne wysi ki, zmierzaj ce do przy czenia ziem
pogranicznych do Polski, podejmowali równie  Polacy z innych powiatów 11.

Dnia 26 pa dziernika 1919 r., podczas pobytu Józefa Pi sudskiego
(1867–1935) w Wielkopolsce, przyby y do Poznania delegacje ludno ci polskiej
z powiatów Babimost, Mi dzyrzecz, Wschowa i Z otów. Cz onkowie delegacji
domagali si , aby Naczelnik Pa stwa zechcia  zaj  si  kresami zachodnimi,
od czonymi od Polski. Jednocze nie plut. Franciszek Krysztofek (podoficer z
miejscowego garnizonu) w imieniu o nierzy polskich z niewyzwolonych
obszarów Wielkopolski przekaza  Pi sudskiemu petycj . Krytykowali w niej rz d
polski za „oboj tno ” – ich zdaniem – wobec zamieszka ej tam ludno ci
polskiej. o nierze z rozgoryczeniem stwierdzili, e zamiast walczy  na froncie
zachodnim, krew sw  przelewali na wschodzie, a teraz nie mog  powróci  do
swych domów rodzinnych, a je eli powróc  to znów pod jarzmo niewoli
niemieckiej12.

Ostateczne wytyczenie granicy polsko-niemieckiej w 1920 r. przez
Mi dzynarodow  Komisj  Graniczn  przekre li o nadziej  zamieszka ych tu
Polaków na w czenie interesuj cego nas obszaru w granice odrodzonej

11  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Komitet Narodowy Polski w Pary u, nr 121, 125,
285: protesty ludno ci polskiej z 1919 r.; Z. Boras, Z. Dworecki, Pi a – zarys dziejów (do roku
1945), Pi a 1993, s. 100-104; Z. Dworecki, Spo ecze stwo polskie…, s. 62-91; „Kurier
Pozna ski”, 1919, nr 230, art. pt.: Wniosek nag y w sprawie kresów zachodnich.

12 Przedstawiciele kresów zachodnich u Naczelnika, „Kurier Pozna ski”, 1919, nr 250.
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Rzeczypospolitej. Pewna liczba mieszkaj cych tu Polaków waha a si , czy
nale y pozosta  na ziemiach swych ojców, czy te  opu ci  je i uda  si  do
niepodleg ego pa stwa polskiego.

Tymczasem rz d polski w tym okresie nie tylko nie udziela
zamieszka ym tam Polakom pomocy materialnej i nie wspiera  ich moralnie, lecz
uchwa  z listopada 1920 r. postanowi  nie popiera  rozwoju polsko ci na ca ym
Pograniczu. O ile w rodkowych powiatach rejencji pilskiej akcja ta by a
torpedowana przez dzia aczy politycznych z Poznania (przede wszystkim z
Ministerstwa by ej Dzielnicy Pruskiej) i z powiatów przygranicznych, którzy
nadal utrzymywali kontakty z tamtejsz  ludno ci  polsk , o tyle w pozosta ych
powiatach Pogranicza, a zw aszcza w powiecie z otowskim, polityka rz du
polskiego doprowadzi a do wyra nego zmniejszenia liczby Polaków13.

Akcja wyjazdu do Polski by a jednak hamowana przez
dalekowzrocznych i bardziej wyrobionych politycznie dzia aczy na Pograniczu.
Stali oni na stanowisku, e nie nale y opuszcza  ziemi, na której Polacy
przetrwali przez wieki. W tej grupie dzia aczy czo ow  rol  odegra  ks. dr
Boles aw Doma ski. A  do mierci by  on proboszczem w Zakrzewie w
powiecie z otowskim, które nazywane by o przez Niemców „Ma  Warszaw ”
(„kleine Warschau”). Rzuci  on has o, e „zdrad  narodow  pope nia ten, kto
opu ci swoj  ojcowizn  i odda j  w r ce niemieckie”. By  wybitnym dzia aczem
ruchu polskiego w Niemczech w latach mi dzywojennego dwudziestolecia14.  W
ostatnich s owach wypowiedzianych na o u mierci w 1939 r. zapewnia , i :
„Lud polski si  nie da! Nie da!”15.

Po ostatecznym wytyczeniu granicy, kiedy tamtejszym Polakom
przys ugiwa o prawo opcji, obje d a  on miejscowo ci zamieszka e przez
ludno  polsk . Podczas wieców, zebra , kaza  oraz w rozmowach prywatnych
wzywa  do pozostania. Mówi  do parafian: „Tu pozosta em, aby modli  si  z
wami i broni  tej ziemi tak d ugo, a  po czy si  z Polsk ”16.

13  Archiwum Pa stwowe w Poznaniu (APP), Polski Zwi zek Zachodni (PZZ), nr 102, fol. 119:
MSZ do komisarza polskiego w Mi dzynarodowej Komisji Granicznej o stanowisku rz du
polskiego, pisa o: „Tym bardziej dotyczy to ludno ci polskiej powiatu z otowskiego i w ogóle
pogranicza zachodniego, której rozwoju nie ma zamiaru popiera ”. Tam e, fol. 31-32: list A.
Ja ka do Zwi zku Obrony Kresów Zachodnich w Poznaniu, Pozna  1 czerwca 1922; tam e, fol.
114,116-117: raporty M. Koczorowskiego, skierowane do MSZ w Warszawie (z 3 marzec i 1
czerwiec 1920 r.); Z. Dworecki, Dzia alno  narodowa…, s. 26-27.

14  Zob. E.J. Osma czyk, Niez omny proboszcz z Zakrzewa. Rzecz o ksi dzu patronie Boles awie
Doma skim, Dokumentacja archiwum Rod a. Pos owie J. Borzyszkowski, Warszawa 1989; Z.
Dworecki, Boles aw Doma ski 1872-1939, w: Wielkopolanie XX wieku. Red. Andrzej
Gulczy ski, Pozna  2001, s.121-131.

15  E.J. Osma czyk, Niez omny…, s. 283. Ks. Doma ski zmar  w Berlinie 21 kwietnia 1939 r.
16  APP, PZZ, nr 102, fol. 302: jw. przyp. 12; Archiwum Pa stwowe w Szczecinie (APSz),

Landratsamt Flatow, nr 294, fol. 32-34, 64-66: tajne raporty policji z 1921 r.; A. Krajna-
Wielatowski, Ziemia…, s.127-128. Z, Dworecki, Boles aw Doma ski…, s. 125. Podobn  agitacje
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Dzia alno  jego i niektórych innych osób – np. ks. Alfonsa
Sobierajczyka (1874–1941) z Wielkiego Buczka w pow. z otowskim – by a w
pe ni popierana przez Ministerstwo by ej Dzielnicy Pruskiej, Podkomisariat NRL
w Gda sku, Komitet Obrony l ska przy Radzie Narodowej w Poznaniu (od
1921 r. Zwi zek Obrony Kresów Zachodnich – ZOKZ). Pomimo tej aktywno ci
grupy dzia aczy polskiego ruchu narodowego na Pograniczu, nast pi y na tym
terenie w stosunku do okresu przed zako czeniem pierwszej wojny wiatowej
znaczne zmiany w liczebno ci Polaków oraz dokona y si  wyra ne
przekszta cenia w strukturze spo ecznej. Do Polski wyjecha a znaczna cz
robotników rolnych, pewna liczba rodzin ch opskich i mieszcza skich, przede
wszystkim jednak inteligencja i obszarnicy. Pogranicze opu ci o oko o 4,5 tys.
Polaków17.

Wed ug sprawozda  landratów, na pocz tku 1920 r. na Pograniczu
mieszka o oko o 27 tys. Polaków (najwi cej w powiecie z otowskim – oko o 11,4
tys.). Z przeprowadzonych przez autora oblicze  (po analizie ró norodnych
róde ) liczb  ludno ci polskiej w Marchii Granicznej mo na ustali  na mniej

wi cej 23 tys. w 1926 r. i oko o 25 tys. w 1932 r. Na ogóln  liczb  332,5 tys.
mieszka ców w Marchii Granicznej w r. 1925 Polacy stanowili 6,8%.
Najwi ksze skupisko ludno ci polskiej znajdowa o si  w powiecie z otowskim.
W 1925 r. mieszka o tam oko o 11 tys. Polaków. W tym samym roku w powiecie
mi dzyrzeckim mieszka o oko o cztery tys. Polaków, a w powiecie babimojskim
– oko o 4,5 tys. Wed ug sprawozda  landratów w r. 1920 najmniej Polaków
mieszka o w powiatach: cz uchowskim – 628, wa eckim – 578, noteckim – 313
oraz w Pile – 235. Miejscowo ciami, w których mieszka o ponad tysi c Polaków,
by y: Z otów, Zakrzewo, Nowe Kramsko i D brówka Wielkopolska. Na
Pograniczu znajdowa a si  tak e grupa polskich pracowników sezonowych i
obywateli polskich przebywaj cych tu okresowo (np. pracownicy Konsulatu RP
w Pile i nauczyciele prywatnych szkó  polskich)18.

Geneza prowincji Grenzmark Posen-Westpreussen i ukszta towany zaraz
na pocz tku kierunek jej dzia alno ci politycznej, wymierzone by y nie tylko
przeciwko decyzjom traktatu wersalskiego i pa stwu polskiemu, ale równie
przeciwko ludno ci polskiej, która pozosta a na interesuj cym nas terenie
przygranicznym. Przeciwko mniejszo ci polskiej, walcz cej o utrzymanie swej
odr bno ci narodowej, wyst pi a pot na machina pa stwowa, dysponuj ca
sprawnym aparatem biurokratyczno-policyjnym i nieograniczonymi rodkami

prowadzili równie  niektórzy cz onkowie powiatowej Rady Ludowej w Z otowie (zob. np.
„Gazeta Olszty ska”, 1919, nr 177).

17  „Kurier Pozna ski”, 1920, nr 232; A. Krajna-Wielatowski, Ziemia…, s. 148; Z. Dworecki,
Dzia alno  narodowa…, s. 27-28.

18  [E. Zdrojewski] W. Junosza, Statystka ludno ci polskiej w Niemczech, „Sprawy
Narodowo ciowe”, 1929, s. 231; H. Zieli ski, Polacy i polsko  Ziemi Z otowskiej, Pozna  1949,
s, 54-55; Z. Dworecki, Dzia alno  narodowa…, s. 30-32.
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finansowymi, a tak e wi kszo  spo ecze stwa niemieckiego, zarówno w okresie
Republiki Weimarskiej (1919–1933), jak i w latach Trzeciej Rzeszy
(1933–1945).

Nawet w okresie Republiki Weimarskiej, mimo e nie wydano wówczas
adnej ustawy antypolskiej, a konstytucja g osi a wolno  wszystkich obywateli

pa stwa niemieckiego wobec prawa, a mieszka cy mieli korzysta  z wolno ci
sumienia, druku, s owa i zgromadze , to jednak – podobnie jak przed wojn  –
Polakom utrudniano swobodny rozwój we wszystkich dziedzinach ycia
politycznego, ekonomiczno-spo ecznego, kulturalnego i religijnego. Oficjalne
ustawy jawnie antypolskie zast piono tajnymi okólnikami. Zape ni y one
cz ciowo luk , która powsta a na skutek zaniechania oficjalnego prawodawstwa
z okresu przed pierwsz  wojn  wiatow . Czo ow  rol  w dzia alno ci
antypolskiej odgrywa y elementy szowinistyczne, które rozwija y aktywno  w
organizacjach nacjonalistycznych, zaprawionych do walki z polsko ci  ju  w
okresie cesarstwa. W okresie hitlerowskim dzia ania te zosta y wzbogacone o
nowe wyrafinowane metody, zmierzaj ce do ostatecznego „uregulowania”
kwestii polskiej w Niemczech. Ta akcja osi gn a szczyt w post powaniu
hitlerowców w przededniu napa ci Niemiec na Polsk  i w okresie drugiej wojny
wiatowej. W dniu 4 wrze nia 1939 r. w adze hitlerowskie rozwi za y oficjalnie

wszystkie organizacje polskie na terenie Niemiec, a ich maj tek przekazaly na
rzecz skarbu pa stwa Rzeszy19.

Niemieckiej polityce wynaradawiania przeciwstawia a si
systematycznie znakomita wi kszo  spo ród zamieszka ych tu Polaków,
zorganizowana – lub popieraj ca – ró ne polskie organizacje, stowarzyszenia i
instytucje, z których cz  kontynuowa a dzia alno  zapocz tkowan  przed
1919 r. (np. Banki Ludowe, kó ka rolnicze, ró ne stowarzyszenia katolickie).
Du  rol  w piel gnowaniu i umacnianiu w a ciwo ci narodowych odgrywa a
instytucja rodziny, a tak e prywatne szko y polskie, Zwi zek Polaków w
Niemczech (ZPwN) oraz nieliczni tu polscy ksi a. Dzia alno  t  prowadzono w
ramach ruchu legalnego. Metody dzia ania tej ludno ci nie mog y mie
charakteru irredentystycznego, skazanego z góry na niepowodzenie.

Organizacj  naczeln , s u c  wszystkim Polakom, by  Zwi zek
Polaków w Niemczech utworzony w Berlinie 27 sierpnia 1922 r. Statut ustala ,

19  Zob. np. AAN, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie (KRwSz), nr 17, fol. 4:
Wicekonsulat do MSZ w Warszawie, Pi a 12 VII 1929 r.; J. Bogensee, J. Skala, Problem
mniejszo ciowy w Niemczech, Pozna  1929, s.15-17; J. Benyskiewicz, Po o enie Polaków w
Marchii Granicznej w latach 1919-1943, Zielona Góra 1968, s. 167-189; H. Zieli ski, Polacy…,
s. 33-34 i 154-163; Z. Dworecki, Dzia alno  Zwi zku Polaków w Niemczech w powiecie
z otowskim w latach mi dzywojennego dwudziestolecia, „Kronika Wielkopolski”, 2001, nr 3,
s. 51 i 66-67; Z. Boras, Z. Dworecki, Pi a…, s. 118-121; W. Wrzesi ski, Polski ruch narodowy w
Niemczech 1922-1939, Pozna  1970 (wyd. II, Wroc aw 1993), s. 357-362 i 373-380
(interpretacja wielu faktów zawartych w rozprawie Wojciecha Wrzesi skiego dzi  wymaga aby
gruntownej weryfikacji!).
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e jego cz onkiem móg  zosta  „ka dy Polak lub Polka o nieposzlakowanej
przesz o  narodowej, licz cy najmniej lat 18 i b d cy obywatelem pa stwa
niemieckiego” (§2 statutu)20. Centrala ZPwN w Berlinie stanowi a o rodek
dyspozycyjny dla wszystkich dziedzin ycia polskiego w Niemczech. Prezesem
Zwi zku by  do pa dziernika 1929 r. Stanis aw Sierakowski z Waplewa, a jego
nast pc  – wspomniany ju  ks. Boles aw Doma ski z Zakrzewa (do kwietnia
1939 r.). Zwi zek sta  si  g ównym elementem w organizowaniu oporu Polaków
przed wynarodowieniem. Wzi  na siebie obowi zki stworzenia jednolitego
planu organizacyjnego i ideowego ruchu polskiego w Niemczech oraz
utrzymywania wi zi tych Polaków z krajem ojczystym. Zwi zek wyznacza
polskim organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom zadania, wynikaj ce z
programu ideowego21.

Na obszarze pa stwa niemieckiego pocz tkowo dzia a y cztery Dzielnice
ZPwN. Pogranicze, do chwili reorganizacji, nale a o do II Dzielnicy, z siedzib
w adz w Berlinie. W dniu 12 pa dziernika 1923 r. utworzono V Dzielnic  ZPwN.
Sk ada a si  ona z trzech okr gów, obejmuj cych oddzielne i oddalone od siebie
terytoria: okr g kaszubski – powiat bytowski i l borski, okr g pozna ski –
powiat mi dzyrzecki i babimojski, okr g z otowski – powiat z otowski. Siedzib
w adz tej  Dzielnicy ZPwN by  Z otów. Jej  prezesem zosta  ks.  Doma ski,  a  po
jego mierci w kwietniu 1939 r. ks. Maksymilian Grochowski z G ubczyna.
Kierownikiem Dzielnicy by  Izydor Ma kowicz, syn rolnika z Starej wi tej w
powiecie z otowskim. Dzielnica czy a oddzia y miejscowe. W 1923 r. V
Dzielnica liczy a 2500 cz onków, z tego oko o 1600 w okr gu z otowskim,
zrzeszonych w 18 oddzia ach. Odzia  ZPwN w Pile, nale cy do tego okr gu,
liczy  w 1927 r. 49 cz onków. W 1931 r.

V Dzielnica mia a oko o 3800 cz onków. Odzia y, które zrzesza y ponad
100 cz onków, dzia a y w nast puj cych miejscowo ciach: D brówka
Wielkopolska,  Nowe  Krymsko,  Stara  Wi niewka,  Zakrzewo  i  Z otów.  W  tych
miejscowo ciach, w których Polacy stanowili ponad 80% ogó u mieszka ców,
do ZPwN nale a y prawie wszystkie rodziny. W okresie Republiki Weimarskiej
bia  plam  w sieci tej organizacji stanowi y powiaty: cz uchowski, wa ecki,
notecki, wschowski, zachodnia i rodkowa cz  skwierzy skiego i
mi dzrzeckiego oraz po udniowa babimojskiego22.

Wysoki odsetek ludno ci polskiej na Pograniczu czynnie zaanga owanej
w walce obronnej o zachowanie bytu narodowego, wzajemne powi zanie

20  Tekst statutu zob. J. Baczewski, Wspomnienia Warmiaka, Warszawa 1961.
21  W. Wrzesi ki, Polski ruch…, s. 62-71; Z. Dworecki, Dzia alno …, s. 67-69.
22  APP, Reg. Pi a (RP): Polnische Vereinigungen und Bunde in der Grenzmark und Deutschland,

Band II, 1927-1935; „Polak w Niemczech”, 1927, nr 2, s. 10-11 oraz 1938, nr 2, s. 4 i12;
Z. Dworecki, Dzia alno  narodowa…, s. 70-71; A.Poniatowska, S. Liman, I. Kr a ek, Zwi zek
Polaków w Niemczech w latach 1922-1982. Red. Jerzy Marczewski, Warszawa 1987, s. 62-63;
Z. Boras, Z. Dworecki, Pi a…, s. 122.
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wszystkich ogniw ruchu polskiego, du a aktywno  dzia aczy terenowych,
którzy charakteryzowali si  silnym poczuciem obowi zku spo ecznego i
odpowiedzialno ci za powierzone im rodowisko, zadecydowa y o tym, e
ZPwN móg  si  poszczyci  du ymi sukcesami we wszystkich dziedzinach pracy
narodowej. Wi kszo  akcji rozwijano wspólnie z polskimi towarzystwami
m odzie owymi, szkolnymi, piewaczymi, robotniczymi, rolniczymi, kobiecymi,
sportowymi, instytucjami ekonomicznymi, komitetami wyborczymi oraz innymi
organizacjami, maj cymi bardziej lokalny charakter (np. towarzystwami
ludowymi w powiecie z otowskim). Dzia acze tych organizacji i instytucji byli
jednocze nie cz onkami Zwi zku.

Szczególn  aktywno  prowadzono w zakresie propagandy i organizacji
polskiego prywatnego szkolnictwa, agitacji przedwyborczej do niemieckich cia
parlamentarnych, organów prowincjonalnych i komunalnych oraz obrony praw
ludno ci polskiej. Ta ostatnia obejmowa a przeró ne formy wyst pie  wobec
wszystkich instytucji w adz niemieckich. Dzia alno  ZPwN obejmowa a
równie  szerok  dziedzin  porad prawnych i pomocy materialnej. Dzia alno  w
tym kierunku obejmowa a zw aszcza osoby zwolnione z pracy z powodu
przekona  narodowych23.

Wa ny odcinek dzia alno ci Zwi zku stanowi a akcja propagandowa
czytelnictwa prasy polskiej i polskich ksi ek. Dzi ki inicjatywie kierownictwa
V  Dzielnicy  ZPwN,  przy  pe nym  poparciu  Konsulatu  RP  w  Pile,  Dzielnica  ta
posiada a w asny organ prasowy pt. „G os Pogranicza”. Stanowi  on tygodniowy
dodatek do „Gazety Olszty skiej”. Oficjalna redakcja gazety mie ci a si  w
Z otowie,  a  faktycznie  by a  ona  redagowana  w  Konsulacie  RP  w  Pile.  Od
stycznia 1933 r. redagowano „G os Pogranicza i Kaszub”, który wychodzi  w
Opolu, a fili  w Z otowie prowadzi  nauczyciel Henryk Jaroszyk (1908–2001)24.
Korespondentami tych gazet byli dzia acze ZPwN, ró nych organizacji
kulturalno-o wiatowych i ekonomicznych oraz nauczyciele prywatnych szkó
polskich z Pogranicza. Gazety te informowa y tak e o aktualnych wydarzeniach
w Polsce25.

23  Wi cej na ten temat zob. Z. Dworecki, Dzia alno  narodowa…, s.72-78.
24  Dzia acz ZPwN, w latach 1933-1938 instruktor o wiaty pozaszkolnej przy V Dzielnicy ZPwN w
Z otowie, w latach 1938-1939 nauczyciel szko y polskiej w Nowym Kramsku, w czasie drugiej
wojny wiatowej wi ziony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen i Dachau, po wojnie
kierownik referatu kultury i sztuki starostwa z otowskiego, w latach 1946-1948 wicestarosta
z otowski, nast pnie podinspektor szkolny w Z otowie. Zob. Z. Romanow, Problemy polskie
ludno ci rodzimej powiatu z otowskiego w memoriale Polskiego Zwi zku Zachodniego z 1948 r.,
„S upskie Studia Historyczne”, 1994, nr 11 [http://slupskiestudiahistoryczne.apsl.edu.pl/baza/
wydawn/ssh011/romanow.pdf].

25  APP, RP, Presse 1920-1936; „G os Pogranicza” za rok 1929; H. Jaroszyk, G os Pogranicza i
Kaszub, „Nadodrze”, 1963, nr 4; K. Szwarcenberg-Czerny, G os Pogranicza, „Nadodrze”, 1963,
nr 4; „Kurier Pozna ski”, 1929, nr 512.
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Donios e znaczenie dla piel gnowania przez zamieszka ych tu Polaków
swych w a ciwo ci narodowych oraz dla aktywizacji ruchu polskiego mia o
utrzymywanie nieprzerwanej czno ci z krajem. I chocia  dopiero podczas
pierwszego wielkiego kongresu ZPwN, który odby  si  w Berlinie 6 marca
1938 r., przyj to „Pi  Prawd Polaków w Niemczech”, jako obowi zuj ce odt d
ich wszystkich, to jednak zawartymi w nich zasadami kierowali si  Polacy ma
Pograniczu przez ca y okres mi dzywojennego dwudziestolecia. Oto te
„Prawdy”: 1. Jeste my Polakami! 2. Wiara ojców naszych jest wiar  naszych
dzieci!  3.  Polak Polakowi bratem! 4.  Co dzie  Polak narodowi s u y! 5.  Polska
Matk  nasz . Nie wolno mówi  o Matce le!26.

Od kontaktów z narodem polskim, jego kultur  i ca okszta tem ycia
ówczesnego pa stwa polskiego, zale a o w du ej mierze zachowanie odr bno ci
narodowej Polaków na Pograniczu i w innych regionach Niemiec. Mimo
najró niejszych przeszkód i trudno ci, kontakty te utrzymywano przez ca y okres
mi dzywojennego dwudziestolecia. Mia y one charakter dwustronny. Polacy
zamieszkali w Marchii Granicznej utrzymywali je przede wszystkim z
Wielkopolsk . wiadczy y one niezbicie o tym, e tradycje ich z okresu
rozbiorów nie zosta y przerwane z chwil  wytyczenia polskiej granicy
zachodniej. Oprócz kontaktów indywidualnych i grupowych oraz dwustronnych
odwiedzin krewnych, utrzymywano tak e wi  duchow , wyra aj c  si  w
obchodach wi t, rocznic historycznych, uroczysto ci narodowych, jak równie
w postawach, reakcjach i opiniach, dotycz cych aktualnych wydarze  w Polsce.

Jedn  z form kontaktów z krajem ojczystym stanowi y wycieczki,
organizowane przez ró ne towarzystwa oraz przez polskich ksi y, przede
wszystkim jednak prze ZPwN. Uczestnicy wycieczek op acali przewa nie ich
koszty z w asnych funduszy. Tyko nieliczne finansowane by y przez ZPwN i
Zwi zek Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ), który zosta  przekszta cony w
1934 r. w Polski Zwi zek Zachodni (PZZ). ZOKZ by  najbardziej masowym i
reprezentatywnym rzecznikiem „orientacji piastowskiej” w polskiej my li
politycznej. Przypomina  o nieprzedawnionych prawach Polski do powrotu w jej
granice niewyzwolonych obszarów polskich ziem zachodnich, gdzie
zamieszkiwa y nadal du e grupy Polaków, przeciwstawiaj cych si  niemieckim
poczynaniom germanizacyjnym. W tej aktywno ci wyró nia y si  Okr g
Pozna ski i Pomorski ZOKZ. Tak e PZZ prowadzi  dzia alno  zmierzaj c  do
pobudzania i organizowania spo ecze stwa polskiego do roztaczania opieki nad

26  E. J. Osma czyk, Wis a i Kraków to Rod o, Warszawa 1985, s.146; Z. Dworecki, Dzia alno
Zwi zku Polaków w Niemczech…, s.64.  Oto  s owa  has a  Polaków w Niemczech,  piewane  od
stycznia 1933 r.: „I nie ustaniem w walce, Si  s uszno ci mamy, I moc  tej s uszno ci, trwamy i
wygramy (E. J Osma czyk, Wis a…, s. 45).
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Polakami w Niemczech. Spora cze  ludno ci polskiej w województwie
pozna skim okre la a s usznie obszary Pogranicza jako ziemie nie wyzwolone27.

Pierwsza  wycieczka  z  Pogranicza  przyby a  do  Polski  w  1927  r.  Odt d
odbywa y si  one ka dego roku, a w niektórych latach organizowano ich nawet
po kilka. Liczba poszczególnych grup wycieczkowych si ga a od 40 do 150
osób. Brali w nich udzia  Polacy z powiatów babimojskiego, mi dzyrzeckiego,
z otowskiego i Pi y. Wyje d ano m.in. do takich miejscowo ci, jak Kraków,
Cz stochowa, Gniezno, Warszawa, a szczególnie Pozna  i Uj cie. Najwi cej
wycieczek  przyby o  w  1929  r.,  w  zwi zku  z  odbywaj c  si  wówczas  w
Poznaniu Powszechn  Wystaw  Krajow 28.

Innym sposobem zbli enia do ojczyzny by y zbiorowe wyjazdy dzieci i
m odzie y do Polski, b d  w formie wycieczek, b d  na kursy, zjazdy lub
kolonie letnie. W organizowaniu i finansowaniu akcji kolonijnej du ymi
zas ugami móg  si  wykaza  przede wszystkim ZOKZ. M odzie  podczas
parotygodniowych pobytów w Polsce mia a okazj  zwiedzi  najwa niejsze
o rodki kultury polskiej, utrwali  znajomo  j zyka polskiego, nawi za
kole e skie kontakty oraz zapozna  si  z pami tkami narodowymi. Du e
znaczenie mia y tak e wszelkiego rodzaju kursy dokszta caj ce i szkoleniowe,
które organizowano w Polsce. By y to kursy o wiatowe, sportowe, harcerskie,
nauczycielskie, teatralne, dla przedszkolanek, bibliotekarzy, dyrygentów oraz dla
dzia aczy organizacji i instytucji ekonomicznych. Doskona  okazj  do
nawi zania bezpo rednich kontaktów z macierz  stanowi y równie  zjazdy
piewacze oraz wyjazdy do szkó  w Polsce. W ostatnich dwóch latach przed

przewrotem hitlerowskim w Niemczech, w gimnazjach, wy szych uczelniach,
seminariach nauczycielskich lub szko ach zawodowych w Polsce, kszta ci o si
oko o czterdziestu Polaków z Pogranicza (wi kszo  z powiatu z otowskiego).
Ch opcy przewa nie kszta cili si  w Seminarium Nauczycielskim w Rogo nie
Wielkopolskim, a dziewcz ta w Seminarium w Lesznie29.

Absolwenci szkó  i kursów oraz uczestnicy zjazdów z wielkim
po ytkiem pracowali pó niej na Pograniczu, w tym równie  w prywatnych
szko ach polskich, bo takie tu tylko dzia a y, po wydaniu przez rz d pruski w
dniu 31 grudnia 1928 r. „Ordynacji dotycz cej uregulowania szkolnictwa dla
mniejszo ci polskiej”. Sie  tych szkó  rozbudowano w latach 1929–1933.
Zorganizowano je w powiatach z otowskim, babimojskim i mi dzyrzeckim. W
styczniu 1933 r. na Pograniczu dzia a o 29 polskich prywatnych szkó

27  Z. Dworecki, Problem niemiecki w wiadomo ci narodowo-politycznej spo ecze stwa polskiego
województw zachodnich Rzeczypospolitej 1922-1939, Pozna  1981, s. 161-189, ten e,
Dzia alno  Zwi zku Polaków w Niemczech…, s. 66.

28  APP, PZZ, nr 105, 125, 231, 567: korespondencja Zwi zku Obrony Kresów Zachodnich z lat
1928-1932; Z. Dworecki, Dzia alno  narodowa…, s. 79; ten e, Dzia alno  Zwi zku Polaków w
Niemczech…, s. 66.

29  Z. Dworecki, Dzia alno  narodowa…, s. 79 i 137.
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powszechnych, do których ucz szcza o 1301 uczniów. Podstaw  utrzymania tych
szkó  stanowi y fundusze dostarczane przez Zwi zek Polskich Towarzystw
Szkolnych w Niemczech, polskie instytucje ekonomiczne dzia aj ce na
Pograniczu oraz op aty rodziców posy aj ce dzieci do szkó . Otrzymywano
równie  pewne subwencje od rz du polskiego, starostw powiatów
nadgranicznych, ZOKZ i innych polskich organizacji, instytucji i stowarzysze ,
interesuj cych si  po o eniem mniejszo ci polskiej w Niemczech. Zespó
nauczycieli, pracuj cych w tych szko ach, by  do  ró norodny. Nauczyciele
rekrutowali si  ze starszej lub m odszej generacji, posiadali obywatelstwo polskie
lub niemieckie, byli absolwentami polskich lub pruskich seminariów
nauczycielskich. Przyt aczaj c  wi kszo  stanowili nauczyciele posiadaj cy
obywatelstwo polskie. Ci ostatni pochodzili z Wielkopolski i Pomorza. Zostali
oni urlopowani na czas nieograniczony z pa stwowego szkolnictwa w Polsce.
Publicznych szkó  mniejszo ciowych na Pograniczu nie by o, mimo e do kilku
polskich szkó  prywatnych ucz szcza o ponad czterdziestu uczniów, a to
uprawnia o do przekszta cania je w szko y publiczne30.

Prywatne szko y polskie spe nia y wa n  rol  narodowo-polityczn .
Istnienie ich w Marchii Granicznej wskazywa o na polsko  tych ziem. Wi za y
one zamieszka ych tu Polaków z narodem polskim, jego histori  i kultur . W
du ym stopniu zawa y y one równie  na procesie pog biania wiadomo ci
narodowej w ród miejscowych Polaków. Dzieci wychowywano jednak przede
wszystkim w rodzinie. Instytucja rodziny mia a istotne znaczenie dla tej polskiej
zbiorowo ci w jej walce o utrzymanie odr bno ci narodowej. W zdecydowanej
wi kszo ci rodzin polskich piel gnowano j zyk ojczysty oraz kultywowano
tradycje narodowe. Du e znaczenie mia y tak e pozainstytucjonalne formy
wychowywania w duchu narodowym. wiadomo  narodowa demonstrowana w
tzw. yciu codziennym (w rodzinie, przy pracy, podczas zabaw, w prywatnych
rozmowach, yciu religijnym itp.) uchroni a znaczny odsetek spo ród tych
Polaków, zamieszka ych w du ych skupiskach ludno ci niemieckiej, przed
ca kowit  germanizacj . Dla wi kszo ci dzieci polskich, które nie mog y
ucz szcza  do prywatnych polskich szkó  i przedszkoli, dom by  „szko ”, do
której nie mia  dost pu niemiecki nauczyciel.

Aktywno  w kierunku niesienia pomocy Polakom na Pograniczu
przejawi y równie  inne organizacje oraz towarzystwa, dzia aj ce wówczas w
Wielkopolsce i na Pomorzu. Wymieni  tu nale y zw aszcza: Zwi zek
Powsta ców Wielkopolskich, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Komitet

30  Tam e, s.130-146 (wykaz miejscowo ci, w których dzia a y te szko y, zob. s.135); T. Kajan,
Wokó  wykonania pruskiej ordynacji praw szkolnych z 1928 r. dla mniejszo ci polskiej (stycze -
kwiecie  1929), „Rocznik Lubuski”, 1962, s. 226-231; K. Trzebiatowski, O wiata i szkolnictwo
polskie na Pomorzu Zachodnim w pierwszej po owie XX wieku (1900-1939), Pozna  1961,
s. 81-87, 90-92, 139-140, 142-144, 148-149, 151; H. Zieli ski, Polacy…, s. 103-132. Zob.
H. Cha upczak, Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939, Lublin 1996.
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Pomocy Polakom Pogranicza, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ”, Zwi zek
Harcerstwa Polskiego, Zarz d Powszechnych Wyk adów przy Uniwersytecie
Pozna skim, Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszka ymi za
Granic  im. Adama Mickiewicza. Do akcji tej w cza y si  tak e redakcje kilku
dzienników wychodz cych w Wielkopolsce, zw aszcza endeckiego „Kuriera
Pozna skiego”. Niektóre organizacje, towarzystwa i instytucje, dzia aj ce w
Polsce Zachodniej, wysy a y tam równie  swoich instruktorów. I oni przyczyniali
si  do podnoszenia ycia kulturalnego i gospodarczego Polaków na Pograniczu.
Wyjazdy ich, podobnie jak wyjazdy zespo ów artystycznych i klubów
sportowych, napotyka y jednak na trudno ci, stwarzane ze strony w adz
niemieckich, i to nie tylko w okresie przed przewrotem hitlerowskim w
Niemczech31.

Donios e znaczenie dla rozwoju dzia alno ci narodowej i kontaktów z
krajem ojczystym mia o utworzenie Konsulatu RP w Pile. W dniu 1 pa dziernika
1922 r. utworzono w tym mie cie Wicekonsulat RP, a do rangi konsulatu
podniesiono go 1 sierpnia 1930 r. Obejmowa  on zasi giem ca  Marchi
Graniczn  oraz powiaty: drawskopomorski, szczeciniecki, strzelecko-kraje ski i
gorzowski, a od 1930 r. tak e my liborski i gorzowski32.

Konsulowie zajmowali si  nie tylko wydawaniem wiz i innych
dokumentów obywatelom zagranicznym udaj cym si  do Polski oraz opiek
konsularn  nad obywatelami polskimi stale lub czasowo przebywaj cymi na tym
terenie. Obserwowali tak e po o enie i potrzeby zamieszka ej tu polskiej
ludno ci autochtonicznej oraz u atwiali jej rozwijanie ró nych form kontaktów z
krajem. Dyskretnie wspó pracowali z niektórymi dzia aczami ZPwN. Pracownicy
konsulatu musieli jednak pami ta  o tym, e ka dy nierozwa ny ich krok móg
spowodowa  gro ne dla ruchu polskiego nast pstwa33.

Do 1924 r. g ównym przedmiotem zainteresowania Wicekonsulatu RP
by y sprawy wyjazdu Polaków do kraju. Zagadnienia opieki nad ludno ci
polsk , która pozosta a w Marchii Granicznej, znajdowa y si  wówczas na
dalekim planie. Dopiero w latach nast pnych, a zw aszcza po roku 1926, gdy
konsulat otrzyma  instrukcje z MSZ odno nie niedopuszczenia do likwidacji
polsko ci na Pograniczu, da y one podstaw  do aktywnej dzia alno ci i w tym

31  AAN, Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Pile (KRPP), nr 5, fol. 15,18: referat na konferencj
w MSZ w Warszawie w 1935 r.;  tam e, nr 4,  fol.  15,18: raporty konsula RP w Pile z 1933 r.;
APP, PZZ nr 125: korespondencja z lat 1928-1931; tam e, nr 102, fol. 31-36: list A. Ja ka do
ZOKZ w Poznaniu z 1 czerwca 1922 r.;. tam e, nr 424, fol. 21, 26, 60-61, 66: sprawozdania
Okr gu Pozna skiego PZZ z lat 1935-1937, „Sprawy Narodowo ciowe”, 1929, nr 3, s. 402-403;
„Kurier Pozna ski” z lat 1922-1939; „G os Pogranicza”, 1931, nr 3; K. Trzebiatowski,
O wiata…, s. 105; A. Targ, Zarys dzia alno ci Zwi zku Polaków w Niemczech, „Przegl d
Zachodni”, 1962, nr 262-263; Z. Dworecki, Dzia alno  Zwi zku Polaków w Niemczech…, s. 66.

32  Z. Boras, Z. Dworecki, Pi a…, s. 124.
33  Zob. Zjazdy  i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Referaty 1928-1938. Opracowali:

Henryk Cha upczak i Edward Ko odziej, Lublin 2001.
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kierunku. Pracownicy konsulatu zapraszali do Pi y czo owych dzia acz ZPwN z
okazji wi t i uroczysto ci narodowych oraz pa stwowych. Tutaj zaznajamiali
ich z podstawowymi za o eniami polityki rz du polskiego i niemieckiego oraz
zwracali uwag  na kierunek dzia ania ZPwN. Natomiast kierownicy organizacji
polskich zaznajamiali ich ze stanem ruchu polskiego na Pograniczu oraz zwracali
uwag  na trudno ci, jakie napotykali w zwi zku z prowadzeniem dzia alno ci
narodowej. Pracownicy konsulatu brali równie  udzia  w niektórych
uroczysto ciach organizowanych przez ZPwN. Tego rodzaju kontakty odnosi y
si  tylko do o rodków zamieszka ych przez skupiska ludno ci polskiej, nie
si ga y natomiast do tych powiatów na Pograniczu, w których Polacy mieszkali
w rozproszeniu. Symbolem wi zi cz cej zamieszka ych tu Polaków z Macierz ,
by  m.in. udzia  ich reprezentantów w historycznym „Za lubieniu Rod a z
Wis ”, które odby o si  w Warszawie w dniu 5 sierpnia 1934 r., podczas II
Zjazdu Polaków z Zagranicy. Sztandar z Grodu Staszica z Rod em (stylizowany
znak Wis y z zaznaczonym Krakowem – kolebk  kultury polskiej) „chrzci ”
wówczas w królowej polskich rzek Leon Herc34.

Konsulat polski w Pile, podobnie jak inne polskie placówki
dyplomatyczne, wypacza  niekiedy prawdziwy obraz stosunków politycznych i
ekonomiczno-spo ecznych w Polsce. Dzia alno  w tym kierunku rozwijano
zw aszcza po 1930 r., kiedy g oszono systematyczne pochwalne hymny pod
adresem rz dów sanacyjnych w Polsce i olbrzymich zas ug Józefa Pi sudskiego
w kszta towaniu dziejów narodu i pa stwa polskiego35.

Polacy mieszkaj cy w okresie mi dzywojennego dwudziestolecia na
Pograniczu zapisali pi kn  kart  w dziejach polskich ziem zachodnich. Ich walka
o przetrwanie i wygranie stanowi a jedno z wa nych ogniw zmaga  tej ludno ci
o powrót tych ziem do Macierzy.

34  AAN w Warszawie, KRPP, nr 4: raporty konsula z lat 1932-1934; K. Szwarcenberg-Czerny,
Moje wspomnienia z Pi y 1928-1932, „Rocznik Pilski”, 1959, nr 1, s. 101-118; Z. Dworecki,
Dzia alno  narodowa…, s. 80-81; E. Osma czyk, Wis a…, s. 70; Z. Boras, Z. Dworecki,
Pi a…, s. 125-126.

35  Zob. H. Cha upczak, II Rzeczpospolita a mniejszo  polska w Niemczech, Pozna  1992.
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Polacy w Marchii Granicznej w okresie mi dzywojennym

Poles in the Frontier March in the inter-war period
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Streszczenie

Artyku  porusza problem Polaków mieszkaj cych na obszarze Marchii
Granicznej w latach 1918–1939. By  to obszar granicz cy z odbudowan
Polsk , w którym ciera y si  ywio y polski i niemiecki. Autor prezentuje
problemy, przed którymi stawali Polacy oraz ich wybory.

Summary

The article touches the problem of the Poles living in the Frontier March in the
years 1918–1939. It was a territory bordering recently rebuilt Poland where
clashed Polish and German elements. The author presents problems faced by
Poles and their choices.



Barbara Kubis

DZIEDZICTWO KULTUROWE KRESÓW WSCHODNICH
DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Niezmienna od lat pami  o tym regionie Polski z lat mi dzywojennych,
wywo uje silne emocje, w powszechnym znaczeniu wi ce si  z by ymi
obszarami polskiej pa stwowo ci straconymi po drugiej wojnie wiatowej.
Poj cia „Kresy”, oczywi cie w innym ni  wspó cze nie rozumianym znaczeniu,
w po owie dziewi tnastego wieku u y  Wincenty Pol (1807–1872). W wydanym
w Krakowie w 1854 r. poemacie rycerskim Mohort pisa 1:

Kto by my la , kto by si  spodziewa ,
e gdzie  za wiatem w bodziakach czehry skich,
e gdzie  na kresach niegdy  ukrai skich

Taki wiat dzielny i uroczy bywa ?

Kresy stanowi  niezwykle wa ny wymiar polskiej kultury, a przy tym, ze
wzgl du na wielokulturowy charakter tych obszarów, tak e cz  to samo ci
europejskiej. Wybitny historyk Stefan Kieniewicz (1907–1992) pisa , e Kresy
mog  by  postrzegane jako cz  przestrzeni europejskiej, nie tylko pod
wzgl dem terytorialnym, ale jako dziedzictwo równocze nie przez kilka
wspólnot narodowych2. Nie musimy wyrzeka  si  polskiej pami ci o Kresach, w
d eniu do prawdy sentyment nie musi przes ania  rygorów naukowych, jest
bowiem „rzecz  niezwyk  zg oszenie akcesu do dziedzictwa przez ró ne i
przeciwstawne sobie wspólnoty”3.

Europa rodkowa i Wschodnia stanowi y znacz c  mieszanin  krajów i
ludów, cz sto zmuszonych si  do bycia razem, ale jednocze nie
zdeterminowanych w sporze przeciwko procesowi asymilacji i politycznej
dominacji. Wspó zamieszka ych tu ludzi cechowa a odr bno  religijna,
kulturowa i wiatopogl dowa. Nie byli oni sk onni ust powa  – czy rezygnowa
ze swoich wyborów, co oznacza o cz sto konflikty mi dzy wspólnotami
yj cymi na tym obszarze. Cech  charakterystyczn  struktury ludno ci tych

obszarów by a wielokulturowo . Elementy wspólnego dziedzictwa cz sto tak

1 J. Kolbuszewski, Kresy, Wroc aw 2004, s. 5-6.
2 J. Kieniewicz, Kresy jako przestrze  europejska, w: Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne

dziedzictwo?, (red) Jacek Purchla, Kraków 2006, s. 13.
3 Tam e, s. 13.
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si  splata y, e trudno by oby je oddzieli : co polskie, co litewskie, co ukrai skie,
co ydowskie, co niemieckie i inne. Przemiany spo eczne i narodowe zachodz ce
w drugiej po owie XIX w. spowodowa y powstanie nowoczesnych narodów, w
tym tak e litewskiego, ukrai skiego i bia oruskiego.

Wspó czesne refleksje na ten temat s  trudne, ujawniaj  si  bowiem
zazwyczaj ró norodne reminiscencje historyczne zwi zane z ca okszta tem
nie atwych stosunków mi dzy s siadami.

Problematyka narodowo ci zamieszkuj cych na wschód od obecnej
granicy pa stwa polskiego i losów ludno ci wysiedlonej z tych ziem stosunkowo
rzadko pojawia a si  w badaniach naukowych w okresie istnienia PRL4.
Podlega a naciskom ideologicznym i politycznym, traktowana marginalnie, nie
dociera a do szerszych kr gów spo ecznych. Pozostawa a jednak ci gle ywa
pami  o ludziach i problemach dnia codziennego, przekazywana z pokolenia na
pokolenie w relacjach ustnych i zapisach wspomnieniowych. Tworzy y si  mity
dotycz ce ziem wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, które ci gle s  wa nym
elementem wspó czesnej to samo ci kulturowej5.

Zainteresowanie prze yciami Polaków na Wschodzie, cho  istnia o przez
lata powojenne, ujawni o si  ze szczególn  si  po przemianach politycznych,
które zasz y po 1989 r. wiadcz  o tym badania podj te nie tylko w zakresie
historii, ale tak e w wielu innych dyscyplinach naukowych6.

W ostatnich latach prze ywamy odrodzenie problematyki kresowej.
Jednym z aspektów tego zagadnienia jest odwo ywanie si  do dziedzictwa
materialnego, wydobywanie z zapomnienia ró nego rodzaju no ników pami ci
narodowej. Warto jednak podejmowa  prób  odczytania na nowo warto ci
tkwi ce w pami tkach tego dziedzictwa, tak dotkliwie poranionych przez
przesuwaj cy si  walec historii. Mo na dostrzec wyra nie zale no  mi dzy
stopniem dojrza o ci spo ecze stw a stosunkiem do ochrony pami tek narodowej
przesz o ci. Zadaniem wa nym na dzi  jest takie przygotowanie spo ecze stwa,
by akceptowa o ró norodno ci kulturowe, rozumia o kategorie wspólnego
dziedzictwa i wspólnej za nie odpowiedzialno ci. Tylko my lenie, wolne od
poj cia wrogo ci i obco ci pozwala wypracowa  model skutecznej ochrony

4 Por.  K.  Kersten, Repatriacja ludno ci polskiej po II wojnie wiatowej, Wroc aw 1974;
M. Stopikowska, Polacy z kraju wobec Polaków ze Wschodu. Oczekiwania, z udzenia,
rzeczywisto , w: Nadzieje, z udzenia, rzeczywisto . Studia z historii Polski XX wieku. Red.
Wies aw H adkiewicz i Marek Szczerbi ski, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 455;
J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludno ci polskiej z ZSRR 1944–1948, Wroc aw 1987; ten e,
Przemieszczenia ludno ci polskiej z ZSRR 1944–1959, Warszawa 2004.

5 K. Buchowski, Dwudziestowieczna Litwa w historiografii polskiej po 1989, w: Historycy polscy,
litewscy, bia oruscy wobec problemów XX wieku. Red. Krzysztof Buchowski i Wojciech

leszy ski, Bia ystok 2003, s. 122.
6 Szerzej na ten temat: M. Stopikowska…, s. 455-456.
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pami ci7. Taka postawa wyrasta z przekonania, e potrzebny jest dialog ponad
granicami, by ratowa  wspólne dziedzictwo.

Wspó czesna polska edukacja historyczna ukierunkowana jest na
budzenie w ród m odzie y poczucia odpowiedzialno ci za dziedzictwo
narodowe, tak e to, które pozosta o na Kresach Wschodnich. Ludzie tam
mieszkaj cy przez wiele pokole  brali udzia  w gromadzeniu ró nych no ników
pami ci. To ich dzia ania ledzi historyk i t  wiedz  winien popularyzowa  tak e
poprzez edukacj  historyczn .

Potrzeba dialogu dla ratowania dziedzictwa przesz o ci pozwala na
wypracowanie modelu skutecznej ochrony miejsc pami ci narodowej. Mo na je
wiadomie interpretowa , czyta  z nich jak z ywej ksi gi historii. Okre leniem

wa nym, cz cym zarazem wiele omawianych w tym artykule kwestii jest
poj cie „miejsc pami ci”, warto je nieco przybli y .

Dost pna literatura przedmiotu wskazuje, e jest to poj cie w ostatnich
latach popularne, wieloznaczne, cz sto wyst puj ce w badaniach historycznych i
dydaktyce szkolnej8. Trudno jednak wykaza  na jednoznaczn  i precyzyjn
definicj . Cz owiek jest istot  integraln  funkcjonuj c  jako ca o , w której
wi  si  ze sob  dyspozycje poznawcze, uczuciowe, spo eczne i kreatywne.
Istotne dla historyka powinno sta  si  zatem odkrywanie mechanizmów
wyodr bniania ladów historii, jak i sposobów ich utrwalania i upami tniania.
Jest to termin pojemny, odnosz cy si  do zjawisk z historii politycznej,
spo ecznej, kulturalnej. Krzy uj  si  tu zjawiska materialne i niematerialne z
ró nych epok i obszarów9. Miejsca pami ci rozumiane b d  w tym opracowaniu
jako ka da znacz ca jednostka materialna lub niematerialna, która za spraw
woli cz owieka lub pod wp ywem czasu sta a si  elementem symbolicznym
dziedzictwa pami ci danej wspólnoty. Pami  o przesz o ci, tradycji i kulturze
odgrywa a w naszych dziejach bardzo wa n  rol , nie tylko uczy a, ale i
wychowywa a.

Mówi c o edukacji historycznej mamy na uwadze dostarczenie wiedzy
historycznej o przesz o ci, przy czym jest to wiedza obejmuj ca szeroki wymiar
procesów i wydarze . Zadania w dziale nauczania i wychowania, chocia  ci le

cz  si  z prac  szko y, staj  tak e przed placówkami muzealnymi, archiwami i
miejscami pami ci.

Okre lenie „edukacja historyczna w miejscach pami ci” pojawi o si  w
polskiej literaturze przedmiotu dopiero w ostatnich latach10. Obejmuje ono wiele
zagadnie  z zakresu nauczania historii, dydaktyki muzealnej i kultury pami ci,
dlatego trudno o skonkretyzowan  definicj . Przyjmujemy okre lenie w

7 J. Purchla, Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, w: Dziedzictwo Kresów..., s. 9.
8 Por.  E.  Chor y,  D.  Konieczka- liw ska,  S.  Roszak, Edukacja historyczna w szkole – teoria i

praktyka, Warszawa 2008.
9 Tam e, s. 28.
10 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pami ci, Lublin 2002, s. 12-15.
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odniesieniu do edukacji historycznej w miejscach pami ci, zgodnie z którym jest
to proces poznawczy odbywaj cy si  w autentycznym miejscu historycznym,
który czy poznanie historii z refleksj  nad w asnymi postawami, opiniami i
zachowaniem11. Z definicji wynika, e stanowi ten rodzaj edukacji prób
powi zania nauczania szkolnego przedmiotów humanistycznych, w tym historii,
z wymaganiami obowi zuj cych celów wychowawczych.

W niniejszym opracowaniu interesowa  nas b d  obiekty znajduj ce si
na ziemiach, które przez wieki nale a y do pa stwa polskiego,  wi c maj
wymiar historyczny, ale tak e szczególny walor kulturowy i spo eczny.
Poniewa  w wyniku wydarze  drugiej wojny wiatowej zosta y nam zabrane,
okre la  je b dziemy mianem utraconych miejsc pami ci narodowej.

Warto u wiadomi  sobie, e Kresy towarzyszy y polskiej historii przez
sze  wieków. Nie wdaj c si  w daleko id ce rozwa ania nad znaczeniem
poj cia „Kresy”12, rozumiemy je jako terytoria wschodnie naszego pa stwa w
minionych wiekach, maj c na uwadze ziemie ukrai skie, litewskie, bia oruskie,
czyli obszary, które le a y na wschód od centrum Polski. Potrzeba oznaczenia
ca o ci ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej narodzi a si  w XIX w., a w
XX w. zacz to termin Kresy coraz powszechniej odnosi  do tego obszaru13.
Ziemie kresowe zamieszkiwa a ludno  narodowo ci polskiej, bia oruskiej,
litewskiej, ukrai skiej, ydowskiej, niewielki odsetek stanowili przedstawiciele
innych narodów lub grup etnicznych. Polacy mieszkali na ca ym tym obszarze, w
niektórych powiatach stanowili wi kszo , zw aszcza tzw. „pó wyspu
wile skiego”, si gaj cego a  do D winy, do granicy z otw . Po drugiej wojnie
wiatowej nast pi y masowe przemieszczenia ludno ci b d ce konsekwencj

zmiany granic pa stwa polskiego. Rzesza wygna ców licz ca oko o 1,5 mln
ludno ci, pe nych poczucia krzywdy zosta a przemieszczona na tzw. Ziemie
Odzyskane. Wschodni  granic  Polski ostatecznie ustalono w umowie mi dzy
Tymczasowym Rz dem Jedno ci Narodowej i rz dem ZSRR podpisanej 16
sierpnia 1945 r. w Moskwie. Polska mia a si  ko czy  teraz na Bugu w jej
rodkowym i górnym biegu.

11 Tam e, s. 12.
12 Termin „Kresy” w potocznym rozumieniu kojarzy si  ze wschodnimi obszarami Drugiej

Rzeczypospolitej. Gdy konieczne jest wskazanie odmiennego znaczenia tego terminu, u ywa si
dodatkowo okre lenia, np. Kresy Po udniowo (Pó nocno) – Wschodnie. Zob. S. Ciesielski, Kresy
Wschodnie II Rzeczypospolitej i problemy identyfikacji narodowej, w: Przemiany
narodowo ciowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948. Red. Stanis aw
Ciesielski, Toru  2003, s. 9; P. Eberhardt, Przemiany narodowo ciowe na Litwie, Warszawa
1997, s. 9.

13 S. Kieniewicz, Kresy, przemiany terminologiczne w perspektywie dziejowej, „Przegl d
Wschodni”, 1999, t. I, z. 1, s. 3.
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Zmiany granic pa stwa polskiego, skutkowa y ogromnymi stratami dóbr
kultury14. By y one wywo one, niszczone, grabione, traktowane jako zdobycz
wojenna, okupanta niemieckiego a szczególnie radzieckiego. Przez poj cie
„dobra kultury” rozumiemy wszelkie dobra, które ze wzgl dów religijnych b d
wieckich uznawane s  przez ka de pa stwo za maj ce znaczenie dla

archeologii, historii, literatury, sztuki lub nauki15.
Dla poznania i zrozumienia w a ciwego sensu tragizmu ziem wschodnich

i ich dorobku kulturalnego warto dokona  przynajmniej skrótowej systematyzacji
wydarze  lat 1939–1945. Poruszone zostan  w niniejszym artykule nast puj ce
kwestie:

przes anki historyczne, które doprowadzi y do utraty wschodnich
obszarów Drugiej Rzeczypospolitej,
wp yw okupacji radzieckiej na straty polskich dóbr kultury na
wschodzie.

Rekonstrukcja t a historycznego w wietle aktualnej literatury
przedmiotu ma znaczenie dla zrozumienia dziedzictwa pami ci i próby jego
zag ady przez wrogie systemy polityczne. W ramach polityki prowadzonej przez
okupantów niemieckiego i radzieckiego na by ych polskich terenach wschodnich
wyodr bni  mo na nast puj ce fazy:

inkorporacja ziem wschodnich do ZSRR, wywózki i deportacje
Polaków w okresie od zimy roku 1940 do 22 czerwca 1941 r.;
okupacja niemiecka od czerwca 1941 r. do lata 1944 r. oraz czystka
etniczna dokonana na ludno ci polskiej przez oddzia y Ukrai skiej
Powsta czej Armii w latach 1943–1944, po czona z ucieczk
Polaków z niektórych obszarów kresowych;
wymuszone przez w adze radzieckie wysiedlenia Polaków z Kresów
w latach 1945–1946 (w latach 1944–1945 nast powa a samoistna
ucieczka ludno ci polskiej za San na wyzwolone tereny rdzenne
Polski).

Przekroczenie przez wrogie oddzia y wschodniej granicy Drugiej
Rzeczypospolitej zburzy o dotychczasowe, w miar  ustabilizowane codzienne
ycie spo ecze stwa polskiego. Wiadomo  o radzieckim ataku 17 wrze nia 1939

r. na wschodnie rubie e kraju przera a a. Armia Czerwona w rezultacie – jak
mówiono – „wyzwole czego pochodu”, realizuj c postanowienia paktu z

14 Szerzej na ten temat: D. Matelski, Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR. Archiwa –
ksi gozbiory – dzie a sztuki – pomniki, Pozna  2003; ten e, Problemy restytucji polskich dóbr
kultury od czasów nowo ytnych do wspó czesnych. Archiwa – ksi gozbiory – dzie a sztuki –
pomniki, Pozna  2003; ten e, Grabie  i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowo ytnych
do wspó czesnych, t. I-II, Kraków 2006.

15 D. Matelski, Losy…, s. 8-9.
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Niemcami z 23 sierpnia 1939 r., zaj a wschodnie obszary Drugiej
Rzeczypospolitej. Polskie Kresy w radzieckiej nomenklaturze przyj to nazywa
Zachodni  Ukrain , Zachodni  Bia orusi  i Okr giem Wile skim. Linia
rozgraniczaj ca strefy wp ywów narodowych na terytorium by ego pa stwa
polskiego zosta a ostatecznie ustalona w radziecko-niemieckim traktacie o
granicach i przyja ni z 28 wrze nia 1939 r.16. Warto wspomnie , e historia
Wilna i okolic stanowi a przypadek wyj tkowy. Wilno po zaj ciu go przez
Rosjan we wrze niu 1939 r. wraz z niewielkim otaczaj cym miasto obszarem
(pierwsza okupacja radziecka) w nast pnym miesi cu zosta o przyznane Litwie,
a  w  czerwcu  1940  r.  Litwa  sta a  si  równie  republik  ZSRR,  co  dla
mieszka ców oznacza o kolejn  okupacj  radzieck . Pod tym wzgl dem Wilno i
okolice znalaz y si  w lepszym po o eniu, gdy  mimo pewnych uci liwo ci
przybycie Niemców skróci o czas radzieckiej okupacji do o miu miesi cy17.

W odró nieniu od Niemców, w adze radzieckie d y y do uzasadnienia
agresji i inkorporacji ziem polskich do ZSRR. Opracowany zosta  w tym celu
szczegó owy plan dzia ania, przyj ty przez najwy sze czynniki polityczne ju  1
pa dziernika 1939 r. Na pocz tku listopada 1939 r. Rada Najwy sza ZSRR
uzna a zaj te terytoria za integraln  cz  radzieckiego pa stwa, a mieszka ców
– za obywateli radzieckich. Konsekwencj  poczyna  w adz radzieckich by a tzw.
paszportyzacja, czyli zmuszanie ka dego mieszka ca tych ziem do przyj cia
radzieckiego obywatelstwa. Wymiana dokumentów odbywa a si  w napi tej
atmosferze, równocze nie bowiem przeprowadzano tak e rekrutacj  do Armii
Czerwonej. Obszar pa stwa polskiego zosta  ostatecznie podzielony w ten
sposób, e 201 tys. km2 przypad o Zwi zkowi Radzieckiemu, (zamieszka ych
przez 37% ludno ci kraju), a 188,7 tys. km2 znalaz o si  pod okupacj  niemieck ,
(ponad 62% ludno ci)18.

Okupant radziecki szafowa  has ami równo ci i sprawiedliwo ci,
wywo uj c entuzjazm nacjonalistyczny w ród cz ci spo eczno ci ydowskiej,
ukrai skiej , litewskiej, bia oruskiej. Atrakcyjno  tych obietnic dodatkowo
wzmacnia o do wiadczenie wrze niowych kl sk militarnych wojsk polskich.
Inkorporacja do ZSRR oznacza a jednocze nie pocz tek unifikacji ustrojowej,
politycznej i spo ecznej. Realn  w adz , tak e lokaln , sta y si  komitety partii
komunistycznej; wa niejsze funkcje obejmowali funkcjonariusze Ludowego

16 A. G owacki, Ocali  i repatriowa , ód  1994, s. 14-15.
17 P. ossowski, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985, s. 55.
18 P. Eberhardt, Przemiany ..., s. 6. Obszar Drugiej Rzeczypospolitej wynosi  388 tys. km2. Wed ug

„Rocznika  Statystycznego”  z  1938  r.  w  Polsce  by o  35  mln  obywateli,  z  tego  31%  to  by y
mniejszo ci  narodowe  (w  tym  12%  stanowili  Ukrai cy,  8,6%  ydzi,  5%  Bia orusini,  2,3%  –
Niemcy i inne narodowo ci. Za  wed ug danych MSW z lat 1928-1930 mniejszo ci narodowe
stanowi y a  36,13% mieszka ców Polski (co potwierdza o zarzucane w adzom fa szerstwa w
spisie 1931 r.). Zob. D. Matelski, Mniejszo ci narodowe w Polsce w latach 1928-1930 w wietle
raportu MSW, „Sprawy Narodowo ciowe – seria nowa”, t. V, 1996 (1997), z. 2 (9), s. 165-202.
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komitetu Spraw Wewn trznych (NKWD) przys ani z ZSRR19. Trwa o
jednocze nie usuwanie pozosta o ci polskiej administracji, i oznak polsko ci.
Bardzo cz sto odbywa o si  to przy wsparciu ludno ci miejscowej, nie polskiej
narodowo ci.

Obok szeroko zakrojonej unifikacji gospodarczej jednym z
najwa niejszych zada  nowych w adz radzieckich by a zasadnicza zmiana
struktury spo ecznej i narodowej polskich obywateli20. Wrogami byli wszyscy
nale cy do klasy wyzyskiwaczy, i to niezale nie od narodowo ci. Problem
próbowano rozwi za  poprzez wyroki skazuj ce na wi zienia i agry oraz
przymusowe deportacje na wschodnie obszary Zwi zku Radzieckiego. Obj to
nim przemys owców, ziemia stwo, urz dników, bogatych ch opów i mieszczan.

W adze radzieckie przyst pi y do wywózek polskich obywateli.
Rozpocz y si  one ju  zim  1940 r., obj to nimi ca e terytorium Zachodniej
Ukrainy i Zachodniej Bia orusi. Stopniowo w kolejnych akcjach rozszerzano
zakres kategorii osób podlegaj cych wywiezieniu, a tak e ich zasi g terytorialny.
Wed ug wi kszo ci róde  na terenach Kresów Wschodnich nast pi y cztery
masowe deportacje ludno ci na Syberi  lub do Kazachstanu: w lutym 1940 r., w
kwietniu 1940 r., czerwcu 1940 r. oraz w czerwcu 1941 roku21. Jak pokazuje
wiele zachowanych relacji wspomnieniowych, wywózka by a – obok aresztowa
czy innych zagro e  – podstawowym czynnikiem represji ze strony radzieckich
w adz okupacyjnych. Problematyka ta znalaz a szerokie omówienie w polskiej
literaturze przedmiotu; szczególnie po uzyskaniu mo liwo ci dotarcia do
archiwów sowieckich mo na by o uzupe ni  dotychczasow , cz sto subiektywn
dokumentacj . Przedmiotem kontrowersji by a liczba deportowanych z ziem
wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Literatura naukowa ró nie przedstawia a
ten temat. Do ko ca lat osiemdziesi tych obliczano, e wywieziono oko o
jednego mln ludzi22. Ujawnione po upadku ZSRR dane NKWD wskazuj , e w
ci gu 21 miesi cy w adze radzieckie wywioz y do Kazachstanu, na Syberi ,
Dalek  Pó noc co najmniej 330 tys. obywateli polskich23. Jest to liczba

19 A. Friszke, Polska. Losy pa stwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003, s. 38.
20 Szerzej na ten temat: A. G owacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodniej II

Rzeczypospolitej 1939-1941, ód  1997, s. 411-592; J. Siedlecki, Losy  Polaków  w  ZSRR  w
latach 1939-1986, Londyn 1987.

21 K. Kazimierska, Do wiadczenia wojenne Polakow a kszta towanie sie to samosci etnicznej,
Warszawa 1999, s. 35.

22 Por.  S.  Ciesielski,  G.  Hryciuk,  A.  Srebrakowski, Masowe deportacje radzieckie w okresie II
wojny wiatowej, Wroc aw 1994, s. 42–43; R. Torzecki, Polacy i Ukrai cy. Sprawa ukrai ska w
czasach II wojny wiatowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 73; J. Anczarski,
Kronikarskie  zapisy z lat  cierpie  i grozy w  Ma opolsce Wschodniej 1939-1946, Lwów-
Kraków 1998, s. 38.

23 S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe..., s. 248. Zob. D. Matelski, Hitlerowska i
stalinowska polityka eksterminacji obywateli polskich w czasie II wojny wiatowej,  „ ycie  i
My l”, r. XLIII, nr 2 (426), 1995, s. 21-30.
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przybli ona, znana jest bowiem dopiero cz  precyzyjnej i obszernej
dokumentacji radzieckiej.

Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej poci gn  za sob  nowe ofiary
w ród polskiego spo ecze stwa na Kresach. Najwi ksze straty spowodowa a
ewakuacja wi zie  radzieckich, w czasie której ludzie gin li z g odu i pragnienia,
podczas masowych egzekucji i od niemieckich bomb. Równocze nie hitlerowcy
przyst pili do gospodarczej eksploatacji okupowanych terenów. Obejmowa a ona
obok surowców, ywno ci i sprz tu technicznego tak e rabunek mienia i
zabytków.

Dnia 4 stycznia 1944 r. Armia Czerwona ponownie przekroczy a
przedwojenn  granic  Drugiej Rzeczypospolitej. Zag ada polskiej ludno ci na
Kresach Wschodnich przechodzi a ró ne fazy. Ostatecznie zosta a doprowadzona
do ko ca w zwi zku z powtórnym  zaj ciem tych obszarów przez wojska
radzieckie oraz decyzj  przywódców alianckich akceptuj cych przesuni cia
granic Polski. Wprowadzony zosta  nowy porz dek prawny na terenach
okupowanych, który pozwala  radzieckiej administracji cywilnej i wojskowej na
planowy rabunek tych obszarów z polskich dóbr kultury24.

Praktycznie niemo liwe jest okre lenie wysoko ci strat jakie ponios a
polska kultura w latach drugiej wojny wiatowej25.  Nie  da  si  tych  strat
oszacowa  zw aszcza w odniesieniu do ziem wschodnich, przede wszystkim
dlatego, e dobra te nie by y nigdy zinwentaryzowane26. W okresie zaborów
dzia a y w poszczególnych pa stwach s u by interesuj ce si  zabytkami,
prowadzone by y prace konserwatorskie na terenie Galicji Zachodniej i
Wschodniej. Istniej ca dokumentacja nie daje podstaw do oszacowania strat
wynik ych ze zniszczenia, zagini cia czy wywozu. Mamy na uwadze zarówno
zbiory prywatne jak i publiczne, w przypadku tych ostatnich by o o tyle lepiej, e
zgromadzone w muzeach mia y swoje inwentarze. Dokumentacji praktycznie nie
posiada y obiekty ko cielne, brak by o profesjonalnych rodowisk historyków
sztuki. W tej sytuacji jedyn  prac , która usi owa a zbilansowa  polskie zabytki
jest ksi ka Zbiory polskie, autorstwa Edwarda Chwalenia – wydana w 1926 r.
Po zako czeniu drugiej wojny wiatowej podejmowano próby oszacowania
rozmiaru strat dóbr kulturalnych. W 1946 r. powo ane zosta o rz dowe Biuro
Rewindykacji i Odszkodowa  Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów.
Oszacowano ogólne straty w „kulturze” na 43% przedwojennego stanu
posiadania w granicach po 1945 r.27 Trudno wi c znale  lepszy dowód na

24 Szerzej na ten temat: D. Matelski, Losy ..., dz. cyt.
25 Odzyska  zagrabione, Z Wojciechem Kowalskim i Agnieszk  uczak rozmawia Barbara Polak,

„Biuletyn Instytutu Pami ci Narodowej”, 2007, nr 3, s. 6-22.
26 Tam e, s. 6.
27 J. Pruszy ski, Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1989, s. 119. Zob. S.E. Nahlik, Grabie

dzie  sztuki. Rodowód zbrodni mi dzynarodowej, Wroc aw-Kraków 1958; J. Pruszy ski,
Dziedzictwo kultury Polski – jego straty i ochrona prawna, t. I-II, Kraków 2001; D. Matelski,
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poparcie tezy, e w wyniku wojny Polacy stracili z znacz cym stopniu poczucie
ci g o ci dziejów.

Po przej ciu frontu w adze radzieckie przywróci y „porz dki” panuj ce
przed niemieck  inwazja 22 czerwca 1941 r. Specjalna komisja dokonywa a
lustracji archiwów, bibliotek, muzeów. Zasób archiwów znajduj cych si  na
terenach okupowanych przez ZSRR zosta  wywieziony ju  w latach 1939–1941 z
dotychczasowych miejsc przechowywania w archiwach Tarnopola,
Stanis awowa i Sokalu do Archiwum Pa stwowego we Lwowie28. Ponadto
archiwa  w  Mi sku,  Lwowie  i  Wilnie  przej y  archiwa  rodowe  z  Kresów
Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, a tak e wiele dzie  sztuki znajduj cych
si  w zbiorach prywatnych, w tym równie  klejnoty rodowe, które trafi y do
skarbca kremlowskiego29. Powszechny by  tak e zwyczaj brania sobie ró nych
rzeczy na „pami tk ”, dotyczy  on nawet najwy szych dostojników partyjno-
pa stwowych ZSRR. Informowa  o tym we wrze niu 1939 r. Stalina I sekretarz
KC KP(b) Bia orusi P. K. Ponomarenko w latach 1955–1962 ambasador ZSRR
w Warszawie: „W Nie wie u odwiedzi em zamek ksi t Radziwi ów /.../.
Przedstawia on ogromn  warto  historyczno-artystyczn , a je li idzie o
bibliotek , to nie ma dla niej ceny. Dla zabezpieczenia warto ciowych
przedmiotów i ich skatalogowania wyznaczy em komisarza i grup  pracowników
naukowych oraz czasowo zawiesi em mo liwo  zwiedzania zamku bez wzgl du
na osob , tylko za specjalnym zezwoleniem jest to mo liwe. Jak wykaza a
praktyka zwiedzaj cy towarzysze lubi  zabra  z sob  na pami tk  jaki
prezent”30.

Do  cz ste by y przypadki niszczenia poloników lub oddawania ich na
makulatur . Przenoszenie czy podzia  zbiorów dokonywa  si  w warunkach
ur gaj cych wszelkim zasadom konserwacji. W latach 1944–1945 dobra kultury
na terenach, które pozosta y poza Polsk  trafi y do centralnych lub regionalnych
archiwów i muzeów ZSRR.

Stan bada  nad losami polskich dóbr kultury by  w czasach PRL zupe nie
zaniedbany, wynika o to g ównie z braku dost pu do archiwów rosyjskich.
Polacy zostali zmuszeni do wyjazdu na zachód, pozwolono im zabra  mienie
przesiedle cze, w tym tak e dobra kultury. Jednak cz  skrzy  z pami tkami
uleg a zniszczeniu podczas transportu, cz  zosta a rabowana przez
konwojuj cych o nierzy Armii Czerwonej.

Proces odci cia Kresów Wschodnich od Polski by  brutalny i okrutny.
Zniszczone zosta o cenne bogactwo polskiej kultury materialnej: domy, pa ace,

Problemy ..., dz. cyt.; ten e, Grabie  ..., dz. cyt., Kraków 2006; K. Zeidler, Prawo ochrony
dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.

28 D. Matelski, Losy…, s. 108.
29 A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich. Cz. II: Od wybuchu I wojny wiatowej do roku

1978, Toru  1980, s. 391, cyt. za: D. Matelski, Losy…, s. 108.
30 Cyt. za: D. Matelski, Losy…, s. 109.
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zamki, dzie a sztuki, muzea, ko cio y, parki, biblioteki, rodzinne pami tki.
Trzeba zabiega  o pami  o nich, teraz ju  woln  od zakazów, po zniesieniu
cenzury i transformacji od 1989 r. ustrojowej. Powsta a wokó  tych ziem
mitologia jest ci gle wa nym elementem polskiej to samo ci kulturowej czasów
wspó czesnych31. Trzeba przywróci  i utrwali  zw aszcza w ród m odych ludzi
pami  o miejscach utraconych, przybli y  te pami tki, które uleg y zniszczeniu.
To z pewno ci  nie jest atwe przedsi wzi cie, trwaj ce zoboj tnienie wynika
cz ciowo z dziedzictwa okresu minionego i tamtej wizji historii. W latach PRL
mówienie o Kresach uchodzi o za politycznie nieodpowiedzialne i
niebezpieczne. Ten schemat my lowy trudno zwalczy  nawet w Trzeciej
Rzeczypospolitej, bo cz sto pami  historyczna ma swoje polityczne uwik ania.
Dla naszych dobrych relacji z s siadami i dla ca ej Europy marginalizuje si  lub
przemilcza dziedzictwo kresowe.

Trzeba zerwa  z polityk  niepami ci, zadba  by nie znikn y ze
wiadomo ci narodowej miejsca, zdarzenia, symbole, zw aszcza te, które

znajduj  si  dzisiaj poza granicami naszego kraju. Poprzez edukacj  historyczn
uwzgl dniaj c  pami tki kresowej przesz o ci mo emy rozszerzy  nasz
perspektyw  patrzenia na polskie dzieje. Przyk adowo dzieje Lwowa, który przez
sze set lat by  jednym z g ównych o rodków kultury polskiej, mog yby
wchodzi  w zakres podstawowej wiedzy z zakresu historii Polski i Europy, tak
jak wchodz  dzieje Krakowa, Warszawy i innych miast.

W zreformowanej w ostatnich latach polskiej edukacji historycznej jest
wiele dróg, mo liwo ci merytorycznych i dydaktycznych, by przywróci
zainteresowanie wiatem, który odszed  bezpowrotnie. Mo na to zrobi  bez
kontekstów politycznych, poprzez propagowanie warto ci kulturowych, w ród
nich znaczenie wspó ycia spo eczno ci wielokulturowych. Z zapisów, pami tek
przesz o ci wy aniaj  si  Kresy jako wiat ró nych wzorów kulturowych,
si gaj cych korzeniami czasów rozbiorów, kultury szlacheckiej, inteligenckiej,
ziemia skiej i mieszcza skiej. Zarysowany w nich obraz wiadczy o sile i
trwa o ci oddzia ywania wytworzonych przez lata norm obyczajowych i daleko
id c  odporno  tych wzorów na przemiany zachodz ce pod wp ywem wydarze
politycznych.

Oczywi cie, e dzieje narodów, religii spo ecze stw nigdy nie s
bezsporne i wolne od konfliktów. Z tego wzgl du warto wyodr bni  konkretny
przedmiot obserwacji, by na jego przyk adzie pokaza , co dzia o si  nad
Niemnem, Pe twi  czy Dniestrem, o czym warto wiedzie  i pami ta .

W tym momencie naszych rozwa a  warto zastanowi  si , czym s
miejsca pami ci. Najpro ciej mo emy je okre li  jako wspomnienia, które dana

31 K. Buchowski, Dwudziestowieczna Litwa w historiografii polskiej po 1989, w: Historycy polscy,
litewscy, bia oruscy…, s. 122.
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zbiorowo  okre la jako niezb dny sk adnik w asnej identyfikacji i to samo ci32.
W praktyce analizie podda  mo na pomniki, muzea, pie ni, ksi gi, cmentarze,
krajobrazy, rocznice, emblematy, postaci itp. Te istniej ce obok siebie ró ne
przedmioty badawcze czy pami  o nich. Pochodz  one z ró nych obszarów
geograficznych, ale ka de z nich ma swój znak wyró niaj cy, jest symbolem
utrwalonym w pami ci kulturowej, w pami ci zbiorowej. Tak e w tradycji
mieszka ców Kresów Wschodnich wyst puj  wybrane i akcentowane przez
tamt  zbiorowo  wspomnienia. Powoli ulegaj  one zatarciu, dlatego trzeba
spojrze  na histori  poprzez miejsce pami ci, u wiadomi  ich istnienie i utrwali
wiedz  o nich. To wa ne zadanie polskiej rzeczywisto ci edukacyjnej.

Przywrócenie pami ci o Kresach Wschodnich w Trzeciej
Rzeczypospolitej poprzez edukacj  historyczn  w jej szerokim wymiarze to
proces trudny,  wymagaj cy gruntownej wiedzy i umiej tno ci ze strony w adz
o wiatowych i nauczycieli. Jedn  z takich mo liwo ci daje ustalony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej program nauczania historii, który uwzgl dnia
w  zakresie  tre ci  poznawczych  tak e  te,  które  dotycz  dziejów  Kresów
Wschodnich. Omawia si  je w kontek cie wa nych wydarze  z historii Polski, w
tym tak e dotycz cych tych ziem.

Wspó czesna polityka edukacyjna ukierunkowana jest na wspieranie
komunikacji mi dzykulturowej, która pomaga neutralizowa  istniej ce
uprzedzenia i stereotypy. Z wcze niejszych rozwa a  wynika postulat, by w
miejscach pami ci prowadzi  proces poznawczego w oparciu o autentyczne
zdarzenia historyczne. Zadaniem nauczyciela wiadomego swojej roli i celów
edukacyjnych jest d enie do optymalnego dzia ania poprzez dobór
odpowiednich metod i kompozycji róde  informacji dla ucznia. W przypadku
miejsc pami ci odnosz cych si  do Kresów Wschodnich, odzwierciedlonych w
wiadomo ci historycznej, mo emy wyró ni  miejsca ponadczasowe, ale i takie,

które otoczone s  kultem poprzez jedno pokolenie, a nast pnie popadaj ce w
niepami . Warto powraca  do nich, przywo ywa  je jako symbole zbiorowej i
indywidualnej pami ci.

W ród no ników narodowej to samo ci wymieni  mo na ró nego
rodzaju ród a pisane i narracyjne, tak e te o charakterze funkcjonalnym, takie
jak: podr czniki, autobiografie, ksi ki popularno-naukowe. Dla celów niniejszej
publikacji zosta  wybrany konkretny przyk ad b d cy ciekawym odniesieniem
ród owym. Stanowi go zachowane opracowanie popularno-naukowe, dotycz ce

ziemi lwowskiej33. Jako pami tka przesz o ci mo e by  ta ksi ka wykorzystana
w procesie edukacyjnym, stanowi bowiem tekst historyczny i mo e by  poddana
interpretacji. Jest to monografia o ziemi czerwie skiej i jej sercu Lwowie.

32 S.  Roszak, O miejscach pami ci, w: Miejsca pami ci w edukacji historycznej, (red.) Stanis aw
Roszak, Ma gorzata Strzelecka i Agnieszka Wieczorek, Toru  2009, s. 7.

33 K. Maleczy ski, T. Ma kowski, F. Pohorecki, M. Tyrowicz, Lwów i Ziemia Czerwi ska, Lwów
1935.
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Ksi ka ta powsta a z inicjatywy Sekcji Dydaktycznej Oddzia u Lwowskiego
Polskiego Towarzystwa Historycznego i by a, jak pisz  autorzy we wst pie,
wyrazem „potrzeby tego rodzaju opracowania” dla celów edukacyjnych34.

Autorzy publikacji, zaliczaj cy si  do najwybitniejszych historyków
okresu przedwojennego uzyskali  zezwolenie na reprodukcj  wielu zabytków,
pochodz cych z Archiwum Pa stwowego we Lwowie, Archiwum miasta
Lwowa, Biblioteki Pawlikowskich, Muzeum Lubomirskich, Muzeum
historycznego miasta Lwowa oraz od prof. Zbigniewa Hornunga (1903–1981)
i prof. Zygmunta Zygmuntowicza (1881–1942)35. Tre  monografii obejmuje
dzieje województw po udniowo-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, ycie
gospodarcze, stosunki mi dzynarodowe i zagadnienia kulturalne. Zosta a uj ta
w o miu rozdzia ach, których tytu y oddaj  istotne wydarzenia z historii ziemi
czerwie skiej. Tytu y poszczególnych rozdzia ów okre laj  nie tylko wydarzenia
z przesz o ci analizowanych obszarów, ale zwracaj  uwag  na zwi zki
z dziejami narodowymi:

1. ZIEMIA NA RUBIE Y I JEJ PIERWSI GOSPODARZE
1. Krajobraz
2. Najstarsze osadnictwo

2. ZIEMIA CZERWIE SKA W OKRESIE LAT 981–1340
1. Mi dzy Polsk  a Rusi
2. W dworzyszczu, chacie i cerkwi
3. Sztuka na Ziemi Czerwie skiej w okresie roma skim

3. ZIEMIA CZERWIE SKA W OKRESIE LAT 1341–1506
1. Czasy Kazimierzowe i w gierskie
2. Zro ni cie z Koron  Królestwa Polskiego
3. P ugiem i wag
4. W obr bie kultury aci skiej
5. Gotyk w pochodzie ku wschodowi

4. ZIEMIA CZERWIE SKA W OKRESIE LAT 1506–1648
1. W paszcz ce tatarskiej
2. Rzeczpospolita Szlachecka
3. Spory o uni  ko cieln
4. Z ote czasy
5. Sztuka i arty ci w czasach renesansu i baroku

5. ZIEMIA CZERWIE SKA W OKRESIE LAT 1648–1772
1. W wirze zawieruchy wojennej
2. Za Sasów i ostatniego króla
3. Pó ny barok i rokoko lwowskie

34 Tam e, s. 5.
35 Tam e, s. 4.
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6. ZIEMIA CZERWIE SKA W OKRESIE LAT 1772–1848
1. Pod pierwszymi gubernatorami
2. Przelot napoleo skich or ów
3. Na odzew Belwederczyków
4. W podziemnej walce ze „ wi tym przymierzem”
5. W okowach pa szczyzny
6. Nadzieje i zawody „Wiosny ludów”
7. Dola i niedola gospodarcza
8. Sztuka galicyjska

7. ZIEMIA CZERWIE SKA W OKRESIE LAT 1848–1914
1. Lata prze omu politycznego
2. Noc Styczniowa
3. ycie polityczne doby autonomicznej
4. Na szlaku post pu gospodarczego
5. Odrodzenie kulturalne
6. O polsk  sztuk

8. ZIEMIA CZERWIE SKA W OSTATNIM WIER WIECZU
1. U podstaw polskiego ruchu zbrojnego
2. Huragan wielkiej wojny
3. W granicach wskrzeszonej Polski

Przytoczony spis tre ci wspomnianego dzie a wskazuje na znacz c  rol
w dziejach pa stwowo ci polskiej Ziemi Czerwie skiej i jej stolicy Lwowa. To
miasto odegra o szczególn  rol  nie tylko w kreowaniu ycia narodowego w
okresie zaborów, ale te  w rozwoju polskiego ruchu zbrojnego i walce o granice
wskrzeszonej w 1918 r. ojczyzny.

Autorzy monografii podkre laj , e uznaniem w okresie dwudziestolecia
mi dzywojennego cieszy  si  lwowski wiat naukowy, ze wzgl du na donios e
odkrycia i znajomo  tajników wiedzy z ró nych dziedzin. Wa ny jest tak e fakt,
e autorom ksi ki uda o si  przezwyci y  do  powszechn , nawet

wspó cze nie, tendencj  dominacji dziejów politycznych nad innymi tre ciami.
Szerokie odzwierciedlenie znajduj  w monografii zagadnienia dotycz ce
tematyki spo ecznej, gospodarczej i kulturalnej. Taki uk ad tre ci i zagadnie
wyst puje w strukturze ka dego rozdzia u. W doborze tre ci poszczególnych
rozdzia ów zauwa amy d enie do ich hierarchizacji oraz to, e uwarunkowane
s  one aktualnym stanem nauki historycznej i okre lonymi wzgl dami
spo ecznymi czy dydaktycznymi. Wa ny dla edukacji historycznej potencja  tej
ksi ki stanowi prezentacja ró norodnych miejsc pami ci – od krajobrazów i
konkretnych obiektów do miejsc symbolicznych. Dobieraj c tre ci historyczne
autorzy wzi li pod uwag  zainteresowania czytelników, zw aszcza m odzie y. Z
tego wzgl du znacz cy akcent po o ono na ycie i dzia alno  jednostek. Wiele
uwagi po wi cono postaciom zwi zanym z dziejami Ziemi Czerwie skiej i
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miasta Lwowa. Co ciekawe, d enie do personalizacji dziejów skierowane jest
nie tylko na wodzów, królów, przywódców politycznych, ale tak e na postaci
mniej znane, lecz wa ne dla historii regionu.

Na tym etapie kontaktu z ksi k  mo e nauczyciel wraz z uczniami
postawi  pytanie: Dlaczego te w a nie miejsca, wydarzenia, postaci uznane
zosta y za wa ne i wybierane spo ród innych?

W opracowaniach podr cznikowych popularnonaukowych z regu y
dominuje tekst autorski. W analizowanym opracowaniu widzimy jednak daleko
posuni te d enie do jego wzbogacenia poprzez takie elementy obudowy
dydaktycznej, jak: mapki, wykresy, ikonografie, schematy, fragmenty róde .
Pod tym wzgl dem pozycja w znacz cym stopniu odpowiada wspó czesnym
rozwi zaniom dydaktycznym. S u  one skuteczniejszemu i bardziej
wszechstronnemu wyakcentowaniu tekstu autorskiego. Najbardziej interesuj ce i
wa ne z punktu widzenia tematyki artyku u s  materia y ikonograficzne
ukazuj ce miejsca pami ci na ziemi czerwie skiej, niedost pne ju  na ywo
polskiemu uczniowi. Z tego wzgl du mog  stanowi  doskona y materia  do
analizy przez uczniów, jak równie  pobudz  ich zainteresowania przesz o ci 36.

Prezentowane tre ci ksi ki przybli aj  wiat, który odszed . Daj
szerok  panoram  wydarze  historycznych, postaci i obiektów. Wyst puje w niej
wiele symboli, miejsc, o których nie mo na zapomnie . W ród nich warto
wskaza  takie jak: jar rzeki Dniestr pod Zaleszczykami, Kaplic  w Podhorcach,
katedr  aci sk  we Lwowie, widok Stanis awowa, gmach Sejmu galicyjskiego
we Lwowie, fotografia z 22 listopada 1919 r. ukazuj ca sztab obrony Lwowa,
ruiny zamku, Teatr Skarbkowski we Lwowie, ko ció  w Drohobyczu, ko ció  w.
Katarzyny i jezuitów, oraz zamek we Lwowie, dawny pa ac gubernatorski we
Lwowie, dokument króla W adys awa Jagie y (1352/62–1434) z 1388 r.
przy czaj cy Lwów do Korony polskiej (przechowywany w Archiwum miasta
Lwowa), zamek ó kwi, Gmach Zak adu Narodowego we Lwowie, fragment
cmentarza obro ców Lwowa, teatr we Lwowie, lwowski „Lew” przy wej ciu do
ratusza. Zalet  zamieszczonych w ksi ce ilustracji jest wspomaganie tre ci
ukazuj cych ogromne bogactwo Ziem Kresowych, wynikaj ce nie tylko z
przepi knej urozmaiconej przyrody ale ró norodno ci narodowo ci tam
mieszkaj cych. wiadczy o tym nast puj cy cytat z tej ksi ki: „Jakiekolwiek
by y losy Lwowa i ziemi czerwie skiej w przesz o ci bli szej i dalszej, zawsze
wyryte na nich by o znami  jedno: kresowo . Mi dzy obszarami, le cymi w
rodku pa stwa i dzielnicami po o onymi na jego obwodzie, istniej  zawsze i

wsz dzie bardzo g bokie i istotne ró nice. Tu i tam ycie biegnie innym torem,
inaczej bij  serca ludzkie, inne stosunki cz  mieszka ców, s owem wytwarza
si  inny typ cz owieka. Te g bokie ró nice wynikaj  z pod o a geograficznego,

36 A. Sucho ski, Papie  Jan Pawe  II w polskich i zagranicznych podr cznikach do nauczania
historii, Opole 2003, s. 21.
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a ostateczny ich wyraz kszta tuje historia. Przewa nie krainy kresowe zaludnione
s  niejednolitym ywio em ludno ciowym, ró ni cym si  mi dzy sob  pod
wzgl dem narodowym, j zykowym, wyznaniowym, obyczajowym”37.

Podsumowuj c powy sze rozwa ania dotycz ce znaczenia miejsc
pami ci dla wspó czesnej edukacji historycznej w Trzeciej Rzeczypospolitej
warto zaznaczy , e pe ni  one rol  pomostu mi dzy przesz o ci  a widzeniem
przysz o ci naszej narodowej to samo ci. Ksi ka sama w sobie jest
autentycznym obiektem umo liwiaj cym poznanie historyczne i osobist
refleksj  nad przesz o ci . Mamy dzi ki niej mo liwo  nie tylko identyfikacji
wielu miejsc pami ci, ale te  bli szego ich poznania, analizowania i
popularyzowania.

Wskazana powy ej propozycja ochrony pami tka polskiej przesz o ci
kresowej pozwala na pe niejsze zrozumienie wydarze , u atwia nauczycielom
korzystanie z ró nych materia ów dydaktycznych.

Na bazie tej ksi ki a tak e wielu innych zachowanych pami tek
dziedzictwa kulturowego mo na budowa  nowe my lenie o przesz o ci w asnej o
przesz o ci s siadów i o wzajemnych relacjach. Proces nauczania mo e spe nia
wymogi idei wspólnej, pozbawionej stereotypów nowoczesnej Europy, a w
konsekwencji wiadom  dba o  o wspólne dziedzictwo.

37 K. Maleczy ski, T. Ma kowski, F. Pohorecki, M. Tyrowicz, Lwów i Ziemia…, s. 281.
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Barbara Kubis

Dziedzictwo kulturowe Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej

The cultural heritage of the Easter Frontiers of the Second Polish
Republic

S owa kluczowe: Kresy, Druga Rzeczpospolita, dziedzictwo,
kultura

Key words: Easter Frontiers, Second Polish Republic, heritage,
culture

Streszczenie

Autorka opisuje problem dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich. Jako
ziemie od wieków nale ce do Polski, sta y si  one cz ci  kultury ca ego
narodu. Ich utrata by a niezwykle bolesna, nie tylko ze wzgl dów
terytorialnych, lecz przede wszystkim z powodu utraty wi zi kulturowej z
tym obszarem.

Summary

The author describes the problem of the cultural heritage of the Easter Frontiers.
As lands that belonged to Poland for many centuries, they had become a part of
the culture of the entire nation. Their loss turned out very harmful not only due to
territorial reasons, but first and foremost due to the loss of the cultural ties with
that region.



Roman Nir

MI DZYNARODOWA KATOLICKA AKCJA TROSKI
O UCHOD CÓW W LATACH 1940–1960

  Stolica Apostolska okazuje ci g  trosk  o uchod ców. Przy wielu
okazjach Papie  Pius XII podkre la  obowi zek katolików do zainteresowania
losem nieszcz liwych i bezdomnych ludzi, a tak e obowi zek krajów lepiej
sytuowanych materialnie aby nie zamyka y swoich granic i nie wznosi y barier
przeciw emigracji. Pierwszym praktycznym efektem troski Watykanu o
uchod ców by o za o enie w 1941 r. Biura Migracyjnego przy Sekretariacie
Stanu. Sk ada o si  ono z dwóch sekcji: jedna zajmowa a si  ekonomiczn
migracj  ludzi, a druga emigracj  uchod ców. By  to bowiem okres drugiej
wojny wiatowe, a zarazem masowych w drówek ludzi w ró nych krajach nie
tylko Europy ale równie  wiata.
  Sekcja uchod ców Mi dzynarodowego Biura Migracyjnego Sekretariatu
Stanu jako pierwsza wys a a delegacj  na zebranie International Refugee
Organization (IRO), Mi dzynarodowej Organizacji dla spraw Uchod ców.
Zorganizowa a tak e Watyka skie Biuro Migracyjne w Genewie. W krótkim
okresie swej dzia alno ci Biuro to udowodni o, i  tam gdzie pomniejszy a si
dobra wola narodów i ich rz dów w stosunku do uchod ców, szczodrobliwo  i
mi osierdzie zorganizowanych indywidualnych osób odnios o sukces.
Watyka skie Biuro Migracyjne, jako powiernik uchod ców, koordynowa o
dzia alno  wielu agencji katolickich, których celem by o udzielanie pomocy
uchod com i wysiedle com. Utrzymywa o sta y kontakt z IRO i odda o na
potrzeby Mi dzynarodowego Centrum Informacyjnego Watyka sk  stacj
radiow  na codzienne transmisje apelu z informacjami o zaginionych osobach,
mo liwo ciach migracyjnych, udzielania pomocy. Biuro podj o si  mediacji z
pa stwami Ameryki aci skiej odno nie mo liwo ci przesiedlania uchod ców,
za o enia specjalnych misji s u cych temu celowi i zach caniu do takiego
przesiedlania. Kontynuowa o dyskusj  o mo liwo ciach emigracji uchod ców do
Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Poprzez Nuncjuszów Apostolskich, zach ca o
ró ne organizacje katolickie w ró nych krajach do dzia alno ci charytatywnej
Ko cio a powszechnego na rzecz uchod ców.
  Pod koniec 1941 r. Papie  Pius XII poleci , aby ca y cywilizowany wiat
zacz  zajmowa  si  zjawiskiem migracji. Nalega  na konieczno
zorganizowania, przyj cia i transportu uchod ców. Watyka skie Biuro
Migracyjne za s owami Ojca wi tego zaapelowa o szczególnie do organizacji
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katolickich na wiecie, ponaglaj c je do stworzenia warunków dla przyj cia
uchod ców. Biuro zach ca o do zak adania komitetów diecezjalnych i
parafialnych dla uchod ców, które nios y by pomoc uchod com w pierwszych
trudnych miesi cach po ich przybyciu.

Papie  Pius XII w licznych spotkaniach z ambasadorami pa stw przy
Watykanie, przez delegatów w Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych
spotkaniach rz dowych, wykorzystywa  ka d  okazj  by przypomina  krajom o
ich obowi zku otwarcia granic dla uchod ców1.
  W czasie szóstej sesji Mi dzyrz dowego Komitetu Migracji
Europejskiej-Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM),
odbytej w Wenecji od 12 do 21 pa dziernika 1941 r., obserwator Stolicy
Apostolskiej ks. pra . Mario Brini skorzysta  z okazji wyja niaj c jej stanowisko
odno nie trudnego problemu migracji, a tak e jej zainteresowania pracami tego
Komitetu. Wyrazi  podzi kowanie ICEM za wysi ek w zapewnieniu duchowej
opieki emigrantom, a tak e wspomnia  o roli jak  odgrywaj  katolicy w
problemach migracji: Stolica Apostolska prosi a poszczególne episkopaty
Ko cio a katolickiego w krajach emigracyjnych i imigracyjnych o utworzenie
narodowych katolickich komitetów z zadaniem obs ugi ruchów migracyjnych. W
okresie powojennym komitety pomocy uchod com istnia y we wszystkich
krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, w wielu
pa stwach Ameryki aci skiej, Australii i Nowej Zelandii.
  W czasie dyskusji na tej e sesji, która odby a si  19 pa dziernika, ks.
pra . Brini odczyta  delegatom pismo otrzymane od podsekretarza Stanu Stolicy
Apostolskiej, ks. pra . G.B. Montini o tre ci nast pujacej: „Ojciec wi ty b dzie
kontynuowa  starania informowania opinii katolickiej odno nie potrzeby migracji
z przeludnionych krajów i o potrzebie zapewnienia jak najlepszych warunków
asymilacji emigrantów w krajach przyjmuj cych. Stolica wi ta ma nadziej , i
szlachetny duch chrze cija ski przyspieszy i zorganizuje t  dzia alno ,
jednocze nie bior c pod uwag  aspekt moralny i religijny. Z pewno ci
przedsi wzi cie to z korzy ci  dla uchod ców i imigrantów przyspieszy post p
ludzko ci, przybli y braterstwo ludzi i wzmocni pokój. Stolica wi ta zwraca
uwag  na fakt, i  jak stwierdzono w encyklice papieskiej »Exsul Familia« Dzie
Migracji b dzie obchodzony na ca ym wiecie”2.
  Kiedy sta o si  jasne, e wymagano wi cej przedsi wzi  ze strony
Ko cio a katolickiego, Stolica Apostolska wnioskowa a, by stworzy

1 Archiwum  ks.  biskupa  Alojzego  Wycis o  w  Green   Bay,  Wisconsin.  Dalej  cytuj  AAW;
Korespondencja autora z ks.bp. A. Wycis o z lat 1995-2000, sygn. 100; Wycis o Aloysius J, The
Catholic Resettlement Story 1947-1957, maszynopis w posiadaniu autora; Anthology of
Ponitfical Documents on Migration, „Migration” Informative Series No 6, Geneva, Switzerland
1964.

2 AAW, sygn. 101; Catholic Relief Services, United States Catholic Conference, Inc., Baltimore,
Maryland, bez sygnatury, dalej cytuj  ACRSB; W. Jasi ski, Konstytucja Apostolska „Exul
Familia”-Wielka Karta Emigrantów wiata, „Sodalis” R.37(1956) No 4, s.124-132.



127

mi dzynarodow  organizacj  katolick  w celu zaj cia si  technicznymi
aspektami migracji, a szczególnie aby pobudza  dzia alno  organizacji
krajowych ju  prowadz cych programy dla uchod ców i emigrantów. Ten aspekt
watyka skiego zainteresowania zaowocowa  utworzeniem w 1952 r.
Mi dzynarodowej Katolickiej Komisji Migracyjnej-International Catholic
Migration Commission (ICMC) w Genewie. Nast pnie zosta  utworzony
Mi dzynarodowy Katolicki Migracyjny Fundusz Po yczkowy – International
Catholic Migrant Loan Fund (ICMLF). By  on zintegrowany dzia alno ci  z
National Catholic Welfare Conference (NCWC), która kierowa a operacjami
swojej Krajowej Katolickiej Rady Przesiedle czej-National Catholic
Resettlement Council w Stanach Zjednoczonych i w krajach zamorskich.
  Narody zda y sobie spraw  z nag ej potrzeby znalezienia rozwi zania
problemu uchod ców. Z drugiej strony ich w adze sygnalizowa y problem
nadmiaru ludno ci, dla której konieczne by y jakie  nowe rozwi zania.  IRO, w
której Stolica Apostolska mia a od pocz tku swoich przedstawicieli, zako czy o
sw  dzia alno  w styczniu 1952 r. Wszystkie problemy zosta y przekazane
Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM), który zajmowa
si  uchod cami i emigrantami. Po raz kolejny pracownicy watyka scy wraz ze
swoj  now  mi dzyrz dow  organizacj  umocni y dzia alno  ICMC jako
agencji katolickiej, która dzia a a na poziomie mi dzynarodowym, a tak e by aby
z czasem odpowiednikiem ICEM na polu nie rz dowym.
  Zadania  International Catholic Migration Commission (ICMC), to
mi dzy innymi: 1. Koordynacja pracami wszystkich organizacji katolickich
dzia aj cych w imieniu emigrantów w krajach wysy aj cych jak i przyjmuj cych;
2. Przedstawicielstwo przed organizacjami mi dzynarodowymi i organizowanie
konferencji dotycz cych przeludnienia, uchod ców i emigrantów; 3. Organizacja
studiów nad problemami zwi zanymi z pomoc  w zwo ywaniu
mi dzynarodowych konferencji grup katolickich i zaopatrywanie w pomoc
techniczn ; 4. Wyja nianie potrzeb emigrantów i uchod ców; 5. Uzyskiwanie od
rz dowych i mi dzynarodowych organizacji uznania praw imigrantów do
adekwatnej opieki duchowej i religijnej; 6. Wyt enie wszystkich stara  w celu
zastosowania chrze cija skich zasad do polityki imigracyjnej, szczególnie w
kwestii ochrony praw rodziny.

Do problemów uchod ców doszed  problem „przeludnienia”, tj.
nadmiaru ludno ci która nie mog a znale  warunków polepszenia swego ycia
w ekonomicznie zacofanych krajach. Chodzi o tutaj Mi dzynarodowej
Katolickiej Komisji, aby w czono ludno  z krajów afryka skich czy
azjatyckich. W konsekwencji ten rodzaj emigracji sta  si  problemem
kontrowersyjnym, zw aszcza na mi dzynarodowych konferencjach Katolickiej
Komisji Migracyjnej. Wielu delegatów z zamo nych krajów by o przeciwnikami
tej emigracji. Dlatego te  termin „migrant” zmierza  do obj cia s owa
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„uchod ca” i terminy te sta y si  zamienne, st d nazwa Mi dzynarodowa
Katolicka Komisja Migracji (ICMC)3.

Agencje spo eczne i organizacje mi dzynarodowe

Dzia alno  ro nego rodzaju agencji spo ecznych na rzecz uchod ców
rozpocz a si  po wkroczeniu armii alianckich do Europy. Pierwszym zadaniem
organizacji charytatywnych by o okre lenie skutków wojny na bezdomnych i
wysiedlonych. Przez swoich pracowników w terenie organizacje spo eczne zaj y
si  indywidualnymi problemami ludzkimi w kwestii problemów ywno ciowych,
zdrowotnych, rekreacyjnych, szukania pracy, a tak e ogólnej opieki socjalnej.
Organizacje spo eczne oferowa y programy integracyjne dla tych uchod ców,
którzy chcieli pozosta  w krajach pierwszego azylu. Opiekowali si  starcami i
chorymi, poszukiwali dla nich instytucjonalnej opieki w szpitalach i domach w
Europie lub w krajach zamorskich. Za atwiali wszystkie czynno ci uchod com-
szcz liwcom, którzy uzyskali sponsorów w krajach przyjmuj cych. Jest solidnie
udokumentowane, e agencje spo eczne wyda y na wiadczenia dla uchod ców
ponad bilion dolarów w latach 1945–1955.

UNRRA, IRO i UNHCR, dostarczy y koniecznej masowej opieki i
utrzymania, ale w znacznej mierze zale a o to od organizacji spo ecznych.
Uchod cy w obozach i poza obozami, zwracali si  po specyficzn  pomoc
osobist  i porady. Doskonale wiedzieli, e poprzez te organizacje spo eczne
nadesz a sympatia i zrozumienie wspó wyznawców ich religii, lub rodaków
znajduj cych si  w innych krajach. Wiedzieli równie , e przez te agencje
nadesz a mo liwo  zatrudnienia, sponsorowania i okazji nowego ycia.

Agencje spo eczne by y równie  wa ne, „jako przedstawiciele opinii
publicznej poinformowanej i zainteresowanej sprawozdaniami o dzia alno ci
rz dów i organizacji publicznych”. Odgrywa y niezmiernie wa n  rol  w
kszta towaniu opinii publicznej odno nie ustawodawstwa o uchod stwie i
emigracji, szczególnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Armie okupacyjne, UNRRA, IRO oraz ich nast pcy dostrzega y warto
grup spo ecznych. W pierwszych latach powojennych nie by o zbyt wiele
organizacji spo ecznych, specjalizuj cych si  w problematyce uchod czej, ale do
ko ca 1947 r. IRO zawar o porozumienie ze 120 takimi organizacjami
spo ecznymi.

Intergovernmental Committee for European Migration, (ICEM) w
1954 r. posiada o porozumienie z nast puj cymi organizacjami:

3 AAW, sygn. 102, ICMC Constitution; W. Jasi ski, Co Poloni  obchodzi, ICMC? „Sodalis
Polonia” R. 55 (1975) No 7 s. 236-239; Ten e, ICMC, James Norris, Tadeusz Stark a Polonia,
„Sodalis Polonia” R. 57 (1977) No 3 s.78-81.
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Katolickie: International Catholic Migration Commission ICMC-
Mi dzynarodowy Katolicki Komitet Migracyjny. National Catholic Welfare
Conference NCWC-Narodowa Katolicka Konferencja Pomocy.

Protestanckie: Lutheran World Federation LWF – Lutera ska wiatowa
Federacja.
World Council of Churches WCC – wiatowa Rada Ko cio ów.

ydowskie: American Jewish Joint Distribution Committee AJDC –
Ameryka sko- ydowski wspolny Komitet Dystrybucyjny.
Hebrew Immigrant Aid Society HIAS – ydowski Zwi zek Pomocy Imigrantom

Bezwyznaniowe: Entra’aide Ouvriere Internationale EOI – Organizacja
francuska.
International Rescue Committee IRC – Mi dzynarodowy Komitet Ratunkowy.
International Social Service ISS – Mi dzynarodowa S u ba Socjalna.
Swiss Aid to Europe SAE – Pomoc Szwajcarska dla Europy.
Tolstoy Foundation TF – Fundacja To stoja.
United Ukrainian American Relief Committee UUARC – Zjednoczony Komitet
Pomocy Ukrai sko-Ameryka skiej.

Kryteria wyboru powy szych agencji uwzgl dnia y ich zdolno
prowadzenia programów na solidnych podstawach finansowych, kwalifikacje i
do wiadczenie ich dzia aczy, efektywno  ich prac, wype nianie obowi zków
wobec uchod ców, a tak e zakres przez nich zorganizowanych biur i
odpowiednich organizacji narodowych w wiecie.

G ówne grupy agencji spo ecznych, które zawar y porozumienie
operacyjne z UNRRA, IRO, UNHER i ICEM zosta y zorganizowane w grupach
wyznaniowych. Pomi dzy grupami Rzymsko-Katolickimi najsilniejsz  grup
niew tpliwie by o NCWC. W niektórych przypadkach organizacje spo eczne
by y organizowane po to, aby zaradzi  konkretnym potrzebom. Niektóre
organizacje koncentrowa y swoje starania na zapewnianiu uchod com
pojedynczych i specjalistycznych serwisów. Inne rozszerza y swoje mo liwo ci
pomocy, aby sprosta  potrzebom uchod ców. Katolicka S u ba Pomocy
(NCWC) by a przyk adem tej drugiej grupy, podczas gdy Komitet
Ameryka skich Przyjació  (Kwakrzy) by  przyk adem pierwszej grupy
organizacji spo ecznych.

Inn  kategori  agencji spo ecznych pracuj cych z cia ami
mi dzyrz dowymi, stanowi y organizacje utworzone przez narodowe grupy, w
szczególno ci w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Organizacja ukrai ska mia a
porozumienia nie tylko z ICEM, ale równie  z IRO. Inne organizacje, jak
Ameryka ska Pomoc Polsce-American Relief for Poland, Rada Polonii
Ameryka skiej-Polish-American Council, wspó pracowa y z ICEM, IRO,
NCWC, Zjednoczonym Lutera skim Funduszem Pomocy i innymi.

Ostatecznie, ze szczególnym odniesieniem do Stanów Zjednoczonych,
rola organizacji spo ecznych i narodowych do konstrukcji i uchwalenia nowego
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prawa emigracyjnego, by a czym  zaskakuj co pozytywnym. Bez nich jest
w tpliwe, czy wi kszo  uchod ców i przesiedle ców zosta aby szcz liwie
osiedlona w Ameryce. Organizacje te, przedstawiciele ka dego wi kszego
wyznania czy grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych, wspó pracowali z
Komitetem Przesiedle czym- Displaced Persons Commission i opracowali Akt o
Przesiedle cach z roku 1948 i 1950. Dostarczy y, poprzez swoje religijne,
braterskie i spo eczne organizacje na ca ym wiecie mieszkania, zatrudnienie dla
ponad 90 proc. z 401.884 uchod ców, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych
w ramach tych uchwalonych praw. Ameryka skie organizacje spo eczne
odegra y nieodzown  rol  w powodzeniu tego programu dla uchod ców4.

Displaced Persons

Termin „Przesiedle cy”– „Displaced Persons” jest lepiej znany w
Stanach Zjednoczonych ni  termin „uchod cy. Wyzwolenie oko o 12,5 milionów
uchod ców od eksterminacji i z obozów koncentracyjnych przez armie alianckie
w 1945 r., ujawni o wiatu tragedi  ludzkiej sytuacji nie znajduj cej porównania
w historii. Amerykanie byli zszokowani, gdy dowiedzieli si  o tych masach
wi niów oraz robotników zmuszanych do pracy, o tych którzy musieli ucieka
przed nadci gaj c  armi  sowieck . Ofiary tej okrutnej wojny nazwali
„Displaced Persons”, (bezdomni, wysiedle cy, uchod cy). Po zako czeniu
wojny, miesi cami, drogi i bezdro a Europy by y przepe nione masami ludzi
zmierzaj cych do domu.

Ponad 5 mln m czyzn, kobiet i dzieci zosta o repatriowanych z Niemiec
tak szybko, jak tylko wojska okupacyjne mog y zmobilizowa  sprz t
transportowy. Niektórzy udali si  do swych domów na w asn  r k , a inni z
pomoc  UNRRA. Wbrew zasadom Konwencji Genewskiej, Zwi zek Sowiecki
natychmiast po zako czeniu wojny zacz  przeprowadza  przymusow
repatriacj  niewiadomej liczby Rosjan z Zachodniej Europy, którzy walczyli w
mundurach innych krajów. W ci gu 1945 r., podczas gdy kontynuowano
repatriacj  na wielk  skal , sta o si  jasne, e poka na liczba bezdomnych nie
mog a lub nie chcia a powróci  do swoich ziem ojczystych, aktualnie
zdominowanych przez satelickie rz dy wspierane przez Rosj . Ci bezdomni
mieszkali w starych obozach koncentracyjnych lub obozach pracy, a tak e w
opuszczonych barakach armii niemieckiej. Armie alianckie i UNRRA przy

4 AAW, sygn. 103, The Voluntary Agencies and International Organizations; ACRSB, bez
sygnatury, w posiadaniu autora; J.A. Elias, Relation Between Voluntary Agencies and
International Organizations, „Journal of  International Affairs” Vol.7 (1953) No 1, s. 30-31,
Columbia University; J.P.C. Carey, The Admission and Integration of Refugees in the United
States, „Journal of International Affairs”, Vol.7(1953) No 1, s.66-74; H.H. Lehman, Towards a
News Immigration Policy, „Journal of International Affairs”, Vol.7(1953) No 1, s.86-92;  J.G.
Stoessinger, The Refugee and the World Community, University of Minnesota Pres, Mineapolis,
Minnesota, 1956 s.150.
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wspó pracy Amerykanów i zagranicznych organizacji spo ecznych karmi y,
ubiera y i dawa y im zakwaterowanie. Do ko ca roku 1950 pozosta o na wiecie
ok. 1,67 mln bezdomnych uchod ców, dla których pewne formy
mi dzynarodowego przesiedlenia i pomocy by y realizowane.

Porozumienie konferencji ja ta skiej podpisane przez Stany Zjednoczone
i Rosj  w lutym 1945 r., deklarowa o przygotowanie procedury, przez któr  oba
kraje, mia y si  troszczy  o repatriacj  bezdomnych. Pomimo rosyjskich da ,
w adze ameryka skie za wyj tkiem kilku pojedynczych przypadków, odrzuci y
mo liwo  u ycia si y w celu zmuszenia uchod ców do powrotu do ich ojczyzny.
Gdy dobrowolna repatriacja nie przynios a po danego rezultatu, Zwi zek
Sowiecki w maju 1947 r. za da  przymusowej repatriacji ludno ci krajów
ba tyckich i obywateli krajów okupowanych przez niego lub kontrolowanych
przez rz dy komunistyczne. Brytyjskie, francuskie i ameryka skie w adze
okupacyjne w Niemczech odrzuci y dania Rosji5.

Kim byli Displaced Persons ?

Gdy Mi dzynarodowa Organizacja dla Uchod ców (IRO) zacz a
dzia alno  w sierpniu 1948 r., jej konstytucja zawiera a dwie oddzielne definicje
terminu „refugee” (uchod ca) i „displaced persons” (jest to szerokie poj cie,
obejmuje wszystkich, którzy na skutek dzia a  wojennych opuszczali swoj
ojczyzn ). Pomoc Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) wiadczona by a
na ca ym wiecie ludziom, którzy znajdowali si  poza swoim krajem ojczystym i
którzy nie chcieli powróci  z obawy przed represjami komunistów, lub którzy
uciekli z Niemiec i Austrii z powodu prze ladowa  nazistowskich, powrócili ale
nie zostali przesiedleni na sta e. Je li chodzi o polskich „displaced persons”,to
byli to g ównie o nierze Polskich Si  Zbrojnych, ludno  cywilna oraz o nierze
Armii Krajowej, którzy wracaj c do Polski byli represjonowani. Ameryka ski
Akt o Uchod cach z 1948 r., u ywa  definicj  Mi dzynarodowej Organizacji dla
Uchod ców IRO, okre laj c  uprawnienie statusu „displaced persons” wed ug
prawa Stanów Zjednoczonych.

Kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ zebra o si  na sesji w Londynie 12
lutego 1946 r., natychmiast uznano za nagl c  potrzeb  zaj cia si  problemem
przesiedle ców i uchod ców. Z powodu ró nic pomi dzy pa stwami
cz onkowskimi, wykonanie zalece  skierowanych do Ekonomicznej i Spo ecznej
Rady Organizacji Narodów Zjednoczonych zabra o wi cej czasu. Fundamentaln
przyczyn  tych ró nic by o zdefiniowanie terminu „refugee” (uchod ca,
przesiedleniec, uciekinier, zbieg) i sposobu traktowania tych uchod ców. Kraje

5 AAW, sygn. 104, The Displaced Persons; ACRSB, The Displaced Persons, bez sygnatury w
posiadaniu autora; The DP Story, The Final Report of the United States Displaced Persons
Commission, Washington 1952, s.266-278;J.W. Gibson, The Displaced Persons, „Journal of
International Affairs” Vol.7 (1953) No 1, s.75-81.
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zachodnie, w wi kszo ci opowiedzia y si  za szersz  definicj , która bra a pod
uwag  prawa jednostki jako najwa niejsze. Sowiecki blok krajów upiera  si , e
pa stwo jest jedynym arbitrem indywidualnych praw cz owieka. Pa stwa te
reprezentowa y stanowisko, e osoby które ucieka y przed nacieraj cymi
„armiami wyzwole czymi” s  kryminalistami, którzy chcieli unikn
sprawiedliwo ci i dlatego repatriacja musi by  przymusowa.

Statystyka obj tych mandatem opieki przez IRO przedstawia a si
nast puj co w poszczególnych krajach: Niemcy– 333.700 osób; Austria–49.000;
W ochy–34.800; Francja–127.200; Belgia 10.500; Luxemburg–800; Niderlandy–
2.540; Dania–1.830; Grecja – 3.800; Szwajcaria–1.300; rodkowy Wschód–
4.250; Daleki Wschód–9.500. Razem 579.220. IRO nie obj o opieki nad
uchod cami w poszczególnych krajach: Niemcy–10.000.000; Austria–431.000;
W ochy–50.000; Francja284.000; Belgia–175.000; Luksemburg–6.000;
Niderlandy–18.500. Razem nie by o obj tych opiek  uchod ców przez IRO
10.964.500. Nale y zwróci  uwag , e prawie 12 milionów wy czonych zosta o
z opieki IRO. Mimo e prawie trzy miliony osób przekroczy o tylko
ameryka sk  stref  okupacyjn  Niemiec, IRO nie by o zainteresowane tymi
lud mi i konsekwentnie nie otrzymali oni pomocy od tej organizacji. Uporczywe
starania ze strony Ameryka skiej Katolickiej S u by Pomocy (NCWC)
przynios y zmiany. Wprowadzono poprawki do Ustawy o Displaced Persons z
1950  r.,  w czaj c  pewne  kryteria  w  12  sekcji  tej  ustawy.  Mo na  by o
przetransportowa , równie  z pomoc  IRO oko o 60.000 uchod ców do Stanów
Zjednoczonych6.

Statystyka Displaced Persons

Nigdy nie dokonano spisu uchod ców, jest wi c mo liwe jedynie
przybli one oszacowanie ich liczby uchod ców. Przypuszczalna liczba
uchod ców na wiecie, którym udzielono pomocy w ró nej formie, i w ten
sposób zosta a zarejestrowana, wynosi a 1.670.000 osób oraz ok. 920.000
uchod ców mieszkaj ca poza oficjalnymi obozami, w wyniku czego nie
otrzymywali opieki i utrzymania z IRO. Ponad po owa z nich znajdowa a si  w
nast puj cych obozach:
Francja 335.000 (osób) Wielka Brytania 60.000
W ochy 108.000 Szwajcaria 13.000
Szwecja 40.000 Holandia 4.000

6 AAW, sygn. 105, The Displaced Persons; ACRSB, The Displaced Persons, bez sygnatury;
Catholic University of America. Department of Archives, Manuscripts, and Museum Collections:
National Catholic Welfare Conference/United States Catholic Conference. Catholic Relief
Services (CRS), The Displaced Persons, dalej cytuj  ACUA; E.E. Swanstrom, The Displaced
Persons-A Challenge, w: Displaced Persons. Whose Responsibility? America Press, New York
s. 17-23.
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Pozostali, ok. 360 tys. osób to uchod cy mieszkaj cy poza obozami dla
których IRO dostarcza o pomoc. Ich rozmieszczenie jest nast puj ce:
Austria 105.000 Niemcy:
Daleki Wschód 26.000 Strefa Ameryka ska 202.000
W ochy 11.000 Strefa Francuska 2.000
Belgia 1.000 Strefa Brytyjska 10.000
Grecja 2.000
Turcja 1.000

Ponad 77 tys. uchod ców z Niemiec i Austrii otrzyma o pewn  form
pomocy od IRO, ale inn  ni  mieszkanie lub wy ywienie, g ównie prac . Oko o
18.000 innych osób z takich krajów jak Belgia, Daleki Wschód, Francja,
Pó nocna Afryka, Portugalia i Hiszpania, którzy nie znajdowali si  w obozach,
otrzymali pomoc od IRO. Na rodkowym Wschodzie i w Brytyjskiej
Wschodniej Afryce, IRO, dostarczy o pomoc i utrzymanie dla 28.000 osób. W
sumie 650.000 uchod ców znajduj cych si  w obozach i poza obozami
otrzyma o pomoc ze strony IRO. Tutaj nale y przypomnie , e fundusze IRO na
potrzeby uchod ców pochodzi y z organizacji, które by y wymienione uprzednio.
Najwi ksze jednak fundusze pochodzi y z Ameryka skiej Katolickiej
Organizacji Pomocy NCWC, a ona otrzymywa a fundusze od katolików
ameryka skich7.

G ówne grupy Displaced Persons

Jedna z najwi kszych grup uchod ców albo przesiedle ców ( terminy te
s  u ywane zamiennie), zosta a sprowadzona do Niemiec na przymusowe roboty.
Byli to Jugos owianie i Ukrai cy, ale najwi ksz  grup  stanowili Polacy. Po
wojnie byli oni pod naciskiem „dobrowolnej” repatriacji komunistów
warszawskich.

Grupa Ba tycka-Litwini, otysze i Esto czycy–zosta a utworzona z tych,
którzy musieli ucieka  przed inwazj  Armii Czerwonej w 1944 r. Ich ziemie
ojczyste zosta y anektowane przez Rosj  Sowieck , w wyniku czego oko o 180
tys. z nich zosta o uchod cami. Poniewa  grupa ta by a uwa ana przez IRO za
nie mo liw  do repatriacji, tylko 3 tys. powróci o do swej ojczyzny, wi kszo

7 AAW, sygn. 106, The Expellees; ACRSB, The Displaced Persons, bez sygnatury; ACUA,
Catholic Relief  Services. Individual Department Index; M.J. Proudfoot, European Refugees:
1939-52. A Study in Forced Population Movement: A Summary of the Forced Movements of
European Civilians During the Srcond World War, by Nationality and Type of Mevement. The
Probable Number of Artime Refugees ftom Areas Dominated by Germany, Shown by Country of
Reception and by Nationality. Foreign Civilian Workers and Working Prisoners of War in
Germany 1939-44. Northwestern Univeristy Press. Evanston, Illinois 1956 s. 34, 76, 80.
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zosta a przesiedlona do Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady i Wielkiej
Brytanii.

Jugos owianie – formowali inn  grup  uchod ców. Statystyki UNRRA
dokonane w latach 1945–1947 wykaza y ponad 43 tys. jugos owia skich
uchod ców. Liczby te jednak nie odzwierciadla y prawdziwej statystyki. Wiemy,
e IRO obj o sw  opiek  30 tys. Jugos owian w Niemczech, W oszech i Austrii.

Niemieckie wojska dokona y inwazji Jugos awii w kwietniu 1941 r. i podzieli y
j  pomi dzy Niemcy, W ochy, Bu gari  i W gry.  rednio 250 tys. Jugos owian
uciek o do innych cz ci kraju przed nacieraj cymi niemieckimi si ami. Ponad 20
tys. zbieg o do Egiptu, zainteresowa a si  nimi Administracja rodkowo
Wschodniej Pomocy, pó niej zast pionej przez UNRRA.

Inna wi ksza grupa obejmowa a ukrai skich uchod ców. Szacuje si , e
ponad 60 tys. z nich znalaz o nowy dom w Stanach Zjednoczonych. Ukrai cy
cz sto byli w czeni w statystyki obejmuj ce Polaków, Rosjan i nawet
Jugos owian, dlatego te  prawdziwe liczby przesiedle ców nie s  atwo
osi galne. IRO wykaza o ponad 100 tys. Ukrai ców, którzy byli przymusowymi
robotnikami i deportowanymi uchod cami z krajów zajmowanych przez
nacieraj c  Armi  Czerwon 8.

Mobilizuj ce dzia ania na rzecz Displaced Persons

Lata drugiej wojny wiatowej i okres powojenny z powodu problemu
uchod ców by  spostrzegany, jako czas bezdomnego cz owieka. Szacowano, e
od wrze nia 1939 r., prawie 40 mln osób pozbawionych rodków do ycia
zosta o rozrzuconych w ro nych cz ciach globu.

W krajach Zachodniej Europy ludno  wysiedlona stanowi a oko o 15,5
mln, („Displaced Persons”). By y to ofiary polityki przymusowych robót,
obozów koncentracyjnych, a tak e je cy wojenni. Przybyli te  wysiedle cy,
ofiary teorii zbiorowej winy, których kraje wschodnioeuropejskie, b d ce w
niewoli sowieckiej, zmusi y do ucieczki na Zachód. W czasie „zimnej wojny”,
która nadesz a po niepewnym pokoju ju  w roku 1945, przybyli uciekinierzy.
Woleli raczej ryzykowa  mier , ani eli y  pod sowieck  dominacj . Jednak e
w Europie czy na rodkowym Wschodzie, gdzie przebywa o 13,1 mln
uchod ców, lub na Dalekim Wschodzie, gdzie 10,9 mln cierpia o wysiedlenie,
nast powa o  cz sto  amanie  praw  cz owieka  i  utrata  wolno ci  osobistej  przez
polityczne szykany.

Psychicznie i cz sto moralnie poszkodowani, uchod cy znale li si  w
izolacji w powojennym wiecie, zainteresowanym jedynie w przywróceniu
normalno ci. Ale jak mog oby istnie  normalne ycie dla zwyci zców, gdy

8 AAW,  sygn.  107,  The  Placement  and  Integration  of  Refugees  in  the  USA;  ACRSB,  Catholic
Relief Services, bez sygnatury; ACUA, General Description. Records 1919-1960, 853 boxes, 40
volumes.
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uchod cy b agali o takie samo normalne ycie, nios cy prze wiadczenie, e nie
s  wolni. Poza tym narody musia y zbudowa  nowy ad, je li naprawd  pragn y
pokoju. By y tak e kwestie moralne, które powinno si  sprawiedliwie rozwi za
w imi  praw ludzkich.

Przed alianck  inwazj  na kontynent europejski w po owie 1944 r.,
w adze wojskowe pod dowództwem gen. Eisenhowera zgrupowane w SHAEF
(Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces–Najwy sza Kwatera
Alianckich Si  Zbrojnych) rozpozna y, dzi ki informacji wywiadu, powag
problemu uchod ców, któremu nale a o sprosta . Wewn trz SHAEF utworzono
dzia  do spraw uchod ców w celu zaplanowania opieki i repatriacji uchod ców i
przesiedle ców. Po zwyci skiej inwazji sta o si  jasne, e mi dzyrz dowe
agencje cywilne by y konieczne, aby zapewni  fachow  pomoc i serwis
milionom przesiedle ców i uchod ców, których alianci wyzwolili z niewoli.

United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA),
za o ona przez 44 kraje w Atlantic City w listopadzie 1943 r., zosta a
upowa niona do niesienia pomocy w repatriacji ludno ci krajów cz onkowskich
Organizacji Narodów Zjednoczonych. UNRRA uwolni a w ten sposób
okupacyjne w adze wojskowe w Niemczech z wielkiego ci aru troski o
uchod ców. W 1944 r. gen. Eisenhower i dyrektor generalny UNRRA podpisali
porozumienie, w wyniku którego przedstawiciele ró nych organizacji pomocy
zostali poproszeni o dzia anie w charakterze przedstawicieli armii w kwestii
uchod ców. Katolicki Serwis Pomocy – Catholic Relief Services – (NCWC),
pomi dzy innymi organizacjami finansowanymi w wi kszo ci przez National
War Fund in the United States – Narodowy Fundusz Wojenny Stanów
Zjednoczonych, zgodzi a si  pracowa  w obozach i poza obozami w celu
niesienia pomocy uchod com i przesiedle com.

Pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, na konferencji w Evian
(Francja) w 1938 r. za o ono Intergovernmental Committee on Refugees
(Mi dzyrz dowy Komitet Uchod ców) w celu niesienia pomocy pierwszym
ofiarom faszystowskich Niemiec. Mimo ograniczonej mo liwo ci, agencja ta
by a podstaw , na której rz dy Wolnego wiata, raz jeszcze pod przywództwem
Stanów Zjednoczonych, w 1947 r. popar y i finansowa y bardzo potrzebn
Mi dzynarodow  Organizacj  dla Uchod ców (IRO) i w 1952 r. popar y
Mi dzyrz dowy Komitet do spraw Migracji w Europie. Te trzy organizacje
wspólnie z pomoc  wielu organizacji dobroczynnych przesiedli y w latach 1938–
1957 prawie 1,5 mln uchod ców9.

Stany Zjednoczone Ameryki zaanga owane w prac  z innymi rz dami w
kwestii rozwi zania problemu uchod ców, uruchomi y w asne rodki, aby

9 AAW,  sygn.  108,  The  Problem of  the  Refugee;  ACRSB,  Bishops’  War  Emergency  and  Relief
Committee, bez sygnatury; ACUA, Catholic Relief Services. Individual Department Index; M.J.
Proudfoot, European Refugees: 1939-52, A Study in Forced Population Movement.
Northwestern University Press. Evanston, Illinois 1956 s.399-432.
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przyczyni  si  do rozwi zania tego problemu. Najpierw wesz y Dyrektywy
Prezydenta z grudnia 1945 r., pozwalaj ce na pewien kontyngent–sprowadzania
uchod ców. Nast pnie Ustawa o Uchod cach z 1948 r. by a pierwszym
wi kszym aktem legislacyjnym umo liwiaj cym tysi com uchod ców przyby
do Ameryki. Kiedy prawo to wygas o w grudniu 1952 r., w czerwcu 1953 r.
wydano Ustaw  Pomocy Uchod com. W listopadzie 1956 r. Dyrektywy
Prezydenckie zezwoli y holenderskim uciekinierom na wjazd do Stanów
Zjednoczonych pod klauzur  imigracji. We wrze niu 1957 r. Kongres
Ameryka ski zaaprobowa  Ustaw  o Imigracji, która udost pni a uchod com
18.656 wiz, równie  przekazano 10.000 wiz bliskim krewnym obywateli Stanów
Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone Ameryki wzi y na siebie g ówny ci ar
organizacyjny oraz wydatki finansowe w powojennym wiecie, dokonuj c
rozwi zania wiatowego problemu uchod ców, poprzez przyj cie i
rozmieszczenie 800.000 uchod ców w latach 1945–1960.

Podczas gdy rz d wzi  na siebie odpowiedzialno  za rozwi zanie
problemu uchod ców, agencje Ko cio a katolickiego, agencje innych ko cio ów,
grupy ko cielne i wiele agencji wieckich wspó pracowa o z rz dowymi i
mi dzyrz dowymi organizacjami, w niesieniu  pomocy w osiedlaniu 1.5 miliona
uchod ców, którzy jak wcze niej wspomniano, zostali przetransportowani przy
pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych do ró nych cz ci wiata.

W 1946 r. zosta o za o one Watyka skie Biuro Migracyjne w celu
zbadania problemu uchod ców i przesiedle ców, po czenia katolickich si  i
interesów w ro nych cz ciach wiata w kwestii rozwi zania tego problemu.
Zach ci o to wiele krajów do podj cia problemów uchod ców. W 1951 r. pod
auspicjami Stolicy Apostolskiej, zorganizowano Mi dzynarodow  Katolick
Komisj  Migracyjn  – International Catholic Migration Commission z siedzib
w Genewie. Skupi a ona przedstawicieli narodowych katolickich agencji
przesiedle czych w ró nych krajach. Je li chodzi o dzia alno  katolick  w
Stanach Zjednoczonych, to hierarchia ko cio a ameryka skiego ustanowi a ju  w
1943 r. Catholic Relief Services  Katolick  S u b  Pomocy (NCWC), która jak
wcze niej wspomniano, by a jedn  z pierwszych ameryka skich agencji
dzia aj cych w obozach dla uchod ców w Europie, na rodkowym i Dalekim
Wschodzie.

Kiedy w 1946 r., prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie zwróci
si  do Kongresu o uchwalenie prawa umo liwiaj cego przyjazd do USA
znacznej liczby uchod ców, Katolicka Serwis Pomocy NCWC-CRS-NCWC,
wraz z innymi ameryka skimi katolickimi organizacjami wypar a t  inicjatyw .
Poprzez ankiety wys ane do 80 diecezji, ustalono liczb  mo liwych miejsc dla
uchod ców sponsorowanych przez poszczególne diecezje. Narodowa Katolicka
Rada Przesiedle cza–National Catholic Resettlement Council, zosta a
upowa niona przez ameryka sk  hierarchi  Ko cio a katolickiego, na swoim
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rocznym posiedzeniu w Waszyngtonie w listopadzie 1947 r. i dyrektor
wykonawczy ks. pra . Edward E. Swanstrom Katolickiego Serwisu Pomocy
(NCWC) zosta  skierowany do zarz dzania katolickim programem-Catholic
Committee for Refugees w Stanach Zjednoczonych. Nale y zaznaczy , e do
pomocy dyrektora zostali wyznaczeni ks. Alojzy J. Wycis o i ks. Vincent J.
Brosnan. Ks. A. Wycis o obj  Sekcj  Polsk  CRS, NCWC.

Do ko ca lata 1948 r. funkcjonowa a specjalna organizacja Resettlement
Division of Catholic Relief Services-NCWC–Oddzia  Przesiedle czy
Katolickiego Serwisu Pomocy – NCWC ze sw  g ówn  siedzib  w Nowym
Jorku. Agencja odegra a najwi ksz  rol  w ustanowieniu wszystkich faz
ustawodawstwa imigracyjnego uchwalonego przez Kongres Stanów
Zjednoczonych, znajduj c prac , mieszkania, opiek  zdrowotn  dla oko o 45%
wszystkich uchod ców wydalonych ze swoich pa stw do USA od czerwca
1948 r. do grudnia 1957 r. W kooperacji z watyka skim biurem Migracyjnym i
Mi dzynarodow  Katolick  Komisj  Migracyjn , poprzez agencje Episkopatu
ameryka skiego maj ce swoje biura w Europie, rodkowym Wschodzie i
Dalekim Wschodzie, tak e obj a opiek  ponad 50.tys. uchod ców z tych
regionów do innych krajów. Wzi li oni udzia  w programie mi dzynarodowej
wspó pracy, który obejmowa  prawie ka d  faz  tego ruchu, od szukania
dokumentacji uchod ców, do organizowania po yczek na podró , transport,
przyj cie i rozmieszczenie w krajach docelowych.

Ko ció  katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki zorganizowa  i
rozwin  program przesiedlenia dla tak wielu ofiar drugiej wojny wiatowej.
Zapewni  setkom tysi cy uchod ców mo liwo  pracy, rozpocz cia nowego
ycia, a tak e zaj cie nale nego miejsca w spo eczno ci. Obecno  uchod ców w

krajach rozdartych wojn  i przeludnionych rejonach wzbudza strach, brak
zaufania i nieporozumienia. Ameryka ski Ko ció  katolicki razem z
organizacjami dobroczynnymi, przez swoje w asne agencje dzia a  dla dobra
bezdomnych. Przedsi wzi  program, który zlikwidowa  monotonnie bezcelowej
i beznadziejnej egzystencji10.

National Catholic Welfare Conference

Czo ow  katolick  organizacj  spo eczno-charytatywn , skupiaj c
wszystkich katolików ameryka skich wraz z Konferencj  Episkopatu
Ameryka skiego, jest „National Catholic Welfare Conference” (w dowolnym
t umaczeniu „Spo eczno-Narodowa Katolicka Konferencja Dobroczynno ci”).

10 AAW, sygn. 109,  The Role of Catholic Relief  Services-N.C.W.C.;  A.J.  Wycis o,  The Catholic
Resettlement Story 1947-1957, maszynopis; ACUA, Catholic Relief Services. General
Description; Integration of the Catholic Immigrant. Fourth International Catholic Migration
Congress. Organized by the International Catholic Migration Commission. Ottawa, Canada,
August 21-25, 1960, Montreal 1960,  s.412-417.
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Powstanie organizacji NCWC nast pi o we wrze niu 1919 r., gdy po
zako czeniu dzia a  wojennych w Europie, odby  si  w USA Z oty Jubileuszowy
Zjazd Episkopatu Katolickiego celem rozwik ania wielu trudnych problemów
spo ecznych, jakie wy oni y si  po pierwszej wojnie wiatowej.

Powsta  wówczas projekt zorganizowania „National Catholic Welfare
Conference” – instytucji dzia aj cej pod bezpo rednim kierownictwem
Katolickiego Episkopatu ameryka skiego. Jako zasadnicze cele NCWC przyj :
„Zjednoczenie i zorganizowanie katolików w Stanach Zjednoczonych AP dla
szerzenia pracy o wiatowej, opieki spo ecznej, pomocy dla imigrantów itd.” Do
za o enia NCWC przyczyni y si  sugestie papie a Benedykta XV, który w
kwietniu 1919 r., napisa  do Episkopatu ameryka skiego: „W zwi zku z
szerokim wp ywem Waszym i Waszego Narodu mo liwo ciami, który yje w
swobodzie osobistej i cywilizacji chrze cija skiej–jeste cie predysponowani do
obj cia g ównej roli w odbudowie pokoju i porz dku oraz zrekonstruowania
ycia spo ecznego na tych samych zasadach”.

Na czele NCWC stan o dziesi ciu arcybiskupów i biskupów
ameryka skich, a cele organizacji, wed ug tre ci listu pasterskiego, wydanego w
1919 r., zosta y sprecyzowane nast puj co: „Pod auspicjami NCWC,
zgrupowali my ró norakie stowarzyszenia, dzia aj ce z pobudek religijnych.
Ka de z nich, prowadz c w dalszym ci gu swoj  specjaln  prac  na wybranym
polu, b dzie teraz czerpa  dodatkowe si y dzi ki ogólnej wspó pracy”.

Dzia alno  NCWC, w okresie mi dzywojennym wyra a a si
osi gni ciami na polu szkolnictwa ogólnego i zawodowego, opieki spo ecznej
nad pracownikami, emerytami, starcami i sierotami, realizowanymi
bezpo rednio, dzi ki w asnym funduszom, czy przez wspieranie stowarzysze ,
zwi zków, grup, dzia aczy wieckich itp. W okresie tym zorganizowano w asne
zak ady spo eczne, szko y, szpitale, kliniki dora nej pomocy, domy dla starców,
domy dla bezdomnych.

W okresie drugiej wojny wiatowej Episkopat ameryka ski powo a  do
ycia „Biskupi Komitet Potrzeb wojennych i Pomocy”. Z pocz tkiem 1943 r.,

przygotowa  on szczegó owe plany pracy. Po uzyskaniu aprobaty dla swych
celów rz du Stanów Zjednoczonych, po uzgodnieniu planu z sojuszniczymi
rz dami oraz stowarzyszeniami katolickimi w innych krajach, ju  jako „War
Relief  Services  –  NCWC”,  przyst pi  niezw ocznie  do  pracy,  w  oparciu  o
nast puj ce zasady: 1. W ka dym kraju zostan  zaproszone do wspó pracy
istniej ce tam organizacje charytatywne, którym dana b dzie przez WRS-NCWC
pomoc w postaci personelu i pomocy materialnej;  2. WRS-NCWC udziela
b dzie pomocy wszystkim ofiarom wojny, bez wzgl du na ich ras , wyznanie i
przekonania polityczne; 3. W krajach, gdzie pomoc jest udzielana, ameryka scy
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przedstawiciele WRS-NCWC b d  kontrolowa , aby zasady pomocy nie zosta y
wypaczone i by Centrala by a informowana o dalszych potrzebach11.

Dzia alno  na rodkowym Wschodzie

Sekcja Polska War Relief Services-NCWC

Akcja filantropijna dla Polaków zosta a zapocz tkowana w 1943 r., przez
powo anie w ramach WRS-NCWC osobnej „Sekcji Polskiej”, której
przewodnicz cym zosta  Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina. Do
zorganizowania akcji „Sekcji Polskiej” w terenie zosta  delegowany z WRS-
NCWC w Nowym Jorku dyrektor tej e Sekcji ks. Alojzy Wycis o. Uda  si  on w
podró  do Anglii, a nast pnie na rodkowy Wschód. Dzia alno  WRS-NCWC
dla Polaków – rozrzuconych w wyniku wojny niemal po ca ym wiecie
stopniowo obejmowa a kraje, w których czasowe zamieszkanie znalaz a
najwi ksza liczba uchod ców polskich oraz jednostki Wojska Polskiego, a
mianowicie: Egipt–18 o rodków; Palestyna–31 o rodków; Iran–4 o rodki; Indie–
8 o rodków; Kenya–3 o rodki; Uganda–18 o rodków; Tanganika wraz z P d.
Afryk –11 o rodków; Rodezja–11 o rodków; W ochy–36 o rodków; Liban–4
o rodki. Ponadto WRS-NCWC, obj  opiek  o rodki uchod stwa polskiego w
Meksyku, sierot polskich w Nowej Zelandii oraz w Europie Zachodniej nad
setkami tysi cy Polaków, uwolnionych z niewoli niemieckiej. Od grudnia 1945 r.
pomoc WRS-NCWC obejmowa a Polsk .

Pomoc War Relief Services na terenie rodkowego Wschodu uleg a
zró nicowaniu na: a) rekreacyjn , b) kulturalno-o wiatow , c) medyczn  (dla
szpitali, o rodków zdrowia i indywidualna, d) w naturze z darów ameryka skich.
Od pocz tku akcja WRS-NCWC obejmowa a pomoc dla Wojska Polskiego i
uchod stwa cywilnego, przede wszystkim w zak adaniu i prowadzeniu: a)
wietlic wojskowych i cywilnych, b) warsztatów pracy, c) herbaciarni i

sklepików. Niezale nie od wietlic zak adanych i prowadzonych bezpo rednio
przez WRS-NCWC, zak adano równie  poszczególnym oddzia om w miar
potrzeby, wietlice oddzia owe i sklepiki o nierskie.

Prowadzone w oddzia ach wojskowych i skupiskach uchod czych a
tak e przy szko ach wojskowych, junackich i m odszych ochotniczek, oraz przy
szko ach cywilnych wietlice WRS-NCWC wyposa ano w sprz t kulturalno-
o wiatowy oraz rekreacyjny, a mianowicie: 1. Biblioteki, sta e i ruchome; 2.
Czasopisma-dzienniki, tygodniki w j zyku polskim i angielskim; 3.

11 AAW, sygn. 110,  The Role of Catholic Relief  Services-NCWC; AAW, sygn. 111,  War Relief
Services-NCWC; ACUA, Minutes of the Administrative Board, National Catholic Welfare
Conference, Washington, D.C., November 12, 1940, s.13; ACUA, Minutes of the 21st Annual
Meeting of the Bishops of the United States, Washington, D.C., November 16, 1949, s.31-40;
ACRSB, Korespondencja ks.A. Wycis o z arcybiskupem Chicago S. Stritch z l.1944-1946.
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Radioodbiorniki; 4. Gramofony z p ytami; 5. Gry wietlicowe. We wszystkich
wietlicach prowadzonych przez personel wietlicowy WRS-NCWC,

organizowano: odczyty, pogadanki, akademie oraz ró ne imprezy o charakterze
o wiatowo-dydaktycznym i rozrywkowym.

Wyposa enie wietlic WRS-NCWC, nawet w najtrudniejszych
warunkach bytowania, (pustynia, obozy), pomy lane by o pod k tem
wytworzenia w nich atmosfery domu, daj cy pe ny wypoczynek do pracy. W
trosce o przyj cie z pomoc  o nierzom w ich trudnych warunkach bytowania
prowadzonych przez WRS-NCWC kantynach, bufetach i sklepikach stosowano
niskie ceny przystosowane do mo liwo ci o nierzy co wi za o ich silniej ze
wietlicami WRS-NCWC12.

Egipt

W latach 1943–1945 miasto Kair by o siedzib  dyrektora Sekcji Polskiej
WRS-NCWC (WRS-NCWC Polish Projects).  Swym zasi giem obejmowa
akcj  dla Polaków- o nierzy i uchod ców–w nast puj cych krajach: Egipt,
Palestyna, Anglia, Iran, Afryka, Indie, W ochy, Meksyk. Stopniowo akcja
pomocy i pracy WRS-NCWC na wymienionych terenach zosta a uj ta w ramy
organizacyjne i by a prowadzona przy pomocy w asnego personelu. Opracowany
zosta  statut „War Relief Services-National Welfare Conference” (WRS-NCWC).
Tytu  Polskiej Sekcji: „S u ba Pomocy Katolickiej Polakom” (SPKP) „War
Relief Services” jako jeden z dzia ów pracy NCWC podlega  bezpo rednio
Episkopatowi ameryka skiemu i obejmowa  prac  dobroczynn  dla uchod stwa
cywilnego polskiego jak i pomoc dla wojska.

Dzia alno  SPKP w ród ludno ci cywilnej i wojska znajdowa a si  pod
kontrol  Biskupa Polowego Wojska Polskiego. W adz  wykonawcz  dla prac
Sekcji Polskiej by  dyrektor, delegowany z ramienia Episkopatu ameryka skiego.
By  nim ks. A. Wycis o. Organizacja SPKP mia a za zadanie niesienie pomocy
polskiej ludno ci cywilnej na uchod stwie i w wojsku, przez organizowanie i
prowadzenie wietlic katolickich, domów wypoczynkowych, szpitali,
sieroci ców itp. O pierwsze stwie realizacji potrzeb decydowa  delegat
Episkopatu Aameryka skiego.

Statut SPKP zosta  prawnie uznany przez w adze wojskowe polskie i
angielskiej jako instytucji filantropijnej WRS-NCWC. Legalizacja dzia alno ci

12 AAW, sygn. 112, War Relief Services-NCWC; ACUA, National Catholic Welfare Conference.
Report to Board of Trustees War Relief Services-NCWC, October 1, 1948 to September 30,
1949. Printet but not for publication. Washington, D.C. Poland. Polish Refugees s. 21-41;
ACRSB, Press Release. WRS-NCWC, Polish refugees in Egypt, Palestine, Iran, India and East
Africa, New York 1945 s. 5; ACRSB, Approximate Number of Polish Citizens Displaced and
Dispersed Beyond the Polish Frontiers, Census 1945 s.1-2; A.J. Wycis o, American Catholic
Relief for Poland, „Polish American Studies” Vol.19 (1962) No 2, s.100-107.
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Instytucji nast pi a przez brytyjski General Orders Me, Series 214, nr. 699-722,
par. 708 w dniu 30 czerwca 1944 r. oraz przez w adze wojskowe polskie przez
og oszenie w dniu 17 lipca 1944 r. w akcie pt. „Zasad Wspó pracy APW z
Instytucj  Filantropijn  WRS-NCWC”. W latach1943–1944 do Centrali WRS-
NCWC  w  Kairze  przybywa y  transporty  z  Ameryki,  które  zawiera y  rodki
lecznicze, witaminy, narz dzia lekarskie, mikroskopy, diatermie, instrumenty
chirurgiczne, gry sportowe, meble wietlicowe, le aki, ksi ki, rodki od ywcze,
maszyny do pisania, maszyny do szycia, narz dzia stolarskie i inne, a dalej –
ubrania, bielizn , koce, moskitery, past  do z bów itp.13.

W latach1944–1946 cznie do Egiptu przyby o z Ameryki jedena cie
transportów morskich, w tym pi  przys anych przez WRS-NCWC, a sze
pozosta ych transportów stanowi y dary „Rady Polonii Ameryka skiej–Polish
American Council”. Dary te z magazynów WRS-NCWC w Egipcie: Kair,
Alexandra i Port–Said, rozes ano do W och-23 transporty; Francji-7; Afryki-2;
Niemiec-1. Drog  kolejow  wys ano: do Palestyny-4; Libanu-2. Transporty do
Afryki, Iranu i Indii by y kierowane wprost z Ameryki do wymienionych krajów.
Tak e i W ochy otrzyma y wiele transportów bezpo rednio z USA.

Akcja zak adania wietlic WRS-NCWC na terenie Egiptu w oddzia ach
wojskowych post powa a bardzo szybko.  Oprócz w asnych placówek b d cych
pod kierownictwem WRS-NVWC, pomaga a lub ca kowicie urz dza a wietlice
poszczególnym oddzia om, b d  szko om wojskowym. Równolegle do
prowadzonej akcji wietlicowej rozwija a si  na tym terenie akcja pomocy w
sprz cie nades anym z USA b d  zakupionym na miejscu. Szpitale wojskowe
otrzymywa y cenn  pomoc w sprz cie medycznym, lekach, a nadto równie
pomoc finansow . Zosta  uruchomiony w Heliopolis Dom Wypoczynkowy WRS
dla ochotniczek PSK i Sióstr PCK, w którym ponad 450 kuracjuszek sp dzi o
urlop czy rekonwalescencj .

Pomoc finansow  oraz sprz t otrzyma y szko y junackie w Maadi,
Heliopolis, Tel-El-Kebir, w formie pomocy szkolnych, instrumentów
muzycznych, sportowych, równie  gotówk  na zakup sprz tu kwaterunkowego.
Orkiestry wojskowe otrzyma y komplety instrumentów muzycznych,
sprowadzone z USA. Sumptem WRS-NCWC zosta  zradiofonizowany szpital
wojskowy, tak e we wszystkich salach oraz na dziedzi cu zosta y zainstalowane
megafony. Wydatn  pomoc finansow  oraz zaopatrzenie w lekarstwach
otrzyma a Centrala PCK w Kairze. Wiele oddzia ów wojskowych otrzyma o
maszyny do szycia. Batalion Kolejowy otrzyma  kino objazdowe.

W roku bud etowym 1944/1945 wk ad finansowy WRS-NCWC w
gotówce na terenie rodkowego Wschodu wyniós  ponad jeden milion dolarów,

13 AAW, sygn. 113, Annual Report of the Director: United Nations Relief and Works Agency,
General Assembly, XII Session Suppl. 14/A/3686, United Nations, New York 1957, 10-15;
AAW, sygn. 114, The Refugee in the Post-War World, Geneva, 1951; AAW, sygn. 115, Egypt;
Statut Instytucji: „S u ba Pomocy Katolickiej Polakom”-WRS-NCWC (SPKP), s.1-3.
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nie licz c pomocy udzielonej w sprz cie i towarach. Niezale nie od wy ej
wymienionej pomocy, Delegatura WRS w Kairze prowadzi a na terenie

rodkowego Wschodu akcj  wysy ania paczek do Polski, przy czym jedne z nich
tzw. „egipskie” by y wysy ane z magazynów WRS w Egipcie, za  drugie tzw.
„CARE” z USA. Delegatem WRS-NCWC na rodkowym Wschodzie by  od
lipca 1945 r. do kwietnia 1948 r., ks. Jan Achtabowski14.

Palestyna

Na rok 1944/1945 przypada najwi ksze nasilenie w dzia alno ci WRS na
terenie Palestyny. W pierwszej fazie pracy, od lipca 1943 r. do maja 1944 r.
WRS-NCWC dzia a a na tym terenie w ród Polaków jakby nieoficjalnie, bez
cis ych ram organizacyjnych i bez w asnego personelu, a praca ta polega a na

dobrowolnej wspó pracy ksi y kapelanów i woluntariuszy. Pomoc w tym
okresie w odniesieniu do uchod stwa polskiego wyra a a si  w akcji
charytatywnej o charakterze dora nym, a tak e cz ciowo w dziedzinie
kulturalnej.

Palestyna by a jednym z trudniejszych terenów pracy, bowiem praca
WRS musia a by  realizowana pod k tem wielorakich potrzeb i do nich ci le
dostosowana. O tej ró norodno ci wiadczy y typy wietlic, wojskowe, szkolne
w o rodkach cywilnych, w domach matek, harcerskie itp., a nadto warsztaty i
pracownie szkoleniowe. W stosunkowo krótkim czasie uruchomiono na terenie
Palestyny 32 wietlice dla wojska, szkó  i uchod stwa, zorganizowano
herbaciarnie, sklepiki, warsztaty.

Przy wyposa eniu wietlic w sprz t zwracano uwag , na to by meble i
urz dzenia by y jednolite: biblioteczki- wietlicowe z dyrekcji WRS,
radioodbiornik, gramofon z p ytami, koncertowe, do nauki j zyków obcych.
Dekoracja wn trz, obrazy, malowid a, obrusy, firanki, god o WRS–wszystko to
stanowi o wyposa enie wietlicy WRS. Niezale nie od realizacji ycia
wietlicowego, w d eniu do osi gni cia celów kulturalno-o wiatowych,

dydaktycznych i wychowawczych oraz rekreacyjno-rozrywkowych, nie
zapomniano równie  o uruchomieniu w niektórych wietlicach o nierskich i
szkolnych bufetów czy sklepików, wydaj cych po mo liwie najni szych cenach,
a przystosowanych do mo liwo ci p atniczych o nierzy.

Równolegle do akcji wietlicowej, trwaj cej nieprzerwanie w
ustawicznie zmieniaj cych si  warunkach, spowodowanych zmianami miejsc
postoju oddzia ów wojskowych, czy w o rodkach uchod stwa, do którego to
„ruchu” WRS dostosowuj c si , przenosi a swe wietlice. Otwiera a te  nowe,

14 AAW,  sygn.  116,  Sekcja  Polska  War  Relief  Services-NCWC oraz  dzia alno  na  rodkowym
Wschodzie s.1-3; ACUA, Report to Board of Trustees War Relief Services-N.C.W.C. October 1,
1948 to September 30, 1949 s.22-40; J. Walkusz, Niezmordowany  o nierz na Bo ym posterunku
ks. Jan Achtabowski 1909-1998, „Duszpasterz Polski Zagranic ” R.50(1999) Nr 3 s. 405-410.
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prowadzono akcj  pomocy i opieki wed ug mo liwo ci. Pomoc medyczna –
przynosi a wiele dobrodziejstwa. By a udzielana szpitalom wojskowym i
ambulatorium w sprz cie medycznym, urz dzeniach oraz w lekach i witaminach.
W wyj tkowych wypadkach pomagano, mimo, e na ten cel nie by o specjalnych
funduszów-ci ko chorym w formie pomocy na specjalne leczenie, za
przeprowadzone operacje.

Idea organizowania w ród uchod stwa w asnych i opartych na zasadach
samowystarczalno ci komórek-warsztatów pracy, by a propagowana przez WRS
w Palestynie ju  od pocz tku dzia alno ci na tym terenie. Uruchomiono sumptem
WRS-NCWC w o rodku uchod czym w Betlejem pracowni  stolarsk , której
dalsze prowadzenie przekazano Delegaturze Opieki Spo ecznej. Warsztat ten
nast pnie przeniesiono do Jerozolimy, gdzie dalej prosperowa . W Jerozolimie
uruchomiono pracownie-warsztaty obejmuj ce nast puj ce dzia y: pracowni
krawieck , szewsk , wyrobów skórzanych i pracowni  artystyczn . Nadto
szwalni  w Ain-Karen i lusarni  w Betlejem. My l  przewodni  przy zak adaniu
tych pracowni by o: danie zaj cia i zarobku, zw aszcza fachowcom spo ród
inwalidów i zwolnionych z wojska, a przy tej okazji przeszkolenie fachowo
innych w nowych zawodach. Warsztaty-pracownie WRS spe ni y swoje zadanie,
da y prac  i zarobek fachowcom spo ród uchod stwa, a wielu z nich dzi ki temu
usamodzielni o si , zak adaj c w asne pracownie.

Pomoce szkolne przekazywano szko om i ucz cej si  m odzie y, w
sprz cie rekreacyjnym i sportowym.  Nadto finansowano przez WRS wycieczki
szkolne po Ziemi wi tej, do Libanu i Egiptu. Organizowanym kursom
dokszta caj cym przekazywano oprócz podr czników, maszyn do pisania i
przyborów do prac naukowych – powielacze gramofony z p ytami do nauki
j zyków obcych, nadto mapy, obrazy, maszyny do szycia. WRS dostarcza o
zespo om instrumenty muzyczne, sprowadzone z Ameryki. Studentom polskim
udzielano pomocy odzie owej z darów ameryka skich oraz artyku y pierwszej
potrzeby. Dyrekcja WRS w Jerozolimie za o y a reprezentacyjny, na potrzeby
którego przeznaczono obszerny lokal, sk adaj cy si  z trzech pokojów i du ego
holu. ciany przyozdobiono odznakami dywizyjnymi Armii Polskiej na
Wschodzie, w klubie WRS ch tnie przebywa a m odzie  i starsi. Dla szkó
urz dzano ró ne imprezy. Prowadzono sto ówk  i bufet.

Biblioteka Centralna WRS-NCWC w Jerozolimie mie ci a si  w lokalu
klubu WRS. Posiada o oko o pó tora tysi ca tomów odkupionych najcz ciej od
prywatnych w a cicieli. Dzia  naukowy Biblioteki posiada  wiele oryginalnych i
rzadkich dzie  polskich. Biblioteka przeznaczona dla wietlic WRS w terenie,
zawiera a przewa nie ksi ki beletrystyczne i szkolne. By a ona pomy lana jako
biblioteka „ruchoma”, w kilku zestawach-kompletach, umieszczonych w
specjalnie dla tego celu wykonanych skrzyniach obitych blach  i posiadaj cych
zamkni cia. Zestawy te w drowa y od wietlicy do wietlicy na terenie Palestyny
i Libanu. Tak pomy lana „Biblioteka Ruchoma” podyktowana by a
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specyficznymi warunkami, w jakich bytowali uchod cy (obozy, osiedla), a nadto
ograniczon  ilo ci  ksi ek w j zyku polskim. Przez rozbicie ksi gozbioru na
kilka kompletów by o mo liwe równoczesne obs u enie biblioteczkami wielu
obozów i o rodków. Film dokumentacyjny o charakterze reporta owym z
przebiegu uroczysto ci i wypadków zwi zanych z yciem uchod stwa polskiego
w Ziemi w., wykonano sumptem WRS-NCWC w Palestynie15.

Iran-Irak

Iran zapewnia  przysta  dla ponad 1.300 polskich sierot, przede
wszystkim w Isfahan, a tak e dla oko o 1.5000 doros ych i dzieci w Ahwaz.
Teheran dostarczy  namioty obozowe dla 2.700 Polaków, gdy ci uchod cy
przybyli latem 1942 r. z Rosji. Wielu doros ych z tej grupy do czy o do Armii
Polskiej dowodzonej przez gen. W adys awa Andersa przed inwazj  W och.
Kobiety i dzieci zosta y przetransportowane do Indii i Afryki Wschodniej, a po
wojnie do Anglii. Niektórzy do czyli do grupy, która zosta a skierowana przez
Indie do Meksyku. W pó niejszych latach wi kszo  znalaz a sta y dom w
Stanach Zjednoczonych.

Irak przyj  mniejsz  liczb  polskich uchod ców, którzy pozostali w tym
kraju jedynie przez krótki okres. Tak jak uchod cy w Iranie, ci którzy byli zdolni,
do czyli do Armii Polskiej gen. Andersa, a pozostali przenie li si  do Afryki
Wschodniej.

Siedzib  Dyrekcji  WRS-NCWC  w  Iranie  by  Teheran.  W  latach
1943–1944 kierownictwo spoczywa o w r kach ks. arcybiskupa A. Martina,
Delegata Apostolskiego. Od prze omu lat 1944–1945 – do ewakuacji uchod stwa
do Libanu, akcj  WRS prowadzi  ks. kapelan A. Góralik. Akcja WRS-NCWC na
tym terenie by a prowadzona we wspó pracy z ju  istniej cymi na tym terenie
instytucjami charytatywnymi i polega a na: 1. Prowadzeniu Domu Akcji
Katolickiej dla starców i chorych; 2. Prowadzeniu dla uchod stwa polskiego
taniej jad odajni w Teheranie; 3. Prowadzeniu polskiej ochronki dla sierot; 4.
Udzielanieu pomocy finansowej na leczenie oraz opiece nad chorymi w
szpitalach i sanatoriach; 5. Pomocy dla szkó  polskich (przybory, gry, ekwipunek
sportowy itp.).; 6. Udzielaniu pomocy dla szwalni i pracowni artystycznej,
prowadzonych przez uchod ców16.

15 AAW, sygn. 117, The Refugees in the Middle East: Palestine; ACRSB, Palestine; Press Release
WRS-NCWC, Polish Refugees in Egypt, Palestine, Iran, India and East Africa s.1-5; ACUA,
Palestine, WRS-NCWC s.4-8; War Relief Services-NCWC w  Palestynie. Sprawozdanie za okres
od lipca 1944 r. do wrze nia 1948 r. Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, bez
sygnatury.

16 AAW, sygn. 117, Iran-Iraq; ACUA, Iran, WRS-NCWC.
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Indie

Dyrektorami WRS-NCWC w Indiach byli w 1943 r.: Ks. arcybiskup T.
Roberts w Bombaju; w latach 1944–1945 ks. K. Bobrowski; od wrze nia 1945 r.
ks. A. Jankowski, z siedzib  w Valivade-Kolhapur. Dzia alno  WRS na tym
terenie, datuj ca si  od 1943 r. tj., przybycia na ten teren uchod stwa polskiego z
Rosji Sowieckiej poprzez Iran do Indii, mo na ogólnie stre ci  w nast puj cych
punktach: 1. Zak adanie i prowadzenie przez WRS wietlic w o rodkach
uchod czych; 2. Za o enie i sfinansowanie przez WRS Szpitala Polskiego w
Bombaju, prowadzonego przez PCK; 3. Za o enie Hospicjum WRS w Bombaju;
4.Wyposa enie sanatorium dla chorych na p uca w Panchagni; 5. Pomoc przy
wyposa eniu szkó  polskich w gabinety fizyczne, podr czniki;  6. Pomoc dla
harcerzy, ekwipunek, mundury, sprz t, stacja meteorologiczna; 7. Pomoc WRS w
zorganizowaniu i prowadzeniu kursów prac zawodowych, szko a gospodarstwa-
pomoc w zakupie inwentarza i sprz tu; 8. Megafonizacja obozów i wietlic; 9.
Pomoc indywidualna na leczenie w ci kich przypadkach17.

Liban

Relatywnie ma y kraj mia  tak e swój przydzia  uchod ców. Tysi ce
Europejczyków znalaz o tam przysta  w czasie drugiej wojny wiatowej. Jest
wa ne, e praktycznie wszyscy chrze cija scy uchod cy z Palestyny, oko o
30.000 osiedlili si  w Libanie. Chrze cija ska wspólnota przyj a tych
uchod ców, tak e wi kszo  z nich znalaz a prac , domy i mog a by  uwa ana
za przesiedlon . W Libanie znajdowa a si  poka na liczba Polaków. Z oko o
7.000, niemal 4.000 by o ewakuowanych z Rosji. Ze wszystkich Polaków tylko
ok. 300 pozosta o do czerwca 1957 r., inni z pomoc  IRO wyemigrowali do
Anglii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Siedzib  dyrekcji WRS by  Bejrut, dyrektorem WRS od 1945 r. do
1950 r., ks. F. Zaorski. Dzia alno  WRS na tym terenie zosta a zapocz tkowana
w 1945 r. i rozszerza a si  sukcesywnie wraz z przeniesieniem na teren Libanu
uchod stwa polskiego z Persji w liczbie ponad 5.000 osób. W Bejrucie za o ono
dla  studentów  specjalny  klub,  w  którym  mie ci a  si  wietlica  WRS.
Organizowano kursy kroju i szycia dla studentek. Przekazywano ywno ,
lekarstwa i odzie  dla studentów oraz dla PCK. Prowadzono akcje kulturalno-
o wiatowe w wietlicach polskich o rodków.

Pomoc WRS-NCWC polskim uchod com na rodkowym Wschodzie
mi dzy grudniem 1943 r., a czerwcem 1946 r. wynios a ona 2.5 miliona dolarów.
Natomiast w latach  1946–1950 WRS-NCWC przekaza o na rodkowy Wschód

17 ACUA, India, WRS-NCWC.; ACRSB, India s.6-7; R. Nir, Pomoc Biskupów Ameryka skich dla
Polaków w Indiach w latach 1943-1948, „Duszpasterz Polski Zagranic ” R.47(1996) No 1,
s.69-83.
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lekarstwa, ywno , odzie  warto ci 800.000 dolarów, a tak e inne dobra i
urz dzenia rekreacyjne dla polskich uchod ców, których wygnanie zmusi o do
czekania na koniec wojny w tej cywilizacji18.

Cooperative for American Remittance to Europe (CARE)

Szereg filantropijnych organizacji ameryka skich przy wspó udziale War
Relief Services-NCWC, za o y o w Stanach Zjednoczonych „Cooperative for
American Remittance to Europe”, (CARE), której g ównym zadaniem by o
niesienie pomocy ofiarom wojny przez wysy anie paczek z ywno ci , odzie  i
artyku ami pierwszej potrzeby. W poszczególnych krajach dzia a y
przedstawicielstwa CARE, tzw. CARE Member Agencies, ameryka skie
organizacje cz onkowskie CARE, których przedstawiciele zasiadali w zarz dzie
g ównym. W Wielkiej Brytanii dzia a o w 1948 r. dziesi  organizacji, w ród
nich równie  War Relief Services-NCWC. Zadaniem ich by o przede wszystkim
ustalenie list osób, potrzebuj cych pomocy w formie darów CARE. Akcje tych
organizacji koordynowa y misje CARE, ustanowione dla poszczególnych
krajów. Listy zapotrzebowa  kierowane by y do tych Misji i one decydowa y
ostatecznie w sprawie przydzia u paczek19.

W Wielkiej Brytanii istnia y dwie misje CARE, z których jedna
obejmowa a Angli  i Wali , druga za  Szkocj . Na czele obu sta  Einar O. Olsen,
którego biura mie ci y si  w Londynie i Glasgow. Miejscowi duszpasterze polscy
upowa nieni byli do ustalania list zapotrzebowania na paczki i ustalania
warunków materialnych osób, potrzebuj cych pomocy. Listy te z podaniem
nazwiska i imienia kandydatów, ich adresu oraz okoliczno ci, uzasadniaj cych
konieczno  pomocy kierowano do War Relief Services-NCWC. W Anglii i
Walii–dla Polaków i uchod ców wszystkich narodowo ci na r ce przedstawiciela
CARE, ks. Rafa a Gogoli skiego-Elston. W Szkocji, tylko dla Polaków ks. dr
Ludwika Bombasa, Rektora Polskiej Misji Katolickiej.

W 1948 r. Anglia i Walia otrzyma a od CARE 750 paczek, rozdano je
Polakom, Brytyjczykom, W grom, Ukrai com nie tylko katolikom, ale równie
innym wyznaniom. Nadesz o równie  sto paczek myd a, ka da po sto sztuk.
Rozdzielono to myd o po obozach polskich, cz  dano biskupom dla biednych
dzieci brytyjskich, cz  dla Delegatury Apostolskiej, i wreszcie przez Lady
Holberton dla dzieci. Wprawdzie w Anglii nikt z g odu nie umiera , to jednak
dzieci uchod ców po obozach mia y za ma o t uszczów i wygl da y bardzo le.
Dzieci by y stanowczo niedo ywione, bardzo blade, chorowite. Te szczególnie,
które przyjecha y z Indii i z Afryki. Z trudno ci  przychodzi o im

18 AAW, sygn. 118, Lebanon; ACUA, Lebanon, WRS-NCWC.
19 AAW, sygn. 119, CARE.
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przyzwyczajenie si  do tutejszego klimatu. Dlatego wiele z nich zapada o na
ró ne choroby.

Paczki CARE rozdzielane by y równie  mi dzy osoby chore i starsze.
Okaza o si  to konieczne z powodu miejscowych warunków i praktyki,
stosowanej przez inne Member Agencies of CARE. Jako WRS-NCWC, czyli
cz onkowie Member Agency CARE na Wielk  Brytani  Misja w Anglii i Walii
w 1949 r. dosta a ponad tysi c paczek ywno ciowych, a w Szkocji ponad
dwie cie. Na rok 1950 CARE przekaza a równie  ponad 1.300 paczek. By o to
wielkim dobrodziejstwem dla Uchod ców otrzymywanie paczek
ywno ciowych, a szczególnie dla dzieci20.

Zako czenie

O rozmiarach akcji organizacji CARE wiadczy fakt, e w ci gu dwóch
lat 1948 i 1949, przes ano do Polski paczki o cznej warto ci dwa i pó  miliona
dolarów. Niestety, na skutek zakazu re imu warszawskiego, dzia alno
charytatywna zako czy a si  w Polsce z dniem 1 grudnia 1949 r. Dzia em
NCWC, znanym na ca ym wiecie by o War Relief Services-WRS-NCWC,
zorganizowany w 1943 r. celem niesienia pomocy ludziom dotkni tym kl sk
drugiej wojny wiatowej. Organizatorem tego dzia u i jego pierwszym
dyrektorem by  przyjaciel Polski i obro ca jej spraw, pra at Patrick A. O’Boyle,
pó niejszy kardyna  i arcybiskup Waszyngtonu, odznaczony wielk  wst g
orderu „Polonia Restituta”. On to po o y  podwaliny i nada  kierunek niesienia
pomocy katolików ameryka skich, ofiarom wojny w 48 krajach. Jak wielkie by o
to dzie o mi o ci bli niego i mi osierdzia wiadczy cho by to, e ju  w
pierwszych dwóch latach 1943–1945 pracy WRS-NCWC, pra at O’Boyle
przekaza  za akcj  pomocy 30 milionów dolarów i wys a  z Ameryki do krajów,
gdzie toczy a si  wojna, ponad dwa tysi ce wagonów najrozmaitszych
artyku ów, ywno ci, odzie y, leków itp.21.

Nios c pomoc Polakom WRS-NCWC w latach 1943–1950 pracowa o na
pi ciu kontynentach wiata: Afryka, Ameryka, Australia, Azja, Europa i w 48
krajach, w których za o ono ponad 500 o rodków pomocy.  Do dnia 30 czerwca
1950  r.  z  Centrali  WRS-NCWC  w  Nowym  Jorku  na  cele  zwi zane  z  akcj
pomocy Polakom, przekazano ponad 10 milionów dolarów, wysy aj c z Ameryki
ponad trzy tysi ce wagonów ywno ci, odzie y, sprz tu ró nego rodzaju,
lekarstw. Re imowy komunistyczny rz d w Warszawie nawet po wydarzeniach
pa dziernikowych w 1956 r. nie ust pi  z centralnej kontroli wznowionej

20 CARE, Co-Operative for American Remittances To Europe, Inc. Mission for England and
Wales. Archiwum ks. Pra . A.R. Gogolinski-Elston, Londyn. Kopie dokumentów w posiadaniu
autora.

21 World Refugee Year Projects, „News” United States Committee for Refugees, No 4, February
1960 s.1-5.
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pomocy. Pod koniec roku 1959, NCWC wys a o dwóch przedstawicieli ze
specjaln  misj  do Polski w celu przedyskutowaniu z Prymasem Polskim
Kardyna em Stefanem Wyszy skich i komunistycznym rz dem w celu
mo liwo ci ponownego opracowania programu, misja zako czy a si
niepowodzeniem. Jeszcze raz w roku 1960, przeprowadzono kolejn  prób , ale
te  bez powodzenia22.  Podsumowuj c dzia alno  wy ej wymienionych
instytucji katolickich i rezultaty rozwi zania problemów uchod ców, mo emy
patrze  z pewn  satysfakcj , cho  wielu uchod ców pozostaje nadal bezdomnych
i wysiedlonych23.

22 AAW, sygn. 150, WRS-NCWC, Polish Projects-Conclusions; Centrala Dzia alno ci Katolickiej
w USA, Trzydziestolecie WRS-NCWC, Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, bez
sygnatury.

23 AAW, sygn.151, k.2.
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Streszczenie

Autor podejmuje temat pomocy, jak  w latach i po drugiej wojnie wiatowej
polscy uchod cy otrzymali ze strony organizacji katolickich. Pomoc ta,
wspó cze nie zapomniana, odegra a olbrzymi  rol  w pierwszych latach
powojennych dla setek tysi cy Polaków.

Summary

The author writes about the aid that after the Second World War, Polish refugees
were given by Catholic organizations. That aid, forgotten by now, played a
crucial role in the first years after the war for hundreds of thousands of Poles.





Zygmunt Wo niczka

PA STWO NA UCHOD STWIE
JAKO PRZECIWSTAWIENIE DEMOKRACJI

SYSTEMOWI KOMUNISTYCZNEMU W POLSCE

Wst p

Zako czenie wojny w krajach Europy wywo a o zró nicowane reakcje
spo ecze stw. W Europie Zachodniej odby y si  parady zwyci stwa, zapanowa a
rado . Wkrótce rozpocz to proces reedukacji demokratycznej, który obj
Niemcy oraz W ochy. W Europie rodkowo-wschodniej, w tym i w Polsce,
terror NKWD, rabunki, deportacje na Wschód, fasadowo  i zale no  w adz
komunistycznych od Kremla by y widoczne go ym okiem1.  W  dniach,  kiedy
kapitulowa a Trzecia Rzesza w Polsce trwa a wojna partyzancka2 (podobnie jak
na Ukrainie, Estonii, otwie i Liwie). Dla wielu nie by o w tpliwo ci, e to nowa
sowiecka okupacja3. W podziemnej prasie pisano o sowietach jako o nowym
okupancie, wi c walka o woln  Polsk  nie zako czy a si . Np. w „My li
Niezale nej” w ko cu maja 1945 r. ukaza  si  artyku  od znamiennym tytu em
Wojna trwa4. Spo ecze stwo zda o sobie spraw  z faktu, e decyzjami z
Teheranu i Ja ty nast pi o wepchni cie Europy rodkowo-wschodniej w
sowiecka stref  wp ywów ze wszystkimi tego konsekwencjami5. Tragiczny obraz

1 W instrukcji Delegatury Rz du z 15 kwietnia 1945 r. zatytu owanej: Metody i cele sowieckiej
okupacji w Polsce pisano o metodycznym dzia aniu sowietów d cych do zniewolenia kraju.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), sygn. 202/III-31, t. 2.

2 W depeszy z 7 maja 1945 r. p.o. Delegata Rz du Stefan Korbo ski informowa  o walkach
oddzia ów podziemia z wojskami NKWD na Lubelszczy nie. AK w dokumentach 1939-1945,
t. V, Londyn 1981, s. 407.

3 W instrukcji Delegatury Rz du z 15 kwietnia 1945 r. zatytu owanej: Metody i cele sowieckiej
okupacji w Polsce pisano o metodycznym dzia aniu sowietów d cych do zniewolenia kraju
i liczono, e los kraju na lepsze odmieni oczekiwana konfrontacja miedzy Wschodem
a Zachodem, AAN, sygn. 202/III-31, t. 2.

4 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn trznych (dalej CA MSW), sygn. Prasa 216,
„My l Niezale na”, nr 3-4 z 30 V 1945 r; Szerzej: Z. Wo niczka, Trzecia wojna wiatowa
w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953, Katowice 1999, s. 65-67.

5 Problemy te s  nadal przedmiotem zainteresowa  historyków a nowe prace powsta e przede
wszystkim w oparciu o archiwa by ego ZSRR pozwalaj  spojrze  na nowo na wiele spraw.
Takimi pracami s  m.in.; D. Holloway, Stalin i bomba Zwi zek Radziecki a anergia atomowa
1939-1956, Warszawa 1996; L.C. Gardner, Strefy wp ywów Wielkie mocarstwa i podzia  Europy
Od Monachium do Ja ty, Warszawa 1999; R.C. Raack, Polska i Europa w planach Stalina,
Warszawa 1997; W. Zubok, K. Pleszakow, Zimna wojna zza kulis Kremla Od Stalina do
Chruszczowa, Warszawa 1999.



152

pog bia  fakt, e Polska jako jedyny kraj koalicji antyhitlerowskiej wysz a z
wojny z uszczuplonym o 20 proc. terytorium. (obszar pa stwa zmniejszy  si  z
389,7 tys. na 312,7 tys. km kwadratowych)6. Narzucone nowe granice
pozostawia y na wschodzie centra polskiej kultury –Lwów i Wilno oraz miliony
mieszkaj cych tam Polaków, których zmuszono do opuszczenia swoich
rodzinnych stron7. Znajduj cy si  poza granicami kraju rz d RP, Polskie Si y
Zbrojne oraz elity polityczne i intelektualne nie my la y o powrocie do zale nego
od Moskwy kraju, gdzie grozi y im represje. Dylematy wraca  czy zosta
nurtowa y te  setki tysi cy robotników przymusowych, wi niów obozów, itp.

W kraju dzia a o podziemie niepodleg o ciowe i legalna opozycja. Wiele
kr gów spo ecznych by o rozdartych mi dzy ch ci  oporu, a przystosowaniem.
Opór wobec olbrzymich strat oraz zdrady ze strony sojuszników wydawa  si
coraz bardziej beznadziejny, natomiast postawom przystosowania sprzyja  fakt,
e narzucona przez Zwi zek Radziecki w adza „by a postrzegana jako obca, ale

realizuj ca pewne warto ci narodowe”8. Sprzyja o to psychologicznej gotowo ci
przystosowania si  do powojennej rzeczywisto ci9.

Linia podzia u przebiega a ponad podzia em geograficznym, tj.
wychod stwo-kraj. Bowiem w kraju, jak wspomniano, dzia a o podziemie
polityczne i wojskowe oraz legalna opozycja. Si y te ideowo, jak i organizacyjnie
by y w du ym stopniu zwi zane z rz dem RP na uchod stwie.

Orientacje

Ukszta towa y si  trzy orientacje zajmuj ce odmienne stanowisko wobec
dylematów, przed którymi stan a Polska w 1945 r. Wy czy  nale y z tego
komunistów, którzy ze wzgl du na przes anki ideologiczne i zale no
organizacyjn , identyfikowani byli ze Zwi zkiem Radzieckim. Podzia y te
przebiega y niezale nie od ró ni  ideologicznych wywodz cych si  jeszcze z
okresu mi dzywojennego mi dzy nacjonalistami, socjalistami, ludowcami, czy
chrze cija skimi demokratami10. Pierwsz  orientacj  stanowili tzw. „niez omni”,
którzy uwa ali, ze powojenny uk ad si  nie zapewni pokoju i pr dzej czy pó niej
stanie si  ród em nowych konfliktów, w tym by  mo e trzeciej wojny
wiatowej.  Nie  wierzono  w  mo liwo ci  wspó pracy  z  komunistami  i  w  wolne

wybory do Sejmu Ustawodawczego w kraju kontrolowanym przez Moskw .
D ono do przed u enia ci g o ci pa stwowo ci polskiej z rz dem RP na

6 Cz. uczak, Polska i Polacy w drugiej wojnie wiatowej, Pozna  1993, s. 685-686.
7 K. Kersten, Repatriacja ludno ci polskiej po II wojnie wiatowej, Wroc aw 1974, s. 225-251.
8 K. Kersten, Spo ecze stwo polskie na prze omie wojny i pokoju, „Kultura i spo ecze stwo”,

t. XXXIII, nr 2, Warszawa 1989, s. 88-89; ta , Mi dzy wyzwoleniem a zniewoleniem Polska
1944-1956, Londyn 1993, s. 12.

9 K. Kersten, Mi dzy …, s. 12.
10 Tam e, s. 17-18.
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uchod stwie w Londynie. G ównymi rzecznikami tej orientacji byli: prezydent
RP W adys aw Raczkiewicz (1885–1947), rz d Tomasza Arciszewskiego (1877–
1955), generalicja na czele z W adys awem Andersem (1892–1970) i
Kazimierzem Sosnkowskim (1885–1969), cz  elity intelektualnej na
uchod stwie, jaki i w podziemiu w kraju. Zapleczem politycznym zarówno na
uchod stwie, jak i w kraju by o Stronnictwo Narodowe, cz  socjalistów,
ludowców, czy NSZ11. Najbardziej znanym przedstawicielem drugiej orientacji
by  Stanis aw Miko ajczyk (1901–1966). Odrzuca  on prawdopodobie stwo
nowej wojny oraz uwa a , e utrzyma si  wspó praca wielkich mocarstw, a
Polska jak i cala Europa rodkowo-Wschodnia b dzie terenem cierania si
wp ywów Anglosasów i Zwi zku Radzieckiego. Opowiada  si  za partnerskimi
stosunkami ze Zwi zkiem Radzieckim. Uwa a , e silny ruch ludowy b dzie
uznany przez Józefa Stalina (1878–1953) za jedn  z licz cych si  si
politycznych w Polsce. Wierzy , ze przy poparciu Anglosasów wygra wybory
parlamentarne w kraju12. Podobnym jak Miko ajczyk z udzeniom zadawala si
ulega  hierarchia Ko cio a katolickiego na czele z prymasem Augustem
Hlondem (1881–1948) i arcybiskupem krakowskim Adamem Sapieh
(1867–1951), chocia  Stolica Apostolska przejawia a wrogi stosunek do Zwi zku
Radzieckiego13. Niektórzy dzia acze podziemia w tym przywódcy I Komendy
Zrzeszenie „Wolno  i Niezale no ” na czele z p k. Janem Rzepeckim
(1899–1983), by ym szefem BiPu KG AK, popiera o polityk  Miko ajczyka.
Udziela  im wsparcia bez porozumienia z rz dem RP w Londynie pozostaj cy na
uchod stwie i dysponuj cy du ymi funduszami gen. Stanis aw Tatar
(1896–1980)14.

Trzeci  orientacj  tworzyli ludzie, którzy mimo niech ci do komunistów
i  obaw  wobec  Zwi zku  Radzieckiego  godzili  si  z  faktem  jego  dominacji  w
Polsce i z tym, e to Stalin wyznacza zakres wolno ci i suwerenno ci.
Stanowisko takie zajmowa a du a cz  socjalistów z tzw. koncesjonowanej
PPS, na czele z Edwardem Osóbk -Morawskim (1909–1997), czy Józefem
Cyrankiewiczem (1911–1989), wielu intelektualistów, jak np. Jaros aw

11 A. Pragier, Czas przesz y dokonany, Londyn 1996, s. 905-920; E .Raczy ski; W sojuszniczym
Londynie. Dziennik ambasadora 1939-1945, Londyn 1960, s. 293-350; K. Kersten, Ja ta w
polskiej perspektywie, Londyn 1988, s. 101-236; Z. Wo niczka, Zrzeszenie Wolno  i
Niezawis o , Warszawa 1992, s. 125-171; ten e, Trzecia …, s. 53-126.

12 A. Paczkowski, Stanis aw Miko ajczyk czyli kl ska realisty (zarys biografii politycznej),
Warszawa 1991, s. 117-138.

13 J. aryn, Stolica Apostolska wobec „ziemnej wojny” (w pierwszych latach po II wojny
wiatowej), „Dzieje Najnowsze”, 1997, nr 2, s. 45-52.

14 Z. Wo niczka, W adze komunistyczne wobec emigracji londy skiej w latach 1945-1956,
w: Pary  – Londyn –Monachium – Nowy Jork. Powrze niowa emigracja niepodleg o ciow  na
mapie kultury nie tylko polskiej. Red. Violetta Wejs-Milewska i Ewa Rogalewska, Bia ystok
2009, s. 444-446.
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Iwaszkiewicz (1894–1980), czy niektórzy dzia acze katoliccy, np. tworz cy
grup  „Dzi  i Jutro”, a nast pnie PAX.

W Londynie polskie elity polityczne i wojskowe utrzymywa y
dotychczasowe struktury, tworz c tzw. „pa stwo na uchod stwie”, które
stanowi o kontynuacj  struktur funkcjonuj cych w czasie wojny. W ten sposób
podtrzymywano istnienie Drugiej Rzeczypospolitej stanowi cej alternatyw  dla
struktur pa stwowych powo anych w kraju. Wojenni uchod cy i emigranci
powojenni byli przekonani, e to oni w a nie reprezentuj  suwerenn
pa stwowo  polsk . Odwo ywano si  tutaj do konstytucji z 23 kwietnia 1935 r.,
na mocy której w adza rz du RP na uchod stwie by a legalna. Natomiast rz dom
komunistów w Polsce odmawiano legalno ci i uwa ano je za uzurpatorskie.
Funkcjonowanie „pa stwa na uchod stwie” traktowano jako alternatyw  dla
zniewolonego kraju, a emigracj  niepodleg o ciowa by a w rzeczywisto ci
g osem wolnej Polski w wolnym wiecie. Nadal utrzymywano stosunki
mi dzynarodowe z wieloma krajami, na urz dzie prezydenta pozostawa
W adys aw Raczkiewicz, Tomasz Arciszewski by  premierem. Tak e Rada
Narodowa spe nia a rol  forum dyskusyjnego przedstawicieli ugrupowa
politycznych. Zachowa y swoje znaczenie najwa niejsze partie polityczne: PPS,
SN, SP, PSL oraz powsta y nowe: Polski Ruch Wolno ciowy Niepodleg o  i
Demokracja oraz Liga Niepodleg o ci Polski skupiaj ca pi sudczyków. Spoisto
emigracji rozbija y niestety wewn trzne spory, które nasili y si  po mierci
prezydenta Wac awa Raczkiewicza w 1947 r.15

W kraju do roku 1947 kontynuowano elementy istniej cego w czasie
wojny tzw. „pa stwa podziemnego”, utrzymywano sie  konspiracji cywilnej i
wojskowej. Wydawano podziemn  pras . Dzia acze funkcjonuj cych w
podziemiu partii i organizacji oceniali ówczesn  sytuacj  polityczn  oraz
tworzyli programy nowej demokratycznej Polski16. Wymieni  mo na tutaj w ród
wielu pi sudczyka Wac awa Lipi skiego (1896–1949)17, endeka W odzimierza
Marszewskiego (1891–1948), czy socjalist  Zygmunta Zaremb  (1895–1967)18.

By o to w pewnym sensie utrzymanie sytuacji istniej cej w czasie wojny.
Natomiast po 1947 r., tj. po rozbiciu legalnej pozycji podziemia
niepodleg o ciowego w kraju jedyn  si  niezale n  do komunistów pozosta
Ko ció  katolicki. Wzros o natomiast znaczenie emigracji b d cymi jedynymi
enklawami polskimi nie zdominowanymi przez re im w Warszawie.

Podziemie w kraju, jak i wychod stwo w Wielkiej Brytanii stworzy y
przeciwwag  dla systemu narzucone przez Moskw  w Polsce zarówno przez sam
fakt istnienia, jak i poprzez tworzenie koncepcji budowy wolnego

15 S. Kilian, Polityka polska Tadeusza Bieleckiego, w: My l polityczna na wygnaniu…, s. 35.
16 Z. Wo niczka, Trzecia…, s. 86.
17 M. Ga zowski, Wzór pi sudczyka. Wac aw Lipi ski 1896-1949. o nierz, historyk, dzia acz

polityczny, Warszawa 2001.
18 Z. Zaremba, Listy 1946-1967, (oprac.) Olena Blatonowa i Andrzej Friszke, Warszawa 2000.
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demokratycznego pa stwa. By y one w du ym stopniu kontynuacj  struktur i
programów wywodz cych si  z okresu Drugiej Rzeczpospolitej.

***

Polscy komuni ci byli zale ni od Zwi zku Radzieckiego zarówno pod
wzgl dem personalnym, organizacyjnym, jak i ideologicznym. Propagowali
swoj  w asn  wizje „nowej Polski”, ró ni c  si  jednak w zale no ci, do jakich
frakcji nale eli jej propagatorzy. Dzia acze wywodz cy si  z dawnej KPP, w ród
których wielu wojn  sp dzi o w ZSRR, brali udzia  w tworzeniu Armii Polskiej
w ZSRR i przybyli wraz z ni  w charakterze wyzwolicieli. Od stycznia 1944 r.
tworzyli Centralne Biuro Komunistów Polskich. Wychowani zostali w duchu
rewolucyjnym i internacjonalistycznym Mi dzynarodówki Komunistycznej. Nie
widzieli potrzeby tworzenia odr bnego polskiego pa stwa. Internacjonalizm
rozumieli jako rezygnacj  z tzw. polskiej specyfiki, któr  traktowali jako
pozosta o ci polskiego nacjonalizmu. Wzorowali si  na Zwi zku Radzieckim
przy budowie pa stwa socjalistycznego nad Wis . Program PPR, w którym
nawo ywano do tradycji narodowych i demokratycznych traktowali jako zabieg
taktyczny z czasów wojny, który po jej zako czeniu nale a o odrzuci . Niektórzy
chcieli nawet przekszta cenia Polski w 17 republik  ZSRR. Byli stalinowcami i
wzorowali si  na do wiadczeniach sowieckich. Nie dbali o poparcie polskiej
opinii publicznej, bowiem w adza ich od niej nie zale a a, tylko od woli Stalina.
Czo owymi przywódcami tego nurtu byli: Boles aw Bierut (1892–1956), Jakub
Berman (1901–1984), Hilary Minc (1905–1974), Roman Zambrowski (1909–
1977), Edward Ochab (1906–1989) i Stanis aw Radkiewicz (1903–1987)19.

Drug  grup  tworzyli przywódcy konspiracyjnej PPR w kraju na czele z
W adys awem Gomu k  (1905–1982). Byli oni bardziej wyczuleni na specyfik
narodow  i starali si  ni  bardziej kierowa  ni  zasadami internacjonalizmu.
Nawi zanie do tradycji rewolucyjnych i narodowych, które dokonali w czasie
wojny traktowali jako rzeczywisty i trwa y zwrot w dziejach ruchu. Powa nie
traktowali has a budowy samodzielnego, niepodleg ego, demokratycznego
pa stwa polskiego. Dla realizacji tego celu gotowi byli i  na kompromisy, aby
tylko zyska  sojuszników i szersze wsparcie spo eczne. Opracowano wi c plan
reform maj cy to poparcie spo eczne pozyska 20. Natomiast sojuszników
szukano na lewicy PPS i ruchu ludowego21. Przywódcami tego nurtu byli:
W adys aw Gomu ka, W adys aw Bie kowski (1906–1991), Zenon Kliszko
(1908–1989), Marian Bary a (1899–1970), Aleksander Kowalski (1908–1951),
Ignacy Loga-Sowi ski (1914–1992).

19 Cz. Koz owski, Namiestnik Stalina, Warszawa 1993.
20 H. S abek, Polityka agrarna PPR. Geneza i realizacja, Warszawa 1967.
21 A. Werblan, W adys aw Gomu ka. Sekretarz generalny PPR, Warszawa 1988 r.



156

W sumie komuni ci narzucali spo ecze stwu struktury organizacyjne i
ideologie cz sto obce polskiej tradycji. Proponowali wizj  pa stwa b d cego
zaprzeczeniem Drugiej Rzeczypospolitej i zasadom demokracji. Lansuj c si
jako jedyny reprezentant interesów narodu polskiego, odmawiali tego rz dowi
RP na uchod stwie w Londynie22.

***

Oceny powojennej rzeczywisto ci, w jakiej znalaz a si  Polska dokonana
przez obóz demokratyczny i komunistów by y odmienne. Oceniano zarówno
sytuacj  wewn trzn  kraju, jak i jego granice. Obóz demokratyczny widzia
Polsk  jako kraj zniewolony znajduj cy si  pod dominacj  Moskwy. Rz d RP na
uchod stwie oraz zwi zane z nim instytucje polityczne i wojskowe tak e w kraju
g osi y, e kraj przeszed  spod okupacji niemieckiej pod okupacj  sowieck .
Maria D browska (1889–1965) w dniu 27 stycznia 1945 r. pisa a w swoim
dzienniku: „To, co teraz zrobiono z Polsk , przechodzi wszystko, co znane jest w
dziejach jako cynizm i narzucenie narodowi obcej woli przemoc . I pomy le , e
ten nieszcz sny naród po pi ciu latach tak straszliwych ofiar, takiej niez omnej
walki i pracy podziemnej przeciw Niemcom nie ma nawet tej satysfakcji, eby
historie tej cudownej walki i pracy, ofiar ujawni  i laurem uwieczni ”23.
Przywódcy polskiego podziemia niepodleg o ciowego w kraju jak i w adze
„pa stwa na uchod stwie” tj. prezydent, rz d i stronnictwa polityczne sta y na
stanowisku przywrócenia Polsce pe niej niepodleg o ci24. Jej warunkiem mia o
by  wycofanie z kraju wojsk sowieckich oraz przeprowadzenie wolnych
wyborów parlamentarnych.

Wa ny dla si  podziemia by  stosunek do komunizmu i systemu
sprawowania przez nich rz dów w Polsce. Uwa ano, e zmiany polityczne, jakie
zasz y w kraju po wojnie by y wynikiem podzia u Europy na strefy wp ywów.
Podkre lano, e komunizm jest obcy polskiej tradycji i zosta  mu narzucony
przez o cienne mocarstwo. PPR, a pó niej PZPR traktowano jako parti
komunistyczn , niemaj c  szerszego oparcia w ród Polaków i b d c  jedynie
instrumentem Moskwy. Cz onków PPR postrzegano jako zdrajców.

22 Gomu ka w sprawozdaniu politycznym wyg oszonym na I Zje dzie Polskiej Partii Robotniczej w
grudniu 1945 r. mówi , e „emigracyjny rz d Polski nie reprezentowa  interesów narodu.
Polityka tego rz du mia a wy cznie na oku interesy w skiej warstwy ro nego rodzaju
wyzyskiwaczy. Niepodleg o  Polski by a dla reakcji zawsze zagadnieniem wtórnym”. W.
Gomu ka, W walce o demokracje ludow , ód  1947, s. 252.

23 M. D browska, Dzienniki powojenne 1945-1949. Wybór, wst p i przypisy Tadeusz Drewnowski,
Warszawa 1966, s. 44.

24 Zob. D. Matelski, Losy insygniów w adzy Drugiej Rzeczypospolitej (11 grudzie  1922 – 22
grudzie  1990), w: Ksi ga jubileuszowa prof. Lecha Wyszczelskiego, Siedlce 2012.
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Negatywny obraz powojennej rzeczywisto ci przeciwstawiano w asnym
programom, w których kre lono obraz Polski demokratycznej i zwi zanej z
Zachodem.

Z materia ów opracowanych w kraju i przes anych na Zachód
szczególnie wa ny by Memoria  do Rady Bezpiecze stwa ONZ. Zosta  on
bowiem skierowany nie do rz du RP w Londynie, ale do organizacji
mi dzynarodowej, co mia o mu nada  wi kszy zasi g i znaczenie. Odwo ywa
si  do artyku u 34 Karty ONZ, który traktowa  o akcie agresji i powstaniu
ogniska zapalnego zagra aj cego pokojowi. Memoria  opracowany przez p k.
Wac awa Lipi skiego, a nast pnie zatwierdzony przez przedstawicieli
pozostaj cych w podziemiu stronnictw zgrupowanych w Komitecie
Porozumiewawczym Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej
(KPODPP), zosta  ostatecznie zredagowany i zaopatrzony w aneksy w Biurze
Studiów II Zarz du G ównego WiN-u w Krakowie25. Memoria  do Rady
Bezpiecze stwa ONZ sk ada  si  z nast puj cych cz ci: cz  pierwsza: Akt
agresji Zwi zku Sowieckiego wobec Polski, wg. Art. 1 Karty Narodów
Zjednoczonych, druga: Naruszenie niezawis o ci i ca o ci pa stwa polskiego,
trzecia: Pogwa cenie podstawowych praw cz owieka i zasadniczych praw
wolno ciowych oraz czwarta: Sytuacja w Polsce zagra a pokojowi i
bezpiecze stwu wiata. Do tego za czone by y aneksy zawieraj ce fragmenty
dokumentów kierownictwa partii (PPR) i bezpiecze stwa (UB, MO) czy
Sowietów (Armii Czerwonej, NKWD)26. Niektórzy badacze jak Krystyna
Kersten (1931–2008) czy Tadeusz enczykowski (1907–1997), kwestionowali
wiarygodno  cz ci aneksów przypuszczaj c, ze by y one spreparowane
zarówno przez MBP jak i dzia aczy WiN27.

Memoria  do ONZ pokazywa  tragiczne po o enie narodu polskiego w
kraju, gdzie panowa  terror NKWD i UB, dokonuje si  skrytobójczych mordów,
aresztowa  i pacyfikacji. Podkre lano, ze partia komunistyczna (PPR) sprawuje
w adze nie z woli narodu, ale z woli Zwi zku Radzieckiego. Zwracano uwag  na
powszechny stan niepewno ci ycia i mienia, którego do wiadczaj  uczciwi
ludzie oraz brak wszelkich swobód obywatelskich. Argumentowano, e w Polsce
nie przestrzega si  og oszonych w Karcie Atlantyckiej podstawowych wolno ci
w nast puj cej formie: „Poniewa  Naród Polski nie posiada w asnego Rz du, bo
Rz d Warszawski z o ony w przewa aj cej wi kszo ci z delegowanych przez
ZSRR do tego celu komunistów – reprezentuje interesy sowieckie w Polsce i
rosyjsk  a nie polsk  racj  stanu – dlatego tez imieniem Narodu Polskiego,
imieniem polskiej racji stanu, wyst puje niniejszym polski Ruch
niepodleg o ciowy. Ruch ten reprezentuje 95 proc. spo ecze stwa polskiego w

25 Z. Wo niczka, Zrzeszenie…, s. 195.
26 Zrzeszenie Wolno  i Niezawis o  w dokumentach, t. II Wroc aw 1997, s. 51-100, nr 140

Memoria  WiN-u do Rady Bezpiecze stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
27 Z. Wo niczka, Zrzeszenie…, ,s. 195.
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kraju i na emigracji, skupiaj c w swych szeregach trzon Narodu Polskiego i
ocala e z pogromu niemieckiego bohaterskie kadry bojowników o wolno
Ojczyzny, g ównie Polskiej Armii Krajowej i wszelkich innych organizacji
niepodleg o ciowych o demokratycznym, a nie komunistycznym
wiatopogl dzie”28.

Komuni ci akceptowali dokonany w Ja cie podzia  Europy i zwi zane z
tym ograniczenia suwerenno ci. W adys aw Gomu ka – sekretarz generalny KC
PPR, stara  si  jedynie rozlu ni  nieco zale no  od Moskwy. Na I Zje dzie
partii w grudniu 1945 r. polemizowa  z tymi, którzy g osili, e w kraju panuje
system monopartyjny lub dyktatura PPR. Przekonywa , e jest system
demokratyczny, wielopartyjny. Podstaw  demokracji mia  by  sojusz PPR z PPS.
Krytykowa  Miko ajczyka i tzw. obóz reakcji za d enie do odbudowy
przedwojennego sytemu politycznego i w asno ciowego29.  Dowodzi ,  e
budowanie nowego ustroju dokona si  za pomoc  innych metod od tych, jakie
„jakie znalaz y zastosowanie w przebiegu rewolucji rosyjskiej w 1917 r.”30

Gomu ka rozwija  koncepcj  demokracji ludowej. Widzia  j  jako etap
przej ciowy od kapitalizmu do socjalizmu. Mia  on si  ró ni  zarówno od ustroju
w ZSRR jak i od kapitalizmu. Mia a to by  trzecia droga, tzw. „polska droga do
socjalizmu”31.

Komuni ci wchodz c w sk ad TRJN szkalowali rz d RP na uchod stwie
oraz zwi zane z nim osoby. Na przyk ad w wydanym w sierpniu 1945 r. przez
Oddzia  Propagandy G ównego Zarz du Polityczno-Wychowawczego
S owniczku politycznym dla o nierzy pisano, e gen. W adys aw Anders „by
zwi zany z klik  pi sudczykowsk . Na stanowisku d-cy dywizji polskich w
ZSRR wskrzesi  najgorsze praktyki sanacyjne. Prze ladowa  demokratycznych
o nierzy i oficerów. W momencie ofensywy niemieckiej na Stalingrad (lato

1943 r.) haniebnie wyprowadzi  dywizje polskie na piaski Persji, na
bezu yteczna tu aczk ”32. Podobnie negatywnie oceniano premiera Tomasza
Arciszewskiego, prezydenta W adys awa Raczkiewicza, czy gen. Tadeusza Bora-
Komorowskiego (1895–1966). Temu ostatniemu zarzucano hamowanie walki z
okupantem „stanie z broni  u nogi”, „wywo anie” powstania warszawskiego oraz
haniebne skapitulowanie, czego rezultatem by o wydanie „ o nierzy i ludno
cywiln  na pastw  wroga”33.

Rz d RP na uchod stwie, jak i podziemie niepodleg o ciowe w kraju
okre lano jednym terminem – „reakcja”. Dowodzono, ze obóz reakcji wyst puje

28 Zrzeszenie Wolno  i Niezawis o  w dokumentach…, t. II, s. 51-100, nr 140 Memoria  WiN-u do
Rady Bezpiecze stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, s. 100.

29 W. Gomu ka-Wies aw, Ku nowej Polsce. Sprawozdanie polityczne i przemówienie wyg oszone
na I Zje dzie PPR, Warszawa 1946, s. 115-116.

30 A. Burda, Przymrozki i odwil e. Wspomnienia z lata 1945-1957, Lublin 1987, s. 66-67.
31 A. Werblan, W adys aw Gomu ka.., s. 312.
32 S owniczek polityczny dla o nierzy, sierpie  1945 (brak miejsca wydania), s. 5.
33 Tam e, s. 9.
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przeciwko post powi, walczy o w adze i przywileje dla garstki mo nych kosztem
upo ledzenia n dzy i ciemnoty szerokich mas. Najjaskrawszym wyrazem reakcji
jest faszyzm. Polska reakcja doprowadzi a do kl ski wrze niowej 1939 r., a
potem zgrupowawszy si  wokó  tzw. »rz du« londy skiego, usi owa a
bezskutecznie hamowa  walk  o wyzwolenie kraju, id c na r k  hitleryzmowi.
Resztki tych hitlerowskich najmitów do dzisiaj prowadz  gdzieniegdzie
bandyck  robot , zabijaj c zza w g a o nierzy polskich i radzieckich, dzia aczy
demokratycznych i niewinna ludno . Walka z reakcj  jest walk  o spokój i ad
wewn trzny, którego tak pragnie ca y naród”34.

Dzia acze obozu demokratycznego w zasadzie nie akceptowali lub z
du  rezerw  odnosili si  do nowych granic Polski. Wielu da o tak e
uniewa nienia postanowie  konferencji w Ja cie (luty 1945 r.), co rozumiano
jako powrót do przedwojennych granic na wschodzie, tj. Polski z Wilnem i
Lwowem. Akceptowano natomiast granic  zachodni  na Odrze i Nysie
u yckiej. Nie traktowano jej jednak jako rekompensaty za utracone ziemie

wschodnie, jak to widzia y mocarstwa „Wielkiej Trójki” w Teheranie (1943 r.)
czy Ja cie (1945 r.). W nowej granicy zachodniej emigracja, jak i podziemie w
kraju, widzia y powrót Polski na stare piastowskie ziemie i zado uczynienie za
zbrodnie hitlerowskie. Now  granic  postrzegano tak e jako wa ny czynnik
bezpiecze stwa i rozwoju gospodarczego kraju35.

Nie chciano przyj  tzw. koncepcji rekompensaty dowodz cej, e ziemie
te otrzymali my za ziemie wschodnie. Organ WiN-u „Honor i Ojczyna” z
pa dziernika 1946 r. pisa : „Polski Zachód i Polski Wschód – stanowi  dwa
niezale ne od siebie zagadnienia. Odra i Nysa to nasz udzia  w zwyci stwie nad
Niemcami. To cz  rekompensaty za sze  lat walki i cierpie ,
bezkompromisowo ci i wyrzecze . Bug – to nasza krzywda. To akt nieprzyja ni
i agresji ze strony ZSRR w najtrudniejszym momencie przeciwstawienia si
germa skiemu najazdowi”36.

Najwi cej emocji budzi a narzucona Polsce granica wschodnia i
zwi zane z tym konsekwencje. Postrzegano to w kategoriach zdrady sojuszników
i tragedii narodowej. Nie chciano si  z tym pogodzi , chocia  rozumiano
potrzeb  dobrych stosunków z Rosj 37.

Zygmunt Zaremba, jeden z przywódców PPS-WRN, autor m.in. pracy III
Rzeczypospolita podkre la , e PPS nie entuzjazmowa a si  traktatem ryskim
niemniej jednak broni a do ostatka integralno ci terytorialnej Rzeczypospolitej.

34 Tam e, s. 35.
35 Z. Zaremba, Listy 1946-1967…
36 „Honor i Ojczyzna”, nr 9-10, 1946; CA MSW, Prasa, sygn. 128; Z. Wo niczka, Zrzeszenie

Wolno  i Niezawis o …, s. 142.
37 Z. Wo niczka, Polskie podziemie niepodleg o ciowe wobec ZSRRR w latach 1944-1947,

w: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Ksi ga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi.
Red. H. Kocój, R. Ma ek i M. Szczerbi ki, Gorzów Wlkp. 2006, s. 299-319.
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Pisa : „Przegrali my te sprawy. Przegrali my ca  koncepcj  wojny zwyci skiej u
boku sprzymierzonych /…/. Chcieli my zmienia  pa stwo i urz dza  je wed ug
nowych zasad. Historia nakazuje nam budowa  nowe pa stwo na zupe nie
nowym terytorium”38.

Nieprzejednane stanowisko wobec utraty kresów prezentowali dzia acze
obozu narodowego, którzy nie tylko nie akceptowali narzuconej nam granicy
wschodniej, ale snuli plany ekspansji na wschód po oczekiwanym rozpadzie
ZSRR w wyniku wojny z Zachodem. W opracowanym na jesieni 1945 r.
dokumencie pt. „Cel, strategia, taktyka i moralna postawa ruchu” pisano, e ruch
narodowy b dzie d y  do zlikwidowania okupacji sowieckiej i ze nie uznaje
adnych zmian terytorialnych na niekorzy  Polski”39. Nie akceptowano linii

Curzona jako nowej granicy Polski na wschodzie.
Inne stanowisko w sprawie granicy wschodniej zajmowa  Jerzy Giedroyc

(1906–2000) i „Kultura”. Uwa a , e nale y uzna  poja ta skie granice Polski w
tym lini  Curzona i na tej p aszczy nie budowa  dobre stosunki z Ukrai cami i
Bia orusinami, czy Litwinami. Dla niego wa niejsza od granic by a wspólna
walka narodów Europy rodkowo-wschodniej o wolno 40.

Komuni ci nowy kszta t terytorialny Polski uznawali za konieczno
dziejow . Przyjmuj c sowiecki punkt widzenia dowodzili, e kresy wschodnie
by y w wi kszo ci zamieszka e przez Ukrai ców i Bia orusinów, a ich
mieszka cy mieli prawo po czy  si  z reszta narodu.

Lini  Curzona uznano za jedyn  sprawiedliw  granic  polsko-radzieck .
„Naród polski uznaje lini  Curzona, gdy  nie chce uciska  innych narodów, a w
trwalej przyja ni ze Zwi zkiem Radzieckim widzi gwarancje bezpiecze stwa
przed napadami niemieckimi. Na podstawie umowy mi dzy Polsk  a
Republikami radzieckimi – Ukrai sk , Bia orusk  i Litewsk  – ca a ludno  tych
ziem przesiedla si  do Polski”41.

Mniej kontrowersji budzi a granica zachodnia. Obóz demokratyczny
akceptowa  przy czenie ziem zachodnich, ale nie jako rekompensat  za kresy.
Przesuni cie granicy na Zachód traktowano jako zado uczynienie za brodnie
hitlerowskie i sprawiedliwo  dziejowa. Nie budzi o to kontrowersji w ród elit
politycznych w kraju, jak i na wychod stwie, a tak e w szerokich kr gach
spo ecznych42. Komuni ci natomiast widzieli w nich rekompensat  za kresy

38 AAN, sygn.295/VII-193, Z. Zaremba, III Rzeczpospolita.
39 Z. Wo niczka, Polskie podziemie.., s. 309.
40 J. Giedroyc, Autobiografia na cztery r ce. Opracowa  Krzysztof Pomian, Warszawa 1996;

R. Habielski, Gra mo liwo ci. O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego, w: My l polityczna na
wygnaniu. Publicy ci i politycy polskiej emigracji powojennej, Red. Andrzej Friszke, Warszawa
1995, s. 139-162.

41 Tam e, s. 24.
42 Z. Wo niczka, Rz d polski na wychod stwie w Londynie i podziemie w kraju wobec przy czenia

Ziem Zachodnich i Pó nocnych w 1945 r., w: Historia i bibliografia. Ksi ga dedykowana
pami ci doktora Zdzis awa Konstantego Jagodzi skiego (1927-2001). Red. Janusz Fary  i Marek
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wschodnie. W cytowanym ju  s owniku dla o nierzy pisano, e granica na
Odrze i Nysie to „przywrócenie Polsce prastarych ziem polskich zagrabionych
ongi  przez Niemców. „Klika reakcyjna Raczkiewiczów i Arciszewskich
wyst powa a wbrew interesom Polski przeciwko s usznym naszym prawom.
Prawa nasze do tych ziem popiera Zwi zek Radziecki”43.

Jak powstanie przysz a Polska

W kraju i na uchod stwie starano si  wypracowa  teoretycznie najlepsze
metody dzia ania maj ce prowadzi  do obalenia komunizmu. „Polski” Londyn
sta  raczej na stanowisku, e w walce o niepodleg o  kraju wa n  a nawet
dominuj c  rol  odegra uchod stwo. Gen. W adys aw Anders i wielu innych
wojskowych i polityków liczy o na trzeci  wojn  wiatow . Nastrojom tym
sprzyja a „zimna wojna”, która przesz a w „gor c ” w okresie wojny w Korei
(1950–1953). Emigranci uwa ali, e konflikt dziel cy wiat nie jest konfliktem
cywilizacji pozaeuropejskich, lecz walk  demokracji z totalitaryzmem.
Oczekiwali, e w jej wyniku mocarstwa Zachodu rozbij  Zwi zek Radziecki i
Europa rodkowo-Wschodnia, w tym Polska, odzyska niepodleg o . Wówczas,
emigracja mia a wróci  do kraju i odegra  czo ow  role w budowaniu nowego
demokratycznego systemu spo eczno-politycznego. Oczekiwania na trzeci
wojnie wiatowa by o równie  bardzo silne w wielu kr gach podziemia
antykomunistycznego44.

Oczekuj c na trzeci  wojn , wychod stwo w Londynie z biegiem czasu
zamyka o si  w sobie i traci o kontakt z krajem. Nie starano si  te  zbytnio
wp ywa  na ich zmian . Pozostaje pytanie, czy miano ku temu mo liwo ci?

Inni przewidywali, e do wojny nie dojdzie. Przywódca PSL Stanis aw
Miko ajczyk udzi  si , e przy poparciu USA i Wielkiej Brytanii Polska
przekazana do sowieckiej „sfery wp ywów” zachowa wewn trzne swobody
demokratyczne i kontakty z Zachodem45. Podobnie uwa a  przywódca SP
Kazimierz Popiel46. Po sfa szowanych przez komunistów wyborach do Sejmu
Ustawodawczego w styczniu 1947 r., zniszczeniu w kraju legalnej opozycji i
podziemia niepodleg o ciowego, ca y ci ar dzia a  niepodleg o ciowych
przeniós  si  na uchod stwo. Wielu nadal oczekiwa o na trzeci  wojn  wiatowa,

Szczerbi ski, Gorzów Wlkp. 2005, s. 59-73. Zob. D. Matelski, Ko ció  katolicki wobec Ziem
Zachodnich i Pó nocnych Polski (1945-1995), w: Pomorze trudna ojczyzna? Kszta towanie si
nowej to samo ci 1945-1995. Red. Andrzej Sakson, Pozna  1996, s. 101-129.

43 S owniczek..., s. 15.
44 Z. Wo niczka, Trzecia..., A. Za mi ski, Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec mo liwo ci

wybuchu III wojny wiatowej 1945-1954, Bydgoszcz 2003.
45 A. Paczkowski, dz. cyt., s. 138-139.
46 A. Andrusiewicz, Stronnictwo Pracy 1937-1950. Ze studiów nad dziejami najnowszymi chadecji

w Polsce, Warszawa 1984; W. Bujak: Historia Stronnictwa Pracy 1937,1946,1950, Warszawa
1988.
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ale te  nie rezygnowa o z inspirowania demokratycznych ruchów wolno ciowych
nad Wis . Niektórzy z polityków uwa ali, e w walce o wolno  wi ksz  rol
b dzie odgrywa  kraj, ni  uchod stwo. Takie stanowisko w Londynie zajmowa
m.in. przywódca Polskiego Ruchu Wolno ciowego „Niepodleg o  i
Demokracja” (NiD) Rowmund Pi sudski (1903–1988). Dzia acze NiD-u z du ym
zainteresowaniem ledzili wyst pienia przeciw re imowi komunistycznemu w
kraju w latach 1956, 1968 czy 1970 i wiele sobie po nich obiecywali47. Podobnie
widzia  to Jerzy Giedroyc i jego wspó pracownicy z Instytutu Literackiego
uwa aj c, e czo ow  role w walce o niepodleg o  odegra kraj. Utrzymywanie
wi zi z Polsk  i wspieranie tworz cej si  tam opozycji demokratycznej sta o si
priorytetem. Dzia ania te prowadzono zarówno na p aszczy nie politycznej jak i
kulturalnej. Giedroyc cz sto osobi cie lub listownie kontaktowa  si  z wieloma
opozycjonistami i niezale nymi intelektualistami dzia aj cymi w kraju. Zwraca
uwag , e walk  o wolno  Polacy w kraju musz  prowadzi  razem z innymi
ujarzmionymi narodami bloku sowieckiego. Dlatego podkre la  to, co czy
(wspólna walka o wolno ) a nie, co dzieli. (np. granice)48. „Kultura” z biegiem
czasu sta a si  tak e forum niezale nej my li demokratycznej, w której
uczestniczyli nie tylko Polacy. Na jej amach publikowa  m.in. prof. Bohdan
Osadczuk (1920–2011), Ukrainiec, or downik pojednania i dialogu polsko-
ukrai skiego49. „Kultura” d y a do zmiany patrzenia na Rosj . Wed ug jej
redaktorów, nale a o Rosj  postrzega  nie jako ród o komunizmu, lecz jako
kraj, w którym yj  inteligentni ludzie tak e przez komunizm uciskani50.

Komuni ci uwa ali i byli zainteresowani tym, by Polska pozosta a w
sowieckiej strefie wp ywów. Przyjmowali w tym wzgl dzie punkt widzenia
Moskwy i bronili istniej cego status quo. Dawali temu wyraz rozbudowuj c
m.in. ruch obro ców pokoju. Nie wykluczali mimo tego w dogodnym momencie
ofensywy na Zachód51. W czerwcu 1946 r. Maksym Litwinow (1876–1951)
powiedzia  dziennikarzom zachodnim, e „zasadnicz  przyczyn  narastaj cych
konfrontacji jest panuj ca u nas koncepcja ideologiczna, e konflikt mi dzy
wiatem socjalistycznym a kapitalistycznym jest nieunikniony”52.

W kraju komuni ci d yli do przebudowy spo ecznej. Najpierw starali
si  zniszczy  istniej ce struktury, w tym przede wszystkim „reakcj ”, by
nast pnie zbudowa  nowe. Instrumentem dzia ania by  terror. Stalinowska teza o
„zaostrzaniu si  walki klasowej” prowadzi a do szukania fikcyjnych spisków,

47 P. Zi tara, My l polityczna Rowmunda Pi sudzkiego, w: My l polityczna na wygnaniu…., s. 119-
138. Zob. R. Juchnowski, Koncepcje federalistyczne Rowmunda Pi sudskiego, w: Europa
i integracja europejska w polskiej my li politycznej XX wieku, Wroc aw 2003.

48 J. Giedroyc, dz. cyt.
49 B. Osadczuk. Wielki kanclerz Rzeczypospolitej Czterech Narodów, „Tygodnik Powszechny”,

nr 39 z 24 wrze nia 2000, s. 11.
50 J. Giedroyc, dz. cyt.;  A. S. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura”, Wroc aw 1999.
51 Z. Wo niczka: Trzecia…, s. 277-284.
52 R. Coquest, Stalin, Warszawa 2000, s. 314.
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procesów pokazowych, itp. Wszystko to prowadzi o do wywalania psychozy
strachu i obezw adnienia spo ecze stwa terrorem. W Polsce wzorzec
przygotowany w Moskwie napotyka  na opór kulturowego pod o a. Stanowi a go
historia, tradycja, wierzenia, zbiorowa wiadomo  i mentalno  danego
spo ecze stwa. Niemniej jednak utrzymaniu komunizmu sprzyja  tak e fakt, e
ludzie i spo ecze stwa dostosowuj  si  do sytuacji, których nie mog  zmieni . W
tej sytuacji narzucona i pocz tkowo obca w adza po jakim  czasie „aklimatyzuje
si ”, zw aszcza, gdy sk ada si  z ludzi tej samej narodowo ci i traktuj cych
ideologie wybiórczo i oportunistycznie53.

Przysz a Polska – jaka b dzie?

Rz d gen. W adys awa Sikorskiego ju  pod koniec 1939 r. podkre la , e
przysz a Polska b dzie pa stwem demokratycznym, opartym na jak najszerszych
warstwach narodu. Starano si  tutaj przeciwstawi  dawnym rz dom sanacyjnym,
postrzeganym jako niedemokratyczne. Koncepcje te zosta y rozwini te w
styczniu 1942 r. przez Sikorskiego w przemówieniu wyg oszonym z okazji
otwarcia sesji nowo mianowanej Rady Narodowej54. Podobne zasady
sformu owa  rz d Stanis awa Miko ajczyka w sierpniu 1943 r.55.

Koncepcje wypracowane przez struktury Polskiego Pa stwa
Podziemnego by y w zasadzie zbie ne z g ównymi propozycjami rozwi za
ustrojowych prezentowanych przez Rz d RP i Rad  Narodow  dzia aj c  nadal
w Londynie.

W marcu 1944 r. w okupowanym kraju, podziemny parlament – Rada
Jedno ci Narodu (RJN), og osi a deklaracj  pt. O co walczy naród polski. G osi a
ona: „Odrodzona Rzeczpospolita nawi zuj c do swoich dawnych tradycji, oraz
zgodnie z idea ami demokratycznymi, oprze swój ustrój na systemie demokracji
parlamentarnej przy dzia aniu silnych rz dów”56. Po zako czeniu wojny wolna
Polska mia a oprze  swoj  polityk  na sojuszu z demokracjami zachodu oraz z
ZSRR, ale pod warunkiem „uznania z jego strony integralno ci przedwojennego
terytorium Rzeczypospolitej oraz zasady nieingerowania w sprawy

53 P. Wandycz, Wst p, w: Spór o PRL, Kraków 1996, s. 13.
54 „Rz d jest narz dziem w adzy i woli ogó u obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i jej dobru

powinien s u y . Wykluczony jest na przysz o  tryb rz dów jednostki, klik oraz wszelkich grup
oligarchicznych […] Polska b dzie pa stwem demokratycznym, opartym na równo ci
wszystkich obywateli bez ró nicy rasy, wyznania i narodowo ci wobec prawa i przed urz dami,
na poszanowaniu wolno ci jednostki i praw obywatelskich, wreszcie na poszanowaniu praw
narodowych mniejszo ci narodów s owia skich, litewskiej i ydowskiej.” Armia Krajowa
w dokumentach 1939-1945, t. VI (uzupe nienia), Londyn 1989, s. 215.

55 K. Przybysz, Polska my l polityczna 1939-1945…, s. 110.
56 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945,  t.  III  (kwiecie  1943 – lipiec 1944), Londyn 1976,

s. 364.
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wewn trzne”57. Postulaty te zosta y powtórzone w Odezwie Rady Jedno ci
Narodowej do Narodu Polskiego i Narodów Sprzymierzonych oraz Testamencie
Polski Podziemnej. Zwracano jednak uwag , e w wyniku zako czenia wojny
kraj nie odzyska  niepodleg o ci, bowiem by  okupowany przez Zwi zek
Radziecki. Dokumenty te przyj to w dniu 1 lipca, 1945 r., kiedy RJN ko czy a
swoja dzia alno 58. Przedstawione we wspomnianych dokumentach postulaty
nie straci y swojej aktualno ci przez wiele lat i sta y w du ym stopniu podstaw
programów walki o demokratyczn  i woln  Polsk  zarówno w kraju, jak i na
uchod stwie.

Obóz demokracji widzia  przysz  Polsk  jako kraj wolny, który wy oni
si  po upadku komunizmu. Natomiast dla komunistów przysz a Polska mia a
pozosta  w sowieckiej strefie wp ywów. W tej nowej socjalistycznej ojczy nie
po rozbiciu podziemia, opozycji czy ko cio a, mia o doj  do podporz dkowania
w adzy wi kszo ci spo ecze stwa.

Granice

Obóz demokratyczny akceptowa  polsk  granic  zachodni  i wyst powa
w jej obronie. Natomiast nie by o w polskim podziemiu niepodleg o ciowym w
kraju i polskim Londynie akceptacji dla granicy wschodniej. Niektórzy dzia acze
Stronnictwa Narodowego przewidywali, e po zako czeniu trzeciej wojny
wiatowej i rozpadzie ZSRR, b dzie trzeba prowadzi  polityk  faktów

dokonanych na Wschodzie. W instrukcji dla Organizacji Wewn trznej SN ze
stycznia 1946 r. pisano: „Zaj cie i zabezpieczenie granic jest najwa niejszym ze
wszystkich zada , jakie przed nami stoj ”59. Prezydium ZG SN w dniu 30
kwietnia 1946 r. podj o uchwa , w której pisano, e „minimum naszych da
granicznych na wschodzie, i to tylko jako taktyczny etap na drodze do
osi gni cia granicy ostatecznej, stanowi granica z r. 1939. Przy wykre laniu
granicy ostatecznej stoimy niezmiennie na gruncie granicy wschodniej, któr
postulowali my w okresie konspiracji przeciw niemieckiej”60. Tak daleko id ce
przesuni cia graniczne na Wschodzie uzasadniono: „Granica polsko-rosyjska
mo e le e  albo na Dnieprze – Teteriewie, albo na Bugu, a wi c oczywi cie nie
na Bugu. Nieustanna od pi setek lat agresja Rosji, odpychaj ca nas coraz dalej
na zachód i eksterminacja polsko ci w stopniu dorównuj cym a nawet wielu
momentach przewy szaj cym wyniszczenie polsko ci przez Niemców, sprawa,

57 Tam e, s. 363.
58 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. V (pa dziernik 1944 – lipiec 1945), Londyn 1981,

s. 475-484.
59 Tam e.
60 Tam e, s. 309.
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e wzgl dy strategiczno-obronne stanowi  wystarczaj ce uzasadnienie naszych
da  terytorialnych”61 .

Zygmunt Zaremba jeden z przywódców PPS-WRN, nie wyklucza  te , e
w przypadku rozpadu Zwi zku Radzieckiego, Polska winna d y  do
sprawiedliwego porozumienia i rozgraniczenia z narodami Litwy, Bia ej-Rusi i
Ukrainy przyjmuj c za punkt wyj cia stan zaludnienia z 1939 r. i terytorium
mi dzy Bugiem, a lini  Traktatu Ryskiego62.

Ustrój wewn trzny

Po wojnie w kraju dzia a a legalna opozycja oraz zmuszone pozostawa
w podziemiu si y polityczne i wojskowe. Tworzono programy, w których
kre lono obraz przysz ej Polski. Programy te by y kontynuacj  koncepcji
wypracowanych w okresie mi dzywojennym jak i pó niej.

PSL  i  SP  przyj y  poja ta ski  podzia  Europy,  a  tak e  zwi zane  z  tym
nowe granice Polski i jej zale no  do Moskwy. Stanis aw Miko ajczyk oraz
Karol Popiel (1887–1977) pocz tkowo s dzili, e w sferze wewn trznej uda si
zachowa  du e obszary niezale no ci. Godzili si  z dominacj  komunistów, ale
uwa ali, e mimo to uda si  zachowa  wiele elementów pluralizmu politycznego,
gospodarczego a przede wszystkim kulturalnego. Za trwa y element ycia
politycznego uwa ali funkcjonowanie silnej opozycji demokratycznej, w
gospodarce prywatnego handlu, rzemios a oraz rolnictwa. Ulegaj c koncepcjom
agraryzmu wielu dzia aczy PSL s dzi o, e to rolnictwo, a nie przemys  b dzie
si  nap dow  polskiej gospodarki. Widziano te  wa n  rol  ko cio a
katolickiego we wszystkich sferach ycia politycznego, gospodarczego i
kulturalnego. Miko ajczyk k ad c ponadto nacisk na utrzymanie dobrych
stosunków ze Zwi zkiem Radzieckim chcia  tym samym podwa y  istniej cy w
tej dziedzinie monopol ze strony komunistów. Wizje przysz ej Polski tworzone
przez dzia aj ce legalnie PSL i SP by y w du ej mierze dostosowywane do
ówczesnej sytuacji geopolitycznej, co zmusza o do daleko id cych
kompromisów. Miko ajczyk uwa a , e umo liwi to jego stronnictwu pozostanie
na scenie politycznej i zachowanie jak najwi cej obszarów wolno ci i kontakty z
Zachodem63. Podobnie uwa a  przywódca SP Karol Popiel64.

Z udzenia wobec komunistów pocz tkowo przejawia y tak e pozostaj ce
w konspiracji niektóre rodowiska PPS-WRN. Zygmunt Zaremba opracowa
koncepcje ustroju przysz ej wolnej demokratycznej Polski w broszurze pt.

61 Tam e.
62 Z. Wo niczka, Podziemna PPS-WRN..., s. 33.
63 A. Paczkowski, dz. cyt., s. 138-139.
64 A.  Andrusiewicz,  dz.  cyt.;  W.  Bujak, Historia Stronnictwa Pracy 1937,1946,1950,  Warszawa

1988.
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Trzecia Rzeczpospolita65. Rozwin  w niej tezy zawarte w wydanych w sierpniu
1941 r. za o eniach programowych PPS-WRN znanych jako Program Polski
Ludowej. Postulowa  budowanie w wolnej Polsce ustroju opartego na demokracji
parlamentarnej, z szeroko rozbudowanym samorz dem i ustawodawstwem
spo ecznym. W gospodarce obok w asno ci pa stwowej i prywatnej wa n  rol
mia a odgrywa  spó dzielczo . Program ten by  zbli ony do postulatów
g oszonych przez „koncesjonowan ” PPS Edwarda Osóbki-Morawskiego dlatego
Zygmunt Zaremba s dzi , e i on b dzie móg  legalnie dzia a  w kraju.
Oczekiwania te jednak okaza y si  nierealne i Zaremba w marcu 1946 r.
nielegalnie wyjecha  z kraju66.

Koncepcj  przysz ego pa stwa opracowywano w rodowisku akowskim,
którego  cz  na  czele  z  by ym szefem BiPu  KG AK –  p k.  Janem Rzepeckim
utworzy a we wrze niu 1945 r. Zrzeszenie Wolno  i Niezawis o  (WiN).
Popiera o ono PSL w walce o woln  Polsk  i, tak jak stronnictwo Miko ajczyka,
stara o si  „dopasowa ” do nowej rzeczywisto ci. Przychodzi o to tym atwiej, e
w rodowiskach dawnego BiP-u silne by y nastroje lewicowe. Wypracowane tam
koncepcje by y zbli one do deklaracji RJN z 15 marca 1944 r., O co walczy
Naród Polski, czemu dano wyraz z dokumentach programowych WiN-u: w
Regulaminie Zrzeszenia WiN za czonym do I Deklaracji Ideowej z 15 wrze nia
1945 r.67 W Drugiej Deklaracji Ideowej z marca 1946 r. pt. O wolno  obywatela
i niezawis o  pa stwa bardziej precyzyjnie okre lono kszta t kraju, o jaki
walczono. ród em w adzy w wolnej Polsce mia  by  naród, a krajem mia a
rz dzi  „wola wi kszo ci, z zachowaniem dla mniejszo ci prawa krytyki”68.
Wola narodu mia a by  ujawniania w wyborach powszechnych, równych,
tajnych i bezpo rednich. Do ycia politycznego mia y by  dopuszczone
wszystkie ugrupowania „stoj ce na gruncie zasad demokratycznych”69. W wolnej
Polsce mia a by  przestrzegana zasada podzia u w adzy i odpowiedzialno ci za
jej wykonanie70.

65 Z. Zaremba-Marcin, „Trzecia Rzeczpospolita”, Warszawa 1946 (nak adem autora), AAN, sygn.
295/VII-193.

66 Z. Wo niczka, Podziemna PPS- WRN w latach 1945-1948 (zarys dzia alno ci), „Zeszyty
Historyczne”, Pary  1995, s. 39-40.

67 W Regulaminie Zrzeszenia WiN za czonym do I Deklaracji ideowej z 15 wrze nia 1945 r.
pisano: „Celem zrzeszenia jest wywalczenie wprowadzenia w Polsce zasad demokracji
w zachodnioeuropejskim znaczeniu tego okre lenia. W ten sposób maj  by  uzyskane warunki
do swobodnej wewn trzpolitycznej walki o dusze i charakter Narodu Polskiego, o uzdrowienie
i unowocze nienie spo ecznego i gospodarczego ustroju Rzeczypospolitej oraz w a ciwe miejsce
i sprawiedliwe warunki rozwoju Narodu polskiego w rodzinie Narodów Europy”. Cyt. za:
Z. Wo niczka, Zrzeszenie ..., s. 162.

68 Tam e, s. 162.
69 Tam e.
70 Tam e.
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Cz  dzia aczy ruchu narodowego postuluj c potrzeb
demokratycznych przemian w wolnej Polsce jednak broni a warto ci narodowo-
katolickich i nie uznawa a kompromisów jak PSL czy PPS-WRN.

Stronnictwo Narodowe rozpowszechnia o w 1944–1945 Wytyczne
programowe ruchu narodowego w Polsce71. Pisano tam, e celem ruchu
narodowego jest wielka narodowa, katolicka Polska72. Podobne pisano w wielu
innych dokumentach, w tym pochodz cym z wrze nia 1945 r., zatytu owanym
Pod o e Ideowe Wytyczne programowe73. Podkre lano w nim: „Polska winna by
Rzeczpospolita demokratyczna. W adza nale y do narodu. Naród w adz  te
wykonuje przez swoich przedstawicieli wybranych na zasadach równego prawa
wyborczego. Zarówno w adze rz dowe, wykonawcze jak i ustawodawcze musz
dzia a  jawnie i by  pod kontrol  spo ecze stwa /…/”74.  Zwracano  uwag ,  e
demokracja „w naszym rozumieniu to zaprzeczenie rz dów jednej partii
(monopartii), to mo liwo  swobodnego rozwoju wszystkich ugrupowa
legalnych /…/”75.

Po sfa szowanych w styczniu w 1947 r. przez komunistów wyborach do
Sejmu Ustawodawczego rozwia y si  ostatnie z udzenia, co do dobrej woli
w adz. W tej sytuacji tworzenie programów id cych na kompromis z daniami
komunistów nie mia o sensu. W tej sytuacji ci nieliczni, którzy nadal dzia ali w
podziemiu (tj. IV Zarz d WiN-u, pozostaj ce w grupy socjalistów i narodowców)
kre lili zarysy programów nieodrzucaj cych wspó prac  z re imem
warszawskim. Tak by o w przypadku grupy dzia aczy tzw. IV Zarz du
G ównego WiN-u na czele z ukaszem Ciepli skim (1913–1951). Wówczas to,
Józef Rzepka (1913–1951), Mieczys aw Kawalec (1916–1951), Franciszek
B a ej (1907–1951) i Karol Chmiel (1911–1951) opracowywali koncepcje
ustroju wolnej Polski. Podkre lano demokratyczny charakter WiN-u, który
przeciwstawiano tzw. „Rz dowi Warszawskiemu”, ale i Stronnictwu
Narodowemu i rz dowi RP w Londynie, maj cemu jakoby wybitnie prawicowy
charakter. Precyzuj c ustrój wolnej kraju po upadku komunizmu pisano: „Polska
b dzie Rzeczpospolita demokratyczna. O losach pa stwa ma decydowa  ca y

71 L.  Kuli ska,  M.  Or owski,  R.  Sierchu a, Narodowcy my l polityczna i spo eczna obozu
narodowego w Polsce w latach 1944-1947, Warszawa-Kraków 2001, s. 43-55.

72 Ustrój pa stwa narodowego b dzie opiera  si  nie na klasach wzajemnie si  zwalczaj cych, nie
na dyktaturze jednej klasy nad ruga, lecz na spo ecze stwie zorganizowanym w autonomiczne
zwi zki zawodowe, gospodarcze i terytorialne „[..] Ruch narodowy, przez wprowadzenie do
ca ego ycia katolickich zasad spo ecznych, d y do reform gospodarczo- spo ecznych, do
zbudowania ustroju korporacyjnego, opartego na autonomicznych, zorganizowanych zawodach.
Na miejsce walki klas wprowadza si  solidna wspó prace klas dla dobra ogólnego”. Tam e,
s. 52.

73 Tam e, s. 56-62.
74 Tam e, s. 62.
75 Tam e, s. 63.
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Naród”76. Silna mia a by  w adza prezydenta „jako zwierzchnika pa stwa,
odpowiedzialnego przed Histori  i Narodem”77 (podobie stwo do konstytucji
kwietniowej z 1935 r.). Prezydent mia  by  wybierany przez ca y naród, a nie
przez parlament czy zgromadzenie konstytucyjne. Stoj c ponad wszystkimi
organami i instytucjami w pa stwie mia  powo ywa  rz d zale ny tylko od niego
i od narodu. Parlament mia  tylko podejmowa  ustawy z inicjatywy w asnej lub
rz dowej oraz kontrowa  prace rz du „pod wzgl dem celowo ci i dobra narodu”.
Miano ustanowi  niezawis o  s dów. W gospodarce planowano harmonijny
rozwój sektora pa stwowego, spó dzielczego i prywatnego. Zamierzano
podtrzyma  przeprowadzon  przez komunistów reform  roln  jedynie dokonuj c
jej korekty. Maj tki ko cielne zamierzano rozparcelowa  w porozumieniu z
Episkopatem i Watykanem. Opowiadano si  za ochrona interesów ludzi pracy i
rozbudowaniem opieki spo ecznej. Uznaj c wolno  wyznania domagano si
jednak „uprzywilejowanego stanowiska dla Ko cio a katolickiego ze wzgl du na
jego role w yciu narodowym”78. Przedstawiony program by  potem
modyfikowany i rozbudowany (wrzesie  1947) w „Tezach do programu
Polskiego Ruchu Odrodzenia Narodowego”, którzy zamierza  powo a  IV ZG
WiN. Zosta  on przes any do Londynu do Delegatury Zagranicznej WiN-u. W
Londynie niektóre koncepcje WiN-u cieszy y si  poparciem ze strony
powo anego na pocz tku 1945 r. na bazie rodowisk akowskich Polskiego Ruchu
Wolno ciowego „Niepodleg o  i Demokracja”79.

W ko cu lat czterdziestych uchod stwo pozosta o jedynymi licz cymi si
enklawami wolno ci. Nale y tutaj przypomnie  nazwiska polityków i
publicystów, którzy odegrali wa n  rol  w rozwoju my li politycznej
wychod stwa. Byli to: Tadeusz Bielecki (1901–1982), Adam Cio kosz (1901–
1978), Tadeusz Katelbach (1897–1977), Józef Mackiewicz (1902–1985), Juliusz
Mieroszewski (1906–1976), Rowmund Pi sudski, Adam Pragier (1886–1976),
Zdzis aw Stahl (1901–1987), Wojciech Wasiuty ski (1910–1994) i Zygmunt
Zaremba (w 1946 wyjecha  z kraju)80.

Mo na zaprezentowa  kilka pogl dów. Wed ug Wojciecha
Wasiuty skiego – dzia acza obozu narodowego – kluczem do systemu
politycznego by o poj cie narodu81. Uwa a , e idea narodowa nie jest
anachronizmem we wspó czesnym wiecie. W po czeniu z dynamizmem

76 Cyt. za: Z. Wo niczka, Zrzeszenie…, s. 167.
77 Tam e.
78 Tam e, s. 168.
79 Tam e, s. 169.
80 My l polityczna na wygnaniu. Publicy ci i politycy polskiej emigracji powojennej. Red. Andrzej

Friszke, Warszawa 1995.
81 Pisa : „Demokracja wymaga wspólnej woli, poczucia wspólnego bytu, wspólnej tradycji,

zbli onych reakcji uczuciowych, nadziei, wspólnej przysz o ci, s owem wymaga narodu.
Demokracja musi by  narodowa”. K. Kawalec, System polityczny Wojciecha Wasiuty skiego,
w: My l polityczna na wygnaniu…, s. 57.
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instytucji demokratycznych solidarno  narodowa mo e by  kluczem do
sukcesów ekonomicznych i politycznych. Jako przyk ad podawa  Japoni , która
mimo kl ski w drugiej wojnie wiatowej do czy a do najbogatszych pa stw
wiata82. Poj cie narodu by o kluczem do systemu politycznego. Natomiast w

tworzeniu poj cia narodu najwa niejsz  rol  odgrywa a religia i ko ció 83.
Tadeusz Bielecki – przywódca Stronnictwa Narodowego – k ad  nacisk na
budow  wolnej demokratycznej Polski, ale opartej o idee narodowe. Du  rol
polityczn  mia  w niej odgrywa  Ko ció  katolicki84.

Rozbudowane koncepcje ustrojowe wypracowywali socjali ci. Adam
Cio kosz uwa a , e alternatyw  dla komunizmu nie mog  by  re imy
autorytarne czy konserwatywne, ale demokracja parlamentarna85. Odrzuca
nadziej  na ewolucje re imów komunistycznych ku demokracji86. Na Zje dzie
Polaków w Wielkiej Brytanii odbytym w 1962 r. mówi : „Ca y ten system jest
chory, jego uzdrowienie nie jest mo liwe, ten system nale y usun  i zmieni  w
ca o ci”87. Zygmunt Zaremba natomiast pok ada  nadziej  w stopniowej ewolucji
systemu, poszerzaj cej ramy wolno ci. Wa nym narz dziem pobudzania tej
ewolucji mia  by  nacisk i dialog poprzez Mi dzynarodówk  Socjalistyczn .
Cio kosz odrzuca  to rozumowanie. Zaremba uwa a , e „walka o demokracj
rozgrywa  si  b dzie w kraju, a emigracja b dzie spe nia  role jedynie
wspomagaj ca”88. Póki to by o mo liwe stara  si  realizowa  swoj  koncepcj
dzia aj c w podziemiu, jednak w 1946 r. wyjecha  z kraju. Osiad  w Pary u,
gdzie w kwietniu 1947 r. w redagowanym przez siebie periodyku „ wiat o”
opublikowa  opracowywane jeszcze w kraju Tezy ideologiczne PPS89. „Cz
IV” tez po wi cona by a przysz emu ustrojowi Polski. Socjali ci opowiadali si
za ustrojem demokracji parlamentarnej, w której mia  by  rozbudowany
samorz d, uspo ecznione g ówne dzia y gospodarki, zreformowane rolnictwo,
rozwini ta inicjatywa prywatna w zakresie redniej i drobnej produkcji. Wolna
Polsk  widziano jako kraj, w którym s  suwerenne w adze w postaci sejmu,
prezydenta i rz du. Na scenie politycznej mia y znale  si  wszystkie
demokratyczne partie, mia o obowi zywa  pi cioprzymiotnikowe prawo
wyborcze. Mia  by  szeroki samorz d i kontrola spo eczna. Mówiono o
uspo ecznieniu kultury, demokratyzacji o wiaty polegaj cej m.in. na bezp atnym
szkolnictwie na wszystkich szczeblach. Postulowano reform  gospodarcz , na
mocy której mia y by  równouprawnione trzy sektory: pa stwowy, spó dzielczy i
prywatny. W r kach prywatnych mia y pozosta  rednie i ma e zak ady.

82 Tam e, s. 58.
83 Tam e, s. 61.
84 S. Kilian, Polityka…, s. 27-46.
85 A. Friszke, My l polityczna…, s. 73.
86 Tam e, s. 75.
87 Tam e, s. 83.
88 A. Siwik, Pogl dy polityczne Zygmunta Zaremby, w: My l polityczna na wygnaniu…, s. 95.
89 Tezy ideologiczne, „ wiat o”, Pary , kwiecie  1947.
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Przedsi biorstwa pa stwowe winny by  podane kontroli spo ecznej poprzez
system rad pracowniczych i zwi zki zawodowe. Inicjatywa prywatna mia a mie
swobod  dzia ania, natomiast banki w wyj tkiem drobnych winny by
kontrolowane przez pa stwo. Krytykowano reform  roln  przeprowadzana przez
PKWN, która nie zlikwidowa a przeludnienia wsi a stworzy a gospodarstwa
kar owate. Postulowano rozwi zanie tych problemów i wch oniecie nadmiaru
ludno ci przez rozwijaj cy si  przemys .

Zawarte w Tezach ideologicznych koncepcje Zaremby rozbudowywano z
biegiem lat, uwzgl dniaj c zmiany, jakie zasz y w Polsce po pa dzierniku 1956 r.
Efektem tych prac by a deklaracja Cele i zadania PPS przyj ta na Centralnej
Radzie Partii 17-19 listopada 1962 r. w Pary u90. Za o enia programu
socjalistycznego opiera y si  na kilku tezach. Po pierwsze, przyj cie z ca ym
narodem odpowiedzialno ci z utrzymanie pa stwa i obron  jego interesów, po
drugie uznanie za punkt wyj cia zmian ustrojowych, których skutkiem by o m.in.
zniesienie w asno ci kapitalistycznej. Podkre lano te , e socjalizm mo e by
realizowany tylko wiadomym wysi kiem mas ludowych, a nie biurokratycznej
dyktatury91. Budow  demokracji parlamentarnej widziano jako program
maksimum i zamierzano realizowa  go poprzez cele etapowe dostosowane do
aktualnych warunków. Bowiem Zaremba uwa a , e system komunistyczny
podlega g bokiemu i nieodwracalnemu procesowi przemian w „kierunku
dobrobytu i wolno ci”92. W tej sytuacji uwa a  za potrzebne popieranie w kraju
dzia alno ci Ko cio a oraz rewizjonistów w ruchu komunistycznym. Zaremba
wydawa  pismo pt. „Drogi”, które postrzega  jako „woln  trybun  polskiej
demokracji” i na amach którego zamieszcza  artyku y osób reprezentuj cych
ró ne opcje polityczne93.

Przywódca powsta ego w lutym 1945 r. w Londynie Polskiego Ruchu
Wolno ciowego „Niepodleg o  i Demokracja” (NiD) Rowmund Pi sudski
zwraca  uwag  na to, e jedn  z gwarancji niepodleg o ci Polski jest
demokracja94. Rozumia  j  przede wszystkim jako ugruntowanie wolno ci
cz owieka.95 Krytykowa  parodi  „demokracji” ludowej w PRL. Proponowa  dla
wolnej Polski „demokracj  spo eczno-gospodarcz ” opart  na wolno ci
politycznej i sprawiedliwo ci spo ecznej. Opowiadaj c si  za gospodark
planow , postulowa  szerokie uspo ecznienie, lecz przy zachowaniu minimum
w asno ci. Mia o to zabezpieczy  niezale no  materialn  jednostki. Zwraca

90 Tam e;· A. Siwik, Pogl dy…, s. 114-115.
91 Tam e, s. 115.
92 Tam e, s. 116.
93 Tam e, s. 117.
94 P. Zi tara, My l polityczna Rowmunda Pi sudzkiego…, s. 131-133.
95 Pisa , e „postulat niepodleg o ci, czyli niezale no ci pa stwowej oraz postulat demokracji, czyli

wolno ci cz owieka s  ze sob  nierozerwalnie zwi zane i dopiero cznie mog  zapewni
rzeczywist  wolno  narodowi”. R. Pi sudski, Dwudziestopi ciolecie 1945-1970, Londyn 1970,
s. 3-4.
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uwag  na rol , jak  odgrywa a w demokracji swoboda rozwoju kultury. W sumie
by a to wi c „demokracja trójwymiarowa”: polityczna, gospodarcza i kulturalna.
Postulowa  tak e stworzenie w parlamencie dwóch izb: politycznej i zawodowo-
gospodarczej. Ta druga mia a skupia  przedstawicieli organizacji, zawodów i
dyscyplin decyduj cych o rozwoju ekonomicznym kraju. Tak zbudowany
parlament sta by si  niejako reprezentantem dwóch cywilizacji: humanistycznej i
technologicznej, których symbioza jest niezb dna dla harmonijnego rozwoju
cz owieka96.

Kszta t przysz ej Polski jako republiki z dominuj c  rol  sejmu kre lili i
inni przywódcy oraz teoretycy emigracji londy skiej, a tak e wspó pracownicy
Jerzego Giedroycia, przede wszystkim Juliusz Mieroszewski97. Oryginalno
Mieroszewskiego i jego wyj tkowo  wynika a, wed ug Krzysztofa Pomiana, z
umieszczenia przeze  demokracji na szczycie hierarchii warto ci i uznaniu jej za
cel nadrz dny. czy  demokratyzm spo eczny ze zdecydowanym,
jednoznacznym, ideowo bezkompromisowym antykomunizmem. Rozumia  on
demokracj  jako ustrój, w którym tylko wygrane wybory daj  jednostce prawo
reprezentowania innych i wypowiadania si  w ich imieniu czy podejmowania
wa nych dla nich decyzji. Uwa a , e g ównym celem polityki polskiej winna
by  nie niepodleg o , lecz wolno , tzn. niepodleg o  ci le zespolon  z
demokracj 98. Mieroszewski przekonywa , e o w asnych si ach nie mo emy
odzyska  niepodleg o ci. Mo e to nast pi  tylko w przypadku zwyci stwa
krajów demokratycznych nad komunizmem99. Giedroyc uwa a , e nale y
ods oni  fa sz propagandy komunistycznej i pokaza  prawdziwy obraz ycia w
Zwi zku Radzieckim i krajach demokracji ludowej. Z drugiej strony nale a o
przeciwstawi  komunizmowi odpowiedni program. Prowadzi by on do
rozwi zania problemów gospodarczych i spo ecznych, których ten rozwi za  nie
umia . Koncepcja przywrócenia Polski przedwrze niowej, tak popularna w
„polskim Londynie” wed ug Giedroyca, nie mog a by  atrakcyjna dla m odego
pokolenia Polaków w kraju. Nie mog a konkurowa  z projektami komunistów
ani w sferze rozwi zania bie cych problemów kraju, ani jako wizja przysz o ci.
Stanowisko to prowadzi o do konfliktu z uchod stwem w Londynie100. „Kultura”
nie mia a programu ani doktryny w tym sensie jak posiada o je Stronnictwo
Narodowe czy PPS. Czasopisma Jerzego Giedroycia mia o natomiast zasady i
kszta towa o swoj  lini  polityczn , stosuj c j  zale nie od okoliczno ci101. Sam

96 P. Zi tara, My l polityczna Rowmunda Pi sudskiego…, s. 132-133.
97 R. Habielski, Gra mo liwo ci. O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego, w: My l polityczna na

wygnaniu…, s. 139-162.
98 K. Pomian, W kr gu Giedroyca, Warszawa 2000, s. 99-104.
99 Tam e.
100 Tam e, s. 88-89.
101 Tam e, s. 91.
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Giedroyc w tym czasie mówi , e „trzeba umie  zachowa  zasady i zmienia
pogl dy”102.

Zako czenie

Szeroko rozumiany obóz demokratyczny, jak i komuni ci oceniali
powojen  rzeczywisto  i budowali programy na przysz o .

Obóz demokratyczny broni  suwerenno ci kraju i jego zwi zków z
demokracjami Zachodu. Nawi zywa  on do tradycji Drugiej Rzeczpospolitej i
podnosi  wk ad narodu polskiego w zwyci stwo nad faszyzmem. Podkre la
równie , e odzyskanie przez Polsk  niepodleg o ci by o czym  naturalnym.
Pozostawa  jednak w swoistej defensywie, bowiem broni  tego, czego pa stwu
zabrano i domaga  si  realizacji tego, co si  nam nale a o. W rzeczywisto ci
jednak realizacja jego s usznych postulatów nie znalaz a efektywnego wsparcia,
bowiem prowadzi oby to, do przekre lenia systemu ja ta skiego. Tego natomiast
nie chcia  ani Zwi zek Radziecki, ani mocarstwa zachodnie. W kraju i poza nim
t  brutaln  prawd  trudno by o zrozumie  i zaakceptowa .

Z kolei komuni ci byli w ofensywie. Mieli nie tylko skuteczne wsparcie
ze strony ZSRR, ale tez nie d yli do zmian geopolitycznych (przynajmniej
oficjalnie – chocia  w dalszej konsekwencji d yli do rewolucji europejskiej) i
oficjalnie si  z nimi godzili. To w pewnym stopniu odpowiada o tak e
zachodnim demokracjom, gdzie by y silne wp ywy kierowanych przez Moskw
partii komunistycznych. Komuni ci chcieli budowa  now  socjalistyczn  Polsk ,
dokonuj c daleko id cej przebudowy spo ecznej i realizuj c reformy
gospodarcze. Dla wielu tych koncepcji uzyskali pocz tkowe poparcie niektórych
kr gów spo ecznych. Kraj nale a o bowiem odbudowa . Ludzie mieli do
wojny, chcieli normalnie y , byli rozgoryczeni zdrad  ze strony sojuszników, a
ponadto pami tali cienie kapitalistycznej Drugiej Rzeczypospolitej. Komunizm
by  dla wielu niewiadomym, ale wydawa  si  dawa  nadziej  na lepsze jutro.
Trudno by o ponadto liczy  na zmian  istniej cej rzeczywisto ci.

Przeciwwag  dla zdominowanej przez komunistów Polski by o polskie
podziemie niepodleg o ciowe w kraju i uchod stwo polityczne w Londynie.
Wa ny by  ju  sam fakt, e istnia y niezale ne od komunistów w Warszawie
struktury takie jak: rz d, wojsko, instytucje spo eczne i kulturalne. Do tego
dochodzi  Instytut Literacki w Pary u, Sekcja Polska Radia Wolna Europa i
dzia alno  Stanis awa Miko ajczyka w USA. Komuni ci nie mogli wi c
podporz dkowa  sobie ca ego polskiego spo ecze stwa. Dzia aj ce na emigracji
wspomniane agendy nie tylko podwa a y legalno , ale i demaskowa y
zbrodniczy charakter re imu komunistycznego w kraju. Informowa y „wolny
wiat” o tym, co naprawd  dzieje si  w Polsce. Ponadto przebywaj cy na

102 J. Giedroyc, dz. cyt., s. 233.
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emigracji politycy i intelektuali ci tworzyli programy i koncepcje przebudowy
ustroju politycznego i spo ecznego w kraju w duchu demokracji. Ich podstawow
cech  by o formu owanie stosunku do rzeczywisto ci panuj cej w kraju.
Proponowany w nich postulat niezawis ej i demokratycznej Polski kontrastowa  z
obrazem stosunków panuj cych w kraju. W tej sytuacji postulat powstania rz du
i sejmu z woli narodu sta  w opozycji do rz du i sejmu w Warszawie, które by y
zale ne od Moskwy. Postulat suwerenno ci w adz polskich pozostawa  w
opozycji do dzia a  komunistów w zdominowanym przez nich kraju. W tej
sytuacji wizja Polski, o któr  walczono zosta a spleciona z negatywnym
postrzeganiem kraju, w jakim przysz o y  milionom Polaków.
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Zygmunt Wo niczka

Pa stwo na uchod stwie jako przeciwstawienie demokracji systemowi
komunistycznemu w Polsce

State in exile as democracy opposed to the communist system in Poland

S owa kluczowe: w adze na uchod stwie, komunizm, Polska Ludowa,
emigracja, polityka

Key words: authorities in exile, communism, Polish People’s Republic,
emigration, politics

Streszczenie

Autor przedstawia polskie w adze na uchod stwie jako przeciwstawienie
warto ci demokratycznych obecnemu w kraju komunizmowi. Porównuje
poszczególne filary w adzy obu o rodków, dokonuj c ich oceny z punktu
widzenia interesu pa stwa i narodu.

Summary

Author presents the Polish authorities in exile as a contradiction of democratic
values to the communist system in Poland. He compares elements of the
authority of both political centers, judging them from the perspective of the
interest of the state and the nation.



Katarzyna Seroka

STACJA NAUKOWA PAN W PARY U
 ZARYS HISTORII1

Wst p

Stacja Naukowa w Pary u mo e poszczyci  si  ponad stuletni  tradycj .
Jej historia wi e si  nierozerwalnie z Wielk  Emigracj  i Bibliotek  Polsk  w
Pary u. Ten polski o rodek na obczy nie zosta  utworzony przy Bibliotece
Polskiej
3 maja 1893 r. na mocy dekretu prezydenta Francji z dnia 2 lipca 1891 r. Od tego
momentu stacja stanowi a jedyny, samodzielny polski o rodek naukowy za
granic  w okresie utraty niepodleg o ci2. Nast pnie przeszed  on w posiadanie
Akademii Umiej tno ci, by dopiero w 1946 r. oddzieli  si  od Biblioteki Polskiej
w Pary u i sta  si  samodzieln  jednostk . W roku 1951 Stacja zwi zana zosta a
z Polsk  Akademi  Nauk – i tak jest do wspó czesno ci.

Lata 1893–1918

Powstanie Stacji zwi zane jest z dziewi tnastowiecznymi losami polskiej
emigracji, a w szczególno ci z Wielk  Emigracj . Represje po upadku powstania
listopadowego (1830–31) spowodowa y wyjazd wielu Polaków za granic .
G ównym skupiskiem emigrantów w tym okresie sta a si  Francja. Z inicjatywy
Wielkiej Emigracji powsta o wiele instytucji dobroczynnych, o wiatowych i
naukowych. W ród nich warto wyró ni : Polskie Towarzystwo Literackie
(1832), Towarzystwo Pomocy Naukowej (1832), Wydzia  Historyczny (1836)
oraz Wydzia  Statystyczny i Bibliotek  Polsk  (1838)3. Ta ostatnia, za o ona
m.in. przez Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i
Karola Sienkiewicza, mia a gromadzi  ksi ki, archiwa i pami tki narodowe. Od

1 Artyku  jest skrócon  wersj  pracy magisterskiej pt. Dzia alno  Stacji Naukowej Polskiej
Akademii Nauk w Pary u w latach 2005-2010, obronionej w Instytucie Informacji Naukowej i
Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w lipcu 2011 r., napisanej pod
kierunkiem dr hab. Anny Kamler, prof. UW.

2 J. Pielaszek, Francuski cznik, „Academia” 2006, nr 3(7), s.46-47.
3 [b.a.], Historia. Lata 1893-1918, [online], [dost p: 26 lutego 2011]. Dost pny w Internecie:

http://www.academiepolonaise.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103%3Al
ata-1893-1918&catid=66%3Ahistoria&Itemid=55&lang=pl.
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1853 r. do dzisiaj mie ci si  ona w siedemnastowiecznym domu przy 6, quai
d'Orléans na Wyspie wi tego Ludwika4.

W 1854 r. zainaugurowano dzia alno  Towarzystwa Historyczno-
Literackiego, które wraz z Bibliotek  Polsk  uzyska o na mocy dekretu
Napoleona III (z 1866 r.) status instytucji u yteczno ci publicznej5. Towarzystwo
i Biblioteka zacz y organizowa  spotkania, odczyty i okoliczno ciowe wieczory,
na które przybywali przedstawiciele francuskiej elity politycznej i kulturalnej
oraz obro cy sprawy polskiej, m.in.: markiz de La Fayette, Charles de
Montalembert, Victor Hugo czy Edgar Quinet.

W  latach  70.  XIX  w.  zmieni a  si  sytuacja  polityczna  w  Europie.
Przegrana wojna francusko-pruska doprowadzi a do zacie nienia stosunków
mi dzy Francj  a Rosj  (sojusz francusko-rosyjski 1891–1894). Udzia  Polaków
w Komunie Paryskiej doprowadzi  do pewnej rezerwy wobec polskiej
spo eczno ci emigracyjnej, co w konsekwencji przyczyni o si  do spadku
zainteresowania sprawami polskimi. Swoj  dzia alno  zaniecha o wiele
naukowych instytucji emigracyjnych, s ab a tak e dzia alno  Towarzystwa
Historyczno-Literackiego6.

W 1872 r. w Krakowie (pozostaj cym pod zaborem austriackim), gdzie
w XIX w. panowa y najlepsze na ziemiach polskich warunki do rozwijania ruchu
umys owego, powsta a Akademia Umiej tno ci7. W zmieniaj cej si
rzeczywisto ci i w zwi zku z zacie niaj cymi si  kontaktami emigracyjnych
instytucji w Pary u z o rodkiem naukowym w Krakowie, emigracja postanowi a
przekaza  Akademii Umiej tno ci swoj  najcenniejsz  warto  ruchom
w postaci Biblioteki Polskiej w Pary u8. W dniu 18 wrze nia 1891 r. prezes
Towarzystwa Historyczno-Literackiego – ksi  W adys aw Czartoryski, zawar
umow  z w adzami krakowskiej Akademii Umiej tno ci. Na jej rzecz przeszed
wi c maj tek ruchomy i nieruchomy, który swym zakresem obejmowa
Bibliotek  Polsk  w Pary u, zbiory Towarzystwa, parcel w Pary u przy Quai
d'Orléans oraz kapita . Umowa zobligowa a Akademi  Umiej tno ci do
utrzymania Biblioteki Polskiej w Pary u oraz do powo ania Stacji Naukowej,
której zadaniem mia o by  m.in. po rednictwo mi dzy Akademi  Umiej tno ci a
paryskim ruchem naukowym i dostarczanie pomocy Polakom przebywaj cym w
Pary u w celach naukowych9. W dniu 16 stycznia 1893 r. Stanis aw Smolka

4 B. Bie kowska, Ksi ka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005, s. 341.
5 J. Pielaszek, dz. cyt., s.46-47.
6 D. Rederowa, Polska Stacja Naukowa w Pary u (1893-1926), w: Polska Stacja Naukowa w

Pary u w latach 1893-1978, (red.) D. Rederowa, B. Jaczewski, W. Rolbiecki, Wroc aw 1892,
s. 54.

7 Tam e, s. 55.
8 Tam e, s. 59.
9 Tam e, s. 144.
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(sekretarz generalny Akademii Umiej tno ci w latach 1890–1903)10 podpisa  akt
przekazuj cy maj tek Towarzystwa Akademii, co zapocz tkowa o
funkcjonowanie Stacji Naukowej w Pary u11.

Pierwsze publiczne posiedzenie paryskiego o rodka odby o si  w dniu
3 maja 1893 r. Wybrano wówczas przewodnicz cego Komitetu Miejscowego
Stacji. Zosta  nim ksi  W adys aw Czartoryski, a sekretarzem (pó niej
delegatem) – W adys aw Mickiewicz12, syn poety Adama Mickiewicza.

Kontakty, jakie posiada a Akademia Umiej tno ci z wybitnymi uczonymi
francuskimi, jak Ludwik Pasteur, Emmanuel de Noailles czy Albert Sorela,
umo liwi y dopiero co powsta ej Stacji Naukowej nawi zanie wspó pracy z
francuskim rodowiskiem naukowym13. Instytucja ta w okresie zaborów stawa a
si  oficjalnym o rodkiem niezale nej my li polskiej za granic , w miar
mo liwo ci krzewi a i rozpowszechnia a nauk  polsk  w wiecie14. Warto
podkre li , e Stacja ju  w pocz tkowym okresie istnienia wspiera a Polaków
kszta c cych si  we Francji. Krakowska Akademia dysponowa a stypendiami i
wysy a a m odych polskich intelektualistów do Pary a. Placówka otacza a ich
opiek , u atwia a dost p do zbiorów i francuskich instytucji naukowych oraz
pomaga a w podejmowaniu studiów czy bada 15.

W latach pierwszej wojny wiatowej paryska Stacja znalaz a si  w
niekorzystnym po o eniu: by a placówk  Akademii Umiej tno ci w Krakowie,
znajduj cej si  w pa stwie austro-w gierskim, tocz cym wojn  z Francj .

czno  pomi dzy Stacj  a Akademi  zosta a ca kowicie zerwana. Stacja
straci a p ynno  finansow , W adys aw Mickiewicz zarz dzi  zamkni cie
g ównej czytelni i przeniós  czytelników do innej sali. Dzia alno  ogranicza a
si  w g ównej mierze do informowania publiczno ci francuskiej o sprawie
polskiej oraz przyjmowania nielicznych pracowników polskich. Biblioteka
podczas wojny nie zosta a jednak ca kowicie zamkni ta. Instytucja nie ponios a
adnych strat w zbiorach, niemniej jednak nie mia a mo liwo ci odbierania
adnych nowych ksi ek z kraju16.

10 J. Wyrozumski, Smolka Stanis aw (1854-1924), Polski S ownik Biograficzny, tom XXXIX
(1999-2000), s. 320-325.

11 D. Rederowa, Polska Stacja Naukowa w Pary u…, dz. cyt., s. 83.
12 [b.a.], Historia. Lata 1893-1918, [online], [dost p: 10 lutego 2012]. Dost pny w Internecie:

http://www.academiepolonaise.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103%3Al
ata-1893-1918&catid=66%3Ahistoria&Itemid=55&lang=pl.

13 Tam e.
14 D. Rederowa, dz. cyt., s. 99.
15 Tam e, s. 111.
16 Tam e, s. 131-136.
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W latach Drugiej Rzeczpospolitej

Odzyskanie niepodleg o ci pozwoli o na w czenie si  Polaków do
mi dzynarodowej wspó pracy naukowej, polscy badacze od tego czasu mogli
wyst powa  pod w asnym szyldem17. Po o enie Stacji uleg o zmianie. Po
odzyskaniu przez Polsk  suwerenno ci Stacja mia a przede wszystkim
przyczynia  si  do rozwijania stosunków polsko-francuskich, zarówno
kulturalnych, jak i politycznych. Aby dostosowa  si  do nowej rzeczywisto ci,
w a ciciele Stacji (od 1919 r. Akademia Umiej tno ci sta  si  Polsk  Akademi
Umiej tno ci – PAU) podpisali z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
porozumienie dotycz ce naprawy i przekszta cenia Stacji Polskiej w Pary u18.
Tym samym Stacja zosta a przekazana odrodzonemu pa stwu polskiemu.

W zwi zku ze mierci  W adys awa Mickiewicza (w 1926 r.) stanowisko
delegata Polskiej Akademii Umiej tno ci przy Bibliotece Polskiej i Stacji
Naukowej obj  dotychczasowy przewodnicz cy Rady Naukowej MSZ
Franciszek Pu aski. Na prze omie lat 1925–1926 przedstawiciele PAU i MSZ
ustalili zasady reorganizacji Biblioteki Polskiej, zwi zanego z ni  Muzeum
Adama Mickiewicza oraz Stacji. Podj to decyzj  dotycz c  wyremontowania
gmachu Biblioteki i przystosowania jej do aktualnych potrzeb naukowych.
Polska Akademia Umiej tno ci uzna a charakter Biblioteki i Stacji jako ci le
naukowy, niepodlegaj cy czynnikom rz dowym i politycznym19. Nowa
koncepcja nawi zywa a do utworzonego w 1925 roku Instytutu Francuskiego w
Warszawie, którego zadania polega y na po rednictwie w zbli aniu
intelektualnym obu narodów poprzez popieranie studiów i naukowej dzia alno ci
uczonych polskich i francuskich oraz studiowanie wydawnictw francusko-
polskich20.

Reorganizacja Biblioteki Polskiej i Stacji przyczyni a si  do
przygotowania projektu kursów otwartych, dotycz cych polskich spraw,
skierowanych g ównie do m odych uczonych i publicystów francuskich. Podj te
w 1934 r. prace doprowadzi y do utworzenia O rodka Studiów Polskich.
Uroczysta inauguracja odby a si  w 1935 r. Pocz tkowo zosta y powo ane dwie
katedry. Pierwsza, prowadzona przez francuskiego polonist  Paula Cazina,
zosta a po wi cona by a kulturze i cywilizacji polskiej. Drug , dedykowan
Polsce wspó czesnej, powierzono profesorowi Henriemu de Montfortowi. W
1936 r. rozszerzono dzia anie o rodka o trzeci  katedr , zajmuj c  si  histori

17 B. Jaczewski, Biblioteka i Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiej tno ci w Pary u w latach
1926-1939, w: Polska Stacja Naukowa w Pary u w latach 1893-1978, pod red. D. Rederowej,
B. Jaczewskiego, W. Rolbieckiego, Wroc aw 1892, s. 153.

18 D. Rederowa, dz. cyt., s. 140.
19 B. Jaczewski, Biblioteka i Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiej tno ci w Pary u…, dz. cyt.,

s. 162.
20 Tam e, s. 162.
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wojskowo ci polskiej. Jej prowadz cym zosta  gen. Louis Faury (by y dyrektor
Wy szej Szko y Wojennej w Warszawie), ponadto wyk ada  tam mjr Ludwik
Teslar z polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych21.

W okresie Polski niepodleg ej Biblioteka Polska i podleg e jej instytucje
(Stacja Naukowa PAU, Muzeum Adama Mickiewicza i O rodek Studiów
Polskich) prowadzi y dzia alno  wydawnicz , popularyzowa y wiedz
dotycz c  dziejów Polski. W latach 1929–1939 w Bibliotece i Stacji
zorganizowano 140 odczytów, w g ównej mierze po wi conych historii i
wspó czesno ci Polski, dzie om emigracji polskiej we Francji, ale te  literaturze
polskiej oraz historii sztuki i filozofii22. Na wyk ady przybywali wybitni politycy
i uczeni, jak prezydent Francji Alexandre Millerand, genera  Maurice Gamelin,
Paul Valéry czy André Gidex. Ponadto skatalogowane
i udost pnione zosta y zbiory biblioteczne, przeprowadzono równie
inwentaryzacj . Biblioteka wraz ze Stacj  Naukow  przeobrazi y si  w
najwi ksz  zagraniczn  placówk  naukow  w Pary u i sta y si  wa nym
o rodkiem dokumentuj cym ycie Polonii.

Lata 1939–1960

Wybuch drugiej wojny wiatowej zbieg  si  z setn  rocznic  powstania
Biblioteki Polskiej, której cz ci  by a Stacja Naukowa Polskiej Akademii
Umiej tno ci. W dniu 3 maja 1939 r. odby a si  pierwsza cz  obchodów
rocznicowych. Druga, planowana na jesie , nie odby a si  z powodu rozpocz cia
dzia a  wojennych.

Zgodnie z podj tymi wcze niej ustaleniami dzia alno  Biblioteki zosta a
tymczasowo zawieszona, a pracownicy – zwolnieni. W zwi zku z najazdem
hitlerowskich Niemiec na Francj  w maju 1940 r., w porozumieniu z
ambasadorem RP w Pary u Juliuszem ukasiewiczem, dyrektor Pu aski
przygotowa  plan ewakuacji zbiorów. Uda o mu si  wywie  cz  kolekcji na
po udnie Francji, mi dzy innymi mickiewicziana, stare druki i niektóre dzie a
sztuki23. W czerwcu 1940 r. budynek przy Quai d'Orléans zosta  przej ty przez
okupanta, a zbiory, których nie zdo ano ukry  – wywiezione do Niemiec.
Naje d cy zacz li przebudowywa  budynek na szko  niemieck , niszcz c przy
tym wszystkie przewody, wodoci gi i ogrzewanie.

Po zako czeniu dzia a  wojennych wi ksza cz  zbiorów – dzi ki
pomocy Biblioteki Narodowej – wróci a do Pary a. Zosta y podj te prace
renowacyjne, tak aby zarówno Biblioteka, jak i Stacja mog y wznowi

21 Tam e.
22 Tam e, s. 171.
23 W. Rolbiecki, Polska Stacja Naukowa w Pary u w latach 1939-1978, w: Polska Stacja Naukowa

w Pary u w latach 1893-1978, (red.) D. Rederowa, B. Jaczewski, W. Rolbiecki, Wroc aw 1892,
s. 200-207.
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dzia alno  naukow  i dydaktyczn . Przywrócono na stanowiska
przedwojennych pracowników. Oficjalne restytuowanie dzia alno ci mia o
miejsce w pa dzierniku 1944 r., zorganizowano ju  wtedy pierwsze publiczne
odczyty24.

Powojenna rzeczywisto  oraz nowe rz dy w Polsce spowodowa y
rozd wi k mi dzy emigracj  a w adz  krajow . W nast pnym okresie dzia alno
Biblioteki i Stacji by a powoli ograniczana. Z dniem 12 lipca 1946 r.
reaktywowano Towarzystwo Historyczno-Literackie w Pary u, które
kontynuowa o dzia alno  odczytow . Jego dzia acze domagali si  uniewa nienia
umowy o przej ciu Biblioteki Polskiej przez dzia aj c  w Polsce Akademi
Umiej tno ci.

Na Walnym Zgromadzeniu cz onków PAU 18 czerwca 1946 r. w
Krakowie przyj to uchwa  o reorganizacji paryskiej placówki. Obok
kontynuuj cej nieprzerwanie tradycj  emigracyjn  Biblioteki Polskiej wraz z
Muzeum Mickiewicza utworzono Stacj  Naukow  Polskiej Akademii
Umiej tno ci, reprezentuj c  potrzeby wszystkich Wydzia ów Akademii25. Od
tego czasu Biblioteka Polska i Stacja Naukowa zosta y oficjalnie rozdzielone.

Dyrektorem Stacji zosta  Stanis aw W dkiewicz (stanowisko piastowa
przez 13 lat). Podj  si  on zadania zorganizowania Stacji na nowo. Musia
opracowa  program dzia alno ci, skompletowa  zespó  pracowników, zdoby
rodki finansowe i odpowiedni lokal. Sta  siedzib  W dkiewicz wywalczy

dopiero w 1949 r. Przy pomocy Ambasady PRL w Pary u Stacja otrzyma a do
dyspozycji cz  pa acyku przy ulicy Lauriston 7426.

W dniu 19 lutego 1947 r. w Pary u podpisana zosta a Konwencja mi dzy
Rzeczpospolit  Polsk  a Republik  Francusk  dotycz ca wspó pracy
intelektualnej. Konwencja ta w artykule 7 stanowi a pierwsze po drugiej wojnie
wiatowej traktatowe potwierdzenie funkcjonowania Biblioteki Polskiej i Stacji

Naukowej w Pary u, nale cych do PAU27.
Lata 50. XX w. to okres pogarszaj cych si  warunków politycznych.

Niezale ne naukowe instytucje sta y si  niewygodne dla rz dz cych w Polsce.
Od 1948 r. w adze nosi y si  z zamiarem powo ania Polskiej Akademii Nauk, a w
stosunku do Polskiej Akademii Umiej tno ci zastosowa y restrykcje finansowe,
cenzuralne, a tak e ograniczy y jej kontakty z zagranic  i zablokowa y
wydawnictwa. Podczas I Kongresu Nauki Polskiej odbytego w 1951 r.
uchwalono rezolucj  o powo aniu Polskiej Akademii Nauk, której przekazano

24 J. Pielaszek, dz. cyt., s.46-47.
25 W. Rolbiecki, dz. cyt., s. 229.
26 [b.a.], Historia. Lata 1944-1960, [online], [dost p: 28 lutego 2012]. Dost pny w Internecie:

http://www.academiepolonaise.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Al
ata-1944-1960&catid=66%3Ahistoria&Itemid=55&lang=pl.

27 Konwencja mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Republik  Francusk  dotycz ca wspó pracy
intelektualnej, podpisana w Pary u dnia 19 lutego 1947 r., Dz.U. z 1947 r., nr 62, poz. 363.
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placówki badawcze, wydawnictwa, zbiory, pami tki oraz maj tek Polskiej
Akademii Umiej tno ci. Tym samym Stacja zosta a w czona w administracj
Polskiej Akademii Nauk28. Oficjalnie przej cie Stacji przez Polsk  Akademi
Nauk nie nast pi o jednak od razu. Od 1956 r. w adze PAN zacz y sprawowa
nad Stacj  kontrol  merytoryczn , a faktyczne przej cie kierownictwa Stacji
przez PAN mia o miejsce w 1958 r.

Od pocz tku lat 50. XX w. znacznie pogorszy y si  warunki pracy
placówki oraz jej dzia alno  naukowa. Pewna poprawa sytuacji nast pi a
dopiero pod koniec dekady. W roku 1957 w Warszawie zosta a podpisana
pierwsza umowa pomi dzy Polsk  Akademi  Nauk a presti ow  francusk
pa stwow  instytucj  CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique),  w
1958 r. Wydzia  I Nauk Spo ecznych PAN zawar  porozumienie z VI Sekcj
EPHE (École Pratique des Hautes Études), dotycz ce wspó pracy na polu
humanistyki,  a  w  roku  1959  Polska  zawar a  z  Francj  umow
o podj ciu wspó pracy kulturalnej i naukowej.

Lata 1960–1989

W 1961 r. nast pi a oficjalna zmiana francuskiej nazwy Stacji na
obowi zuj c  do 2011 r.: Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des
Sciences29. W tym samym roku w zwi zku ze mierci  profesora W dkiewicza
kierownictwo na nieca e trzy lata obj  prof. Pawe  Szulkin. Nast pnie, do czasu
powo ania kierownika, kuratorstwo nad Stacj  sprawowa  Witold Stefa ski. Sta y
dyrektor powo any zosta  w 1965 roku, natomiast funkcj  kierownika obj
profesor Henryk Jab o ski. W Stacji organizowane by y odczyty (zarówno w
j zyku francuskim, jak i polskim), spotkania francusko-polskie, wystawy,
kierownictwo jej bra o udzia  w imprezach o charakterze reprezentacyjnym.
Ponadto prowadzono dzia alno  wydawnicz . Stacja w dalszym ci gu
sprawowa a opiek  nad polskimi stypendystami30.

Reaktywacja wspó pracy naukowców polskich i francuskich nast pi a
dopiero w latach 70. ub. w. Popularne sta y si  odczyty wyg aszane przez
polskich naukowców, skierowane do rodowiska francuskiego. Stacja
zorganizowa a sesj  z okazji 85. rocznicy swojego istnienia. W uroczysto ci
wzi li udzia  przedstawiciele rz dów Francji i Polski oraz w adz Polskiej
Akademii Nauk. Przybyli równie : Hélène Langevin i Pierre Joliot, wnukowie
Marii  i  Pierre’a  Curie.  W  tym  okresie  Stacja  Naukowa  PAN,  jako  instytucja,
zacz a by  zapraszana na ró nego rodzaju obchody. Przedstawiciele Stacji
reprezentowali Polsk  Akademi  Nauk w obchodach 25. lecia mierci Anatola

28 J. Dybiec, Polska Akademia Umiej tno ci 1872-1952, Kraków 1993, s. 64.
29 Obecna oficjalna nazwa placówki: Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à

Paris (Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Pary u).
30 W. Rolbiecki, dz. cyt.,  s. 292.



182

France’a, 100. lecia mierci Honoré’a de Balzaca, 300-lecia mierci Kartezjusza
czy 100. lecia mierci Adama Mickiewicza. Otrzymali zaproszenia równie  na
uroczysto ci organizowane pod patronatem UNESCO, np. 500. rocznic  urodzin
Miko aja Kopernika. Stacja po redniczy a w podpisywaniu wieloletnich umów o
wspó pracy pomi dzy polskimi i francuskimi instytucjami (m.in. Wydzia em V
PAN a Institut de la Recherche Agronomique, Politechnik  Warszawsk  a Ecole
Spéciale d’Architecture i innymi).

W pa dzierniku 1970 r. placówka otrzyma a w administracj  cztery
budynki przy rue Lamandé 11/15. By y to gmachy dawnej Szko y Polskiej. Ze
wzgl du na fatalny stan budynków Stacja zdecydowa a si  na gruntowny remont.
Zgodnie z yczeniem darczy ców, którzy w 1927 r. przekazali budynki
polskiemu skarbowi pa stwa, pomieszczenia w dalszym ci gu s u y y celom
edukacyjnym, ponadto przygotowano zespó  pokoi go cinnych, które zacz y by
udost pniane polskim stypendystom przyje d aj cym do Pary a na sta e
naukowe, konferencje itp.31.

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r. nast pi a
zapa  w stosunkach polsko-francuskich, co znacznie odbi o si  na dzia alno ci
Stacji. Na szcz cie „w wyniku grudniowego zamachu stanu nie zerwano
wi kszo ci umów, a jedynie zamro ono wzajemne kontakty. Na papierze istnia a
du a liczba porozumie , w rzeczywisto ci za  znacznej cz ci nie realizowano
lub jedynie w ograniczonym stopniu”32. Dopiero pod koniec lat 80. XX w.
nast pi  prze om. Nadchodz ce zmiany polityczne z pewno ci  wp yn y
pozytywnie na stosunki polsko-francuskie, aczkolwiek i tak niezale nie od tego
w tym okresie przedstawiciele Stacji zapraszani byli na wa ne naukowe
jubileusze. W 1988 r. obchodzono 30. lecie wspó pracy Polskiej Akademii Nauk
z EHESS (École des hautes études en sciences sociales) i CNRS, uczczona
zosta a 70. rocznica odzyskania niepodleg o ci. W 1989 r. rz dy Polski i Francji
zawar y umow  o wspó pracy naukowej i kulturalnej. Jej podpisanie
poprzedzone zosta o konwencj  w sprawie powo ania O rodka Cywilizacji
Polskiej przy Sorbonie i Cywilizacji Francuskiej przy Uniwersytecie
Warszawskim33.

Lata 1990–2011

Demokratyzacja pa stwa polskiego w latach 90. XX w. przynios a ze
sob  otwarcie na kultur  Zachodu. Powolne odpolitycznianie instytucji
naukowych sta o si  bod cem do pog biania wspó pracy naukowej z
instytucjami naukowymi dzia aj cymi na ca ym wiecie. Tym samym Stacja

31 Od 2011 r.  funkcj  administratora budynków pe ni Zespó  Szkó  przy Ambasadzie RP w Pary u.
32 P. Pleskot, Naukowa szko a przetrwania. Paryska Stacja PAN w latach 1978-2004, Warszawa

2008, s. 40.
33 Tam e, s. 41-42.
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mog a swobodniej realizowa  swoje cele statutowe, rozpocz a inicjowanie
wspó pracy naukowej mi dzy polskimi a francuskimi uczonymi, zaj a si
promocj  polsko-francuskiej wspó pracy naukowej, ale tak e pilotowaniem
wydarze  kulturalno-artystycznych promuj cych polsk  kultur  na terenie Pary a
i ca ej Francji.

W 1991 r. instytucja otrzyma a w darze wysokiej klasy fortepian, co
umo liwi o organizowanie koncertów promuj cych m odych polskich muzyków i
kszta c cych ich uczelni muzycznych. Od tego zdarzenia dzia alno  muzyczno-
artystyczna stale poszerzanao. W 2005 r. zainaugurowano cykl muzyczny
„Z Warszawy do Pary a – spotkania m odych talentów”, który mia  na celu
popularyzowanie polskiej kultury w Pary u, promocj  m odych, wybitnie
uzdolnionych polskich muzyków oraz stwarzanie im szansy dalszego rozwoju i
debiutu na paryskiej scenie. Od 2010 r. Stacja wspó pracuje równie  przy
organizacji koncertów z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w
Warszawie oraz Sto eczn  Estrad .

W 2000 r. paryski o rodek rozpocz  sta  wspó prac  z UNESCO oraz
Académie des Sciences de l'Institut de France. Stacja uruchomi a te  stron
internetow , na której umieszcza informacje o swojej dzia alno ci oraz
internetowe wersje artyku ów z wydawanych samodzielnie roczników.

W 2004 r. w zwi zku z rozszerzeniem Unii Europejskiej instytucja
przygotowa a cykl spotka , wyk adów i dyskusji dotycz cych wst pienia Polski
do UE, w których uczestniczyli m.in. W adys aw Bartoszewski oraz ambasador
RP we Francji Jan Tombi ski.

W kolejnych latach o rodek przy rue Lauriston kontynuowa  dzia alno
promocyjn  i popularyzatorsk , organizuj c szereg spotka  naukowych
i popularnonaukowych. Warto wyró ni  zorganizowan  w 2005 r. konferencj
„Jerzy Giredroyc et l'Ukraine” (której g ównym tematem by a analiza stosunków
polsko-ukrai skich w wietle Pomara czowej Rewolucji), obchody 250. rocznicy
urodzin Stanis awa Staszica, czy podj cie wspó pracy z Instytutem Polskim i
Bibliotek  Polsk  przy obchodach 150. rocznicy mierci Adama Mickiewicza.

Rok 2007 obfitowa  w wa ne rocznice i wydarzenia naukowe o wysokiej
randze. Stacja zaanga owa a si  w obchody 300. urodzin francuskiego
przyrodnika, filozofa i matematyka Georgesa-Louisa Buffona, w obchody 50.
rocznicy podpisania pierwszego porozumienia mi dzy PAN a CNRS oraz
obchody 90. rocznicy rozpocz cia nauczania j zyka polskiego w INALCO w
Pary u.

W 2009 r. Stacja zorganizowa a spotkania z okazji 20. rocznicy obrad
Okr g ego Sto u (udzia  wzi li m.in. prof. Karol Modzelewski, prof. Krzysztof
Pomian i Adam Michnik) oraz pierwszych wolnych wyborów w Polsce
(honorowymi go mi byli prof. Andrzej Wielowieyski oraz redaktor Bernard
Guetta). Zarówno w Polsce, jak i we Francji rok 2010 by  Rokiem Fryderyka
Chopina. Paryski o rodek w uroczysto ci te czynnie si  w czy . Pracownicy
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Stacji wspierali Sta e Przedstawicielstwo RP przy UNESCO w organizacji
koncertu chopinowskiego.

Warto wspomnie , e w roku 2011 przypad a 100. rocznica przyznania
Marii Sk odowskiej-Curie nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Od pocz tku
Stacja w czy a si  w obchody jubileuszu i bra a udzia  w przygotowaniach
uroczysto ci.

Obecnie Stacja Naukowa PAN w Pary u jest jednym z sze ciu
pomocniczych o rodków naukowych Polskiej Akademii Nauk za granic .
Dzia alno ci  Stacji kieruje jej dyrektor, prof. Jerzy Pielaszek, do którego zada
nale y: reprezentowanie Stacji i Polskiej Akademii Nauk na zewn trz,
sprawowanie kontroli nad organizacj  pracy jednostki oraz pe nienie nadzoru nad
wykonywaniem powierzonych dzia a 34.

Przedmiotem dzia a  Stacji jest przede wszystkim d enie do rozwijania
wspó pracy naukowej, naukowo-technicznej oraz kulturalnej pomi dzy Polsk  a
Francj . Stacja bierze udzia  w realizacji porozumie  z ramienia Polskiej
Akademii Nauk i innych polskich instytucji naukowych z ich francuskimi
odpowiednikami. O rodek opiniuje projekty, koordynuje prace i wyznacza nowe
kierunki rozwoju polsko-francuskiej wspó pracy naukowo-technicznej. Ponadto
Stacja utrzymuje kontakty z mi dzynarodowymi organizacjami naukowymi
maj cymi siedzib  na terenie Francji oraz z francuskimi naukowcami b d cymi
cz onkami zagranicznymi PAN. Swoje zadania statutowe wykonuje przede
wszystkim poprzez popularyzowanie osi gni  nauki polskiej we Francji.
Instytucja czyni to za po rednictwem wspó organizowania konferencji,
odczytów, wyk adów, seminariów, dyskusji czy innych imprez o charakterze
naukowym. Placówka wpiera nie tylko nawi zywanie i utrzymywanie
wzajemnych kontaktów polskich i francuskich instytucji, ale pomaga równie  w
podtrzymywaniu wi zi pomi dzy pracownikami naukowymi. Wa nym
elementem wykonywania obowi zków Stacji jest wydawanie publikacji
naukowych (roczników, zeszytów specjalnych czy biuletynów). Zaplecze dla
wszystkich tych dzia a  stanowi funkcjonuj ca przy Stacji biblioteka35 i 36.

34 Pierwszym dyrektorem Stacji by  prof. Stanis aw W dkiewicz, nast pnie stanowisko to kolejno
piastowali profesorowie: Pawe  Szulkin, Witold Stefa ski, Feliks Widy-Wirski, Pawe  Nowacki,
Boles aw Kalabi ski, Leszek Kasprzyk, Wies aw Skrzyd o, Jerzy Borejsza, Henryk Ratajczak, a
od 2004 roku do chwili obecnej funkcj  t  pe ni Jerzy Pielaszek.

35 Opracowane na podstawie statutu Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Pary u.
36 Obecnie zbiory licz  oko o 13000 woluminów oraz oko o 100 tytu ów czasopism (w tym oko o

50% to tytu y aktualizowane na bie co). S  to pozycje dotycz ce zwi zków historycznych i
kulturalnych Francji i Polski, miejsca Polski we wspó czesnej Europie, historii polskiej nauki i
jej osi gni , ró norodno ci polskiego dziedzictwa kulturalnego: literatury, j zyka, sztuki,
muzyki itp. Korzystanie z ksi gozbioru oraz czasopism na miejscu jest nieodp atne, cz
zbiorów mo na wypo yczy  na zewn trz po uiszczeniu kaucji.
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Podsumowanie

Stacja Naukowa to wa ne miejsce na mapie Pary a, nie tylko dla
Polaków przebywaj cych we Francji, ale te  Francuzów interesuj cych si
Polsk . Dzi ki dzia alno ci o rodka kilka tysi cy osób rocznie ma mo liwo
zapozna  si  z polsk  histori , kultur  i osi gni ciami naukowymi. W dobie
otwartych granic istnienie i rozwój tego typu instytucji jest szczególnie
uzasadnione. Brak granic powoduje, e coraz wi cej naukowców, doktorantów i
studentów korzysta z mo liwo ci podró y w celach badawczych. Stacja stanowi
dla nich pierwszy przystanek w nawi zaniu kontaktów z francuskim
rodowiskiem.
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Katarzyna Seroka

Stacja Naukowa PAN w Pary u – zarys historii

PAN Scientific Center in Paris – an outline of its history

S owa kluczowe: PAN, Francja, nauka, emigracja

Key words: Polish Science Academy, France, science, emigration

Streszczenie:

Artyku  podejmuje temat Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Pary u.
Bogata historia tej instytucji zaprezentowana jest na tle zmieniaj cych si
warunków zarówno w Polsce, jak i Francji. Autorka podkre la znaczenie Stacji
Naukowej dla polskiej nauki oraz dla jej popularyzacji we Francji.

Summary

The  article  takes  the  topic  of  the  Scientific  Station  of  the  Polish  Science
Academy in Paris. A rich history of this institution is presented at the background
of changing conditions both in Poland and in France. The author underlines the
role of the station for the Polish science and its popularization in France.



Anna Lew

UNIA WOLNO CI WOBEC POLONII
I POLAKÓW ZA GRANIC

Unia Wolno ci (UW) powsta a 23 kwietnia 1994 r. na Kongresie
Zjednoczeniowym w Warszawie z po czenia dwóch ugrupowa : Kongresu
Liberalno – Demokratycznego (KLD) i Unii Demokratycznej (UD). Decyzj  o
jej utworzeniu motywowano potrzeb  odbudowy pa stwa poprzez zjednoczenie
tych si , które nie tylko „podobnie rozumiej  i przedstawiaj  swoje cele
polityczne”, ale tak e potrafi  „przeciwstawi  si  gro bie zaprzepaszczenia
reform przeprowadzanych od pi ciu lat wysi kiem ca ego spo ecze stwa”1.

Nowo powsta e ugrupowanie okre la o siebie mianem „partii rodka”
uznaj c, i  w ówczesnej sytuacji politycznej, to jest po wygranej w wyborach
partii postkomunistycznej, partia taka stanowi aby „alternatyw  wobec
ugrupowa  ho duj cych scentralizowanej wizji pa stwa, upartyjnionej polityce
kadrowej oraz administracyjnemu zarz dzaniu gospodark ”2. W ród
podstawowych zasad i warto ci, które starano si  promowa  wskazywano przede
wszystkim na: wolno , w asno , odpowiedzialno , patriotyzm, równo  szans,
kompetencje, tolerancj , umiarkowanie, a tak e bezpiecze stwo3. Zdaniem
Danuty Karnowskiej program Unii Wolno ci by  „znacz cym kompromisem”,
który wynika  „przede wszystkim z ch ci po czenia dwóch w wielu miejscach
zbli onych koncepcji przebudowy pa stwa w celu kontynuacji rozpocz tych w
1989 r. reform”4.

W wyborach parlamentarnych 2001 r. Unia Wolno ci nie przekroczy a
wymaganego progu wyborczego, w efekcie czego nie dosta a si  do Sejmu. W
2005 r. w obliczu zbli aj cych si  wyborów parlamentarnych i prezydenckich, a
tak e dalszej erozji poparcia spo ecznego dla partii zdecydowano si  na
utworzenie nowej formacji politycznej, Partii Demokratycznej – demokraci.pl.
Zjazd za o ycielski odby  si  7-8 maja 2005 r. w dniu ostatniego Kongresu Unii

1 Deklaracja Programowa I Krajowego Kongresu Unii Wolno ci, Warszawa, 23-24 kwietnia
1994 r., Pracownia Dokumentacji i Informacji Naukowej INP UWr, teczka nr 1116.

2 Tam e.
3 Unijny kodeks warto ci, uchwalony 1 marca 1988 r. przez IV Kongres, Pracownia Dokumentacji

i Informacji Naukowej INP UWr, teczka nr 1116.
4 D. Karnowska, W kierunku liberalizmu? Recepcja idei liberalnych w Polsce w warunkach

transformacji ustrojowej, Toru  2005, s. 122.
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Wolno ci, na którym przyj to „Uchwa  o przekszta ceniu si  Unii Wolno ci w
Parti  Demokratyczn ”5.

Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie stanowiska Unii Wolno ci
wobec Polonii i Polaków przebywaj cych za granic . Polacy stanowi  bowiem
jeden z najbardziej rozproszonych narodów na wiecie, czego przyczyn  by a
najcz ciej emigracja oraz wychod stwo.

Na potrzeby niniejszego artyku u nale y wyja ni  u ywane zamiennie
poj cia: Polonia i diaspora. Pod pierwszym z nich nale y rozumie  „ogó  ludzi
mieszkaj cych poza granicami Polski, którzy bez wzgl du na kraj urodzenia i
stopie  znajomo ci j zyka polskiego zachowali polskie tradycje, przejawiaj c
zainteresowanie polsk  kultur  i zrozumienie dla polskich interesów
narodowych”6. Z kolei drugi termin oznacza „nie tylko skupiska i spo eczno ci
yj ce w rozproszeniu w wyniku sytuacji przymusowej, ale równie  te, które

powsta y skutkiem dobrowolnego wyboru i wi za y si  z poszukiwaniem pracy,
dzia alno ci  handlow , ekspansj  imperialn ”7.

Kwestia Polonii i Polaków mieszkaj cych za granic  zajmowa a niewiele
miejsca w oficjalnych dokumentach programowych Unii Wolno ci. Uznawano
jedynie, i  piel gnowanie w ród Polaków za granic  ojczystej kultury i j zyka, a
tak e budowanie wi zi uczuciowych z pa stwem polskim nale y traktowa  w
kategorii polskiej racji stanu8. Twierdzono, i  niepodleg a i suwerenna
III Rzeczpospolita powinna w swojej polityce zagranicznej uwzgl dnia
oczekiwania i aspiracje Polaków zamieszka ych poza jej granicami.
Fundamentalnym d eniem by a bowiem wi ksza aktywizacja pa stwa polskiego
w kierunku bardziej kompleksowego zajmowania si  wspó prac  z polsk
diaspor . St d te  oczekiwano, i  w przysz o ci Polska stanie si  swoistym
pomostem, na którym dochodzi oby do ró norodnych kontaktów pomi dzy
Polonusami. Jednak e t umaczono, i  samo nawi zanie i odbudowa wi zi z
Poloni  stanowi zaledwie podstaw  do dalszego wspierania i obrony Polaków za
granic . wiadomo  istnienia tej samej wspólnoty narodowej nakazywa a
bowiem przedsi wzi  odpowiednie dzia ania w sferze prawnej, które
przyczyni yby si  do znacznej poprawy po o enia ludno ci polskiej zarówno na
Wschodzie jak i na Zachodzie.

Ugrupowanie przypomina o, i  polska emigracja rozrzucona po ca ym
wiecie, tworzy a si  w ró ny sposób, co niejednokrotnie wp ywa o na jej

5  M. Winic awska, Unia Wolno ci. Partia polityczna w okresie transformacji, Warszawa 2010,
s. 94; M. Drzonek, Demokraci.pl – wirtualny koniec etosu?, w: M. Drzonek, J. Mieczkowski
(red.), POPiSY w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, Szczecin 2006; M. Siedziako,
Partia Demokratyczna – demokraci.pl: korzenie, koncepcje polityczne i dzia alno , w: Polskie
ugrupowania liberalne, pod red. . Tomczyka, Wroc aw 2010, s. 121-143.

6  Uniwersalny S ownik J zyka Polskiego, red. S. Dubisz, t. 4, Warszawa 2008, s. 320.
7  Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 8.
8 Dokumenty II Kongresu Krajowego Unii Wolno ci, Warszawa, 1-2 kwietnia 1995 r., Pracownia

Dokumentacji i Informacji Naukowej INP UWr, teczka nr 1116.
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sytuacj . Jako przyk ad podawano polsk  ludno  na Wschodzie, która w wyniku
zmian terytorialnych, jakie wprowadzi  pakt Ribbentrop – Mo otow, pozosta a
poza granicami pa stwa polskiego, co niestety przyczyni o si  do cz ciowego
jej wynarodowienia. Co istotne emigracj  na Wschodzie traktowano przy tym
jako emigracj  innego typu, jako Polaków, „których losy historyczne rzuci y do
pa stw, których nie proszono, aby przychodzi y”9. Z kolei Poloni  w Stanach
Zjednoczonych, Brazylii, Kanadzie, czy w Niemczech uznawano za emigracj
zarobkow , która podj a wiadomie decyzj  o opuszczeniu terytorium pa stwa
polskiego, jednak e zachowa a „w nowej sytuacji poczucie polsko ci”10.

Unia Wolno ci pozytywnie przyjmowa a istnienie i dzia alno  telewizji
„Polonia”, a tak e innych mediów polonijnych, gdy  realizowa y one niezwykle
wa ny proces podtrzymania wi zi Polonusów z Polsk  i z jej dziedzictwem
kulturalnym. Jednocze nie zaznaczano, i  telewizja „Polonia” stanowi a dla
wielu Polaków mieszkaj cych za granic  ród o informacji o Polsce, jak równie
wi za a ich z polsk  kultur  i gospodark . rodki masowego przekazu uznawano
tym samym za najlepsz  mo liwo  rzeczywistego dotarcia do szerszego grona
odbiorców oraz do wymiany informacji, nauki j zyka, rozrywki, przekazania
tre ci kulturowych, historycznych, czy te  informacji gospodarczych.
Twierdzono: „Tak ju  ukszta towa y si  sprawy wspó czesnej ludzkiej percepcji,
e najpewniej, najpowszechniej dociera do cz owieka wizja i fonia, jest to

najta sze, a w mniejszym stopniu niestety ksi ka i prasa”11. Korzystnie
przyjmowano informacje o ci gle rosn cej popularno ci w ród polskiej diaspory
programów telewizyjnych i radiowych emitowanych z terytorium Polski, gdy
dzi ki nim mia a ona mo liwo  nie tylko zacie niania kontaktów uczuciowych z
Polsk , ale tak e uczestnictwa w polskich wydarzeniach o charakterze
politycznych, kulturalnym, gospodarczym oraz spo ecznym. Zauwa ano przy
tym równie  zaistnienie mo liwo ci lepszego zrozumienia polskiej kultury przez
ludno  krajów, w którym przebywa a Polonia, licz c na wzajemne zbli enie12.

Nale y podkre li , i  Unia Wolno ci swoje stanowisko wobec Polonii i
Polaków za granic  prezentowa a przede wszystkim w trakcie debat sejmowych,
które dotyczy y g ównych kierunków polskiej polityki zagranicznej.
Przewodnicz cy sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Bronis aw Geremek w
grudniu 1994 r. przemawiaj c w Sejmie stwierdzi : „Jeste my narodem diaspory
i miliony Polaków yj cych poza granicami naszego kraju powinny mie
wiadomo , e w polskiej polityce ustawicznie obecne jest my lenie – i sposób

9  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie B. Borusewicza, trzecia kadencja, 111 posiedzenie, pierwszy dzie
(19 czerwca 2001), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf,data dost pu: 15 grudnia 2010.

10  Tam e.
11  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie M. Dmochowskiej, druga kadencja, 46 posiedzenie, pierwszy

dzie  (29 marca 1995), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010.
12  Tam e.
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my lenia – o yciu naszych rodaków”13. Jednocze nie wyrazi  wdzi czno
wobec Polonii ameryka skiej za jej poparcie w polskich staraniach o
cz onkostwo w Sojuszu Pó nocnoatlantyckim. Podkre li  szczególny obowi zek
wobec Polaków mieszkaj cych na Wschodzie, który dotyczy  nie tylko ochrony
ich to samo ci kulturalnej czy narodowej, ale tak e przetrwania, gdy  by  to„taki
obowi zek, z którego nikt nas nie mo e zwolni ”14. Z kolei odnosz c si  do
polskiej polityki wobec by ych republik radzieckich zauwa y , i  jej wykonawcy
powinni przede wszystkim „my le  i dzia a ; zwa a  na to, aby retoryka nie
zast powa a dzia a ”15.

Z kolei pos anka Olga Krzy anowska podczas debaty sejmowej w maju
1996 r. stwierdzi a, i  pa stwo polskie traktuje Poloni  jako powa ny czynnik,
który wspiera polityk  zagraniczn , w tym przede wszystkim kwestie zwi zan  z
wej ciem Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Zwróci a przy tym szczególn
uwag  na to, i  Polacy za granic  poprzez wp yw na opini  i rz dy krajów,
których maj  obywatelstwo, bardzo aktywnie popierali nasze wej cie do struktur
europejskich. Wyrazi a swoje zastrze enia wobec cz sto niew a ciwych zmian
dotycz cych obsady polskich placówek dyplomatycznych za granic . Nie
powinny znajdowa  si  na tych stanowiskach osoby, które w sposób ewidentny
kojarzy y si  ze s u b  dyplomatyczn  PRL. Obawia a si  w zwi zku z tym
problemem, i  Polonii trudno b dzie „uwierzy  w zupe nie now  i suwerenn
polityk  Polski, je eli kraj b d  wobec nich reprezentowa  ludzie kojarz cy si  z
dawnym systemem i dawnym, niech tnym – eby nie powiedzie : ubli aj cym –
stosunkiem naszych s u b dyplomatycznych do tych niew a ciwych wówczas
politycznie Polaków”16. Uzna a ona to za b d i brak szacunku wobec Polaków
przebywaj cych za granic .

Jako minister spraw zagranicznych Bronis aw Geremek w expoze
sejmowym wyg oszonym w maju 1998 r. podkre li  cis y zwi zek pomi dzy
Poloni  i Polakami za granic , a coraz bardziej polepszaj c  si  dzia alno ci
polskiej s u by konsularnej. Jej g ówne zadania koncentrowa y si  przede
wszystkim na obowi zku realizacji opieki nad obywatelami polskimi
przebywaj cymi za granic . Do nowych zada  Geremek zaliczy  przygotowanie
projektu zmiany ustawy o funkcjach konsulów, realizacj  nowej ustawy o
cudzoziemcach, ze szczególnym uwzgl dnieniem wymogów unijnych, a tak e
udzielanie niezb dnej pomocy konsularnej Polakom, którzy decydowali si  na
repatriacj . Wyrazi  opini , i  owe zadania nale y postrzega  przede wszystkim
w kontek cie dzia a  resortu spraw zagranicznych, innych instytucji rz dowych i

13  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie B. Geremka, druga kadencja, 20 posiedzenie, drugi dzie  (12 maja
1994), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010.

14  Tam e.
15  Tam e.
16  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie O. Krzy anowskiej, druga kadencja, 79 posiedzenie, drugi dzie

(09 maja 1996), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010.
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pozarz dowych dzia aj cych na rzecz Polonii i rodaków mieszkaj cych poza
granicami kraju. Doceni  znaczenie kontaktów z Poloni  dla podtrzymywania
tradycji i wiadomo ci narodowej w ród Polaków za granic , a tak e szans , jak
dzia alno  Polonii stwarza dla skutecznej realizacji strategicznych celów
narodowych. Z zadowoleniem przyj  du  aktywno  i pomoc udzielon
krajowi przez Poloni  ameryka sk  i jej organizacje w staraniach o cz onkostwo
w Sojuszu Pó nocnoatlantyckim. Wyrazi  przy tym nadziej  na rozwój ci lejszej
wspó pracy z organizacjami polonijnymi, jak i korzystanie z ich pomocy w
innych kwestiach, które mog y mie  istotne znaczenie dla pa stwa polskiego.
Jednocze nie oczekiwa  na stworzenie odpowiednich warunków dla rozwijania
wi zi Polonii z macierz , wspieranie polonijnych instytucji o wiatowych i
kulturalnych oraz dzia a  maj cych na celu wprowadzenie lub rozszerzenie
obecno ci j zyka polskiego w systemie szkolnym kraju zamieszkania17.

Z kolei podczas debaty sejmowej w maju 2000 r. Bronis aw Geremek
ponownie wyrazi  zainteresowanie kontynuacj  przez podleg y mu resort
partnerskiej wspó pracy ze rodowiskami polonijnymi. W jego opinii Polonia i
Polacy za granic  powinni uzyska  wysoki status spo eczny, polityczny i
ekonomiczny w swoich pa stwach zamieszkania. Wspieranie spo eczno ci
polonijnych, w tym dost pu do j zyka i kultury polskiej, mia o nale e  do
podstawowych zada  polskiej s u by dyplomatycznej i konsularnej.
Zasadniczym celem by o zapewnienie respektowania wobec polskich
mniejszo ci mi dzynarodowych standardów w zakresie ochrony praw
mniejszo ci narodowych18.

Przygotowany w 1999 r. projekt ustawy o Karcie Polaka, który mia
potwierdzi  przynale no  do narodu polskiego osób narodowo ci polskiej lub
polskiego pochodzenia, Unia Wolno ci uzna a za niezwykle wa ny. Poprzez
uchwalenie tej ustawy dla wielu Polonusów mia  bowiem zosta
zagwarantowany nie tylko sta y kontakt z ojczyzn , ale tak e wiele praw
podstawowych. Karta mia a stanowi  alternatyw  dla tych osób, które nie
zamierzaj c skorzysta  z mo liwo ci uzyskania polskiego obywatelstwa, nadal
yj c na obczy nie, zachowywa y dzi ki niej formalny zwi zek z pa stwem

polskim. Ów dokument uznano za szczególnie istotny równie  ze wzgl du na
tych Polaków, którzy mieszkali poza granicami kraju, a nie mogli przyj
polskiego obywatelstwa. Niemniej projektodawcy i pos owie zdawali sobie
spraw  z tego, i  Karta Polaka nie rozwi zywa a w pe ni wszystkich problemów
Polonii i Polaków za granic 19. Zarzucano, i  proponowany projekt z jednej

17  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie B. Geremka, trzecia kadencja, 13 posiedzenie, drugi dzie
(5 marca 1998), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010.

18  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie B. Geremka, trzecia kadencja, 78 posiedzenie, pierwszy dzie
(9 maja 2000), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf,data dost pu: 15 grudnia 2010.

19  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie G. Schetyny, trzecia kadencja, 58 posiedzenie, pierwszy dzie
(22 wrze nia 1999), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf, data dost pu: 15grudnia 2010.
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strony „u atwia  mo liwo  repatriacji, ale niestety otwiera  drog  dla
wszystkich”, co zdaniem ugrupowania by o b dne, albowiem „w pierwszej
kolejno ci t  mo liwo  repatriacji powinni mie  ci, którym jest najtrudniej,
potem dopiero nast pni”, oraz „nasi rodacy s  poza granicami naszego kraju, i to
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie”20. Oczywi cie rozumiano emocje
zwi zane z ch ci  repatriacji wszystkich Polaków do Polski, jednak uwa ano, i
oprócz kierowania si  uczuciami nale y przede wszystkim „stanowi  dobre
prawo, koherentne z innymi ustawami; powinni my przyjmowa  takie ustawy,
które b dziemy mogli realizowa ”21. Twierdzono, i  opieka nad Polakami za
granic  powinna by  wykonywana przede wszystkim „w sposób racjonalny, w
sposób przemy lany”22. Jednocze nie projektowi zarzucano brak spójno ci z
prawem wspólnotowym, nieprecyzyjne oszacowanie przysz ych kosztów jego
realizacji, a tak e tworzenie nowych kryteriów i niedopracowanej procedury
potwierdzenia polskiego pochodzenia. Pomimo wszystko w pe ni popierano
kontynuowanie pracy nad jego sfinalizowaniem wierz c, i  przyczyni si  on do
poprawy po o enia polskiej ludno ci23.

Z kolei projekt ustawy o obywatelstwie traktowano w kategorii
moralnego zado uczynienia krzywd, jakie by y udzia em wielu obywateli
polskich, którzy zostali przymusowo wysiedleni lub wyemigrowali w latach
drugiej wojny wiatowej, a w pó niejszym czasie z Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Podkre lano, i  dzi ki przygotowanym zmianom zaistnieje mo liwo
przywrócenia w sposób fakultatywny obywatelstwa polskiego osobom, które
zosta y go pozbawione wbrew ich woli. Pos owie reprezentuj cy omawiane
ugrupowanie popierali ów projekt, albowiem odwo ywa  si  on równie  „do
pami ci o tragicznych losach obywateli polskich, jednocze nie wprowadzaj c
nowoczesne, aktualne rozwi zania prawne”24.

Unia Wolno ci opowiada a si  za ostatecznym rozwi zaniem kwestii
zwi zanej z repatriacj , uznaj c j  za „pewn  operacj  spo eczn , której
przeprowadzenie wymaga bardzo du ej subtelno ci, która /…/ nie mo e
polega  wy cznie na przyznaniu si  do polsko ci jako jedynym
mechanizmie”25.Uwa ano, i  prawo do powrotu osób narodowo ci polskiej i
pochodzenia polskiego do ojczyzny jest bezdyskusyjnie potrzebne. Za wad

20  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie B. Borusewicza, trzecia kadencja, 111 posiedzenie, pierwszy dzie
(19 czerwca 2001), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010.

21  Tam e.
22  Tam e.
23  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie G. Schetyny, trzecia kadencja, 58 posiedzenie, pierwszy dzie

(22 wrze nia 1999), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010.
24  Tam e.
25  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie A. Potockiego, trzecia kadencja, 80 posiedzenie, drugi dzie

(7 czerwca 2000), Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie G. Schetyny, trzecia kadencja, 58 posiedzenie,
pierwszy dzie  (22 wrze nia 1999), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf, data dost pu:
15 grudnia 2010.
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dotychczasowych uregulowa  prawnych uznano brak kompleksowego uj cia
problemu repatriacji26. Zwracano uwag , i  repatriacja nie zawsze by a
wy cznie spraw  nawi zania kontaktów z ojczyzn , czasami by a równie
mechanizmem, który pozwala  sprowadza  do Polski osoby w najwy szym
stopniu niepo dane. Za istotne uznano odpowiedzialne zobowi zanie w adz
centralnych do zapewnienia repatriantom pracy, mieszkania, uprawnie
emerytalnych i uznania zdobytych za granic  wykszta cenia i kwalifikacji.
Jednak e uwa ano, i  nie tylko pa stwo i w adze centralne, ale tak e
samorz dy w granicach swoich mo liwo ci finansowych powinny by
podmiotem w sprawie przyjmowania i adaptowania repatriantów27. Wyra ano
sugesti , i  udzia  samorz dów w procesie repatriacji nale y w miar
mo liwo ci stale zwi ksza , za  pa stwo powinno pe ni  rol  aktywnego
po rednika, kreatora, a tak e gwaranta finansowego przeprowadzonej
repatriacji.

Unia Wolno ci szczególn  uwag  przywi zywa a zw aszcza do
zawartych mi dzypa stwowych traktatów dwustronnych z Republik  Federaln
Niemiec (17 stycznia 1991), Ukrain  (18 maja 1992), Federacj  Rosyjsk  (22
maja 1992), Czesk  i S owack  Republik  Federacyjn  (6 pa dziernika 1991),
Republik  Bia orusk  (23 czerwca 1992), a tak e Republik  Litewsk  (26
kwietnia 1994), jako mo liwo  zabezpieczenia interesów nie tylko Polski, ale
przede wszystkim Polaków przebywaj cych za granic . Podstawow  zasad ,
przyj t  w tych uk adach by o bowiem uznanie, e przynale no  do mniejszo ci
polskiej jest spraw  indywidualnego wyboru osoby, z którego nie mog  wynika
adne niekorzystne nast pstwa. Klauzule, b d ce wewn trznymi zobowi zaniami

pa stw – stron traktatów, uznawa y prawa cz onków mniejszo ci polskiej „do
wyra ania, zachowania i rozwijania swej to samo ci etnicznej, kulturowej,
j zykowej i religijnej oraz do rozwijania swej kultury we wszystkich kierunkach,
bez jakichkolwiek prób jej asymilacji wbrew ich woli”28. Zawieraj  one tak e
zobowi zania do podj cia niezb dnych dzia a  w celu swobodnego pos ugiwania
si  j zykiem ojczystym, realizacji prawa do nauczania oraz uczenia si  j zyka
polskiego, swobodnego pos ugiwania si  tym j zykiem w yciu prywatnym i
publicznym, rozpowszechniania i wymiany informacji w tym j zyku, zak adania
i utrzymywania w asnych instytucji i stowarzysze  o wiatowych, kulturalnych i
religijnych, wyznawania i praktykowania swojej religii, u ywania imion i
nazwisk w brzmieniu przyj tym w j zyku polskim, ustanawiania i utrzymywania
niezak óconych kontaktów mi dzy sob  w obr bi  kraju zamieszkania, jak

26  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie G. Schetyny, trzecia kadencja, 58 posiedzenie, pierwszy dzie
(22wrze nia 1999), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010.

27  Tam e.
28  A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Traktaty o przyja ni i wspó pracy zawarte przez

Polsk : wybór dokumentów, Lublin 2005, s. 44.
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równie  poza granic 29. Spo ród zawartych traktatów dwustronnych, za
szczególnie istotny uznawano zw aszcza Traktat Polsko – Niemiecki o Dobrym
S siedztwie i Przyjaznej Wspó pracy, gdy  by  to pierwszy dokument „w którym
prawa mniejszo ci zosta y tak mocno zakorzenione w standardach
europejskich”30. Na jego podstawie bowiem podpisywano pó niej w Europie
wszelkie umowy, które dotyczy y mniejszo ci narodowych.

Odnosz c si  do sytuacji polskiej grupy etnicznej w Niemczech
zauwa ano jej do  du e zró nicowanie jak te  rozbie no  wspólnych
interesów, co jak podkre lano w du ej mierze zale a o od daty podj cia decyzji o
emigracji do Niemiec, jak równie  od jej przyczyn. Zwracano uwag , i  Polacy
mieszkaj cy w Niemczech przez d u szy okres próbuj  szybko si  zintegrowa  z
miejscowym rodowiskiem, co z jednej strony uznano za korzystny przejaw,
albowiem poprzez „integracj  mo na awansowa , mo na by  kim  w danej
spo eczno ci”31, z drugiej za  obawiano si , i  w ten sposób mo e doj  do ich
asymilacji poprzez utrat  w asnej to samo ci. Wyra ono yczenie, e: „Powinna
w ród tych ludzi istnie  silna wola bycia Polakami, a piel gnacja kultury polskiej
powinna sta  si  nawykiem”32. Za niezwykle istotne uwa ano dzia alno  na
rzecz Polonii niemieckiej Polskiej Misji Katolickiej. Dla niej stanowi a „moralne
wsparcie, a polscy ksi a, nauczaj c religii w j zyku polskim, maj  kontakt z
m odym pokoleniem Polaków, jak równie  wp yw na nie”33. Za równie istotne
uznano funkcjonowanie w Niemczech licznych organizacji polonijnych, jak te
wydawanie czasopism. Oczekiwano, i  po podpisaniu polsko – niemieckiego
traktatu w 1991 r. sytuacja Polaków w Republice Federalnej Niemiec
zdecydowanie si  polepszy:„Strach poprzednich lat przed mówieniem po polsku,
przed ucz szczaniem do polskiego ko cio a coraz cz ciej zanika. Polacy
ujawniaj  sw  to samo  narodow , zaczynaj  upomina  si  o polskie
szkolnictwo. /…/ Aby jednak by o lepiej, nale a oby mocniej upowszechnia
znajomo  traktatu tak, aby Polak w Niemczech nie musia  t umaczy  urz dom
niemieckim, jakie s  te tre ci i jakie on ma prawa. Tylko dobra, pe na znajomo
praw, wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania innych mo e zapewni
realizacj  zapisów traktatowych”34.

Omawiane ugrupowanie dostrzega o wyra n  ró nic  pomi dzy
charakterem wspó pracy ze rodowiskami polonijnymi w krajach zachodnich i
Polakami yj cymi na Wschodzie. Polonia zachodnioeuropejska funkcjonowa a

29  Tam e, s. 171-172.
30  Spr. Sten. Senatu, wyst pienie D. Simonides, 93 posiedzenie Senatu w dniu 4 marca 1997 r.,

Problematyka Polaków i Polonii na wiecie – pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisj
Spraw Emigracji i Polaków za Granic  projektu uchwa y w sprawie wi zi Polaków i Polonii z
Macierz , s. 16.

31  Tam e, s. 16.
32  Tam e.
33  Tam e.
34  Tam e, s. 17.
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bowiem w pa stwach, które posiada y ju  ugruntowany system demokratyczny i
dzi ki temu mog a si  swobodnie organizowa , a tak e zdobywa  do wiadczenie
w dzia alno ci politycznej, spo ecznej, czy te  kulturalnej. Liczono, i  Polska
wesprze dzia ania i inicjatywy Polaków yj cych na Zachodzie, które
podejmowane by y wobec w adz krajów zamieszkania. Twierdzono, i  tworzenie
wi zi pomi dzy Poloni  w krajach zachodnich a macierz  powinno by
osi gni te wy cznie poprzez utrzymywanie przez Polsk  jak najlepszych relacji
z pa stwami, w których ona yje. Zapewnienie mo liwo ci kultywowania
tradycji, rozwijania ojczystej kultury, a tak e nauki j zyka polskiego traktowano
przy tym jako najwa niejsze zadanie polskiej polityki polonijnej.

Oczekiwano, i  Polacy na Zachodzie zbuduj  swoisty pomost pomi dzy
o rodkiem cywilizacji europejskiej a Polsk , która zmierza a do Europy
Zachodniej. Europejska Polonia mia a bowiem odgrywa  zasadnicz  rol  w
procesach integracyjnych. Co wa ne, zwracano równie  szczególn  uwag  na
dzia ania Polonii ameryka skiej, która mia a wykonywa  „wielk  prac  na rzecz
utrwalenia bezpiecze stwa Trzeciej Rzeczypospolitej”, albowiem poprzez swoje
dzia ania próbowa a uzyska  poparcie ró norodnych si  politycznych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej dla polskich stara  o wej cie do Sojuszu
Pó nocnoatlantyckiego35.

Dzia acze Unii Wolno ci skupiali swoj  uwag  przede wszystkim na
Polakach ze Wschodu, co jak si  wydaje by o zrozumia e z tego wzgl du, e
dotyczy o rodowisk, z którymi przez d ugi czas kontakt by  utrudniony. Dopiero
bowiem rozpad Zwi zku Radzieckiego spowodowa , i  Polska uzyska a
mo liwo  dost pu do tych rodowisk polonijnych. Jednocze nie polska diaspora
musia a nauczy  si  funkcjonowa  w nowo powsta ych pa stwach, co
niejednokrotnie powodowa o, i  styka a si  z licznymi problemami36. Polacy
yj cy na Wschodzie wymagali zwi kszonej opieki, wsparcia finansowego, jak i

konkretnych dzia a  zw aszcza w zakresie szkolnictwa. Polska diaspora
pokrzywdzona przez system sowiecki, pozbawiona wbrew swojej woli
obywatelstwa polskiego i praw nale nych mniejszo ciom narodowym, wymaga a
ze strony pa stwa polskiego szczególnego zado uczynienia i pomocy, o czym
przy wielu okazjach mówili dzia acze tej partii.

Wa n  cz  programu politycznego Unii Wolno ci stanowi a ochrona
interesów Polaków mieszkaj cych na terytorium pa stwa litewskiego.
Postulowano zagwarantowanie dla nich pe nych praw i wolno ci obywatelskich,

35  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie T. Syryjczyka, trzecia kadencja, 35 posiedzenie, trzeci dzie  (20
listopada 1998) http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010; Spr. Sten.
Sejmu, wyst pienie A. Potockiego, trzecia kadencja, 13. posiedzenie, drugi dzie  (5 marca
1998), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf,data dost pu: 15 grudnia 2010.

36  Spr. Sten. Senatu, wyst pienie J. Okrzesik, 93 posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 1997 r.
Problematyka Polaków i Polonii na wiecie – pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisj
Spraw Emigracji i Polaków za Granic  projektu uchwa y w sprawie wi zi Polaków i Polonii z
Macierz , s. 83.
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szczególnie zwracaj c uwag  na przestrzeganie zasady równo ci obywateli, a
tak e prawa do zachowania to samo ci, rozwoju kultury oraz o wiaty. Minister
Spraw Zagranicznych Bronis aw Geremek wyra a  nie tylko swoje stanowisko,
mówi c: „S dzimy, e te kwestie powinny by  przedmiotem nieoddzielnej troski,
w której my, Polacy, upominamy si  o losy naszych rodaków lojalnie
wype niaj cych obowi zki obywateli pa stwa i upominaj cych si  o
przestrzeganie ich w asnych praw w asno ciowych, kulturalnych, politycznych.
W obu tych wypadkach mamy wiadomo , e jeden rz d i drugi rz d
podejmowa  dzia ania i e w obu wypadkach pozostaj  kwestie otwarte i
pozostaj  obola o ci. My l , e trzeba o nich mówi , i e dzisiaj jest pora, eby o
tym mówi . Po to w a nie eby nie pozwoli  na eksploatacj  politycznym
manipulatorom. To jest w interesie Litwy, eby prawa Polaków by y
przestrzegane  na  Litwie  i  jest  w  interesie  Polski,  aby  prawa  Litwinów  by y  w
Polsce w pe ni realizowane”37. Dostrzegano tak e znaczenie roli, jak  mog a
odegra  polska mniejszo  narodowa w u o eniu przyjaznych relacji pomi dzy
s siednimi pa stwami, a tak e w kontek cie procesu zbli ania si  Wschodu i
Zachodu Europy.

Zwracano tak e szczególn  uwag  na sytuacj  Polaków w Kazachstanie.
Podkre lano, i  pa stwo polskie ma wobec nich ogromne zobowi zania, których
niestety nie by o w stanie spe ni  zgodnie z ich oczekiwaniami. Niemniej
uwa ano, i  nale y zapewni  im systematyczn  opiek  konsularn , a tak e dobre
umowy, które chroni y by ich prawa38. Trosk  w adz polskich powinno by
doprowadzenie do ko ca sprawy transmigracji Polaków z Kazachstanu, którzy
znale li si  tam w wyniku przymusowej deportacji przeprowadzonej w 1936 r.
Osoby te w ogromnej wi kszo ci nigdy nie posiada y obywatelstwa polskiego,
przez co nie mog y skorzysta  z wcze niej przeprowadzonych akcji
repatriacyjnych. Umo liwienie im powrotu do ojczyzny traktowano wr cz jako
obowi zek moralny pa stwa polskiego, cho  zdawano sobie spraw  z wielu
trudno ci jakie nale y przy tym pokona 39. W zwi zku ze s abo ci  ekonomiczn
Kazachstanu spodziewano si  dalszego wzrostu zainteresowania przesiedleniami
do Polski. Jednocze nie zniesienie limitów dla pragn cych studiowa  w Polsce
jak te  podj cie decyzji o zorganizowanych dzia aniach w zakresie osiedlania si
Polaków z Kazachstanu w Polsce, traktowano jako niewystarczaj ce.
Oczekiwano bowiem zdecydowanie mielszych dzia a  w tym zakresie.

Unia Wolno ci zwraca a równie  uwag  na sytuacj  Polaków, którzy yli
w Republice Czeskiej, a przede wszystkim na Zaolziu. Rozumiano ich
specyficzn  sytuacj , ca kiem odmienn  od Polonii w Stanach Zjednoczonych

37  Okr g y Stó . Referat B. Geremka, „Lithuania”, nr 1, 1995, s. 18.
38  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie O. Krzy anowskiej, trzecia kadencja, 113 posiedzenie, pierwszy

dzie  (18 lipca 2001), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010.
39  Spr. Sten. Sejmu, wyst pienie A. Potockiego, trzecia kadencja, 13 posiedzenie, drugi dzie

(5 marca 1998), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf, data dost pu: 15 grudnia 2010.
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czy te  Polaków na Wschodzie, albowiem nie przenosili si  oni z w asnej woli,
ale ich sytuacja wynika a ze zmiany granic. W ród g ównych problemów
polskiej mniejszo ci w Czechach, wymieniano szkolnictwo, maj tek organizacji
polskich przej ty przez pa stwo, a tak e problemy ekonomiczne, prawne i
socjalne. Uwa ano, i  owe kwestie mog y by  rozwi zane nie tylko poprzez
wydawanie kolejnych uchwa , które zawiera yby „wa ne, wielkie s owa, oprócz
nawi zywania do tradycji, historii, potrzebne s  konkretne dzia ania ze strony
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych agend rz du polskiego”40.  Z
zadowoleniem wskazywano, i  Polacy na Zaolziu stanowili nie tylko najlepiej
zorganizowan  mniejszo  narodow  w Czechach, ale tak e i na wiecie. Na
stosunkowo ma ym obszarze Polacy dysponowali bowiem licznymi
organizacjami, instytucjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi. Ze wzgl du na
znaczenie potencja u Polaków na Zaolziu oczekiwano, i  pa stwo polskie
zagwarantuje dla nich rzetelne partnerstwo przy rozwi zywaniu ich problemów41.

Podsumowuj c nale y stwierdzi , i  Unia Wolno ci wykazywa a du e
zainteresowanie warunkami ycia Polonii i Polaków za granic , co znajdowa o
wyraz w cz stym podejmowaniu tej tematyki i stanowi o wa ne miejsce w jej
koncepcjach ideowo politycznych. Podkre lano, i  wraz z przemianami, które
zasz y w Polsce po 1989 r., nast pi  istotny zwrot w polskiej polityce
zagranicznej, która nada a zupe nie inny wymiar stosunkom pa stwa z Poloni  i
Polakami za granic . W efekcie zmieni a si  równie  rola polskiej diaspory jak i
znaczenie kontaktów pomi dzy Polakami w kraju i z zagranicy. Jednak e sta
warto ci  pozostawa o ci g e podtrzymanie wi zi narodowej z Poloni , a tak e
zapewnienie wszystkiego co mo liwe, aby stale obecny by  j zyk i kultura
polska. Co wa ne, zwracano uwag  na umiej tno  wykorzystania wszystkich
atutów, którymi dysponowa y rodowiska polonijne w Polsce.

Podstaw  zmiany podej cia do kwestii zwi zanej z Poloni  by o uznanie,
i  zarówno polskie mniejszo ci yj ce na Wschodzie i Po udniu, jak te  Polonia
na Zachodzie, funkcjonuj  w pa stwach odmiennych kulturowo, politycznie i
gospodarczo. St d te  wspieraj c ich d enia do kultywowania j zyka, tradycji
jak i kultury polskiej uwa ano, i  cele te mog  zosta  spe nione wy cznie przy
utrzymywaniu przez pa stwo polskie dobrych relacji politycznych z pa stwami,
w których znajduje si  polska diaspora.

40  Spr. Sten. Senatu, wyst pienie J. Okrzesik, 93 posiedzenie Senatu w dniu 5 marca 1997 r.,
Problematyka Polaków i Polonii na wiecie – pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisje
Spraw Emigracji i Polaków za Granic  projektu uchwa y w sprawie wi zi Polaków i Polonii z
Macierz , s. 84.

41  Tam e, s. 83-84.
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Streszczenie

Autorka opisuje stanowisko Unii Wolno ci w kwestii Polonii i polskiej emigracji
na wiecie. Jako jedna z najwa niejszych partii w Polsce ostatniej dekady XX w.,
program Unii Wolno ci by  realizowany zw aszcza w latach 1997–2001 Autorka
analizuje jak w tym czasie rozwija y si  stosunki polskich w adz z diaspor .

Summary

The author presents the position of the Unia Wolno ci party on Polonia and
Polish immigration in the world. As one of the most important parties in Poland
in the last decade of the 20th century, the political program of Unia Wolno ci was
executed in the years 1997–2001. The author analyzes how in that period
developed the relations between the Polish government and the diaspora.



Ma gorzata Budnik

UWAGI O WSPÓ CZESNEJ EMIGRACJI
POLAKÓW (2004–2008)

Na wst pnie nale y wyja ni  znaczenie podstawowych poj
dotycz cych emigracji. Pierwszym z nich jest migracja, to znaczy zjawisko
polegaj ce na przemieszczaniu si  ludno ci, którego celem jest zmiana pobytu.
Ze wzgl du na zasi g mo na wyró ni  migracj  wewn trzn , która
charakteryzuje si  przemieszczaniem w obr bie danej jednostki politycznej albo
administracyjnej oraz migracj  zewn trzn , która polega na migracji z jednej
jednostki politycznej albo administracyjnej do innej. Ze wzgl du na okres jej
trwania wyró nia si  migracj  czasow , okresow  i trwa . Przyjmuj c kierunek
przemieszczania si , mo na wyró ni  emigracj  (inaczej wychod stwo), czyli
wyjazd oraz imigracj , czyli przyjazd1. Kolejnymi poj ciami s : emigracja oraz
emigracja zarobkowa. Emigracja to opuszczenie kraju, które ma na celu
d ugotrwa y pobyt b d  osiedlenie si  w innym kraju2. Emigracja zarobkowa
rozumiana jest jako forma ruchliwo ci (mobilno ci-spo ecznej), czyli jako
wzgl dnie trwa a forma zmiany miejsca zatrudnienia oraz ycia poszczególnych
jednostek b d  te  grup3.

W stosunku do emigrantów mo na zastosowa  termin „trauma”, który
wywodzi si  z psychiatrii. I tak mo na wyró ni : traum  kulturow , która jest
wynikiem oderwania od cywilizacyjnego rodowiska naturalnego, traum
antropologiczn , która jej rezultatem zmienionych warunków egzystencji. W
wymiarze indywidualnym, kulturowym oraz antropologicznym emigracji oba
poj cia traumy znalaz y odniesienie4.

* * *

Organizacja Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju podkre la, e istotne
znaczenie mia y pozaekonomiczne przyczyny w przep ywie ludno ci w ponad

1 S. Kaczor, T. Z. Garleja, Sieroctwo emigracyjne-problemy i mo liwo ci dzia a  profilaktycznych,
w: (red.) R. Bera, Wielka emigracja zarobkowa m odzie y. Wyzwania dla edukacji, Lublin 2010,
s. 185.

2 S owniczek, „Biuletyn Migracyjny”, sierpie  2005, nr 2, s. 8.
3 M. Butrym, Kapita  spo eczny i stosunek do ojczyzny m odych emigrantów zarobkowych, w: (red.)

R. Bera, Wielka…, s. 126.
4 L. Suchanek, Cz owiek w traumie. Emigrantologia na przyk adzie emigracji rosyjskiej

dwudziestego wieku, „Ethos” 2009 nr 3-4 (87-88), s. 232.
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1/3 wiatowych przypadkach emigracji. Czynnikami tymi by y m.in.: powi zania
kulturowe oraz historyczne, blisko  geograficzna, a tak e udzia  w emigracji
uchod ców politycznych5.

Emigracja z pa stwa polskiego pocz tkowo nie mia a charakteru
trwa ego (wyj tek stanowi a emigracja w XIX w. do Brazylii, gdzie polscy
emigranci zostawali rolnikami). Emigracja do zachodniej Europy czy te  USA
pocz tkowo mia ya charakter kontraktowy lub sezonowy, czyli intencjonalnie
by y powrotne. Nast pnie przekszta ci a si  ona w emigracj  trwa , potem w
sta , co doprowadzi o do powstania Polonii6.

Polacy opuszczali Polsk  w trzech wielkich falach emigracyjnych.
Pierwsza z nich mia a charakter ekonomiczny i trwa a od ko ca XIX w. do
okresu mi dzywojennego. W tym czasie z Polski na emigracj  wyjecha o oko o
3,5 miliona obywateli, szczególnie osób niezamo nych. Do Brazylii, Kanady,
Argentyny oraz USA wyje d ali g ównie ch opi. Natomiast robotnicy kierowali
si  do Belgii, Niemiec i Francji. Mniejsz  fal  emigracji by  bezpowrotny wyjazd
Polaków z ojczyzny po zako czeniu drugiej wojny wiatowej w obawie przed
prze ladowaniami komunistycznymi. Kolejna fala by a spowodowana czystkami
antysemickimi, które mia y miejsce po roku 1968 r. (wyemigrowa o wówczas
15 tys. osób).

Druga, du a fala z okresu stanu wojennego mia a charakter polityczno-
ekonomiczny. W tym czasie wyjecha o ok. 1,2 mln obywateli, w wi kszo ci
ambitnych i wykszta conych. Pocz wszy od 1990 r. do czasu przyst pienia
Polski do Unii Europejskiej (1maja 2004 r.) mia a miejsce trzecia wi ksza fala
emigracji, szczególnie ludzi m odych. W wi kszo ci by a to krótkookresowa
emigracja zwi zana z rynkiem pracy w krajach nale cych do UE7.

Fala emigrantów, która nast pi a po przyst pieniu Polski do Unii
Europejskiej przynios a ze sob  negatywne i pozytywne zjawiska. Z jednej
strony stworzy a szans  m odym obywatelom na dobry pocz tek doros ego ycia,
da a mo liwo ci zarobkowe, kulturalne, j zykowe oraz towarzyskie. Jako
zagro enie zalicza si  przede wszystkim odp yw wykszta conej kadry do innych
pa stw i obni enia tempa wzrostu ekonomicznego Polski8.

Nale y podkre li , i  przed przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej
emigranci odczuwali trudno ci z pobytem d ugoterminowym za granic .
Ograniczenia uniemo liwia y Polakom zatrudnienie b d  zmusza y ich do pracy
w „szarej”  strefie. Po 1 maja 2004 r. sytuacja emigrantów nap ywaj cych do

5 J. Oczki, Integracja Polski z Uni  Europejsk  a zachodnie rynki pracy, Toru  2005, s. 67.
6 G. Babi ski, Transnacjonalizm…i co z tego wynika dla bada  najnowszej polskiej emigracji,

„Przegl d Polonijny” 2007, z. 2(124), s. 123.
7 M. Rutkowska, Emigracja Polaków w wietle bezrobocia i oferty edukacyjne w kraju, w: (red.)

B. Pietrulewicz, Migracja zarobkowa Polaków w Unii Europejskiej-mobilno  bez granic,
Zielona Góra 2006, s. 117, 118.

8 E. Kraszewski, Migracja zarobkowa-szanse i dylematy, w: (red.) B. Pietrulewicz, Migracja…,
s. 47.
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krajów Unii Europejskiej ulega a zmianie, dzi ki swobodzie przemieszczania si
i zatrudnienia, a tak e swobodzie zamieszkania na terenie tych e krajów9.
Obywatele pa stw cz onkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), którzy podj li legaln  prac  w pa stwach cz onkowskich
s  równi w prawach i obowi zkach z pracownikami pochodz cymi z danego
pa stwa. Dyskryminacja ze wzgl du na kraj pochodzenia jest zakazana10.

Nale y tu równie  wspomnie  o swobodzie przep ywu pracowników
migracyjnych, których prawa zasta y uregulowane w Traktacie Rzymskim z
1957 r., który ustanawia  Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz  (art. 48-51).
Migracja pracowników w 1992 r. zosta a znowelizowana Traktatem o Unii
Europejskiej poprzez rozszerzenie zakresu prawa dotycz cego swobody
przep ywu osób, o prawo do nieograniczonego przemieszczania si  oraz
osiedlania (art. 8a). Art. 48 ust. 2 Traktatu stanowi, i  swobodny przep yw osób
nale y rozumie , jako zniesienie dyskryminacji w stosunku do pracowników
pa stw cz onkowskich, które stosowane by y ze wzgl du na obywatelstwo w
zatrudnieniu, p acach, a tak e warunkach pracy. Gwarantuje on prawo
pracowników do przyjmowania zaoferowanej pracy (art. 48 ust. 3 lit. a),
przenoszenia si  w powy szym celu na  terytorium pa stw nale cych do Unii
Europejskiej (art. 48 ust. 3 lit. b), przebywanie na terenach powy szych pa stw w
celu wykonywania pracy zarobkowej (na podstawie aktów administracyjnych,
rozporz dze  oraz umów, które maj  zastosowanie przy zatrudnianiu
pracowników krajowych (art. 48 ust. 3 lit c.), pozostanie w pa stwie, gdzie
zosta a podj ta praca na warunkach okre lanych w rozporz dzeniu
wykonawczym przez Komisj  (art. 48 ust. 3 lit. d). Wyj tek od powy szego art.
stanowi zatrudnienie w administracji publicznej (art. 48 ust. 4). Wdro enie
swobód wymaga o wydania licznych aktów prawnych, które po wi cono
regulacjom tego zagadnienia. W art. 49 Traktatu znajduje si  delegacja do
wydania rozporz dze  i dyrektyw, które okre laj  rodki niezb dne do
stopniowego swobodnego przemieszczania si  pracowników, a w szczególno ci
w zakresie: cis ej wspó pracy pomi dzy krajowymi urz dami pracy, zniesienia
praktyk i procedur administracyjnych, zniesienia ograniczenia wyboru pracy
przez poszukuj cych obcokrajowców pa stw cz onkowskich, stworzenie systemu
u atwiaj cego przekazywanie ofert pracy oraz zapotrzebowanie na prac 11.

Zasada swobodnego przep ywu pracowników zosta a uregulowana tak e
w Traktacie Wspólnot Europejskich, gdzie w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 Traktatu
WE zawarte zosta y postanowienia ogólne. Kolejny ust p powy szego artyku u

9 A. Potasi ska, Unia Europejska-podmiot rynku pracy w Polsce. Analiza roli w odniesieniu do
zjawiska bezrobocia, w: (red.) J. Mazur- uczak, M. uczaka, R. Suchockiej, Polska pi  lat po
wst pieniu do Unii Europejskiej: rozczarowanie czy spe nione nadzieje?, Pozna  2011, s. 91.

10 E. Kraszewski, dz. cyt., s. 41.
11 O. Jasi ska-Cie li ska, Mo liwo ci legalnego zatrudnienia Polaków  w wybranych krajach Unii

Europejskiej, w: tam e, s. 54-55.
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dokonuje sprecyzowania, i  swoboda ta znosi wszelkie dyskryminacje w
stosunku do pracowników pa stw cz onkowskich (art. 39 ust. 2 Traktatu WE).
Uregulowania tego traktatu dotycz  równie  pa stw cz onkowskich, w
szczególno ci stanowi c zobowi zania do popierania wymiany m odych
pracowników w ramach wspólnego programu (art. 41 Traktatu WE ). Preambu a
poprzedzaj ca rozporz dzenie nr 1612/68 stanowi, i  swoboda przemieszczania
si  w obszarze Wspólnoty jest podstawowym prawem pracowników oraz ich
rodzin, a zakaz dyskryminacji obejmuje pracowników sezonowych,
przygranicznych, jak i zatrudnionych na czas nieokre lony oraz osób
wiadcz cych us ugi12.

Mo liwo  podj cia legalnej pracy na zagranicznych rynkach pracy sta a
si  mo liwa po przyst pieniu Polski w maju 2004 r. do Unii Europejskiej.
Wcze niej istnia y dwustronne umowy pomi dzy Polsk  a krajami nale cymi do
Unii Europejskiej. By y one jednak ograniczone, pozwala y jedynie na
zatrudnienie polskich obywateli w tzw. „szarej” strefie rynku pracy w pa stwach
nale cych do UE. Po przyst pieniu do UE w ród pa stw „ starej” pi tnastki
(Belgia, Austria, Grecja, Dania, Francja, Finlandia, Holandia, Hiszpania,
Luksemburg, Irlandia, Niemcy, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania oraz
W ochy) zastosowanie znalaz a wspomniana wy ej jedna z podstawowych zasad
panuj ca na rynku pracy UE, tj. swoboda przep ywu pracowników (równie  w
stosunku do obywateli polskich)13.  Z  chwil  wej cia  Polski  do  UE  zosta y
otwarte rynki pracy i swoboda zatrudnienia w Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej
Brytanii. Zrównanie w prawach obywateli z Polski dotyczy o równie  w
sprawach zamieszkania, ekonomicznej dzia alno ci i najemnej pracy14.

Tak wi c Polacy legalnie i bez ogranicze  mog  pracowa  w krajach,
które s  nowymi cz onkami UE (oprócz Malty) i w Wielkiej Brytanii, Szwecji,
Irlandii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii, które s  pa stwami „starej
Unii”.

W krajach pozosta ych zastosowano ograniczenia w mo liwo ci dostania
pracy. Obowi zywa y w nich tzw. okresy przej ciowe do 1 maja 2009 r.(w
niektórych pa stwach do 30 kwietnia 2011 r., gdy istnia y zak ócenia na rynku
pracy). Rozwi zania przej ciowe zosta y zawarte w Traktacie o Przyst pieniu do
Unii Europejskiej. Stanowi y one, i  w tym okresie b dzie stosowany b d  te
istnieje mo liwo  zawieszenia zastosowania art. 1-6 Rozporz dzenia Rady
(EWG) nr 1612/68, które dotycz  swobodnego przep ywu osób zatrudnionych w
wewn trz Wspólnoty Europejskiej. Osoby, które by y zatrudnione na podstawie

12 L. Mikrus, Swoboda przemieszczania si  pracowników po przyst pieniu do Unii Europejskiej,
Warszawa 2003, s. 56, 57.

13 O. Jasi ska-Cie li ska, dz. cyt., s. 54.
14 A. Potasi ska, dz. cyt., s. 91.
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umowy o prac  obj te zosta y okresowym ograniczeniem. Natomiast te, które
chcia y otworzy  dzia alno  gospodarcz  nie podlega y ograniczeniom15.

Wspomniane ograniczenia wynikaj ce z Traktatu, które dotyczy y
dost pu do rynku pracy obejmowa y tylko okre lon  kategori  osób, np. osoby,
które zosta y dopuszczone do pracy z dniem 1 maja 2004 r. w danym pa stwie na
nieprzerwany okres 12 miesi cy, tzn. takie osoby, które uzyska y zezwolenie na
prac  albo te  kolejno nast puj ce po sobie zezwolenia na wykonywanie pracy w
okresie przyk adowo od 1 czerwca 2003 r. do 1 czerwca nast pnego roku, a tak e
osoby, które po dniu 1 maja 2004 r. uzyska y legalne zatrudnienie na
nieprzerwany czas co najmniej roku. Zatrudnienie na powy szych warunkach jest
mo liwe tylko i wy cznie w pa stwach, w których otrzyma y uprzednio
zezwolenie oraz pod warunkiem, e z w asnej woli nie zdecyduj  si  na
opuszczenia zagranicznego rynku pracy. W praktyce oznacza o to, i  po
legalnym zatrudnieniu przez okres roku istnia a mo liwo  dokonania zmiany
pracodawcy i nie by o konieczne uzyskiwanie zezwolenia na prac  w danym
pa stwie16.

W niektórych „starych” pa stwach UE (Belgia, Francja, Luksemburg),
które zapowiedzia y, i  b d  utrzymywa y ograniczenia w otrzymywaniu
zezwole  na prac , wprowadzono u atwienia. Dotyczy y one niektórych
zawodów oraz sektorów. W Danii procedura zosta a uproszczona, a we W oszech
powi kszono kontyngent na mo liwo  zezwolenia na prac . W Niderlandach
pomimo, i  uprzednio zapowiedziano liberalizacj  obowi zuj cych zasad
dotycz cych dost pu do rynku pracy nie wprowadzono ich do 1 maja 2006 r. Do
ko ca 2006 r. w Holandii trzeba by o mie  zezwolenie na prac 17.

Analiza ekspertyz dotycz cych rozszerzenia Unii Europejskiej wykaza a,
e nie wywo a o powy sze zdarzenie masowych i nie daj cych si  kontrolowa

ruchów migracyjnych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG)18.

Dokonuj c dalszej analizy (cech emigrantów przed oraz po akcesji)
wnioskowa  nale y, i  pojawi o si  zjawisko rozg szczenia, polegaj ce na
osiedlaniu si  poza granicami Polski znacznej cz ci populacji, co powoduje
eksport bezrobocia na macierzystym rynku pracy oraz zmniejszenie si  stopy
bezrobocia. Efekt ten w Polsce w 2004 r. zosta  uznany za jedn  z g ównych
przyczyn poprawy sytuacji na rynku pracy19.

Emigranci zarobkowi czyli osoby, które poszukiwa y pracy b d  te
pracy o wy szych wynagrodzeniach, a wi c ci, którzy w danym czasie nie mieli i
w przysz o ci nie maj  adnych mo liwo ci zatrudnienia oraz uzyskania

15 E. Kraszewski, dz. cyt., s. 41.
16 Tam e, s. 41, 42.
17 Tam e, s. 42.
18 Tam e, s. 42.
19 A. Potasi ska, dz. cyt., s. 92.
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satysfakcjonuj cych ich zarobków, nie posiadali wp ywowych znajomych dzi ki
którym mogliby uzyska  prac , wyje d ali za granice Polski. Zgodnie z
koncepcj  mówi c  o czynnikach „wypychaj cych” (push) oraz
„przyci gaj cych” (pull), jest to jeden z wa niejszych czynników
„wypychaj cych”20. Ze wzgl du na zapotrzebowanie na pracowników w
zachodniej Europie (pull) w stosunku do emigrantów zaobserwowano trwale
po czenie czynników push-pull21.

Wyjazdy zarobkowe wi za y si  z ch ci  zapewnienia swoim rodzinom
lepszych warunków ycia. Polscy socjologowie, którzy pracowali w Wielkiej
Brytanii wyró nili kilka typów wspó czesnych emigrantów, m.in. typ bociana,
czyli emigrantów, którzy mieli rodziny w Polsce, a za granic  przebywali kilka
miesi cy w celach zarobkowych22.

Na emigracji istnieje sie  powi za  nazywana sieci  migracyjn , która
u atwia przyjazd, znalezienie mieszkania, pracy, pomaga przy adaptacji do ycia
oraz warunków panuj cych w kraju przyjmuj cych migrantów. Ten kapita
spo eczny mo e równie  stanowi  sie  kontaktów spo ecznych, które s u
pomoc  osobom powracaj cym do kraju macierzystego ich readaptacj  do
oczekiwa  i standardów ycia, które s  efektem zmiany w wyniku emigracji23.

W zwi zku z du  ilo ci  emigrantów zwi ksza a si  równie  liczba
agencji, które zajmowa y si  po rednictwem w szukaniu pracy przez Polaków za
granic . Oferowa y one nie tylko bogat  ofert  prac, ale równie  proponowa y
liczne udogodnienia w ich poszukiwaniu. Wp yw Internetu, w którym zostawa y
umieszczane propozycje pracy by  bardzo du y. Istnieje równie  mo liwo
umieszczenia swojego CV w bazach danych, które zawieraj  tak e informacje o
pracodawcach. Umo liwia to poszukiwanie pracy dostosowanej do oczekiwa
pracowników. Na maila mog  przychodzi  na bie co propozycje pracy, które
odpowiadaj  kwalifikacjom osoby zainteresowanej. W Internecie s  równie
umieszczone przyk adowe wzory dokumentów, które nale y wype ni  przy
rekrutacji. Powsta y równie  firmy, które specjalizowa y si  w oferowaniu pracy
na konkretnych rynkach pracy czy te  w okre lonych bran ach24.

Na szczególn  uwag  zas uguje fakt, i  w 2003 r. zgodnie z danymi
przedstawionymi przez urz dy pracy w Polsce stopa bezrobocia stanowi a
26,9%. Przyk adowo wed ug bada  przeprowadzonych przez G ówny Urz d
Statystyczny dotycz cych aktywno ci ekonomicznej ludno ci (w I kwartale
2003 r.) na obszarze regionu lubuskiego: zatrudnionych by o 360 tys. osób, a
wska nik zatrudnienia stanowi  40,5%; bezrobotnych by o 131 tys. osób, a stopa
bezrobocia stanowi a 26,7%. W latach 2004/2005 liczba osób bezrobotnych ros a

20 M. Butrym, dz. cyt., s. 126, 127.
21 G. Babi ski, dz. cyt., s. 123.
22 . Lipi ski, Czy wyjedzie z Polski kolejny milion, „Gazeta Wyborcza” z 4 wrze nia 2006.
23 M. Butrym, dz. cyt., s. 131.
24 M. Rutkowska, dz. cyt., s. 120.
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prawie o ok. 30 tys. rocznie. Natomiast w pierwszym kwartale 2006 r.
bezrobotnych by o 73 tys. osób, a stopa bezrobocia stanowi a 15,7%;
zatrudnionych by o 391 tys. osób co stanowi wzrost osób pracuj cych o 31 tys., a
wspó czynnik zatrudnienia wynosi  44,4%. W tym okresie nast pi a poprawa
sytuacji na rynku pracy na obszarze regionu lubuskiego25.

Wed ug danych przedstawionych przez G ówny Urz d Statystyczny w
urz dach pracy w 2005 r. zarejestrowanych by o 2 mln 809 tys. Polaków26.
Wed ug danych, które zosta y opublikowane przez Eurostat pomimo, i
bezrobocie w Polsce spada i wed ug Unii Europejskiej wynosi o 17,6 %, to nadal
jest najwy sze w ród krajów Unii Europejskiej. W lipcu 2005 r. bezrobotna
m odzie  (poni ej 25 roku ycia) stanowi a 35,3 %27.

W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. wyemigrowa o z
Polski oko o 1 mln 77 tys. osób w przedziale wiekowym od 15 do 59 lat.
Emigranci poakcesyjni, czyli po wej ciu Polski do Unii Europejskiej, stanowi
osoby m odsze ni  w okresie przedakcesyjnym. W wi kszo ci s  to osoby w
wielu 20 do 29 roku ycia28.

Na podstawie danych udost pnionych prze G ówny Urz d Statystyczny,
w trzecim kwartale 2008 r. osób aktywnych zawodowo, czyli zatrudnionych i
osób bezrobotnych by o 17, 1 mln (w tym równie  osoby bezrobotne, które
poszukiwa y pracy). Bezrobotnych by o 1 mln 132 tys., a stopa bezrobocia
wynosi a 6,6% co oznacza o spadek stopy bezrobocia z 7,7%, który odnotowano
w drugim kwartale 2008 r.

Wed ug ekspertów m.in. Jakuba Wi niewskiego i Macieja Duszczyka
wp yw emigracji na kszta towanie si  polskiego rynku pracy jest w znacznym
stopniu ograniczony. Spadek wska nika stopy bezrobocia jest powi zany ze
zmianami demograficznymi oraz ze wzrostem inwestycji o charakterze
wewn trznym. Nadmiar si y roboczej, która jest zatrudniona w nisko wydajnych
i jednocze nie przestarza ych sektorach gospodarczych powoduj  wzrost
zjawiska emigracyjnego. Wyjazd na zagraniczne rynki pracy sprzyja roz o eniu
napi cia na regionalnym oraz krajowym rynku pracy, co jednocze nie przyczynia
si  do atwiejszego wprowadzenia reformy polityki zagranicznej, tj.
dostosowaniu norm prawa pracy, które mia y za zadanie ograniczenie czynnika
zmniejszaj cego liczb  osób wyje d aj cych do zagranicznych rynków pracy.
Nie nale y tu pomin , i  jedn  z wa niejszych przyczyn zmniejszenia
bezrobocia w Polsce by o przyst pienie Polski do Unii Europejskiej. Zapewni o
to Polakom prawo do legalnego podejmowania pracy w krajach b d cych
cz onkami Unii29.

25 E. Kraszewski, dz. cyt., s. 38, 39.
26 W. Szacki, Jacy s  polscy bezrobotni?, „Gazeta Wyborcza”, z 26 sierpnia 2005.
27 K. Niklewicz, M odzi Polacy bardzo bez pracy, „Gazeta Wyborcza”, z  3 wrze nia 2005 .
28 A. Potasi ska, dz. cyt., s. 91.
29 E. Kraszewski, dz. cyt., s. 41-45.
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Na otwarciu mi dzynarodowej konferencji „Swoboda przep ywu
pracowników w rozszerzonej UE-szanse i wyzwania”, która odby a si  21
kwietnia 2006 r., Krzysztof Michalkiewicz powiedzia , e mobilno
pracowników jest oparta na trzech podstawowych filarach, którymi s : ch ci,
gotowo  oraz mo liwo ci zmiany miejsca zatrudnienia, zawody i zamieszkanie
pracowników. Niesie to ze sob  wiele pozytywnych oraz negatywnych skutków.
Prawid owa ich ocena przez polityków pozwala na prowadzenie optymalnej
polityki migracyjnej. Nie istnieje mo liwo  zatrzymania ludzi, którzy chc
d y  do kariery za granic , dlatego jest istotne, by pa stwa oceni y w
prawid owy sposób skutki umi dzynarodowienia rynku pracy oraz dokonywa y
likwidacji negatywnych skutków mobilno ci30.

Nale y podkre li , e rozwój zawodowy jednostki stanowi proces
przej cia od fazy rozpoznania obszaru dzia alno ci gospodarczej oraz kulturalnej
poprzez faz  ogólnozawodowego przygotowania, a  do fazy przygotowania
zawodowego. Kolejnymi okresami s : rozwój zawodowy, awanse, a tak e
osi gni cia zawodowe. Jest to proces, w którym jednostka d y do zaj cia
okre lonego miejsca w spo ecznym podziale pracy, który dokonuje m.in. poprzez
wybór zawodu, zdobycie odpowiednich kwalifikacji, podj cie pracy, uzyskanie
identyfikacji ze rodowiskiem pracy i zawodem31.

Istotne jest, i  emigranci poprzez wyjazd zarobkowy zaspokajaj
aspiracje innego rodzaju ni  zdobywanie kariery. Odk adaj  te aspiracje na okres
pó niejszy zak adaj c, e ich potencja  i kapita  znajdzie wykorzystanie w
przysz o ci. Pod wiadomie rezygnuj  z niego. Poprawa warunków ycia staje si
ich priorytetem32.

W yciu m odych emigrantów pochodzenia polskiego aksjologiczny sens
pracy ma wp yw na  motywacj  emigracji o charakterze zarobkowym. Znaczenie,
jakie nadaje si  systemowi warto ci w yciu istotnym elementom
wykonywanego zawodu, a tak e oczekiwaniom, jakie wi e si  z wykonywan
prac  w nowym rodowisku spo ecznym. Aksjologiczny sens pracy emigrantów
ma zwi zek z czynnikami o charakterze spo eczno-zawodowymi m.in.; p e ,
wiek, wykszta cenie, stan cywilny, kraj b d  miejsce uko czenia studiów,
znajomo  j zyków obcych, czas sp dzony poza granicami kraju, aktualny kraj
pobytu, miejsce zamieszkania, charakter pracy, któr  wykonuj , sta
zawodowy33.

Decyzja o emigracji za granic  w poszukiwaniu pracy zarobkowej
wed ug B. Sakson wymaga silnej motywacji, by przezwyci y  psychiczne

30 Tam e, s. 43.
31 R. Bera, Znaczenie przywi zywane przez polskich emigrantów do rozwoju zawodowego, w: (red.)

R. Bera, Wielka…,  s. 87.
32 M. Rutkowska, dz. cyt., s. 121.
33 R. Bera, Aksjologiczny sens pracy a poczucie jako ci ycia m odych emigrantów polskich, Lublin

2008, s. 103.
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obawy przed zerwaniem wi zów rodzinnych, opuszczeniem domu i nieznanym.
Motywacja stanowi tutaj wypadkow  pragnienia zostania w ojczy nie oraz ch ci
wyjazdu. Podj cie decyzji o wyje dzie jest uwarunkowane zasad
maksymalizacji u yteczno ci, która wskazuje przewag  pozytywnych korzy ci z
emigracji nad ewentualnymi kosztami i stratami, które s  z ni  zwi zane. W ród
przyczyn, które mia y wp yw na opuszczenie kraju przez m odych emigrantów z
Polski w 53,8 % by o brak yciowych perspektyw, 47 % wi ksze zarobki i lepsze
warunki  ycia,  45,2  %  brak  pracy  i  szans  na  ni .  Wielu  chcia o  nauczy  si
j zyka obcego, zdoby  do wiadczenie zawodowe i yciowe (44,2 %) oraz
zwiedzi  troch  wiata i pozna  nowych ludzi34.  Najmniejszy wp yw na decyzj
o emigracji mia  splot okoliczno ci i nowe idee (17,7%) oraz ch  zdobycia
wykszta cenia (9,9 %). Decyzja o emigracji stawa a si  w wi kszo ci
przypadków rezultatem analiz, wielu rodzinnych rozmów oraz porównania do
rówie ników, którzy ju  podj li prac  na zagranicznych rynkach pracy,
proponowa y wspólny wyjazd zarobkowy do poznanych ju  miejsc pracy w
krajach zachodnich. Upokorzenie b d  brak perspektyw awansu w swoim
poprzednim miejscu pracy stawa  si  równie  bod cem do wyjazdu35.

Wi kszo  osób wyje d aj cych za granic  nie mia a yciowych
perspektyw, pochodzi a z ma ych miasteczek, nie posiada a uko czonych
studiów wy szych, legitymowa a si  wykszta ceniem zawodowym. Mo na zatem
wnioskowa , i  emigranci zarobkowi stanowi  grup  posiadaj c  s abszy kapita
spo eczny ni  osoby, które znajduj  zatrudnienie w ojczy nie. Kapita  ten jest
czynnikiem u atwiaj cym podejmowanie decyzji o wyje dzie za granic 36.

Rynek pracy stawia  przed m odymi coraz wi ksze wymagania.
Umiej tno ci obs ugi komputera oraz znajomo  kilku j zyków obcych sta a si
niewystarczaj ca do znalezienia pracy, dlatego zaistnia a potrzeba podnoszenia
kwalifikacji, by zaistnie  na rynku pracy. Jedn  z takich mo liwo ci by o
podj cie studiów zagranicznych, które nie tylko pozwalaj  podnie  swoje
umiej tno ci, ale umo liwiaj  perfekcyjne opanowanie j zyka, nauk  innych
j zyków, poznanie obcej kultury, innego stylu ycia, systemów edukacji, uczenia
si  tolerancji i obycia. Po zdobyciu wykszta cenia za granic  wielu m odych
decydowa o si  na szukanie pracy na europejskich rynkach pracy37.

Kolejn  przyczyn  emigracji w Polsce by y problemy zwi zane z
rozpocz ciem w asnej dzia alno ci gospodarczej przez nowe podmioty. By y one
spowodowane wype nieniem du ej ilo ci formalno ci w urz dach, uiszczaniem
podatków nawet w przypadku braku dochodów w pocz tkowej fazie dzia alno ci
oraz zawi ych rozlicze 38.

34 Tam e, s. 104.
35 Tam e, s. 105.
36 M. Butrym, Kapita …, s. 128.
37 M. Rutkowska, dz. cyt., s. 121, 122.
38 Tam e, s. 119.
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Profesor Miros aw Cha ubi ski podczas wspomnianej konferencji
podkre la , i  ekonomiczna p aszczyzna emigracji zarobkowej nie jest jej
jedynym wymiarem.  Mo na to zaobserwowa  szczególnie w ród osób m odych,
przede wszystkim po studiach. Jedn  z przyczyn wyjazdu na obce rynki pracy
jest obawa przed powrotem rz dów o charakterze autorytarnym, przed
klerykalizmem oraz przera aj cymi postawami czo owych polityków wobec
ycia religijnego.  Wyjazd za granic  stanowi  dla nich przeskok najtrudniejszego

etapu w ich yciu. Osoby te mia y wysoki poziom wykszta cenia, aspiracje,
ambicje, du e oczekiwania od ycia oraz od samych siebie, a rynek polski nie
dawa  im odpowiednich szans na ich realizacj . M odzi chc  si  sprawdzi ,
podejmowa  wyzwania i zda  yciowy egzamin. Stanowi to w wielu
przypadkach g ówn  przyczyn  wyjazdów m odych za granic , a tak e realizacj
pragnieniea korzystania z wolno ci. Za granic  m odzi ucz  si  tolerancji, szkol
umiej tno ci j zykowe. Kraje Europy Zachodniej s  w wi kszej mierze krajami
wielokulturowymi oraz wielonarodowymi, co pozwala im na lekcj  demokracji.
Profesor Miros aw Cha ubi ski wyrazi  pogl d, i  migracje stanowi  przysz o
wiata i Europy39.

Nie ma jednoznacznych ocen dotycz cych wp ywu, jaki wywo a a
emigracja zarobkowa na sytuacj  kraju, który eksportowa  pracowników.
Obserwuj c powy sze zjawisko dostrzega si  dwie skrajne sytuacje. Z jednej
strony nast pi  trwa y odp yw z kraju wykszta conych osób, które naby y
zdolno ci przedsi biorcze, co doprowadzi o do zastoju gospodarczego
poszczególnych regionów. Obywatele Polscy zatrudnieni na zagranicznym rynku
pracy nie chc  powraca  do swojej macierzy, a rodki pieni ne, które
przekazuj  na rzecz swoich bliskich nie rekompensuj  powsta ych strat. Z drugiej
strony wi , która czy a obywateli polskich pracuj cych na obczy nie z
macierz  spowodowa a powrót do kraju po wieloletnich latach. Emigranci,
którzy powrócili do kraju z zarobionymi pieni dzmi inwestuj  je w
przedsi biorstwa gospodarcze. Na powrót do kraju mia y równie  wp yw
odczucia patriotyczne40.

Przyk adem negatywnych, jak i pozytywnych skutków emigracji
pracowników do zagranicznych rynków pracy by a w 2006 r. Opolszczyzna.
Skala emigracji na tym terenie by a w tym okresie najwy sza w ca ej Polsce.
Jednak nast pi o przez wyjazdy zmniejszenie osób bezrobotnych o 60-70%.
Osoby, które kwalifikowa y si  na bezrobotnych wyje d a y w poszukiwaniu
pracy za granic . Zaobserwowano nap yw sta ego kapita u, który by
inwestowany m.in. w posiad o ci czy domy. Oko o 30 % rodzin mia o sta e
ród o utrzymania w postaci rodków pieni nych zarobionych na zagranicznych

39 E. Kraszewski, dz. cyt., s. 44, 45.
40 Tam e, s. 43, 44.
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rynkach pracy. Taka sytuacja sta a si  korzystna równie  dla kobiet, gdy  nie
musia y pracowa .

W 2006 r. oko o 105 tys. osób przez co najmniej okres trzech miesi cy
pracowa o za granic , co stanowi o blisko 10 % populacji regionu opolskiego.
Profesor Robert Radzi ski wskazuje, i  skutki powy szego zjawiska skutkuj  na
ca e rodziny osób wyje d aj cych do pracy za granic  (powoduje to zachwianie
stabilno ci w rodzinie i powodowa o zwi kszenie liczby rozwodów). Spostrzeg
równie , e ycie ka dego cz owieka sk ada si  z trzech elementów: przesz o ,
tera niejszo  oraz przysz o , a osoba, która zdecydowa a si  na wyjazd
zarobkowy za granic  ma tylko tera niejszo , przysz o  jest nieznana, a
przesz o  pozosta a w ojczy nie41.

Na ten rodzaj problemu zwraca  równie  uwag  abp Alfons Nossol z
Opola42. Ma onek pozostaj cy w ojczy nie cz sto nie wykazuje zrozumienia
sytuacj  wspó ma onka b d cego za granic . Emigrant odczuwa przez to
zwi kszon  samotno 43.  Osoba,  która  pozostaje  w  Polsce  musi  zajmowa  si
domem, dzie mi i yje w przekonaniu, e wspó ma onek yje lepiej, co
doprowadza do k ótni mi dzy ma onkami44. Roz ka ma onków, trudno ci z
utrzymywaniem kontaktu, rzadkie wizyty powodowa y trudno ci w
porozumiewaniu si , a nawet prowadzi y do zdrad45. Konsekwencj  ka dej
emigracji, równie  tej po 2004 r., by o os abienie wi zi cz cych ma onków
oraz rodziców z dzie mi.

Kolejnym skutkiem by  spadek liczby obywateli polskich, co
spowodowa o ujemny przyrost naturalny. Sejm chc c zach ci  kobiety do
macierzy stwa wprowadzi  tzw. becikowe46.

W 2006 r. emigracja utalentowanych i wykszta conych m odych ludzi
stanowi a tak du e rozmiary, e zacz o brakowa  w Polsce ludzi na rynku pracy.
Konfederacja Pracowników Prywatnych poinformowa a, e 14% firm w Polsce
zg asza o problemem ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów, w
szczególno ci w bran y drzewnej, budowlanej, metalowej i meblarskiej47. Popyt
na wybrane zawody w krajach cz onkowskich Unii Europejskiej powoduje w
konsekwencji trudno ci w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników na
macierzystym rynku pracy48.

41 Tam e, s. 46.
42 K. Losz, Rozwód na odleg o , „S owo Gazeta Codzienna”, z 5.maja 2006.
43 A. Go biowska, Zdradzeni przez emigracj , „Polonika Magazyn Polaków za Granic ”, z 11

maja 2006.
44 . uniewska, Cena roz ki, „Ozon”, z 15 maja 2006.
45 D. Markiewicz, Rodzinne konsekwencje emigracji zarobkowej, w: (red.) B. Pietrulewicz,

Migracja…, s. 181.
46 M. Rutkowska, dz. cyt., s. 119.
47 E. Kraszewski, dz. cyt., s. 45.
48 Tam e, s. 45.
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Ciekawym zjawiskiem, które mo na wywnioskowa  z bada
przeprowadzonych przez Uniwersytet w Surney w 2006 r. na emigrantach z
Polski stanowi fakt, e wi kszo  z nich deklaruje uczucia sympatii do Wielkiej
Brytanii, przychylno  do wielokulturowo ci Brytyjczyków, a 80% badanych
negatywnie ocenia poziom tolerancji w ród Polaków. Badani nie wykazywali
zainteresowania polityk , posiadali rozbie ne informacje na temat wydarze  w
Polsce, co utwierdza o ich w przekonaniu, by nie powraca  do kraju. Ojczyzn  w
ci gu roku od trzech do 10 razy odwiedza 80% badanych, 2/3 emigrantów mia a
finansowe interesy w kraju macierzystym, natomiast 1/4 kupi a domy b d
mieszkania w Polsce. Nie planowa o powrotu do kraju 65% emigrantów49.

Na podstawie opracowa  z pa dziernika 2006 r. przedstawionych przez
Departament Migracji Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej mo na
przedstawi  nast puj ce wnioski: nast puje stopniowy wzrost liczby obywateli
polskich, którzy decyduj  si  na podj cie pracy na zagranicznym rynku pracy;
brak bezpo redniego powi zania mi dzy ograniczeniami dost pu do pracy a
skal  emigracji (migracji); zaobserwowano zale no  pomi dzy przep ywem
emigracji a pobytem, który wyst puje na rynkach zagranicznych; pozytywn
ocen  pracowników emigracyjnych w ród pa stw, które dokona y otwarcia
dost pu do ich rynków pracy dokonuj c uzupe nienia pracownikami z zagranicy;
brak presji ze strony przyby ych emigrantów na systemy opieki spo ecznej
pa stw zagranicznych. Pojawi o si  tak e w tym okresie zjawisko rywalizacji o
pracowników, którzy pochodzili z Polski i dzia ania w adz, które mia y na celu
zwi kszenie nap ywu emigrantów z Polski (takie dzia anie podejmowa y np.
Finlandia, Dania, Hiszpania, Irlandia, Belgia oraz Wielka Brytania)50.  Na
szczególn  uwag  zas uguje emigracja w latach 2004–2008. Na podstawie
danych z 2004 r. G ównego Urz du Statystycznego stwierdzamy, e, emigracja
zarobkowa Polaków zwi kszy a si , co by o spowodowane wej ciem Polski do
Unii Europejskiej, a w konsekwencji otwarcie rynków pracy. Pocz tkowo od
wej cia Polski do Unii Europejskiej otwarte dla Polski by y tylko trzy rynki
pracy: Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, nast pnie od 1-go maja 2006 r.
Portugalii, Finlandii, Hiszpanii i Grecji. Kolejne otwarcie rynków pracy mia o
miejsce 31 lipca 2006 r. przez W ochy, 1 maja 2007 r. przez Niderlandy, 1
listopada 2007 r. uczyni  to rz d Luksemburga. Otworzy  on tak e rynek pracy
dla polskich in ynierów, którzy s  specjalistami budowy maszyn oraz pojazdów,
a tak e dla elektrotechników. Dodatkowo wprowadzono u atwienia podczas
szukania pracy dla zagranicznych absolwentów niemieckich uczelni po
uzyskaniu dyplomu. W dniu 1 lipca 2008 r. zniesiono ograniczenia dotycz ce
dost pu do rynku pracy dla obywateli polskich we Francji, a w dniu 1 maja
2009 r. bez zezwolenia Polacy mog  pracowa  w Belgii oraz w Danii. Obecnie

49 Tam e, s. 47.
50 Tam e, s. 52.
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tylko Austria oraz Niemcy spo ród krajów nale cych do „starej pi tnastki”
utrzyma y obowi zek dokonania rejestracji na swoich rynkach pracy, co wymaga
uzyskiwania przez Polaków pozwole  na prac 51.

Tab. nr 1. Dane dotycz ce emigracji Polaków do krajów wiata i Europy
w okresie od 2004 r. do 2008 r.

ród o: G ówny Urz d Statystyczny w Warszawie, G ówne kierunki emigracji i migracji w latach
1996–2008, Warszawa 2008, wersja elektroniczna (http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840 _8408_
PLK_HTML.htm).

W ród pa stw z najwi kszym udzia em emigrantów z Polski wyró niaj
si  m.in. Niemcy, Irlandia, Austria, Francja. W okresie od 2004 r. do 2006 r.
odnotowano przyrost emigracji do w/w krajów, natomiast od 2007 r. do 2008 r.
nast pi o za amanie tendencji wzrostowej i zaobserwowano malej c  ilo  tego
zjawiska w stosunku do roku 2006. Tendencja wzrostowa w przedziale lat 2004
do 2008 r. wyst powa a tak e w Niderlandach, Grecji oraz w Finlandii.

51 http://www.egospodarka.pl/44000,Emigracja-Polakow-w-latach-2004-2008,1,39,1.html

Lata emigracji
2004 2005 2006 2007 2008
osób osób osób osób osób

WIAT 18877 22242 46936 35480 30140
Lp. EUROPA 15547 18416 41221 31163 25710
1 Austria 404 308 853 785 559
2 Belgia 130 149 307 402 325
3 Bia oru 6 2 12 25 1
4 Bu garia 4 26 8 17 13
5 Cypr 2 6 40 39 29
6 Czechy 41 49 90 116 123
7 Dania 50 58 175 217 208
8 Estonia 0 0 3 1 3
9 Finlandia 6 8 44 43 42

10 Francja 300 295 579 533 564
11 Grecja 75 76 155 119 174
12 Hiszpania 201 265 625 650 514
13 Irlandia 83 405 2307 2089 1422
14 Islandia 19 18 79 140 99
15 Litwa 3 5 8 11 9
16 Luksemburg 14 13 35 36 31
17 otwa 3 2 2 2 3
18 Niderlandy 363 393 925 1098 1004
19 Niemcy 12646 12317 14950 13771 11884
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Przewaga emigracji z Polski do Niemiec nad emigracj  do Austrii w roku
2004 r. wynosi a 3130,19  %. W kolejnym roku najwi kszy odsetek emigrantów
odnotowano w Niemczech. W nast pnej kolejno ci zwi kszy o si
zainteresowanie wyjazdami do Irlandii. Podobna tendencja emigracji
wyst powa a w latach 2006 do 2008. W Irlandii przyrost emigrantów z Polski
wynosi  od 405 osób w roku 2005 do 2307 w roku 2006. W pó niejszym okresie
nast pi  trend spadkowy, tj. w roku 2007 nast pi o obni enie wielko ci skali
emigracyjnej do 2089 osób, a w 2008 r. do 1422 osób.

Tab. nr 2. Dane dotycz ce polskiej emigracji do krajów Unii
Europejskiej w okresie od 2004 r. do 2008 r.

ród o: G ówny Urz d Statystyczny w Warszawie

Na podstawie powy szych danych przedstawionych przez G ówny Urz d
Statystyczny mo na zaobserwowa , e emigracja z Polski do krajów Unii
Europejskiej w okresie 2004 do 2008 wykazuje wzrost w okresie od 2004 r. do
2006 r. Nast pnie w kolejnych latach 2007 i 2008 nast pi  jej stopniowy spadek.
Jednak emigracja w 2007 r. i 2008 r. by a wy sza ni  w latach 2004 i 2005.
Oznacza to, i  poda  pracy poza Polsk  spotyka a si  z pozytywn  reakcj
polskich emigrantów.

Lata Emigracja Polaków
(ogó em osób)

2004 18877
2005 22242
2006 46936
2007 35480
2008 30140
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Tab. nr 3. Dane dotycz ce polskiej emigracji do Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady w okresie od 2004 r. do 2008 r.

ród o: G ówny Urz d Statystyczny w Warszawie.

Najliczniejsza fala emigracji skierowa a si  do Niemiec. Jej krzywa
zmienna wykazuje tak  sam  tendencj  do zmian, jak wyst powa  redni
przebieg poziomu emigracji, tj. do 2006 r. Nast pnie nast pi  spadek emigracji w
stosunku do 2006 r. W roku 2008 liczba osób emigruj cych by a nawet mniejsza
ni  w 2004 r. Podobny trend wzrostowy emigracji (od 2004 r. do 2006 r.)
wyst powa  tak e m.in. w takich krajach, jak Wielka Brytania, Stany
Zjednoczone Ameryki Pó nocnej czy Kanadzie. Jej spadek odnotowano
wzgl dem 2006 r. w 2007 i 2008 r.

Inaczej przedstawia si  sytuacja porównuj c rok 2008 do roku
poprzedniego, tj. do 2007 r., w którym to okresie w Wielkiej Brytanii emigracja
wykazywa a spadek, natomiast emigracja do Stanów Zjednoczonych i Kanady
charakteryzowa a si  wzrostem. Analizuj c skal  przyrostu w poszczególnych
latach w Wielkiej Brytanii widzimy, e najwy szy przyrost emigracji
odnotowano w 2006 r. ( wobec roku 2004 o 3.314,18 %, a wobec roku 2005 o
585,81 %). Oznacza to, e gwa towny przyrost emigracji do Wielkiej Brytanii
nast pi  w 2006 r.. Okres mi dzy rokiem 2007 i 2008 wykazywa  zmniejszenie
emigracji w stosunku do 2006 r..

Analogicznie porównuj c okres 2006 r. do 2004 r. i 2005 r. przyrosty
ruchu emigracyjnego kszta tuj  si  nast puj co:

Niemcy –  118,22 % i 121,38 %,
Stany Zjednoczone –  164,35 % i 150,06 % ,
Kanada –  166,97 % i  135,77 %.

W Wielkiej Brytanii w 2006 r. nast pi  gwa towny wzrost emigracji i
by a wy sza ni  emigracja do Niemiec. Jednak w  2007 r.  gwa townie ona spad a
o 196,36 %, a w 2005 r. jej spadek wyniós  274,12 %. Reasumuj c, emigracja do
Wielkiej Brytanii charakteryzuje si  gwa townym wzrostem i gwa townym
spadkiem. Wi ksz  stabilno ci  natomiast charakteryzowa a si  emigracja do
innych krajów.

Lata
emigracji Niemcy Wielka

Brytania
Stany

Zjednoczone Kanada

osób osób osób osób
2004 12646 543 2404 657
2005 12317 3072 2633 808
2006 14950 17996 3951 1097
2007 13771 9165 3078 821
2008 11884 6565 3158 841
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Szacunkowo poza granicami Polski pod koniec 2008 r., przebywa o na
emigracji czasowej oko o 2 mln 2 tys. osób co stanowi o 60 tys. mniej ni
odnotowano w 2007 r., który liczy  2 mln 270 tys. emigrantów. Z czego 1 mln
890 tys. emigrowa o do krajów europejskich (2007 r. 1925 tys.). Wi kszo , tj.
1 mln 820 tys. decydowa a si  na wyjazd do pa stw nale cych do Unii
Europejskiej. Stanowi o to o 40 tys. mniej emigrantów ni  w roku
poprzedzaj cym. W krajach unijnych najwi kszy odsetek polskiej ludno ci
odnotowano w Wielkiej Brytanii (650 tys.), nast pnie w Niemczech (490 tys.), w
Irlandii (180 tys.) oraz w Holandii (108 tys.)52.

Na uwag  zas uguje fakt, e pomimo spadku liczby emigrantów polskich
w krajach cz onkowskich Unii Europejskiej w 2008 r., by a ona dwukrotnie
wi ksza ni  w pocz tkowym okresie cz onkowstwa Polski w strukturach Unii
Europejskiej53.

Na zako czenie nale y podkre li , e Polska w analizowanych latach
by a krajem bardzo intensywnej emigracji. Od po owy XIX w., Polacy
opuszczali na sta e b d  czasowo w wyniku wysiedle , deportacji (uchod cy,
wygna cy), przesiedle  lub dobrowolnie ojczyzn  z ró nych powodów54.
Równie  po wst pieniu Polki do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. tysi ce
Polaków przewa nie ludzi m odych wyjecha o za granic , by podj  prac .

Na przyk ad w ród emigrantów do Wielkiej Brytanii by o 83% osób,
które  nie  przekroczy y  34  lat,  w  tej  liczbie  prawie  po owa  nie  ma  24  lat  (wg
raportu M. Bundy)55.

Polscy emigranci, którzy uzyskali zatrudnienie w krajach Unii
Europejskiej aktualizowali b d  zwi kszali swoje kompetencje zawodowe.
Rozwijali swoje cechy psychofizyczne i zachowania w spo ecze stwie, co by o
konsekwencj  nowej roli zawodowej jak  pe nili, oczekiwaniami nowego
rodowiska, a tak e swoich perspektyw yciowych. Stwarza o to mo liwo ci do

realizacji w asnych aspiracji zawodowych oraz yciowych, a tak e umo liwia o
zrobienie kariery56.

Zdarza o si  te , i  emigranci z Polski wyje d ali do pracy za granic
bez przygotowania. Skutkiem tego, osoby maj ce wy sze wykszta cenie
pracowa y na stanowiskach, gdzie wymagane by y niskie kwalifikacje, gdzie nie
chcieli pracowa  miejscowi (jest to zjawisko przeciwne, jakie mo na
zaobserwowa  w wi kszo ci innych krajach rozwini tych). Co prawda nie
zaspakaja o to ich aspiracji zawodowych i cz sto socjalnych, ale pozwala o y  i
mie  nadziej , e w przysz o ci wykorzystaj  nagromadzony kapita 57.

52 http://www.egospodarka.pl/44000,Emigracja-Polakow-w-latach-2004-2008,1,39,1.html
53 http://www.egospodarka.pl/44000,Emigracja-Polakow-w-latach-2004-2008,1,39,1.html
54 S. Kaczor, T. Z. Garleja, Sieroctwo ..., w:  (red.) R. Bera, Wielka…, s. 186.
55 E. Kraszewski, dz. cyt., s. 46.
56 R. Bera, Znaczenie…, s. 88.
57 M. Rutkowska, dz. cyt., s. 121.
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Badania, które zosta y przeprowadzone w 2006 r. przez Public Profits
wykaza y, i  w ród czynników, które ma y wp yw na migracj  (w tym
emigracj ) by a w szczególno ci poprawa w Polsce: zatrudnienia, sytuacji
gospodarczej oraz politycznej, a tak e warunków finansowych58.

Migracja Polaków do zagranicznych rynków pracy w poszukiwaniu
pracy znalaz a swoje pozytywne i negatywne skutki w zakresie indywidualnym,
spo ecznym oraz makroekonomicznym59. Skutki te mog  by  odczuwalne
jeszcze przez d u szy okres czasu. Od podj cia przez rz d i odpowiednie
instytucje dzia a  zale y, jaki b dzie ich wp yw na funkcjonowanie
spo ecze stwa i pa stwa w przysz o ci. Jednak prof. Witold M. Or owski zwraca
uwag , i  zdaniem ekonomistów, emigracja jest korzystna dla kraju, który
przyjmuje emigrantów, a nie dla kraju z którego wyje d aj  obywatele.
Przyk adem mog  by  Stany Zjednoczone, które uzyska y wysoki rozwój
gospodarczy m. in. dzi ki du ej ilo ci imigrantów z Niemiec, Irlandii i W och60.

58 J. Walkowiak, Wp yw czynników ekonomicznych na skal  migracji, w: (red.) J. Mazur- uczak,
M. uczaka, R. Suchockiej, Polska…, s. 123.

59 E. Kraszewski, dz. cyt., s. 52.
60 Tam e, s. 43.
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Ma gorzata Budnik

Uwagi o wspó czesnej emigracji Polaków (2004–2008)

Notes on contemporary emigration of Poles (2004–2008)

S owa kluczowe: emigracja zarobkowa, Unia Europejska, transformacja
systemowa

Key words: work emigration, European Union, system transformation

Streszczenie

Autor opisuje fal  emigracji Polaków, jaka mia a miejsce po wst pieniu
Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Dokonana analiza wskazuje
g ówne przyczyny i kierunki wyjazdu Polaków za granic  do 2008 r.

Summary

The author describes the wave of Polish emigration that took place after
Poland joined the European Union on May 1 2004. The carried-out analysis
presents the main reasons and directions of departures of Poles until 2008.



Katarzyna Walczuk

PROCESY INTEGRACYJNE
W WIETLE PAMI TNIKÓW POLSKICH EMIGRANTÓW

Na wst pie artyku u chcia abym nawi za  do metody badawczej, jaka
zosta a wykorzystana w celu zbadania procesów adaptacyjnych i integracyjnych
w ród emigrantów. Nale y wspomnie , i  na pocz tku XIX w. dokumenty
osobiste wykorzystywano przede wszystkich w biografistyce literackiej i
historycznej, jak równie  w badaniach psychiatrycznych i psychologicznych.
Metoda ta opiera a si  przede wszystkim na pozyskiwaniu ró nego rodzaju
dokumentów osobistych. Sposób wykorzystania tego typu materia ów
badawczych jest tematem wielu dyskusji w kr gu uczonych. Jedni preferuj
wykorzystywanie tylko i wy cznie dokumentów osobistych, jako najlepszych
materia ów rozwi zuj cych wiele zagadnie  socjologicznych, inni optuj  za
metodologi  wykorzystywania dokumentów jako uzupe niaj cych i
pomocniczych w badaniach. Dokumenty mo na tak e podzieli  na dwie grupy.
Pierwsza, to dokumenty tak zwane zastane, powsta y one w sposób naturalny,
nikt nie wp ywa  na sposób ich powstawania, s  niezale ne od potrzeb
badawczych. Druga grupa dokumentów to dokumenty powsta e na potrzeby
bada , na skutek sprowokowania przez badacza. Sposobem, który s u y
gromadzeniu dokumentów w ten sposób jest zw aszcza og aszany konkurs.

Materia em badawczym, wykorzystanym na potrzeby artyku u, jest zbiór
Pami tników emigrantów polskich w Niemczech, zgromadzony w liczbie 35
pozycji. Jest to plon konkursu og oszonego w 2005 r. przez tygodnik „Polityka”.
Swoje prze ycia spisali przedstawiciele pokole : od emigracji uwarunkowanej
wojennymi, przymusowymi w drówkami ludów, poprzez podró e tylko w jedn
stron  w latach 60. i 70. XX w. (stypendialne, delegacyjne, turystyczne, itd.),
nielegaln  emigracj  zarobkow , dalej masowe wyjazdy z okresu  stanu
wojennego a  do naj wie szej fali emigracji  ludzi m odych, stawiaj cych na
adaptacj  i awans w nowym kraju poprzez kszta cenie si , zdobywanie kolejnych
umiej tno ci i  dyplomów  (równolegle z jak  prac  zarobkow ).

Obecnie metoda biograficzna prze ywa swój, o miel  si  stwierdzi ,
kolejny rozkwit. Pierwszy mia  miejsce za spraw  inicjatyw Floriana
Znanieckiego. Apogeum przypad o na lata 60. XX w. kiedy to tylko w 1965 r.
Towarzystwo Przyjació  Pami tnikarstwa odnotowa o 80 inicjatyw
konkursowych. Warto postawi  pytanie, do jakich celów s u  materia y
biograficzne? W odpowiedzi na pytanie, przypomn  cele u ytkowania
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autobiografii wyró nione przez Roberta Angella1.  Po  pierwsze  zauwa a  on,  e
analiza autobiografii mo e nasun  badaczowi nowe idee ogólne, wytyczaj c
jego badaniom okre lony ogólny kierunek. Dokumenty mog  równie  s u y
wyodr bnieniu hipotez i ich weryfikacji w badaniach nad konkretnymi
zjawiskami oraz procesami. Jako trzeci  metod  Angell wymieni  dokumenty
osobiste jako ilustracje dla przyj tych wcze niej ju  hipotez badawczych. Mo e
by  równie  tak, i  badacz postawi hipotez  i prowadzi badania na podstawie
innych materia ów, a dokumenty osobiste s u  jedynie weryfikacji hipotezy nie
zaczerpni tej z nich. Pi ta metoda ma zwi zek z procesami psychicznymi. Angell
twierdzi, e dokumenty osobiste s u y  mog  zrozumieniu procesów
psychospo ecznych w grupach, instytucjach i jednostek indywidualnych.
Wreszcie jako ostatnie, widzi on tego typu materia y badawcze ju atwiaj ce
orientacj  w pewnej badanej przez nas dziedzinie zjawisk. Zapewne jak w
ka dym procesie badawczym na tok my lenia oraz metodologi  wp yw ma wiele
czynników. Dlatego równie  moja praca skupia w sobie analiz  pami tników,
realizuj c wi cej jak jeden cel u ytkowania tego typu dokumentów. Wa n
rozwa an  kwesti  s  indywidualne odczucia i przekonania samych emigrantów
przebywaj cych na obczy nie. Artyku  jest prób  odpowiedzi na pytania: jak
sami badani czuj  si  w spo ecze stwie niemieckim, jak wygl da proces
adaptacji z perspektywy Polaka w Niemczech. Podj ta zostanie równie  próba
analizy relacji emigrantów z miejscow  ludno ci  w kontek cie problemu
integracji.

Procesy integracyjne

Zagadnienie integracji oraz adaptacji od pocz tku masowych emigracji w
po owie XIX w. sta o si  jednym z g ównych zagadnie  analizowanym nie tylko
z perspektywy teoretycznej ale i praktycznej. Podejmowano liczne próby uj cia
w teoretyczne ramy obu zagadnie , które to w zale no ci od kraju emigracji
przyjmuj  inny „odcie ”. Termin integracja nale y w szczególno ci do poj
socjologicznych. Wed ug definicji podanej w S owniku socjologicznym,
integracja to „stan lub proces zachodz cy w spo ecze stwie, polegaj cy na tym,
e jego poszczególne elementy przejawiaj  tendencj  do scalania si  w

harmonijn  i skoordynowan , funkcjonaln  ca o ”2. Integracja definiowana jest
równie  jako „stan zorganizowania, zespolenia i zharmonizowania ró norodnych
elementów tworz cych zbiorowo  spo eczn  i odnosz cy si  do sfery norm i
warto ci, dzia a  oraz czno ci pomi dzy jednostkami i grupami spo ecznymi.
Integracja spo eczna jest warunkiem istnienia, dzia ania i aktywno ci ka dej

1 R. Angell, Critical Review of the Development of the Personal Documents Method In Sociology
1920–1940, s. 180-184, cyt. za: J. Szczepa ski, Odmiany czasu tera niejszego, Warszawa 1971,
s. 601.

2 K. Olechnicki, P. Za cki, S ownik socjologiczny, Toru  1997, s. 85-86.
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grupy lub zbiorowo ci spo ecznej”3. Poj cie to we wspó czesnej perspektywie
pojmowania go, równie cz sto czone jest z kontekstem polityczno –
spo ecznym. Tak zwana „polityka integracyjna” wytycza cie ki dzia a
administracyjno – prawnych poszczególnych pa stw wzgl dem emigrantów.

Jak twierdzi Aleksandra Grzyma a – Koz owska, z teoretyczno –
badawczej perspektywy na proces integracji mo na patrze  na trzy sposoby. Po
pierwsze z punktu widzenia sytuacji i do wiadcze  samych imigrantów. Po
drugie, z perspektywy relacji mi dzy migrantami a spo ecze stwem
przyjmuj cym. Po trzecie od strony mo liwo ci i barier, g ównie instytucjonalno
– prawnych dla imigrantów4. Pierwsza perspektywa skupia w sobie podej cie
psychologiczno – antropologiczne. Celem jest tu analiza spo ecznej pozycji
jednostki w kontek cie jej relacji z otoczeniem. Drugie podej cie, ujmowane
przez autork  jako „bardziej socjologiczne”, nawi zuje do relacji
mi dzygrupowych, adu spo ecznego i struktury oraz zmiany spo ecznej.
Integracja rozpatrywana z perspektywy konfliktowej ale i funkcjonalnej systemu
stosunków mi dzygrupowych, w których punktem odniesienia s  grupy
imigrantów. Jednostka przebywaj ca na imigracji postrzegana jest jako
przedstawiciel okre lonej grupy spo ecznej, w której kszta towane s  ró norodne
procesy mi dzyludzkie. To podej cie w mojej pracy b dzie g ównym punktem
odniesienia w analizie materia ów ród owych jakimi s  Pami tniki emigrantów.
Trzecie podej cie, to kontekst polityki spo ecznej oraz instytucjonalno –
prawnych dzia a  pa stwa podejmowanych w stosunku do migrantów. Uj cie
zagadnienia integracji w problematycznych trzech wy ej wymienionych blokach
przywodzi na my l, trzy poziomy procesu badawczego. Poziom mikrospo eczny,
który nale a oby odnie  do pozycji i do wiadcze  jednostki na emigracji.
Poziom mezospo eczny, nawi zuj cy do grup etnicznych i relacji w
zbiorowo ciach. Poziom trzeci makrostrukturalny, analizuje grupy imigrantów
np. na rynku pracy czy wobec ca o ci zamieszkiwanego kraju. Integracja
definiowana jest jako proces jednostronny lub dwustronny. W swojej analizie
zjawiska integracji skupie si  na podej ciu jednostronnym, czy z punktu
widzenia imigrantów i ich przystosowania si  do nowego zamieszkiwanego
kraju.

W odniesieniu do wymiaru spo ecznego mo na wskaza  trzy rodzaje
kontaktów spo ecznych, które nale y podda  analizie z perspektywy procesu
integracji. S  to:

3 I. Kory , (zestawienie), Integracja imigrantów a asymilacja, segregacja i marginalizacja –
s owniczek podstawowych poj , IOM Mi dzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji,
[dost p: 8 maja 2012 r.].

4 A.  D browska  –  Korzus  (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 34.
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1. wi zi wewn trzgrupowe budowane na etnicznych, narodowych lub
religijnych zwi zkach;

2. relacje z cz onkami grupy dominuj cej;
3. kontakty z instytucjami spo ecze stwa przyjmuj cego5.

Natomiast w kompleksowym modelu integracji uchod ców
zaproponowanym przez Agera i Stranga (2004) zidentyfikowanych jest dziesi
kluczowych dziedzin integracji:

1. uczestnictwo w rynku pracy,
2. zamieszkanie,
3. edukacja,
4. zdrowie (czyli w punktach 1, 2, 3 i 4 dost p do ró nych typów za-

sobów publicznych, które s  zarówno rodkami, jak i wyznacznikami
integracji),

5. kontakty z formalnymi instytucjami spo ecze stwa przyjmuj cego,
6. relacje z cz onkami grupy dominuj cej,
7. wi zi wewn trzgrupowe (punkty 5, 6 i 7okre lane s  jako po czenia

spo eczne),
8. wiedza j zykowa i kulturowa,
9. stabilno  i bezpiecze stwo (8 i 9 nazywane s  czynnikami
u atwiaj cymi),

10. prawo i obywatelstwo (b d ce fundamentem integracji)6.

Analizuj c proces post puj cej integracji polskich emigrantów w
Niemczech, odnios  ich postawy i dzia ania do wy ej wymienionych kluczowych
dziedzin integracji. Autorami w wi kszo ci pami tników s  Polacy emigruj cy w
latach 80. Nierzadko ich opisy opuszczania ojczyzny przybieraj  form  bardzo
dramatyczn .  Z racji panuj cego w Polsce komunistycznego ustroju, otrzymanie
wiz wyjazdowych wi za o si  z wielotygodniowym okresem wyczekiwania.
Ka da decyzja o wyje dzie okupiona by a licznymi dylematami. Od problemów
czysto materialnych, wi cych si  z decyzj  co zabra , a co zostawi , po
dylematy nostalgiczne obwarowane pytaniami: czy kiedykolwiek wrócimy do
Polski? Mo e ju  nigdy nie zobacz  rodziny? Co nas tam czeka? Czy nam si
uda? Liczne przyk ady autorów pami tników, wskazuj  na charakterystyczn
postaw  emigranta Polaka. Definicj  postawy przyjmuj  za Florianem
Znanieckim, jak twierdzi „przez postaw  rozumiemy proces indywidualnej
wiadomo ci, która urabia rzeczywist  lub mo liw  dzia alno  jednostki w
wiecie spo ecznym. G ód zatem, który zmusza do spo ycia artyku u

spo ywczego; decyzja robotnika, aby pos u y  si  narz dziem /…/ – wszystko to

5 Tam e, s. 37.
6 A.  Ager,  A.  Strang, Indicators of Integration: Final Report, London, http://www.

homeoffice.gov.uk/rds/pdfs04/dpr28.pdf, cyt. Za. D browska – Korzus A. (red.), dz. cyt., s.38.
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s  postawy”7. Dlatego te  ryzykown  decyzj  o wyje dzie z socjalistycznego
kraju nale y potraktowa  jako charakterystyczn  dla postawy Polaka emigranta.
Na model polaka emigranta sk ada si  wiele indywidualnych, jednostkowych
cech psychospo ecznych. Odwaga i zdecydowanie dominuj  w postawach osób
decyduj cych si  na wyjazd. Ponadto prze wiadczenie o mo liwo ci dokonania
zmiany, wiadomo  samo sprawczo ci i kierowania swoimi indywidualnymi
losami, wielu doprowadzi a do opuszczenia ojczyzny. Sylwetka typowego
emigranta koncentruje si  na jego kreatywnym pierwiastku i pomys owo ci.
Niejednokrotnie przychodzi mu si  zmierzy  z barierami, tu pomocne okazuj  si
sk onno ci kombinatorskie równie  uto samiane z mentalno ci  polsk , jak
wskazuje przys owie „Polak potrafi”. Po drodze do kraju docelowego, nierzadko
okupionej stresem, niewygodami podró y i chronicznym brakiem gotówki,
emigrant staje na terytorium pa stwa „za elazn  kurtyn ”. Od pierwszego dnia
pobytu rozpoczyna swój udzia  w szeregu dzia a  i d e , które sk adaj  si  na
jego post puj cy proces integracji.

Uczestnictwo w niemieckim rynku pracy

Jedn  z podstawowych, relacji spo ecznych, budowanych podczas
procesu integracji, s  jak wy ej wspomnia am, kontakty z instytucjami
spo ecze stwa przyjmuj cego. Podobnie w modelu Agera i Stranga pierwsz
wymienion  dziedzin  integracji jest partycypacja w rynku pracy. Mo liwo
podj cia pracy nierozerwalnie po czona jest ze statusem administracyjno –
prawnym emigranta, jaki zosta  mu nadany w wietle przyjazdu do Niemiec.

Lata 50.  oraz 70.  XX w.,  to  czas akcji  „ czenia rodzin”.  Z tego prawa
korzystali zarazem obywatele polscy maj cy niemieckie pochodzenie, tak zwani
„przesiedle cy” ze l ska, Warmii i Mazur, ale równie  i polskie pochodzenie –
byli to migranci polityczni oraz zarobkowi.  W latach 80. nast pi a kolejna fala
emigracji tak zwanej solidarno ciowej, wtedy wed ug szacunków do Republiki
Federalnych Niemiec wyemigrowa o kilkaset tysi cy Polaków. W zwi zku z
tymi motywami wyjazdu mo na wyró ni  cztery formy administracyjno -
prawne, które umo liwia y podj cie legalnej pracy. Pierwsza mo liwo  wi za a
si  z uzyskania obywatelstwa niemieckiego dzi ki korzeniom niemieckim. W
efekcie otrzymania statusu pe noprawnego Niemca, mo liwo  zdobycia legalnej
pracy nie by a problemem. Drug  mo liwo ci  by o z o enie wniosku o azyl
polityczny. By  to wniosek sk adany z powodu prze ladowania politycznego w
Polsce. Wniosek sk adano na pi mie i czekano od kilku miesi cy do nawet kilku
lat na z o enie zeznania przed odpowiednim urz dem. Z o enie wniosku o azyl
wi za o si  z pewnymi konsekwencjami. Emigrantowi odbierano paszport, by
wizytowany przez niemiecki kontrwywiad, mia  zakaz poruszania si  poza

7 Tam e, s. 54-55.
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powiatem, w którym by  zameldowany i co najgorsze, nie móg  legalnie
pracowa . Jak wspomina jedna z autorek:

Ela: Zeznania polega y na parogodzinnym k amaniu w ywe oczy w
urz dzie do spraw azylantów, jako, e niewielu Polaków by o
przecie  rzeczywi cie prze ladowanych politycznie. Niemcy dawali
azyl polityczny na podstawie jakiego  dziwnego klucza, zwykle
osobom obdarzonym fantazj  i talentem aktorskim. Sama by am
wiadkiem preparowania m odej dziewczyny do „wyst pu” przed

komisj  urz dow , gdzie opowiada a, jak to przed wyjazdem na
Zachód milicja j  gwa ci a, aby przymusi  do wspó pracy.
Trzecim statusem, jaki nadawano polskim emigrantom, by  pobyt

tolerowany. Niestety „tolerowanie” nie dawa o adnych praw tolerowanym. Nie
mo na by o uzyska  legalnego prawa do pracy, chyba e pracodawca udowodni ,
e konkretne miejsce odrzuci o kilkunastu Niemców. Wyst pienie o zapomog

socjaln  stanowi o podstaw  do deportacji lub robienie trudno ci w przed u eniu
prawa do pobytu. Jak wskazuj  autorzy pami tników motywowano to tym, e
dana osoba przebywa w Niemczech nie ze wzgl du na trudne po o enie kraju
ojczystego w szponach komunistów, ale w celu ycia na koszt niemieckiego
podatnika.

Monika: Kiedy ja przyjecha am do Niemiec – z wielkodusznych
regulacji w ustawie o cudzoziemcach pozosta  jedynie paragraf
stanowi cy, e obywatele bloku wschodniego nie b d  deportowani,
mimo nie posiadania formalnej wizy pobytowej, to znaczy b d
„tolerowani”. W tej sytuacji, gdy wyra nie by o si  „niechcianym
dzieckiem”, konieczne by o uciekanie si  do ró nych „sposobów”,
je li chcia o si  pozosta  w tym kraju.
Rok 1989 przyniós  zaostrzenie przepisów migracyjnych. W efekcie

czego do Niemiec emigrowa o coraz mniej obywateli Polski. Nie bez znaczenia
by  te  polityczny i ekonomiczny prze om w Polsce, a co si  z tym wi za o –
wielkie nadzieje Polaków, którzy – mimo mo liwo ci wyjazdu do Niemiec –
decydowali si  pozosta  w wolnym kraju. W wielu przypadkach z o enie
wniosku o azyl polityczny czy „przesiedlenie” by o motywowane legalizacj
pobytu w Niemczech i mo liwo ci  podj cia pracy. Jednak e nawet po
uzyskaniu statusu umo liwiaj cego legalny zarobek, pierwsze kroki na cie ce
niemieckiej kariery zawodowej nie nale a y do atwych.

Czwartym wyj ciem z problematycznej sytuacji spo eczno – bytowej jest
wyj cie za m  za Niemca. Wi e si  to z legalizacj  pobytu, co otwiera drog  w
budowaniu w asnego ycia osobistego i zawodowego bez barier administracyjno
– prawnych. Jest to, jak mniemam, obok uzyskania obywatelstwa niemieckiego,
najefektywniejsza forma integracji jednostki. Jak wspomina jedna kobiet, która
wysz a za m  na obywatela niemieckiego:

Stefania: Zosta am on  Niemca – wszystko stan o otworem przede
mn   i moimi dzie mi. Praca na bia o, dobre pieni dze, pierwsze moje
w asne auto, kupione ju  po pierwszym roku pracy. Te ciowie bardzo
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mnie pokochali – te ciowa gotowa a dla nas bo wiedzia a, e z
„Polki” kuchni – on nie b dzie zadowolony. Te  prowadzi  firm
Taxi – te  mnie kocha  jak córk . Mog  powiedzie , e mia am w
yciu wielkie szcz cie. Niestety, pi  lat po naszym lubie te  umar

na raka.
Nieod cznym elementem procesu integracji w kontek cie rynku pracy,

jest poczucie degradacji. W wielu przypadkach emigranci z wy szym
wykszta ceniem swoj  cie k  kariery zaczynaj  od prac poni ej swoich
kwalifikacji. Na podstawie ich wyzna  w pami tnikach nale y stwierdzi  i
postawa niedowarto ciowania w pierwszej fazie zdobywania zatrudnienia w
Niemczech, towarzyszy wi kszo ci emigrantów. Jest to okres cz sto opisywany,
zapewne z powodu silnego odczucia bezradno ci i deprecjacji. Jak dowodz
autorzy, bariery i przeciwno ci losu jakie towarzysz  procesom adaptacyjno –
integracyjnym na obczy nie mog  doprowadzi  do licznych za ama  i depresji.
Kiedy emigrant upora si  z jednym problemem, wyrasta kolejny. Takim
nieustannym stanem upadków odznacza si  pocz tkowy okres pobytu w kraju
imigracyjnym. Niejednokrotnie pami tnikarze podkre laj , e emigracj  lepiej
znosz  osoby silne psychicznie i fizycznie. Nawet pobyt czasowy, na jaki
zdecydowa o si  polskie ma e stwo, okupiony jest poczuciem, chwilowego
poni enia, a eby po kilku latach wróci  do Polski „na tarczy”. Tak m  opisuje
prac  ony:

Norbert: Iga zacz a prac  jako szwaczka w fabryce. W yciu nie
przeszy a nawet jednego ciegu, bo zawsze by a tak zwan
inteligencj  pracuj c . A tu zacz a od maszyny szwalniczej. Ci kie
czasy prze ywa a, a ja z ni  te . Czuli my si  niedowarto ciowani,
zdegradowani. Trzymali my si  jednak obranego celu. Harowanie,
oszcz dzanie i po paru latach do domu.
Wielu pami tnikarzy wskazuje równie  na istotn  kwesti  jak  jest

podej cie do pracy. Wi e si  to z polskim stosunkiem do samych Niemców i ich
kultury pracy. W Polsce, jak podkre la jedna z kobiet, nale y tak pracowa  aby
si  nie narobi , porz dek, oddanie i organizacja pracy s  poj ciami traktowanymi
z nienale ytym akcentem. Obywatele niemieccy natomiast uto samiani s  z
porz dkiem, organizacj , punktualno ci  i czysto ci . W Niemczech, jak
wskazuj  autorzy pami tników, jest wysoki poziom poszanowania pracy,
niezale nie od charakteru pracy, je eli kto  posiada zatrudnienie, to jest z tego
tytu u dumny. Nie jest ha b  dla Niemców by  zatrudnionym, z polskiego
punktu widzenia, w zawodzie niepresti owymi. Bez kr pacji mo na dowiedzie
si  gdzie i jak d ugo dana osoba pracuje. To co w szczególno ci odró nia
niemieck  specyfik  pracy od polskiej, to brak prywaty w miejscu pracy. W
godzinach pracy nie za atwia si  spraw nie zwi zanych z obowi zkami
pracowniczymi, nie wykonuje si  telefonów prywatnych, nie wychodzi si
wcze niej, poniewa  trzeba „co  za atwi ”. Jedna z autorek wskazuje na bardzo
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du e poszanowanie pracownic szpitala – salowych, poniewa  s  one istotnym
elementem ca ej machiny szpitalnej:

Sonia: Ka dy zawód si  ceni. Tu nikt nie wstydzi si  powiedzie , e
sprz ta. Z reszt  sprz tanie jest jedn  z najci szych profesji,
wymagaj cych ogromnego wysi ku. Salowe s  tak samo szanowane w
klinice jak ka dy inny pracownik. Od nich bowiem zale y p ynny
przebieg operacji. Po ka dym zabiegu zanim wejdziemy z nast pnym
pacjentem na sale, dwie lub trzy kobiety myj  wszystko gruntownie.
Pracuj  w niesamowitym tempie. Pot si  z nich leje. Od tego jak
szybko to robi , zale y p ynno  programu operacyjnego. S owem s
wa nym ogniwem ca ego systemu. Uczestnicz  razem z lekarzami i
piel gniarkami we wszystkich uroczysto ciach, organizowanych do
cz sto wyjazdach rekreacyjnych i spotkaniach towarzyskich. Nigdy
nie zauwa y am, eby czu y si  kim  gorszym. Nale  po prostu do
zespo u.

Zamieszkanie

Kwestia miejsca zamieszkania to zaraz po problemach administracyjno –
prawnych oraz pracowniczych, najwa niejszy k opot, który na wiele sposobów
próbuj  rozwi za  imigranci. Przyje d aj c do Niemiec za przyk adem swoich
poprzedników oraz znajomych, którym si  powiod o, Polacy oczekuj
natychmiastowych skutków. Gdy sprawy przybieraj  niepomy lny bieg, wiele
osób si  poddaje i powraca do ojczyzny. Ci, którzy pozostali i zdecydowali si
zawalczy  o spe nienie „mitu z otego Zachodu”, najcz ciej pierwsze kroki
mieszkaniowe kierowali albo do obozów dla azylantów albo do tymczasowych
miejsc noclegowych dla przesiedle ców. Stopie  integracji w tego typu
zbiorowych miejscach noclegowych jest nakierowany na integracj  z innymi
cudzoziemcami, albo te  jak w przypadku jednego z autorów „integrowa ” si  z
kilkuset osobow  grup  Polaków:

Franciszek: Zamieszka em w ogromnym hotelu (stary 80.letni
budynek poklasztorny, napr dce adaptowany dla potrzeby nap ywu
ogromnej masy przesiedle ców. Wielki, zimny, mo e nawet
przera aj cy w swojej prawid owo ci, kojarz cej si  z jego
przesz o ci ) razem z pi ciuset osobami z Polski, g ównie jednak z
NRD.
Pobyt w domu tymczasowego pobytu wi za  si  z licznymi niewygodami

i stresuj cymi sytuacjami. Spowodowane to by o brakiem pewno ci co do pobytu
w Niemczech, strachem przed nieznanym oraz ogólnie rzecz bior c przysz o ci
socjalno-bytow . Szczególnie k opotliwe pocz tki towarzyszy y rodzinom z
dzie mi. Pobyt rodzinny w jednym z obozów nast puj co wspomina autor
pami tnika:
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Tomasz: Z wra enia a  oniemieli my. Olbrzymie pomieszczenie,
prawdopodobnie magazyn meblowy. Pe no pi trowych ó ek i ludzi
jak w ulu. Wskazano nam trzy wolne ó ka, które na najbli szy czas
mia y by  naszym domem. /…/ Wi kszo  osób na tej sali mówi a po
rumu sku. By  te  jeden pan z Czechos owacji, kilka osób z W gier i
trzy osoby z Polski. /…/ ycie razem z siedemdziesi cioma s siadami
w jednym pomieszczeniu by o nieludzkie. By a tylko jedna umywalka
i tylko jedna ubikacja. /…/ Jedzenie by o dowo one w plastikowych
foliach. By o nie do zjedzenia!
Wielu imigrantów szukaj c pomocy w tak dramatycznych sytuacjach

decydowa o si  nawet na napisanie listu do ówczesnych w adz (np. kanclerza
Helmuta Khola) z pro b  o pomoc i ukrócenie przebywania w nieludzkich
warunkach. Jeden z autorów, b d c w dramatycznej sytuacji finansowo –
bytowej, po porad  zwróci  si  do swojej nauczycielki j zyka niemieckiego.
Przybli y  jej sytuacj  swojej rodziny: od roku mieszkali „jak Cyganie” w
jednym pokoju w przydro nym hotelu, mieli problemy zdrowotne, dziecko
zacz o im chorowa , nie uznano jego zawodu:

Tadeusz: Powiedzia a mi wtedy, e nie jeste my jej pierwszym
sprachkursem i ona ledzi losy naszych poprzedników. „Musimy mie
cierpliwo , du o cierpliwo ci. Sko czysz sprachkurs”, mówi a dalej,
„dostaniesz prac , wynajmiesz mieszkanie, pojedziesz pierwszy raz
na urlop do Hiszpanii i wiat si  znowu do ciebie u miechnie”. O tym
wszystkim marzy em, ale ka da z tych rzeczy wydawa a mi si
nieosi galna.
Mimo dramatyzmu w pierwszych latach imigracji i post puj cych powoli

procesów integracyjnych, wi kszo  imigrantów osi gn a to, po co przyjecha a
do Niemiec. Okupione to by o licznymi wyrzeczeniami, wymaga o czasu i
cierpliwo ci ale cel, jakim by o ustabilizowane, dostatnie ycie w
kapitalistycznym kraju, w wi kszo ci przypadków zosta  osi gni ty.

Kontakty z formalnymi instytucjami spo ecze stwa przyjmuj cego

Analizuj c proces integracji w odniesieniu do instytucji spo ecze stwa
przyjmuj cego, skupiam si  na relacji jednostki z wymiarem makrospo ecznym.
Nawi zuj c do stosunków spo ecze stwa obcego, proces integracji zazwyczaj
rozumie si  jako „wkomponowanie (inkluzja) nowego elementu do istniej cego
systemu spo ecznego”, przy czym wkomponowanie to powinno odbywa  si  w
taki sposób, aby rozszerzony system w dalszym ci gu funkcjonowa  harmonijnie
i skutecznie. Integracja jest procesem z o onym, oddzia uje zarówno na
imigrantów jak i spo ecze stwo przyjmuj ce8. Jaki wp yw maj  imigranci na
funkcjonowanie formalnych instytucji spo ecznych, nie jest to kwestia, któr  w
tym artykule b d  si  zajmowa a. Kontekstem opisanym w moim materiale

8 I. Kory , (zestawienie), Integracja…
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badawczym s  kontakty z instytucjami spo ecznymi z punktu widzenia imigranta.
Mechanizmy biurokratyczne w ka dych okoliczno ciach, miejscu i czasie nale
do jednych z bardziej znienawidzonych. Je eli natomiast na jednostkow
niech , na o y si  kilka innych czynników w postaci, problematycznego
kontekstu imigracyjnego, problemów finansowo – bytowych, wtedy odbiór oraz
relacje typu – petent – urz dnik, nabieraj  kolorów. Oprócz tego kontekstu,
nale y wspomnie  o bli ej nieznanej mentalno ci Niemców i nastawieniu do
pracy. Jak pisa am powy ej, wszystkie kwestie administracyjno – prawne
zwi zane ustrukturyzowaniem statusu imigranta, nale y potwierdzi
odpowiedni  liczb  dokumentów, za wiadcze  i podpisów. Zgromadzenie owej
dokumentacji wymaga czasu oraz przynajmniej podstawowej znajomo ci j zyka
niemieckiego. Wielokrotnie w swoich pami tnikach autorzy opisuj  zmagania z
instytucj  spo eczn , starcia prowadzone s  na dwóch poziomach, personalnym i
dokumentalnym. Poziom pierwszy odnosi si  do relacji personalnych w
urz dach, które przybieraj  ró norodne formy, w zale no ci od znajomo ci
j zyka i zaawansowanych technik gestykulacyjnych, bardziej lub mniej
oczywiste dla interesanta. Dodaj c do tego profil rzeczowego i skrupulatnego
urz dnika, relacje z punktu widzenia imigrantów nie nale  do najprostszych.
Jedna z kobiet opisuj c relacje z urz dnikami ds. cudzoziemców, okre la je jako
pasmo upokorze  urz dowych:

Katarzyna: Przez pierwsze lata by o to wystawanie co dwa miesi ce
w  urz dzie  ds.  cudzoziemców  z  pro b  o  przed u enie  wizy,  o
pozwolenie na opuszczenie powiatu (na przyk ad na wi ta do innych
„Polaków– rozbitków), w pomocy spo eczne. O pracownikach
urz dów ds. cudzoziemców kr y opinia, e je li nie sprawdzili si  w
innym wydziale, to przenosz  ich w a nie tam. Nie wiem czy to
prawda, ale faktycznie urz dnicy, z którymi mia am co czynienia, byli
sfrustrowani, niech tni i warcz cy na klientów. Wszyscy
cudzoziemcy uwa aj  kontakty z tymi urz dami za horror,
szczególnie gdy jeszcze niezbyt dobrze mówi  po niemiecku.
Drugi poziom star  dotyczy kwestii dokumentalno - papierowej. Kiedy

imigrant pokona poziom personalny, otrzymuje kwestionariusz i druki, z którymi
musi si  upora . Kiedy kompetencje j zykowe nie pozwalaj  wype ni  wi cej ni
tylko imi , nazwisko i adres, imigranci szukaj  pomocy w ród dalszych lub
bli szych znajomych. Najcz ciej s  to osoby tego samego obozu, hotelu, domu,
co do których imigranci s  przekonani, i  uzyskaj  pomoc. S  to cz sto Polacy,
b d  inni cudzoziemcy, ale nie Niemcy. Jak wskazuj  autorzy pami tników, taka
pomoc przy uzupe nieniu dokumentacji urz dowej nie jest nigdy bezinteresowna,
nale y odwdzi czy  si  pomocnikowi, czy to niewielk  sum  pieni dzy, b d
artyku ami spo ywczo – alkoholowymi. W latach 80. XX w. kolejki uto samiane
by y z ustrojem panuj cym w Polsce. Jednak jak opisuje jedna z autorek,
zaawansowane mechanizmy biurokratyczne, wielokrotnie by y powodem
tworzenia si  kolejek w kapitalistycznych Niemczech:
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Lena: Tutaj na wszystko trzeba mie  pozwolenie, je eli nie jest si
obywatelem tego kraju. Na pobyt, na prac . Czeka am tylko, a  na
oddychanie i ycie za daj  pozwolenia. Na uzyskanie pozwolenia
na pobyt czasowy nale a o pojecha  do bardzo odleg ej dzielnicy, tam
w odpowiednim urz dzie do tych spraw ustawi  si  w kolejce
i odczeka  co najmniej 5 godzin.

Relacje z cz onkami grupy dominuj cej

W kontek cie analizy pami tników emigrantów grup  dominuj c  s
Niemcy, grup  cudzoziemców Polacy.  Jak wskazuj  autorzy pami tników, ich
do wiadczenie w relacjach z grup  dominuj c  oparte jest w doskona ej
wi kszo ci na stereotypowym podej ciu Polaków do Niemców jak i Niemców do
Polaków. Skutki negatywnej stereotypizacji s  istotn  barier  utrudniaj c
procesy integracyjne. Stereotyp negatywny, a o takim mówimy nawi zuj c do
Polaków w Niemczech, to schemat poznawczy nadmiernie uproszczony, a tre ci
stereotypu odbierane s  w sposób automatyczny9. Pojawia si  zatem pytanie co
sadz  o nas Niemcy? Polacy przez ostatnie dziesi ciolecia postrzegani byli jako
pijacy, z odzieje, jednostki niezdolne do samodzielnego gospodarowania. Ten
niechlubny model mocno zakorzeni  si  w umys ach przeci tnych obywateli
Niemiec i poza ów stereotyp nie wychodzi. Emigranci przyje d aj cy do
Niemiec z wielkimi aspiracjami, nastawieni na integracj  z nowym otoczeniem
spo ecznym, natrafiaj  na skrzywiony, bardzo p ytki i w wielu przypadkach
daleki od prawdziwego schemat percepcyjny. Wielu polskich emigrantów
potwierdza te cechy obserwuj c swoich pobratymców. Du a cz  jednocze nie
podejmuje walk  z tym stronniczym postrzeganiem, swoim zachowaniem
próbuj  zmodyfikowa  tok niemieckiego my lenia o nas Polakach. Jednak raz
sformu owany stereotyp jest „odporny” na zmian  pod wp ywem nowej
informacji. Dlatego te  je eli stan  si  one powodem dziel cym ró norodne
grupy spo eczne, to s  barier  siln  i bardzo stabiln . Jedna z autorek podkre la,
e do stereotypowego obrazu nale y z pewno ci  doda  obraz Polaka

ba aganiarza i brudasa, zupe nie nie dbaj cego o rodowisko w którym
funkcjonuje:

Gosia: Wstyd mi, gdy widz  jak Polacy wyrzucaj  tu mieci na ulic ,
w parku albo nad jeziorem, a butelki i puszki w krzaki, a do tego
jeszcze niszcz  w ko o ro linno . Przecie  gdy przyjd  drugi raz w to
samo miejsce – b d  siedzieli na w asnych mieciach! W Polsce
widzia am nieraz jak kto  my  samochód na ulicy a nawet nad
jeziorem! Tu nikt by tego nie zrobi  (zreszt  jest to karalne), a je eli
kto  by  zobaczy ,  e  inni  to  robi  –  zaraz  wezwa by  policj .  eby

9 M. Guzik, Polacy – emigranci w Niemczech u schy ku XX i pocz tku XXI wieku, w: D. Lalak
(red.), Migracja. Uchod stwo. Wielokulturowo . Zderzenie kultur we wspó czesnym wiecie,
Warszawa 2007, s. 229.
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rodowisko by o czyste – musz  o nie dba  wszyscy! Tutaj uczy si
tego od pierwszej klasy.
Drug  osi  wyznaczaj c  pole integracji z grup  dominuj c , jest

spojrzenie polskich przybyszy. Pojawia si  pytanie co Polacy s dz  o Niemcach.
Jako cechy charakterystyczne Niemców wymieniane s : terminowo  i
punktualno ; wyra na potrzeba ustalania terminów spotka  w kontaktach
przyjacielskich i s siedzkich, ale mniejsza cz stotliwo  tych e kontaktów; ycie
towarzyskie przeniesione do pubów, restauracji i kawiarni; dystansowanie si  i
nieufno  wobec obcych; podkre lanie wy szo ci narodowej10. Do zestawu cech
nale a by doda  praworz dno , bardzo du  warto  maj  dla Niemców
czynno ci wykonywane zgodnie z prawem. Jest to postawa zakorzeniona w ich
mentalno ci, jako jedyna droga aby co  w yciu osi gn .  Jedna z autorek
przytacza sytuacj , zaistnia  w jej pracy, która w sposób trafny ukazuje ró nice
w podej ciu do uczciwo ci pomi dzy Niemcami a Polakami:

Julia: Pami tam, jak si  w pracy przyzna am, e ci gam czasem
nielegalnie  muzyk  z  internetu  (w  czasach,  gdy  jeszcze  nie  by o  to
„ cigane”) – patrzyli potem na mnie jak na najgorszego przest pc !
Tak  wi c  Niemcy  musz  ci gle  wymy la  nowe  prawa,  by
dostosowa  si  do nieuczciwo ci obcokrajowców. Nasilaj  si  te
kontrole oficjalnie bezrobotnych lub np. tych, którzy zu ywaj
podejrzanie ma o pr du czy niby nie posiadaj  telewizora itd. „Polak
potrafi!” Potrafi: przekr ca  liczniki, podrabia  dokumenty, unikn
p acenia alimentów czy kary za jazd  na rauszu.
Istotn  cech , na któr  równie  cz sto wskazuj  pami tnikarze, to

podkre lanie wy szo ci narodowej. Przejawia si  to w tak zwanej postawie
Niemca – pana. W badaniach opinii Polaków o innych narodach Niemcy
plasowali si  przez wiele lat na wysokich pozycjach pod wzgl dem wska nika
niech ci. W roku 1975 Niemcy opisywani byli jako okrutni (68%), pracowici
(64%), zarozumiali (45%) i praktyczni. W 1991 r. opis ten zwiera  wi cej cech
dodatnich takich jak pracowito  (70%), praktyczno  (47%), natomiast rzadziej
ni  w roku 1975 przypisywano cechy ujemne takie jak okrucie stwo (43%) i
despotyzm (28%), cho  cz ciej uwa ano ich za zarozumia ych (51%).
Potwierdzeniem statystyk jest opinia jednego z autorów. Co prawda sprawa
dotyczy jego ony aczkolwiek, m czyzna jest autorem pami tnika i to on
opisuje ca  sytuacj . Opisany przyk ad zachowania m odej nauczycielki
wskazuje na wysoki poziom despotyzmu i bli ej nieokre lonych procesów
asymilacyjnych jakie chcia a wprowadzi  siln  r k . W cytacie oprócz
przedstawienia sylwetki nauczycielki niemieckiego, padaj  równie  s owa
przestrogi jakie autor us ysza  od swojego dziadka. Wskazuje to na  d ugotrwa
stereotypizacj  negatywn :

10 Tam e, s. 226.
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Daniel: ona dosta a Sprachkurs. Mia a bardzo m od  i choleryczn
nauczycielk , która wykorzystywa a swoj  umiej tno  mówienia po
niemiecku i poni a a wszystkich, którzy tego nie potrafili, w my l
zasady: „tylko idiota nie potrafi mówi ”. Dla niej ka dy, kto nie mówi
po niemiecku nie mówi wcale, czyli podcz owiek. Swoj  prac
wykonywa a bardzo s u bi cie. Ka d  minut  spó nienia meldowa a
w Arbeitsamcie, co mia o konsekwencje finansowe. Czu a si
w obowi zku wpoi  swoim „uczniom” niemieck  dok adno
i punktualno . Z takimi osobami spotykali my si  cz ciej. To by o
to, przed czym przestrzega  nas dziadek jeszcze w Polsce, ale my nie
rozumieli my go.

Wi zi wewn trzgrupowe

Kolejn  dziedzin  integracyjn  analizowan  przeze mnie s  po czenia
wewn trzgrupowe. Sk ada si  na to siatka ró norodnych wi zi
wewn trzgrupowych budowanych na etnicznych, narodowych lub religijnych
zwi zkach. Jest to specyficzne spojrzenie, gdy  jak uwa am, integracja w kraju
imigracyjnym powinna dotyczy  sfer bezpo rednio cz cych si  z obco ci . Tu
natomiast w modelu Agera i Stranga wymienia si  po czenia spo eczne
wewn trzgrupowe jako jeden z elementów kszta tuj cych postaw  integracyjn .
Zdaje si , e nie bez powodu. Nawi zuj c do wi zi wewn trz grupy, moja
analiza dotyczy grup Polaków przebywaj cych na emigracji w Niemczech. Jak
wskazuje wielu uczonych zajmuj cych si  problematyk  relacji Polaków na
obczy nie, owe relacje nale  do do  specyficznych. Nale a oby s dzi  i
kontakty cz ce Poloni , przebywaj c  z dala od ojczyzny, b d  bardzo dobre.
W wielu opisywanych przypadkach tak w a nie jest. S  liczne dowody na cis
wspó prac  w obr bie swojej grupy etnicznej, wzajemn  pomoc, dzielenie si
informacjami. To co czy Poloni , to nierzadko wspólna przestrze  pracy,
przestrze  parafialna ale równie  liczne spotkania w czasie wolnym. Jak
wspomina jedna z autorek:

ucja: Zapraszam do siebie Polki i Polaków. Z regu y siedzimy
w kuchni i po polsku sobie rozmawiamy. A nasi m owie – Niemcy
w pokoju po swojemu.
Skoro jest tak poprawnie, czemu przys owiowa druga strona medalu

okazuje si  krytyczna? Jak wskazuj  liczne przyk ady zamieszczone w
pami tnikach, wiele relacji obwarowanych jest zawi ci , zazdro ci  i
wyrachowaniem. Trudne relacje z Polakami, nastawionymi roszczeniowo do
innych Polaków, nie nale  do rzadko ci. Jest wiele róde  owych
niepoprawnych stosunków, jednym z nich jest konkurencja o prac .

Grzegorz: Pocz tki ycia na obczy nie by y bardzo trudne.
Najbardziej przykrym by  fakt, e nie mo na by o liczy  na pomoc
rodaków, którzy od d u szego czasu przebywali na terenie Niemiec.
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czy a ich zmowa milczenia i post powanie w my l aci skiej
maksymy „homo homini lapus est”, lub zasada „nic za darmo”.
Jak zak ada Zofia Kawczy ska – Butrym „manifestowany brak zaufania

do innych Polaków lub niech  wobec nich s  sposobem komunikowania, „i
wi zi etniczne nie s  jedyn  podstaw  zaufania i wspó pracy”11. Sami autorzy
pami tników nie daj  jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o taki typ relacji
mi dzy rodakami z Polski. Prawdopodobnie w wielu przypadkach, jednostki
wiadome niechlubnego obrazu Polaków w Niemczech, d  do sytuacji, kiedy

oceniane b d  pod kontem swoich indywidualnych zdolno ci i predyspozycji, a
nie przez stereotypowy pryzmat spo ecznego postrzegania. Przebywaj c na
obczy nie, celem wielu Polaków jest osobiste szcz cie, zarówno w wymiarze
ekonomicznym jak i spo ecznym, na które wiele odwa nych jednostek chcia oby
zapracowa  w asnymi si ami, gdy  wyjazd jest cz sto form  zmierzenia si
jednostki samej ze sob . Niezale nie od domniemanych przyczyn tych
specyficznych relacji, jest to fenomen wart przeanalizowania w szerszym
kontek cie. Jak wspomina jeden z autorów „lepiej zorganizowani s  Rosjanie,
Turcy, czy Chorwaci/…/” Niezaprzeczalnie wa n  rol  w budowaniu
wewn trzgrupowych wi zi odgrywaj  instytucje ko cielne. Kwesti  t
szczegó owo analizowa  ju  w latach mi dzywojennych Józef Cha asi ski
[Parafia i szko a parafialna w ród emigracji polskiej w Ameryce (1935);
Emigracja jako zjawisko spo eczne. Zwi zek z parafia a wiadomo  narodowa
emigranta (1936).]. I tak jak wskazuje autor pami tnika g ównym miejscem
spotka  Polaków jest ko ció :

Natan: Podobno istnieje w Niemczech Polonia. Ja jej osobi cie nie
widz . Szacuje si , e yje na sta e w Niemczech oko o 3 miliony
ludzi mówi cych po polsku. W moim 40 tysi cznym mie cie, mow
nasz  s ysz  te . Ilu jednak nas tu jest, trudno powiedzie . Nie
jeste my zorganizowani. Wi ksze spotkania maj  miejsce
w niedziel , w ko ciele na mszy polskiej. Lepiej zorganizowani s
Rosjanie, Turcy, czy Chorwaci…

Podsumowanie

W artykule nakre lony zosta  obraz polskich imigrantów przebywaj cych
w Niemczech. Jest to obraz subiektywny, gdy  widziany oczami jednostki
oceniaj cej w asne post powanie oraz ca y obiektywny kontekst spo eczny, w
którym si  znalaz a. Na przyk adzie dziedzin jakie sk adaj  si  na post puj cy
proces integracyjny, ukazany zosta  punkt widzenia imigranta. Ta podstawa
metodologiczna, która przybli a ró norodno  dzia a  spo ecznych i
jednocze nie uwzgl dnia ich znaczenie dla jednostki sprawczej, jest istot  pracy

11 Z. Kawczy ska – Butrym, Migracje wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Sk odowskiej, Lublin 2009, s. 118.
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analitycznej nad materia ami pami tnikarskimi. Odk d Florian Znaniecki uzna ,
i  wzbogacaj ce badawczo jest przyjmowanie punktu widzenia badanych, z
biegiem lat materia y autobiograficzne stawa y si  coraz bardziej atrakcyjne dla
socjologów. Patrz c oczami imigrantów przeanalizowa am ich dost p do ró nych
typów zasobów publicznych, które s  zarówno rodkami jak i wyznacznikami
integracji. Ponadto analizowa am ró nego typu po czenia spo eczne, w jakich
kontek cie osadzeni s  imigranci. Du o wi kszej precyzji i drobiazgowo ci
nale y po wi ci  czynnikom u atwiaj cym integracj  (pomini te w artykule),
mam na my li edukacj , wiedz  j zykow  i kulturow , jak równie  stabilno  i
poczucie bezpiecze stwa w kraju pobytu. Pami tnikarze yj c na emigracji,
otrzymuj  szans  zabrania g osu w dyskusji nad ich postawami i warto ciami w
yciu. Nale y podkre li , i  analiza materia ów pami tnikarskich, to jedna z

niewielu mo liwo ci zrozumienia znaczenia zjawisk jakie zachodz  w yciu osób
badanych.
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Katarzyna Walczuk

Procesy integracyjne w wietle pami tników polskich emigrantów

Integration processes in the light of émigrés’ diaries

S owa kluczowe: integracja, pami tniki, emigracja, Unia Europejska

Key words: integration, diaries, emigration, European Union

Streszczenie

Autorka podejmuje si  próby omówienia ycia emigrantów pos uguj c si  ich
pami tnikami. Opublikowane w polskiej prasie, stanowi  niezwyk e ród o
wiedzy o stanie materialnym i umys owym polskiej diaspory po 2004 r.

Summary

The author attempts to describe the life of Polish emigrants, using their diaries.
Published  in  the  Polish  press,  the  diaries  are  a  very  important  source  of
knowledge on the material and intellectual condition of the Polish diaspora after
2004.
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POLITYKA ZAGRANICZNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WOBEC FEDERACJI ROSYJSKIEJ W LATACH 2007– 2009

Pa stwo urzeczywistnia swój interes narodowy w systemie
mi dzynarodowym poprzez polityk  zagraniczn , której zadaniem jest realizacja
racji stanu niezmiennej i niezale nej od ekipy rz dz cej. Powy sze poj cie jest
kontrowersyjne co do warto ci nadrz dnych i w danym okresie aktualnej
wyk adni w polityce zagranicznej, ale zawsze odzwierciedla cele okre lonej
grupy politycznej, któr  wybrali obywatele. Obowi zkiem podmiotów
prowadz cych polityk  zagraniczn  jest sformu owanie celów, sposobu dzia ania
i metod pozwalaj cych spe ni  racj  stanu z uwzgl dnieniem rodowiska
mi dzynarodowego. Funkcj  polityki zagranicznej jest ochrona, przezwyci anie
zagro e  oraz rozwijanie wspó pracy z innymi podmiotami stosunków
mi dzynarodowych dla w asnych korzy ci oraz wzmocnienia roli na arenie
mi dzynarodowej.

Poprzednia partia rz dz ca – Prawo i Sprawiedliwo  nie odnios a
sukcesu w polityce wewn trznej i zewn trznej, przeciwnie – kadencja zosta a
skrócona, a stosunki bilateralne pogorszy y si . Rezultatem by y przy pieszone
wybory i zaprzysi enie 16 listopada 2007 r. rz du koalicyjnego Platformy
Obywatelskiej (PO) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) z premierem
Donaldem Tuskiem.

Niniejsze studium koncentruje si  na opisie relacji polsko-rosyjskich od
obj cia funkcji Ministra Spraw Zagranicznych przez Rados awa Sikorskiego w
listopadzie 2007 r.

Celem pracy jest analiza wyodr bnionych rodków dzia ania
zastosowanych w celu osi gni cia za o onej strategii polskiej polityki
zagranicznej w stosunku do Federacji Rosyjskiej (FR) poprzez pryzmat
wyszczególnionych problemów ze wskazaniem metody dzia ania. Wspólne
oddzia ywanie wspomnianych zale no ci zobrazuje charakter stosunków polsko-
rosyjskich.

Podej cie badawcze autora skoncentrowane jest na realnej polityce
Polski wobec Rosji, która d y do realizacji w asnych – innych celów. W pracy
poruszono problem ró nego rozpatrywania historii oraz negocjacji w sprawie
dostaw gazu, a tak e rozwoju stosunków gospodarczych. Polska jako cz onek
Unii Europejskiej (UE) prowadzi polityk  wobec Rosji poprzez pryzmat interesu
narodowego oraz unijnego. UE zmierza do wspó pracy z FR w ró nych
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aspektach, z których najwa niejsze stanowi : polityka, gospodarka, energetyka.
Wspó dzia anie z Rosj  jest trudne i nieprzewidywalne, gdy  jest ona pa stwem
niedemokratycznym, transformuj cym si  i d cym do odzyskania dawnej
mocarstwowo ci, przy czym nale y zwróci  uwag  na ró ne postrzeganie
znaczenia stosunków polsko-rosyjskich przez te pa stwa.  Praca nie odnosi si  do
kontrowersyjnego sposobu sprawowania w adzy w Rosji oraz budz cych
w tpliwo ci aspiracji, lecz do rzeczywistych posuni  w polityce zagranicznej.

Hipotez  badawcz  niniejszego studium jest twierdzenie, e relacje
polsko-rosyjskie od ko ca 2007 r. ulegaj  stopniowej poprawie, g ównie wskutek
zmiany stylu prowadzenia polskiej polityki zagranicznej. Historia oraz
prowadzenie przez Rosj  polityki za pomoc  uzale nienia energetycznego nie
wp ywa pozytywnie na stosunki pomi dzy pa stwami, aczkolwiek strony d
do osi gni cia porozumienia. Polska jako cz onek UE ma du e szanse na
kszta towanie unijnej polityki wobec Rosji (z uzyskaniem w asnych korzy ci),
g ównie dzi ki po o eniu geopolitycznemu i prezydencji w UE w 2011 r., za
pomoc  której mo e zyska  wag  dla Rosji, a w przysz o ci zosta  licz cym si
partnerem na zachodzie.  Wa ne jest, aby umiej tnie wykorzysta  polsk
prezydencj  w UE dla utrzymania i rozwijania stosunków polsko-rosyjskich.
D c do odzyskania dawnych stref wp ywów FR dopuszcza si  dzia a , które
nie s  tolerowane przez spo eczno  mi dzynarodow . W celu wyeliminowania
poczucia zagro enia bezpiecze stwa w Europie, Sojusz Pó nocnoameryka ski
(NATO) d y do poszerzenia swojej dominacji, ale podchodzi do tej inicjatywy z
rezerw .

W celu rozwini cia i zweryfikowania hipotezy postawiono nast puj ce
pytania badawcze:

1. Jakie czynniki wp yn y na popraw  stosunków polsko-rosyjskich?
2. Jak kszta tuj  si  stosunki gospodarcze w stosunkach mi dzy

stronami?
3. Jak bezpiecze stwo energetyczne Polski wp ywa na relacje z Rosj ?
4. Na czym polega polityka UE wobec FR i jak  rol  mo e odegra  w

tym zakresie Polska?
5. Czy wspó praca NATO z FR ma racj  bytu?
6. Jakie determinanty wp ywa y na odmienne postrzeganie historii?

1. Ocieplenie w stosunkach polsko-rosyjskich

Polska polityka zagraniczna wobec Rosji prowadzona przed 2007 r. nie
zas uguje na pochwa , gdy  odznacza a si  m. in. sporami historycznymi,
embargami, sprzeczno ciami politycznymi w obr bie obszaru poradzieckiego,
odmiennym postrzeganiem problematyki bezpiecze stwa w Europie,
blokowaniem partnerstwa strategicznego z Rosj  w obr bie UE, ograniczonymi
wizytami przedstawicieli obu pa stw oraz spektakularn  demonstracj  przez
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Polsk  uniezale nienia energetycznego od Rosji. Ogólnie rzecz ujmuj c nast pi o
pogorszenie stosunków dwustronnych. Szansa na popraw  pojawi a si  po
przej ciu w adzy w Polsce przez Platform  Obywatelsk 1.

W wyg oszonym 23 listopada 2007 r. expose premier Donald Tusk
stwierdzi : „Cho  mamy swoje pogl dy na sytuacj  w Rosji, chcemy dialogu z
Rosj ,  tak ,  jak  ona  jest.  Brak  dialogu  nie  s u y  ani  Polsce,  ani  Rosji.  Psuje
interesy i reputacj  obu krajów na arenie mi dzynarodowej. Dlatego jestem
przekonany, e czas na dobr  zmian  w tej kwestii w a nie nadszed ”2. W Rosji
bacznie przyjrzano si  zmianie nastawienia polskiego rz du, a rzecznik MSZ
Rosji Andriej Kriwcow stwierdzi , e Moskwa jest gotowa odpowiedzie  na
inicjatyw  normalizacji stosunków.

Pierwszym krokiem maj cym na celu normalizacj  stosunków z Rosj
by o odst pienie od blokowania rozmów w sprawie cz onkostwa Rosji w
Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które by y
warunkiem wst pienia do wiatowej Organizacji Handlu (WTO)3. Nast pnym
etapem w procesie polepszania stosunków by o spotkanie w grudniu tego  roku
w Brukseli ministra spraw zagranicznych Polski Rados awa Sikorskiego z
szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem awrowem, który zaprosi  w imieniu
Kremla polskiego premiera do z o enia wizyty w Rosji. Obaj ministrowie
rozmawiali o wspólnych problemach, z których najwa niejszymi by y kwestie
embarga na polskie produkty mi sne oraz rozmieszczenie elementów tarczy
antyrakietowej w Polsce. Dalszym post pem by a deklaracja premiera Polski w
kwestii rezygnacji z blokowania negocjacji o nowym partnerstwie strategicznym
mi dzy Rosj  a UE. Ówczesny minister rolnictwa Marek Sawicki 12 grudnia
2007 r. przebywa  w Rosji, gdzie rozmawia  z – Aleksiejem Gordiejewem o
podj ciu prac nad wycofaniem embarga. W dniu 19 grudnia 2007 r. w
Kaliningradzie po dwóch latach przerwy w handlu, przedstawiciele obu pa stw
podpisali memorandum znosz ce zakaz importu polskiego mi sa do Rosji. Tak e
w grudniu powsta a polsko-rosyjska „Grupa do spraw Trudnych”, której celem
by o zbli enie obu pa stw w kontrowersyjnych wydarzeniach historii XX wieku.
Polsk  reprezentowa  by y minister spraw zagranicznych prof. Adam D. Rotfeld
natomiast Rosj  prof. Anatolij Torkunow, redaktor Moskiewskiego
Pa stwowego Instytutu Stosunków Mi dzynarodowych (MGMIO)4. Rok 2007
zako czy  si  pozytywnym podsumowaniem przez doradc  prezydenta Rosji

1 http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Rosja,stosunki_dwustronne,Polska, 26 listopada
2009.

2 http://www.kprm.gov.pl/premier/przemowienia/id:19/, 26 listopada 2009.
3 http://news.strefa.ru/strona.24.html, 26listopada 2009.
4 A. Eberhardt, Polityka Polski wobec Rosji, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”,

s. 156-157; R. Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. G ówne kierunki, fakty,
ludzie, wydarzenia, Wydawnictwo „Replika”, Zakrzewo 2009, s. 260-262.
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Siergieja Jastrz bskiego, e w ci gu miesi ca zrobiono wi cej dobrego dla
stosunków polsko-rosyjskich ni  przez minione dwa lata.

Du  rol  w polityce dwustronnej swego czasu odegra a koncepcja
budowy tarczy antyrakietowej, któr  Rosja postrzega a jako cel wymierzony w
jej partykularne interesy. Polski rz d wyszed  z propozycj  konsultacji z Rosj ,
które odebrano pozytywnie. W dniu 10 stycznia 2008 r. w Warszawie przebywa
wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Kislak, który prowadzi  konsultacje z
polskim wiceministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim w
sprawie budowy tarczy. Jak pó niej komentowa  minister R. Sikorski rozmowy
nie  by y  atwe,  bowiem  Rosja  opowiada a  si  za  permanentn  obecno ci
inspektorów w bazie, a Polska by a gotowa zgodzi  si  na dora ne inspekcje na
terenie polskich baz. Spotka o si  to naturalnie z krytyk  Rosji, która grozi a
Polsce skierowaniem swoich rakiet  na terytorium Polski.  W dniu 21 stycznia w
Moskwie z robocz  wizyt  przebywa  minister R. Sikorski, który rozmawia  z
szefem rosyjskiej dyplomacji S. awrowem o dalszych konsultacjach ws. tarczy.
Rosja skomentowa a spotkanie jako potwierdzenie polskiej woli poprawy
stosunków. Jednak wkrótce potem ambasador Rosji przy NATO Dmitrij Rogozin
ostrzega  przed now  konfrontacj  na linii Warszawa – Moskwa.

Pragmatycznym wydarzeniem potwierdzaj cym namiastk  lepszych
kontaktów by a wizyta 8 lutego 2008 r. premiera Polski D. Tuska w Moskwie,
która przerwa a trwaj cy od 2001 r. impas w wizytach na tym szczeblu. Premier
rozmawia  z premierem Rosji Wiktorem Zubkowem, prezydentem W adimirem
Putinem oraz jego nast pc  Dmitrijem Miedwiediewem. Tematami rozmów
by y: koncepcja budowy tarczy antyrakietowej, Gazoci g Pó nocny, stosunki
Rosja – UE, wymiana handlowa oraz ruch przygraniczny z Obwodem
Kaliningradzkim. Rosyjska prasa skomentowa a spotkanie jako korzystne i
warto ciowe dla polepszenia dwustronnych relacji. Tak dobry pocz tek roku nie
prze o y  si  na dalsze miesi ce, g ównie z powodu wybuchu konfliktu w
sierpniu 2008 r. pomi dzy Rosj  a Gruzj , udzieleniem poparcia przez Polsk  dla
Gruzji oraz podpisaniem 14 sierpnia w Warszawie porozumienia z USA ws.
instalacji cz ci tarczy. W odezwie genera  Anatolij Nogowicyn stwierdzi , e
Polska „uczyni a cel z samej siebie” i e „takie cele s  niszczone jako pierwszy
priorytet”. W wrze niu 2008 r. w Polsce przebywa  minister spraw zagranicznych
Rosji S. awrow, który potwierdzi  niezmienne stanowisko w sprawie tarczy
oraz prawo do wp ywu w regionach poradzieckich. Charakter wizyty D. Tusk i
R. Sikorski uznali za trudny, ale zabiegaj cy o dialog z Polsk 5.  Zwrot  w
burzliwej sytuacji nast pi  17 wrze nia 2009 r., kiedy prezydent USA Barack
Obama og osi  zmian  za o e  systemu antyrakietowego swego poprzednika G.
Busha ze wzgl du na now  ocen  zagro enia ze strony Iranu. Minister Sikorski

5 O. Wasiuta, Stosunki polsko-rosyjskie, w: Polska wobec s siadów: wspó czesne stosunki
polityczne, pod red. W. T. Modzelewskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warmi sko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 42-47.
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stwierdzi , e zmiany mog  okaza  si  korzystne dla Polski. Rosja równie
odebra a pozytywnie t  wiadomo . W opinii ekspertów rezygnacja USA by a
postrzegana jako polityka ust pstw wobec Rosji, w celu uzyskania wsparcie na
prowadzon  polityk  na Bliskim Wschodzie, Iranie oraz Afganistanie6.

Ogólnie rzecz ujmuj c najwa niejszym post pem by o przywrócenie
obustronnych wizyt mi dzyrz dowych, które nie zawsze odnios y sukces.

2. Stosunki gospodarcze mi dzy Polsk  a Rosj

Stosunki gospodarcze pomi dzy Polsk  i Rosja wydaj  si  nie korelowa
z sytuacj  polityczn , gdy  zarówno przed 2007 r. jak i w dalszych latach
wykazuj  tendencj  wzrostow . Na o one embargo w 2005 r. nie wp yn o na
wynik handlu zagranicznego Polski, gdy  w 2007 r. wymiana handlowa
osi gn a warto  15 207 mln euro, czyli wzros a o 12,7% w porównaniu z
poprzednim rokiem. Rok 2007 by  czwartym z rz du rokiem wzrostu wymiany
handlowej. Rosja by a szóstym odbiorc  polskiego eksportu i drugim pa stwem z
którego Polska importowa a towary7.

Handel Polski z Rosj  w 2007 r.

2007 2006 2007

2006 = 100
Wyszcze-
gólnienie

w mln z w mln
dol.

w mln
ero

z dol. euro
struktura w %

Eksport do
Rosji 17 848,9 6 432,1 4 706,6 121,3 136,5 125,2 4,3 4,6

Import z
Rosji 39 785,5 14 364,3 10 500,9 104,4 118,3 107,8 9,7 8,8

ród o:  A. Eberhardt, Polityka Polski wobec Rosji, „Rocznik Polskiej Polityki
Zagranicznej 2008”, s. 158.

Rok 2008 zaznaczy  si  dalszym wzrostem udzia u eksportu do Rosji i
importu z Rosji w ogólnej strukturze eksportu i importu. Wymiana handlowa
stanowi a 19 926,8 mln euro, a ujemne saldo ukszta towa o si  w wysoko ci
5,8 mld euro.

6http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,483,Nowa_strategia_budowy_systemu_obrony_
przeciwrakietowej_przez_USA_?_q_and_a, 07 grudnia 2009.

7 A. Eberhardt, dz. cyt., s. 157-158.



238

Handel Polski z Rosj  w 2008 r.

2008 2007 2008

2007 = 100
Wyszcze-
gólnienie

w mln z w mln
dol.

w mln
euro

z dol. euro
struktura w %

Eksport do
Rosji 21070,7 8917,3 6049,6 118,0 138,6 128,5 4,6 5,2

Import z
Rosji 48340,8 20545,0 13877,2 121,5 143,1 132,2 8,8 9,7

ród o: Obroty handlu zagranicznego ogó em i wed ug krajów (I - XII 2008 r. wyniki
ostateczne), G ówny Urz d Statystyczny – www.stat.gov.pl/gus/5840_6704_PLK_HTML.htm, 19
grudnia 2009.

Okres od stycznia do pa dziernika 2009 r. w przeciwie stwie do lat
ubieg ych odznaczy  si  spadkiem obrotów handlowych. Polska eksportowa a
mniej do Rosji – spadek z szóstego na siódme miejsce na li cie odbiorców
towarów pochodzenia polskiego, tak e Rosja eksportowa a mniej do Polski –
spadek z drugiego na trzecie miejsce. Wysoko  importu z Rosji (7463,4 mln
euro) wyprzedzi  import z Chin klasyfikuj cy si  z warto ci  7998,8 mln euro na
drugim miejscu za Niemcami (19525,0 mln euro), które od wielu lat s  g ównym
partnerem handlowym Polski. czna warto  wymiany handlowej wynios a w
okresie dziesi ciu miesi cy 10426 mln euro, czyli znacznie mniej ni  w
poprzednich latach, mo na tak s dzi  nawet bez wzgl du na niepe ne dane z
2009 r., gdy  spadek jest znaczny co wyra nie wida  w strukturze procentowego
udzia u w eksporcie i imporcie w tabeli.
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Handel Polski z Rosj  w 2009 r.

I – X  2009 2008 2009

I – X
I – X 2008 = 100

Wyszcze-
gólnienie w mln z w mln

dol.
w mln
euro

z dol. euro
struktura w %

Eksport do
Rosji 12921,3 4071,2 2962,6 71,2 51,3 56,2 5,2 3,8

Import z
Rosji 32342,8 10233,3 7463,4 79,0 56,9 62,7 9,8 8,6

ród o: Obroty handlu zagranicznego ogó em i wed ug krajów I –X 2009 r. (wyniki
wst pne), G ówny Urz d Statystyczny –www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus
PUBL_CHU_obr_handlu_zagranicznego_og_wg_krajow_I-X_2009_m.pdf, 19.12.2009.

Tak wyra ny spadek jest zapewne skutkiem kryzysu gospodarczego,
który wywiera du y wp yw na niestabiln  gospodark  jaka jest w Rosji. Ujemne
saldo handlu jest spowodowane w g ównej mierze zapotrzebowaniem Polski na
surowce energetyczne, które s  dro sze od towarów eksportowanych do Rosji
mimo, e rozwijaj ca si  gospodarka Rosji zast pi a import towarów rolno-
spo ywczych zwi kszonym zapotrzebowaniem na wyroby elektromaszynowe i
chemiczne.

Rozwój stosunków gospodarczych Polski z Rosj  zale y od pozycji Rosji
w gospodarce wiatowej. W. Putin konsekwentnie d y do odbudowy
wp ywowego pa stwa rosyjskiego, ale liberalny monetaryzm, autorytaryzm
pa stwowy i brak demokracji dzieli opini  mi dzynarodow  co do s uszno ci
wspó pracy z Rosj . Mimo wszystko saldo bilansu handlowego w Rosji jest
dodatnie dzi ki surowcom i prowadzonej przez Kreml polityce energetycznej.
Dodatkowe atrybuty: obszar i bro  nuklearna spowodowa y, e nale y do grona
o miu najbogatszych pa stw wiata mimo, e taka nie jest. Rosja d c do
dawnej pozycji mocarstwa okre li a trzy grupy partnerów politycznych i
spo ecznych w których Polska zosta a zaliczona do grupy trzeciej, marginalnej.
Dla Polski stosunki z Rosj  s  umieszczone zaraz po relacjach z USA i krajami
Europy Zachodniej, dlatego wa ne jest utrzymanie kontaktów z Rosj . Szans  na
osi gni cie polskiego celu jest aktywno  w obr bie UE8.

8 P. Bo yk, G ówne czynniki determinuj ce rozwój wspó pracy gospodarczej Polski ze wschodnimi
krajami   s siedzkimi oraz Estoni , otw  i Mo dow , w: Wspó praca gospodarcza Polski ze
wschodnimi krajami s siedzkimi oraz Estoni , otw , Mo dow : dotychczasowy rozwój
i perspektywy, pod red. J. Misala, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2008, s. 9-11.
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3. Bezpiecze stwo energetyczne Polski w kontek cie stosunków z Rosj

Nieodzown  cz ci  wspó pracy gospodarczej polsko-rosyjskiej by  i jest
import rosyjskiego gazu do Polski. Rola pa stwa we wspó czesnych stosunkach
mi dzynarodowych uzale niona jest od rozwoju gospodarczego, który w Rosji
kszta tuje si  m. in. na tle: interesu narodowego, charakteru instytucjonalnego
struktur gospodarki oraz mentalno ci narodowej9. Pa stwa realizuj  polityk
zagraniczn  wszelkimi dost pnymi rodkami, które w Rosji znajduj  odbicie w
uzale nieniu energetycznym swoich partnerów za po rednictwem pa stwowej
spó ki Gazprom10. Kontroluje ona ruroci gi i ma zapobiec dywersyfikacji róde
gazu w Europie oraz uprzywilejowanym mo liwo ciom inwestycyjnym na
polach ropono nych i gazono nych w Rosji dla okre lonych podmiotów w
zamian za kontrol  nad sieci  dystrybucyjn  w tych pa stwach. Wys ugiwanie
si  Rosji surowcami nie jest tajemnic , bowiem zosta o zawarte w strategii
energetycznej z 2003 r.11

Polsk  racja stanu zgodn  z polityk  energetyczn  Polski do 2030 r. jest
obok poprawy konkurencyjno ci i efektywno ci oraz ochrony rodowiska
zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego, polegaj ce na dywersyfikacji
róde  dostaw importowych opartej na koncepcji „wielopoziomowej

dywersyfikacji”.
G ównym surowcem, który musi zosta  poddany tej operacji w celu

bezpiecze stwa energetycznego jest gaz ziemny pochodz cy z Rosji. Rosja jest
g ównym dostawc  gazu ziemnego do Polski na mocy tzw. kontraktu stulecia
podpisanego we wrze niu 1996 r. na okres do ko ca 2022 r., zmienionego
aneksem z 2003 r. zak adaj cym narastanie dostaw gazu od 6,6 mld m3 w 2003 r.
do 9 mld m3 w latach 2015–2022. Surowiec dostarczany jest gazoci giem
jamalskim przez Bia oru  do Niemiec12. Innym pa stwem, przez które Rosja
dostarcza gaz do Europy jest Ukraina, która jest najwa niejszym krajem
tranzytowym dostarczaj cym surowiec do Europy Zachodniej, dlatego wszelkie
zak ócenia dostaw wywo uj  siln  reakcj  pa stw europejskich. Bia oru
wykorzysta a swoj  rol  do obni enia cen gazu, co zmusi o Rosj  do rezygnacji z
tranzytu przez jej terytorium. Z alternatywy dla dostaw gazu do Niemiec powsta
projekt Gazoci gu Pó nocnego Nord Stream po dnie Morza Ba tyckiego z
pomini ciem Polski, która straci a znaczenie tranzytowe, a zagro enie dostaw do
Polski sta o si  skutecznym chwytem politycznym. Dlatego Polska by a

9 J. Potulski, Spo eczno-kulturowy kontekst aktywno ci mi dzynarodowej Federacji Rosyjskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2008, s. 193-195.

10 F. Kazin, Globalna strategia Gazpromu a narodowe interesy Rosji, „ Przegl d Dyplomatyczny”
2006, nr 1, s. 85-103.

11 E. Lucas, Nowa zimna wojna. Jak Kreml zagra a Rosji i Zachodowi, Dom Wydawniczy REBIS,
Pozna  2008, s. 233-237.

12 M. Go biewska, Polityka energetyczna Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007”,
s. 243-254.
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najwi kszym przeciwnikiem budowy gazoci gu Nord Stream. Przedstawione
stronie rosyjskiej zast pcze koncepcje nie znalaz y uznania eksportera (gazoci g
Amber)13.

Rosja d c do os abienia g osu Polski i udowodnienia, e jest
uci liwym partnerem przesy owym gazu, zakwestionowa a wysoko  stawek za
tranzyt i postulowa a o zwi kszenie udzia u w spó ce EuRoPolGaz, co
zako czy o si  sporem Gazpromu i PGNiG maj cym udowodni  potrzeb
Budowy Gazoci gu Pó nocnego14.

Kolejnym dzia aniem wykazuj cym s uszno  budowy gazoci gu Nord
Stream w celu pewnych i niezale nych dostaw gazu do Niemiec z równoczesnym
uzale nieniem, wp ywami politycznymi oraz demonstracj  przyja ni, by a wojna
gazowa Rosji z Ukrain  w ko cu 2005 r. oraz w styczniu 2009 r. Pogorszy a ona
wizerunek obu pa stw w Europie, ale zintensyfikowa a prace nad budow
Gazoci gu Pó nocnego15.

Starania Polski nie odnios y sukcesu i gazoci g Nord Stream powsta .
Niepewno  dostaw surowców z Rosji, wzrost cen oraz przewidywane
zwi kszenie zapotrzebowania na gaz wzmog o proces dywersyfikacji importu
„b kitnego paliwa”. W dniu 28 lutego 2007 r. PGNiG podpisa o 15% udzia  w
z o ach Skarv i Snadd na Morzu Norweskim w zwi zku z czym Polska musi
„po czy  si ” z Morzem Pó nocnym przez Dani 16. Z kolei 29 czerwca 2009 r.
Polska podpisa a z Katarem kontrakt na lata 2014–2034 na dostawy skroplonego
gazu ziemnego (LNG – Liquefied Natural Gas) do portu w winouj ciu17.

W 2009 r. trwa y negocjacje z Rosj  na temat nowej umowy gazowej,
firmy PGNiG i Gazprom parafowa y porozumienie, zosta o tak e uzgodnione
porozumienie mi dzyrz dowe dotycz ce zwi kszenia dostaw do 10,2 mld m3

gazu rocznie oraz wyd u enia umowy do 2037 r. Zwi kszenie dostaw by o
podyktowane  niedostarczaniem od pocz tku 2009 r. 2,3 mld m3 gazu przez
rosyjsko-ukrai sk  spó k   RusUgrEnergo, która by a zobowi zana trzyletni
umow  2006–2009 na dostawy do Polski. Kontraktowane ceny gazu by y
ustalane na nast pny kwarta  na podstawie zmian cen ropy za minione trzy
kwarta y i by y uzale nione od cen ropy na rynku wiatowym. Pomi dzy
stronami dosz o równie  do porozumienia w sprawie stawek tranzytowych, które
mia y spó ce EuRoPol Gaz zagwarantowa  2% rentowno ci netto. Uzgodniono

13 D. C. Kotlewski, Mo liwo ci zmniejszania zale no ci Polski od dostaw surowców
energetycznych z Rosji, w: Wspó praca ..., s. 202-203.

14 A. Eberhardt, dz. cyt., s. 159
15 E. Lucas, dz. cyt., s. 237-239; Obszar WNP: witamy w ci kich czasach, „Rocznik Strategiczny

2008/2009”, s. 208.
16 Polityka bezpiecze stwa energetycznego, „Rocznik Strategiczny 2007/2008”, s. 321.
17 M. Ruszel, Dostawy LNG z Kataru wzmocnieniem polskiego bezpiecze stwa energetycznego,

http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,444,Dostawy_LNG_z_Kataru_wzmocnieniem
_polskiego_bezpieczenstwa_energetycznego, 7 grudnia 2009.
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tak e, e akcjonariuszami EuRoPolu Gaz zostan  Gazprom i PGNiG z
wy czeniem Gas-Trading18.

Szczególn  rol  w zapewnieniu bezpiecze stwa energetycznego w
Europie odgrywa UE poprzez organizacj  UCTE (Union for the Coordination of
Transmission of Electricity), która ma zapewni  sprawny, bezpieczny, efektywny
i ekologiczny rynek energetyczny. UE zwraca szczególn  uwag  na najsilniejsz
pozycj  Rosji jako strategicznego dostawc  ropy i gazu do UE, zatem wa ne jest
zapewnienie pewno ci dostaw, jedno  i solidarno  pa stw cz onkowskich, aby
skutecznie zareagowa  w przypadku kryzysu poprzez wzmocnienie sieci
transgranicznych, rezerw i wymian  informacji o zasobach19.

Dywersyfikacj  róde  energii w Europie (z pomini ciem Polski) ma
zapewni  gazoci g Nabucco, lansowany przez Amerykanów. Rosja w obliczu
zagro enia strategicznego swoich interesów zainicjowa a Gazoci g Po udniowy
(South Stream) i B kitny Potok (Blue Stream), których post puj ca i
konsekwentna realizacja storpedowa a Nabucco20. Urzeczywistnienie ww.
rosyjskich gazoci gów wraz Nord Stream ró nicuje dostawy gazu dla Europy z
unikni ciem problemu pa stw tranzytowych, a w konsekwencji pozwala na
przejecie kontroli nad europejskim rynkiem gazu i uzale nienie od Gazpromu,
który jest w asno ci  pa stwow 21.

4. Polityka UE wobec Federacji Rosyjskiej

Proces integracji UE nie zako czy  si  i nie znamy ostatecznego kszta tu
ani roli jak  b dzie ona odgrywa a na arenie mi dzynarodowej. Niemniej od
samego pocz tku zyska a uznanie w stosunkach mi dzynarodowych, wi c d y
do szerokiej integracji pod wzgl dem terytorialnym i merytorycznym, aby zyska
szacunek w globalizuj cym si  wiecie. Obecna wschodnia granica UE ko czy
si  na pa stwach nadba tyckich, Polsce, Rumuni oraz Bu garii i stawia pod
znakiem zapytania cz onkostwo kolejnych republik by ego Zwi zku
Radzieckiego tj. Bia orusi, Ukrainy, Mo dawii, Gruzji, Armenii i Azerbejd anu.
Niektóre przejawiaj  ch  przy czenia si , co stwarza problem akceptacji FR
jako,  e  pa stwa  te  le  w  rosyjskiej  strefie  wp ywów.  Inn  kwesti
komplikuj c  stosunki UE – FR jest akceptacja przez zachód pozostawiaj cych
wiele do yczenia w Rosji warto ci: demokracji, praw cz owieka, gospodarki

18 http://www.wprost.pl/ar/181439/Pawlak-umowa-z-Rosjanami-ws-gazu-zbalansowana/, 20
grudnia 2009.

19 A. Pach-Gurgul, Jednolity Rynek Energii  Elektrycznej i bezpiecze stwo energetyczne Europy w:
Gospodarka wiatowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, pod red.
S. Miklaszewskiego i E. Molendowskiego, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 315-337.

20 E. Lucas, dz. cit., s. 249-256.
21 J. Kowalski, Europa w kleszczach Gazpromu, „Nowe Pa stwo” 2008, nr 3, s. 12-15.
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rynkowej oraz wywieranie nacisku na pa stwa Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw
(WNP) i zimnowojenne pojmowanie stref wp ywu22.

UE i Rosja aspiruj  do g ównej roli na kontynencie i jednocze nie
pozostaj  s siadami. Rosja jest wa nym partnerem UE o czym wiadczy
przyj cie Wspólnej strategii rozwoju stosunków z FR w 1999 r., która podkre la
wyj tkowy charakter relacji z Rosj . Wspó praca odbywa si  poprzez spotkania
na szczycie, Komitet Wspó pracy i konsultacje. UE prowadzi program „Wymiar
Pó nocny UE”, który kierowany jest w du ym stopniu do Rosji23.

Jednocze nie UE jest podzielona co do post powania w stosunkach z
Rosj . Niektóre pa stwa wspó pracuj  z Rosj  dla w asnych korzy ci i wspieraj
wielkomocarstwowe ambicje Moskwy. Przek ada si  to na uprzywilejowane
relacje z Niemcami, Francj  lub W ochami. Inne podmioty mi dzynarodowe
krytykuj  Rosj , sprzeciwiaj  si  jej aspiracjom supermocarstwowym, traktuj  j
drugorz dnie, wskazuj  na zacofanie i zarazem chcia yby wykorzysta  j  do
rywalizacji z USA i Chinami24.

UE prowadzi od 2004 r. Europejsk  Polityk  S siedztwa (EPS), która ma
os abia  ró nice pomi dzy pa stwami cz onkowskimi a s siadami, jednak FR nie
zawiera si  w gronie tych pa stw, gdy  prowadzi wspó prac  na bazie odr bnych
porozumie . Szczególn  rol  zajmuje Obwód Kaliningradzki, który le y w
bezpo rednim s siedztwie Polski i jest obszarem próby wspó pracy UE-FR25.

Wiele pa stw cz onkowskich odnosi si  do Wymiaru Wschodniego UE
bez zaanga owania ze wzgl dów ekonomicznych, geograficznych i politycznych.
Polska powinna przekona  pa stwa, e Wschód jest istotnym kierunkiem polityki
zagranicznej UE, z uwagi na dobro stosunków z Rosj . Polska posiada
predyspozycje, aby koordynowa  partnerstwo UE i Rosji zw aszcza, e istnieje
zbie no  jej interesów z unijnymi wobec Rosji. Wspólnymi celami s :
upowszechnianie zasad demokracji wraz z rz dami prawa, nakierowanie na
gospodark  rynkow  oraz wspó prac  na rzecz bezpiecze stwa w Europie i
wiecie oraz przywrócenie praw cz owieka i wolno ci mediów w Rosji. FR

zabiega o wspó prac  z UE i jest jednocze nie jej najwa niejszym partnerem
handlowym. Wspó praca z Rosj  jest wa nym priorytetem w polskiej polityce
zagranicznej, dlatego Polska powinna odgrywa  tre ciw  i aktywn  rol  w

22 L. Whitehead, Refleksje na temat rozszerzenia Unii Europejskiej, „Sprawy Mi dzynarodowe”
2008, nr 1, s. 139-147.

23 A.  Baryc, Rosja w XXI wieku. Gracz wiatowy czy koniec gry?, Wyd. Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 121-122, 129-132.

24 P. Bo yk, dz. cyt., s.12.
25W. Kotowicz, Stosunki polsko-rosyjskie a problem Obwodu Kaliningradzkiego FR, w: Bliskie
s siedztwo – dalekie sojusze, pod red. M. Hartli ski, A. Ho uba, K. Tybuchowska-Hartli ska,
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 47-53.
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Partnerstwie UE z Rosj 26. Wa ne jest, aby ca a UE mówi a jednym g osem,
gdy  wtedy osi gnie zamierzony cel. Wspólnota Europejska i Polska chce
wspó pracowa  z Rosj  „tak , jak  ona jest”27.

Polska odnios a sukces w ramach UE poprzez projekt Partnerstwo
Wschodnie, który powsta  w my l wymiaru wschodniego polityki UE w ramach
EPS i zosta  przyj ty 3 grudnia 2008 r. przez Komisj  Europejsk . Ma on na celu
stworzenie i zacie nienie wspó pracy regionalnej z Ukrain , Mo dawi , Gruzj ,
Azerbejd anem i Armeni  oraz na poziomie eksperckim i technicznym z
Bia orusi . Rosja zrezygnowa a z uczestnictwa w EPS, ale minister Sikorski
stwierdzi , e Rosja b dzie mog a bra  uczestniczy  w cz ci projektów
Partnerstwa28. Polska zabiega o siln  pozycj  w UE dlatego niew tpliw  szans
jest wzrost jej znaczenia w regionie poprzez Partnerstwo Wschodnie. Nale y
jednak ostro nie realizowa  za o enia, gdy  Rosja b dzie si  bacznie jej
przygl da a.

5. Wspó praca NATO z Federacj  Rosyjsk

Jedna z rosyjskich zasad polityki zagranicznej – „5) deklaracja rozwoju
szczególnych, przyjaznych stosunków z s siednimi pa stwami le cymi w
regionach, w których Rosja ma „uprzywilejowane interesy””, pozwala
domniemywa , e obszar Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw (WNP) w
przekonaniu Rosji nale y do rosyjskiej strefy wp ywów, wi c jakakolwiek
ingerencja Zachodu jest postrzegana przez rz d na Kremlu jako zagro enie jej
interesu. Z tej przyczyny wyra ona przez Ukrain  i Gruzj  ch  przyst pienia do
NATO i entuzjazm Zachodu spotka a si  z krytyk  Rosji.

Dodatkowo Rosja usi uje stworzy  system zbiorowego bezpiecze stwa w
Europie ze swoim udzia em, os abi  rol  NATO oraz wspó decydowa  w
sprawie bezpiecze stwa europejskiego29.

W kwietniu 2008 r. w Bukareszcie przywódcy pa stw Sojuszu
Pó nocnoatlantyckiego nie przyj li Planu Dzia a  na Rzecz Cz onkostwa w
NATO (MAP) dla Ukrainy i Gruzji, ale poparli ich aspiracje euroatlantyckie i
zgodzili si  na przysz e cz onkostwo.

Polska od pocz tku opowiada si  za przyj ciem republik do NATO, co
spotka o si  z aprobat  Stanów Zjednoczonych30. Stanowisko ówczesnego

26 A. ukowski, M. Che miniak, Polska polityka zagraniczna  a perspektywy rozwoju kontaktów
Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, w: Polska a Obwód Kaliningradzki
Federacji Rosyjskiej, pod red. A. ukowskiego, Wyd. Adam Marsza ek, Toru  2008, s. 247-259.

27 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2008 roku,
http://www.msz.gov.pl.

28 R. Grodzki, dz. cyt., s. 292-293.
29 Obszar WNP: witamy w ci kich czasach, „Rocznik Strategiczny 2008/2009”, Warszawa 2009,

s. 204-207.
30 R. Grodzki, dz. cyt., s. 286-287.
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prezydenta Lecha Kaczy skiego, premiera Donalda Tuska i ministra Rados awa
Sikorskiego by o w tej sprawie jednoznaczne i zgodne z celami polskiej polityki
zagranicznej. G ówn  miar  jest kwestia bezpiecze stwa Polski na wschodzie
poprzez zapobie enie rozci gni cia wp ywów rosyjskich na Ukrainie,
stanowi cej stref  buforow .

Mo na s dzi , e konsekwencj  ingerencji sojuszu w obszar Europy
rodkowej i Wschodniej s  konflikty Rosji: z Ukrain  dotycz cy gazu w styczniu

2009 r. oraz z Gruzj  w sierpniu 2008 r. Rosja jest gotowa w obronie swojego
terytorium i obywateli dzia a  za pomoc  rodków politycznych, gospodarczych
jak i militarnych.

Atak Rosji na Gruzj  zaskoczy  Zachód, ale nie spotka  si  z stanowcz
krytyk  oraz jednoznaczn  i daj c  szerokie konsekwencje odpowiedzi  UE.
Pokaza  natomiast, e Kreml jest dalej mistrzem gier s ownych, dlatego Polska
musi zachowa  ostro no  w podejmowaniu wszelkich kroków w stosunku do
spraw zwi zanych z Rosj . FR utrzymywa a, e chroni swoich obywateli w
Osetii Po udniowej, po czym szybko uzna a niepodleg o  Osetii i Abchazji.
Prawdziwym motywem, w zwi zku ze strategicznym po o eniem Gruzji, by o
zademonstrowanie si y i sprawdzenie reakcji Zachodu31.

Polska oficjalnie przeciwstawi a si  poczynaniom Rosji. Prezydent
Kaczy ski zaanga owa  si  w obron  integralno ci terytorialnej Gruzji, co
stanowi o dra liw  kwesti  dla stosunków polsko-rosyjskich. Wspólna deklaracja
prezydentów Polski, Litwy, Estonii i otwy pot piaj ca dzia ania si  zbrojnych
Rosji tak e by a inicjatyw  L. Kaczy skiego. Prezydent Kaczy ski wzywa  te
do jednoznacznej reakcji wszystkich krajów UE i NATO, zyskuj c poparcie
ówczesnego prezydenta USA Georga Busha. W dniu 12 sierpnia 2008 r. uda  si
do Tbilisi, gdzie g osi , i : „Trzeba powiedzie  Rosjanom, e imperialne czasy
si  sko czy y, e je li Rosja nie chce si  znale  w mi dzynarodowej izolacji to
musi z takiej polityki zrezygnowa ”32. Wezwanie prezydenta Polski wydaje si ,
e odnios o sukces, gdy  uruchomi o procesy decyzyjne w NATO i

doprowadzi o do zawieszenia broni. Jednak kolejne posuniecie jakim by a wizyta
w listopadzie tego  roku w Gruzji, kiedy dosz o do ostrzelania konwoju
wioz cego prezydentów spotka o si  z krytyk  na arenie mi dzynarodowej i
os abi o pozycj  Kaczy skiego jako negocjatora w stosunkach Rosja-Gruzja-UE.

Minister Sikorski w wyst pieniu w Waszyngtonie w listopadzie 2008 r.
stwierdzi , e nale y zrewidowa  polityk  wobec Rosji, ale nie poprzez
ignorowanie, izolowanie, czy uleganie, ale przez dialog z Rosj , który ma
granice i jest oparty na jedno ci sojuszniczej pa stw NATO i wspólnych
warto ciach33.

31 N. Davies, S owo wst pne Normana Daviesa, w: Nowa zimna wojna...,  s.11-15.
32 O. Wasiuta, dz. cyt., s. 45-46.
33 R. Grodzki, dz. cyt., 288-291, 303-304.
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Oczywiste wydaje si , e takie decyzje Polski ozi bi y stosunki polsko-
rosyjskie. UE wznowi a rozmowy z Rosj , a min. Sikorski cho  niech tnie –
tak e stan  po jej stronie34.

6. Odmienne postrzeganie historii

Inn  kwesti  w stosunkach polsko-rosyjskich jest aspekt historyczny.
Wa ne jest uregulowanie kwestii odszkodowa , uznanie represjonowania, zwrot
dóbr kultury i archiwów oraz opieka nad polskimi miejscami pami ci
historycznej w Rosji. Polska i Rosja odmiennie interpretuj  histori , jednak
najwi kszy spór dotyczy Katynia. Po kilkunastu latach Rosja umorzy a
dochodzenie, które opatrzy a klauzul  tajno ci i nie uzna a zbrodni katy skiej za
ludobójstwo35. Strona Polska wszcz a ledztwo i domaga si  udost pnienia 138
tomów akt ledztwa prowadzonego przez Prokuratur  Wojskow  FR, tak e
rodziny ofiar domagaj  si  sprawiedliwo ci36.

W celu wyja nienia zasz o ci historycznych powo ano wspomnian
Grup  ds. Trudnych, w której wspó przewodniczy Adam Rotfeld. Twierdzi on,
e rozwi zanie wzajemnych problemów jest uzale nione od partnerskich

stosunków opartych na dobrej woli i zaufaniu. Uwa a, e zasz o ci historyczne
nie powinny by  przedmiotem gry politycznej. Przesz o  powinna by
wyja niona i rozwi zana, gdy  o historii nale y pami ta , dyskutowa  i
s ucha 37.

Najwa niejszym wydarzeniem odnosz cym si  do zasz o ci historycznej
by  udzia  w dniu 1 wrze nia 2009 r. W. Putina w obchodach 70. rocznicy
wybuchu drugiej wojny wiatowej poprzedzony opublikowaniem 31 sierpnia na
amach „Gazety Wyborczej” Listu do Polaków. Premier rz du rosyjskiego

przestrzega  przed prób  pisania nowej historii, wskazywa  na szkodliwe dla
stosunków mi dzypa stwowych rewidowanie przesz o ci, pot pi  pakt
Ribbentrop-Mo otow i nawo ywa  do pot pienia podobnych uk adów, do
wzajemnego przebaczenia i wspólnego alu, wyzbycia si  uprzedze  oraz
nieufno ci, tak e wyrazi  nadziej  na wysoki poziom partnerskich stosunków
polsko-rosyjskich38.

34 M. Kacewicz, J. Kowalska-Iszkowska, Dyskretny urok Moskwy, „Newsweek” z 23 listopada
2008, s. 38-41.

35 A. Baryc, dz. cyt., s 142.
36 A. Grajewski, Wyzwania polskiej polityki wschodniej,  w: Polityka zagraniczna Polski..., s. 297.
37 . Polinceusz, Europa rodkowa wobec nowej koncepcji polityki zagranicznej Federacji

Rosyjskiej, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,269,Europa_Srodkowa_
wobec_nowej_koncepcji_polityki_zagranicznej_Federacji_Rosyjskiej_, 7 grudnia 2009.

38 W.  Putin, Karty historii - powód do wzajemnych pretensji czy podstawa pojednania i
partnerstwa?, „Gazeta Wyborcza” z dn. 31 sierpnia 2009, http://wyborcza.pl/
1,75477,6983945,List_Putina_do_Polakow_pelna_wersja.html, 7 grudnia 2009.
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W odpowiedzi minister R. Sikorski uzna , e strona rosyjska jest gotowa
do satysfakcjonuj cego rozwi zania sprawy Katynia i zgodzi  si  z wizj
przysz ej wspó pracy39.

Wa nym osi gni ciem 1 wrze nia 2009 r. by o podpisanie przez
wiceministrów SZ RP i FR Andrzeja Kremera i W adimira Titowa Umowy
mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej i Rz dem Federacji Rosyjskiej
o egludze po Zalewie Wi lanym40.

Wnioski

Z analizy problematyki polityki zagranicznej Polski wobec Rosji w
latach 2007– 2009 mo na sformu owa  nast puj ce uogólnienia i wnioski:

1. Najwa niejszym przejawem poprawy stosunków polsko-rosyjskich
by y wznowione po kilku latach przerwy wizyty na wysokich
szczeblach, które cho  kurtuazyjne, umo liwi y dalsz  wspó prac ;

2. Pomimo trudnych relacji z Rosj , które mog yby wydawa  si  w
dalszym ci gu ma o satysfakcjonuj ce, obroty handlowe zmierzaj  w
partnerskim kierunku;

3. Pewnego rodzaju zagro enie niesie za sob  dywersyfikacja
tranzytowa dostaw gazu, ale umiej tne konsultacje i negocjacje z
Rosj  oraz powolne uniezale nianie si  Polski od dostaw rosyjskich
mo e zapewni  w przysz o ci bezpiecze stwo energetyczne kraju;

4. Polskie inicjatywy w UE i NATO z lat 2007–2009 stwarza y
pewnego rodzaju zagro enie dla poprawy stosunków polsko-
rosyjskich, lecz dzi ki nim Polska zyska a szans  na zaistnienie w
regionie i popraw  swojej pozycji w strukturach;

5. Uzyskanie kompromisu w sprawie Katynia jest odleg e, gdy  Rosja
nadal nie otworzy a do ko ca archiwów. Warto ledzi  post powanie
Mi dzynarodowego Trybuna u Sprawiedliwo ci (MTS), do którego
zasta a sprawa skierowana. Ponad to historia nie powinna kolidowa
z polityk  bowiem s  one oddzielnymi dyscyplinami. Histori  nale y
zapami ta , szanowa  i przekazywa  nast pnym pokoleniom;

6. Coraz bardziej oczywisty staje si  fakt, i  przekszta cenie Rosji na
podstawie europejskich wzorców ustrojowych nie jest wspó cze nie
mo liwe, dodatkowo zarysowuj ca si  rywalizacja UE z Rosj  w
zakresie rosyjskich stref wp ywów budzi nieufno  rz du na Kremlu
i stawia pod znakiem zapytania partnerskie relacje z Rosj . Dlatego
wa na jest wspó praca z Rosj , a nie konkurowanie z ni ;

39 R. Sikorski, List Putina komentuje min. Sikorski: Takim j zykiem partner powinien si  zwraca
do partnera, „Gazeta Wyborcza” z 31 sierpnia 2009, http://wyborcza.pl/1, 75478, 6985560,List_
Putina_komentuje_min__Sikorski__Takim_jezykiem.html, 7 grudnia 2009.

40 http://www.msz.gov.pl/index.php?document=29751, 7 sierpnia 2009.
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7. Rosja tradycyjnie obawia si  bardziej potencja u militarnego ni
gospodarczego, dlatego mo e zgodzi  si  na obecno  UE w „swojej
strefie” kosztem obietnicy nie przyjmowania pa stw wywodz cych
si  by ych republik postradzieckich do Struktur
Pó nocnoatlantyckich;

8. Nale y pami ta , e mimo poprawy stosunków polsko-rosyjskich nie
oznacza to prze omu. Nadal istniej  problemy, z którymi Polska
musia a si  zmierzy  zw aszcza po katastrofie smole skiej;

9. Od momentu wst pienia Polski do NATO i UE stosunki z Rosj
nale y rozpatrywa  poprzez pryzmat jej cz onkostwa w tych
strukturach;

10. Nale y pami ta , e dla Polski Rosja jest wa nym partnerem
klasyfikuj cym si  bezpo rednio za najwa niejszymi kooperantami –
Niemcami, Chinami, USA, a dla Rosji Polska pozostaje ma o
znacz cym pa stwem w UE.
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Streszczenie

Polska polityka zagraniczna wobec Federacji Rosyjskiej charakteryzowa a si
kilkoma cechami. Rz d Donalda Tuska zmierza  do o ywienia bilateralnych
stosunków, przede wszystkim korzystaj c z mechanizmów oferowanych przez
cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Summary

Poland’s foreign policy towards the Russian Federation was characterized by
several factors. The government of Donald Tusk intended to revive the
bilateral relations, first and foremost using the mechanisms offered by the
Polish membership in the European Union.





II

Artyku y ród owe

Source Materials





Antoni H. Wróbel

MATERIA Y DO BIBLIOGRAFII POLONIJNEJ
W ARGENTYNIE

Wst p

W artykule pragn  zestawi  i omówi  materia y, które s  pomocne w
pracach bibliograficznych i biograficznych, to znaczy wydawnictwa ksi kowe
wydane w Argentynie w ró nych okresach o specjalnej tematyce. Nie s  brane
pod uwag  artyku y pisane w prasie polskiej czy argenty skiej.

Tematyk  ich jest „Polonia” to znaczy Polacy, którzy osiedlili si  w
Argentynie na sta e, wzgl dnie urodzili si  w Argentynie z rodziców polskich.
Przymiotnik „polonijny” czy „polonijna” dotyczy spraw i dzia alno ci
zwi zanych z prac  Polaków lub osób pochodzenia polskiego. Albo po prostu
Argenty czycy mieszkaj cy w Argentynie, a pisz cy o sprawach zwi zanych z
Polsk . Nazwisko polskie autora, który pisze o sprawach nie zwi zanych z
Polsk  jest brane pod uwag .

Zebrane wydawnictwa ksi kowe pisane przez Polaków czy
Argenty czyków pochodzenia polskiego s  wiadectwem przynale no ci do
w asnej ojczyzny czy ojczyzny ojców wzgl dnie dziadków. Dochodzi do tego
j zyk polski i hiszpa ski. Przytoczy em kilka broszurek nie przekraczaj cych 30
stron ze wzgl du na tre  jak  zawieraj .

Zebrany materia  podzieli em na dwie grupy: ksi ki w j zyku polskim i
ksi ki w j zyku hiszpa skim, które zestawi em w porz dku alfabetycznym.

Ksi ki w j zyku polskim

Bukiet Albert, Materia y do bibliografii Polonica Ameryki aci skiej,
Buenos Aires 1975, s. 246, wydanie offsetowe. Autor zebra  materia y autorów
polskich i obcych z Ameryki aci skiej. S  to wydawnictwa ksi kowe i
artyku y. Materia  zebrany autor podzieli  na nast puj ce rozdzia y: Bibliografia,
Kalendarze, Czasopisma, Indeks redaktorów czasopism, Katalogi wystaw i
programy teatrów z Buenos Aires, Uzupe nienie bibliografii. Jest to jedyne w
Argentynie tego rodzaju wydawnictwo.

Burdyszek Jan OFM Conv., wi ty Maksymilian Maria Kolbe.
M czennik na nasze czasy, Buenos Aires 1982, s.12, Wydanie staraniem Polskiej
Misji Katolickiej w Argentynie.
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Chór Chopina 1949–1969. Towarzystwo piewacze w Buenos Aires,
Buenos Aires 1969, s. 48. Wydawcy zamie cili: yciorys Fryderyka Chopina,
yciorys dyrygenta Chóru Adama Dyl ga, histori  powstania chóru, list
piewaków i cz onków Tow. piewaczego, oraz reklamy handlowe.

Czajkowski Jan, 25 lat Ochronki i Szko y Polskiej w Azara, Posadas
1932, s. 34. Autor przedstawi  dzia alno  ks. Józefa Maria skiego w Parafii
Azara, prowincja Misiones. Opisa  rozwój polskiej szko y oraz trudno ci na jakie
napotka a ze strony inspektora szkolnego oraz referentów o wiatowych
przysy anych z Polski.

W 1904 r. obj  duszpasterstwo w Azara ks. Józef Maria ski i otworzy
szkol  oraz ochronk . Za o y  Bractwo Ró a ca wi tego dla kobiet, m czyzn i
dla dzieci, Stowarzyszenie M odzie y, Dzieci Maryi, Chór Anio ów. W 1911 r.
obj y opiek  nad szko  i ochronk . W 1931 r. zlikwidowano szko  i ochronk .
Siostry opu ci y Azar . Ksi ka zawiera jedena cie du ych fotografii szko y,
sióstr i dzieci.

Czarnyszewicz Florian, W Argentynie znany jest pisarz Florian
Czarnyszewicz, nazwany „Emigracyjnym Sienkiewiczem”1. Urodzi  si  2 lipca
1900 r. w Przesiece powiat Bobrujsk. Uko czy  rosyjsk  szkol  podstawow . W
1918 r. jako ochotnik bra  udzia  w wojnie. Nast pnie pracowa  na posterunku
policji w Wojstomie, powiat wi ciany. W 1922 r. za o y  rodzin . W dwa lata
pó niej przyjecha  do Argentyny z on  i córk . Pracowa  w rze niach i
ch odniach mi sa w Berisso, najstarszym mie cie polskiej emigracji kresowej.
Bra  czynny udzia  w Polskim Towarzystwie w Berisso i w Zwi zku Polaków w
Buenos Aires. W 1956 r. przeniós  si  do Carlos Paz ko o Cordoby i tam zmar
18 sierpnia 1964 r.

Czarnyszewicz jest autorem nast puj cych powie ci: Nadberezy cy,
Wicik ywica, Losy Pasierbów i Ch opcy z Nowoszyszek.

Nadberezy cy, Buenos Aires 1942. By  to okres wojny i powie  nie
mia a wielkiego echa ani w Buenos Aires, ani w Londynie. Recenzje o tej
powie ci  ukaza y  si  w  „G osie  Polskim”  i  w  „Bóg  i  Ojczyzna”.  Dopiero  po
1950 r. Micha  Pawlikowski i Melchior Wa kowicz odkryli talent
Czarnyszewicza.

W 1953 r. wyda  w Buenos Aires nast pne dzie o Wicik ywica.  Jest to
dalszy ci g Nadberezy ców, gdzie autor w formie powie ci zamie ci  w asny
pami tnik. W obu powie ciach autor opisa  ycie za cianków nad Berezyn  z
czasów swego dzieci stwa i m odo ci. Nadto Wicik ywica ukaza  wielk  si
polskich mas ludowych na Bia orusi2.

1  Archiwum OO. Franciszkanów w Martin Coronado, Dzia  VI Polacy w Argentynie,
Czarnyszewicz Florian; Pyzik S., Wspomnienie, w: „G os Polski” R.XLI (1965) nr 39, s.3.

2  J. Giertych, Wicik ywica, „ ycie” Katolicki Tygodnik Religijno-Kulturalny, R. VII (1953)
nr 37, s. 3.
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W 1958 r. w Pary u wyda Losy Pasierbów. Po wydaniu dwu ostatnich
powie ci Czarynszewicz sta  si  popularny. Odkryto oryginalno  cz owieka z
Kresów Wschodnich.

Czarnyszewicz opisa  w Losach Pasierbów trudne dzieje polskich
emigrantów w Argentynie. Ich ci k  prac  w przetwórniach mi sa w Berisso.
Praca nad utrzymaniem rodziny. W dziejach rodziny Dubowików mo na
odnale  losy niejednej rodziny polskich emigrantów.

Tak pisa  Józef Czapski o Losach Pasierbów: „…wartka pasjonuj ca
fabu a, j zyk dosadny, swobodny, zró nicowany, opis okrutnej walki o kawa ek
chleba w ch odniach, w fabrykach i rozleg ych polach Argentyny, bijatyk,
zamachów /…/ w obcym wiecie opisanej wielokrotnie z prostot  i poezj , a  po
piew kol dy w upalny dzie  wigilijny na dalekim stepie, pod drzewem

ombu/…/”3.
 Zaliczono go do jednego z wielkich pisarzy emigracyjnych. W swych

powie ciach Czarnyszewicz przedstawi  ci k  dol  emigranta polskiego.
Ukaza y si  recenzje w prasie polskiej w Londynie4. Ostatni  powie Ch opcy z
Nowoszyszek wyda  w 1963 r. w Londynie.

Opisa  w niej codzienne ycie wiejskie na Wile szczy nie po 1918 r.
Trwa y jeszcze walki mi dzy Polakami i kozakami. Opisy krwawych potyczek
pe ne strachu i niepewno ci. Biedni ludzie musieli dzieli  si  ywno ci  z
jednymi i drugimi. Czarnyszewicz koncentruje si  na m odzie y, któr  ukaza
pe n  ycia, rozbawion  i roz piewan . J zyk tej powie ci to gwara wile ska,
której autor po tylu latach nie zapomnia 5.

W 1956 r. Czarnyszewicz przeniós  si  do Carlos Paz ko o Cordoby i tam
zmar  18 sierpnia 1964 r. Polskie Towarzystwo z Berisso ufundowa o tablic
pami tkow , któr  umieszczono na jego grobie z napisem: Florian
Czarnyszewicz: o nierz, robotnik, pisarz i patriota polski. To co charakteryzuje
Czarnyszewicza i jego powie ci, to wielka mi o  i patriotyzm do Ojczyzny.

Florian Czarnyszewicz otworzy  list  polskich pisarzy i publicystów,
którzy weszli do historii polskiej kultury w Argentynie.

D browski Roman, Sto dni Mussoliniego, Buenos Aires 1952, s. 328.
Benito Mussolini (1883–1945). W 1940 r. wci gn  W ochy do drugiej wojny
wiatowej po stronie Niemiec hitlerowskich, 23 lipca 1943 r. zosta  aresztowany.

Dnia 12 wrze nia 1943 r. zwolniony przez Niemców. Utworzy  republik
faszystowsk  na terenie okupowanym przez Niemcy. Na wiosn  1945 r.
zamierza  zbiec do Szwajcarii, ale partyzanci w oscy schwytali go i rozstrzelali.

We wst pie autor napisa  i  ksi ka nie jest prac  historyczn , cho  mo e
przysz y historyk zechce zaczerpn  z niej niejeden szczegó . Staraj c si  o

3 Losy pasierbów, „Dziennik Chicagoski” z dnia 10 maja 1958 r.
4  R., Mazurkiewicz, G osy o ksi ce Floriana Czarnyszewicza, w: „G os Polski” 1950 nr 2184,

s 11.
5  „Wiadomo ci”, R. XIX (1964) nr 936 s. 3.
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najsumienniejsze przedstawienie faktów-odnosz cych si  do opisywanego okresu
– autor traktuje je jako t o, staraj c si  na nim przedstawi  „sine ira et studio”
posta  Benito Mussoliniego. W tym celu autor pos u y  si  ród ami
pami tnikarskimi. Skonfrontowa  ród a, podkre laj c niejednokrotnie istniej ce
w nich sprzeczno ci”. Ksi ka zosta a napisana w Londynie w kwietniu 1948 r.

25 - lecie Ogniska Polskiego, Buenos Aires 1955, s. 50. D ugoletni
prezes „Ogniska Polskiego” Boles aw Klasi ski przedstawi  histori  i dzia alno
Stowarzyszenia. W ksi ce zamieszczono tak e yczenia nades ane od polskich
organizacji i osób wp ywowych w yciu Polonii. Natomiast Stanis aw Pyzik
zamie ci  w tej publikacji artyku , w którym przytoczy  pierwsze polskie
nazwiska w Argentynie oraz spis polskich organizacji od 1890 r.

25 - lecie Towarzystwa im. Tadeusza Ko ciuszki 1940–1965, Buenos
Aires 1965, s.28. Zawiera przemówienia, nades ane yczenia i artyku  in .
Stanis awa Lis Koz owskiego, Testament Ko ciuszki.

Dittmar Jerzy i Stemplowski Jeremi, Polonica argenty skie. Buenos
Aires 1955, s. 69, wydanie na powielaczowe.

Federacja Towarzystw i Organizacji „Dom Polski”, Sprawozdanie i
bilans generalny. Rok 1935, Buenos Aires 1936, s.34. Ze sprawozdania
dowiadujemy sie o trudno ciach, jakie istnia y w Federacji Towarzystw Polskich
w Buenos Aires Nie wszystkie polskie organizacje do niej nale a y. Kolonizacja
prowadzonej przez Cukermana – Frycz sko czy a si  skandalem.
Wykorzystywali oni zaufanie do Syndykatu Emigracyjnego i narazili na
zubo enie obywateli polskich. Z tego sprawozdania dowiadujemy si  jak
krzywd  wyrz dzono emigrantom polskim w Tucuman. Wys ani do Kolonii
Caspinchanga, która nie nadawa a si  na osiedlenie, bo by a obszarem
malarycznym.  Zarz d  Federacji  stara  si  zmieni  stosunki  w  systemie
kolonizacyjnym. Dowiadujemy si  tak e o istnieniu polskich klubów sportowych
w Dock Sud, Berisso, Buenos Aires, Rosario, Valentin Alsina. Istnia y tak e
polskie szko y sobotie w Dock Sud, Valentin Alsina, Berisso, Rosario-Pueblo
Nuevo, Rosario-Dom Polski. Sprawozdanie nie wspomina o polskich o rodkach
duszpasterkisch, a takie istnia y w: Llavallol, Berisso i Buenos Aires. W
sprawozadaniu nie wspomiano o pobycie Delegacji Episkopatu Polskiego na 34
Mi dzynarodowym Kongresie Eucharystycznym jaki odbywa  si  w Buenos
Aires od 10-14 pa dziernika 1934 r. pod przewodnictwem Kardyna a Prymasa
Polski Augusta Hlonda. Biskup Teodor Kubina po zakonczeniu Kongresu
odwiedzi  wszystkie polskie organizacje w Argentynie. Widocznie czynniki
liberalne w Federacji nie uwa a y za konieczne wspominanie o tym wydarzeniu i
pracach Kolonii Polskiej w Kongresie.

Fici ski Janusz, W adcy przestrzeni, Buenos Aires 1952, s.272.
Ga aczy ski Zdzis aw, Prawa i obowi zki pracowników w Argentynie,

Nak adem autora, Buenos Aires 1948, s. 31.
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Gombrowicz Witold (1904 – 1969), przyjecha  do Argentyny w 1939 r.
Urodzi  si  4 sierpnia 1904 r. w Ma oszycach ko o Opatowa. Od 1911 r.
przebywa  w Warszawie. Tam uczy  si  prywatnie, a nast pnie w gimnazjum w.
Stanis awa Kostki. Po uko czeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim w
1927 r. wyjecha  do Pary a, gdzie studiowa  filozofi  i ekonomi  w Instytucie
Hautes Etudes Internationales. Po powrocie do Polski odda  si  pracy literackiej.
Od 1933 r. og asza  swoje prace w czasopismach literackich. Pod koniec sierpnia
1939 r. uda  si  do Argentyny w rejsie inauguracyjnym statku „Chrobry”. W
Argentynie zasta a go druga wojna wiatowa. Gombrowicz y  z dala od
rodowisk polonijnych, pocz tkowo w osamotnieniu i prawie w n dzy. Mieszka

w tanich pensjonatach. Cz sto zmienia  miejsce zamieszkania. Na koniec
zamieszka  u swego znajomego Taworskiego. W latach 1947–1955 pracowa  w
Banku Polskim w Buenos Aires. W 1963 r. otrzyma  stypendium Fundacji Forda
i wyjecha  do Europy. Zatrzyma  si  w Berlinie Zachodnim, potem w Pary u. Na
sta e osiad  w Vence6.  We  Francji  doczeka  si  uznania.  W  1963  r.  otrzyma
nagrod  tygodnika londy skiego „Wiadomo ci” za najwybitniejsz  ksi k
pisarza polskiego og oszon  na emigracji, (za Dziennik 1955–1961)7 Zmar  24
lipca 1969 r. w Vence (Francja).

Spu cizna literacka Gombrowicza jest poka na. Powie ci: Ferdydurke
(przet umaczona na j zyk hiszpa ski i wydana 1947 r. w Buenos Aires), Trans-
Atlantyk (1953) Pornografia (1960) i Kosmos. Sztuki teatralne: Iwona
ksi niczka Burgunda (1958), Operetka (1961) i lub (1953). Inne dzie a to
Dziennik (1957), O Dantem, Op tani (1977).

W Argentynie Gombrowicz nie bra  udzia u w yciu Polonii. Zna o
Gombrowicza tylko ma e grono rodaków, by  znany bardziej w ród
Argenty czyków. Mia  kontakty ze znanym pisarzem argenty skim Sabatem.

Parlament polski og osi  rok 2004 „Rokiem Gombrowicza” z okazji
setnej rocznicy jego urodzin. Z tej samej okazji dzi ki staraniom ambasadora RP
dr S awomira Ratajskiego przy wspó pracy „Instytutu Ksi ki Polskiej” zosta a
zorganizowana wystawa pt. „Enigma de Gombrowicz – Zagadka Gombrawicza”
w Centrum Kulturalnym im.Borgesa w Buenos Aires po wi cona yciu i dzie om
Gombrowiczowi. Otworzy  j  ambasador RP S awomir Ratajski dnia 15 kwietnia
2004 r. Pokazano na niej zdj cia, r kopisy, ksi ki Gombrowicza w wielu
j zykach. Wystawa by a czynna do 30 kwietnia.

Witold Gombrowicz jest pisarzem uwielbianym przez jednych i
niedocenianym przez drugich. Po jego mierci w 1969 r. prasa wiatowa pisa a o
nim z uznaniem. Oto niektóre wypowiedzi: „we Francji zosta  odkryty jako
klasyk awangardy” („Giorno”, 30 lipca 1969); „…nowe wydania jak i

6  Archiwum OO. Franciszkanów w Martin Coronado, Dzia  VI Polacy w Argentynie, Witold
Gombrowicz; Kraszewski P., Gombrowicz Witold, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii,
pod redakcj  Kazimierza Dopiera y, Toru  2003, T.2, s. 126-127.

7  „Wiadomo ci”, R.XVIII(1963) nr 889-890, s. 1.
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wznowienie dzie  Gombrowicza mia y w kraju sukces tak ogromny, e sk oni  on
w adze warszawskie do przywrócenia zakazu” („Corriere della Sera”, 26 lipca
1969); „…Odszed  w chwili, gdy jego twórczo  literacka – powie ci,
opowiadania, komedia, dziennik – prze o ona na wszystkie j zyki, stawia go,
wed ug opinii bardzo rozpowszechnionej w Pary u, w pierwszym rz dzie
kandydatów do nagrody Nobla…” („Stampa”, 26 lipca 1969);” Gdyby kto  przed
kilku dniami za da  ode mnie czego  w rodzaju listy siedmiu najwi kszych
pisarzy yj cych znalaz by si  na niej na pewno Witold Gombrowicz i to by
mo e przed Sartreem i Borgesem, których z uporem podziwia  jako swoich
przeciwników /…/ Gombrowicz, niedost pny za mask  drwiny, arogancji i
udawanej szorstko ci, by  Syzyfem, który wznosi  wyszukane domki z kart aby
je pó niej burzy ; jednak domki te – jego dzie a – b d  nas zawsze fascynowa
swym nieprawdopodobie stwem /…/” („Sueddeuchtsche Zeitung” z 28 lipca
1969);”…Istnieje Polska stworzona w wyobra ni od czasów Mickiewicza
t sknot  jej pisarzy b d  na wygnaniu, b d  tych, którzy jak Conrad, byli
marynarzami brytyjskimi. Pod piórem Gombrowicza Polska ta staje si  istot
zaskakuj c . Z brutalno ci  nie znaj c  równych sobie /…/ obna a on j ,
demaskuje, wyznaje j  we wszystkich jej s abo ciach. I tak  jaka jest oddaje
ludzko ci; jej s abo ci, a ci lej, jej ni szo  staje si  ród em o ywczym tego, co
nazwa  on »wk adem kultur drugorz dnych do kultury powszechnej«”
(„Combat”, 26-27 lipca 1969); „…Dla tego Polaka, który nie dowierza  adnej
religii, adnej tradycji, adnemu porozumieniu, by o w jasny sposób jego Ja
jedynym autorytetem /…/ Gombrowicz, wygnaniec zabroniony i atakowany we
w asnej ojczy nie, wyniós  literatur  wspó czesn  w j zyku polskim do poziomu
mi dzynarodowego uznania jak nikt inny”(„Zeit” 1 sierpnia 1969); „Jego
powie ci i jego utwory teatralne publikowane s  i grane niemal wsz dzie. Cieszy
si  s aw  mi dzynarodow , godn  jego geniuszu. Pomimo to… ci y o na nim
przekle stwo losu. Oznaki tego przekle stwa by y liczne i sta e. Przede
wszystkim – s awna „polsko ”. Gombrowicz nale y, podobnie jak Joyce, do
tego gatunku artystów, którzy nie mog  si  obej  bez swego kraju, ale te  nie
mog  go znie  /…/ w swoich nieczo obitnych ksi kach nigdy nie zapomni o
Polsce. Ona b dzie ich tematem /…/ Gombrowicz y  w sprzeczno ciach i to
by o drugim przekle stwem, powa niejszym /…/. S usznie widzi si  w tym
wielkim pisarzu polskim prekursora Sartrea, teatru absurdu /…/. Krótko mówi c,
posiada  wszystko co trzeba aby sta  si  pisarzem modnym”. („Figaro Litteraire”,
4-10 sierpnia 1969); „Gn biony, zniekszta cony i atakowany przez z o liw
krytyk  umia  Witold Gombrowicz lepiej ni  ktokolwiek inny przyj  sw  rol
»królewskiego b azna«. Jego dzie o obra a o prawomy lnych spod wszystkich
mo liwych znaków. Polska oficjalna umie ci a na indeksie jednego z
najwi kszych swoich pisarzy; uchod cy polscy o ile zgodzili si  – pó no co
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prawda – na wydawanie go, to nigdy nie uznali go za jednego ze swoich…”
(„Journal de Geneve”, 2-3 sierpnia 1969)8.

Przytoczone wy ej opinie z ró nych pism europejskich okre laj
najbardziej charakterystyczne cechy wielkiego pisarza polskiego.

Informator Spo eczno-Gospodarczy Polonii w Argentynie,  Buenos Aires
1977, s.304. Z okazji 50. lecia Zwi zku Polaków w Argentynie wydano
„Informator” który podaje wykaz polskich organizacji. By o ich 51. Informator
podaje tak e histori  tych organizacji , histori  emigracji polskiej w Argentynie
po drugiej wojnie wiatowej oraz dzia alno  duszpasterska duchowie stwa
polskiego.

Ja brzykowski Graba Andrzej, O  tym  i  owym. Opowiadania, Buenos
Aires 1989, s. 252. Opowie ci z lat dziecinnych, dom, gimnazjum, wojna 1939 r.
Na pocz tku wojny autor przedosta  si  do Portugalii, a nast pnie do Gibraltaru i
do Londynu. W Szkocji odby  wiczenia wojskowe w podchor ówce i w 1944 r.
wróci  do Londynu. Opisa  spotkanych ludzi. W 1948 r. by  w Johannesburgu.
Widzia  kopalnie z ota. Pozna  Mozambik i Rodezj . By  w Chile, Rio de
Janeiro, Nowym Orleanie, Pary u, Norwegi, Nowym Yorku, Islandii. W czasie
podró y spotyka  ludzi, z którymi nawi zywa  rozmowy. W Buenos Aires
za o y  biuro podró y „Omega”.

Ja brzykowski Grabia Andrzej, Rodzina Ja brzykowskich herbu Grabie,
Buenos Aires-Pary  1974, s. 109. Odbitka z szóstego tomu materia ów do
Biografii Genealogii i Heraldyki Polskiej. Sam autor pisze w przedmowie,
Rodzina Ja brzykowskich nale y do rodu Grabiów osiad ego w wiekach XIII i
XIV w Ziemi Sieradzkiej i na Mazowszu. Autor zrealizowa  zadanie dotycz ce
opracowania dziejów rodziny od chwili pojawienia si  nazwiska Ja brzykowski,
czyli od pocz tku XV w. Ksi ka oparta jest na materia ach ród owych w
j zyku aci skim. Autor korzysta  z nast puj cych:

Materia y Ignacego Kapicy Milewskiego od 1474 r.
Materia y z Metryki Koronnej i Archiwum Skarbu Koronnego od
1439 r.
Materia y z Ksi g grodzkich krakowskich od 1590 r.
Materia y z archiwum Konopków z Mogilnicy i Mogilan z lat
1526–1933.
Regesty metryk mazowieckich (1727–1882).

Janta Aleksander, Wielka gafa Ksi ny Ba abanow, Buenos Aires 1960,
s. 38.

Koz owski Tadeusz, Dysproporcje polityki polskiej. Biblioteka Polska
Imienia Ignacego Domeyki, Buenos Aires 1964, s. 324.

8  „Wiadomo ci”, R. XXV (1969) nr 1228, s. 4.
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Znany w Argentynie polski dziennikarz Roman D browski tak pisa  o tej
ksi ce: „Ksi ka dr Tadeusza Koz owskiego – jedna z niewielu prac na temat
polityczno spo eczny – jakie ukaza y si  na emigracji, jest ksi k
rewizjonistyczn . Jest ona po egnaniem i podsumowaniem odchodz cej epoki, w
której bramy ju  weszli my – prawie nie wiadomie. I mo na uwa a  za fakt
symptomatyczny, e ukazuje si  ta praca w a nie na prze omie polskiego
tysi clecia. Nie tylko bowiem bitwy, nie tylko traktaty pokojowe tworz  histori
i oddzia ywuj  na dzieje ludzko ci. S  to przede wszystkim idee, definicje idei.
S owo, które Homer nazywa »uskrzydlonym« zamkni te na kartach ksi g,
tworzy i rodzi poj cia, poj cia zapadaj  do dusz ludzkich, rodz  plon,
wykrystalizowuj c si  jako czyny, a czyny stanowi  o szcz ciu lub kl sce
spo ecze stw. St d wielkie znaczenie ksi ek, które s  niby drogowskazami,
które sk aniaj  do zatrzymania si  w ob dnym rytmie wspó czesnych czasów i
zmuszaj  do refleksji” („G os Polski” nr 29, 1964, s. 3).

Lis-Koz owski Stanis aw, Skarby Wawelskie. Czy spo eczno  na
emigracji ma mo no  przyczyni  si  do ich uratowania, Buenos Aires 1958,
s. 26.

Na pocz tku wojny rz d polski, dla zabezpieczenia zbiorów wawelskich
wywióz  je do Kanady. W zbiorach wawelskich znajduje si  szczerbiec u ywany
przy koronacjach, w ócznia w. Maurycego ofiarowana Boles awowi Chrobremu.
S  tam cenne arrasy od 1548 r. Wiadomo, e w 1961 r. Skarby Wawelskie
wróci y do Polski.

Lis-Koz owski Stanis aw, Testament duchowy Ko ciuszki, Buenos
Aires1965, s.16.

Odbitka z jednodniówki „25-lecie Towarzystwa Polskiego im. Tadeusza
Ko ciuszki 1940–1965”.

Mauriac Fran ois, Pustynia mi o ci, Powie , T um. Gabriel Karski,
Buenos Aires 1936, s. 207.

Monte Cassino 1944–1984, Buenos Aires 1985, s. 78.
Ksi ka wydana w 40.lecie bitwy o Monte Cassino. Polskie si y zbrojne

z drugiej wojny wiatowej. Wydawnictwo zawiera obszerny artyku  Witolda
Ptasznika po wi cony bitwie o Monte Cassino oraz opisy innych o nierzy,
którzy walczyli w bitwie o Monte Cassino. „Po wi cona jest pami ci poleg ych
polskich o nierzy, którym marsz o nierski do Ojczyzny przerwa a mier  na
obcej ziemi, pami ci inwalidów wojennych, których rany, kalectwo i krew
przelana, sta y si  udzia em w walce o s uszne prawa naszego Narodu, pami ci
yj cych kolegów z 2 Polskiego Korpusu, których m stwo na polu walki

sprawi o, e osi gn li to wspania e zwyci stwo”. Zamieszczono tak e histori
pie ni „Czerwone Matki na Monte Cassino”.

Ojciec wi ty Jan Pawe  II z Polakami w Buenos Aires 10 kwietnia 1987,
Buenos Aires 1989, s. 44.
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Staraniem Rektora Polskiej Misji Katolickiej o. Mgr Stanis awa
Grzybowskiego wydano broszurk  na spotkanie z Papie em Janem Paw em II
„Gorzkie ale” po polsku i hiszpa sku.

Order Wojenny VIRTUTI MILITARI 1972–1992. Opracowanie staraniem
Zgromadzenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w Argentynie,
Buenos Aires 1993, s. 134.

Jest to praca zbiorowa w j zyku polskim i hiszpa skim. Zawiera mi dzy
innymi histori  Orderu Wojennego Virtuti Militari i kilka osobistych wspomnie
wojennych.

Or owski Karol, Poszukiwania, studia o dawnej Polsce, Buenos Aires
1969, s. 155.

Ostrowski Wiktor urodzi  si  w 1905 r. Jekaterynos awiu9. Tam uko czy
gimnazjum. W Warszawie uko czy  Politechnik  z tytu em in yniera. Od 1934 r.
przebywa  w Argentynie. Nale a  do zarz du „Stowarzyszenia Polskich
In ynierów i Techników w Argentynie”, By  jednym z za o ycieli Biblioteki
Ignacego Domeyki w Buenos Aires, najwi kszej biblioteki polskiej w Ameryce

aci skiej. Ostrowski by  alpinist . W 1934 r. uczestniczy  w polskich
wyprawach w Andach, a w 1935 r. na Kaukazie. Uczestniczy  tak e w wyprawie
argenty skiej w rodkowej Patagonii(1952). Napisa  kilka ciekawych ksi ek: W
skale i w lodzie. Warszawa (1937). Od Safari przez Czarny Kontynent, Warszawa
(1947), Wy ej ni  kondory, Warszawa (1959), obie przet umaczone na j zyk
hiszpa ski i wydane w Argentynie. W Polsce wyda : ycie wielkiej rzeki (1967)
w 110 tys. egzemplarzy, a w Rosji w 5 tys. egzemplarzy. Zmar  w Warszawie 19
stycznie 1992 r.

Ks. Pietrzykowski Jan, La Fe Católica, los dogmas, las moralidad y los
medios para la salvación eterna (Wiara katolicka, dogmaty, moralno  i rodki
do zbawienia wiecznego), Buenos Aires 1948, s. 126.

Pi tna cie lat pracy Klubu Polskiego w Buenos Aires 1940–1955,
Buenos Aires 1955, s.108.

Pod Twoj  Obron . Modlitewnik i piewnik dla u ytku Polaków na
emigracji, Nak ad wydawnictwa „Bóg i Ojczyzna”, Buenos Aires 1949, s. 128.

Polska Macierz Szkolna 1949–1999. 50 lat nieprzerwanej pracy nad
utrzymaniem polsko ci w Argentynie, Buenos Aires 1999, s. 40.

Z okazji 50. lecia PMS Zarz d otrzyma  wiele ycze  od instytucji i osób
prywatnych, które opublikowano w tej jednodniówce. Zamieszczono tak e
reklamy handlowe.

Polski O rodek Katolicki w Martin Coronado 1958–1968, Buenos Aires,
s. 80.

9  E.S. Urba ski, In .Ostrowski Wiktor w Argentynie, w: Sylwetki polskie w Ameryce aci skiej w
XIX i XX wieku. Uczeni, literaci, arty ci, kler i wojskowi, Stevens Point, 1991, T.2, s. 56-57.
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Wydanie z okazji dziesi ciolecia Polskiego O rodka Katolickiego oo.
Franciszkanów (Bernardynów w Martin Coronrodo).

Polski O rodek Katolicki OO. Franciszkanów w Martin Coronado
1958–1983, Buenos Aires 1983, s. 64.

Wydanie na 25-lecie Polskiego O rodka Katolickiego…
Polski O rodek OO. Franciszkanów. 25 lat Szko y Sobotniej Tysi clecia

Chrztu Polski.1961–1987, Buenos Aires 1987, s. 32.
Polsko-hiszpa ski S ownik – Przewodnik. Diccionario – Guia.
Zawiera informacje o Argentynie. Opracowany i wydany przez S.A.

Smyczy skiego i S. Kalinowskiego w j zyku polskim i hiszpa skim, Buenos
Aires 1947, s. 223.

Przewodnik Informator i Przewodnik po Argentynie na rok 1929, Buenos
Aires 1928, s. 82. Wymienia polskie organizacje jakie istnia y w Buenos
Aires i w prowincjach.
Przewodnik dla emigrantów w Argentynie, Buenos Aires 1929, s. 36.
Przewodnik ten zawiera interesuj ce dane dla emigrantów

wyje d aj cych z Polski do Argentyny. Wymienia tygodniki polskie w
Argentynie oraz polskie towarzystwa jakie istnia  wówczas w Buenos Aires, w
prowincjach a szczególnie w prowincji Misiones.

Pstrzoch-Derkowski Franciszek, Rocznice Narodowe polskie, Buenos
Aires 1936, s. 85. Autor by  wiele lat nauczycielem j zyka polskiego w Misiones
i w Rosario. Materia  programowy przy urz dzaniu uroczysto ci patriotycznych
przez towarzystwa polskie na uchod stwie.

Radzymi ska Józefa, Opowie ci o cudzoziemcach. Poemat, Buenos Aires
1953, s. 80.

Radzymi ska Józefa, Fraszki, Buenos Aires 1953, s. 40.
Radzymi ska Józefa, Popió  i p omie  (Poemat sceniczny i wiersze

powsta cze), Buenos Aires 1954, s. 40.
Radzymi ska Józefa, Amapola purpurea (Mak purpurowy), Buenos
Aires 1955, s. 62. Radzymi ska Józefa, Bar pod Prometeuszem
(Sceniczny obraz symboliczny w jednej ods onie), Wiersze, Buenos
Aires 1958, s. 31.
Rafalik Kazimiera, Maciaszkowo oaza polsko ci, Buenos Aires.1992,

s. 63.
S  to artyku y autorki dotycz ce dzia alno ci Polskiego O rodka

Katolickiego oo. Franciszkanów w Martin Coronado.
Rawa-Jasi ski Aleksander, Ko o Katolików Polaków w Argentynie,

Buenos Aires 2002, s. 210.
Ksi ka opracowana na podstawie protoko ów z zebra  Zarz du KKP.

Natomiast zdj cia z prywatnych zbiorów autora. Po mierci duszpasterza
polskiego w Buenos Aires ks. W adys awa Zakrzewskiego w 1935 r. powsta
Komitet dla uczczenia polskiego duszpasterza i Komitet Budowy Polskiego
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Ko cio a w Buenos Aires. W 1936 r. przyjecha  z Polski do Buenos Aires ks.
Aleksander Michalik i oba komitety przekszta ci  w „Ko o Katolików Polaków w
Argentynie”. W 1938 r. Ks. Aleksander Michalik za o y  miesi cznik „Bóg i
Ojczyzna”, w 1942 r. miesi cznik ten sta  si  organem prasowym Ko a
Katolików Polaków. Materia y zebrane przez Aleksandra Raw  Jasi skiego
ukazuj  dzia alno  Ko a Katolików Polaków w Argentynie od 1938 do jego
rozwi zania w 1978 r.

Robak Zygmunt, Dziwy brazylijskie, Nak adem Codziennego
Niezale nego Kuriera Polskiego, Buenos Aires 1937, s.152.

Autor sp dzi  sze  lat w Brazylii. We wst pie napisa : „Obserwowa em
ycie tubylców i emigrantów, notowa em legendy, stara em si  zebra

najciekawsze zabobony i zwyczaje. Sam prze y em te  ró ne perypetie i na tym
barwnym tle osnu em tre  mych nowelek”. Zamie ci  bardzo interesuj ce opisy
z ycie codziennego.
Robak Zygmunt, Ciernie i or a, Poezja Polski walcz cej, Buenos Aires 1944,
s. 58.

Rocznica 25 Zwi zku Polaków w Menozie 1951–1976, Mendoza 1977,
s. 42.

Wydana w j zyku hiszpa skim i polskim. Zawiera I histori  powstania
Zwi zku Polskiego w Mendozie i jego dzia alno ci kulturalnej. Podane s  tak e
reklamy handlowe.

So owiej Antoni, Wielkie Rocznice. Grandes Aniversarios, Wydanie
autora, Buenos Aires 1970, s. 72.

Od s. 53 do 72 po hiszpa sku. W pierwszej cz ci autor opisa  bitw  pod
Warszaw  „Cud  nad  Wis ”  w  1920  r.  i  bitw  o  Monte  Cassino  w  1944  r.  W
drugiej cz ci to samo w j zyku hiszpa skim.

Sotnicki Seweryn Bogorya, Kalendarzyk – Informator Polaka w
Argentynie, Buenos Aires 1949, s. 192.

Sprawozdanie z obchodów Tysi clecia Polski w Argentynie, Buenos
Aires 1968, s. 28. Wydane przez Komitet Obchodów Tysi clecia Polski w
Argentynie.

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Argentynie
1952–1972. Wydanie offsetowe, 1972, s. 18.

Podano statystyk  polskich studentów: medycyna 18, architektura 7,
odontologia 4, apteka 8, in ynieria 21, chemia 2, ekonomia 2, letras 2, t umacz 2,
profesorado 2, socjologia 2, asistencia social 1, prawo 1, fizyka atomowa 1.
Razem 75 studentów.
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Surynowa Janina-Wyczó kowska urodzi a si  w 1897 r. w Warszawie10.
Tam uko czy a szkol  powszechn  i gimnazjum. Nast pnie studiowa a
humanistyk  na Uniwersytecie Warszawskim. W 1919 r. wysz a za m  za
Józefa Cybulskiego, który w nast pnym roku zgin  w wojnie z bolszewikami. W
1925 r. wysz a za m  za Romana Suryna. Od 1927 r. og asza a swoje prace w
nast puj cych czasopismach: „Kurier Warszawski”, „ wiat”, Kurier Polski”,
„Naoko o wiata”. Wyda a trzy powie ci: Kobieta i basta, P aszcz na dwu
ramionach, wiat zamkni ty na klucz. Ksi garnia w. Wojciecha wyda a dwie
ksi ki Surynowej: Jego kobiety i Egocentryzm we dwoje. W obu ksi kach
autorka wyst puje przeciw rozwodom i staje w obronie macierzy stwa. Po
wybuchu drugiej wojny wiatowej jej m  bra  udzia  w kampanii wrze niowej
jako pilot. W czasie wojny Surynowa prowadzi a kawiarni  w Warszawie. Po
wojnie wraz z m em i córk  zamieszkali w Londynie.

W 1948 r. przyjecha a do Argentyny. Mieszka a razem z m em i córk
w Buenos Aires. M  pracowa  w lotnictwie. Surynowa pisa a artyku y do
tygodnia londy skiego „Wiadomo ci”. W 1961 r. w Londynie wyda a ksi k  pt.
Teresa dziecko nieudane. Autorka przedstawi a w niej ycie, a raczej zmagania
Teresy w czasie ostatniej wojny w Polsce. Widzia a bombardowanie Warszawy
w 1939 r., a potem prze ywa a strach i niepewno  podczas okupacji. Nie bra a
udzia u w konspiracji. Ucieka z Polski, „aby rozpocz  nowe ycie, wygodne,
dostatnie, normalne”. Przyjecha a do Argentyny, ale nie mia a atwego ycia.
Robi a masa e i zabiegi kosmetyczne bogatym paniom. W osobie Tereski,
autorka ukaza a ycie emigranta polskiego, który prze y  tragedi  wojny i
ucieczk  z kraju w poszukiwaniu lepszego ycia. Jest to powie  pe na napi cia,
tragedii. W odzimierz Woys aw pisa , „To nie Teresa jest nieudanym dzieckiem
matki Polski /…/. Dziecko nieudane to my, pokl skowe pokolenie”11.

W 1962 r. tak e w Londynie ukaza a si  ksi ka W cieniu koronkowej
parasolki. S  to opowiadania, w których autorka ukazuje rodowisko i ycie
kulturalne Warszawy na prze omie XIX i XX w. Znajduj  si  tam powiadania o
wybitnych osobisto ciach sztuki, literatury i prasy. W 1968 r. m  zmar .
Surynowa wraz córk  przenios a si  do miasta San Juan.

W 1968 r. wyda a ksi k  w Londynie Gringa. Opisa a w niej ycie
m odej Polki, która przyjecha a do Argentyny. Gringa wysz a za m  za
Argenty czyka i w ten sposób wesz a w rodowisko argenty skie. Ksi ka
napisana bardzo interesuj co.

W Pod koniec ycia Surynowa prawie utraci a wzrok. Zmar a 2 sierpnia
1985 r. w San Juan.

piewnik ko cielny, Buenos Aires 1938, s. 60.

10  E. S. Urba ski, Janina Surynowa-Wyczó kowska w Argentynie, w: Sylwetki polskie w Ameryce
aci skiej w XIX i XX wieku. Uczeni, literaci, arty ci, kler i wojskowi. Stevens Point 1991, T.2,

s.204-205.
11  W. Woys aw, Problem polskiego patosu, „G os Polski”, R.XXXVIII(1962), nr 16, s. 4-5.
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Taworski W adys aw, Wódz. Nak adem Codziennego Niezale nego
Kuriera Polskiego, Buenos Aires 1935, s. 158.

We wst pie autor pisze: „Setki przeró nych publikacji periody stycznych
i ksi kowych traktuje do  wyczerpuj co, w porz dku chronologicznym
yciorys Wodza [Józefa Pi sudskiego – przyp. aut.], ca  Jego genealogi , Jego

okres lat dziecinnych, m odzie czych i wieku m skiego, weku niezmordowanej
pracy i czynu.

Wobec czego w niniejszej ksi eczce, maj cej charakter specjalny
ograniczymy si  do poruszenia tych szczegó ów w formie jak najbardziej
zwi z ej, po wi caj c natomiast wi cej uwagi ca okszta towi wiekopomnego
czynu „Wodza”.

W pierwszej cz ci autor przytacza kilka dat z ycia marsza ka Józefa
Pi sudskiego, a w drugiej cz ci opisuje mier  – 12 maja 1935 r. i pogrzeb 17
maja. Autor zacytowa  kazanie Biskupa Polowego Józefa Gawina wyg oszone na
pogrzebie.

Trzydziestoletni Jubileusz Stowarzyszenia „Ognisko Polskie”, Buenos
Aires 1960, s. 60.

Trzydziestolecie Stowarzyszenia In ynierów i Techników Polskich w
Argentynie.1947–1977, Buenos Aires 1977, s. 112.

Jest  to  praca  zbiorowa.  Nie  podano  autorów.  Ksi ka  zawiera  histori
Stowarzyszenia, dzia alno  wewn trzn , spo eczn , wydawnicz  i odczytow ,
pierwszy Kongres In ynierów i Techników, dorobek naukowy, wykaz cz onków.
Stowarzyszenie In ynierów i Techników Polskich w Argentynie powsta o w
1947 r. Najwa niejsze cele Stowarzyszenia to: rejestracja polskich in ynierów,
techników i przedsi biorców przemys owych, po rednictwo pracy, informowanie
mo liwo ciach pracy, uzupe nienie wiadomo ci zawodowych poprzez odczyty,
opieka na rodzinami cz onków Stowarzyszenia. Dzia a y nast puj ce sekcje
Stowarzyszenia: mechaniczna, in ynieryjno budowlana, elektryczno chemiczna,
miernicza, rolniczo le na, górniczo hutnicza. Dorobek tego Stowarzyszenia jest
znakomity: dziewi  katedr uniwersyteckich, kilkana cie stanowisk
dydaktycznych i szefów departamentalnych, trzy spó ki akcyjne i kilkana cie
spó ek z ograniczon  odpowiedzialno ci . Dorobek Stowarzyszenia jest wk adem
w rozwój Argentyny, jest tak e zbiorowym wysi kiem emigracji powojennej i
podnoszenia dobrego imienia polskiego. W latach 1950–1951 Stowarzyszenie
liczy o 267 cz onków. W latach 1950–1955 wyemigrowa o 104 cz onków do
Stanów Zjednoczonych, a do Kanady 72 osoby.

Wachnowska Eligia, Zwyci skim szlakiem, Powie  historyczna na tle
1919 i 1920 roku, Buenos Aires 1943, s.236.

W dwudziest  rocznic  swej egzystencji Towarzystwo Polskie w
Comodoro Rivadavia „Dom Polski”. 1922 – listopad 1942, Comodoro Rivadavia
1942, s. 35.



266

Werner Maria Bonifacja OSU, B ogos awiona Maria Teresa
Ledóchowska, Buenos Aires 1975, s. 16.

Wydanie starniem Polskiej Misji Katolcikiej w Argentynie.
O. Wróbel Herkulan Antoni, Dorobek publiczystyczny 1967–1977,

Buenos Aires 1977, s. 16.
Z okazji 10.lecia pracy publiczystycznej autor przygotowa  spis

artykulów (83) opublikowanych w tym okresie.
O. Wróbel Herkulan Antoni, Pod Krzy em Po udnia, 25 lat pracy

duszpasterskiej w Argentynie, Sopot 1991, s. 78.
O. Wróbel Antonio Herkulan, Las huellas de los antepasados ( ladami

przodków), Apóstoles 1997, s. 80.
O. Wróbel Antonio Herkulan, Contribución de la Iglesia Polaca en la

evangelización de Argentina. Homenaje a los cien a os de la llegada de los
primeros colonos polacos a Apostoles-Misiones. Ho d na stulecie przybycia
pierwszych osadników polskich do Apostoles. (Wk ad Ko cio a Polskiego w
ewangelizacj  Argentyny), Posadas 1997, s. 156.

O. Wróbel Antoni Herkulan, Historia duszpastgerstwa polskiego w
Argentynie w latach 1897–1997, Warszawa 1999, s. 390.

Drugie wydanie uzupe nione i poprawione, Buenos Aires 2002,s.402.
O. Wróbel Antonio Herkulan, Cien anos de los Polacos en Azara 1901–

2001, (Sto lat Polaków w Azara), Buenos Aires 2001, s. 62.
O. Wróbel Antoni Herkulan, Wk ad Ko cio a Polskiego w ewangelizacj

Argentyny, ywiec 2004, s. 226.
O. Wróbel Antoni Herkulan, 23 lata Sióstr Albertynek w Argentynie,

Buenos Aires, 2005, s. 24.
O. Wróbel Antoni Herkulan, W s u bie Bogu, Ko cio owi, Zakonowi,

Ojczy nie i ludziom, Buenos Aires 2006, s. 166.
O. Wróbel Herkulan Antoni, Dzi kuj  Bogu za wszystko, Buenos Aires

2007, s. 39.
Ksi ka zawiera listy od w adz ko cielnch, zakonnych i pa stwowych z

podzi kowanem za dziesi  lat pracy jako Rektor Polskiej Misji Katolickiej w
Argentynie 1996–2006.

O. Wróbel Antonio Herkulan, 50 a os del Centro Católico Polaco de los
Padres Franciscanos en Martin Coronado 1957-2007 (50lat Polskiego O rodka
Katolickiego oo. Bernardynów-Franciszkanów w Martin Coronado), Benos Aires
2007, s. 36.

W s u bie pie ni. 5 lat Chóru im. Fryderyka Chopina, Buenos Aires
1954, s. 64.

W artykule wst pnym podano krótk  histori  Chóru i Towarzystwa
piewaczego, im. Fr. Chopina. Pie ni religijne, patriotyczne i rozrywkowe

sk ada y si  na repertuar Chóru. Pocz tkowo wyst powa  on na polskich
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nabo e stwach – w Buenos Aires, Quilmes, Belgrano, Villa Lynch. Potem na
wi tach narodowych. W latach 1949-1954 wyst pi  95 razy.

Dziesi  lat w s u bie pie ni 1949-1959, Buenos Aires 1959, s. 20.
Zawiera krótk  relacj  z dzia alno ci Chóru od 1945 r. do 1959 r. Opis

dzia alno ci Chóru na Wschodzie w okresie tworzenia si  Polskiej Armii, a
potem koncerty w Bagdadzie, w szpitalach i oddzia ach polskich. Podano
repertuar Chóru w latach 1949-1959, cznie 102 pie ni, w tym 23 pie ni
ko cielnych i kol d.

Zwi zek Polaków w Menodzie 1951-1976, Mendoza 1976, s. 42.
Zawiera krótk  histori  Polski oraz zarys dzia alno ci Zwi zku. Podano

krótkie biogramy s awnych Polaków oraz kilka reklam handlowych.

Ksi ki w j zyku hiszpa skim

Armitage Agnus, Copérnico, Buenos Aires, 1952, s. 231.
Arte y Cultura de Polonia en la Argetina (Sztuka i Kultura Polski w

Argentynie). Buenos Aires 2005, s. 58.
Staraniem Ambasady RP w Buenos Aires zorganizowano wystaw

„Sztuka i Kultura Polska w Argntynie” w dniach od 17 maja do 30 czerwca
2005 r. w Museso Nacional de Arte Decorativo. Eksponaty pochodz  z XVII ,
XVIII, XIX i XX w. ze zbiorów prywatnych.

Bartolomé Leopolodo José, Los colonos en Apóstoles. Estrategias
Adaptativas y Etnicidad de una Colonia Eslava en Misiones.(Osadnicy w
Apóstoles. Strategie przystosowywacze i etniczno  Kolonii S owia skiej w
Misiones), Posadas 2000, s.263, n. 24.

Autor przedstawi  rozwój historyczny miasta Apóstoles, polsko
ukrai skie osiedle rolnicze. Zwróci  uwag  na procesy przystosowawcze
emigrantów polskich i ukrai skich.

Bukiety ski Bronis aw i Alina, Bronek II (Memorias). Pami tniki,
Buenos Aires 1997, s. 192.

Breza Tadeusz, La puerte de bronce (Brama spi owa), Buenos Aires
1967, s. 343.

Chopin Friderico, Album de 20 obras maestras, Buenos Aires 1946,
s. 72.

Chopin Friderico, Polonesa Op.40-Nr.1. Para piano, Buenos Aires 1947,
s. 9.

Chopin Friderico, Valses para piano, Buenos Aires 1947, s. 96.
Chopin Friderico, Baladas para piano, Buenos Aires 1947, s. 72.
Copernico Nicolás, La revolución de las esferas celestiales (O obrotach

sfer niebieskich). Buenos Aires 1969, s. 104.
Cuthberg Hadan, Chopin, Buenos Aires 1950, s.173.
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Correspondencia de Federico Chopin, Recogida, revisada, anotada y
traducida por Bornislas Edouard Sydow. (Zebrana, poprawiona, zapisana i
przet umaczona przez Bronis awa Edwarda Sydow), Buenos Aires, s. 1098.

Czajkowska-Tarnowski Isabela, Historia de Polonia (Dzieje Polski).
Opracowanie i t umaczenie po hiszpa sku, Inpresos en offset (Wydanie
offsetowe), Cordoba 1997, s. 262.

Czajkowski Juan, Un Soldato del Evangelio.  Breve  biografia  del  Padre
José Bayerlein Maria ski, primer cura párroco de Azara, Posadas 1971.

Teks hiszpa ski s. 33. Tekst polski, Rycerz Ewangelii. Krótka biografia
Wielebnego Ojca Józefa Bayerlein Maria skiego, pierwszego proboszcza w
Azara, s. 37-75. Ksi ka wydana w j zyku hiszpa skim i polskim. Na stronie
tytu owej zdj cie ks. Józefa Bayerlein Maria ski i 54 zdj  w ksi ce. Autor
ksi ki Jan Czajkowski by  wspó pracownikiem ks. JózefaMaria skiego i
redaktorem „Or downika” miesi cznika redagowanego w Azara a potem w
Posadas. Czajkowski opisa  dzia alno c ks. Maria skiego w Azara i okolicy w
prowincji Misiones.

D browska Ludmi a Maria de Moszoro, Memorias 1939-1945.
Pami tniki 1939-1945. Relatos sobre la guerra y las perecuciones, los campos de
concentración-Inclusive Auschwitz-y el traumático final de la contienda mundial,
Rosario 2001, s. 128.

Opowiadania o wojnie i prze ladowaniach, obozy koncentracyjne.
Autora kszta ci a si  na uniwersytecie we Lwowie. W czasie apanki dosta a si
w r ce Gestapo i osadzono j  w wiezieniu Montelupich w Krakowie, nast pnie w
Brzezince i w innych obozach koncentracyjnych. Odzyska a wolno  po
zako czeniu drugiej wojny wiatowej w 1945 r.

Delbrugge Joaquin, Sinfnía en Si Menor:la vida de Federico Chopin,
Buenos Aires 1943, s. 284.

Dmowski Roman, La Iglesia, la Nación y el Estado (Ko ció , Naród i
Pa stwo), Buenos Aires 1964, s. 40.

Dziwisz Esanislao, Juan Pablo II. Su legado espiritual (Jego testament
duchowy), Buenos Aires 2010, s.111+XVI.

Dnia 18 listopada 2009 r. Kardyna  Stans aw Dziwisz otrzyma  na
Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Buenos Aires doktorat honoris causa.
Przed nadaniem doktoratu przemawia  Kardyna  i Arcybiskup Buenos Aires
Jorge Mario Bergogolio, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w
Buenos Aires ks.Pra at Alfredo H. Zecca, Dziekan Wydzia u Katedry Papie a
Jana Paw a II Marco Gallo na tym e Uniwersytecie. Po otrzymaniu doktoratu
honoris causa przemówi  Kardyna  Dziwisz.Ksi ka zawiera teksty przemówie
oraz pi  przemówie  jakie wyg osi  Kardyna  Dziwisz przy ró nych okazjach
podczas pobytu w Buenos Aires w okresie 16-18 listopada 2009 r.

Espinosa Antonio, Chopin, el hombre, el artista (Chopin, cz owiek,
artysta). Buenos Aires 1954, s. 234.
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Friedrich Solomczak, Alicia Grisela, Barrio Los Eucaliptos y mi destino
(Dzielnica Eukaliptusów i moje przeznaczenie), Monte Grande 1998, s. 96.

Friedrich Solomczak, Gisela Alicia, Mis dos patrias. El placer de viajar
(Dwie moje ojczyzny.Przyjemno  podró owania), Luis Guillón 2003, s. 78.

Alicia Grisela Friedrich urodzi a si  24 lutego 1923 r. w Warszawie. W
latach 1941-1945 wykonywa a ci kie prace u w a ciciela maj tku w Niemczech.
Po zako czeniu wojny pracowa a w administracji UNRA dla uchod ców. Do
Argentyny przyjecha a razem z m em w 1949 r. Zamieszka a w miasteczku
Temperley, prowincja Buenos Aires. Pracowa a jako szwaczka w szpitalu
niemieckim. Po mierci m a w 1971 r. odda a si  pracy charytatywnej w parafii
i w pracy spo ecznej w miasteczku Mont Grande, dzielnica Los Eucaliptos.
Otrzyma a wiele odznacze  od w adz miejskich za jej beziteresown  prac  na
rzecz potrzbebuj cych. W 1956 r. napisa a pierwsz  ksi k Dzielnica
Eukaliptusów i moje przeznaczenie, a potem nast pn .

Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Buenos Aires 1947, s. 281; Buenos
Aires 1964, s. 269.

Gombrowicz Witold, El casamiento ( lub), Buenos Aires 1945, s. 136.
Gombrowicz Witold, Diario argentino (Dziennik argenty ski), Buenos

Aires 2003, s. 301.
Gombrowicz Witold, Los hechizados (Opentani). Buenos Aires 1977,

s. 358.
Gombrowicz Rita, Gombrowicz en Argentina 1939-1963,  Buenos  Aires

2008, s. 346.
Grabski Stanis aw, La Frontera polaco-sovietica (Granica polsko-

sowiecka), Buenos Aires 1944, s. 38.
Gronowicz Antoni, Chopin, Buenos Aires 1946, s. 120.
Halecki Oskar, Historia de Polonia, Buenos Aires 1945, s. 255.
Harok Bogus aw M., Estuve ahí, (By em tam). Buenos Aires 2005,

s. 340.
Autor, majc 18 lat bral udzia  w wojnie 1939 r. Dosta  sie do niewoli

sowieckiej. Uciek , ale zosta  arsztowany po raz drugi i skazany na 10 lat ci kiej
pracy nad Morzem Ba tyckim na terytorim Rosji. Zwolniony z wi zienia wst pil
do Armii Polskiej jaka tworzy a si  na terenie ZSRR. Uczestniczy  w walce o
Monte Cassino, gdzie by  ranny. Po wojnie do Polski nie wróci . Przyjecha  do
Argentyny szukaj c pracy, pokoju i wolno ci.

Iacobelis Inocencio Redentorista, Los Redentoristas Polacos en el Norte
Argentino, Buenos Aires 1984, s. 154. (Polscy OO. Redemptory ci na Pó nocy
Argentyny.

Ja brzykowski Andrze, Algunos datos sobre la historia y la geografía de
Polonia, .(Kilka danych o historii i geografii Polski), Buenos Aires 1977, s. 16.

Jele  Enrique, Polo Angel,  Colonia  Gobernador  Lanusse.  El  Paraíso
Perdido (Raj zapomniany). Wanda 2003, s. 134.
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Henryk  Jele  urodzi  si  w  Polsce.  Maj c  sze  lat  przyjecha  z
rodzicami do Wandy w prowincji Misiones. Zna  doskonale histori  emigrantów
polskich i ukrai skich, którzy przyjechali do Wandy i do Lanusse w 1936 r.
Ksi ka ta jest po wi cona kolonizacji Kolonii Gubernatora Jana Józefa Lanusse.
(Colonia Gobernador Juan Jose Lanusse). Zosta a wydana przy wspó pracy
pisarza i dyrektora Kultury i Turystyki w Wandzie Angel Polo. Podaje mi dzy
innymi histori  szko y, która powsta a w 1939 r. Nauka rozpocz a si  w
kwietniu 1940 r. Henryk Jele  by  jednym z pierwszych uczniów tej szko y.
Szko a mia a 88 uczniów, wszyscy urodzeni w Polsce. Historia Kolonii
Gubernator Lanusse rozwija a si  razem z koloni  Wanda.

Janenn Anníe, Federico Chopin, biografía novelada (biografia w formie
powie ci), Buenos Aires 1954, s. 405.

Kesten Herman, Copérnico y su Mundo (Kopernik i jego wiat), Buenos
Aires 1948, s.415.

Korczak Janusz, Si yo volviera a ser niño, Buenos Aires 1954, s. 236.
Kossak-Szczucka Zofia, Bienaventurados sean los humildes, novela (Bez

or a), Buenos Aires, s. 495.
Kossak-Szczucka Zofia, El ocaso de los cruzados, nowela (Król

tr dowaty), Buenos Aires, s. 254.
Koz owski W adys aw M., Washington y Ko ciuszko, Buenos Aires

1962, s. 22-48.
Jest to t umaczenie z j zyka angielskiego na hiszpa ski.

Kucy Seliga, Nélida Marta, Apostoles. Historia, memorias y cultura de
un pueblo (Historia, wspomnienia i kultura jednej osady), Posadas 1997, s. 162.

Kuczy ski Eduardo, Memorias de un Inmigrante Polaco, Adrogue 2005,
s. 208 (Pami tniki Emigranta Polskiego).

Autor opisa  dzieci stwo i m ode lata w Polsce, a nast pnie prac ,
rodzin  w Argentynie. Jest to wiadectwo ycia, cierpie  i k opotów.

Kuniczak, W. S., El escuadrón polaco (Szwadron polski), Buenos Aires
1983, s. 454.

La persecución de la Iglesia Católica en Polonia bajo la Ocupación
Germana (Prze ladowanie Ko cio a Katolickiego w Polsce pod okupacj
niemieck ). Buenos Aires 1942, s. 139.

Lasek Irene, El Viejo Berisso, La Plata 2006, s. 44.
Rodzice autorki przyjechali do Argentyny w 1929 r. i pracowali w

fabryce przetworów mi snych w Berisso. Odk adali zarobione pieni dze, aby
powróci  do Polski. Sta o si  inaczej. Po trzech latach rodzice kupili dzia k
ziemi i zamieszkali w wybudowanym na niej domu. W tym samy mie cie
mieszkali take Ukrai cy i Rosianie. Gromadzili si  cz sto razem np. z okazji
chrztu dzieci. Przy spotkaniach piewali i ta czyli. Autorka opisa a ycie
emigrantów w Berisso, gdzie sp dzi a swoje lata dziecinne. Zamie ci a kilka
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zdj  rodzinnych i znajomych. W 1954 r. przenios a sie do s siedniego
miasteczka Ensenada. Jest cz nkiem Zwi zku Polskiego w Berisso.

Ledóchowska Madre Ursula, Testamento. Fundadora de las Hermanas
Ursulinas C.J.A.(Za o ycielka Sióstr Urszulanek CJA), Buenos Aires 2003, s. 70.

W dwunastu krótkich paragrafach Siostry Urszulanki zebra y
najwa niejsze wskazania skierowane do nich.

Lis-Koz owski Estanislao, El significado de Ko ciuszko en la Libertad de
América (Znaczenie Ko ciuszki w wolno ci Ameryki), Buenos Aires 1962,
s. 7-19.

Lis-Koz owski Stanis aw, De L’Origine de la Noblesse Polonaise
(Pochodzenie szlachty polskiej), Buenos Aires 1977, s. 30.

Liszt Franz, Chopin, Buenos Aires 1949, s. 171.
Los Mártires Miguelinos. Obra colectiva a cargo del padre Zdzislaw

Urbanik, (M czennicy Michalici. Praca zbiorowa pod redakcj  ks. Zdzis awa
Urbanika), Buenos Aires 2001, s. 176.

Malinowski Bronis aw, Estudios de psicología primitiva. El complejo de
Edipo, Buenos Aires 1959, s. 274.

Malinowski Bronis aw, Libertad y civilización (Wolno  i cywilizacja),
Buenos Aires 1948, s. 305.

Malinowski Bronis aw, Una teoría sientífica de la cultura (Teoria
naukowa kultury), Buenos Aires 1970, s. 253.

Matuszewski Ignacy, Lo que quiere Polonia (To czego chce Polska),
Nak ad Poselstwa Polskiego w Argentynie, Buenos Aires 1944. s. 36.

Meysztowicz Walerian, Polonia en La Crisiandad. Una mirada sobre
mil años de historia (966-1966), Buenos Aires, 1987, s. 176.

Nie jest to historia Polski, ale skrót najwa niejszych wydarze  historii
narodu katolickiego.

Mierez Juan Alberto, 50 años. Parroquia de Charata y llegada de los
Redentoriastas Polacos (50 lat. Parafia Charata i przyjazd Redemptorystów
Polskich), Wydanie offsetowe. Resistencia 1988, s. 70.

Moroz Maria Paulina de Rosciszewski, Publicación en Adhesión al
Centenario de la llegada de los Polacos y Ucranianos a Misiones 1897-1997
(Publikacja z okazji stulecia przbycia Polaków i Ukrai ców do Misiones
1897-1997), Posadas 1997 s. 126.

Mortkowicz-Olczakowa Hanna, Janusz Korczak, Maestro martir
(Nauczyciel m czennik), Buenos Aires 1963, s. 276.

Nicolas Copérnico en el quinto centenario de su nacimiento 1475-1973
(Miko aj Kopernik w pi setlecie jego urodzin 1475-1975), Buenos Aires 1975,
s. 189.

Ostrowski Wiktor, Mas alto que los condores (Wy ej ni  kondory),
Buenos Aires 1954, s.338.
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Ostrowski Wiktor, Safari en el continente negro (Od Safari przez Czarny
Kontynent), Buenos Aires 1953, s. 241.

Polak Mariano Ks., Mi celestial amigo. Como desarrolar una amistad con
el Angel custotio (Mój niebia ski przyjaciel. Jak rozwija  przyja  z Anio em
stró em). Buenos Aires 2007, s. 272.

Ks. Mariano Polak podaje krótkie wskazania o nabo e stwie do Anio a
Stró a.

Pomian Jerzy, Orze  i Tartan, 1939.Buenos Aires 1945, s. 339.
Popie uszko Jerzy, El camino de mi Cruz; misas en Varsovia (Jerzy

Popie uszko, Droga Krzy owa; Msze w. w Warszawie), Buenos Aires 1952,
s. 429.

Potocki de Rendiche Marta Catalina Marcelina, Azara. Un lugar de mi
patria (Azara. Miejsce mojej ojczyzny), Apostoles 2000, s. 110.

Autorka zebra a wiadomo ci od najstarszych mieszka ców Azary, którzy
pami tali pierwszych kolonistów polskich oraz materia y archiwalne. Poda a
histori  pierwszych mieszka ców przed przybyciem Polaków, lady jezuickich
redukcji. Wymieni a wioski z powiatu T umacz sk d pochodzili koloni ci polscy
i ukrai scy. Opisa a ci k  prac  na roli, ycie kulturalne i religijne w Azara.
Zamie ci a kilka zdj  obrazuj cych ycie w Azara.

Primer Congreso de Ingenieros y Técnicos Polacos Residentes en la
República Argentina, Stow. In ynierów i Techników Polskich w Argentynie,
Buenos Aires 1961, s. 30.

Pyzik Estanislao, Los Polacos en la Repúbica Argentina 1812-1900.
Algunos antecedentes hstóricos y biográficos, Buenos Aires 1944, s. 370.

Pyzik Stanis aw przyby  do Argentyny w 1912 r. Zas u ony prezez
honorowy Zwi zku Polaków w Argentynie. Pracowa  w wielu organizacjach
polskich na ró nych stanowiskach. Zmar  3 maja 1988 r. w Buenos Aires w
wieku 88 lat.

Pyzik Estanislao, Los Polacos en la República Argentina y América del
Sur desde el año 1812. Algunos antecedentes históricos y biográficos, Buenos
Aires 1966, s.329.

Pyzik Estanislao, Coronel Ing.Jordan Wysocki. Servidor de dos patrias,
(Pracownik dwóch ojczyzn) Buenos Aires 1974, s. 32.

Pyzik Estanislao, Generl Teofilo Iwanowski. El Soldado de dos patrias.
En centenario de su hérocia muerte 1874 – 24 de setiembre 1974, ( o nierz
dwóch ojczyzn). Buenos Aires 1974, s. 14.

Reymont W adys aw, El casamiento de Boryna ( lub Boryny). La Plata
1945.

Reymont W adys aw, Justicia (Sprawiedliwie), Buenos Aires 1995,
s. 150.

Reymont W adys aw, Los campesionos (Ch opi), Buenos Aires 1945,
T. 1., s. 473, T. 2. 1945, s. 533.
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Samouczek polsko-hiszpa ski. Pod redakcja i nak adem Eugeniusz
Olejniczakowskiego wraz ze s ownikiem polsko-hiszpa skim opracowanym
przez Zygmuna Bia obrzeskiego, Buenos Aires 1928, s. 126.

Sawicki Franciszek, Filosofia de la historia, Buenos Aires 1948, s. 312.
Sienkiewicz Hnryk, Qu vadis?, Buenos Aires 1909, s. 352. (Kilka

wyda ).
Sienkiewicz Henryk, Mas allá del misterio (Sin dogma) (Bez dogmatu),

Buenos Aires 1917, s. 336.
Sienkiewicz Henryk, La casa selariega (La familia Po aniecki – Rodzina

Po anieckich), Buenos Aires 1917, s. 210.
Sienkiewicz Henryk, El diluvio (Potop), Buenos Aires 1917, t.II s.333.
Sienkiewicz Henryk, Entre selvas y desierto (W pustyni i w puszczy),

Buenos Aires 1918, s. 28.
Sieroszewski Wac aw, El diablo extranjero (Zamorski diabe ), Novela de

costumbres chicnos (Nowla o zywyczajach chi skich), Buenos Aires 1909,
s. 317.

Sikorska Gra yna, Jerzy Popie uszko: un martir de la verdad, Buenos
Aires,1985, s. 142.

W 1984 r. obieg a ca y wiat wiadomo c o zagini ciu ks. Jerzego
Popie uszki w Warszawie. W krótkim czasie odnaleziono jego cia o zwi zane i
wrzucone do Wis y. Jego krótkie ycie sta o si  histori , a jego nauczanie by o
znane nie tylko w Polsce.

Siwek Pawe , En busca de Dos (W poszukiwaniu Boga), Buenos Aires
1946, s. 276.

Sk odowska-Curie Maria, La vida heróica de María Curie, descubridora
del radium, contada por su hija Curie Ewa. ( ycie heroiczne Marii Curie, która
odkry a radar, opowiedziane przez jej córk  Curie Ewa), Buenos Aires 1952,
s. 341. (Wszystkich wyda  20).

Skowro ski Stanis aw, La pasión del aguila. Memorias de un
paracaidista de la Segunda Guerra Mundial, de su misión secreta en Polonia y
de aquellos DIAS VENIDEROS.( Pasja or a. Pami tniki spadochroniarza drugiej
wojny wiatowej, jego tajna misja w Polsce), Cordoba 1990, s. 525 + mapa.
Wydanie offsetowe.

Sociedad Polonesa Federico F.Chopin. (Towarzystwo Polskim
Fryderyka Chopina) 1930-1980, Rosario 1980, s.38. Wydanie offsetowe w
j zyku polskim i hiszpa skim.

Sopo ko Micha , Misericordia divina: Unica esperanza de la humanidad
(Bo e Mi osierdzie: Jedyna nadzieja ludzko ci), San Martin(Buenos Aires) 1956,
s. 88.

Szopi ski Emilio CSsR, Alegre testimono (Radosne wiadectwo)
1938-1988, Resistencia 1988, s. 26.
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Autor dzia alno  przedstawi  oo.Redemptorystów w latach 1938-1988 w
czterech diecezjach Argentyny: Chaco, Formosa, Misiones i Buenos Aires.
Wydanie na powielaczu.

Szopi ski Emilio CSsR, Hombre de Principios (Cz owiek zasad)
1939-1989. R.P. Stanisao Ciurey, Redentorista, Resistencia 1989, s. 83.

Wydanie na powielaczu. Autor przeddstawi  ycie i dzia alno
misjonarza redemprysty o.Stanis awa Ciureya, który od 1939 r. pacowa  w
Argentynie w nast puj cych miastach: Villa Allende Charata, Las Lomitas,
Resistencia, San Pedro, Posadas. Napisa  kika artukuów religijnych
publikowanch w dzienniku „El Territorio” w Posadas oraz w miesi czniku
parafialnym w Charata i San Pedro.

Szopi ski Emilio CSsR, Bodas de Plata. 25 a os de Sacerdocio R.P.
Jorge Maniak, Resistencia 1989, s. 58.

Wydanie na powielaczu. Autor ukaza  prace o.Jerzego Maniaka w San
Pedro – prowincja Misiones i w San Vicente. Jest uwa any za fundatora mista
San Vicente. Zbudowa  tam 30 kaplic, przy których prowadzi  prace
duszpasterskie.

Szopi ski Emilio CSsR, El amanecer de la Viceprovincia de Resistencia
– Argentina (Powstanie Wiceprowincji w Resistencji – Argentyna), Resistencia
1993, s. 176.

Autor o. Emil Szopi ski przedstawi  pocz tki powstania polskiej
wiceprowincji oo. Redemptorystów w Resistencji.

Szubstarska Stefania, Petalos (P atki), Bueos Aires 1976, s. 112.
Napisana w j zyku hiszpa skim. We wst pie do czytalenika autorka

napisa a: „T  ksi k  mog  czyta  dzieci, mlodzie  i dorosli. Je eli tre  tej
ksi ki jest zdolna wzruszy  nawet przez króti moment te trzy generacje b dzie
wspania  nagrod  dla autorki”. W pierwszej cz ci autorka prezentuje 90
wierszy a w drugiej dziesi  interesuj cyh opowiada .

Turowicz Boles aw, Casimirio Wiwatowski, Polonia el país de las mil
invsiones (Polska kraj tysi ca najazdów), Buenos Aires 1970, s. 80.

We wst pie autorzy wyja niaj , e nie nale y bra  dos ownie jakoby
Polska w ci gu tysi ca lat by a terenem wojen ka dego roku. Polska ponad tysi c
lat istnienia musia a walczy  stale przeciw dwom napastnikom. Jeden od strony
Zachodu a drugi od Wschodu. Autorzy opieraj c si  na informacjach
historycznych odtworzyli napady na Polsk  od pocz tku XIII w – Genghis Khan,
Grunwald w 1410, Wiede  1683 i Bitwa pod Warszaw  w 1920 r.

Urbanik Zdzis aw, El pastor del Valle sagrado. Beato Brobnislao
Markiewicz 1842-1912, Buenos Aires 2005, s. 64.

ycie i dzia alno  za o yciela Zgromadzenia Ksi y Michalitów.
Valetta Ippolito, Chopin. La Vida. obra y amor del gran mulico ( ycie,

dzie o i mi o  wielkiego muzyka), Buenos Aires 1945, s. 270.
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Vogt F., La colonización Polaca en Misiones. Homenaje a la Colonia
Apóstoles en el 25 aniversario de su fundación. (Colonizacia Polska w Misiones.
Ho d dla Kolonii Apostoles w 25 rocznic jej za o enia), Buenos Aires 1922,
s. 84.

Vogt F. by  Niemcem. Nale a  do zgromadzenia ksi y werbistów.
Ksi ka jego jest wyrazem uznania z okazji 25.lecia przybycia pierwszych
osadników polskich do Apóstoles.

Ukaza  ich wiar , prac  i wytrwa o  w trudnych warunkach jakie
napotkali w pierwszych latach na ziemi argenty skiej.

W 1997 r. staraniem Jadwigi Dominikow Tarnowskiej z Apostoles
wydano w Corrientes t  ksi k  z tym samym tytu em z dodatkiem „En
Homenaje al. Centenario de la Colonización Polaca en Misiones 27 de agosto
1997. (W ho dzie na Stulecia Kolonizacji Polskiej w Misiones 27 sierpnia 1997).

Wa sa L., Kuro  I., Michnik A., Una lucha inedita, Buenos Aires 1981,
s. 258.

Wa sa Lech, Un camino de esperanta (Droga nadziei), Buenos Aires
1987, s. 310.

Jest to autobiografia pisana po polsku przez Lecha Wa s . Wydawca
zaj  si  t umaczeniem na j zyk francuski. Z francuskiego przet umaczyli na
j zyk hiszpa ski Maria Cristina Sardoy i Alejandro Tiscornia.

Wanke Leonardo, Polonia.Su Misión Histórica, (Polska. Jej misja
historyczna), Buenos Aires 1983, s. 340.

Autor poda  histori  Polski podkre laj c najwa niejsze wydarzenia
zwi zane z histori  Ko cio a w Polsce. W zako czeniu podkre lil wybór Papie a
Palaka Karola Wojty , powstanie „Solidarono ci”,rozk ad Zwi zku
Radzieckiego i likwiadacj  partii komunistycznej.

Wa kowicz Melchior, Historia de una familia polaca. (Histria rodziny
polskiej). Tytu  oryginalny – Dzieje rodziny Korzeniowskich, Buenos Aires
1982, s. 80.

Wierzy ski Kazimierz, Vida y muerte de Chopin ( ycie i mier
Chopina), Buenos Aires 1952, s. 429.

Wasilewska Wanda, Arco Iris. Novela (T cza), Buenos Aires 1945,
s. 270.

Wasilewska Wanda, La Patria (Ojczyzna), Buenos Aires 1946, s. 236.
Wasilewska Wanda, Simplemente amor. Novela (Po prostu mi o ),

Buenos Aires 1951, s. 200.
Wittlin Józef, La sal de la tierra (Sól ziemi), Buenos Aires 1948, s. 278.
Wiwatowski Casimiro, José Pilsudski 1867-1967. Trayectoria militar y

política del gran héroe polaco (Dzia alno  wojskowa i polityczna wielkiego
bohatera polskiego), Buenos Aires 1967, s. 24.
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Wiwatowski Casimiro, Monte Cassino en el 25 aniversario de la
histótica batalla, (Monte Cassino w 25 roczniczé hisotrycznej bitwy), Buenos
Aires 1969 s. 48.

Opis przygotowania, bitwy i zwyci stwa na Monte Cassino o nierzy
polskich II Korpusu Wojska Polskiego dnia 17-18 maja 1944 r.

Zaleski Pedro, El peregrino. Tytu  oryginalny: Wspomnienia Sybiraka
Piotra Zaleskiego, Buenos Aires 1996, s. 202.

Dziadek opowiada wnukom, to co widzia  i prze y  na Syberii, w czasie
wojny. Dzi ki wierze i zaufaniu Bogu uratowa  swoje ycie i przyjecha  przez
Rosj  do Argentyny.

Zamoyski Adam, Paderewski, Buenos Aires 1986, s. 280.
Zapolska Gabriela, La señora Dulska (Moralno  pani Dulskiej), Buenos

Aires 1957. Publicación Teatral Períodica nr 66, s. 63.
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Antoni H. Wróbel

Materia y do bibliografii polonijnej w Argentynie

Sources for the Polonia biography in Argentina

S owa kluczowe: Argentyna, Polonia, biografistyka, ród a

Key words: Argentine, Polonia, biography, sources

Streszczenie

Autor, by y rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie, przedstawia
materia y do opracowania biografii polskich emigrantów w Ameryce
Po udniowej. Tamtejsza polska diaspora wci  pozostaje w du ej mierze nie
opracowana.

Summary

The author, former rector of the Polish Catholic Mission in Argentina, presents
sources to elaborate biographies of Polish immigrants in Latin America. Its
diaspora still remains unknown to the Polish reader.





El bieta Later Chody owa

PRZEGL D LITERATURY NA TEMAT DZIEJÓW
POLAKÓW I POLONII W DANII

Wszystkie w zasadzie dotychczasowe, du skie badania polonijne i ich
rezultaty wydawnicze wyp ywa y z indywidualnych zainteresowa  osób
zwi zanych z Polakami w Danii i pojedynczych badaczy naukowych, polskie za
dyktowane by y wzgl dami politycznymi. Te ostatnie najwi kszy swój rozkwit
prze ywa y w latach siedemdziesi tych XX w., w okresie pro polonijnej polityki
Edwarda Gierka, prowadzone w kilku placówkach naukowych. Po trzydziestu
latach dzia alno ci, gdy czynniki rz dowe i kr gi naukowe uzna y, e Polonia
zagraniczna zosta a przebadana, zmieni y profil swej pracy. Instytut Polonijny UJ
w Krakowie zmieni  profil oraz okaza  siedzib  w Przegorza ach staj c si
Zak adem Amerykanistyki i Polonii. Zak ad Bada  nad Poloni  Zagraniczn
PAN w Poznaniu przekszta cony zosta  w Zak ad Bada  Narodowo ciowych
wraz z ukierunkowaniem na badania narodowo ciowe w Europie rodkowo-
po udniowej by w ko cu zaprzesta  dzia alno ci. W Zak adzie Duszpasterstwa i
Migracji Polonijnej KUL w Lublinie zaj to si  badaniami nad mniejszo ciami
polskimi w by ych republikach ZSRR1. Zmiany programowe placówek bada
nad Poloni  i w rezultacie zanik zainteresowa  badaczy spo eczno ciami
polonijnymi w Europie zachodniej wp yn y w znacz cy sposób na znikom
liczb  publikacji o Polakach i Polonii w Danii w ostatnich kilkunastu latach.
Podstawowy trzon pi miennictwa naukowego na ten temat poszed  w
zapomnienie, tak e najnowsze artyku y m odych badaczy nie  kwalifikowane s
do druku wskutek braku zaopatrzenia ich w aparatur  naukow . Obracanie si  w

1 Obecnie, gdzieniegdzie, w ró nych miastach Polski, w rozproszeniu, poszczególni badacze znów
podj li problematyk  polonijn , jak np. w Szczecinie, Gda sku czy Bydgoszczy – Toruniu,
a tak e w Poznaniu. Dzi ki prof. dr hab. Markowi Szczerbi skiemu, Gorzów Wlkp. skupi
badaczy wokó  serii wydawanych tam pozycji ksi kowych o Polonii z materia ów rokrocznie i
pó rocznie organizowanych konferencji naukowych w ró nych miejscowo ciach Polski.
Z inicjatywy M. Szczerbi skiego i jego sta ych wspó pracowników od 2011 r. ukazuje si
w Gorzowie „Przegl d Polsko- Polonijny”. W Gorzowie istnieje  te  Stowarzyszenie Naukowe
„Polska w wiecie”. Tam równie  mia a swoj  pierwsz   siedzib  spo ecznie dzia aj ca Rada
Porozumiewawcza Bada  nad Poloni , kierowana przez b. premiera rz du RP na uchod stwie
prof. Edwarda Szczepanika. Swoje publikacje z konferencji zamieszcza w Internecie.
W ostatnich latach w ko cu powsta  na Uniwersytecie Warszawskim O rodek Bada  nad
Migracjami, który w za o eniach ma koncentrowa  si  na najnowszej, ekonomicznej emigracji
z Polski. Patrz: Later-Chody owa E., Moje zdziwienia w badaniach polonijnych, „Pami tnik
Literacki” Zwi zku Pisarzy Polskich na Obczy nie, Londyn 2009, T. XXXVII, s. 97-101.
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kr gu ogólnych, filozoficzno-socjologicznych rozwa a , nie opartych na bazie
faktograficznej, wiadcz cej o braku orientacji w dotychczasowej literaturze
o Polakach i Polonii w Danii, daje si  wyra nie zauwa y  w ród m odego
pokolenia badaczy. Zarysowa a si  wi c potrzeba opracowania przegl du
literatury o dziejach Polaków i Polonii w Danii, któr  usi uje w pewnym stopniu
zaspokoi  poni szy artyku .

* * *

Tak wi c, Polacy i Polonia w Danii dosy  pó no stali si  obiektem bada
ci le naukowych, bo dopiero w latach sze dziesi tych XX w., tak w Danii, jak i

w Polsce. Najpierw w Danii zaj li si  nimi na szersz  skal : George Nellemann –
z III Oddzia u Muzeum Narodowego w Danii (Dansk Folkemuseum) i Eugeniusz
Stanis aw Kruszewski – na Polskim Uniwersytecie na Obczy nie w Londynie;
jak równie  o. W adys aw Zdunek CSSR, duszpasterz polski w Danii. Pó niej, w
Polsce zainteresowa a si  nimi Stanis awa Ko cielecka z Wy szej Szko y
Pedagogicznej w Szczecinie oraz Edward Olszewski z Uniwersytetu im. Marii
Curie Sk odowskiej w Lublinie, i w ko cu Antoni Giza z Uniwersytetu
Szczeci skiego, a tak e jeszcze wcze niej Boles aw Hajduk. Ich prace wesz y do
kanonu pi miennictwa naukowego o emigracji polskiej w Danii2.

Rozpocz te w 1963 r. prekursorskie badania G. Nellemanna  nad polsk
emigracj  zarobkow  w Danii znalaz y w Polsce  pewien odd wi k. W 1968 r. w
„Tygodniku Powszechnym” ukaza a si  recenzja jego czwartej z kolei publikacji
o pierwszej generacji Polaków w Danii; (Den polske indvandring til Lolland-
Falster, (Maribo 1976), (Polska emigracja na Lolland-Falster). W konkluzji
obszernego, jak na czasopismo, tekstu, recenzent napisa : „Z ca ej polskiej
broszury »Den polske indvandring til Lolland-Falster« przebija typowa dla
Skandynawów solidno  i uczciwo  opracowania naukowego. Patrz c na rok
wydania 1967, mo emy równocze nie z zazdro ci  podziwia  szybko , z jak
materia  zebrany w terenie zosta  w przejrzystej i zwartej formie podsumowany i
opublikowany – albowiem od zako czenia bada  socjologicznych do wydania

2  Swoje badania nad Polakami i Poloni  du sk  rozpocz am pod koniec lat siedemdziesi tych XX
w., pracuj c w Zak adzie Bada  nad Poloni  Zagraniczn  PAN w Poznaniu, a jeden
z pierwszych artyku ów na ten temat: Liczebno  i rozmieszczenie Polonii w Danii w latach
1892-1940 (1892-1939). Analiza demograficzna polskiej zbiorowo ci emigracyjnej w Danii,
opublikowa am w pracy zbiorowej pod redakcj  Bernarda Janusza Albina, Liczba i
rozmieszczenie Polaków w wiecie, Cz  I, (Wroc aw 1981). By  on wówczas zwie czeniem
moich poszukiwa  badawczych w zakresie literatury  przedmiotu, których  najistotniejsz  cz
og osi am w artykule pt: Prace badawcze nad polsk  imigracj  zarobkow  w Danii III Oddzia u
Muzeum Narodowego w Kopenhadze, zamieszczonym w „Przegl dzie Polonijnym” (R. V, 1979,
z. 3.). W ostatnim czasie obroni am dysertacj  pt. Polacy i Polonia w Danii w latach 1893-1980.
Studium z zakresu organizacji zespo ów ludzkich, Zielona Góra 2011 (praca nie opublikowana).



281

pracy min  zaledwie rok /.../”3. W przegl dzie literatury na temat dziejów
Polaków i Polonii w Danii, na pierwszym miejscu trzeba umie ci  jego
najwi ksz  prac : Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere. Et
studie af landarbejder-indvandringen 1893–1929 og indvarnernes integration i
det danske samfund i to generationer, (Kobenhavn 1981), ( Polscy robotnicy
rolni w Danii i ich potomkowie. Studium o imigracji robotników rolnych
1893–1929 oraz integracji drugiej generacji imigrantów w du skim
spo ecze stwie). Sam G. Nellemann swoj  ksi k  okre li  jako „opus vitae”,
gdy  pracowa  nad ni  z gronem wspó pracowników przez pi tna cie lat.
Opracowanie ma chronologiczno – problemowy uk ad i przedstawia w 18
rozdzia ach ca o  problemów polskiej emigracji zarobkowej w Danii. Autor nie
zaj  si  adn  inn  pó niejsz  emigracj  polsk  do Danii. Interesowa y go tylko
polskie „buraczarki” i ich potomstwo, gdy  realizowa  zamys  attache
kulturalnego Ambasady PRL w Danii – Stefana Stefa skiego zainteresowanego
po o eniem polskich robotników rolnych w Danii w pierwszym dziesi cioleciu
XX w., zapewne w kontek cie „Ustawy o Polakach” („Polakloven”) z 1908 r.
Badania rozpocz  Nellemann od poszukiwa  historycznych w 1963 r. w
du skich archiwach pa stwowych, ko cielnych, zrzesze  polskich w Danii oraz
archiwach ruchu robotniczego. Badania socjologiczne, oparte na ankietach i
wywiadach prowadzi  ze swoimi wspó pracownikami dwa lata (1963–1965), a w
1970 r. rozpocz  badania nad drug  generacj  polskich emigrantów
zarobkowych. Ogó em przebadano ponad dwa tysi ce osób, co by o prób
niezwykle reprezentatywn , obejmuj c  1/3 ogó u polskich emigrantów
zarobkowych, zamieszkuj cych w Danii w latach sze dziesi tych i
siedemdziesi tych  XX  w.  w  liczbie  sze  tys.  osób.  Badania  nad  pierwsz
generacj  obj y ok. 800 osób, a nad drug  – ok. 1,250 tys. Wyniki bada  G.
Nellemann publikowa  na bie co4.

Nie sposób nie wzmiankowa  tu o jego dwóch pracach powsta ych z
inspiracji publicznej debaty o du skiej polityce imigracyjnej, w sytuacji
przybywania do Danii i przebywania w niej ju  nie tylko jedynej polskiej, ale
wielonarodowo ciowej emigracji z kilku krajów, g ównie azjatyckich, co
sk oni o Du czyków do refleksji na temat traktowania nowych przybyszów i ich
dzieci. Chodzi tu o artyku : Kan vi laere noget af erfaringerne med
„roepolakkerne”? (Czy mo emy si  czego  nauczy  z do wiadcze  nad
„Polakami buraczanymi”?)5, a tak e o ksi kow  publikacj :
Fremmedarbejderbørn. Roepolakkernes efterkommere og deres skaebne i det

3 A. Tokarczyk, Du czycy o polskiej imigracji, „Tygodnik Powszechny”, R. XXII, nr 13 (1001),
31 marca 1968.

4 Patrz: Later-Chody owa E., Prace badawcze nad polsk  imigracj  w Danii III Oddzia u Muzeum
Narodowego w Kopenhadze, „Przegl d Polonijny”, R. V, 1979, z. 3, s. 125-127, (tam e wykaz
publikacji G. Nellemanna z lat 1965-1977).

5 „Fremmedarbejderpolitik”, 1973, s. 213-220.
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danske samfund (Dzieci obcych robotników. Potomkowie Polaków buraczanych i
ich los w spo ecze stwie du skim), (København 1977), w której_Nellemann
przypomnia , e du skie, tradycyjnie homogeniczne spo ecze stwo mia o ju  do
czynienia z „importem obcej si y roboczej” (polskiej) wraz z wynikaj cymi z
niego problemami. Przestrzeg  te  przed przenoszeniem oceny jednej,
dawniejszej sytuacji emigracyjnej na drug , wspó czesn .

Badania Nellemanna by y systemowe w zakresie problematyki i
systematyczne w ich przebiegu. Badacz ten ustali  przede wszystkim cezury
dziejów polskiej emigracji zarobkowej do Danii na lata 1893–1929, z których
pierwsza data oznacza przybycie do Danii pierwszych, zorganizowanych w
grupy oraz zarejestrowanych polskich „buraczarek”, a druga data oznacza
wydanie w 1929 r. ostatniego zezwolenia na przyjazd i prac  dla Polek w Danii
przez ostatniego organizatora emigracji – Wydzia  Krajowy dla Zagranicznych
Robotników (Landsudvalget for udenlandske Arbejdere). We wszystkich swoich
pracach Nellemann opisa  przyczyny emigracji ze strony du skiej, tj. rozwój
cukrownictwa, a tak e ze strony polskiej, k ad c wi kszy nacisk na
zindywidualizowane, osobiste i rodzinne motywy polskich emigrantek z Galicji.
Ustawi  przy tym na dalszym planie tzw. „bied  galicyjsk ”, czyli eksplozj
demograficzn  i g ód ziemi, szeroko i mocno akcentowane w polskiej literaturze
z zakresu historii gospodarczej, ró ni ce si  tym samym od ustale  Nellemanna.

Autor ten w swoich pracach podawa  charakterystyki emigrantów pod
wzgl dem p ci, wieku, miejsca pochodzenia (w ok. 76% z Galicji), nauki
szkolnej i zaj ciach zawodowych, o zawodach rodziców, itp. Nie przeszed
oboj tnie nad problemem feminizacji ruchu (w którym uczestniczy o ok. 80%
m odych kobiet i dziewcz t w wieku na ogó  15-19 lat).  Z dok adno ci  co do
roku zestawi  liczebno  w latach 1893–1929 polskich emigrantów zarobkowych
(od ok. 400 osób w 1893 r., poprzez 12 452 w 1914 r. do 488 w 1929 r.).
Opisowo scharakteryzowa  „obszary polskie” w Danii, gdzie skupiali si  oni w
sposób gniazdowy (w okolicach Nakskov, Maribo i Nykøbing F. na Lolland-
Falster oraz w Pindstrup na Jutlandii i Nivå na Zelandii). Zatrzyma  si  uwa niej
nad problemami socjalnymi Polaków w Danii, ich prac  oraz bezpo rednimi
nadzorcami, a zarazem organizatorami emigracji – „Aufseherami” w
perspektywie „Ustawy o Polakach”,  która by a przeciwko nim skierowana i
szczegó owo j  omówi . Zaj  si  dalej stosunkami spo ecznymi pomi dzy
Du czykami a Polakami. Ci pierwsi bowiem uznali godno  emigrantów
polskich dopiero od pocz tków lat dwudziestych XX. Przebada  tak e asymilacj
doro lejszych emigrantów, jej zakres i miejsce Polaków w du skim
spo ecze stwie (m.in. ulokowanie si  na przedostatnim szczeblu drabiny
spo ecznej), ich polsko  oraz odpowiedzia  na pytanie, czy emigranci polscy
stanowili grup  mniejszo ciow ? Raczej pobie nie omówi  organizacje polonijne
w Danii (Katolicki Zwi zek Robotników Polskich w Kopenhadze, Zjednoczenie
Polaków-Katolików w Skandynawii, Zwi zek Robotników Polskich w Danii –
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pó niejszy Zwi zek Polaków w Danii i ich organy, a tak e organizacje
powojenne), lecz szerzej wg bi  si  w dzia alno  Ko cio a rzymsko-
katolickiego, wskazuj c na asymilacyjn  polityk  kleru zmierzaj c  do w czenia
Polaków do rzymskiego Ko cio a du skiego. Problematyk  drugiej generacji
Polaków w Danii uj  Nellemann w trzech blokach: grupowego uplasowania si
w du skim spo ecze stwie, polsko ci drugiej generacji oraz pozosta ymi
generacjami i stosunkami pomi dzy nimi a du sk  ludno ci .

Sposób bada  i przedstawianie ich wyników przez George’a Nellemanna
ró ni  si  znacznie od prezentacji tez i wiedzy naukowych przez polskich
badaczy emigracji polskiej do Danii. Najmniejsze ró nice wyst puj  w opisach
genezy emigracji, ogólnej charakterystyki emigrantów, ich liczebno ci i
rozmieszczenia w Danii, z tym, e ustalenia Nellemanna s  bardziej precyzyjne.
Natomiast ca kowicie nieporównywalna jest dziedzina prawodawstwa dotycz ca
emigrantów polskich, gdy  polskoj zyczne prace podejmuj  tylko tre  „Ustawy
o Polakach” z 1908 r., podczas gdy Nellemann omówi  ca o  zwi zanych z ni ,
szeroko zakrojonych przygotowa  politycznych, stricte prawnych i spo ecznych,
jak równie  jej realizacj  i nowelizacj  w 1912 r. w formie drugiej ustawy,
niewiele od niej odmiennej. W zamian trzeba polskim badaczom odda  to, e
lepiej od Nellemanna opisali ycie organizacyjne Polaków i Polonii w Danii,
opieraj c si  na polskich i polonijnych ród ach archiwalnych. W ko cu –
problemy asymilacji, integracji i mniejszo ci polskiej w Danii to dwie ró ne
dziedziny: wiedzy naukowej w badaniach Nellemanna i generalnie wiedzy
potocznej w pracach polskich.

Na korzy  polskich badaczy przemawia fakt niedostosowania przez
George’a  Nellemanna teorii asymilacji, integracji i mniejszo ci, które w swym
wyd wi ku by y ideologiczne i powsta y w USA na u ytek wielokulturowego
ameryka skiego spo ecze stwa, nieporównywalnego do jednorodnego,
europejskiego spo ecze stwa du skiego, dla którego by y nieadekwatne. Z tej
sytuacji lepiej wybrn li polscy badacze, gdy  spo ytkowali wiedz  potoczn  jako
pewnego rodzaju poznania naukowego, opieraj cego si  na prawdach
powszechnie uznawanych, dla których niepotrzebne by y konstrukcje teoretyczne
i teoretyczno-statystyczne. W szczególno ci nieco sztuczny, a tym samym dalszy
od rzeczywisto ci jest skonstruowany przez George’a Nellemanna „profil
asymilacji”, ze zbyt du  liczb  zale no ci psychospo ecznych i spo ecznych
w ród zbiorowo ci polonijnej. Mimo to, interdyscyplinarna, wypracowana w
mudnym trudzie badawczym ksi ka Nellemanna przedstawia si  jako

doskona y, ród owy i ca o ciowy podr cznik do dziejów polskiej emigracji
zarobkowej w Danii, w którym zawarte zosta y wszystkie aspekty jej powstania,
trwania i rozwoju oraz zanikania6.

6  Nellemann G., ur. w 1930 r., etnograf, przez trzydzie ci lat pracownik naukowo-badawczy
Muzeum Narodowego w Kopenhadze, autor kilkunastu artyku ów etnograficznych i
archeologicznych. Patrz: Later Chody owa E., George Nellemann – badacz Polonii du skiej, w:
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Druga, cho  nie pozbawiona niedoci gni , istotna pozycja z literatury o
Polakach i Polonii w Danii, to praca Eugeniusza S. Kruszewskiego: Problemy
osadnictwa Polaków w Danii 1893-1939, (Londyn 1980)7. Jest to jego dysertacja,
obroniona w 1975 r. na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Polskiego
Uniwersytetu na Obczy nie w Londynie. W „Przedmowie” jej autor
zaakcentowa , e „W skromnej literaturze o wychod stwie polskim w Danii nie
by o dot d systematycznego opracowania historyczno – socjologicznego autora
polskiego /.../. S usznym wi c wydawa o si , by problematyk  osadnictwa
Polaków w Danii przebada  i opracowa  z polskiego punktu widzenia”. (s. 5).
Niemniej, nie znaj c szerzej bada  Nellemanna, korzysta  z jego pomocy w
poszukiwaniu dokumentów ród owych, materia ów i przeprowadzaniu
wywiadów. Kilkakrotnie zacytowa  jego publikacj Den polske indvandring til
Lolland-Falster, 1967, (Polska emigracja na Lolland-Falster), któr  jednak
okre li  mianem przyczynku. Kilka razy te  powo ywa  si  na wyniki bada
wspó pracowników G. Nellemanna.

Praca  E.  S.  Kruszewskiego  sk ada  si  z  pi ciu  rozdzia ów,
sformu owanych w postaci hase  (tematów), odmiennie od problemowych
sformu owa  w opracowaniu Nellemanna.

W rozdziale pierwszym zatytu owanym „Pod o e historyczne
wychod stwa polskiego do Danii”, autor przedstawi  t o historyczne
wychod stwa polskiego do Danii, tak od strony polskiej pt. „Sytuacja polityczna
i ekonomiczna na ziemiach Polski”, jak i od strony du skiej pt. „Przemiany w
gospodarce du skiej w drugiej po owie XIX w.”. O ile w pierwszym przypadku
Kruszewski nie poda  cezur czasowych, o których mo na wnioskowa  z tre ci, i
obejmowa y one lata 1823–1915, o tyle w drugim przypadku najbardziej
w a ciw  dat  by aby nie druga po owa XIX w. a  lata siedemdziesi te XIX w., z
którymi wi e si  rewolucja agrarna w krajach europejskich, w tym
wprowadzenie uprawy buraków cukrowych.

Ciekawie przedstawi   Kruszewski rozdzia  drugi, tytu uj c  go „Polacy
jako sezonowa si a robocza”, w którym omówi  organizacj  naboru emigrantów
polskich, prawne uj cie warunków pobytu i pracy Polaków oraz ich po o enie
socjalne i zawodowe w latach 1914–1919. Bardzo trafnie okre li  fazy rozwoju
stosunków mi dzy du skim pracodawc  a polskim robotnikiem najemnym:
potrzeby wzajemnej w latach 1893–1906; uznania warto ci robotników polskich
w okresie 1907–1908; a tak e interesu publicznego w latach 1909–1912.
Szczegó owo omówi  „Ustaw  o Polakach”, poda  przejrzysty schemat

Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczy nie (1918-2008), red. Kacprzak L. i Szczerbi ski M.,
Pi a-Gorzów Wielkopolski 2009, s. 313-324. Krytycznie o syntezie G. Nellemanna
wypowiedzia  si  rektor Polskiej Misji Katolickiej w Danii – o. Jan Szymaszko CSSR
(1901–1989) podczas wywiadu z autork  we wrze niu 1983 r. w Kopenhadze.

7 Ksi ka ta by a wystawiona na sprzeda  w kopenhaskim biurze „Solidarno ci” w 1983 r.
(z autopsji autorki podczas pobytu w Kopenhadze jesieni  1983 r.).
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organizacji werbunku sezonowej si y roboczej przed (do 1908 r.) i po (od
1909 r.) wprowadzeniu jej w ycie. Wspomnia  te  o zrównaniu p ac Polaków z
Du czykami z moc  od 1920 r. przez komisj  rz dow  pod przewodnictwem W.
Oxholma – fakcie enigmatycznie przedstawianym w literaturze przedmiotu.

Jednak e w odró nieniu od pracy George’a Nellemanna, Eugeniusz
S. Kruszewski w niejednoznaczny sposób, oparty na drugorz dnych ród ach
(relacjach duchownego), wskaza  r. 1893 na pocz tek emigracji i nie poda
jednoznacznego powodu jej zako czenia w 1929 r., wysuwaj c tylko
przypuszczenia. Istotn  wad  rozdzia u stanowi  braki okre lenia po redników
emigracji, a mianowicie terminem „Aufseherów”, rozpowszechnionego w ród
samych emigrantów, w ówczesnych polskich pismach emigracyjnych, jak
równie  w pi miennictwie naukowym literatury przedmiotu. Podobny zarzut
dotyczy podawania w przypisach, a nie w tre ci, du skich nazw organizatorów
emigracji, co utrudnia ich identyfikacj , g ównie Wydzia u Krajowego
(Landsudvalget).

Rozdzia  trzeci pod tytu em „Narodowe ycie spo eczno – kulturalne”
po wi cony zosta  stowarzyszeniom polskim, szkolnictwu i prasie, a obejmuj cy
ca okszta t dzia alno ci Polaków i Polonii w Danii w ró nych instytucjach i
stowarzyszeniach wraz z ich organami. W rozdziale uderza wyolbrzymienie
dzia alno ci patriotycznej w porównaniu do w gruncie rzeczy niewielkiej
liczebnie emigracji polskiej w Danii. Nale a oby przede wszystkim doda , i
Zjednoczenie Polaków – Katolików w Danii (którego dzia alno  przebiega a na
ogó  poprzez jedno zebranie organizacyjne), nie istnia o jako stricte  organizacja,
lecz raczej inicjatywa skupiaj ca emigrantów polskich w zasadzie tylko wokó
organu prasowego „Polak w Danii” wydawany w latach 1918–1919, w którego
ka dym numerze odnotowywana by a imiennie lista jego cz onków. Trzeba te
sprostowa , e zmiana nazwy powsta ego w 1926 r. Zwi zku Robotników
Polskich w Danii na Zwi zek Polaków w Danii w 1933 r., nie nast pi a wskutek
nacisku Poselstwa RP i nieadekwatnego sk adu cz onków – ju  w wi kszo ci nie
najemnych robotników – jak twierdzi autor, ale równie  w wyniku postanowie

wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy ujednolicenia nazw nale cych do
niego zwi zków polskich z ró nych krajów. Na koniec trzeba odnotowa , e w
zakresie tematyki prasy polonijnej autor nie zanalizowa  zawarto ci tre ci
„Polaka w Danii” i „Polaków w Danii”, poprzestaj c na formalnym ich opisie.
Natomiast warto ciowa jest zamykaj ca rozdzia  próba wyja nienia braku
oddzia ywania pisma „Polacy w Danii” na zewn trz, poza rodowisko polskie
przez unikanie dra liwej problematyki mog cej negatywnie wp ywa  na stosunki
polsko – du skie, jak dyskryminacja Polaków, nauka historii czy religii w
szko ach du skich, itp. (s. 58).

W rozdziale tym wyst pi  te  pewien kontrowersyjny problem pomocy
ze strony w adz polskich w organizowaniu szkolnictwa polskiego w Danii.
Zdaniem Kruszewskiego pomoc Rzeczypospolitej w tej dziedzinie by a zbyt
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pó na i niewystarczaj ca. Tymczasem, przy nieokrzep ych jeszcze strukturach
pa stwa polskiego i gdy jeszcze utrzymywa a si  polska, zarobkowa emigracja
sezonowa (przez dwa lata przed jej zako czeniem), co mia o pewien wp yw na
powstanie i rozwój szkolnictwa polskiego, w 1927 r. polskie Ministerstwo
Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego wydelegowa o pierwsz  polsk
nauczycielk  do Danii, a do czasu drugiej wojny wiatowej przebywa o w niej
ogó em 18 nauczycieli polskich. Wprawdzie w krótkich okresach czasu, lecz
ci le wspó pracuj cych z Poselstwem RP w Kopenhadze. Szkó , w których oni

nauczali autor nie okre li  funkcjonuj c  powszechnie od wtedy do tej pory
nazw  „Szko y Polskie” („De Polske Skoler”)8.

adnych generalnie uwag nie potrzebuje opis katolickiej opieki
duszpasterskiej nad emigrantami, traktuj cy o asymilacyjnych tendencjach
duszpasterzy obcych narodowo ci i  konfliktach pomi dzy nimi a Polakami oraz
o oboj tno ci polskiej hierarchii ko cielnej wobec potrzeb religijnych
emigrantów polskich w Danii, uj ty w rozdziale czwartym opatrzonym tytu em
„Katolicka opieka duszpasterska”, z podpunktami opisu ko cio a katolickiego w
Danii pod koniec XIX w.,  opieki duszpasterskiej nad robotnikami polskimi oraz
próbami organizacji duszpasterstwa polskiego. W rozdziale tym zosta a wiernie
oddana polityka asymilacyjna wobec Polaków do katolickiego ko cio a
du skiego, prowadzona przez duchownych ró nych obcych narodowo ci
(holenderskiej, belgijskiej, niemieckiej, austriackiej) oraz brak ksi y polskich w
Danii w d u szym okresie czasu. Szkoda tylko, e autor nie dotar  do akt
przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnego w Gnie nie, gdzie znajduje
si  dosy  poka ny zbiór dokumentów dotycz cych opieki duszpasterskiej nad
Polakami w Danii. Jedynym w zasadzie b dem w tym rozdziale jest niezbyt
prawid owe umieszczenie w chronologicznie napisanej tre ci pisma Wydzia u
Krajowego wys anego do wszystkich w a cicieli ziemskich z wezwaniem
udzielania pomocy duchownym katolickim pracuj cym w ród Polaków (s. 64), w
lad za F. Klarem, który jego dat  poda  na kilka lat przed powstaniem w 1909 r.

Wydzia u Krajowego9.
Najbardziej warto ciowa cz  pracy Eugeniusza S. Kruszewskiego

zawiera si  w ko cz cej j  charakterystyce procesu adaptacji emigrantów
polskich w Danii w rozdziale pi tym zatytu owanym „Charakterystyka procesu
adaptacji osadników”. Dzi ki oparciu jej na europejskiej, g ównie niemieckiej
socjologii, a nie ameryka skiej, autor ukaza  prawdziwy, nie sztuczny obraz
procesów czenia i dzielenia Polaków ze spo ecze stwem du skim w wielu
aspektach bytowania emigrantów polskich w Danii. Nie dorabia  teorii do

8 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akta osobowe
nauczycieli polskich w Danii. Sygn. 962, 963, 968, 1004, 1053, 1117,  1186, 1204, 1266, 1330,
1359, 1399, 1400, 1431.

9 F. Klar, Polakkerne i Danmark og deres praest H. Deutscher, Kobenhavn 1963.
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opisywanych faktów i zjawisk, lecz w naturalny sposób, w adekwatnym ich
po czeniu, ukaza  ca o  procesów adaptacyjnych polskich osadników w Danii.

Przewijaj cy si  w poszczególnych rozdzia ach pracy w tek liczebno ci
emigracji i reemigracji Polaków do i z Danii autor usi owa  przedstawi  w
kontek cie ogólnej liczby Polaków emigruj cych z Polski do ró nych pa stw
oraz liczb  osób powracaj cych do Polski, od pocz tków emigracji z ziem
polskich w 1871 r. do lat mi dzywojennych.

W publikacji zwracaj  uwag  bogate tre ciowo przypisy umieszczone po
ka dym rozdziale, w których zawarte zosta y bardzo istotne informacje
dotycz ce dziejów Polaków i Polonii w Danii. Dla przyk adu: przypis 36 do
rozdzia u drugiego, w którym autor wymieni  wszystkich przewodnicz cych
Landsudvalget (Wydzia u Krajowego) – od chwili jego utworzenia: E. von
Becka, od 1911 r. – A. Tesdorpfa, od 1929 r. – O. Knipschildta i w latach
1932–1934 – Jensa Willumsena (s. 42). Równie wa na jest te  informacja w
nast pnym 37 przypisie o dyrektorze Landsudvalget – T. Holten – Andersenie,
który poprzednio przez sze  lat pracowa  na terenie Galicji w przemy le
drzewnym i w ada  j zykiem polskim (s. 42). W tym miejscu brak jest jednak
informacji, i  w organizacj  emigracji zaanga owana by a równie  jego
ma onka, co w literaturze o dziejach emigracji polskiej do Danii wywo uje
nieporozumienia, czy organizacj  wychod stwa zajmowali si  m czyzna, czy
kobieta. W ród innych przypisów interesuj ca jest te , w przypisie 31 do
rozdzia u trzeciego, podana za J. Klessensem i G. Nellemannem informacja, e w
pokoju zamieszka ym przez Polaków zawiesili oni na cianie zarówno portret
cesarza Franciszka Józefa, jak i króla du skiego oraz flag  polsk  i du sk
(s. 60). Podobnie sprawa przedstawia si  z przypisami do dalszych rozdzia ów.
Autor z powodzeniem móg  tre  niektórych przypisów umie ci  w ród
w a ciwych tre ci rozdzia ów, wzbogacaj c i urozmaicaj c je o tego typu
interesuj ce informacje, przez co ca a faktograficzna w gruncie rzeczy praca
nabra aby bardziej literackiego charakteru.

Wprawdzie w ksi ce Eugeniusza S. Kruszewskiego przewijaj  si
terminy „organizacja werbunku” oraz „system nadzoru nad emigrantami”, a
nawet po wi cenie osobnego podpunktu („Organizacja naboru si y roboczej”), to
jednak nie wyp ywaj  one z wyboru okre lonej teorii naukowej, lecz z intuicji
badawczej autora. Mimo to opracowanie Kruszewskiego jest bliskie teorii
organizacji zespo ów ludzkich.

Obydwie prace napisane i wydane w Danii przez George’a Nellemanna i
Eugeniusza S. Kruszewskiego znacznie ró ni  si  mi dzy sob . Do badanego
przedmiotu Nellemann podchodzi  w sposób socjologiczny, rzeczowy, natomiast
Kruszewski z bardziej historyczn  orientacj  i bardziej emocjonalnie, cho  i
ksi k  Nellemanna przenika wyczuwalna sympatia dla polskich „buraczarek”.
Obaj badacze – Nellemann i Kruszewski szczegó owo charakteryzowali wybrane
osoby i ogólne po o enie spo eczne emigrantów, z tym e o ile Kruszewski
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bardziej koncentrowa  si  na opisie postaci Polaków i ich sytuacji materialnej
zwi zanej z prac , o tyle Nellemann bardziej rzeczowo ujmowa  charakterystyk
Polaków z punktu widzenia reakcji spo ecze stwa du skiego na ich pobyt w
Danii. Z wyra n  empati  Kruszewski opisywa  emigrantów polskich jako
najni ej op acanych robotników w tym kraju. Z koleii Nellemann w kategoriach
socjologicznych wskazywa  na ich nieco wy sz  pozycj  w spo ecze stwie
du skim.

Profesor Eugeniusz S. Kruszewski kilkakrotnie podnosi  spraw  braku
opieki konsularnej pa stwa polskiego, które do ko ca 1918 r. nie istnia o, za
George Nellemann równie wielokrotnie opisywa  trosk  i zabiegi Królestwa
Danii wokó  polepszenia po o enia w nim emigrantów polskich. W ko cu,
zarówno Kruszewski nigdzie nie wspomina, e Du czycy patrzyli na Polsk
poprzez polskich emigrantów zarobkowych, jak i Nellemann przytacza du sk
opini  spo eczn  o „wybrakowanym elemencie narodu polskiego”, nie za  o jego
reprezentacji.

Profesor Kruszewski jest autorem jeszcze kilku prac o Polakach i Polonii
w Danii. Jedn  z nich stanowi ksi ka: Akcja Kontynentalna w Skandynawii
1940–1945, (Kopenhaga 1993). Opracowanie to jest przyczynkiem do historii
polskiego ruchu oporu w Skandynawii, w szczególno ci w Danii, ukrytym pod
kryptonimem „Felicja”. Organizacja ta by a, obok „Moniki” obejmuj cej Francj
i Belgi  (Szwajcari , Hiszpani  i Portugali ), „Lidii” – Jugos awi , „AK-RU” –
Rumuni  (Turcj ) i „Topaz” – W gry, dosy  istotnym ogniwem Akcji
Kontynentalnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych rz du polskiego na
uchod stwie w Londynie. Zdaniem Jana Libracha, inicjatora Akcji
Kontynentalnej i kierownika na szczeblu centralnym w Londynie – „Organizacja
w Danii, której wybitne zas ugi odda o kilku Du czyków, okaza a si
szczególnie po yteczna dla celów informacyjnych oraz przepracowania dróg
kurierskich dla organizacji krajowych. By a jednak do ko ca zbyt nieliczna, by
podj  si  dzia a  dywersyjnych na wzór przygotowywanych we Francji”10.

Profesor Kruszewski wprawdzie nie dotar  do dokumentów Biura
Centrali Akcji Kontynentalnej z lat 1940–1945 w Londynie, znajduj cych si  w
Instytucie Józefa Pi sudskiego w Ameryce. Natomiast wykorzysta  dokumenty
ród owe przechowywane w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. W.

Sikorskiego w Londynie, dokumenty du skiej Komisji Parlamentarnej oraz
dokumenty b d ce w posiadaniu prywatnych osób. W pracy zwraca uwag
politologiczny j zyk i niepodleg o ciowa terminologia. Narracja w ksi ce
przyj a ró ne formy – od generalizacji na wysokim poziomie ogólno ci je eli
chodzi o genez  i problemy organizacyjne Akcji Kontynentalnej oraz po o enia
geopolitycznego Skandynawii i sytuacj  tamtejszego wychod stwa polskiego –

10 J. Librach, Nota o Akcji Kontynentalnej, „Zeszyty Historyczne”, Zeszyt XXIII, Pary  1973,
s. 164, za E. S. Kruszewski, Polskie tropy nad Sundem i Skagerrakiem, Kopenhaga 2009,
s. 119-124.
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do zwyczajnego, acz bardzo barwnego opowiadania w idiograficznej, w a ciwej
cz ci pracy o akcji „Felicja”, uj tej w literackiej wr cz postaci. Narracja ta
odpowiada w pe ni wymogom intersubiektywnej komunikowalno ci11.

Nast pn  prac  Kruszewskiego jest dwuj zyczne – du skie i polskie
opracowanie o pierwszym i d ugoletnim, du skim duszpasterzu emigrantów
polskich w Danii – ks. Edwardzie Ortvedzie zatytu owana Pastor Edward Ortved
og hans breve til biskop Johannes von Euch fra 1894-1906, (København 2003),
(Ksi dz Edward Ortved i jego listy do biskupa Johannesa von Eucha w latach
1894-1906), z przedmow  biskupa Czeslawa Kozonia – obecnego ordynariusza
Danii. Ksi ka sk ada si  z dwóch cz ci: szkicu biograficznego ks. E. Ortveda –
jego postaci i dzia alno ci oraz jego listów do ówczesnego biskupa Danii – J. von
Eucha w j zyku du skim i ich t umaczenia na j zyk polski. Listy zawieraj
wiadomo ci o zbiórkach funduszy na budow  ko cio a katolickiego w Maribo
prowadzonych na ziemiach polskich przez ks. Edwarda Ortveda, samej budowie
ko cio a i przyleg o ciach, objazdach duszpasterza po skupiskach polskich w
Danii, itp. W listach spotyka si  informacje o liczebno ci emigrantów polskich
na Lolland-Falster i w Maribo, okresu przyjazdu i odjazdu robotników polskich,
liczby wiernych na mszach w., liczbie emigrantów przyjmuj cych komuni  w.,
itp. Opracowanie ko cz  m.in. uzupe nienia, takie, jak: „Dary z Polski dla
ko cio a w Maribo”, „Polscy dobroczy cy ko cio a w Maribo” i „Wykaz osób
oraz miejscowo ci polskich pod zaborami”, które odwiedzi  ks. Edward Ortved.
To opracowanie Kruszewskiego, wprawdzie bardzo warto ciowe, mo e by
przydatne w badaniach nad Polakami i Poloni  w Danii w zasadzie tylko jako
ilustracja prac naukowych nad nimi.

Ostatni  publikacj  Eugeniusza S. Kruszewskiego s Polskie tropy nad
Sundem i Skagerrakiem, (Kopenhaga 2009). Stanowi ona zbiór lu no
powi zanych esejów, u o onych w sposób chronologiczno – problemowy, na
temat dzia alno ci Polaków i Polonii w Danii i w pewnej mierze równie  w
innych krajach skandynawskich. Cz  esejów opatrzona jest aparatur  naukow
(przypisami z zakresu literatury przedmiotu i obja nieniami). S  to g ównie
artyku y, które wcze niej ukaza y si  na amach pism i periodyków naukowych,
zw aszcza w Londynie i Kopenhadze. Obejmuj  one okres od prze omu XIX i
XX w. do najnowszych czasów i po wi cone s  ró norodnej tematyce:
duszpasterstwu w ród emigrantów polskich, polskim stowarzyszeniom, wa nym
epizodom polonijnym podczas pierwszej wojny wiatowej, znanym, a nawet
wybitnym Polakom zwi zanym na krótko b d  te  przez d ugi okres czasu z
krajami skandynawskimi, zagadnieniom drugiej wojny wiatowej, poja ta skiej
problematyce niepodleg o ciowej, wk adowi Polaków do kultury du skiej, itp.

11 Por. E. Later Chody owa, [recenzja], Akcja Kontynentalna w Skandynawii. Eugeniusz
S. Kruszewski, Akcja Kontynentalna w Skandynawii 1940-1945, Kopenhaga 1993, „Archiwum
Emigracji”, R. 2006, z. 1-2 (7-8), Toru  2006, s. 377-380.
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Ksi ka ta posiada znaczne warto ci poznawcze i mo e s u y  jako pewnego
rodzaju wiedza poza ród owa dla dalszych bada  nad Poloni  du sk 12.

W kanonie prac po wi conych Polakom i Polonii w Danii znalaz a si
równie  wydana po miertnie  ksi ka Stanis awy Ko cieleckiej: Dzieje Polonii w
Danii w latach 1892–1940, (Szczecin 1983). Jest to praca habilitacyjna autorki,
powsta a w latach 1973–1978. Jej najwi ksz  zalet  jest umieszczenie tre ci
ci le w schemacie stosowanym w polskich badaniach polonijnych, na który

sk adaj  si  takie elementy, jak: geneza emigracji i organizacja ruchu
emigracyjnego, cechy demograficzne zbiorowo ci, po o enie ekonomiczne i
socjalne emigrantów wraz z prac  zawodow , stosunki ze spo ecze stwem kraju
przyjmuj cego, ycie organizacyjne i spo eczne, opieka ze strony kraju
pochodzenia, oraz adaptacja i asymilacja w kraju osiedlenia. Wszystkie elementy
schematu znalaz y odzwierciedlenie w o miu rozdzia ach pracy S. Ko cieleckiej.
Jednak e schemat ten posiada tylko formalne znaczenie. Mieszcz ce si  w nim
tre ci albo s  zb dne, albo zawieraj  wiele luk, b dów i nie cis o ci.

Stosunki ekonomiczno – spo eczne na ziemiach polskich autorka
przedstawi a od drugiej po owy XIX w. a  do 1938 r. (co sama stwierdzi a w
zdaniu: „Rekrutacja Polaków do prac sezonowych w Danii trwa a przez 47 lat
...”, s. 42), co sprawi o rozci gni cie genezy polskiego ruchu emigracyjnego do
Danii na ca y okres badanego przedmiotu, czyli na osiem lat po definitywnym
ustaniu emigracji w 1929 r., po którym to roku do Danii nie przyby  aden
emigrant polski, a opisywany stan gospodarki polskiej do 1940 r. nie mia
adnego wp ywu na spo eczno  polonijn  w tym kraju. Obok „spó nionego”

kontekstu kraju wychod czego dla zanikaj cego ju  po pierwszej wojnie
wiatowej ruchu z ziem polskich do Danii, uderza brak szerszego opisu

gospodarki du skiej, uj tej zaledwie w kilku zdaniach, wobec obszernego
potraktowania gospodarki europejskiej i ogólno wiatowej. W tej cz ci pracy
razi te  marksistowsko – leninowska terminologia, nadu ywana czasem przez
naukowców w poprzednim systemie (przed 1989 r.).

W pracy Ko cieleckiej wyst pi  b d w ustaleniu pocz tku polskiej
emigracji zarobkowej do Danii, datowany na 1892 r. Faktem jest, e w tym e
roku znalaz a si  w Danii 30. osobowa grupa Polaków, lecz nie by a ona
zorganizowan  „emigracj  buraczan ”13. Zarówno  Nellemann, jak i Kruszewski
za pocz tek emigracji polskiej do Danii uwa aj  1893 r., opieraj c si  w

12 Eugeniusz S. Kruszewski, ur. w 1929 r., od 1968 r. na emigracji w Danii, profesor Polskiego
Uniwersytetu na Obczy nie w Londynie, za o yciel i dyrektor Instytutu Polsko-
Skandynawskiego w Kopenhadze, delegat rz du RP na uchod stwie na terenie Danii, cz onek
Rady Narodowej RP w Londynie, przewodnicz cy Naczelnego Komitetu Wolnych Polaków w
Danii. Patrz: Kruszewski Eugeniusz Stanis aw, w: Honorowa ksi ga nauki polskiej, Warszawa
2001, s. 227.

13 Obszern  wiadomo  o nich zamie ci a wtedy prowincjonalna „Inteligensblad”, a za ni
pozosta e dzienniki du skie. Patrz: Rozmaito ci,  „Przegl d  Emigracyjny”,  R.  III,  nr  22,
15 listopada 1894, s. 21.
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przypadku pierwszego autora na komunikacie Tyske Roepiger paa Westlolland
(Niemieckie buraczarki w Zachodniej Lollandii), zamieszczonym w lokalnej
„Stiftstidende” z 21 kwietnia 1893 r. (nie w „Stiftszeitung” – jak w opracowaniu
Ko cieleckiej).

Dalej, zamiast dokonanego przez autork  historycznego podzia u
organizacji wyjazdów emigrantów   do Danii w trzech okresach: 1892–1914,
1915–1917 i 1920–1929, który wp yn  na niejasny opis organizatorów
emigracji, lepiej by oby scharakteryzowa  j  pod wzgl dem socjologicznym, na:
nieoficjalny, prywatny „system aufseherowski”, uspo ecznienie ruchu
(Towarzystwo Sprowadzania Si y Roboczej dla Rolnictwa w Danii – Foreningen
for Tilvejebringelse af Arbejdskraft for Landbruget i Danmark,  Biuro Polskie –
Polsk Bureau  oraz Polskie Towarzystwo Emigracyjne) i w ko cu
upa stwowienie emigracji (Wydzia  Krajowy dla Cudzoziemskich Robotników
Rolnych – Landsudvalget for Anvendelse af udenlandske Landarbejdere oraz
polski Urz d Emigracyjny przy Ministerstwie Pracy i Opieki Spo ecznej), do
czego dosz am w swoich badaniach14. Uj cie takie by oby w a ciwsze ze
wzgl du na nieregularno ci ilo ciowe emigracji, gdy  w latach 1918, 1919 i w
1922 r. nie przyby  do Danii aden emigrant polski, a w latach pierwszej wojny
wiatowej przyje d a y do niej niewielkie grupy Polaków: w 1915 r. – ok. dwa

tys. osób, w 1916 r. – ok. 1,5 tys. osób, i w 1917 r. zaledwie ok. 400 emigrantów
polskich, wed ug danych akt Archiwum Krajowego Zelandii, Lolland-Falster i
Bornholmu (Landsarkivet for Sjaelland, Lolland-Falster og Bornholm) w
Kopenhadze, a  przytoczonych tak przez Nellemanna, jak i Ko cieleck .

W dalszej cz ci pracy autorka zbytnio umniejszy a port i miasteczko
Gedser na Lolland-Falster na korzy  Kopenhagi jako punktu docelowego
podró y emigrantów polskich do Danii, (Kopenhaga by a zasadniczo miejscem
przezimowywania Polaków). Mylnie te  poda a stwierdzenia o znacznej
ruchliwo ci przestrzennej emigrantów w tym kraju. Polacy na ogó  na sta e
pracowali w tych gospodarstwach, do których przybyli, a do wi kszych
miasteczek przenosili si  dopiero po przej ciu na emerytur . Jednak e
S. Ko cielecka adekwatnie przedstawi a przekszta canie si  polskich emigrantów
sezonowych w sta ych mieszka ców Danii oraz ich awans spo eczny, wskazuj c,
e w latach 1923–1940 Polacy na Lolland-Falster kupili na w asno  264

gospodarstwa, co stanowi o ponad 26 % ogó u sprzedanych wówczas
nieruchomo ci rolnych.

W pracy Ko cieleckiej zas uguje na uwag , nie wyst puj cy u
Nellemanna i Kruszewskiego, wprawdzie krótki, ale wa ny poznawczo opis
czynno ci pracy przy burakach cukrowych. Z drugiej za  strony, w
przeciwie stwie do obu badaczy, autorka przesun a o dziesi  lat do przodu

14 Patrz:  E.  Later  Chody owa, Organizacja polskiego ruchu emigracyjnego do Danii w latach
1892–1929, „Przegl d Zachodni”, R. XXXIX, nr 1, 1983, s. 43-59.
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zrównanie zarobków emigrantów polskich z Du czykami na lata trzydzieste
XX w., a nie dwudzieste XX w., cho  pó niej szeroko opisa a znan  solidarno
polskich emigrantów zarobkowych z robotnikami du skimi w latach
dwudziestych XX w. Autorka pomyli a te  tzw. „Ugod ” z 1920 r. (która jej
zdaniem zrównywa a wynagrodzenie robotników polskich z p acami robotników
du skich), z „Ugod ” wynegocjowan  w 1918 r. przez Zjednoczenie Polaków –
Katolików w Danii z Wydzia em Krajowym, a dotycz c  p ac w sezonie 1919 r.

Do dobrze opracowanych w ksi ce opisu postaw du skich robotników
rolnych, zwi zków zawodowych i socjaldemokracji wobec Polaków mo na
doda , e badania zwi zków zawodowych nad po o eniem robotników rolnych w
1907 r. zbiega y si  z porz dkowaniem spraw  wszystkich ministerstw w
Królestwie Danii, których rezultaty na bie co by y publikowane.

Autorka dobrze te  przedstawi a tendencje asymilacyjne i poczynania
duchownych obcych narodowo ci wobec Polaków.

W „du skiej” cz ci ksi ki, w której Ko cielecka powinna oprze  si  na
du skich  ród ach i materia ach,  wyst puj  liczne b dy wiadcz ce o
nieznajomo ci j zyka du skiego przez autork ; najbardziej rzucaj ce si  w oczy
to okre lenie miary ziemi jako Ton de Land, zamiast tønder land i nie w
przeliczeniu na morgi magdeburskie (s. 53), lecz polskie miary równaj ce si
0,55 ha; ra ce jest równie   okre lenie „Ustawy o Polakach” jako „Pollakloven”
zamiast „Polakloven” (s. 91-93). Ta cz  pracy  wiadczy tak e o niepe nym
wykorzystaniu róde  du skich, symbolicznie tylko z Rigsarkivet (Archiwum
Pa stwowego), jak równie  z Landsarkivet ... (Archiwum Krajowego...), a
opieraniu si  na „Wspomnieniach”, „Pami tnikach”, i opracowaniach „Losu
Polaków w Danii”, zgromadzonych w Archiwum Wydzia u Konsularnego
Ambasady PRL w Danii15. Dalszym uchybieniem w ksi ce jest nieznajomo
du skich prac J. Klessensa, V. Kolby’ego i G. Nellemanna, co wp yn o na
niedostateczne na wietlenie pewnych zagadnie  w niej poruszanych, a
zwi zanych g ównie z du skim przemys em cukrowniczym, a tak e udzia em
strony du skiej (osób i instytucji) w problemach pobytu Polaków w Danii.

Przesadne jest te  twierdzenie autorki, e na podstawie archiwum
zwi zkowego Polonii du skiej odtworzona zosta a dzia alno  szkolnictwa
polskiego oraz praca wydawnicza i kulturalna16 .

Pomimo powy szej uwagi, do najlepiej opracowanych w ksi ce
tematów nale y opis ycia organizacyjnego i spo ecznego Polaków w Danii oraz
opieka nad emigrantami ze strony polskich czynników rz dowych, Rady
Organizacyjnej Polaków z Zagranicy, wiatowego Zwi zku Polaków z

15 Podczas mojej wizyty we wrze niu 1983 r. w Ambasadzie PRL w Kopenhadze, ambasador
o wiadczy  mi, e kierowanej przez niego placówce nie ma adnych materia ów o emigracji
polskiej w Danii.

16 Podczas mojego pobytu w Kopenhadze jesieni  1983 r. nie mog am przeprowadzi  kwerendy w
archiwum Zwi zku Polaków w Danii, poniewa  sk ada y si  na niego trzy jednostki archiwalne.
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Zagranicy oraz Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczy nie. Autorka w
wi kszym stopniu ni  E. Kruszewski ustrzeg a si  przed wyolbrzymianiem
dzia alno ci organizacji polonijnych i opieku czych.

W trafny sposób Ko cielecka podzieli a pod wzgl dem formalnym i
tre ciowym rozdzia  „ ycie organizacyjne i spo eczne Polaków w Danii” na
cztery podpunkty: „Organizacje polskie w Danii”, „Dzia alno  kulturalno –
o wiatowa”, „Polska prasa w Danii” oraz „ czno  Polonii z krajem”. Podobnie
uj a dzia alno  instytucji opieku czych  nad Poloni  du sk , po wi caj c im
osobne podpunkty.

Jednak e poda a zbyt ma o informacji o wp ywach polskich partii
socjalistycznych w ród spo eczno ci polonijnej w Danii. Niezgodne z prawd
jest ponadto twierdzenie, e przed pierwsz  wojn  wiatow  wychod stwo
polskie nie posiada o w asnej organizacji spo ecznej. Istnia o bowiem wówczas,
zw aszcza na Lolland – Falster, kilka zrzesze  przyko cielnych, a Katolicki
Zwi zek Robotników Polskich w Kopenhadze za o ony zosta  nie w 1917 r., ale
w 1913 r. i dzia a  do 1919 r. Negatywna konkluzja o niemo no ci ustalenia
liczebno ci cz onków Zjednoczenia Polaków – Katolików w Danii jest równie
myl ca, poniewa  na amach organu Zjednoczenia – „Polaka w Danii” w latach
1918–1919 w ka dym numerze odnotowywano imiennie liczb  przyjmowanych
cz onków. Niewystarczaj cy jest przy tym opis dzia alno ci organizacji, gdy
(jak autorka sama przyzna a na s. 103) oparty zosta  na kilku pojedynczych
numerach pisma. Trzeba tu doda , e mikrofilmy wszystkich numerów
roczników „Polaka w Danii” z 1918 r. i 1919 r. znajduj  si  zarówno
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, jak i w Bibliotece Narodowej (Det
Kongelige Bibliotek) w Kopenhadze, a Ko cielecka charakteryzuj c to pismo
opar a si  na Archiwum Wydzia u Konsularnego Ambasady PRL w Danii
(s. 129).

W zakresie organizacyjnym powsta ego w 1926 r. Zwi zku Robotników
Polskich w Danii – pó niejszego   (od 1933 r.) Zwi zku Polaków w Danii, S.
Ko cielecka precyzyjnie przedstawi a ich struktur  wraz z formalnymi
przemianami oraz sporz dzi a wykaz 20 miejscowo ci, w których znajdowa y si
siedziby okr gowych organizacji Zwi zku Polaków w Danii, wraz z map , liczb
cz onków stowarzyszonych w poszczególnych okr gach oraz nazwiskami
prezesów okr gów w 1938 r.  Poprzednio ustali a, e w okresie najwi kszego
rozwoju liczebnego organizacji – w 1933 r., zwi zek sk ada  si  z 11 okr gów i
liczy  1,1 tys. cz onków, czyli 9,17 % ogó u 12 tys. Polaków osiad ych w Danii.

W dalszej cz ci autorka dosy  obszernie opisa a dzia alno  kulturalno
– o wiatow  Zwi zku Polaków w Danii, a szczególnie szkolnictwo polonijne.
Skromniej przedstawi a pras  oraz czno  Polonii du skiej z krajem.

Ten ostatni temat podj a omawiaj c szeroko dzia alno  opieku cz
polskich instytucji pa stwowych i spo ecznych. Tematyka ta nie wyst powa a w
literaturze po wi conej Polakom i Polonii w Danii. Pomimo niewystarczaj cego
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opisu oboj tno ci wobec Polaków ze strony pa stw zaborczych, na uwag  w tym
zakresie zas uguj  (m. in. w oparciu o akta Archiwum Akt Nowych w
Warszawie) poczynania Poselstwa RP w kwestiach szkolnictwa, sprowadzania
do Danii polskich ksi y, zakupu gospodarstw rolnych w kraju dla reemigrantów
z Danii oraz pracy kulturalno – o wiatowej; a dalej dwa Zjazdy Polaków z
Zagranicy w 1929 r. i w 1934 r., zorganizowane przez Rad  Organizacyjn
Polaków z Zagranicy, a potem wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy, jak
równie  ich pomoc w akcjach kulturalno – o wiatowych – jak kolonie i obozy
dla dzieci i m odzie y polonijnej zrzeszonej w Zwi zku Polaków w Danii,
dzia alno  Komitetu Pracy Kobiet na rzecz Sekcji Kobiet przy zwi zku,
przekazywanie w latach 1927–1939 ksi ek, podr czników, map i obrazów dla
dzieci polonijnych (cz ciowo z sukcesem wbrew stanowiskom obcych
duchownych) przez polsk , katolick  Opiek  Polsk  nad Rodakami na
Obczy nie, a tak e jej zaanga owanie w wycieczkach Polaków z Danii po
Polsce.

Równie  w tej „polskiej” cz ci pracy autorka pope ni a wiele b dów
zwi zanych z  nazwami i nazewnictwem. Tak np.radca  legacyjny Poselstwa
Polskiego nie nazywa  si  Henryk Malkomone (s. 104), ale Henryk Malhome,
itp. Nast pna rzucaj ca si  w oczy nie cis o  dotyczy okre lenia tzw. wolnego
„ma e stwa po polsku” (s. 117) – („leve på polsk”), które wed ug bada  o.
W adys awa Zdunka CSSR powsta o w Danii jeszcze przed przybyciem do niej
Polaków i posiada angielski ród os ów.

Oparty na wiedzy potocznej, ostatni rozdzia  pracy Stanis awy
Ko cieleckiej o asymilacji i adaptacji Polaków w Danii naznaczony jest na ogó
jej wyobra eniami, nie oparty na adnej teorii, modelu, czy statystyce. Autorka
przeanalizowa a w sposób porównawczy (polsko – du ski) kilkana cie aspektów
ycia Polaków w Danii, takich jak: sposób pracy, ró nice wyznaniowe, ubiór,

domy, przewinienia karalne, uk ady spo eczne pomi dzy pracodawcami a
robotnikami, zak adanie w asnych gospodarstw, nabywanie obywatelstwa,
podzia  obowi zków mi dzy on  a m em, kultura spo ywania posi ków,
wystrój domów, formy grzeczno ciowe,  sposoby sp dzania czasu wolnego,
rozwój intelektualny i j zykowy, wyrobienie spo eczne, zbli enia do
spo eczno ci du skiej, ma e stwa mieszane i danizacja dzieci. Rozdzia  ten
Ko cielecka zako czy a stwierdzeniami o wk adzie Polaków w rozwój
cukrownictwa du skiego i Ko cio a rzymsko – katolickiego w Królestwie Danii.
Jednak e istotn   wad  tre ci o asymilacji i adaptacji Polaków w Danii jest
oparcie si  autorki w du ej cz ci na jednostkowych wspomnieniach i kilku
wywiadach z emigrantami polskimi i uogólnianie przez ni  na tej podstawie
swoich wywodów. Ponadto wbrew stwierdzeniu George’a Nellemanna
g osz cemu, e Polonia du ska (mniejszo  polska wed ug okre leniu autora),
ulokowa a si  na etnicznym polsko – du skim styku spo eczno – kulturowym,
Ko cielecka w ostatnim zdaniu swej ksi ki bezdyskusyjnie stwierdzi a, e
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Polacy w Danii w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego nie ulegli
wynarodowieniu.

Poza rzetelnym przebadaniem i zrekonstruowaniu dzia alno ci Zwi zku
Polaków w Danii oraz problemu opieki czynników rz dowych i organizacji
spo ecznych nad emigrantami polskimi w Danii, co przedstawi am w recenzji
pracy Stanis awy Ko cieleckiej, ksi ka ta niezbyt du o wnios a do gromadzonej
wiedzy naukowej o Polakach i Polonii w Danii17.

Ostatni  licz c  si  pozycj  w zakresie podstawowych opracowa  o
Polakach i Polonii w Danii jest ksi ka Edwarda Olszewskiego, zatytu owana
Emigracja polska w Danii 1893–1993, (Warszawa – Lublin 1993). Jest ona prac
profesorsk  autora. Obejmuje ca e sto lat pobytu w Danii emigrantów polskich
(w podziale na dwie cz ci - 1893–1945 i 1945–1993) i sporz dzona jest z
du ym znawstwem tematu.  Ksi ka odzwierciedla szerok  i gruntown  wiedz
autora o emigracji polskiej, m.in. poprzez zestawienie wszystkich
najwa niejszych publikacji ksi kowych z zakresu historii emigracji polskiej do
ró nych krajów. Stanowi to równie  cenn  wskazówk  zw aszcza dla
pocz tkuj cych badaczy nad Poloni  zagraniczn . Zaraz na wst pie E. Olszewski
trafnie poda  okre lenie emigracji i jako ruchu emigracyjnego i jako emigracji
osiad ej (spo eczno ci imigrantów).

Praca utrzymana jest na ogó  w idiograficznej formie. Uderza w niej
mnogo  nazwisk i yciorysów dzia aczy polonijnych, co sprawia, e stanowi
ona w pewnym sensie wydawnictwo ród owe. Sam autor mia  wiadomo
takiego charakteru swojej pracy. We „Wst pie” bowiem napisa : „Naukowca
razi  te  mo e niekiedy zbyt drobiazgowa faktografia. Ten »b d«
metodologiczny uczyniono wiadomie z dwóch wzgl dów. Po pierwsze, aby
uratowa  fakty przed zapomnieniem, gdy  nikt systematycznie nie gromadzi
dokumentacji i cz  z niej ulega zniszczeniu wraz ze mierci  dzia aczy
polonijnych. Po drugie, ze wzgl du na rocznicowy charakter publikacji, autor
pragn  da  satysfakcj  polskim emigrantom, uchod com i uciekinierom, którzy
pracowali lub pracuj  na rzecz zachowania polsko ci w nowym kraju
osiedlenia”. (s.18). Takie cechy ksi ki by y mo liwe do zrealizowania wskutek
wykorzystania, poza Archiwum Archidiecezjalnym w Gnie nie, róde  z niemal
wszystkich archiwów polskich i polonijnych, dzi ki którym Olszewski móg
przytoczy  mnóstwo tak szczegó owych danych o Polakach i Polonii w Danii.

Za niew tpliw  zalet  pracy nale y uzna  okre lenie przez autora
werbunku jako „systemu aufseherowskiego”, a tym samym zarysowanie
organizacji ruchu emigracyjnego. Szkoda tylko, e tego systemu Edward
Olszewski nie rozci gn  w systemowym uj ciu na nadzór pracy emigrantek
polskich przez „Aufseherów” i organizowanie przez nich du ej cz ci bytowania

17 E. Later Chody owa , [recenzja], Stanis awa Ko cielecka, Dzieje Polonii w Danii w latach
1892–1940, Szczecin 1987, „Roczniki Dziejów Spo ecznych i Gospodarczych”, 1987,
s. 248-253.



296

Polek w Danii. S usznie jednak E. Olszewski przeciwstawi  si  twierdzeniom o
za o eniu Zwi zku Robotników Polskich w Danii przez samych emigrantów,
udowadniaj c, i  wspó dzia a o i po redniczy o w jego powstaniu oraz
dzia alno ci Poselstwo RP w Kopenhadze. Dobrze te  przedstawi
przekszta cenie si  Zwi zku Robotników Polskich w Danii w Zwi zek Polaków
w Danii, szczególnie w kontek cie polityki niepodleg ej Polski uczynienia ze
zwi zku organizacji o charakterze narodowo-chadeckim. Uwypukli  przy tym
hermetyczne zamykanie si  Zwi zku we w asnym kr gu narodowo-katolickim
wraz z centralizacj , pod silnym nadzorem Poselstwa Polskiego. Podkre li
ponadto, i  w Zwi zku Harcerstwa Polskiego i Zwi zkach M odzie y Polskiej
uczestniczy a m odzie  z lepiej sytuowanych rodzin. W pracy Olszewskiego, w
odró nieniu od poprzednich opracowa , przewija si  w tek „danizacji” Zwi zku
Polaków w Danii.  Najpierw jako zwi zku du sko-polskiego, a potem z
cz onkostwem w nim nie tylko Du czyków o polskim rodowodzie, ale tak e
rodowitych Du czyków, ró nie motywuj cych sw  przynale no  do Zwi zku
(ma onkami polskimi, korzy ciami z ulg wizowych czy turystycznych do PRL,
itp.). Te cz ci pracy Olszewskiego o Zwi zku Polaków w Danii zosta y dobrze
opracowane dzi ki wykorzystaniu materia ów z zasobu polskiego Archiwum
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do którego nie móg  dotrze  ani
G. Nellemann, ani E. S. Kruszewski.

Cho  Olszewski nie postawi  w opozycji zwi zkowych „Szkó  Polskich”
wobec szkó  katolickich, w których uczy a si  wi kszo  dzieci emigrantów
polskich, to jednak po wi ci  tym pierwszym wiele rozwa a . Drugim –
katolickim, zgodnie z prawd , przypisa  win  asymilacji dzieci i m odzie y
polonijnej do spo ecze stwa du skiego. W zakresie problemów nauki j zyka
polskiego we w a ciwy sposób podkre li  rol  du skiego ustawodawstwa
szkolnego dla dzieci cudzoziemców. Omówi  te  sytuacj  emigrantów wielu
narodowo ci, którzy w ostatnim wier wieczu XX w. przybyli do Danii. Autor
nie podda  si  presji powszechnie podnoszonego w nauce, a nadu ywanego w
wielu pracach poj cia i teorii „renesansu etnicznego” kolejnych pokole
emigrantów polskich, zjawiska które w latach siedemdziesi tych i
osiemdziesi tych XX w. rozwin o si  w USA i w krajach Europy Zachodniej,
lecz w Danii w ogóle nie zaistnia o.

Dra liwy problem polskiej opieki duszpasterskiej w ród Polaków i
Polonii du skiej sprawi  Edwardowi Olszewskiemu pewne trudno ci. Opis
zjawiska asymilacji emigrantów polskich w Danii przez tamtejszy Ko ció
rzymsko-katolicki bowiem, oparty zosta  w pracy na dokumentach wysokiej
ministerialnej rangi, odzwierciedlaj cych uk ady pa stwowo-ko cielne, a móg by
zosta  uzupe niony na ni szym, realniejszym poziomie, poprzez weryfikacj  z
informacjami z „Polaka w Danii” (1918–1919), czy te  wyst pieniem
Wincentego Ko ucha – lidera Polonii du skiej na I Zje dzie Polaków z
Zagranicy w 1929 r. w Warszawie.
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Trzeba te  zaznaczy , e Olszewski nie dysponowa  wiedz  o tym, e
Polska Misja Katolicka w Danii nie by a oficjalnie uznawana w tym kraju i
przesta a istnie  wraz ze mierci  jej jedynego rektora – o. Jana Szymaszko
CSRR. Fakt ten uwidoczni  si  m.in. w du skim tytule biuletynu „Informacje
Polskiej Misji Katolickiej w Danii”, który w rzeczywisto ci by  inny, a
mianowicie „Informacje dla Polskich Katolików. Informationsblad for Polske
Katolikker”. Na koniec wypada podkre li  wydobycie przez autora trafnego
okre lenia emigrantów ydowskich z Polski jako „obywateli skandynawskich
pochodzenia polskiego narodowo ci ydowskiej”.

Profesor Edward Olszewski jest równie  redaktorem pracy zbiorowej pt.
Polacy w Skandynawii (Lublin 1997), która jest pok osiem naukowym
zorganizowanej przez niego Konferencji Mi dzynarodowej „Emigracja polska w
Skandynawii”. Zgromadzi a ona kilkudziesi ciu specjalistów w tej dziedzinie, a
obradowa a w Lublinie 6-8 listopada 1996 r. w siedzibie Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego. Na tre  publikacji sk adaj  si  g ównie referaty,
opracowane jako artyku y przez E. Olszewskiego, omawiaj ce historyczne i
wspó czesne problemy emigracji polskiej w Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i
Islandii. Praca zosta a wydana równie  w wersji angloj zycznej, zatytu owanej
Poles in Scandinavia.

Profesor Olszewski wyda  tak e mniejsz  publikacj  pt. Polskie
Stowarzyszenie w Danii. Polsk Forening i Danmark. Ognisko 1983–1993
(Lublin-Kopenhaga 1993), a w kilka lat pó niej wraz z Ann  ledzianowsk
ksi k  pt. Polskie Stowarzyszenie w Danii. Ognisko 1983–1998 (Lublin-
Kopenhaga 1998).

Z kolei praca Antoniego Gizy zatytu owana Ch opi polscy na wyspach
du skich (1893–1939), (Szczecin 1999), ma charakter bardziej popularyzatorski
ani eli naukowy. Poza krótkim wst pem, zako czeniem, bibliografi  i
ilustracjami, sk ada si  z sze ciu rozdzia ów pt.: 1. Uwagi o materia ach
dotycz cych emigracji polskiej w Danii, 2. Ch opi polscy na Falster, 3. Ch opi
polscy na Lollandzie, 4. Ch opi polscy na Fionii i Landelandzie, 5. Wokó
emigracji zarobkowej na Zelandii, 6. ycie religijne ch opów polskich na
Wyspach Du skich. We Wst pie autor napisa : „Celem pracy nie jest
przedstawienie ca o ci problematyki ycia i pracy polskich emigrantów /.../,
gdy  prze ledzenie wszelkich szczegó ów z tym zwi zanych by oby niemo liwe.
Kilka lat temu w Polsce zosta a wydana monumentalna ksi ka Edwarda
Olszewskiego pt. Emigracja polska w Danii 1893–1993 /.../.  Autor niniejszej
monografii wnosi do tego tematu jedynie pewne nowe aspekty, niektóre
poszerza, a ca o  polega na porównaniu terytorialnym, gdy  warunki ycia i
pracy Polaków na obszarze Danii nie by y jednolite”. (s. 7).

Nie yj cy ju  profesor Giza pope ni  jednak przynajmniej cztery
kardynalne b dy. Z uwagi na dominacj  dziewcz t i m odych kobiet w
emigracji, których by o oko o 80 %, nieadekwatny jest przede wszystkim tytu  i
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rozdzia y pracy. Konstrukcja tre ci (rozdzia ów) sporz dzona zosta a w sztuczny
sposób, wed ug geograficznego podzia u Danii, z pomini ciem tak istotnych dla
pobytu g ównie Polaków p ci m skiej na Jutlandii i Bornholmie. Kompleks wysp
Lollan-Falster, cznie traktowanych, a nie osobno, wyró nia  si  w ród innych
regionów Danii. A  oko o 90 % emigrantów zatrudnionych by o w rolnictwie,
g ównie przy uprawie buraków cukrowych, a nie jak stwierdza  autor – w
przemy le rolno-spo ywczym. W latach pierwszej wojny wiatowej emigracja
sezonowa przekszta ci a si  w sta . W uj ciu tematu przez Antoniego Giz
„rozmyta” zosta a ca a specyfika polskiej emigracji zarobkowej do Danii w
latach 1893–1939 (a zasadniczo do 1929 r.). W rozdzia ach ksi ki znajduje si
tak e wiele powtórze .

Z czyni cej du e wra enie charakterystyki materia ów o emigracji
polskiej do Danii wynika jednak, e w ród archiwaliów ko cielnych autor nie
obj  kwerend  dokumentów z „polskiego” ko cio a w. Anny na Amager w
Kopenhadze, jak równie  archiwaliów z Archiwum Pa stwowego (Rigsarkivet))
oraz Archiwum Krajowego Zelandii, Lolland-Falster i Bornholmu (Landsarkivet
for Sjaelland, Lolland-Falster og Bornholm), a w Bibliotece Narodowej (Det
Kongelige Bibliotek) przejrza  tylko polskoj zyczne materia y18. Pomimo tego,
na uwag  zas uguje podany w rozdziale trzecim opis Lolland-Falsters
Stiftsmuseum (s. 41-42).

Twierdzenie A. Gizy, i  Nykøbing F. nie dorównywa  Maribo i Nakskov
jest nieprawdziwe, poniewa  wszystkie te trzy miasteczka na Lolland-Falster
tworzy y w równym stopniu matecznik Polonii du skiej.

W ród elementów zwi kszania u ytków rolnych autor nie wymieni
melioracji, a zw aszcza nie opisa  faktów uzyskiwania ziemi wydartej morzu
przez obwa owanie i wypompowanie wody. Zb dne s  te  w poszczególnych
rozdzia ach opisy przemys u przetwórczego i spo ywczego w Danii, w którym
pracowa a znikoma ilo  emigrantów polskich, a nie ich wi kszo . Autor w
jednym z fragmentów swej pracy pomyli  dzia ania „Aufseherów” z
plantatorami, a „Ustaw  o Polakach” nazywa  „prawem polskim”, nie
przytaczaj c jej oryginalnej, ca o ciowej, du skiej nazwy.

Z kolei jednak Antoni Giza z du ym znawstwem scharakteryzowa
dzia alno  Zjednoczenia Polaków-Katolików w Danii/Skandynawii, a zw aszcza
stosunek Du czyków do organizowania si  emigrantów polskich. W podobny
sposób podniós  dzia alno  Julii Urszuli Ledóchowskiej w 1916 r. w Danii.

Z tre ci ksi ki wynika z innej strony, i  A.Giza nie dysponowa  wiedz
o w a ciwej pracy emigrantek polskich na plantacjach buraczanych. W
mleczarniach natomiast pracowa y przede wszystkim emigrantki, tylko ma a
cz  m czyzn z emigracji polskiej w rze niach i bekonarniach. Autor dopiero

18 Patrz: E. Later-Chody owa, Polonika imigracyjne w zbiorach archiwów kopenhaskich, „Przegl d
Zachodni”, R. XLI, nr 4, s. 138-148.
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w zako czeniu skonstatowa , e warunkiem rozwoju rolnictwa du skiego sta  si
rytmiczny dop yw si y roboczej do prac polowych przy uprawie buraka
cukrowego i pastewnego, a potem do wszelkich innych zaj  rolniczych,
wreszcie do przemys u rolno-spo ywczego i w ko cu tak e do miejskiego
przemys u fabrycznego.

W ksi ce Gizy najlepiej opracowana jest opieka duszpasterska i
spo eczna ksi y katolickich nad emigrantami polskimi, przewijaj ca si  w
kolejnych rozdzia ach, jak i uj ta w rozdziale osobnym, ko cowym. Jednak e i w
nim autor nie ustrzeg  si  od b dów, podaj c za G. Nellemannem (!)
tysi ckrotne liczby Polaków przebywaj cych w Danii – od 260 tys. do 326 tys.
(s. 62-63), podczas gdy w szczytowym momencie emigracji by o ich tylko ok.
12,5 tys.

W pracy brak jest omówienia kilku wa nych kwestii, m.in. dzia alno ci
sekcji zagranicznych polskich partii socjalistycznych, a tak e udzia u du skich
socjaldemokratów w zbiorowo ci polonijnej, na co wskazuje recenzent tej
publikacji19.

Przegl d literatury o dziejach Polaków i Polonii w Danii zamykaj  prace
profesora Boles awa  Hajduka. Opublikowa  on kilka warto ciowych prac na ten
temat, a zw aszcza takie, jak: Polskie wychod stwo sezonowe do Danii i jego
reemigracja w latach 1918-1931 („Komunikaty Instytutu Ba tyckiego”, 1983,
z. 35), Dzia alno  polskich organizacji w ród emigracji zarobkowej w Danii w
latach 1909–1919, (tam e, 1984-1985, z. 36-37); Zwi zek Robotników Polskich i
Zwi zek Polaków w Danii w latach 1925–1939, (tam e, 1986–1987, z. 38-39);
oraz Polskie migracje zarobkowe do Skandynawii w latach 1892–1940,
(„Rocznik Gda ski”, 1997, z. 2).

W artyku ach zamieszczonych w „Komunikatach Instytutu Ba tyckiego”
autor omówi  stan bada  nad emigracj  polsk  i Poloni  w Danii, organizacj
emigracji wraz z jej instytucjami oraz opiek  prawn  nad Polakami ze strony
pa stwa du skiego. Stosunkowo ma o miejsca po wi ci  reemigracji Polaków z
Danii, niemniej w tre ci pierwszego artyku u i w a ciwym jego fragmencie uj
sens powrotu emigrantów do ojczyzny w celu zakupu gospodarstwa. W
nast pnych artyku ach scharakteryzowa   organizacje polskie w Danii.

I tak, w jednym z nich znajduje si  – niespotykany dot d w literaturze,
opis dzia alno ci w Danii: Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy,
Polskiej Partii Socjalistycznej-Lewica oraz Polskiej Partii Socjalistycznej–
Frakcja Rewolucyjna; a dalej: Katolickiego Zwi zku Polskich i Ruskich
Robotników Rolnych, Katolickiego Zwi zku Robotników Polskich w
Kopenhadze, Zjednoczenia Polaków–Katolików w Skandynawii oraz Polskiego

19 Patrz: B. Hajduk, [recenzja], Antoni Giza, Ch opi polscy na wyspach du skich (1893–1939),
Szczecin 1999, „XV Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego” 1999/2000, Kopenhaga 2000,
s. 63-69.
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Towarzystwa dla Importu i Eksportu. Dzia alno  tych organizacji B. Hajduk uj
w szerokim kontek cie du skich stosunków i uwarunkowa .

Trzeci artyku  po wi ci  dzia alno ci Zwi zku Robotników Polskich –
pó niejszemu Zwi zkowi Polaków w Danii i ich organom, jak równie
dzia alno ci polonijnej Poselstwa RP w Kopenhadze oraz pomocy
Rzeczypospolitej Polskiej dla zorganizowanej Polonii w Danii. Uderza w nim
drobiazgowo  w przedstawieniu dzia alno ci tych podmiotów.

Na uwag  w artyku ach Boles awa Hajduka zas uguje wykorzystanie
pierwszorz dnych materia ów ród owych z naczelnych du skich i polskich
archiwów, a g ównie z Rigsarkivet (Archiwum Pa stwowego) w Kopenhadze
oraz z polskiego Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Artyku y te oparte s
równie  na zasadniczo kompletnej, du skiej i polskiej literaturze. Stanowi  one
przyk ad rzetelnych opracowa  problemów emigracji polskiej i Polonii w Danii.

Ko cowym, bardzo warto ciowym uzupe nieniem literatury dotycz cej
Polaków  i  Polonii  w  Danii  jest  artyku  W adys awa  Zdunka  CSSR,
Duszpasterstwo Polaków w Danii (1893–1978), („Studia Polonijne”, T. 5, 1983).
Po  naszkicowaniu dziejów emigracji polskiej do Danii w trzech kolejnych falach
(zarobkowej w latach 1893–1930, politycznej w latach 1938–1958 i
narodowo ciowej w latach 1968–1975), sytuacji ekonomicznej i spo ecznej oraz
ycia religijnego, autor nakre li  dzia alno  duszpastersk  w ród Polaków w

latach 1893–1950 (do czasu powstania Polskiej Misji Katolickiej w Danii) –
ró ne formy pracy duszpasterskiej, dzia alno  ksi y obcych i polskich oraz
prac  sióstr zakonnych, a tak e wspó czesne duszpasterstwo polskie: stan
osobowy i o rodki duszpasterstwa polskiego. Artyku  ten napisany zosta  na
podstawie nie tylko informacji zawartych w pracach du skich autorów, ale te
w asnych do wiadcze  z opieki nad emigrantami polskimi w Danii.

Prace sk adaj ce si  na kanon pi miennictwa naukowego o Polakach i
Polonii  du skiej  s  bogato  ilustrowane,  a  ksi ki  G.  Nellemanna  i  E.  S.
Kruszewskiego zawieraj  po kilka za czników – m.in. teksty „Ustawy o
Polakach” oraz kontraktów pracy.

Oprócz omówionych ju  prac, znacznym oparciem dla ustalania danych
o emigracji polskiej w Danii mog  by  dwa podr cznikowe opracowania: A.
Mytkowicza, Powstanie i rozwój emigracji sezonowej, (Kraków 1917) oraz J.
Oko owicza, Wychod stwo i osadnictwo polskie przed wojn  wiatow ,
(Warszawa 1920). Ich przydatno  do dalszych bada  jest znacz ca, gdy
autorzy byli polskimi urz dnikami emigracyjnymi. U yteczna mo e by  równie
pozycja „Wychod stwo polskie w poszczególnych krajach. Materia y
opracowane na podstawie sprawozda  konsularnych przez Referat Emigracyjny
w Wydziale Administracyjno-Paszportowym Departamentu Konsularnego
MSZ”, Warszawa 1926, jak te  referat prezesa Zwi zku Polaków w Danii – W.
Ko ucha, Wychod stwo polskie w Danii, w: Pami tnik I-go Zjazdu Polaków z
Zagranicy, Warszawa-Pozna -Kraków 1929.
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Du skie katalogi „polskich” materia ów w muzeach i archiwach Danii,
autorstwa E.-M. Boyhus, Polakkerne på Lolland-Falster,  (Polacy na Lolland-
Falster), Lolland-Falsters Stiftsmuseum vejledninger, b.m.w., 1967 i 1977;
E. Juhla, Polakkerne på Koldingegnen (Polacy z okolic Koldyngi), Kolding 1974;
oraz M. Mogensena, Fremmed arbejdskraft i Danmark før 1. verdenskrig. En
arkivudstilling,  (Obca si a robocza w Danii przed pierwsz  wojn  wiatow .
Wystawa archiwalna), (København 1977), mog  s u y  przysz ym badaczom
polonijnym jako forma wiedzy poza ród owej. Podobn  rol  spe nia katalog z
wystawy w Gda sku w 1993 r.: Dziewcz ta z Galicji, Oddzia  Etnografii
Muzeum Narodowego w Gda sku i Du ski Instytut Kultury w Gda sku, Gda sk
1993.

Podstawowe informacje o emigracji polskiej w Danii mo na zaczerpn
równie  z artyku ów o wysokim stopniu wiarygodno ci, autorstwa osób
pozostaj cych w bliskich kontaktach z Polakami w Danii, a wi c franciszkanina
J. P. Klessensa, Mine polakminder fra Lolland-Falster, (Moja pami  o Polakach
z Lolland-Falster), „Lolland-Falsters Historiske Samfunds Arbog”, t. 36.
Nykobing F., 1949; przewodnicz cego zarz du cukrowni w Maribo –
V.Kolbye’go, Svensk og polsk Arbejdskraft til Lolland-Falsters Roemarker,
(Szwedzka i polska si a robocza na polach buraczanych na Lolland-Falster),
„Lolland-Falsters Historiske Samfunds Arbog”, t. 37, Nykobing F., 1950; oraz
redemptorysty F. Klara, Polakkerne i Danmark og deres praest Heinrich
Deutscher CSSR 1882-1957,  (Polacy w Danii i ich ksi dz Heinrich Deutscher
CSSR 1882–1957), (Kobenhavn 1963). Warto  tych prac nie podlega dyskusji,
gdy  zosta y opracowane na podstawie statystyki z cukrowni oraz róde
ko cielnych, poparte znajomo ci  praktyki.

Wprawdzie starszej daty, ale pomocne w ko cu dla bada  polonijnych
mog  okaza  si  dwa artyku y bibliograficzne W. Chojnackiego: Materia y do
bibliografii Polonii du skiej, („Przegl d Zachodni”, R. XXX, nr 2, 1974) oraz
Stan i potrzeby bada  nad Poloni  du sk , (tam e, R. XXXIII, nr 5-6, 1977).

* * *

Dokonany powy ej przegl d literatury na temat dziejów Polaków i
Polonii w Danii w latach 1893–1993, celowy w sytuacji podejmowanych ostatnio
przez m odych badaczy studiów nad Poloni  du sk  jakby na „pustym polu”,
mo e  z powodzeniem s u y  im do nowatorskich bada , opartych o najnowsze
koncepcje teoretyczne i wspó czesny warsztat metodyczny.
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El bieta Later Chody owa

Przegl d literatury na temat dziejów Polaków i Polonii w Danii

Review of the literature on the history of Poles and Polonia in Denmark

S owa kluczowe: literatura, Dania, Polonia, Skandynawia

Key words: literature, Denmark, Polonia, Scandinavia

Streszczenie

W artykule przedstawione s  najwa niejsze publikacji dotycz cych tematu
Polaków i Polonii w Danii. Polska diaspora w Skandynawii nale y do dobrze
zorganizowanych, lecz wci  ma o znanych w kraju. Mimo to co roku powstaj
nowe publikacje na temat dziejów Polonii du skiej.

Summary

In the article there are presented publications concerning Poles and Polonia in
Denmark. The Polish diaspora in the Scandinavia belongs to well organized but
still little known in Poland. Nevertheless, every year new articles and books on
the history of the Danish Polonia are published.



Wies aw Kukla

HARCERSKIE GAZETKI INTERNETOWE
WYDAWANE NA OBCZY NIE

Umiej tne wykorzystanie mo liwo ci Internetu jest obecnie dla skautów
i harcerzy wielkim wyzwaniem. Internet potrafi umo liwi  kontakt, mimo braku
osobistego spotkania si . Prze amuje tak e bariery komunikacyjnej odleg o ci.
Sie  daje mo liwo  niemal natychmiastowych konsultacji i wymiany pogl dów
na interesuj ce tematy. Dla badaczy historii i tradycji skautingu Internet mo e
sta  si  rozleg  skarbnic  wiedzy i ciekawych opracowa  popularnych
i naukowych, pod warunkiem, e w jego zasobach znajd  si  warto ciowe ród a
i informacje1.

Miernikiem wzrostu zainteresowania Internetem przez dzia aczy
harcerskich s  wiatowe Skautowe Jamboree w Internecie (Jamboree-on-the-
Internet JOTI), organizowane co roku w trzeci weekend pa dziernika. Pierwsze
JOTI odby o si  w dniach 18-19 pa dziernika 1997 r., dok adnie w 40. lecie
Jamboree on the Air (JOTA), stanowi cego forum wiatowych skautowych
kontaktów krótkofalowych. Ostatnie JOTI odby o si  w dniach 15-16
pa dziernika 2011 r. po raz pi tnasty.

Wykorzystanie techniki internetowej stwarza nieograniczon  mo liwo
publikowania popularnych od dawna gazetek harcerskich redagowanych na
wszystkich szczeblach organizacyjnych, pocz wszy od dru yn, niekiedy
zast pów, a sko czywszy na strukturach kierowniczych. Jednak e obserwowanie
tej dzia alno ci nie jest atwe, g ównie z powodu niestabilnych zasobów
niektórych serwerów sieciowych i samych komputerów, a tak e trudno ci
w uzyskaniu szczegó owych informacji wydawniczych. Autor niniejszego
artyku u nie bez l ku podj  si  pierwszej próby wyszukania i omówienia,
zgodnie z tytu em, gazetek harcerskich obecnych w Internecie.

1  A.  F.  Baran, Internet jako nowe ród o bada  Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami
kraju,  w:  M.  Szczerbi ski  (red.), Organizacje polonijne. Dzieje, wspó czesno , perspektywy.
Prace naukowe, Tom 2, Gorzów Wlkp. 2001, s. 149-165.
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I. Gazetki internetowe „samodzielne”

Stanowi  je pozycje opatrzone tytu em, z konsekwentnym podaniem
kolejnego numeru i rocznika, wydawcy i redaktora/redaktorów. Po wydruku
stanowi  zbiór podobny do „papierowej” formy czasopisma.

1. „Kronika harcerska. Z dzieckiem swoim rozmawiaj po polsku
i przeka  mu polskie tradycje”
Chicago IL, USA
Wydawca: Polish Scouting Organization of Illinois
Redaktorzy: hm. Boles aw Marczuk (1962–1963), hm.hm. Jerzy i Pelagia
Bazylewscy (1964–2001), zespó  pod kierunkiem hm. P. Bazylewskiej
(2001–2010), nast pnie od 209,2/2010 pod kierunkiem hm. Barbary Cha ko.

Lokalne pismo wydawane w Chicago od 1962 r. nieprzerwanie do roku
2010. Pocz tkowo by a to cotygodniowa kolumna na amach „Dziennika
Chicagoskiego” oraz „Dziennika Zwi zkowego (Zgoda)”. W 1991 r. (nr 1 – maj-
czerwiec) rozpocz to wydawanie samodzielnego drukowanego czasopisma,
ukazuj cego si  regularnie co miesi c. Do chwili obecnej ukaza o si  215
numerów dwustronicowych, niekiedy czterostronicowych. W roku 2002 od
numeru 128,5/2002 rozpocz to umieszczanie ka dego numeru w Internecie a  do
numeru 215,8/2010. W 2008 r. umieszczono na stronie internetowej wykaz
numerów archiwalnych od 1,8/1991 z tym, e od nr 65,5-6/1996 mo na je pobra
i wydrukowa 2. Komplet pisma zawiera dokumentacj  pracy harcerskiej
w Chicago przez okres pó wiecza.

2. „100 lat. Harcerska gazetka internetowa”.
Londyn, Wielka Brytania
Wydawca: Organizacja Harcerek ZHP pgK,
redaguje zespó  pod kierunkiem Anny widnickiej.

Pismo internetowe „100 LAT” dostarcza o informacji przygotowuj cych
Jubileusz Stulecia Harcerstwa Polskiego w roku 20103.  Motto  pisma: „Sto lat”
wita serdecznie wszystkich, którzy chc  z nami przygotowa  si  do wi towania
stulecia Harcerstwa! Od 2007 r. wydano 9 numerów tego pisma: nr 1, listopad
2007 – Okres pocz tków ruchu harcerskiego 1909-1920; nr 2, kwiecie  2008 –
Harcerstwo II. Rzeczypospolitej 1920–1939; nr 3, czerwiec 2008 – Harcerstwo
w II. Wojnie wiatowej w Kraju i poza granicami 1939–1945; nr 4, listopad 2008
– Harcerstwo w Kraju i poza granicami 1944–1991. Emigracja
Niepodleg o ciowa i Polska Ludowa; nr 5, kwiecie  2009 – Patron harcerstwa,

2  Adres strony internetowej: http://www.zhp.us
3  Adres strony internetowej: http://zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka
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nasze instruktorki, nasze hufce; nr  6,  czerwiec  2009  – Zuchy-czuj! yciorysy
wspó twórców ruchu zuchowego; nr 7, listopad 2009 – 100 lat s u by Bogu
i Polsce; nr 8, kwiecie  2010 – „Twórzmy wielkie silne i pot ne rami , które si
nie ugnie i nigdy nie z amie”; nr 9, listopad 2010 – wydanie pozlotowe, zawiera
m.in. spis tre ci wszystkich numerów. Warto przeczyta  podsumowanie
redakcyjne: E-gazetka zdopingowa a nas do zebrania i umieszczenia w wiatowej
sieci informacyjnej zestawu dokumentów, materia ów programowych
i wskazówek metodycznych… Bardziej jednak ni  sam materia  zebrany w
e-gazetce cieszy nas wspania e do wiadczenie wspó pracy druhen ze wszystkich
naszych Chor gwi… Gazetka ta nie jest internetow  wersj  „papierowej” gazetki,
lecz rozbudowan  stron  internetow  zawieraj c  linki wielotematyczne.

3. „Harcerskie Wie ci”. Gazetka Zwi zku Harcerstwa Rzeczypospolitej
w Kanadzie – ZHR Polish Scouts of Kanada
Richmond Hill, ON Kanada
Wydawca: ZHR w Kanadzie
Zespó  redakcyjny: Lucyna Modzelewska (1996–2000), Jolanta Huebner
(2001–2005), Ewa oszeniaGruszczy ska, Anna Stapf, ukasz Ludwiczak
(2006), Ewa Gruszczy ska, Zdzis aw Mercik, Piotr Huebner (2007–2008), Ewa
Gruszczy ska, Anna Surowiec, Piotr Huebner (2009–2010).

W latach 1998–2005 wydano 47 numerów w formie „papierowej”. Od
2006 r. cz  numerów znajduje si  na stronie internetowej4. Do 2010 r. wydano
dziesi  numerów. Ponadto jako strona znajdowa o si  w latach 2008-2009
w „GAZETA. Dziennik Polski w Kanadzie”. Pismo jest bogato ilustrowane
ciekawymi fotografiami.

4. „Biuletyn Informacyjny”
Wilno, Republika Litewska
Wydawca: Zarz d ZHPnL[itwie]
[nie podano nazwiska redaktora]
Pierwszy numer tego pisma ma dat  20 kwietnia 2008 r. We wst pniaku

redakcyjnym czytamy: Biuletyn ma s u y  nam wszystkim. …Chodzi wi c o to, by
biuletyn ten by  ród em przep ywu informacji. Znajd  si  w nim decyzje
Zarz du, rozkazy Naczelnictwa, og oszenia i inne ciekawe rzeczy.. Ostatni znany
autorowi 13 numer tego pisma ukaza  si  z dat  14 lutego 2010 r. Pismo
zawiera o rozkazy oraz wiadomo ci organizacyjne. Brak informacji dotycz cych
ewentualnego równoleg ego wydawania wersji „papierowej”. Obecnie nie udaje
si  dalsza obserwacja jego losów, nie ma tego pisma w Internecie.

4  Adres strony internetowej: http://www.zhr-kanada.org
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5.  „Zapa  skautowy. gaZetHP”
Whiteford, Maryland, Stany Zjednoczone
Wydano na VII wiatowym Zlocie ZHP w Broad Creek Camp, Whiteford,
Maryland w 2006 r.
Zespó  redakcyjny: Kasia Mrukowicz, Renata Ba kowska, Ela Wojtkowska,
Asia Babel, Marek Olech, Magda Adamczyk

Jest to przyk ad gazetki okoliczno ciowej wydawanej w czasie trwania
zlotu (29 lipca – 12 sierpnia). Ukaza y si  cztery numery: nr 1 – wtorek 1
sierpnia i prawdopodobnie ostatni nr 4 – roda 9 sierpnia 2006 r. Jednocze nie z
wersj  „papierow ” umieszczano gazetk  na stronie internetowej zlotu. W tre ci
obok aktualnych informacji jest du o m odzie czego humoru5.

6. „Co Nowego? Gazetka Referatu Harcerek w Kanadzie”
B.m.w. [Kanada]
Wydaje: [ZHP pgK] Referat Harcerek w Kanadzie
Zespó  redakcyjny: Anna Paczy ska-Danilkow, Monika Karska-Emin, Agata
Starczyk, Aleksandra Grygorczyk

W latach 2004–2008 wydano jedena cie numerów umieszczonych
w Internecie6: 2004 – grudzie ; 2008 – kwiecie  (ostatni dost pny). Zeszyty nie
by y numerowane. W tre ci dominuj  tematy techniczno-organizacyjne. Autor
nie ma informacji czy by y jednocze nie wydania „papierowe”.

7. „Podhalanie. Informator obwodu Wiktoria”
Victoria, Australia
Wydaje ZHP Zarz d Obwodu Wiktoria
Redaktor: Ewa Malinowska

Dwumiesi cznik „Podhalanie” wydawano drukiem od 2002 r. W latach
2008-2009 udawa o si  pobra  kilka numerów umieszczonych w Internecie7.
Pismo ma dwie strony, znakomicie wykorzystanych edytorsko. Zawiera
wiadomo ci organizacyjne oraz zwi z e notki okoliczno ciowe i historyczne.
Znaczna, wcze niejsza cz  pisma mia a jedynie wydania „papierowe”. Brak
informacji dotycz cych dalszych losów pisma.

I. Gazetki internetowe stanowi ce strony w gazetach polonijnych

Wa n  form  przekazywania informacji harcerskich stanowi korzystanie
z amów pism polonijnych, obserwowane g ównie w Chicago, USA („Kronika

5  Wyszukiwarka Google: Zapa  Skautowy USA.
6  Wyszukiwarka Google: Co Nowego? Harcerki Kanada.
7  Wyszukiwarka Google: Podhalanie Victoria ZHP .
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Harcerska” ukazywa a si  w latach 1962–2000 kolejno na amach „Dziennika
Chicagowskiego” oraz „Dziennika Zwi zkowego”) oraz w Toronto, Kanada
(„Kronika Harcerska” ukazuj ca si  w latach 1959–2006 na amach
„Zwi zkowca” a nast pnie „G osu Polskiego – Gazety Polskiej”). Oczywi cie
wymienione gazetki nie by y osi galne w Internecie. Jedynie niektóre z gazet
polonijnych maj  wspó cze nie bie ce archiwum internetowe co daje mo liwo
ledzenia tych publikacji.

1. „Czuwaj! Gazeta Harcerska” na amach Kuriera Wile skiego.
Dziennik Polski na Litwie

Redagowana przez zespó  Zwi zku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

W dniu 24 listopada 2006 r. ukaza  si  pierwszy numer gazetki
„CZUWAJ! Gazeta Harcerska”, jako oddzielne dwie strony, niekiedy cztery, na
amach wymienionej gazety. Wydawana jest regularnie dwa razy w miesi cu, co

drugi pi tek. Roczniki 2007, 2008, 2009, 2010 oraz z roku 2011 s  dost pne w
internetowym archiwum gazety8. Aktualnie ukaza o si  sto numerów. Zakres
tematów poruszanych w tej gazetce jest bardzo szeroki. Od ogólnej prezentacji
zasad dzia ania ruchu skautowego, przez sta  trosk  o doskonalenie organizacji,
szkolenie zast powych i dru ynowych, po opisy obozów, wycieczek, kursów.
Liczne s  fotografie. Jednoczesne ukazywanie si  tekstów w gazecie
„papierowej” i mo liwo  uzyskiwania wersji internetowej daje wyj tkowo
szeroki dost p czytelniczy.

2. „Czuwaj!” strona na amach Kuriera Galicyjskiego (niekiedy bez
osobnego nadtytu u)
Siedziba redakcji w Stanis awowie (Iwano-Frankowsk) oraz we Lwowie,
Ukraina
Od 2007 r. na amach tego dwutygodnika pojawiaj  si  strony o tematyce

harcerskiej, jednak e nieregularnie. Nie maj  adnej numeracji. Autorami s
instruktorzy Harcerstwa Polskiego na Ukrainie lub dziennikarze. Tematyka
publikacji dotyczy bie cych wydarze  organizacyjnych, czasami s  artyku y
historyczne. Trudno ci w ledzeniu tych publikacji polegaj  na braku
regularno ci w ich ukazywaniu si 9.

II. Samodzielne strony internetowe

Wykorzystanie mo liwo ci technicznych Internetu pozwala na tworzenie
rozbudowanych stron internetowych, które formalnie nie maj  charakteru

8  http://kurierwilenski.lt/archiwum (1 pa dziernika 2011).
9  http://www.duszki.pl/kuriergalicyjski/artykuly (1 pa dziernika 2011).
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gazetki. Przyk adem takiej struktury by a gazetka „100 Lat. Harcerska gazetka
internetowa” (patrz wy ej), która mia a wprawdzie tytu  i kolejn  numeracj , lecz
sposób jej konstrukcji zawieraj cej linki do wielu stron tematycznych, nie by by
mo liwy w formie przypominaj cej strony gazetowe. Mo na j  uwa a  za swego
rodzaju form  przej ciow . Na ile jest to mo liwe dla laika, jakim jest autor,
s dz , e ju  w niedalekiej przysz o ci w miar  opanowania z o onych
problemów technicznych, b dzie dominowa  odchodzenie od umieszczania
w Internecie statycznych form „gazetowych”.

1. Strony internetowe Wile skiego Hufca Maryi im. Pani
Ostrobramskiej (WHM)10

Istniej ca od 1995 r. organizacja harcerska, dzia aj ca niezale nie od
ZHP na Litwie, wydawa a od 1995 r. gazetk  zatytu owan  „Szara Lilijka”.
Zasadniczo by a to strona w kilku gazetach polonijnych w Wilnie. Od kilku lat na
stronie internetowej WHM mo na by o obserwowa  jej stopniowe
rozbudowywanie. Obecnie zawiera ona oprócz bie cych tekstów ilustrowanych
seriami kolorowych fotografii, archiwum wszystkich artyku ów opublikowanych
od marca 2005 r. oraz link „ksi ki harcerskie”. Znajdujemy tam ca
biblioteczk : trzy ksi ki – pe ne teksty: Próby wodzów, Leopolda Undeheuera,
Harce m odzie y polskiej, E. Piaseckiego i M. Schreibera, zbiór Gaw d (bez
podania autora?); 19 pozycji poradników metodycznych o szerokim spektrum
tematycznym oraz 5 piewników. Ponadto szereg zmieniaj cych si  bie cych
informacji organizacyjnych.

2. Strony internetowe Niezale nego Hufca Harcerstwa Polskiego „LS-
Kaszuby” w Szwecji

W 1991 r. powsta a w Sztokholmie organizacja harcerska zak adaj ca
niezale no  od centrum dyspozycyjnego w Londynie. Od d u szego czasu
mo na by o obserwowa  rozbudowywanie strony internetowej. Obecnie zawiera
ona szereg linków prezentuj cych hufiec, bie ce artyku y informacyjne,
archiwum zapisów dzia alno ci za lata 1997–2010, wykaz wspó pracowników,
spo eczników i by ych dzia aczy hufca.

III. Wirtualne archiwa prasy harcerskiej

Wykorzystywanie prasy harcerskiej do szczegó owych opracowa
napotyka na trudno ci lub wr cz jest niemo liwe. Nie ma nigdzie

10  http://www.whm.lt (1 pa dziernika 2011)
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reprezentatywnego zbioru prasy harcerskiej wydawanej na obczy nie.
Opracowana w 2002 r. przez Mariana Miszczuka Bibliografia emigracyjnej
i polonijnej prasy harcerskiej 1914–2001, jest bibliografi  generaln ,
pozwalaj c  jedynie na ogóln  orientacj  w temacie. Natomiast pytanie o
zawarto  tematyczn  konkretnych pism pozostaje bez odpowiedzi. Jak do tej
pory nie podejmowano rozwi zania tego problemu w sposób profesjonalny.
Wydaje si , e wspó cze nie technika internetowa pozwala na tworzenie
wirtualnego archiwum. Oczywi cie nie wszystkiego od razu i za stopniowo
pozyskiwane niezb dne rodki finansowe. Na razie s  cz stkowe dokonania
realizowane przez pasjonatów, które przy okazji omawiania tytu owego tematu
chc  zasygnalizowa .

1. Wirtualne archiwum pisma „Skaut. Komunikat Komitetu Skautów–
Harcerzy z Lat 1911–1945” [dalej inne podtytu y] wydawanego
w Londynie w latach 1962–198811.

Historyk harcerstwa Marek Popiel z Tarnowa udost pni  na stronach
Harcerskiej Pracowni Archiwalno-Naukowej zindeksowany i zdigitalizowany
komplet wymienionego czasopisma od numeru 1 do 39. Czytelnik mo e mie
pe ny i szybki wgl d w tre  czasopisma z mo liwo ci  czytania ka dej z 990
zeskanowanych stron. Szybkie przeszukiwanie zawarto ci umo liwiaj : indeks
nazwisk i nazw geograficznych (obejmuj cy 2 500 nazwisk i 9 500 wyst pie ),
indeks zawarto ci (700 tytu ów artyku ów), spis zawarto ci i karty
bibliograficzne.

2. Wirtualne archiwum k cika Harcerstwo na amach czasopisma
„Ogniwo. Dwutygodnik M odzie y Polskiej w Czechos owacji”,
wydawanego w latach 1935–1938 w Czeskim Cieszynie.

W ka dym numerze „Ogniwa” publikowany by  sta y dzia Harcerstwo.
W 2010 r. pismo to przechowane w Ksi nicy Cieszy skiej, zosta o
zdigitalizowane i opublikowane w Internecie za po rednictwem l skiej
Biblioteki Cyfrowej12. Istnieje zatem mo liwo  czytania pe nych tekstów.

3. Indeks zawarto ci pisma „ZNICZ. Wiadomo ci Harcerskie”
wydawanego w latach 1986–2006 w Bethlehem, Connecticut, USA

Autorem tego opracowania jest hm. Ewa Karpi ska-Gierat, d ugoletnia
redaktorka i wydawca tego pisma. Obejmuje ono 81 wydanych numerów.

11  http://www.skaut.okay.pl/ (3 pa dziernika 2011).
12  http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=16396 (3 pa dziernika 2011).
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Edytorem, autorem opracowania komputerowego i wydawc  jest pani Ewa Ziem-
Boykin z wydawnictwa Language Bridges, USA13. Opublikowanie tekstu
nast pi o 24 lipca 2010 r. w setn  rocznic  Harcerstwa. Jest to, jak na razie,
jedyne pe ne opracowanie zawarto ci kompletu pisma harcerskiego wydawanego
na obczy nie, dost pne w internecie.
Wnioski ko cowe.

1. Intencj  autora by o zasygnalizowanie problemu i nie jest to
opracowanie obejmuj ce ca o  tematu.

2. Istnieje potrzeba podj cia tworzenia katalogu internetowych gazetek
harcerskich wydawanych na obczy nie w szerokim rozumieniu tego
okre lenia.

13  http://languagebridges.com/index.html (3 pa dziernika 2011).
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Wies aw Kukla

Harcerskie gazetki internetowe wydawane na obczy nie

Polish online Scout journals published abroad

S owa kluczowe: harcerstwo, nowe media, emigracja

Key words: Polish scouts, new media, emigration

Streszczenie

Autor zestawi  magazyny internetowe wydawane przez polskich harcerzy na
emigracji. Dokona  ich analizy zawarto ci oraz analizy tre ci dzi ki czemu
zarysowa  pe ny obraz tego nowego wymiaru dzia alno ci harcerskiej. Jak
zauwa y , Internet umo liwia wydawanie pism bez konieczno ci wysokich
kosztów, dzi ki czemu sta  si  doskona ym narz dziem tak e dla harcerzy do
przedstawiania swojej dzia alno ci i utrzymywania zwi zków z ojczyzn .

Summary

The author compiled online magazines issued by Polish scouts in exile. He has
made the content analysis  which helped him show a complete picture of this new
dimension of scouting activities. The Internet allows the issuing of documents
without high costs, thus has become the perfect tool for scouts to present their
activities and maintain links with their homeland.





Eligiusz Ma olepszy

PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW SPORTU
LUDNO CI POLSKIEJ WOJEWÓDZTW PÓ NOCNO-WSCHODNICH

DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Wst p

Celem artyku u jest nakre lenie dziejów wychowania fizycznego i
sportu na ziemiach pó nocno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Jej zakres
terytorialny odnosi si  do obszaru trzech województw – poleskiego,
nowogródzkiego i wile skiego. Województwo nowogródzkie zosta o utworzone
w 1921 r. Obejmowa o obszar 22 966 km2 (wed ug stanu na 1939 r.) oraz liczy o
822 106 mieszka ców (stan na 1931 r.). Województwo poleskie utworzono w
lutym 1921 r. Pocz tkowo stolic  województwa by  Pi sk, natomiast od sierpnia
1921 r. Brze  Litewski (miasto od marca 1923 r. nosi o nazw  Brze  n/
Bugiem). Województwo poleskie obejmowa o obszar 36 668 km2 oraz liczy o
1 132 200 mieszka ców1. Województwo wile skie zosta o utworzone w 1926 r.
Obejmowa o obszar 29 011 km2 (wed ug stanu na 1939 r.) oraz liczy o 1 276 000
mieszka ców (stan na 1931 r.). W latach 1922 – 1925 obszar województwa
wile skiego „by  traktowany” jako Ziemia Wile ska. W sk ad województwa
poleskiego wchodzi y nast puj ce powiaty: brzeski, drohicki, kobry ski,
kosowski, koszyrski, uniniecki, pi ski, pru a ski, stoli ski; w sk ad
województwa nowogródzkiego wchodzi y powiaty: baranowicki, lidzki,
nie wieski, nowogródzki, s onimski, sto pecki, szczuczy ski, wo o y ski; za  w
sk ad województwa wile skiego: bras awski, dzi nie ski, mo odecki,
oszmia ski, postawski, wi cia ski, wile ski (ziemski), wile ski (grodzki),
wile sko-trocki2. Odsetek ludno ci narodowo ci polskiej w województwie
nowogródzkim stanowi  52,4 %, w województwie poleskim – 14,5 %, za  w
województwie wile skim – 59,7 %3.

W zakresie stanu bada  dotycz cego podj tej problematyki ukaza y si
prace, które w sposób cz ciowy odnosz  si  do zagadnie  wychowania
fizycznego i sportu na Kresach Pó nocno-Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej.
W ród nich nale y wymieni  prace m. in.: H. Laskiewicza, E. Ma olepszego,

1 Ma y Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 13.
2 Tam e.
3 L. Gradowski (red.), Polska 1918–1988, Warszawa 1989, s. 16.
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Zbigniewa Porady4. Niniejszy artyku  jest prób  faktograficznego uzupe nienia
dziejów wychowania fizycznego i sportu na wymienionych terenach Drugiej
Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzgl dnieniem ludno ci polskiej.

Metody i problemy badawcze

W procesie analiz róde  historycznych wykorzystano g ównie metod
indukcji cz ciowo tak e metod  dedukcji. Sformu owano nast puj ce problemy
(pytania) badawcze:

1. Czy w okresie mi dzywojennym nast pi  rozwój sportu na ziemiach
pó nocno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej?

2. Czy sport równomiernie rozwija  si  na obszarze województw:
nowogródzkiego, poleskiego i wile skiego?

3. Czy sportowcy tych e województw wyró niali si  osi gni ciami na
arenie ogólnopolskiej i mi dzynarodowej?

Dyskusja

W okresie mi dzywojennym nast pi o upowszechnienie wychowania
fizycznego i sportu na ziemiach pó nocno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej.
W rozwoju wychowania fizycznego i sportu, a tak e w mniejszym stopniu
turystyki, wa n  rol  spe nia  – utworzony w styczniu 1927 r. – Pa stwowy
Urz d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF i PW).
Istotn  rol  w tym zakresie odegra y struktury administracyjne PUWF i PW –
Powiatowe i Gminne Komitety Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego, dzia aj ce w ramach Wojewódzkich Komitetów Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Brze ciu n/Bugiem, Nowogródku i
w Wilnie. G ównym ród em dochodów Komitetów WF i PW by y kredyty,
przydzielane przez samorz dy powiatowe, gminne i wiejskie5.

Do rozwoju aktywno ci fizycznej na terenach wiejskich w pó nocno-
wschodnich ziemiach Drugiej Rzeczypospolitej przyczyni a si  dzia alno
O rodków Wychowania Fizycznego. Na terenie Wile szczyzny – na pocz tku lat

4 H. Laskiewicz, Kultura fizyczna na Wile szczy nie w latach 1900–1939. Zarys monograficzny
dziejów, Szczecin 1998, s. 222; E. Ma olepszy, Sport na kresach II Rzeczypospolitej w wietle
czasopisma „Start Wiadomo ci Sportowe” (1938-1939), „Studia Humanistyczne”, 2011 nr 11,
s. 91-101; E. Ma olepszy, Kultura fizyczna na wsi na Pó nocno-Wschodnich Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej. Zarys dziejów,  w:  J.  Kwieci ski,  M.  Tomczak  (red.),
Humanistyczne i spo eczne aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych, Konin 2011, s.
109-118; Z. Porada, Polscy olimpijczycy (1924–1936) z Kresów Wschodnich, w: D. Dudek (red.),
Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Kraków 2009, s.
161-189.

5 Czwarte plenarne posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, Warszawa 1932, s. 7.
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trzydziestych XX w. – dzia alno  prowadzi  O rodek Wychowania Fizycznego6,
którym kierowa  por. Herhold. Sportowcy z Wile szczyzny uczestniczyli w
kursie trenerskim, który odby  si  w Centralnym Instytucie Wychowania
Fizycznego w Warszawie, w dniach od 20 sierpnia do 20 pa dziernika 1934 r.,
zorganizowanym przez Polski Komitet Olimpijski7. Z 65 kandydatów przyj to 31
osób, w tym dwóch wilnian: w boksie – Hryncewicza, w p ywaniu –
Stankiewicza.

W drugiej po owie lat trzydziestych XX w. na Wile szczy nie powsta
Okr gowy O rodek WF w Smorgoniach8. Jego kierownikiem by  kpt. Janusz

mudzi ski9. Po kilku miesi cach dzia alno ci o rodka wf (1938 r.)
zainteresowanie spo ecze stwa wychowaniem fizycznym i sportem by o du e. W
okolicznych miasteczkach i wsiach prowadzili zaj cia pomocnicy instruktorów.
Byli to g ównie nauczyciele szkó  powszechnych, którzy w przesz o ci pracowali
z m odzie  wiejsk 10. Oprócz m odzie y szkolnej i pozaszkolnej z o rodka wf
korzysta y tak e osoby doros e. Do popularnych dyscyplin sportowych,
uprawianych przez mieszka ców Ziemi Wile skiej nale a y: gimnastyka,
kajakarstwo i narciarstwo. Ponadto z dyscyplin sportowych du ym
zainteresowaniem m odzie y na Ziemi Wile skiej cieszy y si  gry sportowe. W
sezonie zimowym zaj cia z zakresu gier sportowych przeprowadzano w
remizach stra ackich11. Na terenie powiatu brzeskiego, nad brzegami Bugu i
Muchawca powsta y obiekty sportów wodnych, a w 1926 r. zorganizowane
zosta o Towarzystwo Wio larskie12. W 1929 r. powsta  w Brze ciu n/Bugiem
Okr gowy O rodek WF. W okolicach tego miasta powsta o z czasem 12 boisk
sportowych13.

Imprezami cyklicznymi, promuj cymi i propaguj cymi aktywno
fizyczn  mieszka ców by y zawody sportowe, rozgrywane w ramach wi t
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (WF i PW)14.  W
1931 r. impreza w ramach wi ta WF i PW odby a si  w S onimiu. W zawodach
siatkówki e skiej dru yna Gimnazjum Pa stwowego w S onimiu zremisowa a z

6 „Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 1, s.13.
7 Tam e, 1934 nr 33, s. 6.
8 „Sport Polski” 1938, nr 49, s. 3-4.
9 Tam e, s. 4.
10 Tam e.
11 „Start. Wiadomo ci Sportowe”, 1939 nr 9, s.5.
12 „Sport Polski”, 1937 nr 18, s. 13.
13 Tam e,  1938,  nr  50,  s.  10.  Jak  pisze  T.  D browski:  „W  okolicach  Brze cia  n/Bugiem,  w

zorganizowanych oddzia ach WF wiczy dwa razy tygodniowo ponad trzystu ch opców na
dwunastu nowopowsta ych boiskach, tworz c zwart  kadr  sportow ”.

14 „Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 11, s. 15.
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dru yn  KS „Rodziny Wojskowej” Baranowicze; w meczu hazeny dru yna
Gimnazjum pokona a zespó  z Baranowicz15.

Miejski Komitet WF i PW w Wilnie zorganizowa  w maju 1933 r.
imprez  promuj c  sport pod nazw  „Tydzie  Propagandy Sportu”. W jego
programie odby  si  m. in. rajd motocyklowy po ulicach Wilna z udzia em 17
motocyklistów16, wzbudzi  wi c du e zainteresowanie wile skiej spo eczno ci.
W Pi sku w okresie od 15 sierpnia do 4 wrze nia 1938 r. w ramach „Dni
Polesia” urz dzono pokazy sportowe17. Nadano im charakter regionalny,
„zwi zany z w a ciwo ciami terenu poleskiego”. W ramach pokazów
sportowych zaplanowano pokazy i zawody sportów wodnych (przygotowane
przez Klub Sportowy Marynarki Wojennej w Pi sku), zawody strzeleckie,
szybowcowe i bokserskie.

Gminne wi ta WF i PW organizowano zazwyczaj w wi kszych
miejscowo ciach. Bra o w nich udzia  przeci tnie ok. 200-300 osób. W
Baranowiczach, Nowogródku i S onimiu w dniu 3 maja 1938 r. w „Biegu
Narodowym” uczestniczy o po ok. 400 zawodniczek i zawodników. Ponadto, na
terenie Dowództwa Okr gu Korpusu (DOK) nr IX odby o si  ok. stu „Biegów
Narodowych” na prze aj w 60 miejscowo ciach z udzia em ok 2 tys.
sportowców18.

W gminie Lemieszewice (powiat pi ski), z inicjatywy w adz gminy oraz
miejscowego Zwi zku Strzeleckiego zorganizowano dwukrotnie zawody
Gminnego  wi ta  WF  i  PW19. W 1937 r. w zawodach pi ki siatkowej
uczestniczy o pi  dru yn reprezentuj cych poszczególne wioski w gminie. Raz
w tygodniu, zazwyczaj w niedziel , na boisku sportowym w Lemieszowicach
miejscowa m odzie  gra a w pi k  siatkow .

W rozwoju sportu na ziemiach pó nocno-wschodnich Drugiej
Rzeczypospolitej wa n  rol  odegra y stowarzyszenia sportowe, m. in.
dzia alno  na omawianym obszarze prowadzi y okr gowe zwi zki sportowe. Na
terenie województwa poleskiego dzia alno  prowadzi  Poleski Okr gowy
Zwi zek Pi ki No nej (Poleski OZPN). Okr gowy Zwi zek Pi ki No nej z
siedzib  w Brze ciu n/Bugiem powsta  w 1924 r.20. Warto zaznaczy , i  pocz tki
zorganizowanej pi ki no nej w tym mie cie si gaj  1921 r. Wówczas rozpocz
w Brze ciu stacjonowanie Pu k Syberyjski21. Utworzone zosta y dru yny
wojskowe z kilkoma sekcjami, m. in. pi ki no nej. Sport w wojsku da  impuls do
tworzenia ruchu sportowego w klubach cywilnych. Powsta y m. in. nast puj ce

15 Puchar Wojewody Nowogródzkiego zdoby y zawodniczki Gimnazjum Pa stwowego w
S onimiu.

16 „Raz Dwa Trzy”, 1933 nr 22, s. 10.
17 „Sport Polski”, 1938 nr 35, s. 5.
18 E. Ma olepszy, Kultura fizyczna…, s. 111.
19 Tam e.
20 „Sport Polski”, 1937 nr 18, s. 13.
21 Tam e.
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kluby sportowe w Brze ciu n/Bugiem: „Jutrzenka”, „Technik”, Policyjny Klub
Sportowy, ydowski Klub Sportowy ( KS). W sk ad Poleskiego OZPN
wchodzi y kluby (stan na 1934 r.): Klub Sportowy (KS) Kobry , KS „Strzelec”
Bielsk Podlaski, Podoficerski KS „Twierdza” Brze  n/Bugiem, KS „ ydowski”
Brze  n/Bugiem, Robotniczy Klub Sportowy (RKS) „Kresy” Brze  n/Bugiem,
RKS „Ruch” Brze  n/Bugiem, Wojskowy Klub Sportowy (WKS) 4 Dywizjonu
Pancernego Brze  n/Bugiem, ydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe
( TGS) „Hakoch” Pi sk22.

Na terenie województw nowogródzkiego i wile skiego dzia alno
prowadzi  Wile ski OZPN. W jego sk ad wchodzi y nast puj ce kluby: KKS
„Ognisko” Wilno, KS „Drukarz” Wilno, KSPN 9 Dywizjonu Artylerii Konnej
Baranowicze, Policyjny Klub Sportowy (PKS) Lida, WKS 78 pp. Baranowicze,
WKS „ mig y” Wilno, ydowski Akademicki Klub Sportowy ( AKS) Wilno,

TGS „Makkabi” Baranowicze, TGS „Makkabi” Nowogródek, TGS
„Makkabi” S onim, TGS „Makkabi” Wilno23.

W dniu 5 marca 1939 r. odby o si  w budynku KS „Strzelec” w Lidzie
zebranie delegatów klubów z terenu województwa nowogródzkiego. G ówne
omawiane problemy podczas zebrania dotyczy y utworzenia podokr gu pi ki
no nej w Lidzie (z o rodkami w Nowogródku, Szczuczynie i Wo o ynie),
wchodz cym w sk ad Wile skiego OZPN24. Na terenie województwa
nowogródzkiego dzia a o wówczas 12 klubów i towarzystw sportowych
prowadz cych sekcj  pi ki no nej.

W dniach 21-22 lutego 1939 r. odby  si  w Warszawie Walny Zjazd
Polskiego Zwi zku Pi ki No nej (PZPN)25. Zapad a na nim m. in. decyzja
dotycz ca powi kszenia liczby dru yn bior cych udzia  w rozgrywkach ligi
pa stwowej. W sezonie 1939 r. oraz w sezonie 1940 r. z ligi mia a spa  jedna
dru yna, natomiast awans mia y uzyska  dwa zespo y. Ponadto w rozgrywkach
bara owych o wej cie do ligi pa stwowej w trzeciej grupie rywalizowali
mistrzowie okr gów: Bia ystok, Polesie, Wilno, Wo y .

W dziedzinie lekkoatletyki dzia alno  prowadzi  Wile ski Okr gowy
Zwi zek Lekkoatletyczny (Wile ski OZLA). W jego sk ad (wed ug stanu na
1934 r.) wchodzi y kluby sportowe z Wilna: AZS, KS „Strzelec”, KS „Wilja”,
Stowarzyszenie M odzie y Polskiej, WKS 1 pp. Legionów, WKS 3 Batalionu
Saperów, AKS, TGS „Makkabi”26.

Z terenu ziem pó nocno-wschodnich, do Polskiego Zwi zku Towarzystw
Wio larskich (PZTW) nale a y nast puj ce kluby sportowe: AZS Wilno, PKS

22 Rocznik Sportowy 1934, Warszawa 1934, s. 400.
23 Tam e, s. 409.
24 Start. Wiadomo ci Sportowe”, 1939 nr 20, s. 5; Zob. te .: E. Ma olepszy, Sport na kresach,…,

s. 93.
25 „Start. Wiadomo ci Sportowe”, 1939 nr 16, s. 3.
26 Rocznik ..., s. 418.
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Wilno, Wile skie Towarzystwo Wio larskie (WTW), WKS „Pogo ” Wilno,
WKS 3 Batalionu Saperów Wilno, WKS 3 pal Wilno. Do Polskiego Zwi zku
Towarzystw Kolarskich (PZTK) nale a y kluby: Kolejowe Przysposobienie
Wojskowe (KPW) Wilno, Wile ski Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów
(WTC i M). Do Polskiego Zwi zku Lawn-Tenisowego (PZLT) nale a y kluby
wile skie: AZS, KKS „Ognisko”, WKS 1 pp. Legionów, AKS. Cz onkiem
Polskiego Zwi zku y wiarskiego (PZ ) by o Wile skie Towarzystwo
y wiarskie (WT ), do Polskiego Zwi zku Motocyklowego nale a y: KKS

„Ognisko” Wilno,  WTC i  M, AKS Wilno,  TGS „Makkabi” Wilno.  W sk ad
Polskiego Zwi zku Je dzieckiego wchodzi  Wschodnio-Kresowy Klub Jazdy
Baranowicze. Cz onkami Polskiego Zwi zku Kajakowego by y nast puj ce
kluby: Klub Kajakowy przy Lidze Morskiej i Kolonialnej w S onimiu, Sekcja
Kajakowo-Turystyczna AZS Wilno, TGS „Makkabi” Wilno27.

W zakresie sportu narciarskiego dzia alno  prowadzi  Wile ski
Okr gowy Zwi zek Narciarski (Wile ski OZN). Jego cz onkami by y
nast puj ce kluby i towarzystwa: AZS Wilno, KKS „Ognisko” Wilno, KS
„Strzelec” Wilno, WKS 21 Batalionu Korpusu Obrony Pogranicza (KOP)
Niemenczyn, PKS Wilno, Sekcja Narciarska WTW, WKS „Pogo ” Wilno28.

Wile ski Okr g Polskiego Zwi zku P ywackiego (Wile ski OPZP)
koordynowa  dzia alno  w sporcie p ywackim. Do zwi zku nale a y kluby
wile skie: AZS, PKS, Stowarzyszenie M odzie y Polskiej, WKS „ mig y”,
WTW, AKS, TGS „Makkabi”29.  W ko cu lat  trzydziestych XX w. (1938 r.)
by y próby utworzenia na Polesiu Okr gowego Zwi zku P ywackiego z siedzib
w Brze ciu n/Bugiem30. Na tym terenie brakowa o krytej p ywalni, jednak by y
o rodki, w których rozwija  si  sport p ywacki, a zw aszcza w Bia ej Podlaskiej,
Brze ciu n/Bugiem, Kobryniu, Kosowie, Pi sku, W odawie. Polski Zwi zek
P ywacki planowa  przeprowadzenie w Brze ciu lub Pi sku ogólnopolskiego
kursu instruktorskiego z p ywania oraz odbycie na Polesiu propagandowych
zawodów p ywackich.

Rozwój sportu bokserskiego na ziemiach pó nocno-wschodnich
spoczywa  w gestii Wile skiego Okr gowego Zwi zku Bokserskiego (Wile ski
OZB). W jego sk ad wchodzi y nast puj ce kluby wile skie: RKS „Tur”, WKS
„Pogo ”, WKS 1 pp. Legionów, WKS 6 pp. Legionów, AKS, TGS
„Makkabi”31.

Do Wile skiego Okr gowego Zwi zku Gier Sportowych nale a y tylko
nast puj ce kluby i towarzystwa sportowe z Wilna: AZS, KKS „Ognisko”, KS
„Strzelec”, KS Zwi zku M odzie y Rzemie lniczej i Przemys owej, RKS „Tur”,

27 Tam e, s. 420-421; 433; 437-438; 466-468; 470-471.
28 Tam e, s. 423.
29 Tam e, s. 442.
30 „Sport Polski”, 1938 nr 19, s. 16.
31 Rocznik…, s. 447.
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Stowarzyszenie M odzie y Polskiej, WKS 1 pp. Legionów, Sekcja Gier
Sportowych Towarzystwa Gimnastycznego (TG) „Sokó ”, TGS „Makkabi”. Do
Wile skiego Okr gowego Zwi zku Hokeja na Lodzie (WOZHL) nale a y: KKS
„Ognisko” Wilno, WKS „Pogo ” Wilno, AKS Wilno, TGS „Makkabi”
Wilno. W sk ad Wile skiego Okr gowego Zwi zku Tenisa Sto owego (Wile ski
OZTS)  wchodzi y  kluby  i  towarzystwa  z  Wilna:  AZS,  KPW  „Ognisko”,  KS
„Wilja”, Stowarzyszenie M odzie y Polskiej, AKS, TGS „Makkabi”32. Na
prze omie lat 1936 i 1937 r. powsta  Poleski Okr gowy Zwi zek Pi ki R cznej33.
Zrzesza  on 15 klubów i towarzystw sportowych prowadz cych sekcje gier
sportowych. Na potrzeby gier sportowych zosta  udost pniony Okr gowy
O rodek WF w Brze ciu.

Wile ski Okr gowy Zwi zek Hokeja na Lodzie (OZHL) zosta  powo any
w 1929 r.34. W jego sk ad w latach 1934-1935 zostali wybrani: W. Kowalski
(prezes),  J.  Nieciecki,  mjr  H.  Coch (wiceprezesi),  J.  Rabinowicz (sekretarz),  A.
Oku owicz (skarbnik), Wiro-Kiro (kapitan sportowy), F. Wasilewski
(przewodnicz cy WSS), K. Andrzejewski, J. Wigura (cz onkowie).

Pod koniec pierwszej po owy lat trzydziestych XX w. realizowano
zadania, maj ce na celu powo anie Wile skiego Okr gowego Zwi zku
Atletycznego. Akces do zwi zku z o y y KPW „Ognisko” Wilno i TG „Sokó ”
Wilno35.

Najsilniejszym o rodkiem sportowym na ziemiach pó nocno-wschodnich
Drugiej Rzeczypospolitej by o Wilno. W mie cie tym znajdowa a si  siedziba
wi kszo ci okr gowych zwi zków sportowych. W du ej liczbie do okr gowych
zwi zków sportowych wchodzi y kluby z Wilna. Pod wzgl dem organizacji
sportu najs abiej by o reprezentowane województwo nowogródzkie. Pod koniec
lat trzydziestych XX w. by y próby powo ania podokr gu pi karskiego,
wchodz cego w sk ad Wile skiego OZPN.

Wa nym elementem w rozwoju sportu na omawianym terenie by o
utworzenie silnych klubów sportowych. Do dobrze zorganizowanych klubów
sportowych nale a o KPW „Ognisko” Wilno, prowadz ce sekcje: boksu, gier
sportowych, hokeja na lodzie, lekkoatletyczn , narciarsk , pi ki no nej. W
1933 r. zosta a utworzona sekcja motocyklowo-kolarska zamierzano powo a
sekcj  sportów wodnych36. Z inicjatywy dzia aczy klubu (w 1933 r.) planowano
rozpocz  si  prace w zakresie inwestycji sportowych, zw aszcza budowy
w asnego stadionu sportowego oraz p ywalni. Prezesem klubu „Ognisko” Wilno
by  p k Tadeusz Sheybal.

32 Tam e, s. 455, 457-458; 476.
33 „Sport Polski”, 1937 nr 18, s. 13.
34 Rocznik…, s. 506.
35 Tam e, s. 464.
36 „Raz Dwa Trzy”, 1933 nr 13, s. 15.
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Silnym klubem sportowym by  tak e WKS „ mig y” Wilno. Zosta  on
powo any 12 maja 1933 r.37 z inicjatywy komendanta garnizonu wile skiego,
poprzez po czenie dzia aj cych na terenie Wilna wojskowych klubów
sportowych przy poszczególnych pu kach. Wkrótce po utworzeniu klubu
dzia alno  prowadzi o dziesi  sekcji sportowych. Honorowy patronat nad
klubem obj  gen. Edward Rydz- mig y. W zakresie prac inwestycyjnych,
planowano wykonanie w latach trzydziestych XX w. rozbudow  o rodka
sportowego, „w którym znajd  si  pomieszczenia wszystkie sekcje sportowe oraz
sale wiczebne, boiska, baseny”38. W sk ad zarz du WKS „ mig y” Wilno
wchodzili: p k W. Kowalski (prezes), p k W. Kowalski (I wiceprezes), pp k. Z.
Wenda (II wiceprezes), pp k E. Dobaczewski (cz onek), mjr S. Kurcz (kapitan
sportowy), mjr F. W sowicz (sekretarz), chor. J. Wadowski (zast pca
sekretarza), kpt. S. Grzmielewski (skarbnik), kpt. A. Frelich (pierwszy zast pca
skarbnika),  st.  sier ant  E.  Kind  (II  zast pca  skarbnika),  kpt.  S.  Grabowski,  st.
sier ant S. Moroz (cz onkowie)39.

Obok lokalnych struktur PUWF i PW, okr gowych zwi zków
sportowych, klubów sportowych, w pracach na rzecz propagowania aktywno ci
fizycznej mieszka ców, uczestniczy y organizacje i towarzystwa sportowe, m. in.
TG „Sokó ”, Zwi zek Strzelecki, Stowarzyszenia M odzie y Polskiej (od 1934 r.
– Katolickie Stowarzyszenia M odzie y M skiej i e skiej), organizacje
m odzie y wiejskiej.

W ród organizacji m odzie y wiejskiej dzia aj cymi w zakresie
wychowania fizycznego wymieni  nale y: Centralny Zwi zek M odzie y
Wiejskiej (CZMW), CZMW „Siew”, Centralny Zwi zek M odej Wsi, Zwi zku
M odzie y Ludowej, Zwi zku M odzie y Wiejskiej (ZMW) Rzeczypospolitej
Polskiej (RP) „Wici”.

M odzie  wiejska bra a udzia  w kursach wychowania fizycznego
lokalnych i centralnych. Jeden z nich odby  si  w Centralnej Szkole Wojskowej
Gimnastyki i Sportów (CSWG i S) w Poznaniu w pa dzierniku i listopadzie
1926 r.40 Program obejmowa  m. in. cz  teoretyczn  wf i sportu, s dziowanie
na zawodach sportowych oraz kurs budowy strzelnic do strzelania z broni
ma okalibrowych. W kursie wzi a udzia  m odzie  wiejska z powiatu lidzkiego
(woj. nowogródzkie)41. W dniach 1–15 lutego 1928 r. odby  si  w Warszawie
kurs wf dla instruktorów wojewódzkich ZMW42. Wzi li w nim udzia
przedstawiciele Wojewódzkich ZMW w Brze ciu n/Bugiem i Nowogródku.

37 Rocznik…, s. 488-489.
38 Tam e, s. 488.
39 Tam e, s. 489.
40 „M oda Polska”, 1926 nr 16, s.15; „Siew”, 1926 nr 30, s. 8; 1926 nr 35, s. 4; 1926 nr 48, s. 4-5.
41 „Siew”, 1926 nr 41, s. 8.
42 Tam e, 1928 nr 10, s. 8.
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Kursy instruktorskie wf dla cz onków m odzie y wiejskiej z kresów
organizowano w latach trzydziestych XX w.43

Pocz wszy od 1927 r. w CZMW powo ywano instruktorów wf przy
zarz dach wojewódzkich ZMW44. W kolejnych latach w CZMW „Siew”
powo ano etatowych instruktorów wojewódzkich wf i sportu. W woj.
nowogródzkim pracowa  jeden instruktor, w woj. poleskim pracowa  tak e jeden
instruktor, w woj. wile skim pracowa o dwóch instruktorów45.

W dzia alno ci Wojewódzkich ZMW (CZMW „Siew”) widoczny by
rozwój liczebny cz onków uprawiaj cych wiczenia fizyczne. W województwie
wile skim w 1928 r. dzia a o pi  kó  prowadz cych wf i pw; w 1929 r. – 23, a w
1930 r. ju  41 kó 46. W nast pnym roku (1931) w zaj ciach wf i pw uczestniczy o
ok. 800 osób nale cych do KMW. Na Wile szczy nie aktywnie w pracach wf i
sportu uczestniczy a m odzie  wiejska z kó  powiatu wi cia skiego47. Na
Polesiu istnia o na pocz tku lat trzydziestych XX w. 30 sekcji wf i pw48. Dobrze
pracuj ce sekcje wf i pw posiada y KMW w Zapolu (powiat Kosów Poleski) i w
Kruhelu (powiat Brze  n/Bugiem)49. Aktywnie w zakresie wf i sportu prowadzi
dzia alno  ZMW RP „Wici” z województwa nowogródzkiego. W 1929 r. na
terenie województwa dzia alno  sportow  prowadzi y 32 ko a skupiaj ce
m odzie  wiejsk , licz ce oko o 400 cz onków50.

Do najlepszych lekkoatletów Wile szczyzny na prze omie lat
dwudziestych i trzydziestych oraz w pocz tkach lat trzydziestych XX w. nale y
zaliczy : Miecha (WKS 3 p. sap. Wilno – mistrz Polski w biegu na dystansie
400 m w 1929 r.), W. Sidorowicza (AZS Wilno), Wieczorka (WKS 3 p. sap.
Wilno – mistrz Polski w wieloboju lekkoatletycznym), Wojtkiewicza (wielobój
lekkoatletyczny).

Znacz ce sukcesy sportowe w lekkoatletyce odnosi a Maryla Lewinówna
( TGS „Makkabi” Wilno51.  W  1929  r.  podczas  Mistrzostw  Polski  (MP)  w
pi cioboju lekkoatletycznym, które odby y si  w Wilnie ustanowi a rekord Polski
w pchni ciu kul  wynikiem 11.07 m. W 1930 r. – Lewinówna zdoby a z oty

43 Zob. E. Ma olepszy, Kultura fizyczna,…, s. 114.
44 Ten e, Kultura fizyczna w dzia alno ci wiejskich organizacji m odzie owych II Rzeczypospolitej.

Cz stochowa 2004, s. 73.
45 Archiwum Zak adu Historii Ruchu Ludowego przy Polskim Stronnictwie Ludowym w

Warszawie (AZHRL), Ludowy Ruch M odzie owy Przedwojenny przed 1939 r. (LRM), sygn.
RM I – 1, Preliminarz bud etowy Centralnego Zwi zku M odzie y Wiejskiej na rok 1929/1930,
s. 45-48.

46 „Siew”, 1932 nr 23, s. 9.
47 Tam e, 1933 nr 23-24, s. 13-14.
48 Tam e, 1932 nr 22, s. 8.
49 Tam e, 1930 nr 39, s. 16-17; 1934 nr 16, s. 206.
50 „Wici”, 1929 nr 25, s. 12.
51 I.W. Malinowska, Kultura fizyczna mniejszo ci narodowych na Wile szczy nie w okresie

mi dzywojennym XX wieku,  w:  T.  Jurek  (red.), Z dziejów kultury fizycznej mniejszo ci
narodowych w Polsce w XX wieku, Gorzów Wlkp. 2007, s. 16.
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medal podczas MP w lekkoatletyce w pchni cie kul 52. Ponadto w latach
1929–1934 Lewinówna zdoby a dwa srebrne i dwa br zowe medale (w pchni ciu
kul ) MP53. M. Lewinówna wzi a udzia  w III Mistrzostwach wiata (M )
kobiet w lekkoatletyce odbytych w Pradze w 1930 r., zajmuj c czwarte miejsce
w pchni ciu kul 54.

Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce rozegrano w 1934 r. rozegrane w
Poznaniu. Udanie w zawodach wystartowa  Wieczorek, zawodnik z
Wile szczyzny. Zdoby  tytu  mistrza Polski w biegu na dystansie 110 m oraz
zaj  szóste  miejsce  w  skoku  w  dal  i  w  rzucie  dyskiem55. Trzecie miejsce w
mistrzostwach Polski zaj a Lewinówna-Szmuklerówna w pchni ciu kul .

Z udzia em 130 zawodniczek i zawodników odby y si  w lipcu 1931 r.
zawody p ywackie na rzece Wilji na dystansie 2 tys. m56. Zwyci y  w nich
Kukli ski (Policyjny KS), przed Andruszkiewiczem (Policyjny KS), Wirklisem
(„Pogo ”) i Radziejewskim; w kategorii kobiet pierwsze miejsce zaj a
Mincerówna (AZS). W 1934 r. odby y si  w Wilnie podobne zawody sportowe,
w których uczestniczy o 50 zawodników, reprezentuj cych AZS Wilno,
„Ogniska” i WKS „ mig y”57. Po raz pierwszy na Wile szczy nie rozegrano
konkurencj  do lat szesnastu. Wyró niaj cymi si  p ywaczkami ydowskimi na
Wile szczy nie by y: Joffówna („Makkabi”), Ko tunowiczówna ( AKS), Gita
Lichtmanowa ( AKS)58.

Wio larze wile scy zaj cia treningowe odbywali na rzece Wilji i na
jeziorze Trockim. Najlepszym wio larzem wile skim by  Witkowski (startuj cy
w konkurencji skif – jedynki). Rozwój sportów wodnych w latach dwudziestych
XX w. uniemo liwia  brak p ywalni oraz toru wio larskiego59. W maju 1931 r.
odby a si  uroczysto  otwarcia sezonu wio larskiego, w którym wzi y udzia :
AZS Wilno, Wile skie Towarzystwo Wio larskie, Policyjny Klub Wio larski
Wilno60.  Dwa  miesi ce  pó niej,  w  lipcu  1931  r.  nast pi o  otwarcie  przystani
wio larskiej Policyjnego Klubu Sportowego w Wilnie61.

Tytu y mistrzy  Polski w wio larstwie w konkurencji jedynek – w latach
1933 – 1935 zdoby a Kamilla Plewakowa (WKS „ mig y” Wilno), w 1939 r. –

52 T. Drozdek-Ma olepsza, Wychowanie fizyczne i sport kobiet w Polsce w wietle czasopisma
„Start” (1927-1936), w: L. Nowak (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. VI.
Gorzów Wlkp. 2004, s. 142; T. Jurek, Lekkoatletyka polska do 1945 roku,  w:  B.  Woltmann
(red.), Lekkoatletyka w Polsce 1919-1994, Warszawa 1994, s. 42.

53 H. Laskiewicz, dz. cyt., s. 134.
54 Drozdek-Ma olepsza, dz. cyt., s. 143.
55 „Raz Dwa Trzy”, 1934 nr 28, s. 2-3.
56 Tam e, 1931 nr 18, s. 15.
57 Tam e, 1934 nr 33, s. 6.
58 H. Laskiewicz, dz. cyt., s. 144, 163.
59 „Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 1, s. 13.
60 „Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 4, s. 6.
61 Tam e, 1931 nr 13, s. 15.
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AZS Wilno (M. Kepelówna)62. W ramach regat o mistrzostwo Polski rozgrywano
inne konkurencje, m. in. w czwórkach pó wy cigowych w 1934 r. zwyci y y
wio larki WKS Grodno, w 1935 r. – Wile skie Towarzystwo Wio larskie
(H. Bobrowska, S. Jozajtisówna – sternik, Hermanowiczówna, F. Simonajcówna,
S. Simonajcówna)63.

W klasyfikacji klubów i sekcji wio larskich kobiet za 1931 r. na drugim
miejscu uplasowa a si  sekcja wio larska AZS Wilno, za  w rankingu sekcji
m skich na pi tym miejscu uplasowa  si  zespó  WKS 3 p. sap. Wilno, na
szóstym miejscu WKS „Pogo ” Wilno, na dziewi tym – Wile skie Towarzystwo
Wio larskie, na XIV – AZS Wilno64.  W 1936 r. najlepsze okaza y si
zawodniczki Bydgoskiego Klubu Wio larek (72 p.); kolejne miejsca przypad y:
Policyjnemu Klubowi Sportowemu (PKS) Kalisz – 27 p., Warszawskiemu
Klubowi Wio larek (25 p.), Kaliskiemu Towarzystwu Wio larek (16 p.),
Wile skiemu Towarzystwu Wio larskiemu (15 p.). W 1939 r. pierwsze miejsce
zaj y zawodniczki GTW „Wis a” – 54 p., wyprzedzaj c WKW – 45 p., AZS
Wilno – 45 p.65.

W latach trzydziestych XX w. organizowano corocznie sp yw kajakowy
Zu ów - Wilno66. Czwarty sp yw kajakowy na tej trasie odby  si  w dniach 6-9
lipca 1939 r. Trasa jego zosta a podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap licz cy
39 km, rozpoczyna  si  w maj tku Zu ów, a ko czy  si  przy folwarku
Mieszkrynka; drugi etapu sp ywu wynosi  równie  39 km i ko czy  si  w
Niemenczynie – na prawym brzegu Willi; trzeci etap d ugo ci 42 km ko czy  si
w Wilnie. W sp ywie mogli uczestniczy  cz onkowie organizacji wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego w wieku od 17 do 55 lat.

Sport kolarski nie by  dyscyplin  popularn  w ród mieszka ców ziem
pó nocno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. We wrze niu 1932 r. otwarto do
u ytku w Wilnie ziemny tor kolarski67. Imprez  kolarsk  rokrocznie rozgrywan
by  wy cig uliczny o Puchar Przechodni „Dziennika Wile skiego”68.  W
mistrzostwach kolarskich województwa wile skiego, które odby y si  w 1931 r.
zwyci y  Choch owicz, wyprzedzaj c Zi kowicza i Malinowskiego69. Imprez
sportow , która sprzyja a rozwojowi kolarstwa na kresach by a organizacja na

62 „Sport Wodny”, 1935 – dodatek do czasopisma – Program PZTW - XVI Regat Zwi zkowych o
Mistrzostwo Polski w gowie pod Bydgoszcz , dnia 3 i 4 sierpnia 1935 roku, s. 11; 1935 nr 10,
s. 198; 1935 nr 14, s. 274; 1939 nr 12-13, s. 186; nr 1939 nr 15, s. 217.

63 „Sport Wodny”, 1935 – dodatek do czasopisma – Program PZTW - XVI Regat Zwi zkowych o
Mistrzostwo Polski w gowie pod Bydgoszcz , dnia 3 i 4 sierpnia 1935 roku, s. 6; 1935 nr 14,
s. 273.

64 „Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 14, s. 8-9.
65 Sport Wodny”, 1939 nr 15, s.227; Rocznik Sportowy na rok 1937/1938, Warszawa, brw., s. 103.
66 „Sport Polski”, 1939 nr 25, s. 6.
67 „Raz Dwa Trzy, 1932 nr 37, s. 11.
68 Tam e, 1931 nr 1, s. 13.
69 Tam e, 1931 nr 10, s. 7.
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tych terenach etapów Wy cigu Dooko a Polski. W zawodach, które mia y by
rozegrane w sierpniu 1933 r. przewidziano etapy: 7 etap Ostro ka – Grodno
(200 km), 8 etap Grodno – Wilno (160 km), 9 etap Wilno – Wo kowysk
(270 km)70.

Wile szczyzna sta a si  najpr niejszym o rodkiem narciarstwa
nizinnego na kresach Drugiej Rzeczypospolitej. W kursie instruktorskim z
zakresu narciarstwa w Zakopanym, który mia  zosta  przeprowadzony w grudniu
1932 r. mia o uczestniczy  4 najlepszych narciarzy „Ogniska” Wilno:
Grabowiecki, Hermanowicz, abu , Nowicki71. W ko cu 1934 r. mia a zosta
oddana do u ytku skocznia narciarska na Antokolu72. Skocznia by a obliczona na
skoki do 35 m. Rozbieg skoczni by  elbetonowy. Wile ski Okr gowy Zwi zek
Narciarski zamierza  w dniu otwarcia skoczni przeprowadzi  mi dzynarodowe
zawody narciarskie.

Do najlepszych narciarek Wile szczyzny w konkurencjach biegowych,
na prze omie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. nale a y: Batrzebówna,
Etówna, Daukszanka (AZS Wilno), Grabownicka, Kalinowska, Latwisówna,
Mincerówna, Wasilewska, Wojciechowiczówna (AZS)73. W Trokach odby y si
w 1932 r. zawody narciarskie na odznak  PZN. W biegu kobiet na dystansie
8 km – I miejsce przypad o Jackiewiczównej, natomiast w biegu dziewcz t na
dystansie 4 km – Lenartowiczównej74.  W  1931  r.  w  S onimiu  (woj.
nowogródzkie) bieg na dystansie 8 km wygra a ukowska, natomiast w
Nowogródku  w biegu na dystansie 9 km – Sk pska75.

W Mistrzostwach Polski centrali Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego (KPW) w 1936 r. w biegu narciarskim na dystansie 8 km najlepsz
okaza a si  awrynowiczówna (KPW „Ognisko” Wilno). W mistrzostwach
narciarskich Pocztowego Przysposobienia Wojskowego (PPW) w 1936 r., w
biegu zjazdowym zwyci y a Skorukówna (Wilno)76.

Marsz narciarski na trasie Zu ów – Wilno by  rozgrywany od 1935 r. W
1938 r. przyniós  w klasyfikacji ogólnej zwyci stwo Zwi zkowi Rezerwistów z
Zakopanego77. W rywalizacji indywidualnej zwyci y  Hansen (AZS Wilno); w
grupie patroli wojskowych zwyci y a dru yna Policji Pa stwowej z Wilna,
patroli sportowych – AZS Wilno, natomiast w biegu sztafet szkolnych –
Gimnazjum Pa stwowe im. A. Mickiewicza w Wilnie78. W roku nast pnym

70 Tam e, 1933 nr 25, s. 5.
71 Tam e, 1932 nr 49, s. 16.
72 Tam e, 1934 nr 40, s. 13.
73 „Stadion”, 1931 nr 4, s. 7; 1931 nr 7, s. 2; 1931 nr 11, s. 12; 1932 nr 6, s. 15; H. Laskiewicz,

dz. cyt., s. 142.
74 Tam e, 1932 nr 7, s. 12.
75 Tam e, 1931 nr 11, s. 12; 1931 nr 13, s. 14.
76 Rocznik Sportowy na rok 1937/1938. Warszawa [brw.], s. 146.
77 „Sport Polski”, 1938 nr 9, s. 13.
78 Tam e, 1938 nr 9, s. 13.
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(1939 r.) najlepszymi dru ynami marszu narciarskiego okaza y si  dru yny:
KPW wi cany, AZS Wilno, KPW Nowe wi cany79. W marszu narciarskim
wzi o udzia  68 patroli.

Najlepszymi y wiarkami na Wile szczy nie by y: Wanda Czarnecka
( y wiarstwo szybkie) i Szejkisówna ( y wiarstwo figurowe)80. W 1932 r.
mistrzostwo okr gu wile skiego w y wiarstwie figurowym zdoby a

awrynowiczówna, tytu  wicemistrzowski przypad  Burhardównej81.
Szejkisówna zwyci y a na zawodach w Wilnie w konkurencji indywidualnej
oraz w parze z Wojcieszkiem w latach 1938–1939. W 1933 r. odby y si  w
Wilnie pokazy y wiarstwa figurowego, z udzia em Iwasiewicza – mistrza Polski
oraz pary sportowej Rudnicka – Theuer82.

Kobiece sekcje gier sportowych istnia y m. in. przy klubach: AKS
Wilno, TGS „Makkabi” Wilno (mistrz Wilna w 1928 i 1930 r. w pi ce
siatkowej)83. Wile skie koszykarki „Makkabi”, jak donosi redakcja „Sportowca”,
w numerze pierwszym z 1935 r. uczestniczy y w Warszawie w turnieju o
„Puchar Zimowy Polskiego Zwi zku Gier Sportowych”84. W zawodach, w
których uczestniczy o 6 najlepszych dru yn w Polsce wilnianki nie osi gn y
sukcesu.  Przegra y  z  zespo ami  AZS  Warszawa  i  IKP  ód .  Dwukrotnie  –  w
1928 i 1935 r. – zdoby y srebrne medale w mistrzostwach Wilna85.

W rozgrywkach mistrzostw Polski kobiet w pi ce siatkowej w 1933 r.
dru yna AZS Wilno zaj a V miejsce86.  Siatkarze KPW Wilno w 1933 r. i AZS
Wilno w 1935 r. wywalczyli tytu y wicemistrzów Polski87. Mistrzostwa Polski w
pi ce siatkowej m czyzn w 1938 r. rozegrane zosta y w odzi z udzia em 12
dru yn88. Zwyci y  zespó  AZS Wilno, wyprzedzaj c AZS Warszaw  i
„Poloni ” Warszawa. W 1939 r. mistrzostwa Polski zosta y rozegrane we
Lwowie89. Dru yna „Pogoni” Brze  n/Bugiem zaj a czwarte miejsce. Na
szóstym miejscu uplasowali si  siatkarze WKS „ mig y” Wilno, na siódmym –
AZS Wilno.

Rywalizacj  w  pi ce  r cznej  kobiet  w  MP  w  1939  r.  wygra  zespó
„Znicza” ód , wyprzedzaj c AZS Warszaw , „Wim ” ód , AZS Lwów i
WKS „ mig y” Wilno.

79 Tam e, 1939 nr 9, s. 13.
80 H. Laskiewicz, dz. cyt., s. 71, 187.
81 „Stadion”, 1932 nr 7, s. 12.
82 „Raz Dwa Trzy”, 1933 nr 13, s. 15.
83 H. Laskiewicz, dz. cyt., s. 170.
84 „Sportowiec”, 1935 nr 1, s. 1-2.
85 H. Laskiewicz, dz. cyt., s. 139.
86 „Raz Dwa Trzy”, 1933 nr 24, s. 7.
87 „Sport Polski”, 1937 nr 18, s. 11.
88 Tam e, 1938 nr 5, s. 13.
89 Tam e, 1939 nr 5, s. 13.
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W latach trzydziestych XX w. najlepsz  dru yn  pi karsk  by  WKS
„ mig y” Wilno. Pi karze nie tylko zdobywali tytu  mistrza okr gu wile skiego,
ale te  z coraz lepszym skutkiem brali udzia  w rozgrywkach maj cych na celu
awans do ligi pa stwowej. W 1934 r. po zdobyciu mistrzostwa okr gu, wygrali
pierwszy etap rywalizacji, maj c za rywali WKS Brze  i WKS Grodno90.  W
kolejnej turze rozgrywek „ mig y” w dwumeczu okaza  si  lepszy od „Legii”
Pozna 91. W grupie fina owej rozgrywek bara owych rozgrywali z zespo ami
„ l ska” wi toch owice i „Naprzodu” Lipiny. W czterech meczach wilnianie
odnie li jedno zwyci stwo i trzy pora ki, nie osi gaj c awansu do ligi
pa stwowej92.

W rozgrywkach pi ki no nej w ród zespo ów walcz cych o awans do ligi
pa stwowej w 1937 r. brali udzia  pi karze WKS „ mig y” Wilno, uzyskuj c
awans, wspólnie z „Poloni ” Warszawa93. W kolejnym sezonie (1938 r.) w
rozgrywkach o awans do ligi pa stwowej uczestniczy y dru yny: „Makkabi”
Wilno i PKS „Pogo ” Brze 94. Mistrzem okr gu poleskiego w pi ce no nej na
sezon 1938/1939 r. zosta a dru yna „Ogniska” Pi sk95.

W rozgrywkach o mistrzostwo Polski w 1939 r. hokei ci „Ogniwa”
pokonali w odzi zespó  KS96. W grupie fina owej przeciwnikami „Ogniwa”
by y dru yny KS „D b” Katowice, „Warszawianka” i „Polonia” Warszawa.
Wilnianie po pora kach z dru yn  KS „D b” i „Warszawiank ”, pokonali zespó
„Polonii” Warszawa, zajmuj c trzecie miejsce97.

W Mistrzostwach Wojska Polskiego w pi cioboju nowoczesnym w
1937 r. zwyci y  Kazimierz Batog („ mig y Wilno), czwarte miejsce zaj  Jerzy
Filar (Lida)98. W kolejnych zawodach w pi cioboju nowoczesnym tej rangi, które
odby y si  w Warszawie w 1938 r. pierwsze miejsce zaj  por. K. Batog, trzecie –
kpt. Mielniczuk (WKS Pi sk)99.

Na amach listopadowego wydania „Sportu Polskiego” z 1937 r. ukaza
si  artyku  M. Kurletto nt. „Dorobek filmu sportowego w Polsce”100.  W  tym
zakresie ukaza  si  film dotycz cy sp ywu kajakowego „Zu ów – Wilno oraz
marsz narciarski „Zu ów – Wilno”. „Sport Polski” publikowa  informacje o
wydawnictwach z zakresu aktywno ci fizycznej, odnosz cej si  do tematyki ziem

90 „Raz Dwa Trzy”, 1934 nr 40, s. 14.
91 Tam e, 1934 nr 43, s. 7; 1934 nr 44, s. 7.
92 Tam e, 1934 nr 45, s. 6; 1934 nr 46, s. 6; 1934 nr 49, s. 3; 1934 nr 50, s. 15.
93 „Sport Polski”, 1937 nr 9, s. 13.
94 Tam e, 1938 nr 27, s. 13.
95 „Start.  Wiadomo ci  Sportowe  i  Motoryzacyjne”,  1939  nr  52,  s.2.  Zosta y  rozegrane  mecze  o

wej cie do ligi pa stwowej, w których m. in.: WKS Grodno zwyci y  „Ognisko” Pi sk 7:3.
96 „Raz Dwa Trzy”, 1939 nr 3, s. 14.
97 Tam e, 1939 nr 11, s. 2.
98 „Sport Polski”, 1937 nr 12, s. 16.
99 Tam e, 1938 nr 43, s. 5.
100 Tam e, 1937 nr 10, s. 10.
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pó nocno-wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej. Wanda Bieniewska opublikowa a
prac  nt. „Gry i zabawy ziemi nowogródzkiej”101. Jak czytamy w omówieniu gier
i zabaw ruchowych, autorka „cz sto nie ogranicza si  do podania jednej odmiany
gry, lecz dla wielu opisuje kilka wariantów, zwykle ró nych powiatów. Oprócz
gier i zabaw ludno ci polskiej, daje te  analogiczne opisy rozgrywek ludu
bia oruskiego. Teksty podane s  tak, jak znaj  je dzieci. Zabawy i gry ze
piewem zaopatrzone s  w melodie tak polskie, jak bia oruskie”102.

Zako czenie

W okresie mi dzywojennym nast pi  rozwój wychowania fizycznego i
sportu w ród mieszka ców Ziem Pó nocno-Wschodnich Drugiej
Rzeczypospolitej. Szczególnie jest to widoczne po powo aniu o rodków PUWF i
PW na terenie województw nowogródzkiego, poleskiego i wile skiego.
Najsilniejszym o rodkiem sportowym rozwoju by a Wile szczyzna, najs abiej
wychowanie fizyczne i sport rozwija o si  w województwie nowogródzkim.
Aktywno  fizyczna nie tylko rozwija a si  w rodowisku miejskim, lecz równie
na wsi. Szczególn  rol  we wdra aniu wychowania fizycznego i sportu w
rodowisku wiejskim odegra y wiejskie organizacje m odzie owe.

Sportowcy z tych ziem odnosili sukcesy regionalne i na arenie
ogólnopolskiej, m. in. w lekkoatletyce, wio larstwie, grach sportowych, hokeju
na lodzie i pi ce no nej.

101 Tam e, 1938 nr 31, s. 11.
102 Tam e.
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Eligiusz Ma olepszy

Przyczynek do dziejów sportu ludno ci polskiej województw pó nocno-
wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej

Contribution to the history of physical education and sport in the North-
Eastern Borderlands of the Second Polish Republic

S owa kluczowe: wychowanie fizyczne, sport, kresy, Druga RP

Key words: physical education, sport, borderlands, Second Polish Republic

Streszczenie

Autor podj  si  próby opisu dziejów wychowania fizycznego i sportu na
wschodnich terenach Drugiej Rzeczypospolitej. W okresie mi dzywojennym
nast pi o upowszechnienie aktywno ci fizycznej na Kresach Pó nocno-
Wschodnich II Rzeczypospolitej. Najsilniejszym o rodkiem rozwoju
wychowania fizycznego i sportu by a Wile szczyzna. W do  przeci tnym
tempie rozwija a si  aktywno  fizyczna na obszarze województwa
nowogródzkiego.

Summary

The author attempts to describe the history of physical education and sport in
pre-war Poland's eastern borderlands. In the years 1918-1939, physical education
observed a quick development in those territories. The strongest center of
physical education and sport was the Vilnius region. However, in other regions
physical education developed far slower.



Roman Nir

DZIA ALNO  POLSKIEJ SEKCJI
WAR RELIEF SERVICES-NATIONAL CATHOLIC WELFARE

CONFERENCE W WIELKIEJ BRYTANII (1943–1946)

Wst p

Organizacja National Catholic Welfare Conference zosta a za o ona w
1919 r. u przez Episkopat Stanów Zjednoczonych, by a znan  w ca ym wiecie
jako NCWC. Po o y a ogromne zas ugi w organizowaniu ycia katolików
ameryka skich, przyczyniaj c si  do rozwoju instytucji katolickich, ju
istniej cych w chwili jej powstania i do utworzenia ca ego szeregu innych
instytucji, obejmuj cych prac  na polu spo ecznym w ró nych dziedzinach ycia.
W swym charakterze organizacji nadrz dnej w stosunku do poszczególnych
organizacji katolickich, przej a ona zadanie koordynacji inicjatyw oraz wi zanie
ich w jeden wspólny czyn. Jednolita postawa w stosunku do nasuwaj cych si
problemów, zapewniona dzi ki kierowniczemu stanowisku centrali NCWC, by a
jednym z najistotniejszych elementów, które wzmocni y znacznie pozycj
katolików w Stanach Zjednoczonych, a zarazem potwierdzi y donios o  roli
NCWC.

Episkopat ameryka ski w strukturach NCWC tworzy  specjalne dzia y,
które obejmowa y: ruch katolików wieckich, m czyzn i kobiet
zorganizowanych w osobne organizacje, licz ce po kilka milionów cz onków.
Obejmowa a ycie rodzinne, ycie zawodowe (robotnicy, rolnicy, lekarze,
adwokaci). Prowadzi a akcj  spo eczn : opieka nad emerytami, starcami,
sierotami, bezdomnymi, imigrantami. Katolickie wydawnictwa i pras , radio,
programy i ich nadawanie. Prawo i prawodawstwo, obrona sprawy katolickiej w
Kongresie i w Senacie, w instytucjach rz dowych poszczególnych stanów i w
ca ym pa stwie. Wreszcie swoj  dzia alno ci  obejmowa a sprawy wychowania i
katolickiego szkolnictwa, obejmuj cego w 1940 r. ponad 11 tys. szkó , oko o
100 tys. nauczycieli i ponad 2,5 miliona m odzie y katolickiej ucz szczaj cych
do tych szkó . Specjalny wydzia  zapewnia  m odzie y mo no  wychowania w
duchu katolickim, ze szczególnym uwzgl dnieniem jej zada  w pó niejszym
yciu zawodowym.

W ci gu swego istnienia NCWC potrafi a skupi  w swoich szeregach
najwybitniejsze jednostki wiata katolickiego w Stanach Zjednoczonych na polu
pracy duszpasterskiej, naukowej, politycznej i spo ecznej, a tak e zapewni  w ten
sposób katolikom ameryka skim zespó  przodowników o najwy szych walorach
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moralnych i intelektualnych. Naturalnym wynikiem tego faktu by  wzrost
znaczenia NCWC w ameryka skim yciu i poszerzenie zakresu mo liwo ci
oddzia ywania na jego rozwój. W proporcji do swych zada  NCWC
dysponowa a równie  znacznymi rodkami, które umo liwia y jej dzia alno  na
olbrzymi  skal . Tak wi c NCWC nie ogranicza a si  w swej dzia alno ci do
obszaru Stanów Zjednoczonych, ani te  problemów dotycz cych wy cznie
katolików ameryka skich, lecz bra a ywy udzia  w dziele mi osierdzia w
ró nych cz ciach wiata, sk d rozlega o si  wezwanie o pomoc1.

War Relief Services – NCWC

W 1943 r. Ameryka ska Konferencja Biskupów Katolickich w ramach
NCWC powo a a War Relief Services – NCWC (WRS-NCWC), celem niesienia
pomocy ofiarom drugiej wojny wiatowej w ró nych krajach. Pierwszym jego
dyrektorem zosta  wielki przyjaciel Polski i wierny obro ca jej spraw, ks. pra at
Patrick A. B’Boyle, pó niejszy kardyna  i arcybiskup Waszyngtonu, odznaczony
wielk  wst g  orderu „Polonia Restituta” przez rz d RP na uchod stwie w
Londynie. On to po o y  podwaliny i nada  kierunek niesieniu pomocy przez
katolików ameryka skich ofiarom wojny w 48 krajach. W ci gu niespe na
pierwszych dwu lat istnienia WRS-NCWC pomoc ta wyrazi a si  sum  ponad
30 milionów dolarów. Niezale nie od tych sum, wys ano z Ameryki do krajów,
gdzie trwa a wojna, ponad dwa tysi ce wagonów ywno ci, odzie y, lekarstw.
Setki tys. listów, nap ywaj cych z ca ego wiata do WRS-NCWC, w zwi zku z
t  akcj , by y wymownym i wzruszaj cym wiadectwem jej rozmiarów2.

W 1943 r. w ramach WRS-NCWC powsta a osobna sekcja pod nazw
„Polish Projects”. W j zyku polskim dzia alno  sekcji polskiej WRS-NCWC
okre lano jako „S u ba Pomocy Katolickiej Polakom” (SPKP), która to nazwa
zosta a  zaakceptowana  przez  Central  WRS-NCWC  w  Nowym  Jorku.
Pierwszym dyrektorem SPKP. zosta  mianowany energiczny ksi dz archidiecezji
Chicago, dr Alojzy J. Wycis o. Przyby  on w listopadzie 1943 r. do Anglii, gdzie

1 D. Szopi ski, Katolicka Rada Narodowa (National Catholic Welfare Council), „Przegl d
Ko cielny” R. 10(1923) nr 2, s. 61-66; Organizacje Ko cielne, w: Historia Ko cio a,  T.  5:
1848-do czasów wspó czesnych, Warszawa 1985, s. 218-220; War Relief Services-National
Catholic Welfare Conference, Introduction, Archiwum The Catholic University of America,
Washington. Manuscript Collections, sygn. 250, dalej cytuj  ACU; War Relief Services-NCWC,
Archiwum ks. pra . Rafa a Gogoli skiego-Elston w Londynie, sygn. 100, s. 1-3, dalej cytuj
AGOG; R. Nir, Materia y archiwalne Sekcji Polskiej War Relief Services-National Catholic
Welfare Conference w Orchard Lake i Londynie, w: Materia y XXI Sesji Sta ej Konferencji
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 23-26 wrze nia 1999 r., Rzym 1999,
s. 213-250.

2 AGOG, sygn. 101, s. 2-3, War Relief Services-NCWC; M. McGregor, O’Boyle, Patrick Aloysius
(1896-1097), The Encyclopedia of American Catholic History, ed. M. Glazier, T.J. Shelley,
Collegeville, Minnesota 1997, s. 1064-1066.
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z Biskupem Polowym Wojska Polskiego dr Józefem F. Gawlin  omówi  i ustali
plan niesienia pomocy dla Polaków, wygna ców, je ców i uchod ców,
organizuj c delegatur  WRS-NCWC-SPKP w Wielkiej Brytanii, a pó niej inne
Delegatury dla Polaków na rodkowym Wschodzie, w Afryce i w Indiach.

Pod bezpo rednimi dyrektywami ks. A. Wycis y WRS-NCWC-SPKP
zak ada o i prowadzi o dla Polaków ró ne instytucje i placówki, jak domy
wypoczynkowe, hotele, domy dla inwalidów i dla starców, domy dla dzieci,
sieroci ce, szko y, uczelnie, kursy, warsztaty, kantyny sta e i ruchome, bufety,
herbaciarnie, szpitale, ambulatoria, laboratoria, gabinety dentystyczne, jak
równie  wyposa one nowocze nie ambulanse i wozy sanitarne.

Wielu polskim organizacjom spo ecznym udziela o WRS-NCWC
wydatnej pomocy finansowej, przekazuj c im ponadto du e ilo ci ywno ci,
sprz tu wietlicowego, odzie y i lekarstw. W adnej instytucji ani na adnej
placówce WRS-NCWC nie robiono ró nic pomi dzy Polakami z powodu ich
wyznania, politycznych przekona , stanowiska. Podkre li  nale y z ca ym
naciskiem, e dzia alno  WRS-NCWC we wszystkich krajach by a zawsze
apolityczna.

Pomoc dla Polaków udzielana przez „S u b  Pomocy Katolickiej
Polakom” WRS-NCWC w latach 1943–1950 obejmowa a 21 krajów: Afryka- 5
krajów; Egipt, Kenia Rodezja, Tanganika, Uganda. Ameryka Pó nocna - 2 kraje:
Meksyk, Stany Zjednoczone. Australia - 1 kraj: Nowa Zelandia. Azja- 4 kraje;
Indie, Iran, Liban, Palestyna. Europa - 9 krajów: Austria, Francja, Holandia,
Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, W ochy. Do dnia 30
kwietnia 1950 r. z Centrali WRS-NCWC w Nowym Jorku na cele zwi zane z
akcj  pomocy Polakom, przekazano 10 milionów dolarów, wysy aj c z Ameryki
ponad dwa tys. wagonów ywno ci, odzie y, sprz tu, lekarstw3.

W listopadzie 1945 r. WRS-NCWC wys a o do Polski ks. dr Swanstroma
i ks. dr A. Wycis , którzy uzgodnili z Kardyna em Adamem Sapieh ,

3 AGOG, sygn. 102, s. 3-4, “Polish Projects”, S u ba Pomocy Katolickiej Polakom; Bp Alojzy J.
Wycis o (17.VI.1908-11.X.2005). Ur. w Chicago, wi cenia kap a skie 7.IV.1934. Studia z
zakresu socjologii odby  na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie. W l. 1938-1942
dyrektorem Wydzia u Charytatywnego Archidiecezji w Chicago. W l.1943-1953 dyrektorem
Polskiej Sekcji War Relief Services-NCWC. Za o y  262 Centra pomocy charytatywnej w 23
krajach w Europie, na rodkowym Wschodzie, Indiach i Afryce, które sw  pomoc  obj y
700,000 DP-isów. 17.X.1960 zosta  biskupem pomocniczym archidiecezji chicagowskiej. W
l.1969-1983 by  ordynariuszem diecezji w Green Bay, stan Wisconsin; O. Janssen, Most
Reverend Aloysius J. Wycis o, w: In His Vineyard 1868 to 1983. A Series of Life Sketches of the
Bishops, Priests, and Permanent Deacons of the Green Bay Diocese. Compiled by Sr. B. Long,
O.S.F., Green Bay, Wisconsin 1983 s.14-23; A. Wycis o, Dyrektor Polskiej Sekcji War Relief
Services-National Catholic Welfare Conference, Na szlaku wygna czym, New York, Maj 1946,
s.31.

4 AGOG,  sygn.  102,  s.  2-3,  Pomoc  WRS-NCWC  dla  Polaków;  K.  P kala, Dzie o mi o ci i
mi osierdzia, „Caritas” 1947, nr 21 s. 155-158; Wizyta ks. pra . E. Swanstroma i ks. dyr.
Alojzego J. Wycis y w Polsce w 1945 r., s.3,  maszynopis w posiadaniu autora.
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arcybiskupem krakowskim, rozmiary i rodzaj pomocy dla Polaków w kraju.
Ustalili, e wszelka pomoc WRS-NCWC przesy ana do Polski, przekazywana
b dzie wy cznie Krajowej Centrali „Caritas”, która przesy ki rozdziela  b dzie
pomi dzy ludno ci  jedynie poprzez swoje placówki. Ju  w przeci gu
pierwszych 18 miesi cy (grudzie  1945 - maj 1947) „Caritas” w Polsce
otrzyma a od WRS-NCWC ponad 700 wagonów ro nych towarów. O tym jak
wielk  by a pomoc katolików ameryka skich dla Polaków w kraju, najlepiej
za wiadczy  dyrektor Krajowej Centrali „Caritas”, ks. biskup Karol P kala, który
w artykule pt. Dzie o mi o ci i mi osierdzia pisa : „Jak opinia katolików
ameryka skich  jest  przychylna  Polsce,  wiadczy  fakt,  e  z  48  krajów,  którym
WRS-NCWC pieszy z pomoc , Polska ma przyznane najwi ksze pozycje w
bud ecie. Jest to owocem pracy i yczliwo ci naszych szczerych przyjació
ks. Arcybiskupa P. O’Boyle, ks. pra ata dr E. Swanstroma i ks. dyrektora dr A.
Wycis y oraz wiadectwem przyja ni dla Polski katolickiego Episkopatu
ameryka skiego i ca ego spo ecze stwa katolickiego w Stanach
Zjednoczonych”4.

WRS-NCWC na szerok  skal  prowadzi a akcj  przesy ania ywno ci,
odzie y i leków. Do ko ca 1949 r. za po rednictwem polskich duszpasterzy
rozdzielono pomi dzy polsk  ludno , przy szczególnym uwzgl dnieniu dzieci i
starców: ro nej ywno ci, g ównie mleka i t uszczy 90 tys. funtów, odzie y
ponad 14 tys. artyku ów, myd a 4.000 kawa ków. W samym tylko 1950 r.
rozdzielono: jajek w proszku 46.000 funtów, mleka w proszku 49 tys. funtów,
ró nej ywno ci ameryka skiej 21.400 funtów, razem ywno ci wagi 116,4 tys.
funtów, na ogóln  kwot  47 tys. dolarów. Dzieciom rozdano 8,3 tys. kawa ków
myd a oraz rozdano w ród nich 12 tys. zabawek, ofiarowanych przez dzieci
ameryka skie za po rednictwem American Legion5.

WRS-NCWC w Wielkiej Brytanii

Pierwsz  delegatur , jak  WRS-NCWC w ogóle zorganizowa o w
wiecie, by a delegatura dla Polaków w Wielkiej Brytanii. Ju  w grudniu 1943 r.

za o ono cztery polskie wietlice katolickie. W 1944 i w latach nast pnych ilo
instytucji WRS-NCWC w Wielkiej Brytanii stale wzrasta a, dochodz c w
grudniu 1948 r. do imponuj cej cyfry 115 placówek. Pó niej jednak, w miar
stopniowego likwidowania polskich obozów, dla polskiej ludno ci cywilnej, ilo
placówek WRS-NCWC ulega a stopniowemu zmniejszeniu i w grudniu 1950 r.

5 AGOG, sygn. 103, s. 3-4, Akcja rozdawnictwa ywno ci, odzie y i leków; NCWC-Centrala
dzia alno ci katolickiej w USA, Waszyngton 1949, s. 2, maszynopis w posiadaniu autora;
AGOG, sygn. 151, s. 4-8, WRS-NCWC in Great Britain. Distribution of Food; A. Wycis o, Role
of Catholic Relief Services-NCWC, Chicago 1960, s.5-10, bez sygnatury, archiwum diecezjalne
w Green Bay.
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pozosta o tylko 64 placówki dla Polaków w Wielkiej Brytanii, przy czym by y to
wy cznie wietlice: w miastach 29 a w obozach i w hostelach 35. Je li chodzi o
rodzaj placówek, to wietlic do których ucz szcza  mogli wszyscy by o 35, dla
m odzie y 22, dla dzieci cztery, oraz trzy dla inwalidów i chorych w szpitalach.

W ci gu przesz o siedmiu lat (1943-1950) WRS-NCWC za o y o
i prowadzi o dla Polaków na wyspach Brytyjskich ogó em 246 placówek, w ród
których by y wietlice, kluby, domy wypoczynkowe, domy dla inwalidów,
warsztaty, kantyny. W wielu wietlicach prowadzone by y polskie kursy
dokszta caj ce, kursy j zyków obcych, jak angielski, hiszpa ski i portugalski, te
ostatnie dwa j zyki dla emigruj cych do Ameryki Po udniowej. Do bibliotek
WRS-NCWC zakupiono ponad 20 tys. ksi ek. 48 bibliotek by o ruchomych,
kursuj cych pomi dzy obozami. W 1948 r. osobna delegatura WRS-NCWC dla
Polaków w Wielkiej Brytanii zosta a zlikwidowana. Utworzono Misj  War
Relief Services-NCWC na Wielk  Brytani , obejmuj c  akcj  pomocy wszystkie
narodowo ci, przebywaj ce w Anglii, Walii i Szkocji6.

Dzia alno  WRS-NCWC dla Polaków w Wielkiej Brytanii kierowanej
przez ks. pra ata Rafa a Gogoli skiego-Elston

Delegatem WRS-NCWC dla spraw polskich na terenie Wielkiej Brytanii
by  ks. kapelan lotnictwa Rafa  Gogoli ski-Elston7, który pe ni  funkcj
dyrektora od grudnia 1943 r. do stycznia 1946 r. dla Polaków. Od stycznia
1946 r. do stycznia 1949 r. równie  funkcj  dyrektora WRS-NCWC dla
uchod ców 18 narodowo ci, w latach 1949-1954 dyrektora WRS-NCWC na
Wielk  Brytani , od 1954 r. dyrektora Misji NCWC na Zjednoczone Królestwo.

W latach 1943-1948 za o y  i administrowa  363 placówkami WRS-
NCWC dla Polaków ( wietlice, domy dla polskich o nierzy i uchod ców, szko y
dla dzieci, przedszkola, warsztaty i szko y przygotowuj ce o nierzy do przej cia
do ycia cywilnego). W latach 1947-1948 jednocze nie dzia a o 115 katolickich

6 AGOG, sygn. 110, s. 4-8, WRS-NCWC w Wielkiej Brytanii; ACU, Manuscript collections, War
Relief Services-National Catholic Welfare Conference, Polish Projects in Great Britain
s. 1-10; Delegatura WRS-NCWC na Wielk  Brytani , Centralne Archiwum Polonii w Orchard
Lake, bez sygnatury.

7 yciorys ks. Pra . Dr Rafa a Gogoli skiego Elston jest pe en niedomówie  i tajemnicy.
Prawdopodobnie nie dotrzemy do szczegó ów. Urodzony w Kijowie w 1902 r., kadet Carskiej
Akademii w Petersburgu, student w Seminarium w ucku, wy wi cony na kap ana w Krakowie,
gdzie przekre li  ca  swoj  rosyjsk  przesz o  i przyj  nowe nazwisko Gogoli ski. Ze wzgl du
na stan zdrowia-gru lic , w adze ko cielne mianowa y go dyrektorem gimnazjum i sanatorium
przeciwgru liczego w Zakopanem. Nast pnie przez bpa polowego Józefa Gawlin  powo any
zostaje na osobistego sekretarza w Warszawie. W 1939 r. jako kapelan zostaje wys any na
wojn . Dalsze lata ycia zwi zane s  z biskupem Gawlin .
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placówek polskich. Personel by  ochotniczy i liczy  ponad dwa tysi ce osób.
Wszystkie placówki prowadzone by y przez polskich ksi y.

W latach 1945-1957 do ywiano dzieci polskie i biedniejsze rodziny.
Warto  rozdanej ywno ci wynosi a ponad 200 tys. dolarów. Do ywianie
polskich dzieci i m odzie y w polskich szko ach oraz na letnich obozach
harcerskich trwa o do lat sze dziesi tych XX w. Ca y sprz t po wietlicach
NCWC, biblioteki licz ce ponad 20 tys. polskich ksi ek, przekaza  ks. R.
Gogoli ski w latach pi dziesi tych polskim duszpasterzom do wykorzystania na
ich placówkach. W latach 1945–1946 NCWC w Wielkiej Brytanii prowadzi o 12
wietlic dla polskich o nierzy powracaj cych do Kraju.

Ks. R. Gogoli ski z funduszów NCWC pomóg  10 ksi om
w zakupieniu rodków lokomocji (samochodów i motocykli), udzielaj c im po
280 dolarów zapomogi. Dla o miu ksi y innych narodowo ci zakupi
motocykle. Udzieli  pomocy Polakom i polskim ksi om, ofiarom niemieckich
obozów koncentracyjnych. By y to zapomogi bezzwrotne, nie by y to nale no ci
z tytu u niemieckich odszkodowa . Ogó em otrzyma o zapomogi 219 osób.
Ogólna kwota wyp aconych zapomóg wynios a za lata 1945-1957 sum  59,5 tys.
dolarów. Dziewi tnastu polskich kap anów otrzyma o od NCWC ogólnej
zapomogi w wysoko ci ponad 20 tys. dolarów.

Na zlecenie Centrali NCWC z Nowego Jorku ks. Gogoli ski przej
kierownictwo akcj  wysy ania leków do Polski, op acanych z funduszów NCWC
albo z innych róde . Wszystkie zg oszenia, listy z Polski, które nap ywa y do
pi ciu Misji NCWC w Europie, by y przekazywane do biura ks. Gogoli skiego
w Londynie. Zg oszenia by y sprawdzane i nast pnie kierowane do centrali
europejskiej w Londynie. Lekarstwa by y wysy ane ze Szwecji i z Szwajcarii. W
wypadkach nag ych, ks. Gogoli ski wysy a  leki z Anglii. Lekarstw wys ano do
Polski na ogóln  kwot  ponad 75 tys. dolarów. Wysy ane by y równie  aparaty
s uchowe, okulary. Specjalnie uwzgl dniane by y zg oszenia, wysy ane do
NCWC przez duchowie stwo, kleryków i zakonnice. W razie przysy anych
pró b od ksi y, kleryków i zakonnice o materia y na sutanny i habity, wysy ano
te materia y. Listy z Kraju, zawieraj ce pro by o lekarstwa, protezy, nadchodz ce
pod adresem Polskiego Caritasu by y realizowane i nadsy ane do Caritas w
Polsce, co by o bardzo bezpieczne dla prosz cych, gdy  nie mieli bezpo redniego
kontaktu z ameryka sk  instytucj 8.

Pomoc zakonom i organizacjom polskim w Wielkiej Brytanii

8 M. u awski, p. Ks. pra . Rafa  Gogoli ski-Elston, „Duszpasterz Polski Zagranic ”, R.34
(1983) nr 1, s.129-131; B. Szwedo, Rafa  Gogoli ski-Elston, Polskie Si y Powietrzne w drugiej
wojnie wiatowej, www.polishairforce.pl; AGOG, sygn. 112, s. 2-3, Zaopatrzenie polskich
duszpasterzy w Wielkiej Brytanii w rodki lokomocji; AGOG, sygn. 113, s. 1-3, Caritas,
lekarstwa dla Polski, do ywianie polskich dzieci, Polska Caritas w Danii i w Szwecji.
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Po zakupieniu budynków i gruntów przez Siostry Nazaretanki w Pitsford
w 1946 r., ks. Gogoli ski przekaza  do pustego kompletnie budynku: ca kowity
sprz t na 40 osób, ó ka, materace, po ciel, szafy, sto y, naczynia kuchenne,
kuchnie, nakrycia sto owe oraz pó torej tony ameryka skiej ywno ci.
Umo liwi o to Siostrom natychmiastowe otwarcie letniej kolonii dla polskich
dziewcz t, a potem szko y.

Dla szko y SS. Nazaretanek zakupi  mikroskop, epidiaskop, kino
d wi kowe – warto ci ponad 10 tys. dolarów, urz dzi  ma e kino, polsk
bibliotek  licz c  ponad 4 tys. ksi ek, instrumenty muzyczne. Stale
przekazywa  ywno  dla szkó  w Pitsford: mas o ponad trzy tys. funtów, jajka w
proszku, mleko, kakao, cukier, m k , t uszcze. Kilkakrotnie przesy a  pieni dze.
Wystara  si  o subwencj  na sze  miesi cy w wysoko ci $ 828 na pensj  dla
nauczycielki j zyka polskiego. Ks. Gogoli ski uzyska  kwot  $ 560 z NCWC na
wydatki zwi zane z prowadzeniem szkó ki dla polskich ch opców w Loreto. By
Prezesem Zarz du Szkó  SS. Nazaretanek w Pitsford9.

Po przybyciu Ksi y Marianów do Anglii w 1950 r. Dyrektor NCWC na
W. Brytani  przekaza  znaczn  sum  na zakupienie domu w Hereford na szko
powszechn  dla polskich ch opców. Zakupi  ca e umeblowanie dla budynku.
Przekazywa  ywno  otrzymywan  ze Stanów Zjednoczonych, dotacje
pieni ne, wszystko z NCWC. Pomóg  kupi  dom w Fawley Court, gdzie
Ojcowie Marianie za o yli gimnazjum dla polskich ch opców, przekazuj c $ 12
tys. Przesy a  stale ywno  w du ych ilo ciach. Ogó em z funduszów NCWC na
dwie powy sze szko y, w gotówce i w ywno ci, zosta a przekazana
równowarto  50 tys. dolarów. Dodatkowo dla dwóch szkó  przekaza  dotacj  w
wysoko ci 828 dolarów dla ka dej szko y na pensje dla nauczyciela j zyka
polskiego. Wszed  w sk ad komitetu, którego celem by o zakupienie parku
szkolnego dla ch opców10.

Do dwóch domów SS. Zmartwychwstanek przekaza  dotacje pieni ne,
oraz ywno  w wielkich ilo ciach. Do domu w którym mie ci  si  pensjonat dla
studentek, zaraz po jego zakupieniu przekaza  ca kowity sprz t na 20 osób
( ó ka, po ciel, naczynia kuchenne, meble itp.) warto ci trzech tys. dolarów.

9 AGOG, sygn. 120, s.1-10, Prace wykonane przez ks. Gogoli skiego w okresie 1943-1957.
Pomoc zakonom polskim osiedlaj cych si  w Wielkiej Brytanii. SS. Nazaretanki; W. Rubin,
Szko a w Pitsford, Odezwa Biskupa Rubina; Rocznik Szko y Sióstr Nazaretanek w Pitsford, no 1,
1965, s.44; Jubileuszowy Rocznik Szko y  Sióstr  Nazaretanek  w  Pitsford
1947-1972, no 5, 1972, s.64.

10 AGOG, sygn. 121, s. 1, Ksi a Marianie; AGOG, sygn. 122, s. 1-21. Korespondencja
Gogoli skiego z Genera em XX. Marianów w Rzymie z lat 1945-52, s.24; AGOG, sygn. 123,
s. 140, Korespondencja Gogoli skiego z bp Michael McGrath, biskupem diecezji Cardiff w
sprawie XX. Marianów .
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Wystara  si  o dotacj  560 dolarów na wydatki, zwi zane z prowadzeniem przez
SS. Zmartwychwstanki szkó ki dla polskich dziewcz t w Rzymie11.

Sekcja Polska WRS-NCWC w Wielkiej Brytanii, g ównie dzi ki
yczliwo ci jej dyrektora ks. R. Gogoli skiego wspiera a materialnie ró ne

organizacje. Jako Naczelny Kapelan Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza
Krajem, by  inicjatorem i autorem deklaracji, która wesz a do Statutu
Harcerskiego, a która kompletnie zmieni a ideologi  harcersk , nadaj c pi tno
wyra nie katolickie (a nie tylko, jak uprzednio, „chrze cija skie”) ca ej
dzia alno ci harcerskiej. Deklaracj  przeprowadzi  przez wszystkie instancje
w adz harcerskich. Gogoli ski zapewni  ywno  na organizowane corocznie
obozy harcerskie. Przekaza  kwot  10 tys. dolarów na prowadzenie harcerskich
obozów.

Przekaza  kwot  trzech tys. dolarów na zorganizowanie i dzia alno
domu „Juventus Christiana” - Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej M odzie y
Akademickiej w Londynie. Napisa  Statut Stowarzyszenia12.

Organizacja Polskiej Sekcji WRS-NCWC w Wielkiej Brytanii

Dyrektor Polskiej Sekcji WRS-NCWC, przy Ameryka skim Episkopacie
ks. Alojzy J. Wycis o, ju  w grudniu 1943 r. w Londynie za o y  pierwsze
polskie Centrum. Przewodnicz cym Komitetu Polskiej Sekcji w Wielkiej
Brytanii zosta  Biskup Polowy Józef F. Gawlina. Cz onkami zostali ks. pra at
Bronis aw Michalski, Wikariusz Generalny Polskich Si  Zbrojnych w Wielkiej
Brytanii, ksi  K. Radziwi , profesor dr A. ó tkowski. Sekretarzem
Generalnym zosta  ks. kanonik Rafa  Gogoli ski-Elston. Siedzib  Komitetu by a
Polska Misja Katolicka w Londynie.

Komitet Polskich Projektów w Wielkiej Brytanii by  bezpo rednio
podporz dkowany Sekretarzowi Generalnemu ks. Gogoli skiemu, który by
odpowiedzialny za g ówn  administracj  wszystkich NCWC Projektów Polskich
w Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem by o organizowanie nowych O rodków
NCWC, ustali  ich bud et, nadzorowa  ich dzia alno  i na zapewnieniu kontroli
rachunków przez w adze. Ksi dz Gogoli ski pracowa  bez adnego personelu,
sam prowadzi  wszystkie rachunki, ksi gi rachunkowe, ca  oficjaln
korespondencj , sam odwiedza  okresowo Centra NCWC. Zamyka  równie
zlikwidowane Centra NCWC. Wiele tych wizyt do O rodków NCWC odby
samolotem, ale je li podró owa  kolej , to bilety by y mu dostarczane przez

11 AGOG, sygn. 125, s. 1-2, SS. Zmartwychwstanki.
12 AGOG, sygn. 126, s. 2-3, Harcerstwo; Statut Zwi zku Harcerstwa Polskiego, Londyn 1944,

s. 27; C. Szwagrzak, Administracja Harcerska, biurowo -gospodarka, Londyn 1944, s. 70;
„Juventus Christiana” Stowarzyszenie Polskiej Katolickiej M odzie y Akademickiej, Statut,
Londyn 1944, s.4.
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w adze Polskich Si  Powietrznych RAF. Ks. Gogoli ski by  zwyczajnym
stacjonarnym kapelanem RAF, i honorowym kapelanem NCWC Sekcji Polskiej
nie otrzymywa  adnego wynagrodzenia. Poniewa  nie mia  on personelu, to
wydatki na administracj  generaln  by y niezwykle ma e.

Wspólnym celem dzia alno ci Polskiej Sekcji WRS-NCWC na ca ym
wiecie by a opieka nad polskimi o nierzami, ich duchowym i moralnym

dobrem i na zapewnieniu im kulturowego i intelektualnego rozwoju w
prawdziwej katolickiej i polskiej atmosferze.

Ks. Gogoli ski otrzyma  polecenie rozpocz cia dzia alno ci i dlatego ju
10 grudnia 1943 r. Polskie Ognisko w Blackpool zosta o przej te jako pierwsze
Centrum dla Polaków w Wielkiej Brytanii WRS-NCWC. Drugie zosta o otwarte
12 grudnia 1943 w Edynburgu jako NCWC Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji
dla Polskich studentów Uniwersyteckich, 15 grudnia 1943 r. otwarto NCWC
Kantyn  Polskich Si  Powietrznych w Blackpool, 24 grudnia 1943 r. za o ono
NCWC Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji dla rekonwalescentów Polskich
Lotników w Blackpool i NCWC Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji w
specjalnym tajnym miejscu oznaczonym kryptonimem „X” (jako tajemnica
wojskowa). W 1944 r. ks. Gogoli ski za o y  pi  nowych Centrów NCWC.

Od pocz tku, pomimo posiadania pieni dzy NCWC natrafia o na
trudno ci organizacyjne spowodowane brakiem kompetencji i opracowanego
statutu ze strony Komitetu Wykonawczego NCWC. W tamtym czasie YMCA
uzurpowa a sobie quasi-monopol na tworzenie i prowadzenie o rodków pomocy
w Polskich Si ach Zbrojnych stacjonuj cych w Wielkiej Brytanii. Istnia o ju
wiele instytucji protestanckich, mi dzy innymi: Ko ció  Anglika ski, Ko ció
Szkocki, kantyny Armii Zbawienia w obozach w których znajdowa y si  Polskie
Si y Zbrojne.

Bior c pod uwag  specyficzne warunki w Wielkiej Brytanii i szczególnie
w Polskich Si ach Zbrojnych, trudno ci te wydawa y si  by  nie do pokonania.
Zdecydowano, e wszystkie NCWC Polskie Projekty w Wielkiej Brytanii
powinny by  tworzone pod nazw : „WRS-National Catholic Welfare
Conference” z podtytu em: „Instytuty Biskupa Polowego Polskich Si
Zbrojnych”- „Institutes of the Polish Military Bishop”. Komitet NCWC Sekcji
Polskiej w Wielkiej Brytanii nie wiedzia  o oficjalnej odznace NCWC, dlatego
te  u ywano, we wszystkich Centrach NCWC w Wielkiej Brytanii, odznaki
Kapelana Polskich Si  Zbrojnych-Krzy  i Orze . Ksi dz R. Gogoli ski-Elston po
raz pierwszy zapozna  si  z oficjaln  odznak  NCWC w sierpniu 1946 r., kiedy
ks. A. Wycis o w Londynie da  mu t  odznak  NCWC. By  to ciemno-niebieski
krzy  na bia o- ó tym tle, doko a w kole napis: „War Relief Services-NCWC”.
Pojawi y si  one od 1944 r. na mundurach polskich we wszystkich krajach
oprócz mundurów Polskich Si  Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. S u ba Pomocy
Katolickiej Polakom WRS-NCWC by a planow  akcj , pozostaj c  w ramach
katolickiej organizacji ogólnej National Catholic Welfare Conference, a zosta a



338

podj ta specjalnie dla niesienia pomocy Polakom nie tylko podczas wojny, ale
równie  w kraju, po zako czeniu dzia a  wojennych. Organizacja ta skupia a
katolików ameryka skich.

Zarz d Generalny NCWC Sekcji Polskiej w Wielkiej Brytanii od samego
pocz tku swojej dzia alno ci boryka  si  z problemem, na rozwi zaniu którego
zale a  rozwój ca ej dzia alno ci NCWC w Wielkiej Brytanii, a wi c: a)
centralizacji ca ej dzia alno ci w jednym g ównym biurze NCWC, które
wymaga oby du ej centralnej obs ugi i du ego personelu administracyjnego w
ka dym indywidualnym centrze NCWC; b) albo zdecentralizowa  ca
dzia alno  powo uj c si  na dobr  wol  i hojno  kapelanów Polskich Si
Zbrojnych.

Ten drugi kurs obra  Biskup Polowy J. Gawlina. Spowodowa o to
fundamentaln  zmian  koncepcji dzia alno ci Sekcji Polskiej NCWC w Wielkiej
Brytanii, by a to szcz liwa zmiana. Kapelani znale li w a ciwych ludzi do
pomocy w ich nowej pracy. Przy ka dym o rodku NCWC by  komitet lokalny,
odpowiedzialny za dzia alno  NCWC. Mia  autonomi  w odpowiednich
granicach, tak aby ludzie dobrej woli, pracuj c czasami bardzo ci ko mieli
satysfakcj  i osi gni cia.

Sekretarz Sekcji Polskiej WRS-NCWC w Wielkiej Brytanii, ks. R.
Gogoli ski przes a  nast puj c  instrukcj : 1) pieni dze nie powinny by
marnowane na wypo yczanie lokali, ale nale y próbowa  uzyska  darmowe
wynaj cie lokali od w adz wojskowych, magistratów i lokalnych stowarzysze ;
2) meble powinny zosta  wypo yczone, kupi  jedynie w przypadku braku
mo liwo ci nabycia innymi sposobami; 3) zakupiony powinien by  tylko
koniecznie potrzebny sprz t; 4) personel administracyjny, gdziekolwiek jest to
mo liwe, powinien zosta  pozyskany od w adz wojskowych, albo od
ochotniczych dobroczy ców, lub te  powinien by  op acony przez Polski
Czerwony Krzy ; 5) zaoszcz dzone pieni dze, w powy ej wspomniany sposób,
zostan  przekazane do najlepiej prowadzonych lokali Centrów NCWC, wed ug
my li NCWC.

Wszystkie zalecenia by y przestrzegane przez Kapelanów Polskich Si
Zbrojnych. Wykazuj c zaanga owanie w swojej dzia alno ci w NCWC,
zgromadzili w ród swego rodowiska najlepszych ludzi, których celem by o
duchowe i spo eczne dobro o nierzy polskich walcz cych tak daleko od swego
w asnego kraju. Ci ka praca kapelanów, ich w asna inicjatywa i pomoc
ochotników, którzy zawsze odpowiadali na wezwanie kapelanów, wyda y
zdumiewaj ce rezultaty.

W latach 1943–1946 zamiast planowanych 12 Center NCWC, za o ono i
prowadzono w Wielkiej Brytanii 62 Centra Sekcji Polskiej WRS-NCWC, co
przeliczaj c na miesi ce. Bud et otrzymany od dyrektora z Nowego Jorku
ks. pra at P. O’Boyle wynosi  89 tys. dolarów. Zosta  on przeznaczony na
prowadzenie tych o rodków. Ta dzia alno  b dzie zawsze dum  i chwa
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ameryka skich i polskich pracowników katolickich wspó pracuj cych w
Wielkiej Brytanii, wiadectwem wysi ku kapelanów Polskich Si  Zbrojnych,
cudownej pracy wszystkich ludzi dobrej woli. By o to mo liwe tylko dzi ki
wielkiej hojno ci ameryka skich katolików i Katolickiemu Episkopatu Stanów
Zjednoczonych WRS-NCWC, Komitetu Wykonawczego, jego Komitetowi i
dyrektorom terenowym a przede wszystkim ks. Rafa owi Gogoli skiemu-
Elsten13.

Finanse

Ks. pra at P. J. O’Boyle z Nowego Jorku przekaza  pieni dze na
dzia alno  Sekcji  Polskiej  WRS-NCWC,  w  Wielkiej  Brytanii  ks.  biskupowi  J.
Gawlinie, ten z kolei ks. Gogoli skiemu, czn  kwot  89.000 dolarów.

W lokalnych Centrach NCWC by y prowadzone ksi gi rachunkowe
przez kapelanów albo przez ksi gowych, nominowanych przez w adze
wojskowe. We wszystkich centrach NCWC stosowano t  sam  metod
prowadzenia ksi g. Pieni dze na za o enie i prowadzenie o rodków zosta y
przekazane komitetowi za o ycielskiemu nowego o rodka przez ks.
Gogoli skiego po zaprezentowaniu mu przybli onego kosztu instalacji i
miesi cznego utrzymania. Kwoty musia y by  zaaprobowane przez bpa Gawlin ,
albo jego zast pc  ks. pra . B. Michalskiego. Kapelan danej jednostki uwa a ,
aby nie marnowano pieni dzy i aby wydatki nie wzros y ponad oszacowania
zaaprobowane przez biskupa Gawlin . Ka dy odst p niezaaprobowany odbywa
si  na osobist  odpowiedzialno  kapelana.

Kontrol  rachunków przeprowadzano przez oficerów dowodz cych
jednostkami, przez ksi gowych nominowanych przez w adze wojskowe. Ks.
Gogoli ski wizytuj c okresowo ka de Centrum NCWC, kontrolowa  ich
dzia alno  i sposób prowadzenia ksi g. Wszystkie centra NCWC przesy a y
okresowe raporty finansowe i sprawozdania do Centrali NCWC w Wielkiej
Brytanii. Ogólnie mówi c Centra NCWC wyda y swe pieni dze prawie
wy cznie na swoj  dzia alno . Gdzie to by o mo liwe, wykorzystano jako baz
brytyjskie konsulaty Polski Czerwony Krzy , brytyjskie i polskie stowarzyszenia.

W 1946 r. nadszed  nieunikniony czas demobilizacji Polskich Si
Zbrojnych. Nie by o pewne kiedy to nast pi, ale pozosta o niewiele czasu do
rozwi zania jednostek militarnych i formacji Polskiego Korpusu Rozmieszczenia

13 AGOG, sygn. 130, s.1-4, Dzia alno  NCWC dla Polaków w Wielkiej Brytanii w okresie 1943-
1957; National Catholic Welfare Conference, Komitet Katolickich Biskupów USA. o nierskie
domy i wietlice Biskupa Polowego W.P. Committe For Poles in Great Britain. NCWC Welfare
Centres For Poles in Great Britain, Ruled by the Rt. Reverend Bishop J.F. Gawlina, mapa s. 1-6;
Organisation. W.R.S.-NCWC Executive Committee. WRS-NCWC Polish Projects in Great
Britain Committee. WRS-NCWC Polish Air Force Projects Committee. Local NCWC Centre
Committees. Chaplains, s. 4-6.
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i Przesiedlenia. W 1946 r. nast powa o transferowanie jednostek, zmiana miejsc
obozowania itp. Instrukcje zosta y wys ane do wszystkich kapelanów. W
przypadku rozwi zania albo transferu ich jednostek-powinni spakowa  w asno
NCWC  i  wzi  je  ze  sob  do  nowego  miejsca.  Nast pnie  powinni  otworzy
Centrum NCWC w nowym obozie. Dlatego te  by o koniecznym zaopatrzenie
wszystkich kapelanów odpowiedzialnych w pieni dze, które umo liwi yby im
pokrycie kosztów zwi zanych z pakowaniem i transportem w asno ci i dóbr
NCWC, jak równie  na zaadaptowanie nowych terenów i budynków na potrzeby
Center NCWC.

By o to bardzo istotne, poniewa  YMCA, które straci o swój quasi-
monopol, pragn o go teraz odzyska  i posiada  wp ywy w Polskim Korpusie
Przysposobienia i Rozmieszczenia. Zdecydowano, aby da  kapelanom
mo liwo  otwarcia nowych Center NCWC bez oczekiwania na nowe budynki i
bez czekania a  odpowiedni fundusz zostanie zebrany. W 1946 r. prawie
wszyscy kapelani odpowiedzialni za NCWC posiadali wystarczaj cy fundusz na
prowadzenie swoich Center NCWC przynajmniej przez kilka miesi cy.

Sekcja Polska WRS-NCWC obejmowa a swym zasi giem Wielk
Brytani  i Pó nocn  Irlandi . Cztery Centra NCWC w Samodzielnej Polskiej
Brygadzie Spadochronowej wzi y udzia  z t  Brygad  w operacji D-day.
Natomiast rodzaj dzia alno ci: 1. Za o enie i prowadzenie NCWC O rodków-
Centrów Pomocy dla Polaków; 2. Pomoc dla Center i innych jednostek nie
z czonych z NCWC; 3. Pomoc dla polskich ksi y katolickich, wyzwolonych z
obozu koncentracyjnego w Dachau, realizowa y centra inne.

Za o one 62 Centra NCWC dla Polaków, by y organizowane w: 1.
poszczególnych jednostkach wojskowych, które nie posiada y sta ej kwatery ale
przemieszcza y si  wraz z jednostkami, 2. Polskich Si ach Powietrznych, Polskiej
Marynarce Handlowej, w obozach polskich wi niów wojennych, w obozach
polskich cywilów. 3. jednostkach bojowych i operacyjno-szkoleniowych,
obozach, stacjach, garnizonach, repatrianckich obozach przej ciowych,
szpitalach, w szko ach, na uniwersytetach, 4. Dla o nierzy, dla m odzie y
szkolnej, dla studentów uniwersyteckich, dla indywidualnych osób, dla rannych
o nierzy, dla harcerzy, dla polskich wi niów wojennych w Wielkiej Brytanii.
O rodków odpoczynku i rehabilitacji by o 53, szpitali 3, instytutów do
prowadzenia studiów 1, Centrów szkoleniowo-treningowych. By o rzecz
niemo liw , aby Polska Sekcja NCWC sw  dzia alno ci  obj a wszystkie
jednostki Polskich Si  Powietrznych walcz cych w Wielkiej Brytanii nale y
odnotowa , e 318 Polski Szwadron Rozpoznania Bojowego pozostawa  we
W oszech pod opiek  NCWC dzia aj cego na Pó wyspie Apeni skim14.

14 AGOG, sygn. 140, s. 1-46, General Report On W.R.S.-NCWC Polish Projects Activities In Great
Britain From 10.12.1943 To 31.7.1946, Most Rev. J.F. Gawlina Military Bishop Chairman,
Polish Projects. Very Rev. A.J. Wycis o, Field Director Polish Projects; Finance. Area Served.
Kind of NCWC Activities in Gt. Britain. Type of NCWC Polish Projects in Gt. Britain, s.7-10.
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Rozmieszczenie Polskiej Sekcji WRS-NCWC w Wielkiej Brytanii

1943
Armia

1. „X” Centrum Odpoczynku i Rehabilitacji dla o nierzy w tajnych
jednostkach specjalnych.

Polskie Si y Powietrzne
2. Blackpool- Centrum Odpoczynku i Rehabilitacji „Polskie Ognisko” z

bufetem.
3. Blackpool- Centrum Odpoczynku i Rehabilitacji z kantynami (Gospoda

Lotnicza).
4. Blackpool- Centrum Odpoczynku i Rehabilitacji dla Polaków w

Departamencie Rekonwalescencyjnym.
Studenci Uniwersyteccy

5. Edynburg- Centrum Odpoczynku i Rehabilitacji dla Polskich Studentów
Uniwersyteckich15.

1944
Armia

1. Glasgow NCWC Szpital Wojskowy
2. Glasgow NCWC Centrum Odpoczynku i Rehabilitacji dla o nierzy

garnizonu Pol.
3. Londyn  NCWC Centrum Odpoczynku i Rehabilitacji dla Polskich N.C.S.s.
4. Londyn NCWC Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Pol. o nierzy i

andarmerii.
5. Londyn NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla pojedynczych oddzia ów.
6. „X” NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla Pol. Brygady Lot. /I.Bat/
7. „X” NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla Pol. Brygady Lot. /II Bat./
8. „X” NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla Pol. Brygady Lot. /II Bat./
9. „X” NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla Pol. Brygady Lot. /IV.Bat/
10. „X” NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla specjalnych tajnych jednostek.

Polskie Si y Powietrzne
11. Blackpool NCWC „Polskie Ognisko”.
12. Blackpool NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. z kantynami.
13. Blackpool NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla pol. na rekonwalescencji.
14. Blackpool NCWC Centrum Szkoleniowe i warsztaty.
15. Cranwell NCWC Cent. Odpoczybku i Rehab. M odzie y Pol. Si

Powietrznych.
16. Halton NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. M odzie y Pol. Si

Powietrznych.
17. Londyn NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. z kantyn  Kwat.G . PAF
18. Morecambe NCWC Cent. Odpoczynku i Rehabilitacji dla Polskich

Lotników.

15 AGOG, sygn. 140, s. 11, NCWC Polish Projects In Gt. Britain-Statement.
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19. Szaland NCWC Cent. Odpoczynku i Rehabilitacji dla Polskich Lotników
20. Weston-super-Mare NCWC Cent. Odpoczynku I Rehab. z kantyn  dla

Pol.Lot.
21. Szwadron 307 NCWC Cent. Odpoczynku i Rehabilitacji dla Polskich

Lotników.
22. Skrzyd o 133 NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla pol. personelu

naziemnego.
23. Skrzyd o 133 NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla pol. personelu

lataj cego.
Studenci Uniwersyteccy

24. Edynburg-NCWC Cent. Odpoczynku i Rehab. dla Pol.Studentów Uniwerst.
25. Edynburg-NCWC Instytut Naukowy dla Pol. Studentów Uniwersyteckich16.

1945
Armia

nowe 1. Folkestone Centrum Odpoczynku i Rehab. dla o nierzy Polskiej
II Bat.

nowe 2. Folkestone Centrum Szkoleniowe i warsztaty dla o nierzy
Polskiej II Bat.

zamk. 3. Glasgow Dom Noclegowy dla o nierzy
zamk. 4. Glasgow Centrum Odpoczynku i Rehab. dla o nierzy Polskich
nowe 5. Kirton Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Artylerzystów
nowe 6. Londyn Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskiej NCCS

 nowe 7. Londyn Centrum Odpoczynku i Rehab. dla o nierzy Pol.
andarmerii

 nowe 8. Londyn Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Kompanii
Sygnalizacyjnej

 nowe 9. Pol. Bryg. Spadochronowa Centrum Odpoczynku i Rehab. o . /I
Bat./

 nowe 10. Pol. Bryg. Spadochronowa Centrum Odpoczynku i Rehab. o . /II
Bat./

 nowe 11. Pol. Bryg. Spadochronowa Centrum Odpoczynku i Rehab. o . /II
Bat./

nowe 12. Pol. Bryg. Spadochronowa Centrum Odpoczynku i Rehab. o .
/IV. Bat/

 zamk. 13. Oddzia  S u by Specjalnej Centrum Odpoczynku i Rehab. dla
o nierzy

nowe 14. Oxfords Centrum Odpocz. i Rehab. dla Pol. Repatr. Obozie
Przej c. /I/

nowe 15. Oxfords Centrum Odpocz. i Rehab. dla Pol. Repatr. Obozie /II
Bat./

16 AGOG, sygn. 140, s. 11-13, Army, Hospitals, Invalids, Polish Air Force, University Students,
Polish Merchant Navy, Polish Prisoners of War; AGOG, sygn. 145, s. 1-6, War Relief Services,
British Isles 1943-1944.
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 nowe 16. Oxfords Centrum Odpocz. i Rehab. dla Pol. Repatr. Obozie
Przej c.

nowe 17. Oxfords Centrum Odpocz. i Rehab. dla Pol. Repatr. Obozie
Przej c. /IV/

nowe 18. Oxfords Centrum Odpocz. i Rehab. dla Pol. Repatr. Obozie
Przej c.  /V/

Szpitale
 nowe 19. Ormskirk Centrum Odpoczynki i Rehab. dla rannych i chorych

o nierzy
 zamk. 20. Ormskirk Centrum Odpoczynku i Rehab.nr.2 dla rannych i

chorych o nierzy
 nowe 21. Whitchurch Centrum Odpoczynku i Rehab. dla rannych o nierzy

w Szpitalu
nowe 22. Whitchurch Centrum Odpoczynku i Rehab. Nr. 2 oddzia  gru liczy

Inwalidzi
 nowe 23. Edynburg Dom Noclegowy dla Polskich Inwalidów i Centrum

Rehab.
nowe 24. Edynburg Dom Noclegowy dla Polskich Inwalidów nr. 2
nowe 25. Edynburg Centrum Szkoleniowe i warsztaty dla Polskich

inwalidów
Polskie Si y Lotnicze

nowe 26. Abingdon Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
 zamk. 27. Blackpool NCWC Ognisko Pol. Centrum Odpczynku i Rehab. z

bufetem
 nowe 28. Blackpool NCWC Kantyna Polska z Centrum Odpoczynku i

Rehabilitacji
 zamk. 29. Blackpool Centrum Szkoleniowe z warsztatami dal Polskich

Lotników
 nowe 30. Cammeringham Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich

Lotników
 nowe 31. Cammeringham Centrum szkoleniowe z warsztatami dla Polskich

Lotników
nowe 32. Coltishall Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
nowe 33. Cramwell Centrum Odpoczynku i Rehab. dla M odzie y PAF
nowe 34. Dunholme Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników-

Skautów
 nowe 35. Dunholme Centrum szkoleniowe z warsztatami dla Polskich

Lotników
 nowe 36. Halton Centrum Odpoczynku i Reahab. Dla M odzie y Polskich

Lotników
 nowe 37. Jurbu Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskiego Personelu

Lataj cego
 nowe 38. Londyn Centrum Odpoczynku i Rehab. z kantyn  w Kwaterze

G ównej PAF
 nowe 39. Morecambe Centrum Odpoczynku i Rehab. z kantyn  dla Polskich

Lotników
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nowe 40. Sealand Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
nowe 41. Welton Centrum Odpoczynku i Reahab. Dla Polskich Lotników

 nowe 42. WestonMare Centrum Odpoczynku i Rehab. z kantyn  dla
Polskich Lotników

 nowe 43. Wilmslow Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskiego WAAFs
/WACs/

nowe 44. Weeton Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
nowe 45. Dywizjon 303 Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich

Lotników
 nowe 46. Dywizjon Bomb 304 Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich

Lotników
 nowe 47. Dywizjon N.F. 307 Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich

Lotników
 zamk. 48. Skrzyd o 133 Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Personelu

Naziemnego
 zamk. 49. Skrzyd o 133 Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Personelu

Lataj cego
Studenci Uniwersyteccy

50. Edynburg Centrum Odpoczynku i Reahab. Dla Polskich Studentów
Uniwersyteckich

51. Edynburg Instytut Naukowy dla Polskich Studentów Uniwersyteckich
Polska Marynarka Handlowa

 nowe 52. Gr. Wyrley Centrum Odpocz. i Rehab. z kantyn  dla Polskiego
Kolegium Marynarki

Polscy Wi niowie Wojenni
 nowe 53. Grimsby Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Wi niów

Wojennych w Anglii
 nowe 54. Grimsby Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Wi niów

Wojennych w Anglii /nr 2/
Statystycznie w 1945 r. by o: 24 Centra aktywnie dzia aj ce

1 stycznia1945 r.; 30 Centra otwarto w 1945; 11 Centra zosta y zamkni te w
1945; 43 Centra aktywnie pracowa y 31 pa dziernika 194517.

1 stycznia 1946 – 31 lipca 1946
Armia

 1. Folkestone Centrum Odpoczynku i Rehab. dla o nierzy Polskiej II Bat.
2. Folkestone Centrum Szkoleniowe i warsztaty dla o nierzy Polskiej II Bat.
3. Inverary Centrum Odpoczynku i Reahab. Dla o nierzy Pol. Brygady

Spadochronowej
4. Kirton Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Artylerzystów
5. Londyn Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskiej NCCS

17 AGOG, sygn. 140, s. 14-16, General Report… 1945.
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6. Londyn Centrum Odpoczynku i Rehab. dla o nierzy Polskiej andarmerii
7. Londyn Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Kompanii Sygnalizacyjnej
8. Pol. Brygada Spadochronowa Centrum Odpoczynku i Rehab. dla o nierzy
9. Pol. Brygada Spadochronowa Centrum Odpoczynku i Rehab. dla o nierzy
10. Pol. Brygada Spadochronowa Centrum Odpoczynku i Rehab. dla o nierzy
11. Oxfords Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Pol. w Rep. Obozie

Przej ciowym
12. Oxfords Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Pol. w Rep. Obozie

Przej ciowym
13. Oxfords Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Pol. w Rep. Obozie

Przej ciowym
14. Oxfords Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Pol. w Rep. Obozie

Przej ciowym
15. Oxfords Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Pol. w Rep. Obozie

Przej ciowym
Szpitale

16. Whitchurch Centrum Odpoczynku i Rehab. dla rannych o nierzy w Wojsk.
Szpitalu

17. Whitchiurch Centrum Odpoczynku i Rehab. nr 2 oddzia  gru liczy
Inwalidzi

18. Edynburg Dom Noclegowy dla Polskich Inwalidów Centrum Rehab. z
kantyn

19. Edynburg Dom Noclegowy dla Polskich Inwalidów
20. Edynburg Centrum Szkoleniowe i warsztaty dla Polskich Inwalidów

Polskie Si y Lotnicze
21. Blackpool NCWC Ognisko Polskie Centrum Odpoczynku i Rehab. z

kantyn
22. Blackpool Kantyna z Centrum Odpoczynku i Rehabilitacji
23. Cammeringham Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
24. Cammeringham Centrum Szkoleniowe z warsztatami dla Polskich

Lotników
25. Coltishall Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
26. Cramwell Centrum Odpoczynku i Rehab. dla M odzie y PAF
27. Dunholme Centrum Odpoczynku i Rehab dla Polskich Lotników-Skauci
28. Dunholme Centrum Szkoleniowe z warsztatami dla Polskich Lotników
29. Halton Centrum Odpoczynku i Rehab. dla M odzie y Polskich Lotników
30. Jurby Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskiego Personelu Lataj cego
31. Londyn Centrum Odpoczynku i Rehab. z kantyn  w Kwaterze G ównej

PAF
32. Morecambe Centrum Odpoczynku i Reahab. Z kantyn  dla Polskich

Lotników
33. Scallingthorpe Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
34. Dealand Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
35. Welton Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
36. Welton Centrum Odpoczynku i Rehab. tylko dla Polskiego WAAFs

/WACs/
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37. Weston Mare Centrum Odpoczynku i Rehab. z kantyn  dla Polskich
Lotników

38. 300 Dyw. Bomb. Centrum Odpoczynku i Rehab. tylko dla Polskiego
WAAFs

39. 300 Dyw. Bomb./ Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników-
Skautów

40. Dywizjon 303 Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
41. Dyw. Bomb. 304 Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników
42. Dyw. N.F. 307 Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Lotników

Studenci Uniwersyteccy
43. Edynburg Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Studentów

Uniwersyteckich
44. Edynburg Instytut Naukowy dla Polskich Studentów Uniwersyteckich
45. Londyn Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Studentów

Uniwersyteckich
Polska Marynarka Handlowa

46. Gr. Wyrley Centrum Odpoczynku i Rehab. z kantyn  dla Pol. Kolegium
Marynarki

Polscy Wi niowie Wojenni
47. Grimsby Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Wi niów Wojennych
48. Gromsby Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Wi niów

Wojennych
49. Donna Nock Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskich Wi niów

Wojennych
Polska M odzie  Cywilna

50. Edynburg Centrum Odpoczynku i Rehab. dla Polskiej M odzie y
Cywilnej18.

Pomoc dla o rodków nie zrzeszonych w NCWC wyra a a si  najcz ciej
w darach ksi kowych, wypo yczaniu filmów, sprz tu i porad dotycz cych
organizacji i prowadzenia imprez. Pomoc ta by a udzielana bezpo rednio przez
indywidualne Centra NCWC za wiedz  lokalnych kapelanów. Od 1 stycznia
1944 do 31 maja 1946 r., nast puj ce Centra by y wspierane przez Centra
NCWC:
Armia

1. St. Andrews Centrum dla uczniów szkó  rednich
2. Manchester o nierze Armii Polskiej-w szpitalu
3. Preston o nierze Polscy w szpitalu

Polskie Si y Lotnicze
4. Kirkham Centrum dla Polskich Lotników
5. St. Annes Sea Centrum dla Polskiego Personelu Lataj cego
6. Ringway Centrum dla Polskich Lotników
7. Cleveleys Szpital-pomoc dla Polskich Lotników

18 AGOG, sygn. 140, s. 16-22, General Report…1946 (1 stycznia 1946-31 lipca 1946).
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8. Haylock Szpital-pomoc dla Polskich Lotników
9. Welton Szpital-Centrum dla Polskich Lotników
10. Walney Island Centrum dla Polskich Lotników

Polscy Wi niowie Wojenni
11. Donna Nock Szpital-pomoc dla Polskich Wi niów Wojennych
12. Grimsby Szpital Centrum dla Polskich Wi niów Wojennych

Polska M odzie -wyzwolona z obozów koncentracyjnych
13. Windermere Obóz wypoczynkowy dla Polskiej M odzie y.

Polska Sekcja NCWC w Wielkiej Brytanii pomog a zorganizowa
wysy k  sutann dla polskich ksi y wyzwolonych z obozu koncentracyjnego w
Dachau.  NCWC  zap aci o  ponad  $  200  za  t  transakcj .  NCWC  w  Wielkiej
Brytanii przekaza  ponad $ 1.200 na druk biuletynów i czasopism, a szczególnie
na potrzeby kapelanów Polskich Si  Zbrojnych i polskich ksi y pracuj cych
w ród uchod ców polskich. W 1944 r. wydrukowano koperty z napisem
„NCWC”, aby pomóc w zbiórce pieni dzy dla Polskich Wi niów Wojennych w
Niemczech19.

Charakterystyka polskich o rodków NCWC w Wielkiej Brytanii

Przed ka dym Centrum Polskim NCWC powiewa y trzy flagi:
ameryka ska, polska i brytyjska z napisem:
w j zyku angielskim - NATIONAL CATHOLIC WELFARE CONFERENCE
w j zyku polskim - WIETLICA BISKUPA POLOWEGO WOJSKA
POLSKIEGO
Ró ni y si  w zale no ci od O rodka, do których by y przeznaczone, a wi c
rekreacyjne, kluby, kantyna, hotele, hostele, hale szkoleniowe, warsztaty.
Wszystkie Polskie Centra NCWC by y widocznie oznakowane na zewn trz i
wewn trz w postaci tablic na których widnia y napisy:

w j zyku angielskim:
WAR RELIEF SERVICES-NATIONAL CATHOLIC WELFARE
CONFERENCE

w j zyku polskim:
KOMITET KATOLICKICH BISKUPÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI PÓ NOCNEJ

Ka dy Polski O rodek NCWC posiada  informacje wywieszone w
miejscach publicznych, które wyja nia y czym jest WRS-NCWC, e Centrum
jest utrzymywane dzi ki pomocy ameryka skich katolików dla swoich polskich
katolickich braci. Mog a by  zamieszczana informacja na tablicy og osze , e

19 AGOG, sygn. 140, s. 23-24, Aid For Non NCWC Centers in Units, 1.1.1944-31.7.1946, (Pomoc
dla Center w jednostkach nie zrzeszonych w NCWC).
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wszystkie lub cz  kosztów na dzia alno  o rodka by a pokrywana przez WRS-
NCWC. Wszystkie Polskie O rodki w Wielkiej Brytanii by y prowadzone w
katolickim i polskim duchu narodowym. o nierze innych wyzna , bez wyj tku
mieli prawo wst pu i takiego samego traktowania jak katolicy. Wszystkie
antyreligijne, komunistyczne ksi ki i czasopisma by y zakazane. Nikt nie móg
z zewn trz przynosi  ksi ek i czasopism. Polityczne polemiki by y zabronione
w tych miejscach.

Polskie O rodki NCWC w Wielkiej Brytanii by y jedynym miejscem,
gdzie o nierze, m odzie , cywile znajdowali polsk , katolick  atmosfer  i gdzie
mieli cz  Polski i swój dom. Pojawienie si  O rodków NCWC by o
akcentowane, panowa a opinia nie tylko w ród Polaków, e by y jedne z
najlepszych o rodków pomocy w Wielkiej Brytanii. Polacy byli z nich dumni i
pomagali je utrzymywa . Ogólne wra enie z atmosfery i wygl du Polskich
O rodków NCWC mo na zobaczy  na 342 fotografiach w dwóch albumach,
wys anych do Nowego Jorku i przekazanych 15 lipca 1946 r. ks. pra atowi P.
O’Boyle, dyrektorowi NCWC przez Józefa Wnukowskiego, wizytatora Centrów
w Wielkiej Brytanii. Panowa a opinia, i  Centra Polskie NCWC w Wielkiej
Brytanii by y tak dobrze zorganizowane, za o one i prowadzone, e mog y by
wzorem dla innych instytucji pomocy charytatywnej.

To ogólne uznanie by o oparte na nast puj cych zasadach:
A. W niektórych Polskich NCWC, np. w Blackpool by y zorganizowane
specjalne kursy instrukta owe i praktyczne wyk ady z zakresu prac
charytatywnych na rzecz:

1. Oficerów zajmuj cych si  edukacj  w Polskich Si ach Lotniczych.
2. Pracowników Polskiego Czerwonego Krzy a.
3. Polskich pracowników NCO Armii Polskiej w Szkocji.
4. Ameryka scy Oficerzy edukacyjni z Pó nocnej Bazy Wojskowej w

Anglii, sami zorganizowali dwa razy wyjazdy do O rodka Polskiego
w Blackpool na wyk ady z zakresu zak adania, organizowania i
prowadzenia, O rodków, kantyn, wietlic, bufetów, centrów
rekreacyjnych w Ameryka skiej Bazie Wojskowej w Anglii.

5. Trzy razy Brytyjskie Dowództwo Zachodnie organizowa o wyk ady
wzoruj c si  na Polskich O rodkach NCWC dla brytyjskich oficerów
edukacyjnych i prac socjalnych.

6. Prowadzenie kantyn w NCWC Polskie Ognisko i kantyny w NCWC
PAF w Blackpool by o nadzorowane i kierowane przez
ameryka skich pracowników kantyn.

7. Genera  Beath, na yczenie Brytyjskiego Konsula, sp dzi  kilka
tygodni w Blackpool, obserwuj c zwyczajn  codzienn  dzia alno
Polskiego Centrum i robi c notatki.
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8. Polskie Ministerstwo Informacji RP w Londynie zorganizowa o
kilka wizyt polskich i brytyjskich w adz w celu zapoznania si  z
dzia alno ci  kilku Polskich O rodków NCWC w Wielkiej Brytanii.

B. Ks. R. Gogoli ski-Elston, na specjaln  pro b  organizowa  wyk ady na
temat Polskich O rodków NCWC w Wielkiej Brytanii. Obejmowa y one takie
zagadnienia jak, organizacja, zak adanie, urz dzanie, prowadzenie dzia alno ci
kulturalnej, prowadzenie ksi g rachunkowych. Osobne wyk ady prowadzi  dla
pracowników socjalnych w Armii Polskiej w Szkocji i w Polskich Si ach
Lotniczych.

Wszystkie Centra NCWC w Wielkiej Brytanii przyj y polskich
o nierzy, Polski WAAF i polsk  ludno  cywiln . Tam gdzie warunki wojskowe

zezwoli y, Brytyjczycy mogli odwiedza  swoich polskich przyjació . Tam gdzie
w pobli u znajdowa y si  ameryka skie obozy, np. blisko Blackpool by o wielu
ameryka skich o nierzy pochodzenia polskiego, którzy patronowali Polskim
Centrom NCWC. Przychodzili oni szczególnie na uroczysto  Konstytucji 3.go
Maja, 11 listopada na Dzie  Niepodleg o ci, na Bo e Narodzenie, aby bra
udzia  polskiej tradycyjnej wigilii i pasterce, na msz  wi t  rezurekcyjn  i
niadanie wielkanocne. Szczególnie wielkie t umy przybywa y do Polskiego

Ogniska NCWC w Blackpool, gdzie odbywa y si  uroczysto ci narodowe i
ko cielne.

Centra NCWC go cinnie przyjmowa y stowarzyszenia, takie jak:
Towarzystwo Polsko-Angielskie, Angielsko-Polskie Stowarzyszenie Katolików
(Anglo-Polish Catholic Association) w celu prowadzenia kulturalnych spotka ,
organizowanych ró nych kursów, które odbywa y si  w budynkach NCWC.
Centra Odpoczynku i Rehabilitacji, kantyny, bufety i wietlice by y przepe nione
i bardzo popularne20.

Personel NCWC

Personel pracuj cy w Centrach NCWC sk ada  si  z nast puj cych
kategorii:

1. Personel p atny
 a) op acany przez lokalne Centrum NCWC z pieni dzy

otrzymanych z Centralnego Funduszu NCWC Ameryka skiego
Episkopatu z Nowego Jorku, obejmowa  5 Centrów i zatrudnia  9
osób.

 b) op acany przez lokalne Centrum NCWC z w asnych dochodów
np. bufetu, obejmowa  2 Centra i zatrudnia  2 osoby.

20 AGOG, sygn. 140, s. 25-31, General Description Of NCWC Centers in Great Britain.
Attandance.
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 c) op acany przez Polski Czerwony Krzy  obejmowa  9 centrów
zatrudnia  9 osób. Razem personel op acany wynosi  20 osób.

2. Personel nieop acany
 a) Polskie NCO nominowani przez polskie w adze wojskowe

zatrudnia  136 osób.
 b) Dobrowolni wolontariusze
Pracowali w 10 Centrach w liczbie 131 osób.

Ca kowita liczba pracowników pracuj cych w NCWC w Centrach w
Wielkiej Brytanii wynosi a 287 osób. Celem by o posiadanie personelu
nieop acanego, a je li op acany, to nie z zasobów NCWC ale np. z Centrali
NCWC w Nowym Jorku. By o to zas ug  kapelanów, którzy pozyskali
wolontariuszy.

Niektórzy cz onkowie nieop acanego personelu nominowanego przez
w adze wojskowe, okazyjnie lub okresowo otrzymywali ma e wynagrodzenie za
aprobat  kapelanów odpowiedzialnych za lokalne komitety. Nie op acani
pracownicy byli zatrudnieni na pe nym etacie lub na pó  etatu. Przeci tnie
pracowa o ponad trzysta ochotników. Osobn  grup  stanowili brytyjscy
wolontariusze, którzy uczyli j zyka angielskiego, udzielali porad prawnych dla
polskich o nierzy Wolontariusze ci pochodzili z lokalnego Towarzystwa
Angielsko-Polskiego, Angielsko-Polskiego Towarzystwa Katolickiego,
Towarzystwa Polskich Kobiet. Wolontariusze pracuj cy w Polskich Centrach
NCWC, po zako czeniu swojej wspó pracy w indywidualnych Centrach NCWC,
albo po ich zamkni ciu otrzymywali dyplomy i honorowe odznaki z Nowego
Jorku lub od Rz du Polskiego w Londynie21.

Rodzaje O rodków Odpoczynku i Rekreacji NCWC

W latach 1943–1946 by o w Wielkiej Brytanii 53 O rodków
Odpoczynku i Rekreacji NCWC Polskiej Sekcji

1. Trzy Centra by y prowadzone przez polskich harcerzy: Polskie Si y
Lotnicze 2 i Polska m odzie  cywilna 1. Centra te zosta y
zorganizowane na ogólnych zasadach jak i inne NCWC Centra
Odpoczynku i Rekreacji w Wielkiej Brytanii, ale posiada y one
specjalne biblioteki zaopatrzone w ksi ki i czasopisma dla skautów-
harcerzy i poradniki dla dziewcz t.

2. Trzy NCWC Centra zosta y za o one dla Polskich Wi niów
Wojennych w Wielkiej Brytanii. Wi niowie ci znajdowali si  w
obozach pracy dla wi niów w Wielkiej Brytanii.

21 AGOG, sygn. 140, s.31-32, NCWC Personnel.
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3. Pi  NCWC Center zosta o za o one i prowadzone dla polskich
o nierzy stacjonuj cych w obozach dla repatriantów przed ich

odjazdem do Polski. Wszystkie te Centra by y usytuowane w
Oxforshire. By y one wspierane w postaci przekazywaniu ró nego
rodzaju sprz tu przez Centra NCWC w Blackpool i Morecambe. W
sierpniu 1945 r. w czasie pobytu Dyrektora Generalnego NCWC z
Nowego Jorku ks. A. Wycis o, zadecydowa  on, e jednostki polskie
powracaj ce do Polski mog  wzi  ze sob  w asno  NCWC.

4. Prowadzono NCWC Centra dla polskich o nierzy rannych we
W oszech i Francji, których sprowadzono do Wielkiej Brytanii na
leczenie. W ród nich by o wielu o nierzy, m czyzn i kobiet, którzy
odnie li ci kie rany w Powstaniu Warszawskim 1944 r. Po upadku
Warszawy zostali oni wzi ci do niewoli przez Niemców. Nast pnie
zostali wyzwoleni przez Armi  Ameryka sk  i przewiezieni do
Wielkiej Brytanii22.

Centra Odpoczynku Rehabilitacji i Rekreacji

1. Lokale
Wszystkie Polskie Centra NCWC w Wielkiej Brytanii mia y w asne

lokale:
- op acane i wynajmowane przez NCWC
- ofiarowane przez w adze wojskowe i inne.
Lokale by y usytuowane w halach, lub cz ciej w barakach. Zawsze by y

dobrze zaadaptowane do celów wypoczynkowych i rekreacyjnych. Pomalowano
je na jasne kolory, by y dobrze o wietlone, ogrzewane i wygodne. Dzi ki
indywidualnej lokalnej inicjatywie by y one udekorowane w polskim stylu.

Lokale u ywane przez Centra NCWC, by y wynajmowane gratis od
w adz wojskowych, ale wszystkie by y ich w asno ci . Prawie we wszystkich
Centrach Odpoczynku i Rehabilitacji rachunki za ogrzewanie, wiat o,
elektryczno  i czasami za gaz by y op acane przez w adze wojskowe. Tak e
wydatki zwi zane ze sprz taniem i utrzymaniem tych Center by y pokrywane
przez w adze wojskowe. Wsz dzie tam, gdzie zak adanie Center poci ga o za
sob  adaptacj  lokali, czasami by y one op acane przez NCWC, a czasami przez
w adze wojskowe. Je li Centrum posiada o wi cej ni  jedno pomieszczenie, to
wi ksz  sal  przeznaczano na bufet, spotkania, rozrywk , gry sportowe np. tenis
sto owy. Inne pokoje by y przeznaczane do czytania, pisania, studiów i cichych
gier np. szachy.
2. Umeblowanie

22 AGOG, sygn. 140, s. 32, NCWC Rest and Recreational Centres in Great Britain.
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Umeblowanie we wszystkich Centrach NCWC by o dobre. W wi kszo ci
przypadków meble by y po yczane od w adz wojskowych lub od lokalnych
stowarzysze . Tylko ma e i nie kosztowne meble zosta y zakupione przez
NCWC. Wsz dzie by y wspania e dekoracje wykonane przez polskich o nierzy.
3. Wyposa enie

Biblioteki
W ka dym Centrum Odpoczynku i Rehabilitacji znajdowa y si

biblioteki z ich w asnymi ksi kami, zakupionymi przez NCWC i ksi kami
po yczonymi przez organizacje np. Polski Czerwony Krzy , konsulat brytyjski.
By y tam ksi ki polskie, angielskie i francuskie, z takich dziedzin jak literatura,
technika i edukacja. W Centrach NCWC dla studentów akademickich
znajdowa y si  medyczne ksi ki naukowe.

Rozrywka
a) rekreacja

Ka de NCWC Centrum Odpoczynku i Rekreacji posiada o swoje
w asne radio albo radio-gramofon, gramofon i p yty. Niektóre
pianina zosta y zakupione przez NCWC, a inne wypo yczone od
organizacji lub w adz wojskowych. Projektory filmowe z ekranami
znajdowa y si  w sze ciu Centrach NCWC. Tylko w jednym NCWC
Centrum projektor by  w asno ci  NCWC.
 We wszystkich Centrach NCWC by y sto y przeznaczone do
czytania i du o gazet, czasopism, magazynów i ksi eczek:
katolickich, polskich, angielskich, ameryka skich i francuskich. W
NCWC Polskie Ognisko w Blackpool by o sto egzemplarzy ksi ek i
czasopism. W NCWC Centrum Odpoczynku i Rekreacji w Welton
na  dzie  1  lipca  1946  r.,  132  egzemplarzy  ksi ek  i  czasopism.  Na
cianach prawie wszystkich NCWC Center by y gazetki, które

sk ada y si  ze zdj  wyci tych z polskich i angielskich gazet i
czasopism. By y one regularnie zmieniane.

b) gry wietlicowe
Polskie Centra Odpoczynku i Rekreacji by y bardzo dobrze

wyposa one w wiele gier: bilard, tenis sto owy, szachy, domino i
inne gry wietlicowe.

c) teatr
W czterech Centrach NCWC by y sceny i rekwizyty. Materia y

na kostiumy zakupione zosta y przez NCWC, a same kostiumy i
dekoracje wykonali o nierze lub niewiasty z wolontariatu.

d) zespo y i orkiestra
W pi ciu Centrach Rekreacji NCWC, instrumenty  dla zespo ów

i orkiestr zosta y zakupione przez NCWC. W innych Centrach
NCWC zosta y darowane lub po yczone od ró nych instytucji.

Sport
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Niektóre Centra NCWC s  dobrze wyposa one w sprz t sportowy: boks,
tenis, tenis sto owy, strza ki do rzucania z tarczami, szermierka, football,
siatkówka, atletyka itp.

Edukacja
Mapy, s owniki, encyklopedie itp. Tablice szkolne i specjalne stoliki do

studiów, czasami z indywidualnymi lampkami. By y tam równie  stoliki do
pisania z kompletnym wyposa eniem do pisania listów: jak s owniki, papier,
pióra i atrament itp.
Pomoce szkoleniowe

W niektórych Centrach NCWC znajdowa y si  maszyny do szycia,
maszyny dziewiarskie przeznaczone do celów szkoleniowych i osobistych. S
tam równie  narz dzia do robótek r cznych, ku nierstwa itp.
Kaplice

W niektórych Centrach NCWC znajdowa y si  ma e kaplice. Inwentarz
w asno ci w Centrach NCWC by  robiony we wrze niu, tak aby listy w asno ci
NCWC i innych by y sporz dzone przy ko cu roku administracyjnego23.

Dzia alno

Je li chodzi o godziny otwarcia, to Polskie Centra Odpoczynku i
Rekreacji NCWC by y otwarte codziennie wed ug potrzeb lokalnych. Jednak
prawie wszystkie z nich by y otwarte od godziny 10 przed po udniem do 22-23
godziny w tygodniu, a w niedziele do porannej mszy w. Tam gdzie by y zabawy
lub inne rozrywki Centra mog y by  otwarte d u ej. W Polskich Centrach
Odpoczynku i Rekreacji NCWC w Wielkiej Brytanii by y nast puj ce pola
dzia alno ci:

1. Rekreacja
 Jak wspomniano wy ej O rodki NCWC by y dobrze wyposa one
w gry: bilard, tenis sto owy, strza ki, szachy, warcaby, bryd ,
domino i inne gry wietlicowe. Gry hazardowe by y ci le
zabronione w ka dym Centrum NCWC. By y tam nast puj ce
sekcje: Szachów- z meczami i turniejami; Bilarda- z meczami i
turniejami; Bryd a; Rzucania strza kami do tarczy.

2. Rozrywki
 Na tym polu mo na by o wybiera  ró ne formy: teatr amatorski,
recytacja poezji, koncerty, koncerty radiowe, recitale radiowe, kino,

23 AGOG, sygn. 140, s. 33-35, Rest and Recreational Centres, Premises, Furnitures and Furnishing,
Libraries, Recreational.
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ta ce, zabawy, wycieczki. Zak adano równie  ko a muzyczne i
sekcje, zespó  muzyczny, chór, orkiestra, sekcja teatralna.

3. Edukacja
 a) Indywidualne lekcje angielskiego, francuskiego, hiszpa skiego
 b) Wyk ady z polskiej historii i literatury
 c) Polska Szko a Wieczorowa – dla Polaków którzy byli

deportowani do Rosji w wieku m odzie czym i nie uko czyli
szko y podstawowej czy gimnazjum

 d) Polska szko a wy sza i rednia dla zaawansowanych
 e) Kursy: angielski, francuski, hiszpa ski, portugalski

 Kursy by y prowadzone przez nauczycieli wolontariuszy lub
przy u yciu p yt. By y one wielk  pomoc  dla Polaków w
przygotowaniu ich do osiedlenia si  po wojnie w krajach
angloj zycznych lub w Po udniowej Afryce. Niektóre ma e grupy w
latach 1945 i 1946 wyjecha y ju  do Argentyny i Brazylii. Centra
NCWC otrzymywa y listy od nich mówi ce o tym jak pomoc
udzielona przez Centra NCWC pomog a im w nauce hiszpa skiego i
portugalskiego a tak e w znalezieniu lepszej pracy i rozpocz ciu
nowego ycia w tamtych krajach.

4. Szkolenia
 Centra NCWC prowadzi y szkolenia o nierzy i ludno ci
cywilnej w ró nych zawodach. Prowadzone by y nast puj ce kursy:
technika budowlanego; sprzedawcy; zagadnienia handlowe;
stenografia; nauka pisania na maszynie; kre larstwo;
r kodzielnictwo; krawiectwo m skie; krawiectwo damskie;
kucharstwo; ku nierstwo; prace zdobnicze; dziewiarstwo
 Kursy te by y prowadzone w Centrach, które jednak nie
posiada y warsztatów szkoleniowych. W Centrach zak adano grupy
dyskusyjne, g ównie na tematy techniczne.

5. Sport
 Na terenach Centrów NCWC prawie wsz dzie istnia y boiska
sportowe, dlatego zak adano sekcje: bokserska, tenisa ziemnego,
tenisa sto owego, szermierki, footballu, siatkówki, atletyczna,
rowerowa. Pomi dzy tymi sekcjami sportowymi odbywa y si
mecze, zawody i turnieje.
 Istnia y inne ko a, sekcje i grupy. Do  popularne by o
Katolickie Ko o Dyskusyjne. Ko a Dyskusyjne na ró ne tematy.
Dzia a y sekcje i grupy polskich harcerzy.

6. Wystawy
 W niektórych Centrach NCWC by y prezentowane wystawy prac
polskich o nierzy np.: malarstwo, fotografia, prace w metalu i
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skórze, a tak e artystyczne introligatorstwo. Wystawy te by y
odwiedzane przez Polaków i Brytyjczyków.
 Pomoc Brytyjczyków wyra a a si , e prawie we wszystkich
Polskich Centrach Odpoczynku i Rekreacji NCWC Brytyjscy
wolontariusza udzielali pomoc polskim o nierzom w pisaniu listów
w j zyku angielskim i przygotowaniu lekcji j zyka angielskiego24.

Akcje organizowane przez Centra NCWC na rzecz ludno ci polskiej

Polskie Centra NCWC w Wielkiej Brytanii organizowa y akcje pomocy
Polskim Wi niom Wojennym w Niemczech, ludno ci polskiej deportowanej do
Rosji, Polakom wysiedlonym do Niemiec i dzieciom polskim znajduj cym si  w
Polsce.

Odbywa o si  to na osobist  odpowiedzialno  lokalnych Komitetów
Center NCWC i bez zezwolenia na po wi cenie na ten cel jakichkolwiek
funduszy nale cych do NCWC. W ka dym O rodku NCWC, które pomaga o
Polakom, zorganizowany zosta  specjalny komitet, zajmuj cy si  tymi sprawami,
a rezultaty dzia alno ci by y bardzo wyra ne.
1. Pomoc dla ludno ci polskiej deportowanej do Rosji

W latach 1941 i 1942 w niektórych Polskich O rodkach w Wielkiej
Brytanii podj to akcje zbiórki odzie y dla Polaków deportowanych do Rosji.
Zebrano oko o 1600 funtów odzie y, wyczyszczonej, naprawionej przez
o nierzy przes ano do Rosji przy pomocy polskich, brytyjskich i kanadyjskich

organizacji Czerwonego Krzy a
2. Pomoc dla polskich wysiedle ców w Niemczech

Akcja podobna do tej wy ej wymienionej ale ju  zosta a podj ta od 1943
r. przez niektóre Centra NCWC w celu pomocy polskim wysiedle com w
Niemczech wyzwolonych z obozów koncentracyjnych. Zebrano ponad 2,1 tys.
funtów odzie y, wyczyszczonej i naprawionej przez o nierzy, i przes ano
Polakom w Niemczech, przy pomocy organizacji Czerwonego Krzy a. Zebrano
równie  158 polskich ksi ek, które przes ano Polakom mieszkaj cym g ównie w
obozach-osiedlach w Niemczech.
3. Pomoc dla Polskich Wi niów Wojennych w Niemczech

W czasie dzia a  wojennych, w indywidualnych Centrach NCWC
organizowano akcje w celu pomocy Polskim Wi niom Wojennym w
Niemczech poprzez:

a) dochody z bufetu cz ciowo lub w ca o ci
b) dochody ze sklepów dla o nierzy cz ciowo lub w ca o ci

24 AGOG, sygn. 140, s. 36-38, Activities, Recreational, Educational and cultural, Training, Sports,
Exhibitions.
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c) zbieraj c pieni dze otrzymane ze specjalnych imprez rozrywkowych:
ta ce, zabawy, przedstawienia teatralne, bryd  itp.

d) zbieraj c odzie , watowane kurtki, koce itp.
 Zebrano ponad 6 tys. paczek z ywno ci , ka da warto ci 10
szylingów i oko o 250 paczek z odzie  zosta o wys ane do Polskich
Wi niów Wojennych. Warto zaznaczy , e samo Centrum Polskie
NCWC w Blackpool  przes a o  wi cej  ni  4  tys.  paczek  z  ywno ci
warto ci 2 tys. funtów i 201 paczek z odzie .

4. Pomoc dzieciom polskim w Polsce
W niektórych Centrach NCWC zorganizowano akcje pomocy dzieciom

polskim, znajduj cym si  w Polsce, poprzez zbiórk  pieni dzy ze specjalnych
imprez rozrywkowych: ta ce, zabawy, przedstawienia teatralne itp. Paczki z
odzie , lekarstwami, kurtki watowane, koce zosta y przes ane przy pomocy
Brytyjskiego Czerwonego Krzy a i Funduszy Pomocy Polskim Dzieciom25.

NCWC Centra szkoleniowe i warsztaty

NCWC w Wielkiej Brytanii za o y o specjalne o rodki szkoleniowe i
warsztaty dla polskich o nierzy w celu przygotowania ich do ycia zawodowego
po wojnie. Pierwsze Centrum tego typu zosta o otwarte w Edynburgu w marcu
1945 r. dla inwalidów wojennych. Po oficjalnych badaniach lekarskich,
m czy ni ci zostali uznani jako „Kategoria 4” – niezdolny do s u by wojskowej.
Pomi dzy ich badaniami medycznymi i zwolnieniem z armii, przez 6 miesi cy
przyzwyczaili si  do bezczynno ci.

Poprzez za o enie specjalnego domu noclegowego dla nich i szeregu
Centrów szkoleniowych z warsztatami, NCWC da o im mo liwo  nauki
zawodu.  W  Wielkiej  Brytanii  znajdowa o  si  pi  Polskich  Center  NCWC  z
warsztatami.
1. Lokale

Centra te zajmowa y oddzielne lokale, takie jak du e baraki, gara e i
pokoje.
2. Wyposa enie

NCWC Centra szkoleniowe i warsztaty by y dobrze wyposa one w
niezb dne maszyny, silniki, ró nego typu motory i narz dzia wymagane do
szkolenia. W wi kszo ci przypadków sprz t by  po yczony przez w adze
wojskowe i lokalne organizacje. Tylko tani i niezb dny sprz t zosta  zakupiony
przez NCWC.
3. Rodzaj szkolenia

W NCWC Centrach Szkoleniowych odbywa y si  nast puj ce szkolenia:

25 AGOG, sygn. 140, s. 39-41, Action To Help Polish People Organised In NCWC Centres, Aid for
Polish people deported to Russia, Aid for Polish Displaced persons in Germany, Aid for Polish
Prisoners of War in Germany, Aid for Polish Children in Poland.
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a) stolarstwo Edynburg, Folkestone
b) metalurgia  Edynburg, Folkestone
c) in ynieria Edynburg, Folkestone
d) naprawa silników Edynburg
e) radio Edynburg
f) tkactwo Edynburg
g) dziewiarstwo maszynowe Blackpool, Dunhaome, Cammeringham
h) wyrób dywanów Edynburg
i) introligatorstwo Edynburg
j) r kodzielnictwo Edynburg
k) krawiectwo m skie Edynburg, Cammeringham
l) krawiectwo damskie Cammeringham
m) naprawa obuwia Edynburg
n) ku nierstwo Dunhomej, Cammeringham

4. Instruktorzy szkoleniowi
Wszyscy w pe ni wykwalifikowani instruktorzy szkoleniowi byli

oddelegowani przez w adze wojskowe do Centrów. W pi ciu NCWC Centrach
Szkoleniowych by o 18 instruktorów nominowanych przez w adze wojskowe,
dwoje by o wolontariuszami. Razem 20 instruktorów.
5. Uczestnicy szkole

Liczba uczestników szkole  nie obejmuje 1946 r. Jednak e rednia liczba
obecnych zawarta w poprzednich raportach z warsztatów NCWC, ukazuje, e
liczba o nierzy, którzy uko czyli szkolenie i otrzymali oficjalne za wiadczenia
jest nast puj ca:

a) stolarstwo 142
b) metalurgia 108
c) in ynieria 72
d) naprawa silników  13
e) radio 5
f) dziewiarstwo maszynowe 68
g) krawiectwo 87
h) obuwnictwo 11
i) ku nierstwo 41

Razem 547
6. Wydatki

 Niezb dnych do szkolenia i wydatki zwi zane ze szkoleniem by y
pokrywane przez najbli sze Centra NCWC z którymi NCWC Centrum
Szkoleniowe by o finansowo afiliowane.
7. Ksi gowo

Centra szkoleniowe i warsztatowe prowadzi y oddzielne ksi gi
finansowe, które podlega y kontroli Dyrektora NCWC na Angli  ks. R.
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Gogoli skiego, jak równie  oficera danej jednostki wojskowej na której si
mie ci y.
8. Dochody

Je li by  jaki  dochód z pracy uczestników szkolenia, to by  on im dany
jako rodzaj nagrody i zach ty do dalszego kszta cenia.
9. Rezultaty

W Armii Polskiej byli w szczególno ci m odzi ludzie, którzy nie
posiadali adnego zawodu, nie byli przygotowani do przej cia do ycia w cywilu.
Po uko czeniu szkolenia zawodowego teraz b d  w stanie zacz  podejmowa
prac  w swoim zawodzie, je li tylko b dzie dla nich okazja po demobilizacji. Ci
o nierze, których prac  lub szko  przerwa a wojna mieli mo liwo  uko czenia

szko y, uaktualni  i ulepszy  umiej tno ci w swoim w asnym zawodzie. Jak
wy ej podano w 1945 r. 547 o nierzy zako czy o szkolenie i otrzyma o
oficjalne za wiadczenia26.

Domy Noclegowe NCWC

Za o ono i prowadzono w Wielkiej Brytanii trzy NCWC Domy
Noclegowe. Jeden dom by  przeznaczony tylko dla Polaków cz onków Armii,
Lotnictwa i Marynarki Wojennej. Znajdowa o si  tam 20 ó ek. Podawano,
niadanie, napoje i kolacje. Op aty by y nast puj ce: ó ko, niadanie, k piel,

pid ama i r cznik- 1 szyling i 6 pensów dziennie. Bez niadania 1 szyling.
adna osoba nie mog a przebywa  w domu noclegowym d u ej ni  dwa

tygodnie za jednym razem. Dom z prawie ca ym wyposa eniem by
wypo yczony od jednej Amerykanki. Tylko niedrogi sprz t zosta  zakupiony
przez NCWC. Kierownicy i s u ba byli op acani przez NCWC. Pracowa o tam
30 wolontariuszy.

Dwa domy noclegowe by y prowadzone dla polskich o nierzy-
inwalidów. By o tam w jednym 50, a w drugim 20 ó ek dla rezyduj cych
inwalidów. Personel by  nominowany przez w adze wojskowe. Op ata za ó ko i
posi ki by a bardzo niska-tylko na pokrycie wydatków ywno ci27.

Instytuty naukowe NCWC

Dla polskich studentów akademickich by  jeden Instytut Naukowy,
mieszcz cy si  w Edynburgu. By  on usytuowany w du ym pokoju w studenckim
domu noclegowym i by  dobrze wyposa ony w stoliki do nauki z oddzielnymi
lampkami, biblioteka medyczna, mikroskopy i komplety prze roczy. Znajdowa y
si  tam te  medyczne czasopisma i magazyny.

26 AGOG, sygn. 140, s. 40-41, NCWC Training Centres and Workshops.
27 AGOG, sygn. 140, s. 42, NCWC Hostels.
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Nowy Instytut Naukowy rozpocz to organizowa  w 1946 r. w Londynie
w Polsko-Katolickim domu noclegowym dla studentów akademickich28.

Kantyny

Dwadzie cia Center NCWC w Wielkiej Brytanii posiada o kantyny lub
bufety. Sze  z nich by o wielkimi kantynami, które oferowa y ró norodne
gor ce posi ki dla du ej liczby ludzi.

a) Wyposa enie
NCWC Polskie kantyny-bufety by y dobrze wyposa one w naczynia,

sztu ce, wyposa enie kuchenne, herbata, kawa, gaz do kuchenek. Wyposa enie
tylko cz ciowo by o w asno ci  NCWC, wi kszo  to w asno  wojskowa.
Kuchnie by y zawsze czyste z zachowaniem wszystkich przepisów
higienicznych.

b) ywno
By y pewne trudno ci zwi zane z zakupem ywno ci dla kantyn-

bufetów, jak i wsz dzie w Wielkiej Brytanii w czasie wojny, ale ogólnie mo na
stwierdzi ,  wielko  racji ywno ciowych wymaganych przez lokalne Biuro

ywno ci by a wystarczaj ca i nikt nie odszed  od kantyn NCWC g odny.
Przydzia y ywno ci by y uzyskiwane od lokalnych Biur ywno ci.

Oficjalne zapisy o sprzedanej ywno ci musia y by  prowadzone i kantyny by y
poddawane inspekcji przez oficjalnych inspektorów ywno ciowych w ro nych
miesi cach. W sierpniu 1945 r. ks. dyrektor A. Wycis o poinformowa
ks. Gogoli skiego, e kantyny NCWC we W oszech posiada y te same prawa.

c) Posi ki
Posi ki by y przygotowywane na wysokim poziomie. W Centrach

NCWC by y serwowane nast puj ce rodzaje posi ków: g ówny posi ek,
dodatkowe posi ki, napoje ch odz ce, piwo (tylko w kilku kantynach NCWC),
bezalkoholowe napoje by y podawane we wszystkich Centrach.

d) Zasady prowadzenia dzia alno ci
Przy zak adaniu kantyn-bufetów w Centrum NCWC, pieni dze na

pocz tkowe zapasy ywno ci by y przekazywane przez Centralny Komitet
NCWC w Wielkiej Brytanii, jaj dyrektora ks. Gogoli skiego. Wsz dzie
panowa a zasada, e bufet-kantyna musi si  sama utrzyma  i pieni dze dane na
pocz tkowy zapas ywno ci b d  u ywane jako aktywny kapita , a  do chwili,
gdy dochody bufetów umo liwi  sp acenie tej sumy.

Instrukcja Komitety Centralnego NCWC w Wielkiej Brytanii wymaga a
aby prowadzono dok adne dzienne zapisy ca ego po ywienia zakupionego,
przygotowanego i sprzedanego. Zapasy by y gromadzone w ostatnim dniu

28 AGOG, sygn. 140, s. 42, NCWC Study Institute.
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ka dego miesi ca. Sprawozdania odno nie ywno ci bufetowej by y prowadzone
osobno a nie z ogólnymi sprawozdaniami Center.

e) Dochody
Ceny by y bardzo niskie ale nigdy poni ej kosztów. Je li osi gni to

jakikolwiek zysk by  on przekazany Polskim Wi niom Wojennym w
Niemczech i po zako czeniu dzia a wojennych Polskim Wygna com w
Niemczech, albo jak to robiono w niektórych Centrach, dochód pozosta  w
danym Centrum na pokrycie wydatków. Niektóre Centra NCWC przekaza y
dochód na pomoc w pokryciu wydatków innych center pomocy w innych
jednostkach. W tych przypadkach, centra którym udzielona zosta a pomoc,
zawsze og asza y, e by y wspomagane albo finansowane przez Centra NCWC.
Praktykowano tak  postaw , gdy  inspirowa o to pracuj cy personel, który
widzia , e nic si  nie marnuje i wówczas ich praca by a bardziej wydajna.

f) Sprzeda
Bufety-kantyny NCWC by y zawsze zat oczone, jak to wynika ze

statystyki sprzedanych posi ków. Statystyka obejmuje 1944 i 1945 r. i ilo
wydanych porcji:

 1. Blackpool-NCWC  Polskie Ognisko
1944 1945

Kawa
Herbata
Kanapki
Ciastka

42,840
16,337
32,358
20,514

45,347
15,183
36,848
21,912

 2. Londyn-NCWC Centra dla PAF
Kawa
Herbata
Kanapki
Gor ce posi ki
Ciastka

21,838
5,277

52,939
4,426

18,401

4,661
2,094

11,539
1,363
3,343

             3. Blackpool-NCWC Centra dla PAF
Dziennie Miesi cznie Rocznie

Kawa
Herbata
Gor ce posi ki
Ciastka

200
100
200
100

6,000
3,000
3,600
2,500

72,000
36,000
42,000
30,000

4. Weston-super Mare NCWC Centrum
Dziennie Miesi cznie Rocznie

Kawa
Herbata
Gor ce posi ki
Kanapki
Ciastka

300
300
20

300
30

8,250
9,350

450
8,250

800

99,000
88,000

5,400
99,000

9,600
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g) Personel
W 20 kantynach NCWC personel pracuj cy sk ada  si  z:

 1. Personel op acany:
  Przez NCWC 5
  Przez same indywidualne centra NCWC 2
  Przez Polski Czerwony Krzy 4

Razem 11

 2. Personel nieop acany:
                   Nominowany przez w adze wojskowe 33
                   Wolontariusze 116

Razem 16029

Sklepy o nierskie

W jedenastu Centrach NCWC w Wielkiej Brytanii znajdowa y si  sklepy
dla o nierzy z przedmiotami pierwszej potrzeby: papierosy, tabaka, zapa ki,
czekolada, s odycze, myd o do golenia, myd o, pasta do z bów, papier do
pisania, karty pocztowe, koperty, papier, itp. Rzeczy te by y nabywane ze
sklepów i hurtowni NAEFI. Centra NCWC da y jedynie miejsce, lokal tym
sklepom, aby zaspokoi  potrzeby o nierzy, jakkolwiek ogólnie nie ingerowa y w
zarz dzanie i prowadzenie.

Pracuj cy personel w tych sklepach by  nominowany przez w adze
wojskowe i one wyp aca y pensje. Ksi gi rachunkowe by y prowadzone
oddzielnie. Zysk by  przekazywany Polskim Organizacjom Charytatywnym,
wi niom wojennym, polskim dzieciom. Jedynie w trzech Centrach NCWC
sklepy dla o nierzy by y prowadzone przez lokalny Komitet NCWC. Z dwóch
tych sklepów dochód by  przekazywany na pokrycie wydatków w asnych
centrów30.

Obwo ne Kantyny

W 1945 r. z pomoc  Kwatery G ównej Polskich Si  Lotniczych
zorganizowano trzy obwo ne kantyny. Ogólne oszacowanie wynios o 12 tys.
dolarów. Kantyny te by y przygotowane dla Skrzyd a Polskich Si  Lotniczych,

29 AGOG, sygn. 140, s. 43-44, Canteens, Food, Meals, Profit, Sales, Personnel; AGOG, sygn. 145,
NCWC-Polish Hearth-Blackpool, Reports 1943-1946; AGOG, sygn. 146, s.23-58; AGOG, sygn.
147, s.35-49, NCWC-Ognisko Polskie Biskupa Polowego W.P. w Blackpool; AGOG, sygn. 148,
s. 45-64, Sprawozdania z urz dzanych imprez w Ognisku Polskim 1943-1946.

30 AGOG, sygn. 150, s. 45, Soldiers’ Shops 1943-1947.
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które to mia o by  przetransportowane z Wielkiej Brytanii do Europy w czasie
inwazji. Kiedy Skrzyd o Polskich Si  Lotniczych (PSL) zosta o ostatecznie
zorganizowane, wówczas z rad  polskiego kapelana Skrzyd a PSL i asystenta
dyrektora RAF oraz kapelana katolickiego, wszystkie sprawy zwi zane z
kantynami zosta y przetransferowane do tego asystenta dyrektora, poniewa
posiada  on pieni dze na te kantyny i nie mia  trudno ci w pozyskaniu personelu,
który móg by prowadzi  te obwo ne kantyny.

Wszystkie pieni dze przeznaczone przez Centralny Komitet NCWC w
Wielkiej Brytanii na NCWC obwo ne kantyny by y przechowywane przez
Fundusz Generalny NCWC. Trzy obwo ne kantyny by y bardzo dobrze
zorganizowane przez Asystenta Dyrektora RC Chaplain RAF Tactical Command
i by y prowadzone wed ug najlepszych katolickich zasad31.

Zako czenie

Od grudnia 1943 r. do sierpnia 1946 r. za o ono i prowadzono w
Wielkiej Brytanii 62 Polskie Centra NCWC. Kilka z nich zamkni to poniewa
ich jednostki lub garnizony by y rozwi zywane albo przenoszone i na dzie  1
lipca 1946 r. 35 Polskich Centrów NCWC ci gle jeszcze istnia o w Wielkiej
Brytanii. W 1946 r. powoli rozpocz a si  demobilizacja Polskich Si  Zbrojnych i
o nierze stawali si  cz onkami PKRP. Z W och powraca  2 Korpus genera a W.

Andersa, który posiada  swoj  w asn  Polsk  NCWC dzia aj c  inaczej, z
wielkim efektywnym personelem i w ca o ci op acan  administracj .

Nowe Polskie Centra NCWC nadal by y pod kierownictwem dyrektora
ks. R. Gogoli skiego i jego personelu. Kapelani pracuj cy w Polskich Centrach
NCWC w Wielkiej Brytanii pokazali niezale n  inicjatyw , maj c mo liwo ci
zademonstrowania swoich talentów, mo liwo ci i dobrej woli32.

Najwi ksza nagroda dla nich wszystkich by a ta, e dzi ki ofiarno ci
ameryka skich katolików, biskupów katolickich i Dyrekcji WRS-NCWC, mieli
mo liwo  efektywnej pracy spo ecznej dla polskich o nierzy studentów,
je ców i uchod ców.

31 AGOG, sygn. 180, s.1-12, Ogólna Instrukcja Organizacyjna (wewn trzna) Instytucji „S u ba
Pomocy Katolickiej Polakom” WRS-NCWC we W oszech. Ramowa Instrukcja dla cznika
Instytucji SPKP. Terenu Bazy 2 Korpusu we W oszech. Wytyczne Pracy Instytucji War Relief
Services-NCWC, (S u ba Pomocy Katolickiej Polakom) na Terenie 2 Korpusu Armii Polskiej
we W oszech. Uwagi w sprawie odkomenderowania Ochotniczek PSK do pracy w Instytucji
War Relief Services NCWC. Regulations (temporary) Catholic Welfare Organization for Poles.
Rzym 1946.

32 AGOG, sygn. 160, s.46, Mobile Canteens 1944-1948; AGOG, sygn. 170, s.1-25, War Relief
Services-NCWC, Committee for Great Britain, Polish Air Force Canteen, 1944-1946.
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Dzia alno  Polskiej Sekcji War Relief Services – National Catholic Welfare
Conference w Wielkiej Brytanii (1943-1946)

The general activity of the Polish Section War Relief Services-National
Catholic Welfare Conference in Great Britain in the years (1943-1946)
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Wielka Brytania
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Streszczenie

W swoim artykule autor omawia dzia alno  polskiej sekcji organizacji National
Catholic Welfare Conference, za o onej przez Episkopat Stanów Zjednoczonych
w 1919 r. Organizacja ta skupia a w swoim onie katolików reprezentuj cych
ró ne dziedziny ycia spo ecznego. W czasie drugiej wojny wiatowej, nios a
pomoc poszkodowanym. Dzia alno  Polskiej Sekcji nale a a do wyró niaj cych
si  spo ród wszystkich sekcji organizacji.

Summary

In hist article, the author writes about the activity of the Polish Section of the
National Catholic Welfare Conference, established by the US Episcopate in
1919. This organization grouped Catholics representing different areas of life.
During the Second World War, it brought aid to the needy. The activity of the
Polish Section belonged to most distinguished among all the sections of the
described organization.





Wies awa Pi tkowska-Stepaniak

NARODOWCY W STANACH ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI PÓ NOCNEJ1

Grudzie  1949 r. by  odpowiednim czasem do tego, by cz onkowie
przedwojennego Stronnictwa Narodowego, którym przysz o obchodzi  wi ta
Bo ego Narodzenia na ameryka skiej ziemi, przes ali sobie yczenia
szcz liwego powrotu do „Wolnej, Narodowej Polski”2.  W  tym  samym  roku,
dzi ki zwi kszaj cej si  liczbie jego dzia aczy przybywaj cych na fali
wzmo onej emigracji do Stanów Zjednoczonych, rozpocz a si  praca nad
organizowaniem struktur partyjnych Stronnictwa w tym kraju. Jego podstawow
komórk  by o ko o, które skupia o cz onków z danej miejscowo ci i z najbli szej
okolicy. Szczebel wy szy struktury stanowi y komisje okr gowe. Kierowników
kó  pocz tkowo wyznacza  Centralny Wydzia  Wykonawczy SN w Londynie na
wniosek  delegata  z  USA  (w  omawianym  czasie  tym  delegatem  by  Adam
K. Niebieszcza ski). Ów delegat na wniosek kierowników kó  mianowa
sekretarzy. Inni cz onkowie Stronnictwa podlegali jedynie zatwierdzeniu przez
delegata. Tak  struktur  przyj to pod koniec 1949 r., kieruj c si  tym, e mia a
ona s u y  „utrzymaniu czno ci mi dzy dzia aczami narodowymi, pog bieniu
wyszkolenia ideowego poprzez wyg aszanie referatów na zebraniach
cz onkowskich przynajmniej raz w miesi cu, ustaleniu wspólnej taktyki w
odniesieniu do akcji na odcinku ameryka skim i Polonii”3.

Liczono wówczas, e idee narodowe b d  bliskie zdecydowanej
wi kszo ci Polonii ameryka skiej, która – jak podkre lali – my li i czuje
kategoriami katolickimi i narodowymi, zw aszcza starszemu pokoleniu, w
którym ywe s  jeszcze tradycje Komitetu Narodowego w Pary u i prezesa
Romana Dmowskiego – niekwestionowanego przywódcy i autorytetu.
Jednocze nie obawiano si , e wizerunek Stronnictwa w ród Polonii mo e by

1 Jest to cz  materia u po wi cona narodowcom wykorzystana równie  w ksi ce pt. Polska w
Nowym Jorku (w druku).

2 Z „Okólnika organizacyjnego” nr 2 z 7 grudnia 1949 r., Archiwum Instytutu Józefa Pi sudkiego
w Ameryce (AIJP), arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami
Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w Stanach
Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

3 „Okólnik organizacyjny” nr 2 z 7 grudnia 1949 r. ..., zob. te : Regulamin organizacyjny w adz
centralnych Stronnictwa Narodowego na przymusowym wychod stwie, AIJP, arch.
S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na
terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.
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nadwer ony w wyniku – jak to okre lali – akcji propagandowej prowadzonej
przez wys anników sanacji przed wojn , a tak e przez nieprzychylne stronnictwa
w czasie wojny, a po wojnie przez „emisariuszy Bieruta”4.  Dlatego przyj to,  e
ka dy dzia acz SN winien wykazywa  inicjatyw  w nawi zywaniu kontaktów
zarówno z organizacjami Polonii, jak i z ich cz onkami.

Jednocze nie narodowcy uznali za s uszne, w przeciwie stwie do wielu
innych ugrupowa , e nale y wst powa  do istniej cych w USA stowarzysze
(zach cano zw aszcza do wst powania do Zwi zku Narodowego Polskiego,
Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, Stowarzyszenia Weteranów
Armii Polskiej, Zjednoczenia Polsko Narodowego w Brooklynie). Uwa ano
bowiem, e Polonii potrzeba nowych si . Pisano zatem, e „sprawie narodowej i
Kolegom naszym wyjdzie na dobre mieszanie si  ze spo ecze stwem polsko-
ameryka skim. Sanacyjne próby odgrywania si  w opinii publicznej przez
tworzenie nowych organizacji, winny by  demaskowane. Sk adki, które nasi
Koledzy wp acaliby do kas takich stowarzysze , by yby zmarnowane, gdy
sanacyjne nowotwory nie maj  pola do dzia ania /.../ i skazane s  na powoln
mier ”5.

Natomiast przynale no  do organizacji nowotworzonych by a
dopuszczalna tylko wtedy, gdy w miejscu pobytu dzia aczy SN istniej ce tam
polonijne placówki nie przejawia y adnej aktywno ci. Do nowych organizacji,
do których zalecano wst powanie, nale a y m.in. Kongres Polonii
Ameryka skiej i jego oddzia y oraz ko a by ych o nierzy Armii Krajowej. Nie
wykluczano przy tym tworzenia przez siebie nowych kó  AK. W takim
przypadku nale a o si  jednak porozumie  z delegatem AK na Stany
Zjednoczone, którym by  wówczas narodowiec Wie czys aw Wagner.

Pierwsze ko a SN za o ono w stanie i mie cie Nowy Jork oraz w stanach
zaliczanych do Nowej Anglii (Connecticut, Rhode Island, Massachusetts,
Vermont, New Hampshire i Maine), a tak e w Michigan i Illinois. Kierownikiem
Ko a  SN  na  stan  Nowy  Jork  z  tymczasowym  zasi giem  tak e  na  stany  New
Jersey, Pensylwania, Delaware, Maryland i Wirginia zosta  Marian Donimirski.
Sekretarzem referentem ideowym Ko a nr 1 w Nowym Jorku, które powsta o 20
listopada 1949 r. i liczy o 15 cz onków, zosta  Henryk Osajda (zamieszka y
wówczas na State Street w Brooklynie; pó niej przeniós  si  do Chicago).
Donimirski i Osajda tworzyli dwuosobowy Zarz d Ko a6. Po rocznej kadencji
pierwszego zarz du na prezesa i referenta organizacyjnego zosta  wybrany

4 „Okólnik organizacyjny” z 20 sierpnia 1949, AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88:
Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych,
struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

5 „Okólnik organizacyjny” nr 2 z 7 grudnia 1949 r.
6 Zob. Sprawozdanie z dzia alno ci PKN-New York, NY za czas dzia alno ci od powstania do

chwili obecnej, AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami
Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w Stanach
Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.
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Antoni Stojanowski, obowi zki sekretarza ponownie powierzono Henrykowi
Osajdzie. Liczba cz onków zarz du zwi kszy a si  wtedy do sze ciu osób7. Po
up ywie roku na walnym zebraniu w lipcu 1952 r. wy oniono zarz d ju
siedmioosobowy. Obowi zki prezesa Ko a przyj  Franciszek Józef Proch
zast puj cy ci ko chorego Stojanowskiego, a sekretarzem zosta  Micha
Preisler8.

Regulamin organizacji terytorialnej Stronnictwa Narodowego
ustanowiony przez centralne w adze SN w Londynie okre la , e z chwil
stworzenia w danym kraju prawid owo dzia aj cej sieci organizacyjnej okr gów i
kó , na czele tych struktur stanie Wydzia  Wykonawczy SN. Krajowy Wydzia
b dzie bezpo rednio podlega  Centralnemu Wydzia owi Wykonawczemu SN w
Londynie. Centralny Wydzia  mianuje prezesa i sekretarza krajowego Wydzia u
Wykonawczego, pozosta ych cz onków Wydzia u wybierze Zjazd Krajowy.
Wybory te zatwierdzi Centralny Wydzia  Wykonawczy9.

Powo ana przez w adze centralne SN Komisja Organizacyjna (maj ca
kompetencje Wydzia u) na Stany Zjednoczone ukonstytuowa a si  6 listopada
1950  r.  W  jej  sk ad  wchodzili:  Adam  Niebieszcza ski  (zam.  w  Elmhurst,  NY)
jako przewodnicz cy odpowiedzialny m.in. za kontakty z w adzami
ameryka skimi oraz z politykami innych grup narodowo ciowych, Franciszek
Szwajdler  (zam.  na  Amsterdam  Ave.  w  Nowym  Jorku)  zaj  si  sprawami
organizacyjnymi, Piotr Siekanowicz (zam. na Maspeth w Nowym Jorku)
odpowiada  za sprawy zawodowe, Jerzy Ptakowski (zam. na Liverpool ST.,
Jamaica, NY) mia  w zakresie swoich obowi zków prowadzenie prac ideowo-
wychowawczych, Tadeusz Ko ody ski (zam. w Ballows Fallus, Vermont) –

7 Zgodnie z zachowan  dokumentacj  w zarz dzie ko a zasiedli wówczas: A. Stojanowski –
prezes, H. Osajda – sekretarz, F.J. Proch – referent organizacyjno-spo eczny, B. Niementowski –
skarbnik, M. Preisler – referent ds. imprez i samopomocy i M. Donimirski – cz onek zarz du.
Zob. tam e.

8 Henryk Osajda zast puj cy przez kilka miesi cy choruj cego prezesa Antoniego Stojanowskiego
(zarz d wspiera  go wtedy finansowo) na w asn  pro b  ust pi  z funkcji sekretarza. W lipcu
1952 r. w sk ad zarz du wchodzili: F.J. Proch, M. Preisler, J. Sielczak, J. Burzawa, B.
Dorosiewicz, B. Glowacz, E. Sollohub. Zob. Okólnik nr 1 z 26 lipca 1952 r., Nowy Jork, AIJP,
arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na
terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

9 Krajowy Wydzia  Wykonawczy sk ada  si  z prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów,
sekretarza i kierowników referatów. W krajach, gdzie cz onków SN by o du o, za zgod
Centralnego Wydzia u Wykonawczego (CWW) mo na by o utworzy  Prezydium Wydzia u.
Rodzaj i liczba referatów Wydzia u zale ne by y od potrzeb i mo liwo ci organizacyjnych. Por.
Regulamin organizacji terytorialnej Stronnictwa Narodowego, AIJP, arch. S. Rzetelskiego nr
zespo u 88: Korespondencja z dzia ami Stronnictwa Narodowego, protoko y z posiedze
Stronnictwa Narodowego, materia y Centralnego Wydzia u Wykonawczego SN, 1946-1957,
sygn. 2.
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finansowo-gospodarczych i samopomocowych. Z czasem sk ad poszerzono o
Alfonsa Sergota oraz Emila Mariana Rojka i in.10.

W Okólniku z 3 maja 1951 r. czytamy, e na terenie Stanów
Zjednoczonych jedynie Komisja Organizacyjna jest uprawniona do wpisywania
cz onków SN na list . Ponadto dokument okre laj cy sk ad kierownictwa i jego
zadania by  opatrzony klauzul  „ ci le tajne”. Zaznaczono, e cz onkowie SN nie
powinni by  ujawniani11.

Pojawienie si  klauzuli „ ci le tajne” czy „ ci le poufne” mia o swoje
uzasadnienie. Istnia  bowiem problem, odnosz cy si  zreszt  nie tylko dla
Stronnictwa Narodowego, na ile tworz ce si  ko a i okr gi SN podlega y
rejestracji w my l prawa dotycz cego osób, których dzia alno  opiera a si  na
wykonywaniu polece  zagranicznych o rodków dyspozycyjnych. Prawo to
okre la  The Foreign Agents Registration Act of 1938. Poniewa  struktura
organizacyjna kó  i okr gów SN zak ada a pe ne podporz dkowanie w adzom
centralnym w Londynie, pojawi a si  kwestia szczególnej rejestracji.

W 1951 r. przyj to oficjalnie, e dzia alno  narodowców na terenie
Stanów Zjednoczonych sprowadza si  do wychowania ideowo-politycznego oraz
do samopomocy kole e skiej i utrzymania stosunków towarzyskich, przy czym
za podstaw  dzia ania przyj to ideologi  narodow  ustalon  w kraju12.  W  tych
warunkach uznano, e ameryka ski akt prawny ich nie obowi zuje. Jednak na
wszelki wypadek, aby nie narazi  si  na jakiekolwiek konflikty z w adzami
administracyjnymi, Komisja Organizacyjna zaleci a prowadzi  dzia alno  na
zasadach Polskiego Klubu Narodowego (Polish National Club) i unika  na
zewn trz znamion dzia alno ci Stronnictwa Narodowego. W ten sposób
zamierzano omin  przepisy, albowiem kluby tego typu nie podlega y
obowi zkowi rejestracji.

Jednak e Adam Niebieszcza ski, który zosta  mianowany przez w adze
centralne Stronnictwa w Londynie delegatem na Stany Zjednoczone,

10 List Franciszka Szwajdlera (adresat nieznany) z 6 listopada 1950 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego,
nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów
Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

11 „Okólnik” z 3 maja 1951 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z
dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w
Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

12 Projektowana na pocz tku lat 50. formu a przyrzeczenia partyjnego brzmia a: „Ja, (tu imi  i
nazwisko) o wiadczam uroczy cie, e uznaj  w pe ni zasady i program ruchu narodowego,
g oszone przez Stronnictwo Narodowe i przyrzekam jako cz onek tej organizacji politycznej
stosowa  si  do wszelkich dyrektyw i polece  wydanych przez w adze organizacyjne”. Zob. list
Komitetu Organizacyjnego z Nowego Jorku do Centralnego Wydzia u Wykonawczego w
Londynie z 22 maja 1951 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z
dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w
Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.
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zarejestrowa  si  zgodnie z obowi zuj cym prawem. Podobnie zarejestrowali si
wszyscy cz onkowie Rady Politycznej SN w Ameryce13.

Lista cz onków SN Okr gu Stanu Nowy Jork z 1952 r., wskazuje, e ich
liczba w tym regionie nie przekracza a 80 osób, z czego po owa mieszka a w
metropolii14. Na tej podstawie mo na twierdzi , e nie by y to ko a liczne.
Przyk adowo, ko o SN w Connecticut liczy o w tym czasie dziewi  osób15,  w
Chicago pod koniec grudnia 1949 r. by o ich 13, a w po owie 1951 r. – 79, w
Bostonie za  – dwadzie cia16, natomiast Oddzia  „Nowa Anglia” 1 grudnia
1951 r. liczy  41 osób17. Poniewa  w Nowym Jorku mieszkali ludzie, którzy
pe nili najwy sze funkcje w strukturach SN, m.in. prezesi maj cego tam swoj
siedzib  Wydzia u Wykonawczego Adam Niebieszcza ski i Franciszek
Szwajdler oraz wieloletni sekretarz Wydzia u, wybitny dzia acz spo eczny i
polityczny Stanis aw Rzetelski, nowojorski o rodek odgrywa  rol  wiod c 18.  Z
chwil  utworzenia w Stanach Zjednoczonych Oddzia u Tymczasowej Rady
Jedno ci Narodowej wymienieni tu narodowcy wraz z Jerzym Ptakowskim19

weszli jako przedstawiciele SN w sk ad tej rady.
Wli cie do Komisji Organizacyjnej SN ze stycznia 1951 r. Henryk

Osajda wyszed  z inicjatyw  powo ania organizacji, która umo liwi aby
wst powanie do niej Polaków b d cych obywatelami ameryka skimi, a tak e
by ych cz onków Stronnictwa Narodowego, wzgl dnie osób w pe ni
podzielaj cych ideow  lini  partii. Propozycja ta by a do  istotna, gdy

13 List F. Szwajdlera [adresat nieznany] z 20 stycznia 1951 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego,
nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów
Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

14 14 Listy nr 1, 2, 3 cz onków SN z 4 sierpnia 1952 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88:
Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych,
struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

15 Ko o SN w Connecticut, lista cz onków sporz dzona przez sekretarza Ko a Jacka Ma kowiaka,
AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa
Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych,
1951–1952, sygn. 3.

16 Lista cz onków Ko a SN w Bostonie z 1 czerwca 1950 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u
88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych,
struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

17 Lista cz onków SN „Nowa Anglia” z 1 grudnia 1951 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u
88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych,
struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

18 Sprawozdanie Zarz du Ko a Polskiego Klubu Narodowego za okres od 17 grudnia 1949 r. do 20
maja 1950 r., równie  spis cz onków Polskiego Klubu Narodowego w Chicago z 20 maja 1951 r.
Oba dokumenty znajduj  si  w AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z
dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w
Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

19 J. Ptakowski mieszka  w dzielnicy Jamaice. Podaj c jego miejsce zamieszkania, chc  zwróci
uwag  na du e skupiska Polaków w Nowym Jorku, które istnia y w takich dzielnicach tego
miasta, jak Jamaica, Maspeth i Elmhurst.
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przybysze z Polski, chc c polepszy  swoj  egzystencj , zmieniali obywatelstwo
na ameryka skie. Wysuni ty przez Osajd  pomys  powo ania Polsko
Ameryka skiego Klubu Narodowego (tak  nazw  proponowa ) z czasem sta  si
jednym z wa niejszych zagadnie  organizacyjnych20. Sprawa ta wróci a w
1955 r. po II Krajowym Zje dzie delegatów Stronnictwa Narodowego w Stanach
Zjednoczonych, który odby  si  w dniach 12-13 lutego 1955 r. w Nowym Jorku.
Postanowienie, e przyjmuj cy obywatelstwo ameryka skie nie mog  pe ni  w
Stronnictwie adnej funkcji ani te  by  jego aktywnymi cz onkami, nie
wytrzymywa o bowiem próby czasu21.

Pe ni cy funkcj  okr gu Polski Klub Narodowy w Nowym Jorku w
pierwszych latach dzia alno ci szczyci  si  wymiernymi wp ywami w rodowisku
polonijnym. Zachowa  kierownicze stanowisko w Stowarzyszeniu By ych
Wi niów Politycznych, pozyska  kierownicze stanowisko w Kongresie Polonii
Ameryka skiej na po udniowy stan Nowy Jork, ponadto Henryk Osajda wszed
do zespo u redakcyjnego biuletynu KPA. Nale y tu zauwa y , e w wyborach
delegata AK na zjazd do Londynu Osajda uzyska  najwi ksz  liczb  g osów, co –
jak podkre lano – wiadczy o, e „sanacyjny charakter w adz miejscowych AK
zosta  g ównie przy sprytnej polityce H. Osajdy zlikwidowany”22.

W przytoczonym wy ej fragmencie wypowiedzi daje o sobie zna
g boki podzia  polityczny mi dzy narodowcami a pi sudczykami. Podobny ton
pobrzmiewa w wielu dokumentach i listach. Na przyk ad w li cie sekretarza
Centralnego Wydzia u Wykonawczego SN w Londynie do Mariana
Wo nickiego, szefa ko a w Buffalo, z 3 stycznia 1951 r. czytamy, e koledzy
partyjni z Buffalo narzekaj  na „Dziennik Polski”, który, „ogromnie utrudnia
prac , siej c propagand  sanacyjn . Prosz , aby my po wi cili temu pismu
uwag . »My l Polska« dwukrotnie ju  zajmowa a si  »Dziennikiem Polskim«.
Poradzili my/.../, aby skontaktowa  si  w tej sprawie na miejscu, gdy  na
odleg o  kontrpropaganda jest ma o skuteczna”23. Ze sprawozdania z
dzia alno ci ko a w Detroit dowiadujemy si  za , e „Dzia acze polonijni w swej

20 List  S.M. Korcza do F.  Szwajdlera z 12 stycznia 1951 r.,  AIJP, arch.  Stanis awa Rzetelskiego,
nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów
Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

21 List B.S. Wojtunia do S. Rzetelskiego, Wydzia  Wykonawczy w Stanach Zjednoczonych z 1
maja 1955 r., Arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia ami Stronnictwa
Narodowego, protoko y z posiedze  Stronnictwa Narodowego, materia y Centralnego Wydzia u
Wykonawczego Stronnictwa Narodowego, 1946–1957, sygn. 2.

22 Sprawozdanie referenta organizacji spo ecznych PKN New York za pierwsze pó rocze
dzia alno ci, maj–pa dziernik 1951, AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja
z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w
Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

23 List sekretarza Centralnego Wydzia u Wykonawczego do M. Wo nickiego z 3 stycznia 1951 r.,
AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa
Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych,
1951–1952, sygn. 3.
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wi kszo ci licz  si  z »Dziennikiem Polskim«, pismem ultrasanacyjnym, cho
pami taj  jak podczas I wojny wiatowej szkalowa  Armi  Hallera i sta  po
stronie pa stw centralnych. Trzeba pami ta , e na tutejszym terenie bez przerwy
dzia aj  wp ywy sanacyjne, dopiero z ko cem 1949 r. zacz y si  mocniej
odzywa  g osy opozycji, nasze g osy”24.

W pierwszych latach dzia alno ci narodowcy z ca  moc  anga owali si
w pomoc by ym o nierzom. Przyk adowo, Antoni Stojanowski i Stanis aw
Strzelecki prowadz cy Ko o Nowej Polonii przy parafii Matki Bo ej
Szkaplerznej w Bayonne, NJ zbierali ka dego miesi ca powa ne kwoty
pieni dzy, id ce w setki dolarów, przeznaczone na pomoc dla nowo przyby ych.
W asnym wysi kiem dzia acze ci umie cili w Bayonne kilkadziesi t rodzin
dipisów, przechowuj c prawie co tydzie  u siebie w domach jak  rodzin , a  do
czasu znalezienia im odpowiedniego mieszkania25.

Przyje d aj cy do USA dzia acze SN, którym przebywaj cy ju  w
Ameryce koledzy pomagali pozyska  tzw. sponsorów, zwykle czuli si
zobligowani do wype nienia partyjnego obowi zku i zg aszali si  do
miejscowych kó . Wprawdzie nie by o to regu , ale liczebno  szeregów SN
nieco wzros a, decyduj c tym samym o poszerzeniu zakresu pracy politycznej w
rodowisku26.

Cz onkowie SN, zabiegaj c o wi ksze wp ywy, np. w placówkach AK,
szukali dla siebie sprzymierze ców. W przypadku placówki o numerze 201,
opanowanej – jak podkre lali – przez sanacj , na stanowisku jej prezesa widzieli
W adys awa Zachariasiewicza. Zaanga owali si  te  w utworzenie Zwi zku
Obrony Ziem Zachodnich. Organizacja ta mia a zrzesza  przede wszystkim
miejscowych przedstawicieli Polonii. Narodowcy uwa ali, e stworzenie
Zwi zku b dzie pierwsz  powa niejsz  inicjatyw  nowej emigracji politycznej
we wspó pracy z Poloni , daj c  wi ksz  skuteczno  dzia ania27.

Potrzeba rozbudowania i umocnienia struktur wynika a te  z zada , które
Stronnictwo przyj o wobec Polski. Zak adaj c, e dojdzie do wojny z Rosj , po
której – zgodnie z przewidywaniami narodowców – wewn trzpolityczne warunki
w Polsce b d  trudne, nale y przygotowa  w niej odpowiedni grunt do dzia ania
politycznego. A poniewa , ich zdaniem, ani sanacja przed drug  wojn  wiatow ,

24 Sprawozdanie  z  dzia alno ci  Ko a  SN  w  Detroit  z  maja  1952  r.,  AIJP,  arch.  S.  Rzetelskiego
nr zespo u 88: Korespondencja z dzia ami Stronnictwa Narodowego, protoko y z posiedzenia
Stronnictwa Narodowego, materia y Centralnego Wydzia u Wykonawczego Stronnictwa
Narodowego, 1946–1957, sygn. 2.

25 Sprawozdanie referenta organizacji spo ecznych PKN New York za pierwsze pó rocze
dzia alno ci, maj–pa dziernik 1951.

26 List  Sekretarza  CWW  SN  do  Komisji  Organizacyjnej  w  NY  z  13  kwietnia  1951  r.,
A S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na
terenie Stanów Zjednoczonych, struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

27 Sprawozdanie referenta organizacji spo ecznych PKN New York za pierwsze pó rocze
dzia alno ci, maj-pa dziernik 1951.
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ani ustrój komunistyczny nie spe ni y spo ecznych oczekiwa , nale y na
emigracji tworzy  program ustroju pa stwa narodowego. Projekty te winny
powsta  w a nie na emigracji, albowiem wyra ano pogl d, e zniewolony naród
nie ma mo liwo ci, by móg  je opracowa  sam. W zwi zku z tym pisano: „/.../ w
Polsce po wojnie z Rosj  jest du e prawdopodobie stwo, e narodowcy wezm
wi kszy udzia  w rz dzie. Po okresie sanacji i komuny nastroje w Polsce si
reakcji b d  przychylne dla ruchu narodowego. Drugim wa nym czynnikiem jest
postawa psychiczna narodu. Na skutek ci kich prze y  wojennych zmieni a si
mentalno  spo ecze stwa. Teoretyczne za o enia ideowe przestaj  by
atrakcyjne. Na plan pierwszy wysuwaj  si  problemy ycia codziennego, jak
mieszkanie, praca, chleb itp. Która partia polityczna pierwsza zasugeruje
narodowi dobry program ekonomiczno-spo eczny, ta partia mo e pozyska
spo ecze stwo i stan  na jego czele”28.

W po owie lat 50. XX w. narodowcy, szykuj c si  na wiatowy Zjazd
Stronnictwa Narodowego w Londynie29, przygotowywali reorganizacj  swoich
struktur. W d eniu do zmian w tym zakresie przodowa  okr g chicagowski i
detroicki. Wydzia  Wykonawczy w Stanach Zjednoczonych w swoich
sprawozdaniach podkre la , e p kniecie wewn trz partii uwidoczni o si  ju
podczas zjazdu krajowego. Wówczas to dwa najwi ksze ko a z Detroit i Chicago
zbojkotowa y w nim udzia , og aszaj c tym samym votum separatum wobec jego
uchwa . Rzecz posz a o to, który z o rodków powinien odgrywa  rol
przywódcz . Chicago i Detroit uwa a y, e ich rodowiska partyjne,
reprezentuj ce wspólnie dwie trzecie wszystkich cz onków SN w USA, maj  do
tego najwi ksze prawo. Z tego wzgl du to w a nie Chicago, a nie Nowy Jork,
powinno zosta  organizatorem drugiego zjazdu. Koncepcj  t  konsekwentnie
forsowa  m.in. kierownik ko a SN w Detroit Jerzy Pa ciewicz oraz kierownik
ko a w Chicago Jan Optat Soko owski. Poniewa , zdaniem o rodków
chicagowskiego i detroickiego, dosz o do pogwa cenia przez Wydzia
Wykonawczy woli znakomitej wi kszo ci cz onków organizacji w sprawie
miejsca zjazdu, przedstawiciele tych o rodków nie przyjechali do Nowego Jorku.
Nie zosta y te  z o one do Wydzia u Wykonawczego wymagane ich
sprawozdania partyjne30.

28 Akcja werbunkowa, dokument Klubu Narodowego, AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88:
Korespondencja z dzia aczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych,
struktura SN w Stanach Zjednoczonych, 1951–1952, sygn. 3.

29 wiatowy Zjazd Stronnictwa Narodowego w Londynie odby  si  w dniach 28-30 maja 1955 r. Ze
Stanów Zjednoczonych wybrano 12 delegatów, przy czym Nowy Jork reprezentowali: Boles aw
Niementowski, Stanis aw Rzetelski i Franciszek Szwajdler. Trzynastym delegatem by
mianowany z urz du Adam Niebieszcza ski.

30 List J.O. Soko owskiego do przewodnicz cego Wydzia u Wykonawczego SN w Stanach
Zjednoczonych z 7 lutego 1955 r. oraz list J. Pa ciewicza do uczestników Zjazdu SN w Nowym
Jorku z 10 lutego 1955, AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia ami
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Ostatecznie II Zjazd Krajowy odby  si  w Nowym Jorku. W dniach
12-13 lutego 1955 r. w Domu Narodowym przy 23 St. Marks Place oko o 40
delegatów z prezesem SN Tadeuszem Bieleckim31 na czele, ale bez znacz cej
grupy dzia aczy z Chicago i Detroit przygotowa o ramy dalszego dzia ania
politycznego w USA32. Nieobecno  delegatów z o rodków chicagowskiego i
detroickiego zwiastowa a podzia y w strukturze partii. Jak nale y s dzi , walka o
ustalenie miejsca zjazdu by a jedynie pretekstem33. Generalnie ko a z Chicago i
Detroit uwa a y, e to na ich terenie, gdzie mie ci y si  centrale m.in. Zwi zku
Narodowego Polskiego, Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego i
Zwi zku Polek w Ameryce, s  znacznie szersze mo liwo ci wspó pracy z
najwi kszymi organizacjami polonijnymi, oskar a y wi c w adze Wydzia u
Wykonawczego o apodyktyczny sposób zarz dzania parti , o panuj cy w jej
szeregach marazm i dezorganizacj  i o lekcewa enie organów terenowych. Przy
tej okazji nie szcz dzono równie  s ów krytyki pod adresem w adz centralnych
Stronnictwa, tak e pod adresem prezesa Bieleckiego34, który popiera  decyzje
w adz wykonawczych w Nowym Jorku.

Generalnie rodowiska w Chicago i Detroit wyra a y pogl d, e w ci gu
dziesi ciu lat, które up yn y od zako czenia wojny, Stronnictwo nie opracowa o

Stronnictwa Narodowego, protoko y z posiedzenia Stronnictwa Narodowego, materia y
Centralnego Wydzia u Wykonawczego Stronnictwa Narodowego, 1946–1957, sygn. 2.

31 Podczas pobytu w Nowym Jorku, jak czytamy na amach polonijnej prasy, „prezes Rady
Jedno ci Narodowej T. Bielecki \...\ z o y  wizyty swoim znajomym Amerykanom i
przywódcom Polonii oraz odby  rozmow  z prezesem Carnegie Endowment Józefem
Johnsonem. W towarzystwie mec. Adama Niebieszcza skiego z o y  wizyt  majorowi miasta
Robertowi F. Wagnerowi”. Zob. Relacje z ostatniego etapu pobytu prezesa T. Bieleckiego, AIJP,
arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia ami Stronnictwa Narodowego,
protoko y z posiedzenia Stronnictwa Narodowego, materia y Centralnego Wydzia u
Wykonawczego Stronnictwa Narodowego, 1946–1957, sygn. 2.

32 Zob. Lista obecno ci na II Krajowy Zjazd Delegatów Stronnictwa Narodowego w Stanach
Zjednoczonych w dniach 12-13 lutego 1955 r. w Nowym Jorku, a tak e Memoria  w sprawie
sytuacji w SN w Stanach Zjednoczonych z maja 1955 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u
88: Korespondencja z dzia ami Stronnictwa Narodowego, protoko y z posiedzenia Stronnictwa
Narodowego, materia y Centralnego Wydzia u Wykonawczego Stronnictwa Narodowego,
1946–1957, sygn. 2.

33 Postulat dotycz cy wyznaczenia miejsca zjazdu czy  si  te  ze spraw  finansow . Przyjazd do
Nowego Jorku kosztowa  ka dego z delegatów oko o 1500 dolarów, co nie by o ma  sum . Zob.
list kierownika Ko a w Chicago do Wydzia u Wykonawczego w Nowym Jorku z 10 maja
1955 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia ami Stronnictwa
Narodowego, protoko y z posiedzenia Stronnictwa Narodowego, materia y Centralnego
Wydzia u Wykonawczego Stronnictwa Narodowego, 1946–1957, sygn. 2.

34 Tadeusz Bielecki (1901–1982) – prawnik, wybitny dzia acz ruchu narodowego, wspó za o yciel
i w latach 1949–1954 cz onek Rady Politycznej, a w latach 1954–1971 przewodnicz cy
Tymczasowej Rady Jedno ci Narodowej, nast pnie Rady Jedno ci Narodowej. Zmar  w
Londynie. Szerzej zob.: S owniczek biograficzny,  oprac.  A.  Friszke,  w:  R.  Habielski, ycie
spo eczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999 (seria: Druga Wielka Emigracja 1945–1990,
t. 3), s. 322.
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„programu polityki polskiej odpowiadaj cej sytuacji politycznej w wiecie,
po o eniu narodu polskiego w kraju i zadaniom Polaków na emigracji. Nie
opracowa o te  programu dzia ania Stronnictwa na emigracji dla realizacji celów
polityki polskiej”35. Zamiast pracy koncepcyjnej nad zadaniami i metodami
dzia ania Stronnictwa organizacja – ich zdaniem – „da a si  wci gn  w
beznadziejne spory »ustrojowe« emigracji z o onej przewa nie z
«apolitycznych» m tów sanacyjnych i przez to uzale nia a si  od nich i utraci a
w a ciwe jej miejsce w yciu politycznym emigracji. Skoncentrowanie
dzia alno ci politycznej na podtrzymywaniu «legalizmu» i na grze politycznej o
miejsce w tym «legalizmie», wysuwaj c poj cia »pa stwowe« sanacji jako
ponadnarodowe – zaciera ró nice pomi dzy sanacj  a SN i staje si
niezrozumia e dla ogó u cz onków SN

Na wiatowym Zje dzie SN, który odby  si  w maju 1955 r. w
Londynie, nie zapad a decyzja co do podzia u struktur SN w USA. Jednak ju  w
pa dzierniku tego samego roku w adze Wydzia u Wykonawczego w Stanach
Zjednoczonych w osobach Adama Niebieszcza skiego i Stanis awa Rzetelskiego
same zwróci y si  do Centralnego Wydzia u Wykonawczego, by wydzieli  ko a
w  Chicago  i  Detroit  oraz  ko a  w  stanie  Indiana  i  Wisconsin,  a  tak e  ko a  na
terenach na zachód od tych o rodków i zarz dzi  dla nich zjazd organizacyjny w
celu utworzenia Drugiego Wydzia u Wykonawczego na prawach Wydzia ów
Krajowych36.

Wnioski Zjazdu SN w Nowym Jorku odbiega y od dotychczasowej linii
organizacyjnej Stronnictwa. Uznano bowiem, e to przede wszystkim krajowy
Wydzia  Wykonawczy powinien planowa  i koordynowa  ca  dzia alno  SN
na terenie USA w zakresie zarówno organizacji politycznej, pracy spo ecznej, jak
i kontaktów zewn trznych z przedstawicielami innych partii politycznych,
innych narodowo ci czy te  o rodków ameryka skich.

Osobnym problemem by a sprawa ameryka skiego obywatelstwa
cz onków SN. Tu pojawi y si  dwie koncepcje jego rozwi zania. Pierwsz ,
zwi zan  z kwesti  zmiany struktury wnosi  przede wszystkim okr g
chicagowsko-detroicki, drug  proponowa y o rodki znajduj ce si  na wschodzie
Stanów Zjednoczonych.

Pierwsza z nich przyjmowa a, e odr bno  organizacyjna SN w USA
nie oznacza zerwania wi zi organizacyjnych z central , ale wymaga
dostosowania organizacji do wymogów ameryka skiej rzeczywisto ci i prawa.

35 Wnioski  Ko a  SN  w  Chicago  na  wiatowy  Zjazd  SN  w  Londynie  w  maju  1955,  AIJP,  arch.
S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia ami Stronnictwa Narodowego, protoko y
z posiedzenia Stronnictwa Narodowego, materia y Centralnego Wydzia u Wykonawczego
Stronnictwa Narodowego, 1946–1957, sygn. 2.

36 List A. Niebieszcza skiego i S. Rzetelskiego do Centralnego Wydzia u Wykonawczego
z 22 pa dziernika 1955 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia ami
Stronnictwa Narodowego, protoko y z posiedzenia Stronnictwa Narodowego, materia y
Centralnego Wydzia u Wykonawczego Stronnictwa Narodowego, 1946–1957, sygn. 2.
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Zak ada a wi c, e mo liwo  skutecznego dzia ania istnieje jedynie w ramach
organizacji typu polonijnego, która sama w sobie stanowi aby element si y
politycznej, a nadto wykorzystywa aby potencja  Polonii ameryka skiej w walce
o wyzwolenie Polski. Zgodnie z t  koncepcj  wszyscy cz onkowie, którzy
zamierzali przyj  obywatelstwo ameryka skie, zachowaj  wi c cz onkostwo
Stronnictwa. Jedyny wymóg, jaki musieli przy tym spe ni , to zawiadomi
w adze organizacyjne SN.

Druga koncepcja – nazwijmy j  w uproszczeniu nowojorsk  – opiera a
si  na pogl dzie, e w interesie Stronnictwa le y, by jak najwi ksza liczba osób
zatrzyma a obywatelstwo polskie. Nie negowano w niej potrzeby powo ania
organizacji typu ameryka skiego, opieraj cej si  na dzia aczach, którzy przyj li
obywatelstwo ameryka skie, oraz na sympatykach z Polonii. Zak adano jednak
przysz o  SN typu dotychczasowego, tj. mia a to by  organizacja obywateli
polskich dzia aj cych w ramach jednolitego statutu na rzecz wszystkich krajów.
Wprawdzie doceniano potencja  polityczny Polonii i nie zamierzano rezygnowa
z wp ywania na ni , uwa ano jednak, e wobec ameryka skich o rodków
rz dowych w pierwszym rz dzie powinni wyst powa  obywatele polscy,
reprezentuj cy organizacje, które w USA stworzyli. Z tego wyp ywa  równie
stosunek do w adz centralnych SN, wobec których, mimo ch ci prowadzenia
niezale nej polityki na terenie USA, deklarowano organizacyjne
podporz dkowanie37.

Ten zasadniczy problem wewn trzny SN w USA rozpatrzy a specjalna
trzynastoosobowa rada, na której czele stan li Adam Niebieszcza ski i Stanis aw
Skrzypek (obaj z Nowego Jorku). Sk ada a si  ona z dziesi ciu dzia aczy z
Chicago i Detroit; pozostali czterej cz onkowie pochodzili ze stanów wschodnich
USA. Kompromis wypracowany w tej kwestii stanowi : „Rada SN w Stanach
Zjednoczonych nie widzi przeszkód w przyjmowaniu obywatelstwa
ameryka skiego przez cz onków SN w wypadku, kiedy za zmian  obywatelstwa
przemawiaj  wymagania ycia na emigracji. O zmianie obywatelstwa nale y
powiadomi  w adze organizacyjne SN w Stanach Zjednoczonych. Przyj cie
obywatelstwa Stanów Zjednoczonych w adnej mierze nie b dzie przeszkod  w
udziale tych cz onów SN w pracach organizacyjnych na wszelkich szczeblach”38.
Za przyj ciem tego stanowiska g osowa o jedenastu cz onków SN, pozosta ych
dwóch wstrzyma o si  od g osu. Stanowisko to uwzgl dnia o zatem
ameryka skie realia, ale w praktyce cz onkowie ze stanów wschodnich, w tym z
Nowego Jorku, nadal opowiadali si  za nakre lon  w ich koncepcji postaw

37 Sprawozdanie Komisji Zjazdowej SN w Stanach Zjednoczonych z posiedze  w dniach 25 marca
i 22 kwietnia 1955 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja z dzia ami
Stronnictwa Narodowego, protoko y z posiedzenia Stronnictwa Narodowego, materia y
Centralnego Wydzia u Wykonawczego Stronnictwa Narodowego, 1946–1957, sygn. 2.

38 Tam e.



376

dzia ania poprzez polskie organizacje, w tym przede wszystkim organizacje
polityczne.

Pogodzenie przyj cia obywatelstwa ameryka skiego z przynale no ci
do partii stanowi o problem nie tylko dla narodowców. Generalnie bowiem partie
na emigracji przyj y za zadanie przygotowanie koncepcji dzia ania politycznego
po ich powrocie do kraju. Wszelkie organizacje polityczne oraz polskie
przedstawicielstwa polityczne na wychod stwie mia y wi c przygotowa
odpowiedni grunt do realizacji zadania w kraju. Pojawi  si  zatem problem, na ile
przyj cie obcego obywatelstwa pozwoli zachowa  struktury partii, zachowa
wierno  regulaminom, programom i wreszcie – narodowej sprawie. A ta
wymaga a – jak uznawa o wielu – dzia alno ci poprzez polskie organizacje i za
polskie, a nie za obce pieni dze.

Wspólna praca polityczna

By mówi  o aktywno ci politycznej narodowców wystarczy prze ledzi
chocia by pras  polonijn  ukazuj c  si  w Nowym Jorku. Na jej amach
znajdujemy informacje o narodowcach, którzy wspó pracowali z innymi
stronnictwami, przede wszystkim jednak z organizacjami polonijnymi i
kombatanckimi. Przyk adowo na amach „Robotnika Polskiego” z 1 listopada
1953 r. czytamy o podnios ej akademii przygotowanej staraniem Ko a By ych
o nierzy Armii Krajowej – Oddzia  Nowy Jork, podczas której znakomite

przemówienia wyg osili Ignacy Morawski (wówczas redaktor naczelny „Nowego
wiata”) oraz Oskar Halecki. Uroczysto  z udzia em ponad 600 osób

po wi cono dziewi tej rocznicy Powstania Warszawskiego. Akademi
zorganizowan  w Washington Irving High School w Nowym Jorku prowadzi
Stanis aw Rzetelski, który m.in. odczyta  przyj t  potem jednog o nie przez
zebranych rezolucj  w obronie prze ladowanego w Polsce Ko cio a katolickiego.
Apel poleg ych odczyta  Henryk Osajda39. W tej samej gazecie rok pó niej
czytamy: „Wiceprezydent Komitetu Wolnej Europy Bernard Jarrow dzi kowa
Stanis awowi Rzetelskiemu za wspó prac  w uczczeniu dziesi tej rocznicy
Powstania Warszawskiego”40.

Rzetelski, ju  jako prezes Wydzia u KPA na po udniow  cz  stanu
Nowy Jork, a tak e jako prezes Ko a By ych o nierzy Armii Krajowej,
organizowa  ka dego roku uroczyste Akademie Katy skie po wi cone
pomordowanym tam przez Sowietów polskim oficerom i o nierzom. Przewa nie

39 Podnios a akademia staraniem Ko a b. o nierzy Armii Krajowej, Oddzia  Nowy Jork,
„Robotnik Polski” z 1 listopada 1953 r.

40 Komitet Wolnej Europy – wiceprezydent Bernard Jarrow dzi kuje Stanis awowi Rzetelskiemu za
wspó prac  w uczczeniu 10. rocznicy Powstania Warszawskiego, „Robotnik Polski”
z 28 pa dziernika 1954 r.



377

odbywa y si  one w Domu o nierza przy 17 Irving Place w Nowym Jorku,
gdzie mie ci a si  te  siedziba Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej41.

Korzystano równie  z pomieszcze  Polskiego Domu Narodowego przy
19-23 Marks Place. Tam obchodzono m.in. 60-lecie Ligi Narodowej i 15.
rocznic  mierci Romana Dmowskiego. W wymienionych uroczysto ciach wzi li
udzia  m.in. komendant g ówny SWAP Jan Dec; p k dypl. Tadeusz Pop awski,
ks. Bronis aw S. Rosiak; prezes Wydzia u Stanowego KPA Franciszek J.
Wazeter i prezes Fundacji Ignacego Paderewskiego Edward Witkowski.
Przemawiali wówczas m.in. prezes Stronnictwa Narodowego w USA Franciszek
Szwajdler, sekretarz generalny Przedstawicielstwa Rady Politycznej SN Adam
Niebieszcza ski, sekretarz Rady SN w Stanach Zjednoczonych Henryk Osajda42.

W 1964 r. z okazji przypadaj cej wówczas podwójnej rocznicy
zwi zanej z osob  Dmowskiego, czyli 25. lecia jego mierci i 100. lecia urodzin,
og oszono otwarcie Roku Romana Dmowskiego. W zwi zku z tym w metropolii
odbywa y si  uroczyste msze a obne z udzia em przedstawicieli najwi kszych
organizacji polonijnych, kombatanckich, Kó  By ych o nierzy AK, Kó
Spadochroniarzy i in.43.

Z czasem narodowcy zacz li propagowa  swoj  dzia alno  na amach
„Nowego Dziennika”. Sta ym wspó pracownikiem tego pisma z ramienia SN od
1973 r. by  Wojciech Wasiuty ski, który zwi za  si  z nim praktycznie do ko ca
ycia (do 1994 r.). Ten znakomity dziennikarz, ale przede wszystkim dzia acz

polityczny, z ruchem narodowym zwi zany by  jeszcze w czasach studenckich.
Pocz tkowo dzia a  w Obozie Wielkiej Polski i w Polskiej Korporacji
Akademickiej „Aquilonia”, nast pnie jako cz onek-za o yciel Obozu Narodowo-
Radykalnego (ONR), a jeszcze pó niej Ruchu Narodowo-Radykalnego (RNR).
Do Stronnictwa Narodowego Wasiuty ski wst pi  w 1939 r. Na emigracji w
latach 1947–1958 by  redaktorem ukazuj cej si  w Anglii „My li Polskiej”. Po
przyje dzie do Nowego Jorku w 1958 r. obj  stanowisko zast pcy kierownika
polskiej sekcji Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, na którym przepracowa
16 lat, jednocze nie wspó pracuj c z G osem Ameryki i brytyjsk  BBC44.

41 List S. Rzetelskiego do Zarz dów Organizacji i Stowarzysze  i Polonii w Nowym Jorku i
okolicy z 1977 [brak dok adnej daty], AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Materia y oraz
korespondencja Stanis awa Rzetelskiego dotycz ca Kongresu Polonii Ameryka skiej,
1975–1986, sygn. 11.

42 Zob. materia y archiwalne, tam e.
43 Por. Otwarcie roku Romana Dmowskiego, „Czas”, 10 stycznia 1964.
44  O.Wojciechu Wasiuty skim zob.: S owniczek biograficzny, w: R. Habielski, ycie spo eczne...,

s. 361.
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Instytut Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych

Wojciech Wasiuty ski nale a  do grona dzia aczy, którzy zainicjowali
utworzenie w Nowym Jorku Instytutu Romana Dmowskiego (The Roman
Dmowski Institute of America, Inc.). Instytut zosta  zarejestrowany w
Departamencie Sprawiedliwo ci Stanu Nowy Jork 7 kwietnia 1961 r.45. Jego
za o yciele zostali wymienieni w akcie notarialnym stanowi cym potwierdzenie
tego faktu46. Byli nimi: Bohdan Józef Gajewicz, Szczepan Kotowicz, Stanis aw
Mo ci ski, Tadeusz Pop awski, Wojciech Józef Wasiuty ski i Jan Micha
Wawrzków. Sze ciu z tych dzia aczy ukonstytuowa o pierwsz  rad  dyrektorów
zarejestrowanej instytucji. W akcie notarialnym ustanowiono, e nie powinna
ona liczy  mniej ni  6 osób, ale te  nie wi cej ni  23 osoby47. Prezesem Instytutu
zosta  Wojciech Wasiuty ski, a sekretarzem wykonawczym – Stanis aw
Rzetelski, który po obj ciu stanowiska prezesa nowojorskiego KPA w 1967 r.
zrezygnowa  z pe nienia tej funkcji, a jego miejsce zaj  Mieczys aw Kijowski48.

W statucie Instytutu czytamy, e powsta  on „dla uczczenia nazwiska
polskiego m a stanu i patrioty Romana Dmowskiego. Ma by  o rodkiem
badawczym stosunków mi dzynarodowych w historii nowoczesnej ze
szczególnym podkre leniem walk o wolno  i niepodleg o  narodu polskiego,
stosunków polsko-ameryka skich oraz wysi ków Amerykanów polskiego
pochodzenia na rzecz sprawy odzyskania niepodleg o ci”49.

45 Niezale nie od niego instytuty im. Romana Dmowskiego powsta y w Londynie, Chicago, a w
1990 r. w niepodleg ej ju  Polsce, gdzie zosta  utworzony Instytut Historyczny im. Romana
Dmowskiego w Warszawie. Jednym z jego cz onków-za o ycieli by  zas u ony dzia acz
narodowy Andrzej Niklewicz.

46 Akt  notarialny  (Notary  Public,  State  of  New  York)  z  7  kwietnia  1961  r.,  AIJP,  arch.
S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja dotycz ca Stronnictwa Narodowego oraz
weryfikacji cz onków Ko a By ych o nierzy Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych,
1954–1989, sygn. 5.

47 Tam e.
48 Zob. druki firmowe Instytutu Romana Dmowskiego z podanym sk adem jego zarz du. Sk ad ten

wielokrotnie ulega  zmianie, ale obowi zki prezesa Instytutu do mierci w 1994 r. pe ni
Wojciech Wasiuty ski. Jego zast pcami pocz tkowo byli: Bohdan Gajewicz, Adam
Niebieszcza ski i Tadeusz Romer, a po pewnym czasie Szczepan Kotowicz, Adam
Niebieszcza ski i Mieczys aw Trusz. Instytut mia  swoich reprezentantów m.in. w Argentynie,
Kanadzie i w USA (w stanach Illinois, Michigan, Pensylwania oraz w stolicy kraju –
Waszyngtonie, DC). W latach 80. sekretarzem wykonawczym by  Mieczys aw Kijowski,
sekretarzem – Franciszek Krajewski, a skarbnikiem – Stanis aw Burzy ski. Rad  dyrektorów
stanowili natomiast: Adam Gawlikowski, Tadeusz Ko ody ski, Zbigniew Konikowski, Ludwik
Kope , Helena Matkowska, Stanis aw Nieciecki, Edmund Osysko, Jerzy Ptakowski, Stanis aw
Rzetelski, Alfons Sergot, Alina Surmacka-Szcz niak, Kazimierz Wajda i Wac aw Wysocki.
Zob. AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Materia y dotycz ce Instytutu Romana
Dmowskiego w Ameryce, korespondencja, sprawa wydania pism Romana Dmowskiego w
Stanach Zjednoczonych, fotokopie sprawozdania Komitetu Centralnego Ligi Narodowej za rok
1900–1901 autorstwa R. Dmowskiego, 1958–1987, sygn. 4.

49 M. Judycki, Smutny koniec pi knej historii, „Nowy Dziennik”, 5 lutego 2001.
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W pierwszym okresie dzia alno ci Instytut wykazywa  znaczn
aktywno . Swoje cele realizowa  wówczas przede wszystkim poprzez
organizowanie i wspieranie bada  z zakresu historii XIX i XX w. Prowadzi
równie  dzia alno  publicystyczn  i odczytow . Organizowa  obchody
rocznicowe, np. podpisania traktatu wersalskiego, pod którym widniej  podpisy
Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego reprezentuj cych cz onków
zwyci skiej koalicji. Uroczysto ci zwi zane konkretnie z tym faktem Instytut
urz dzi  wspólnie ze SWAP i z Fundacj  Ignacego Paderewskiego50.

Oprócz wymienionych ju  instytucji placówka nawi za a wspó prac  z
Polskim Instytutem Naukowym, Instytutem Józefa Pi sudskiego i Instytutem
Romana Dmowskiego w Chicago. Ten ostatni – o czym ju  by a mowa – w
aden sposób nie by  podporz dkowany instytucji nowojorskiej i stanowi

odr bny twór.
Jednym z wytyczonych zada  Instytutu Dmowskiego by o gromadzenie

materia ów historycznych. Jego realizacja by a znacznie utrudniona ze wzgl du
na  brak  w asnej  siedziby  tej  placówki.  Przez  wiele  lat  Instytut  korzysta  z
go cinno ci Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, którego kierownictwo
u ycza o mu pomieszcze  w Domu o nierza na zebrania i odczyty. Natomiast
zgromadzone pozycje ksi kowe w liczbie oko o 500 egzemplarzy
przechowywano w prywatnych domach, g ównie u Gajewicza, Wasiuty skiego i
Kotowicza51.

Brak w asnego lokum, a z czasem stopniowy ubytek ludzi
identyfikuj cych si  z ideami ruchu narodowo ciowego wyhamowa  prac
Instytutu.

W dniu 11 marca 1967 r. ust puj cy ze stanowiska sekretarza
wykonawczego Stanis aw Rzetelski przekaza  akta i dokumenty prezesowi
Wojciechowi Wasiuty skiemu. W do czonym spisie wykazywa  równie  ogólny
stan maj tku, na który sk ada o si  m.in. 600 du ych i 200 ma ych kopert z
nadrukowanym napisem o Instytucie, 1500 listów papieru listowego, dziurkacz,
trzy fotografie z uroczystego wr czenia portretu Romana Dmowskiego
Sokolstwu, 800 kopii angielskiego listu o ksi ce Stanis awa Kozickiego,
wycinki prasowe, dokumenty i listy cz onków, korespondencja Instytutu, odpisy
bankowe itp.52. Jak wida  ze spisu, maj tek instytucji nie by  imponuj cy.

50 List W. Wasiuty skiego podpisany w imieniu zarz du Instytutu Romana Dmowskiego do
Zarz du Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej z 6 kwietnia 1964 r., AIJP, arch.
S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Materia y dotycz ce Instytutu Romana Dmowskiego w Ameryce,
korespondencja, sprawa wydania pism Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych,
fotokopie sprawozdania Komitetu Centralnego Ligi Narodowej za rok 1900–1901 autorstwa
R. Dmowskiego, 1958–1987, sygn. 4.

51 M. Judycki, dz. cyt.
52 Spis rzeczy i dokumentów Instytutu Romana Domwskiego przekazanych 11 marca 1967 r. przez

sekretarza wykonawczego S. Rzetelskiego prezesowi W. Wasiuty skiego, AIJP, arch.
S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Materia y dotycz ce Instytutu Romana Dmowskiego w Ameryce,
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Na jednym z dorocznych walnych zebra  Instytutu, które odby o si  w
grudniu 1974 r. w Domu o nierza, oprócz przeprowadzenia wyborów nowych
w adz53, próbowano wtedy opracowa  nowe metody pracy Instytutu poszerzonej
o dzia alno  wydawnicz . Mog oby to obudzi  w ameryka skich kr gach
naukowych zainteresowanie zagadnieniami z zakresu historii Polski i zwi zanej z
tym wiedzy politycznej. Zaaprobowano zatem plany reorganizacyjne, z
powo aniem do ycia Komisji Wydawniczej w cznie. Na jej czele stan
Wojciech Wasiuty ski. Posuni cie to, jak si  pó niej okaza o, by o bardzo
owocne w skutkach.

Jak podkre la  w 2001 r. na amach „Nowego Dziennika” Marek Judycki
– ostatni yj cy cz onek ostatniego zarz du Instytutu Romana Dmowskiego w
Nowym Jorku, pe ni cy wówczas funkcj  wiceprezesa – Instytut na polu
wydawniczym mia  swoje niezaprzeczalne osi gni cia. Do najwa niejszych z
nich – jego zdaniem – nale y zaliczy  wspó udzia  w wydaniu w 1964 r. Historii
Ligi Narodowej Stanis awa Kozickiego, wydanie „Biuletynu Roku
Dmowskiego”, na który z o y o si  10 numerów ukazuj cych si  w cyklu
miesi cznym i ksi ka Rok Dmowskiego w Ameryce, oraz dwutomowe dzie o
Roman Dmowski w wietle listów i wspomnie w opracowaniu Józefa
Zieli skiego wyst puj cego pod nazwiskiem Mariusz Ku akowski,
czterotomowy Wybór pism Romana Dmowskiego z przedmow  Wojciecha
Wasiuty skiego, który w ca o ci przygotowa  t  rzecz do druku54. Wprawdzie na
karcie tytu owej jako dat  wydania tej pozycji ksi kowej podano rok 1988, ale
ukaza a si  ona w 1987 r. – przed 50. rocznic  mierci Romana Dmowskiego.

Pojawienie si  na rynku Wyboru pism Romana Dmowskiego zosta o
poprzedzone szeroko zakrojon  akcj  promocyjn , któr  zorganizowano w celu
pozyskania funduszy na wydanie tego dzie a. W 1985 r. w li cie Komisji
Przygotowawczej Wydania Pism R. Dmowskiego do cz onków SN i jego
zwolenników czytamy m.in.: „Dla zachowania dorobku pisarskiego Romana
Dmowskiego Instytut jego imienia w Ameryce postanowi  wszcz  akcj
zmierzaj c  do wydania pism tego wielkiego Polaka w jego zbiorze sk adaj cym
si  z szeregu tomów. Celem zasadniczym tego pomnikowego wydania, które
powinno ukaza  si  w 50. lecie mierci Romana Dmowskiego, jest udost pnienie
m odym polskim pokoleniom olbrzymiego skarbu politycznego i moralnego

korespondencja, sprawa wydania pism Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych,
fotokopie sprawozdania Komitetu Centralnego Ligi Narodowej za rok 1900–1901 autorstwa
R. Dmowskiego, 1958–1987, sygn. 4.

53 Po przeprowadzonych wówczas wyborach prezesem ponownie zosta  Wojciech Wasiuty ski,
natomiast wiceprezesami – Szczepan Kotowicz, Adam Niebieszcza ski, Tadeusz Romer z
Kanady, dr Zbigniew Laskowski i dr Mieczys aw Trusz. Na sekretarza wybrano dr. Kazimierza
Malinowskiego, a na skarbnika Aleksandra murkiewicza. Zob. Instytut Dmowskiego na nowej
drodze, „Nowy Dziennik” z 12 grudnia 1974 r.

54 M. Judycki, dz. cyt.
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naszego narodu zawartego w twórczo ci pisarskiej autora My li nowoczesnego
Polaka.

Obowi zkiem naszym jest zachowanie samodzielnej polskiej my li
politycznej, bez której niemo liwa jest skuteczna walka o niepodleg o  Polski.

W naszej walce o odbudowanie wielkiej i niezale nej Polski dzie a
Romana Dmowskiego nie straci y na swej warto ci i s  dalej aktualne.
Przeka emy je w formie trwa ej, w druku, m odzie y z pokolenia na pokolenie.

Apelujemy do Szanownej Pani/Szanownego Pana o wst pienie do
Komitetu Wydawniczego Pism Romana Dmowskiego przez zadeklarowanie
jednorazowo na ten cel sumy tysi ca dolarów /.../ p atnej w okresie jednego
roku”55.

Po dwóch latach od wys anie tego apelu Wojciech Wasiuty ski w li cie
do cz onków i sympatyków SN pisze, e „ofiarodawców znalaz o si  do 56, trzy
tomy Wyboru pism ju  s  wydrukowane, czwarty b dzie gotów w ci gu
przysz ego miesi ca. Komplet, cztery tomy oko o 400 stron ka dy, sprzedawa
si  b dzie po sto dolarów w mi kkiej ok adce, po 150 dolarów w ozdobnej
p óciennej. Nie b dziemy sprzedawa , dopóki nie b dzie wszystkich tomów. /.../
Przypominamy, e tom I zawiera przedmow  wydawców, Niemcy, Rosja i
kwestia Polska i My l nowoczesnego Polaka;  tom  II  i  III Polityka polska i
odbudowanie Pa stwa; tom IV biogramy, nowe dokumenty i ilustracje w
opracowaniu Józefa P oskiego, Ko ció , naród i pa stwo i wiat powojenny i
Polska57.

Wspomniane wydanie stanowi o niew tpliwie cenny dorobek Instytutu,
lecz wymaga o ono nak adu ogromnych finansów, które zapewni a nieliczna
grupa narodowców z USA.

W tym miejscu nale y zaznaczy , e równocze nie ze zbiórk  pieni dzy
na wydanie dzie  Dmowskiego i gromadzono te  fundusze na zabezpieczenie

55 List Komisji Przygotowawczej Wydania Pism R. Dmowskiego do cz onków SN i jego
zwolenników podpisany przez Sz. Kotowicza, M. Trusza, W. Wasiuty skiego, S. Rzetelskiego z
pa dziernika 1985 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Materia y dotycz ce Instytutu
Romana Dmowskiego w Ameryce, korespondencja, sprawa wydania pism Romana Dmowskiego
w Stanach Zjednoczonych, fotokopie sprawozdania Komitetu Centralnego Ligi Narodowej za
rok 1900–1901 autorstwa R. Dmowskiego, 1958–1987, sygn. 4.

56 Deklaracje przekazania tysi c dolarów na wydanie pism R. Dmowskiego z o yli m.in. M.A.
Trusz,  A.  Tymi ski,  K.S.  Wajda,  L.  liwi ski,  I.  Cz owiekowski  i  T.  Ko ody ski.  Zob.  AIJP,
arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Materia y dotycz ce Instytutu Romana Dmowskiego w
Ameryce, korespondencja, sprawa wydania pism Romana Dmowskiego w Stanach
Zjednoczonych, fotokopie sprawozdania Komitetu Centralnego Ligi Narodowej za rok
1900–1901 autorstwa R. Dmowskiego, 1958–1987, sygn. 4.

57 List W. Wasiuty skiego do cz onków i sympatyków SN z wrze nia 1987 r., AIJP, arch.
S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Materia y dotycz ce Instytutu Romana Dmowskiego w Ameryce,
korespondencja, sprawa wydania pism Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych,
fotokopie sprawozdania Komitetu Centralnego Ligi Narodowej za rok 1900–1901 autorstwa
R. Dmowskiego, 1958–1987, sygn. 4.
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jego grobu na Bródnie w Warszawie. W rezultacie stara  podj tych latach
1985–1989 uda o si  zebra  12 884 dolary, które przekazano do Warszawy58.

Ostatni  wielk  imprez  Instytutu by  wieczór po wi cony pami ci
Dmowskiego zorganizowany w 1989 r. z okazji 50. rocznicy jego mierci.
Wieczór ten odby  si  w siedzibie Fundacji Ko ciuszkowskiej i wzi o w nim
udzia  ponad 120 osób. Jego organizatorem by  Micha  Legutko.

W 1994 r. zmar  prezes Instytutu Wojciech Wasiuty ski, w 1999 –
wiceprezes Szczepan Kotowicz oraz sekretarz i jednocze nie skarbnik –
Franciszek Krajewski. W sumie z szeregów cz onków zarz du odesz o w ten
sposób dziesi  osób59. Zmar a te  oddana pracy Instytutu sekretarka Antonina
Bogdan. Instytutowi nie uda o si  jednak pozyska  nowych dzia aczy spo ród
m odej generacji imigrantów, którzy zechcieliby kontynuowa  dzie o
narodowców. Wielokrotnie podejmowane próby o ywienia dzia alno ci Instytutu
nie przynios y oczekiwanych rezultatów. Jedn  z takich prób by o zwo anie
uchwa  Walnego Zebrania z 23 wrze nia 1998 r. zebrania dyrektorów Instytutu,
podczas którego obradowano na temat wypracowania nowych sposobów
pobudzenia dzia alno ci placówki60.

Na ostatnim zebraniu cz onków Instytutu, w którym uczestniczy y ju
tylko cztery osoby61, jednog o nie postanowiono przekaza  reszt  posiadanych
przez placówk  pieni dzy na konto Spo ecznego Komitetu Uczczenia Pami ci
Romana Dmowskiego z przeznaczeniem na budow  jego pomnika w Warszawie.
Rozprowadzono te  ksi ki, które by y w posiadaniu Instytutu. W ten oto sposób
po prawie czterdziestu latach nieprzerwanej dzia alno ci 4 listopada 2000 r.
placówka zako czy a swoj  prac .

Informacje o dzia alno ci i dokonaniach Instytutu znajdujemy równie  na
amach wydawanego w Nowym Jorku na prawach r kopisu „Biuletynu

Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych”. Kilkustronicowy
„Biuletyn” w cz ci pt. Kronika Organizacyjna zamieszcza  wykazy osób, które
wp aca y pieni dze na Fundusz Wydawniczy. By y to sumy nie zawsze wysokie

58 Na wymienion  sum  z o y y si  wp aty od osób prywatnych oraz wp aty Instytutu
R. Dmowskiego w Chicago, Instytutu R. Dmowskiego w Londynie, „My li Polskiej” w
Londynie. Zob. Sprawozdanie Janiny Rzetelskiej z przeprowadzonej zbiórki na zabezpieczenie
grobu Romana Dmowskiego, AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja
dotycz ca Stronnictwa Narodowego oraz weryfikacji cz onków Ko a By ych o nierzy Armii
Krajowej w Stanach Zjednoczonych, 1954–1989, sygn. 5.

59W ród owych osób nale y wymieni  m.in. p k. Tadeusza Pop awskiego, który zmar  w czerwcu
1970 r. i zosta  pochowany w Ameryka skiej Cz stochowie w Doylestown, PA.

60 Zawiadomienie o zebraniu dyrektorów Instytutu Domowskiego podpisane przez sekretark
A. Bogdan, AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Materia y dotycz ce Instytutu Romana
Dmowskiego w Ameryce, korespondencja, sprawa wydania pism Romana Dmowskiego w
Stanach Zjednoczonych, fotokopie sprawozdania Komitetu Centralnego Ligi Narodowej za rok
1900–1901 autorstwa R. Dmowskiego, 1958–1987, sygn. 4.

61 M. Judycki, dz. cyt.



383

(od dwóch do dziesi ciu dolarów), ale pozwalaj ce na opublikowanie
przygotowywanych przez Instytut Dmowskiego pozycji ksi kowych.

Dzi ki lekturze „Biuletynu” publikuj cego m.in. teksty Rzetelskiego
mo na si  sporo dowiedzie  o zaanga owaniu Stronnictwa Narodowego w prace
Kongresu Polonii Ameryka skiej. Przyk adów wspólnych dzia a  tych
organizacji jest o wiele wi cej.

Jeden z takich przyk adów jest zwi zany z interwencj  wojsk Uk adu
Warszawskiego w Czechos owacji. Wówczas wszyscy cz onkowie SN otrzymali
pe n  rezolucj  KPA przyj t  29 wrze nia 1968 r. na jego VII Krajowej
Konwencji, która odby a si  w Cleveland. Rezolucja stanowi a wyraz da
stawianych w adzom Stanów Zjednoczonych o w czenie sprawy Polski do
programu ameryka skiej polityki zagranicznej. Mi dzy innymi domagano si
wyst pienia przedstawicieli USA na forum Narodów Zjednoczonych w sprawie
wycofania wojsk sowieckich z Polski, przeprowadzenia w niej wolnych
wyborów pod nadzorem Narodów Zjednoczonych, a tak e uznania jej granicy na
Odrze i Nysie. Kongres Polonii Amerykanskiej, pot piaj c brutaln  agresj  na
Czechos owacj  przy wykorzystaniu polskich wojsk, domaga  si  ich
natychmiastowego wycofania z tego kraju, z o y  te  ho d prymasowi Polski
kard. Stefanowi Wyszy skiemu za niez omn  obron  chrze cija skich tradycji
Polski, a narodowi polskiemu – wyrazy g bokiego uznania za postaw  i m dro
polityczn .

W grudniu 1970 r. KPA wyst pi  w Nowym Jorku ze zbiorowym
protestem przeciwko masakrze Polaków na Wybrze u. Tu nale y wspomnie , e
6 marca 1971 r. w nowojorskiej katedrze w. Patryka przy 5 Avenue 51 Street na
Manhattanie zosta a odprawiona msza w. za dusze ludzi pomordowanych
podczas tych wydarze , a tak e za dusze zabitych przed trzydziestu laty w
katy skich lasach polskich o nierzy62.

Nowojorski KPA organizowa  równie  demonstracje w obronie praw
cz owieka. Nasilenie ich liczby by o do  znaczne zw aszcza pod koniec lat 70.,
a nast pnie po wprowadzeniu stanu wojennego63. Sam Rzetelski, wyst puj c w
imieniu wszystkich organizacji polonijnych dzia aj cych w nowojorskiej
metropolii, protestowa  na amach polonijnej prasy przeciwko likwidacji
programu radiowego „G os Polonii”. Jako prezes nowojorskiego KPA uwa a , e

62 Zob. „Biuletyn Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych”, sierpie –wrzesie  1968,
a tak e odezwa Wydzia u KPA na Doln  Cz  Stanu Nowy Jork,  AIJP, arch.  S.  Rzetelskiego,
nr zespo u 88: Korespondencja dotycz ca Stronnictwa Narodowego oraz weryfikacji cz onków
Ko a By ych o nierzy Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych, 1954–1989, sygn. 5.

63 Odezwy w j zykach polskim i angielskim opracowane przez Wydzia  KPA na Po udniow  Cz
Stanu Nowy Jork, z okazji przygotowania manifestacji przed konsulatem PRL przy 233 Madison
Avenue i 37 Street w celu zaprotestowania przeciw gwa ceniu Praw Cz owieka w Polsce, AIJP,
arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja dotycz ca Stronnictwa Narodowego oraz
weryfikacji cz onków Ko a By ych o nierzy Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych,
1954–1989, sygn. 5.
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audycje K ckich rozpocz te ponad 40 lat s  wa ne nie tylko ze wzgl du na
zdobyt  przez nie du  popularno , ale przede wszystkim z tego powodu, i  ich
obecno  w eterze podtrzymywa a ducha polsko ci i jedno ci Polonii. W obronie
tej rozg o ni Rzetelski wystosowa  wiele listów m.in. do stanowej Komisji Praw
Cz owieka (Human Rights Commission) oraz do Federalnej Komisji czno ci64.

Przez kilkadziesi t lat Rzetelski by  jednym z najwa niejszych filarów
wszelkich poczyna  Stronnictwa Narodowego w Nowym Jorku. Kiedy zatem
16 stycznia 1990 r. zmar  ten jeden z najbardziej aktywnych i zas u onych
dzia aczy, praca Stronnictwa usta a. Odej cie Stanis awa Rzetelskiego –
uczestnika kampanii wrze niowej, w latach 1934–1943 cz onka Delegatury
Rz du Polskiego i oficera do zlece  specjalnych szefa sztabu Narodowej
Organizacji Wojskowej w odzi, wi nia niemieckich obozów koncentracyjnych
w Mauthauzen i Lintzu, cz onka Centralnego Wydzia u Wykonawczego
Stronnictwa Narodowego w Londynie i krajowego Wydzia u Wykonawczego w
Stanach Zjednoczonych, gdzie by  równie  cz onkiem Polskiej Rady Jedno ci
oraz prezesem nowojorskiego Wydzia u KPA w szeregach narodowców – w
pewnym sensie nabiera te  wymiaru symbolicznego. W tym samym bowiem
czasie Polska wesz a na drog  demokratycznych przemian. Ci, którzy doczekali
tego momentu, podj li si  odbudowania ruchu narodowego ju  w kraju. Zacz li
wi c realizowa  zobowi zania Stronnictwa Narodowego przyj te na emigracji i
mówi ce o tym, e kiedy „na mapie politycznej w Kraju pojawia si  ruch
narodowy i ci ar odpowiedzialno ci bior  na siebie ludzie m odego pokolenia,
którzy przyswoili sobie ide  narodow  z ca  jej tre ci  moraln  i polityczn , i e
w nowych warunkach próbuj  j  rozpowszechnia  /.../. Trzeba, aby my dali im
nasz  w asn , od nikogo nie uzale nion  pomoc”65.

64 Kampania w obronie „G osu Polonii”, Nowy Dziennik” z 14 marca 1975 r.
65 Stanowisko wypracowane podczas XI Krajowego Zjazdu SN w Detroit w dniach 20–21 maja

1978 r., za cznik z 6 lipca 1978 r., AIJP, arch. S. Rzetelskiego, nr zespo u 88: Korespondencja
dotycz ca Stronnictwa Narodowego oraz weryfikacji cz onków Ko a By ych o nierzy Armii
Krajowej w Stanach Zjednoczonych, 1954–1989, sygn. 5.
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Wies awa Pi tkowska-Stepaniak

Narodowcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej

Nationalists in the United States

S owa kluczowe: Stronnictwo Narodowe, emigracja, Stany Zjednoczone,
polityka

Key words: National Party, emigration, United States, politics

Streszczenie

Autorka opisuje losy cz onków Stronnictwa Narodowego, którzy znale li si  na
emigracji w Stanach Zjednoczonych po drugiej wojnie wiatowej. Przedstawia
ich pogl dy na sprawy krajowe oraz mi dzynarodowe. Omawia dzia alno
poszczególnych struktur, a tak e prezentuje najwa niejszych dzia aczy partii
w tym okresie.

Summary

The author describes the history of National Party members who immigrated to
the United States after the Second World War. She writes about their views and
opinions on domestic and international affairs. The author also presents the
activity of party structures and gives short descriptions of the most important
members of the party.
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Henryk wi k

S U BA POLSCE MAJORA JANA HENRYKA YCHONIA
NA OBCZY NIE W LATACH 1939–1944

Spo ród wielu oficerów wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej na
szczególn  uwag  zas uguje mjr Jan Henryk ycho  (1902–1944). By  jednym z
najbardziej zas u onych, a tak e kontrowersyjnych oficerów Oddzia u II Sztabu
Generalnego (G ównego) Wojska Polskiego. Spory o jego zas ugi rozpocz y si
jeszcze przed wybuchem drugiej wojny wiatowej i w zasadzie trwaj  do chwili
obecnej.  Chocia  podejrzenia  o  wspó prac  z  Abwehr  nie  potwierdzi y  si ,  to
jednak opinie niektórych osób spowodowa y, e wokó  ychonia wytworzy a si
aura nieufno ci1.

W sierpniu 1914 r., gdy pierwsza kompania kadrowa wyruszy a
z krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego by wzi  udzia  w wojnie

z Rosj  u boku Austro-W gier, dwunastoletni harcerz
Janek ycho  zg osi  ch  wst pienia do Legionów
Polskich. Uzyska  zgod  na wykonywanie czynno ci
pomocniczych w zwi zku z tworzeniem polskiego
wojska. Legionom pozosta  wierny do ko ca
pierwszej wojny wiatowej. W listopadzie 1918 r.

ycho  wspólnie z kilkoma kolegami przeprowadzi
w Krakowie udan  akcj  opanowania austriackiego
poci gu pancernego. Po strzelaninie, w wyniku której
zosta  ranny o nierz austriacki, Polacy po
rozbrojeniu za ogi zaj li poci g. Nadano mu imi
„Pi sudczyk”2. W okresie trzech lat 1916-1919

ycho  awansowa  z szeregowca do stopnia
podchor ego, notabene bez odbycia stosownego przeszkolenia. W maju 1919 r.
zosta  dowódc  plutonu czno ci 12 Pu ku Piechoty. Do jesieni tego  roku
przebywa  na froncie, najpierw bra  udzia  w walkach przeciwko Ukrai com w
grupie p k. W adys awa Sikorskiego, a nast pnie na froncie czeskim i cz ciowo
na granicy górno l skiej odpieraj c ataki niemieckie3.

1  A. Suchcitz, Major Jan ycho  – oficer wywiadu, „Teki Historyczne”, t. 19, Londyn 1988–1989,
s. 164-165.

2  W. Jastrz bski, Major ycho  i bydgoska ekspozytura wywiadu, Bydgoszcz 1994, s. 9-13.
3  A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 165.
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W pa dzierniku 1919 r. pchor. ycho  zosta  przeniesiony do dyspozycji
Oddzia u II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Rozpocz  24. letni
s u b  wywiadowcz . Po odpowiednim przeszkoleniu pracowa  jako referent w
Oddziale II Naczelnego Dowództwa WP. Zajmowa  si  rozpoznaniem sytuacji na
spornym obszarze Górnego l ska. Zdobywa  do wiadczenie, niezb dne do
dalszej pracy wywiadowczej. Od sierpnia do pa dziernika 1920 r. pracowa  jako
referent w Oddziale II Frontu Po udniowego4. W grudniu 1921 r. powróci  na
krótki okres do s u by liniowej, najpierw jako adiutant 45 Pu ku Piechoty, a od
stycznia do marca 1922 r. jako dowódca kompanii w tym pu ku. Awansowa  na
stopie  porucznika i w ko cu marca tego  roku powróci  do pracy
wywiadowczej jako kierownik referatu Oddzia u II 13 Dywizji Piechoty w
Równem. Od sierpnia 1924 r. do stycznia 1926 r. by  w warszawskiej centrali
oficerem do specjalnych zlece  szefa Oddzia u II Sztabu Generalnego5.  Za  od
stycznia 1926 r. do marca 1928 r. J. ycho  dowodzi  Posterunkiem Oficerskim
podleg ym Ekspozyturze nr 4 Oddzia u II SG w Krakowie. W 1927 r. awansowa
do stopnia kapitana. Ekspozytura krakowska osi ga a dobre wyniki w
rozpoznaniu obsady kadrowej i metod dzia alno ci placówek wywiadu
niemieckiego skierowanej przeciwko Polsce. Agenci przekazywali centrali
warto ciowe informacje o powi zaniach Abwehry z przemys em niemieckim6.
Dowodz c posterunkiem J. ycho , by  równocze nie szefem zakonspirowanej
w biurze porad prawnych placówki kontrwywiadu ofensywnego. W rejonie
swego dzia ania pracownicy placówki rozpoznawali organizacje niemieckie
trudni ce si  szpiegostwem, dywersj  i sabota em7.

W styczniu 1930 r. kpt. ycho  zosta  szefem Ekspozytury nr 3 w
Bydgoszczy. Prowadzi a ona dzia ania specjalne na obszarze Prus Wschodnich,
Wolnego Miasta Gda ska, Pomorza Zachodniego i w rejonach przygranicznych
na pó noc od Warty i linii kolejowej Pozna -Berlin. Podlega y jej placówki
oficerskie w: Poznaniu, Grudzi dzu, Starogardzie, M awie, Lesznie,
Bia ymstoku, Pile i Kwidzyniu8. Dzia alno  wywiadu ofensywnego prowadzona
przez t  ekspozytur  si ga a oko o 50-100 km w g b terytorium niemieckiego.
Bardzo cz sto by y z ni  skorelowane poczynania kontrwywiadowcze. Obronne
akcje zwalczania wp ywów wywiadu niemieckiego koncentrowa y si  na
pograniczu polsko-niemieckim, od Rawicza poczynaj c, a na Bia ymstoku

4  W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 16.
5  A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 166.
6  W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 19-20.
7  Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn trznych w Warszawie, sygn. 293, t. 79, Pismo

szefa Sztabu Generalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych do szefa Ekspozytury nr 4 Oddzia u
II Sztabu Generalnego w Krakowie z 3 stycznia 1925 r., k. 15.

8  Z. Witrowy, Elaborat o dzia alno ci Oddzia u II Sztabu G ównego w okresie mi dzywojennym,
Zbiory Specjalne Biblioteki Naukowej Wojskowego Biura Bada  Historycznych, sygn. I/3/17,
s. 9-12.
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ko cz c9. Dzia ania te dotyczy y tak e mniejszo ci niemieckiej w
województwach zachodnich Rzeczypospolitej i jej zwi zków z wywiadem
niemieckim10.

Bydgoska ekspozytura pod dowództwem kapitana, a od 1936 r. majora
ychonia sta a si  najwa niejsz  i najefektywniejsz  komórk  wywiadowcz  na

Niemcy11. Dzi ki niej Oddzia  II posiada  dobre rozpoznanie zagro enia ze
strony Trzeciej Rzeszy, zw aszcza w okresie zbli aj cej si  wojny12.
Odznaczenie mjr. ychonia kawalerskim orderem Polonia Restituta by o
niew tpliwie dowodem uznania zas ug tego wybitnego oficera. Jednak jego
sukcesy sta y si  ród em niech ci do niego, z czasem przekszta ci a si  ona w
akcj  zmierzaj c  do wyeliminowania go z pracy wywiadowczej13.

Po wybuchu drugiej wojny wiatowej mjr ycho  ewakuowa
Ekspozytur  nr 3 do W oc awka, a nast pnie do Brze cia14. W dniu 18 wrze nia

9  W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 25-26.
10  Zob. D. Matelski, Mniejszo  niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Pozna  1997;

ten e, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa-Pozna  1999.
11  A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 166-167.
12  Szerzej: T. Grabarczyk, Struktura, organizacja i metody dzia ania bydgoskiej ekspozytury

polskiego wywiadu w latach 1930-1939, Toru  2001, s. 97-125.
13  A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 167-171.
14  W jednej z relacji o tym zdarzeniu jednak czytamy: „We wrze niu 1939 r. niezmiernie wa ne

by o dla Abwehry przechwycenie dokumentacji II Oddzia u Sztabu G ównego Wojska
Polskiego.  Gdy  w  marcu  1939  r.  Wehrmacht  wkracza  do  Czech  i  Moraw,  wywiadowi
czechos owackiemu uda o si  mimo zaskoczenia przerzuci  drog  lotnicz  swoje dokumenty do
Anglii. We wrze niu 1939 admira  Wilhelm Canaris postanowi  dzia a  bardziej skutecznie:
stworzone zosta y kilkunastoosobowe komanda oficerów Abwehry, które wsz dzie tam, gdzie
by y zlokalizowane przez Niemców placówki Oddzia u II przydzielone by y do wojsk pierwszej
linii, w celu odnalezienia i przej cia wszelkich dokumentów, b d cych w zainteresowaniu
kontrwywiadu Rzeszy. Na czele g ównej grupy sta  major Oskar Reile – szef rezydentury
Abwehry w Wolnym Mie cie Gda sku – odpowiednika III Ekspozytury II Oddzia u po stronie
niemieckiej. W Bydgoszczy taka grupa b yskawicznie zaj a pomieszczenia III Ekspozytury II
Oddzia u, kierowanej przez Jana ychonia. Nie znaleziono tam ani kartki papieru, nie mówi c o
dokumentach. Jedynie na biurku samego szefa le a a wizytówka Jana ychonia. W Warszawie
by o podobnie. Gdy w dniu kapitulacji stolicy, 28 wrze nia, grupa Abwehry wdar a si  do
siedziby II Oddzia u na placu Pi sudskiego, po rozpruciu oko o stu szaf pancernych znalaz a
jedynie bezwarto ciowe jawne materia y niemieckie – ksi gi adresowe, rozk ady jazdy, ksi ki
telefoniczne, wycinki z prasy, niewype nione druki i kwestionariusze Wehrmachtu. Jednak e
cz onek grupy specjalnej Abwehry, kpt. Bulang, »podczas d u szego spaceru« (wed ug relacji
Reilego) zaw drowa  na teren Fortu Legionów przy ul. Zakroczymskiej, gdzie odnalaz
archiwum III Ekspozytury Oddzia u II – teczki placówki mjr. ychonia. ycho  ewakuowa
bowiem wprawdzie archiwum ekspozytury z Bydgoszczy do Warszawy, ale ani nie ewakuowa
go dalej, ani nie dopilnowa  osobi cie zniszczenia dokumentacji” [http://vantomas.salon24.pl/
141864,42-lata-tylko-dla-polski (22 grudnia 2010)]. W Warszawie Niemcy przej li tak e (kpt. A.
Bulang) inn  dokumentacj  wojskow , któr  kolej  przewie li do Gda ska-Oliwy ( cznie 58
wagonów). Zob. D. Matelski, Polityka Niemiec wobec polskich dóbr kultury w XX wieku, Toru
2005 (wyd. II popr., Toru  2007), s. 103. Por. O. Reile, Der deutsche Geheimdienst im II.
Weltkrieg. Ostfront – die Abwehr im Kampf mit den Geheimdiensten im Osten, Augsburg 1990.
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wraz z kierownictwem Oddzia u II przekroczy  granic  rumu sk , zgodnie z
rozkazem szefa Sztabu Naczelnego Wodza (SzNW). W swej relacji o
ca okszta cie pracy bydgoskiej ekspozytury w kontek cie rozpoznania planów
ekspansywnych Trzeciej Rzeszy stwierdzi , e „…wywiad zagraniczny polskiego
Sztabu G ównego na Niemcy sta  na bardzo wysokim poziomie w ostatnich kilku
latach. Im bli ej byli my wojny, wywiad na Niemcy sta  coraz wy ej /…/.

miem twierdzi , e wywiad polski na Niemcy sta  najwy ej ze wszystkich
pa stw jakie wywiad na Niemcy w tym czasie prowadzi y”15.

W po owie pa dziernika 1939 r. mjr ycho  przyby  do Francji. Do
stycznia 1940 r. przebywa  w Stacji Zbornej bez przydzia u16. Nie mog c
zaakceptowa  bezczynno ci, zg osi  si  do gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
tworz cego struktury konspiracji w kraju, z podaniem o wyznaczenie mu zada
na obszarze okupowanym przez Niemcy. W jego przypadku by oby to
równoznaczne z samobójstwem. W tym okresie mjr Tadeusz Nowi ski (1904–
1972) z Referatu „Wschód” otrzyma  od Szefa SzNW p k. Aleksandra K dziora
(1897–1986) nominacj  na stanowisko pe ni cego obowi zki szefa Wydzia u
Wywiadowczego Ministerstwa Spraw Wojskowych. W kr gach polskiej
emigracji panowa a atmosfera szukania winnych kl ski wrze niowej. Opinia
publiczna krytykowa a oficerów sanacyjnych, a zw aszcza legionistów. Sytuacji
mjr ychonia nie by a atwa. Ponadto Nowi ski podkre la , e najbardziej s
winni oficerowie Referatu „Zachód”. Nie szcz dzi  krytyki pod adresem

ychonia, którego nawet pos dza  o wspó prac  z wywiadem niemieckim. Mjr
Nowi ski ju  w pocz tkowym okresie polskich placówkach dyplomatycznych
pope ni  kilka b dów. W podleg ych mu trzech placówkach wywiadowczych
przy poselstwie w Berlinie, Sztokholmie i Budapeszcie wymieni  szefów, co w
du ym stopniu utrudni o ich funkcjonowanie. Mjr ycho  wykorzysta  zaistnia
sytuacj  i ostro krytykowa  Nowi skiego. Przedstawi  w Ministerstwie Spraw
Wojskowych dowody z których wynika o, e Referat „Wschód” w którym
w a nie on dzia a  nie rozpozna  przed wybuchem wojny odcinka granicy polsko-
s owackiej17.

Ekspansyjna polityka Hitlera wywo a a niepokój w adz francuskich i
brytyjskich. Wywiady tych pa stw zacz y domaga  si  wspó pracy z oficerami
polskimi w zakresie rozpoznania zagro enia ze strony Trzeciej Rzeszy. Wywiad
francuski, mimo pewnych uprzedze , tworzy  nowe struktury wspó pracy oraz

15  Cyt. za: A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 168.
16  Mjr Jana Henryka ychonia w swoich zapiskach kilkakrotnie wymieni  sekretarz gen.

Sikorskiego mjr Karol Estreicher jr (1906-1984), po wojnie profesor Uniwersytetu
Jagiello skiego. Zob. K. Estreicher jr, Dziennik wypadków, t. I (1939–1945). Przedmowa prezes
TPSP w Krakowie Zbigniew K. Witek, Kraków 2001, s. 43, 296, 383, 437, 467, 468, 638, 694.

17  W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 53-54.
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zacie nia  ju  istniej ce, szczególnie w Rumunii i na W grzech18. W dyspozycji
admiralicji francuskiej znalaz a si  grupa oficerów Oddzia u II z mjr. ychoniem
na czele. Strona francuska chcia a zapewni  sobie dop yw warto ciowych
informacji, zw aszcza na temat Kriegsmarine. Doceniano efektywne dzia ania
ekspozytury bydgoskiej kierowanej przez ychonia w zakresie rozpoznania
portów niemieckich nad Morzem Pó nocnym i Ba tykiem, które by o mo liwe
dzi ki cennej agenturze w Dowództwie Marynarki Wojennej Trzeciej Rzeszy.
Nale y podkre li , e wizyta premiera rz du polskiego na uchod stwie gen.
W adys awa Sikorskiego w Londynie, do której dosz o w listopadzie 1939 r.
wp yn a aktywizuj co na proces reorganizacji struktur polskiego wywiadu i
dostosowania ich do potrzeb wojny. Zlikwidowano Wydzia  Wywiadowczy
kierowany przez mjr. Nowi skiego, niezbyt kompetentnego i utworzono Oddzia
II Sztabu G ównego. Szefem zosta  p k Tadeusz Wasilewski, pe ni cy tak e
funkcj  attaché wojskowego, który zorientowa  si , e wywiad na Niemcy by
prowadzony jedynie przez placówki w Szwajcarii. Niewiele jednak zrobi  by
poprawi  t  niekorzystn  sytuacj . Trudna do zrozumienia by a jego decyzja o
powo aniu mjr. Tadeusza Nowi skiego na szefa wywiadu na Niemcy. Pope ni
wiele b dów i w efekcie stan rozpoznania nie by  zadawalaj cy, czego nie
ukrywali francuscy i brytyjscy sojusznicy.

W styczniu 1940 r. dokonano oceny sytuacji wojskowej Niemiec.
Ujawniono liczne mankamenty w zakresie rozpoznania si  niemieckich. P k.
Wasilewski przeprowadzi  zmiany organizacyjne w strukturach terenowych19.
Wykorzystano ustalenia z podró y inspekcyjnej pp k. Stanis awa Gano20 i mjr
Jana ychonia. Zalecali oni realizacj  dzia a  wywiadowczych przy wspó pracy
z japo skim przedstawicielstwem dyplomatycznym oraz zmiany organizacyjne
placówki „R” w Bukareszcie. Zalecenia te zosta y wykonane. Ponadto zosta a
nawi zana cis a wspó praca z kierownictwem wywiadu francuskiego. Chocia
Francuzi liczyli si  z mo liwo ci  zbrojnej napa ci ze strony Trzeciej Rzeszy, to
jednak zwlekali z zacie nieniem wspó pracy z wywiadem polskim. Nie
przywi zywali wi kszego znaczenia do informacji przekazywanych przez
Oddzia  II wiosn  1940 r., które wskazywa y na mo liwo  podj cia przez
wojska niemieckie dzia a  zaczepnych na zachodzie i wschodzie b dnie
oceniaj c, e jest to element inspiracji Abwehry21.

18  A. Pep o ski, Wspó dzia anie polskiego wywiadu wojskowego z zachodnimi aliantami
(1939–1945), w: Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Red. Piotr Ko akowski, i Andrzej
Pep o ski, Toru  2006, s. 506-508.

19  A. Pep o ski, Wywiad Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1995,
s. 33-34.

20  Od  1964  genera  brygady.  Zob.  M.  Lis. Genera  Stanis aw Gano (1895-1968), „Rocznik
Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu wi tokrzyskim”, 2000, t. III, s. 173-194.

21  Ten e, Wspó dzia anie…, s. 508.
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Strona francuska z pewno ci  stara a si  wykorzysta  mo liwo ci
polskiego wywiadu22. Niezale nie od grupy polskich oficerów dzia aj cych w
admiralicji, powsta a w Pary u inna struktura wywiadowcza, której
podporz dkowano placówki w Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie i Stambule.
Przekazywa y one informacje dotycz ce lotnictwa i marynarki wojennej. Szefem
centrali zosta  mjr ycho . Poszczególnymi komórkami kierowali jego dawni
wspó pracownicy. Mjr Czes aw Janicki nadzorowa  dzia ania Referatu Studiów,
a mjr Wiktor Lengenfeld – Referatu Ogólnego. Natomiast ppor. Stefan Kucharski
by  odpowiedzialny za prac  Referatu wywiadowczego. Podejmowano dzia ania
zmierzaj ce do wykorzystania przedwojennych róde  agenturalnych.

Dowództwo francuskie nie w pe ni docenia o efekty pracy polskich
kryptologów, którzy znale li si  we Francji dzi ki mjr Gustawowi Bertrandowi.
Odegrali kluczow  rol  w powtórnym z amaniu niemieckiego szyfru „Enigmy”,
przekazuj c sojusznikom bezcenne informacje na temat planowanych
niemieckich dzia a  zbrojnych w Europie, a zw aszcza przygotowa  do napa ci
na Francj . Pracownicy przedwojennego Biura Szyfrów dzia ali w ramach
struktur francuskiego Oddzia u 5 Sztabu Generalnego. O rodek kryptologiczny
by  podporz dkowany Sekcji Studiów tego oddzia u. Dzia ania polskich
kryptologów by y nadzorowane nie tylko przez przedstawicieli wywiadu
francuskiego, lecz tak e brytyjskiego. Dzi ki pracy zespo u pp k. Gwido Langera
(1894–1948) francuski Sztab Generalny posiada  rozpoznanie w zakresie
koncentracji niemieckiej przed napa ci  na: Norwegi , Dani , Holandi , Belgi
oraz Luksemburg. Wywiad francuski wiedzia , e Niemcy przygotowuj  sto
dywizji do kolejnego ataku. Jednak sposób wykorzystania tych wiadomo ci przez
Francuzów stanowi odr bny problem23.

Wiosn  1940 r. mjr ycho  przedstawi  gen. Sikorskiemu koncepcj
walki z przeciwnikami politycznymi ówczesnego rz du24. Twierdzi , e opozycja
w kraju i na emigracji przygotowuje si  do walki o w adz  w powojennej Polsce.
Uzna , e nale y podj  stosowne dzia ania by uniemo liwi  akcj  obozu
sanacyjnego. Proponowa  powo anie Trybuna u Specjalnego, który umo liwi by
usuni cie „opornych i wrogów wojennych”, a szczególnie osób
wspó pracuj cych z Niemcami. Naczelny Wódz poleci  mu opracowanie
specjalnego memoria u po wi conego temu problemowi. Tym samym ycho
zas u y  na awans i poparcie gen. Sikorskiego25.

Kapitulacja Francji ca kowicie zaskoczy a polskie dowództwo. Tempo
niemieckiej ofensywy spowodowa o, e szefowie Oddzia u II nie zd yli

22  Tam e, s. 508-509
23  Tam e. Por. M. Grajek, Enigma. Bli ej prawdy, Pozna  2009, s. 183 in.
24  W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 56-57.
25  A. Pep o ski, Wywiad…, s. 93.
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przygotowa  sieci wywiadowczych do warunków wojennych26. W dniu 24
czerwca 1940 r. podpisano rozejm niemiecko-francuski, w my l którego Francja
zosta a ca kowicie podporz dkowana wp ywom Rzeszy. Podzia  kraju na stref
pó nocn  – okupowan  i po udniow  – nieokupowan , by  istotny z punktu
widzenia wywiadowczego. W po udniowej cz ci Francji istnia y sprzyjaj ce
warunki do prowadzenia tajnej dzia alno ci. Ju  w sierpniu 1940 r. utworzono
sie  polskiego wywiadu, któr  kierowa  mjr Mieczys aw S owikowski
(1896–1989). Od po owy wrze nia utrzymywa  on czno  radiow  z Oddzia em
II SzNW w Londynie. Wywiad polski uzyska  szczególn  pozycj  poniewa  w
tym okresie oficerowie Secret Intelligence Service (SIS)27 w ograniczonym
zakresie ufali Wolnym Francuzom. Brytyjczycy obawiali si , e cz  siatek
francuskich jest infiltrowana lub inspirowana przez Abwehr .

Po upadku Francji wi kszo  oficerów Oddzia u II ewakuowa a si  do
Wielkiej Brytanii. Mjr ycho  wykorzysta  powi zania z wywiadem francuskim
i za atwi  miejsce dla siebie i kilku kolegów w tym dla majorów Witold
Langenfelda (1896–1958) i Czes awa Janickiego na francuskim statku
przewo cym wolfram z Bordeaux do Casablanki i Oranu. W trakcie rejsu
wymusili na kapitanie zmian  kursu do portu brytyjskiego. Ju  pod koniec
czerwca 1940 r. dotar o do Londynu. ona ychonia nie zdo a a opu ci  Francji.
Przyjaciele majora za atwili jej status wdowy oraz wsparcie finansowe.
Przebywa a w miejscowo ci Barritz, po o onej w nieokupowanej cz ci Francji,
a po wojnie zamieszka a w Londynie28.

Brytyjczycy starali si  wykorzystywa  zw aszcza tych oficerów, którzy
przed wojn  prowadzili skuteczne rozpoznanie Niemiec. W po owie 1940 r. SIS
przeprowadzi  weryfikacj  osób, które zamierzano wykorzysta  w celach
wywiadowczych. W lipcu 1940 r. wywiad brytyjski zorganizowa  przeszkolenie
dla oficerów cznikowych, którzy mieli usprawni  wspó prac  z polskimi
instytucjami wojskowymi i cywilnymi. Szefem Wydzia u Wywiadowczego
Oddzia u II zosta  mjr ycho , a zast powa  go wieloletni bliski wspó pracownik
mjr Langenfeld. Mjr ycho  by  cenionym fachowcem, popieranym przez gen.
Sikorskiego. Jego przedwojenna dzia alno  wywiadowcza oraz pó niejsza na
rzecz admiralicji francuskiej by a wysoko oceniana przez stron  brytyjsk 29.

Wydzia  Wywiadowczy tworzy  ekspozytury funkcjonuj ce przy
polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych oraz sie  placówek na obszarze
okupowanym. Wspó pracowa  z tajnymi s u bami aliantów, a tak e utrzymywa

26  R. Wnuk, Wywiad polski we Francji 1940-1945, w: Polsko-brytyjska wspó praca wywiadowcza
podczas II wojny wiatowej, t. I: Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej. Red.
Tadeusz Dubicki, Daria Na cz i Tessa Stirling, Warszawa 2004, s. 235-236.

27  Szerzej na temat SIS: J. Larecki, Wielki leksykon s u b specjalnych wiata, Warszawa 2007,
s. 579-581.

28  W. Jastrzebski, Major ycho …, s. 57-58.
29  A. Pep o ski, Wspó dzia anie Oddzia u II i SIS, w: Polsko-brytyjska wspó praca…, s. 191-192.
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kontakty z polskimi instytucjami wojskowymi oraz cywilnymi. Kiedy mjr
ycho  obejmowa  kierownictwo Wydzia u Wywiadowczego podlega y mu

placówki usytuowane w: Bukareszcie, Bernie, Istambule, Sztokholmie i
Zagrzebiu. Ponadto powsta a sie  wywiadowcza „Interallié” we Francji
nadzorowana przez kpt. Romana Czerniawskiego (1910–1985). Mjr ycho
znacznie rozbudowa  struktury wywiadowcze. Referat Centralny Wydzia u
wywiadowczego kierowa  dzia aniami ekspozytury: „F”, „300” oraz „NT”, które
znajdowa y si  we Francji, „M” w Madrycie, „P” w Lizbonie, „S” w Berlinie,
„L”  i  „P N”  w  Sztokholmie  oraz  „AFR”  w  Afryce.  Referat  Wschodni
dysponowa  ekspozyturami: „J” w Belgradzie, „W” w Budapeszcie i „R” w
Bukareszcie. Niektóre z niech zosta y wykryte przez wroga, lecz ich zadania
przejmowa y inne30. Wymowne s  informacje statystyczne. Gdy mjr ycho
zosta  szefem Wydzia u Wywiadowczego, w centrali i pi ciu ekspozyturach
dzia a o kilkunastu oficerów i oko o trzydziestu agentów. Natomiast w lutym
1944 r., kiedy ko czy  karier  na tajnym froncie, Wydzia  Wywiadowczy by
podzielony na referaty: centralny, wschodni i zamorski. Funkcjonowa o wtedy
osiem ekspozytur, cztery samodzielne placówki wywiadowcze oraz 25 placówek
wywiadowczych wykorzystuj cych 420 agentów oraz 91 informatorów. Dane te
nie obejmowa y okupowanych ziem polskich31.

Wa ne informacje o potencjale wojennym Niemiec zdobywa y siatki
konspiracyjne dzia aj ce na obszarze polskim32. Istotna rol  w rozpoznaniu
wroga odgrywa  wywiad Zwi zku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (ZWZ-AK),
du e efekty przynios y kontakty organizacji konspiracyjnej „Muszkieterowie” z
wywiadem brytyjskim. W lutym 1940 r. posiada a ona sieci wywiadu i
kontrwywiadu w 32 miastach polskich. W nast pnym roku dysponowa a ju
placówkami wywiadu w Trzeciej Rzeszy, ZSRR, na W grzech a tak e w
pa stwach ba ka skich. Organizacja ta nawi za a czno  z wywiadem
brytyjskim za po rednictwem Krystyny Skarbek-Gi yckiej (1908-1952)33.

W lutym 1941 r. pp k Stanis aw Gano, pe ni cy funkcj  zast pcy szefa
Oddzia u II Sztabu NW tak charakteryzowa  mjr. ychonia: „Urodzony talent
organizacyjny i wyczucie ludzi /…/ umiej tno  uzyskania maksimum
wydajno ci pracy u podkomendnych, przy wielkiej o nich dba o ci. Przez ycie
umie i  przebojem, st d te  ma bardzo wielu niech tnych i zawistnych /…/ du e
wyrobienie wywiadowcze i szcz cie w tej pracy, która od d ugiego czasu
ca kowicie go poch ania, st d i pewne specyficzne cechy charakteru i luki w

30  Szerzej: W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 59-60, L. Gondek, Na tropach tajemnic III Rzeszy,
Warszawa 1987, passim.

31  A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 169.
32  A. Pep o ski, Wspó dzia anie…, s. 193.
33  Agentka brytyjskiej tajnej s u by SOE, znana jako Christine Granville. Szerzej na temat

K. Skarbek zob.: J. Kryszczukajtis-Szopa, Szyfrowane drogi. Losy alianckich agentów na
frontach II wojny wiatowej, Katowice 2009, s. 55 in.; M. Siedentopf, Agentki wywiadu w czasie
II wojny wiatowej, Warszawa 2007, s. 109 in.
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wiadomo ciach tak ogólnych jak i wojskowych”34. Pp k Gano ceni  majora jako
bardzo dobrego fachowca. Szef Oddzia u II p k Leon Mitkiewicz (1896–1972)
nie mia  w tpliwo ci, e mjr ycho  osi ga bardzo dobre wyniki w pracy.

Rozpocz cie przez Niemcy wojny przeciwko Zwi zkowi Radzieckiemu
w czerwcu 1941 r. wi za o si  ze wzrostem zainteresowania strony brytyjskiej
dzia alno ci  wywiadu ZWZ-AK35. Brytyjczycy nie tylko zlecali okre lone
zadania, lecz tak e starali si  wyja ni  znaczenie poszukiwanych wiadomo ci.
Przywi zywali du e znaczenie do rozpoznania zaplecza wojsk niemieckich od
Ba tyku po Morze Czarne, a szczególnie wa nych szlaków komunikacyjnych,
zarówno l dowych jak te  morskich. Zadania by y cz sto modyfikowane.
Komenda G ówna ZWZ-AK du ym nak adem si  realizowa a zlecenia Londynu.
Rozbudowywano struktury wojskowej konspiracji, zgodnie z sugestiami
sojuszników. Prac  wywiadu dostosowywano do bie cych potrzeb. Od jesieni
1941 r. wywiad brytyjski zwraca  uwag  na rozpoznanie sytuacji w portach od
Morza Pó nocnego do Ba tyku. Po przyst pieniu w grudniu 1941 r. do wojny
USA znaczenie wywiadu morskiego nabra o szczególnego znaczenia. Mjr

ycho  nawi za  wspó prac  z wywiadem ameryka skim. Na podstawie
porozumienia podpisanego z p k. Williamem Donovanem (1883–1959) w 1941 r.
utworzono w Nowym Jorku Ekspozytur  Wywiadowcz  „Estezet”. Prowadzi a
dzia ania rozpoznawcze wp ywów pa stw faszystowskich na kontynencie
ameryka skim36.

Po zawarciu w lipcu 1941 r. uk adu sojuszniczego mi dzy Polsk  i ZSRR
powsta y warunki do wspó dzia ania wywiadowczego na szczeblu rz dów i
dowództw37. Istotne by o zorganizowane wspó pracy w zakresie rozpoznawania
niemieckich si  zbrojnych. W ród oficerów Oddzia u II, analogicznie jak w
ko ach rz dowych, istnia y ró ne opinie na tan temat. Szef Oddzia u II p k
Mitkiewicz uwa a , e wspó dzia anie by o konieczno ci  poniewa  nie by o
innego wyboru. Warto przypomnie , e do lipca 1941 r. placówki Oddzia u II
prowadzi y dzia ania specjalne przeciwko ZSRR. Po d ugotrwa ych
przygotowaniach w ko cu 1941 r. oficjalne kontakty mi dzy Oddzia em II
SzNW a sowieckim Sztabem Generalnym rozwija y si  poprawnie. Jednak
niebawem pojawi y si  spory, które starano si  agodzi . Nadrz dnym celem by o
pokonanie wojsk hitlerowskich. W 1942 r. polski wywiad przekaza  Rosjanom
wiele cennych wojskowo informacji38. Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych
mi dzy polskim rz dem na uchod stwie i rz dem sowieckim w kwietniu 1943 r.

34  Cyt. za A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 169.
35  A. Pep o ski, Wspó dzia anie…, s. 197-199.
36  W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 61-62.
37  A. Pep o ski, Wywiad…, s. 215-226.
38  A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 169.
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zosta a zako czona wymiana informacji na tym szczeblu, cho  dochodzi o do
wspó dzia ania komend okr gowych AK z wywiadem oddzia ów sowieckich39.

Po tragicznej mierci gen. Sikorskiego 4 lipca 1943 r. mjr ycho  traci
wp ywy40. W tym okresie kpt. Jerzy Niezbrzycki (1902–1968) oraz mjr Tadeusz
Nowi ski ponowili zarzuty wobec oficerów Oddzia u II. W ród oskar onych
znale li si  mi dzy innymi mjr ycho , p k Mitkiewicz, p k Gano oraz pp k
Stefan Mayer (1895-1981). Szef Wydzia u Wywiadowczego nie maj c w
zasadzie wyboru wniós  oskar enie przeciwko obu oficerom o znies awienie.
Proces toczy  si  w okresie do 16 sierpnia do 22 listopada 1943 r. przed Morskim
S dem Wojennym w Glasgow.

Major Nowi ski podejmowa , e ycho  wspó pracowa  przed wojn  z
Abwehr  i zosta  ju  zwerbowany w okresie dzia alno ci w Komisariacie
Rzeczypospolitej w WM Gda sku. Problem ten omawia wspó czesny historyk,
pisz c: „1. Mjr ycho  w czasie kiedy by  kierownikiem Ekspozytury nr 3 w
Bydgoszczy wielokrotnie je dzi  do Gda ska, gdzie zachowywa  si  bardzo
swobodnie, wr cz prowokuj c niemieckie s u by specjalne do aresztowania go.
Te jednak nie uczyni y nic w tym kierunku, z czego wynika, e chroni y swego
agenta; 2. Uderza zbie no  materia ów wywiadowczych dostarczanych przez
rtm. Jerzego Sosnowskiego (1896-?)41 z Berlina, którego mjr T. Nowi ski uwa a
za niemieckiego agenta, z dokumentacj  uzyskan  przez ychonia w ramach
akcji »Wózek«, co wskazuje na inspiracj  obu przedsi wzi  przez Abwehr ; 3.
J. ychoniowi zbyt atwo przychodzi o werbowanie agentów i to z wysokiego
szczebla w adz niemieckich, aby mo na by o wierzy , i  byli oni autentyczni.
Mjr T. Nowi ski powo ywa  si  tu na szereg przyk adów, z którymi najbardziej
jaskrawym by a sprawa niejakiego Kofera, adiutanta dowódcy bojówek SA w
Gda sku. Da  on ychoniowi tak wiele wa nych dokumentów, i  wzbudzi o to
podejrzenie Warszawy. Kofer rzekomo potem uciek  do Polski, a nast pnie
znikn . Po jakim  czasie w Niemczech ukaza  si  w prasie komunikat o jego
straceniu za zdrad , gdy tymczasem prawdopodobnie zosta  przez Niemców
dobrze ukryty; 4. Z inicjatywy ychonia, rzekomo na pro b  w adz niemieckich
dosz o w latach 30. do spotkania na granicy oficerów polskiego i niemieckiego
wywiadu; strona niemiecka zaproponowa a wspóln  akcj  przeciwko Zwi zkowi
Radzieckiemu (wymiana list wywiadowców radzieckich pracuj cych w obu
krajach, o których wiedzia y wywiady Abwehra i »dwójka«). Podczas spotkania,
w którym ze strony polskiej uczestniczyli mjr J. ycho  i kpt. [Piotr] Maresz z
Wydzia u Wywiadowczego Oddzia u II pito szampana i koniaki, podaj c sobie
kieliszki przez lini  graniczn . Zdaniem Nowi skiego Warszawa w ko cu nie

39  A. Pep o ski, Wywiad…, s. 226.
40  Tam e, s. 95-97; W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 62-63; A. Suchcitz, Major Jan ycho …,

s. 169-170.
41  Zob. H. wi k, Rotmistrz Sosnowski – as wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2010.
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wyrazi a zgody na t  wspó prac , ale za to zdumiewa atwo  z jak  ycho
móg  doprowadzi  do takiego spotkania”42.

Mjr Nowi ski nie przedstawi  dowodów potwierdzaj cych wspó prac
J. ychonia z wywiadem niemieckim. Na uwag  zas uguje argumentacja W.
Jastrz bskiego: „Ad.1 Oskar Reile, g ówny przeciwnik ychonia w WM
Gda sku w swoich wspomnieniach przytacza tylko jeden dowód na pobyt szefa
Ekspozytury nr 3 w tym mie cie w okresie lat 30. Otó  w lipcu 1931 r. major
mia  do niego osobi cie zatelefonowa  i umówi  si  na spotkanie w jednym z
lokali. Kiedy o umówionej godzinie Reile i jego wspó pracownik Langbein
zjawili si  w restauracji na Hundegasse przywita  ich znany im z wcze niejszych
kontaktów sier ant WP zatrudniony w Komisariacie RP w W.M. Gda sku, który
przeprosi , i  ycho  nie móg  stawi  si  na spotkanie z powodu innych pilnych
zaj ; faktem jest natomiast to, i  mjr ycho  oraz dwóch innych oficerów z
Ekspozytury nr 3 posiadali immunitety dyplomatyczne. By  to jeden z kilku
psikusów majora wymierzonych w niemieckie s u by specjalne; ad.2
Powszechnie stosowan  praktyk  i to przez wszystkie wywiady jest sprawdzanie
przy pomocy ró nych róde  dostarczanych przez agentów materia ów; ad.3
Istnienie sprawy Kofera nie zosta o dot d potwierdzone przez wiarygodne
polskie ród a; ad.4 Jak g osi fama do takiego spotkania faktycznie dosz o. Nie
jest wiadomo o czym rozmawiano, bowiem nikt z bezpo rednich uczestników
granicznej libacji o tym nie wspomina ”43.

Kpt. Niezbrzycki w jednostronnych ocenach uzna  kierownictwo
Oddzia u II tj. p k Gano, pp k Mayera i mjr ychonia jako „…element
oportunistyczny, tchórzliwy, bez poczucia odpowiedzialno ci”. Zarzuci  im
„…lekkomy lno  w prowadzeniu wywiadu na Niemcy”44. W czasie trwania
procesu s dowego, który oczy ci  ychonia z zarzutów, p k Gano z o y  wniosek
o awans dla ychonia do stopnia podpu kownika. Kolegium s dziowskie
wymierzy o mjr. Nowi skiemu kar  trzech tygodni twierdzy, a kpt.
Niezbrzyckiemu nieco ni sz , dwóch tygodni pozbawienia wolno ci45.

Mjr ycho  mimo wygrania rozprawy s dowej z o y  prze o onym
wniosek o dymisj  z funkcji szefa Wydzia u Wywiadowczego Oddzia u II i
wyrazi  ch  powrotu do kraju. Poniewa  przeszkolenie, przed skierowaniem go
do dzia alno ci w okupowanej Polsce, trwa oby prawie pó  roku, zdecydowa  si
na udzia  w jednostce liniowej. Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski
uwzgl dni  jego pro b . Zosta  wys any na sze ciomiesi czny sta  do 5.
Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu we W oszech. Po przeszkoleniu w 7.

42  Cyt. za: W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 68-69.
43  Tam e, s. 69-70.
44  Cyt. za A. Pep o ski, Wywiad…, s. 96.
45  W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 62; A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 170.
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Zapasowej Dywizji Piechoty w kwietniu 1944 r. powierzono mu funkcj
zast pcy dowódcy 13. Wile skiego Batalionu Strzelców46.

Na uwag  zas uguje list mjr. ychonia skierowany do pp k. Mayera, w
którym ujawni  motywy swej decyzji: „Pragn  zameldowa , Panie Pu kowniku,
e z dniem 10 lutego 1944 r. zosta em na w asn  pro b  przeniesiony ze

stanowiska szefa Wydzia u Wywiadowczego Oddzia u Inf.-Wyw. SzNW na
stanowisko dowódcze odpowiadaj ce memu stopniowi do jednej z naszych
jednostek frontowych. Powodem z o enia przeze mnie pro by o zwolnienie /…/
z dotychczasowego stanowiska jest: /…/ atmosfera jak  wytworzy y nieznane mi
osoby w zwi zku ze spraw  s dow  jak  wytoczy em mjr. Nowi skiemu i kpt.
Niezbrzyckiemu /…/ brak twardego i jasnego stanowiska co do ca ej tej sprawy
ze strony tych, którzy mogliby to stanowisko zaj  /…/ nie wierz  w to aby
w.[y ej]w.[ymienieni] oficerowie mimo za atwienia sprawy przez S d Wojenny
uspokoili si  i dali mi spokojnie pracowa  na dotychczasowym stanowisku /…/
pragn , aby N.W., Szef Sztabu N.W i Szef Oddzia u Inf.-Wyw. nie mieli
adnych trudno ci w pracy Sztabu z powodu atmosfery, o której wspomnia em,

jak i z tytu u mojej osoby na tym stanowisku s u bowym /…/ pragn  spokojnie i
z po ytkiem pracowa  dla Polski tam, gdzie nikomu ju  nie b d  przeszkadza .
Jest jeszcze wi cej powodów, jak te, które wyliczy em, a z powodu których
zdecydowa em si  prosi  o zwolnienie mnie z obecnego stanowiska. Trudno je
wszystkie przytacza . Jestem przekonany, e z czasem same one jasno wyjd  na
wiat o dzienne /…/ Jestem szcz liwy, ze mog  odej  i da  z siebie jeszcze /…/

co  nowego i dobrego w walce o nasz  Niepodleg o . Musz  tak e powiadomi
Pana, Panie Pu kowniku, o tym, e starania si  o to, i d u sza rozmowa w cztery
oczy, jak  Naczelny Wódz mia  ze mn , da a mi satysfakcj  jakiej spodziewa em
si  po procesie publicznym od tych wszystkich prze o onych, którzy wiedzieli i
mieli korzy ci s u bowe z mojej z gór  trzyletniej pracy na stanowisku Szefa
Wydz. Wywiadowczego na Emigracji. Szkoda wielka, e szerokie masy na
emigracji znaj ce spraw  tylko z o wietlenia zas dzonych, nie wiedz  o tej
rozmowie, która by a i jest dla mnie jedyn  satysfakcj , prócz tajnego wyroku
s dowego zas dzaj cego tych, którzy mnie i innym wyrz dzili jedn  z
najwi kszych krzywd jak  mo na zrobi  oficerowi-Polakowi. Innej satysfakcji
po wyroku od nikogo z prze o onych nie otrzyma em – nikt mi nie powiedzia :
Mieli my i mamy do Pana zaufanie. Nikt z prze o onych nie skarci  wobec mnie
post powania wiadomych Panów. Przecie  to jest straszne i bardzo bol ce. Po
tylu latach ideowej s u by oficerskiej dla Pa stwa mia em prawo spodziewa  si
jasnego postawienia sprawy. Jestem jednak mimo wszystko g boko przekonany,
e kiedy  jeszcze b dzie ta sprawa jasno postawiona i odpowiednio oceniona.

Musz  natomiast z du  rado ci  stwierdzi , e w czasie ca ej tej afery (marzec
1942 r.), jak i w czasie procesu (koniec 1943 r.) mia em mo liwo  zauwa y , e

46  A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 170.
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bardzo wiele osób wietnie orientowa o si  w /…/ tej grze. Mia em szereg
rozmów, wizyt itp. Nie chc  wylicza  nazwisk tych osób. Nieraz w rozmowach z
Panem Pu kownikiem i innymi osobami wspomina em je. Kiedy , w niepodleg ej
Polsce b d  nazwiska te cytowa  i jako wzór ludzi sprawiedliwych i uczciwych
stawia ”47.

W dniu 12 maja 1944 r. oddzia y anglo-ameryka skie wspólnie z 2
Korpusem Polskim po raz kolejny naciera y na wzgórze Monte Cassino, staraj c
si  prze ama  system umocnie  niemieckich, zamykaj cy aliantom drog  do
Rzymu48.  Dnia  16  maja  tego  roku  13.  Wile ski  Batalion  Strzelców  stara  si
sforsowa  wzgórze San Angelo. W trakcie pierwszego natarcia zgin  dowódca
pp k Stanis aw Kami ski. W tej sytuacji mjr ycho  przej  dowodzenie
batalionem. W czasie kolejnego natarcia zosta  ci ko ranny i zmar  nazajutrz w
szpitalu polowym. Naczelny Wódz gen. Sosnkowski w dniu 23 lipca 1944 r.
odznaczy  po miertnie mjr ychonia orderem Virtuti Militari 5 klasy. By o to
godne uznania tragiczne zako czonej s u by wojskowej tego niezwyk ego
cz owieka. Po wojnie zw oki ychonia ekshumowano i przeniesiono na cmentarz
wojskowy pod Monte Cassino.

Portret Jana Henryka ychonia (s. 389)
[ ród o: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050909/REPORTAZ/50909003]

47 Cyt. za: W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 63-65.
48 W. Jastrz bski, Major ycho …, s. 66; A. Suchcitz, Major Jan ycho …, s. 170-171.
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Henryk wi k

S u ba Polsce majora Jana Henryka ychonia na obczy nie w latach
1939–1944

In the service of Poland – the fate of major Jan Henryk ycho  in exile
1939–1944

S owa kluczowe: Jan Henryk ycho , emigracja, wojsko, druga wojna wiatowa

Key words: Jan Henryk ycho , emigration, military, second world war

Streszczenie

Autor opisuje losy majora Jana H. ychonia, oficera Oddzia u II Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. W pa dzierniku 1939 r. mjr przyby  do Francji,
sk d w czerwcu 1940 r. ewakuowa  si  do Wielkiej Brytanii. W lipcu 1940 r. mjr

ycho  zosta  szefem Wydzia u Wywiadowczego Oddzia u II, który skupia  si
na rozpracowaniu Niemiec.

Summary

The author  describes the fate  of  major  Jan H.  ycho ,  an officer  of  the Second
Division  of  the  General  Staff  of  the  Polish  Army.  In  October  1939  he  left  for
France from where in June 1940 he evacuated to Great Britain. In July 1940 mjr

ycho  was promoted to the head of the Intelligence Department of the Second
Division that first and foremost focused on uncovering Germany.



Eugeniusz S. Kruszewski

O NIERZ – UCZONY – POLITYK.
JERZY AUGUST BOLES AW ODROW -GAWENDA

(1917–2000)

Z geneaologii rodziny

Ród Gawendów, wed ug rodzinnych przekazów, wywodzi si  od Jana
Gawendy, który urodzi  si  w Jab once na Orawie, a w 1699 r. uzyska  tytu
baka arza na jezuickim uniwersytecie w Turawie. Od seniora rodu utworzy y si

dwie linie: jedna, to przodkowie Jerzego i druga
w giersko-austriacka, która po zmianie, jako
Gavenda istnieje do wspó czesno ci. Jak to bywa na
ziemiach kresowych, rodziny by y cz sto
spowinowacone z s siadami zza miedzy, w tym
przypadku polscy Gawendowie s  skoligaceni
z Austriakami i W grami.

Jerzy Gawenda pochodzi  z rodziny
urz dniczej, której przodkowie wywodz  si
z ofiarnych i patriotycznych rodów osiad ych na
Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Pradziadek Jerzego, Józef Gavenda,
o eniony z Juli  Kurleto, uzyska  w 1826 r.

w gierski tytu  barona w gierskich, wróci  do Polski i osiad  we wschodniej
Galicji. Ich syn, dziadek naszego bohatera Tomasz Gavenda, uko czy  studia w
Berlinie, gdzie uzyska  doktorat filozofii w zakresie j zyka i literatury
niemieckiej. O eni  si  z Emili  Warywódzk , córk  Józefa, s dziego S du
Okr gowego w Dolinie (Galicja).

By  nauczycielem w gimnazium im. Jana Sobieskiego w Z oczowie,
nast pnie w Drohobyczu, w Krakowie a w latach niepodleg o ci (1918–1939)
zosta  przeniesiony do Bydgoszczy, gdzie zmar .

Drugi dziadek Leopold Odrow -Laskowski, o eni  si  z Helen  Zgoda.
By  w a cicielem maj tku ziemskiego Laskowce na Podolu, który utraci  po
pierwszej wojnie wiatowej. By  tak e w a cicielem dwóch kamienic we Lwowie
przy ulicy Zielonej i resztówki dawnego folwarku  na lwowskiej Pohulance,
a zarazem urz dnikiem lwowskiego magistratu (kierownikiem przedsi biorstw
m.Lwowa). Zmar  w latach 30. XX w.
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Jerzy August Boles aw Gawenda by  synem Boles awa W odzimierza
(ur. 11 sierpnia 1887 r. Drohobyczu – 1942 Budapeszt) i matki Marii Anny
Odrow -Laskowskiej (zm. 1975 r. Londyn), c. Leopolda.

Jego ojciec uko czy  Wydzia  Prawa Uniwersytetu Jagiello skiego w
Krakowie i wst pi  do s u by administracyjnej Galicji. Praktyk  odby  w Bo ni i
Hercegowinie, a nast pnie w cesarskim namiestnictwie we Lwowie. W okresie
walk o niepodleg o  by  komisarzem wy ywienia na trzy powiaty województwa
lwowskiego. W czasie walk o Ziemi  Lwowsk  zosta  przydzielony do kompanii
legionów, która broni a S dowej Wiszni przeciw inwazji ukrai skiej.

Jako urz dnik pa stwowy by  przenoszony s u bowo do ró nych
miejscowo ci, a wraz z nim w drowa a rodzina. Po odzyskaniu niepodleg o ci, w
latach 1921–1927  by  zast pc  starosty powiatowego w Dobromilu, nast pnie
wicestarost  w Z oczowie i w Przemy lu. W 1936 r. zosta  mianowany
kierownikiem Wydzia u Narodowo ciowego województwa lwowskiego. W
nast pnym roku przyjecha  do Lwowa premier i minister spraw wewn trzynach,
genera  Felicjan S awoj Sk adkowski, i zawiesi  w urz dowaniu 13 starostów,
zast puj c ich starsz  kadr . Wówczas to ojciec Jerzego obj  starostwo
jaworowskie, pe ni c obowi zki do  wrze nia 1939 r.

Tak si  z o y o, e w latach trzydziestych ubieg ego stulecia w
województwie lwowskim, w bli szej i dalszej rodzinie ze strony ojca, by o kilku
s dziów (von  Obst,  Scherff)  i  starostów (R.  Frankowski  –  Krosno,  J.  Scherff  –
Lubaczów, A. Zgoda – Mo ciska), w tym starosta powiatowy lwowski
dr Porembalski i wicewojewoda S.Dychdalewicz oraz kilku nauczycieli. Kuzyn
Szwarc by  nadkomisarzem policji pa stwowej  dowódc  szwadronu konnej
policji we Lwowie. Inny kuzyn naszego bohatera, dr praw Tadeusz Lubaczewski,
by  dyplomat  zatrudnionym w MSZ i na placówkach dyplomatycznych, m.in. w
Zagrzebiu, Lille, Pradze.

Do zaplecza rodzinnego na Podolu nale a o te  kilka spokrewnionych
rodzin ziemia skich, a zw aszcza Wróblewscy, Jankowscy, ucza scy,
Potemowie. Wróblewscy wyró nili si  tym, e dochód z  maj tku (10 tysi cy
hektarów) przeznaczyli na studia dla cz onków rodziny. Z tego dobrodziejstwa
korzysta  równie  Jerzy Gawenda – otrzymywa  rocznie 1000 z . na studia we
Lwowie.

W ród krewnych naszego bohatera by  te  genera  dywizji armii
Honwedów, Vitez Felszeghy Ferenc, kuzyn ojca Jerzego – Boles awa. To w a nie
w gierski genera  zaopiekowa   si  nimi, ojcem i synem w Budapeszcie, gdy po
kampanii wrze niowej 1939 r. przedostali si  na W gry. Niestety, ojciec
zachorowa  i w wieku 55 lat zmar  w Budapeszcie w 1942 r.
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Lata nauki

Wczesne dzieci stwo sp dzi  Jerzy w dworku Herburtów w Dobromilu
na Podkarpaciu, gdzie ojciec by  wicestarost .

Przez pierwsze trzy lata pobiera  nauk  prywatnie. Jego nauczycielkami
by y dwie siostry Obr bskie, czwart  klas  uko czy  natomiast w Z oczowie.
Egzamin do pierwszej klasy gimnazium im. Jana Sobieskiego w Z oczowie
z o y  w 1927 r. Dodajmy, e wcze niej do tego gimnazium ucz szcza  jego
dziadek, Tomasz i ojciec, Boles aw.

Jako gimnazjalista by  cz onkiem hufca szkolnego przydzielonego do
5 Pu ku Strzelców Podhala skich. Matur  z o y   w Pa stwowym Gimnazjum
im. Juliusza S owackiego w Przemy lu w 1935 r.

W latach 1935–1939 studiowa  na Wydziale Prawa (prawo
mi dzynarodowe publiczne) i na Studium Nauk Dyplomatycznych  Uniwersytetu
Jana  Kazimierza  we  Lwowie.  Ju  na  trzecim  roku  uczestniczy  obok  czterech
docentów, trzech asystentów oraz kolegi-studenta Zawilskiego w seminarium
profesora Ludwika Ehrlicha (1889–1968). Profesor by  znanym w kraju i za
granic  specjalista prawa, zaprosi  dwóch wybijaj cych si  studentów do
uczestnictwa w seminarium, co by o  by o niew tpliwie wielkim wyró nieniem.

W yciu narodu i na arenie mi dzynarodowej rok 1938  by  bardzo
niespokojny. Wymie my tylko w czenie Austrii i Sudetów do Trzeciej Rzeszy,
zaj cie Zaolzia przez Polsk , narzucenie w oskiej zwierzchno ci Abisynii i Libii
oraz wycofanie si  Japonii z Ligi Narodów, by zda  sobie spraw  z panuj cej
wówczas niepewnej atmosfery politycznej w Europie i wiecie.

W takim to klimacie pe nego niepokoju w kraju, Jerzy Gawenda zosta
przez profesora Ehrlicha wys any do Wolnego Miasta Gda ska, na kurs
zagadnie  mi dzynarodowych, zorganizowany przez profesora  Tadeusza
Nusbauma-Hilarowicza (1887–1964). Jeszcze w tym e roku odby  praktyk  w
Konsulacie Generalnym RP w Berlinie, którym kierowa  przeniesiony z Pary a,
pp k. Stanis aw Kara. Praktyk  odby  pod kierunkiem wicekonsula dr. Romana
Wodzickiego (1904–1978), rodem ze Lwowa. Dodajmy, e R.Wodzicki zmar  na
emigracji we Francji. Jest znany ze wspomnie  wydanych w Warszawie w
1972 r., w których zawar  ciekawe dla historyka spostrze enia dotycz ce polityki
niepodleg ej Polski wobec Wolnego Miasta Gda ska rz dzonego przez Niemców,
ale  b d cego pod protektoratem Ligi Narodów.

Ojciec Jerzego pozna  Romana Wodzickiego jeszcze przed jego
wst pieniem do s u by w MSZ, gdy sprawowa  urz d wicestarosty.   Napisa  do
niego, by poleci  syna-praktykanta, by czasie praktyki w Berlinie  wpoi  mu
umiej tno ci konsularno-dyplomatyczne. Po latach sam zainteresowany przyzna ,
e przeszed  dobr  szko  pod kierownictwem wicekonsula. Praktyka planowana

do pa dziernika zosta a na pro b  konsula generalnego przed u ona do grudnia
1938 r.
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Po powrocie z Berlina, J. Gawenda otrzyma  magisterium prawa, a
profesor Ehrlich zaproponowa  mu asystentur  w Katedrze Prawa Narodów
Uniwersytetu Jana Kazimierza, któr  pe ni  w latach 1938–1939.  Doda  nale y,
e wówczas prac magisterskich nie pisano a rozprawa „Stanowisko g owy

pa stwa w Meksyku na tle konstytucji Stanów Zjednoczonych AP” by a prac
seminaryjn , któr  opublikowa  macierzysty Wydzia  Prawa.

Zako czenie studiów na Studium Dyplomatycznym odby o si  na
pocz tku czerwca 1939 r. Jedna z ostatnich polskich uroczysto ci wr czenia
dyplomów na Uniwersytecie odby a si  w obecno ci rektora Kazimierza Karola
Przyby owskiego (1900–1987), który od 1945 r. by  profesorem na Uniwersytecie
Jagiello skim, dziekana Ludwika Ehrlicha (1889-1968) oraz wyk adowców,
zaproszonych go ci i rodzin absolwentów. Zgodnie z tradycj  absolwent, który
z o y  wszystkie egzaminy na trzecim roku z wynikiem celuj cym, mia
przywilej i honor wyg oszenia przemówienia w ich imieniu i otrzymywa
nagrod  pieni n . Absolwentem, któremu przypad  zaszczyt przemówienia w
1939 r. by  w a nie Jerzy Gawenda.

Lata wojny

Po maturze J. Gawenda nosi  si  z zamiarem odbycia s u by wojskowej.
Rodzice natomiast uwa ali, e najpierw powinien uko czy  studia, a po nich
pój  na rok do podchor ówki. Rozpocz cie studiów spowodowa o odroczenie
s u by wojskowej. W 1939 r. w ramach mobilizacji zosta  powo any do 4 Pu ku
U anów Znamie skich. Jednak e dotarcie do pu ku by o ju  wówczas
praktycznie niemo liwe. Razem z rodzicami opu ci  Jaworów w chwili, gdy
miasto broni a kompania Obrony Narodowej i policji pa stwowej przed
nacieraj cymi z zachodu oddzia ami niemieckiej armii.

Rozpocz  si  okres tu aczy. Samochodem pojechali do Krzemie ca i
b d c niemal u celu podró y dowiedzieli si  o wkraczaj cych od wschodu
oddzia ach Armii Czerwonej. Cofn li si  do  Poczajowa na po udnie, do
rodzinnego niemal Z oczowa, gdzie pozosta a matka i babcia Jerzego. W
Z oczowie dzi ki kuzynowi ojca, pu kownikowi Romanowi Zagórskiemu, który
wówczas by  oficerem cznikowym Naczelnego Wodza przy misji wojskowej
francuskiej, nape nili bak benzyn  i razem ruszyli do Stanis awowa. W mie cie
poza konn  policj  nie by o wida  nikogo. Miasto robi o wra enie opuszczonego
przez ludzi.

Ze Stanis awowa dotarli do Jaremcza w dolinie Prutu i po dwóch dniach
osi gn li Prze cz Tatarsk . Tam zastali ju  genera a Franciszka Kleeberga
(1890–1970) na czele szwadronów kawalerii i konnej policji. W  trzecim dniu
pobytu, 21 wrze nia 1939 r., byli wiadkami przemówienia genera a Kleeberga
do o nierzy. Po zako czeniu wyst pienia prze ama  swoj  szabl  i powoli zdj  z
masztu chor giew Rzeczyposplitej. To by o niezwykle wzruszaj ce po egnanie z
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ojczyzn . Genera  przedosta  si  do Francji, gdzie  s u y  prawowitym w adzom
RP, a po demobilizacji osiedli  si  w Australii i tam zmar .

Kolumna uchod ców cywilnych i wojskowych zacz a zwolna
przekracza  granic  polsko-w giersk . Jerzy z ojcem tak e znale li si  na ziemi
w gierskiej i  udali si  do Budapesztu. Dzi ki konsulowi generalnemu Józefowi
Zara skiemu, Jerzy zosta  zatrudniony w Wydziale Emigracyjnym Konsulatu RP
a po miesi cu przydzielono go do Sekcji Polskiej W gierskiego Czerwonego
Krzy a.

Natomiast matka z babci  zatrzyma y si , jak ju  wspomniano w
Z oczowie. Matk  aresztowali Sowieci w 1940 r. i jako on  starosty skazali na
osiem lat wi zienia, zamienione pó niej na zsy k  do Kazachstanu. Rok pó niej
zosta a w dniu 30 lipca 1941 r., podpisana umowa polsko-sowiecka, której
sygnatariuszami byli premier rz du RP genera  W adys aw Sikorski i ambasador
ZSRR Iwan Majski w Londynie. Na mocy tej umowy, ZSRR odwo a
postanowienia uk adu Mo otow-Ribbentrop z 23 sierpnia 1939 r., przekre laj ce
istnienie pa stwa polskiego, uzna  konieczno  nawi zania stosunków
dyplomatycznych z Polsk , postanowi  zwolni  je ców z obozów i wi zie  oraz
utworzy  wojsko polskie z obywateli polskich, przebywaj cych w Zwi zku
Sowieckim, zdolnych do s u by wojskowej.

Na tej podstawie matka Jerzego zosta a zwolnionia z zsy ki i wst pi a do
Armii Polskiej utworzonej przez gen. W adys awa Andersa. Przydzielono j   do
Wojskowego Szpitala 2 Armii Polskiej stacjonuj cej po  ewakuacji z ZSRR na
Bliskim Wschodzie jako siostr  szpitaln . Wraz z 2 Korpusem Polski przyby a w
po owie 1946 r. z W och do Londynu, gdzie zmar a w 1975 r.

Powrócmy do Budapesztu. Wiadomo ci  tak polityczne, jak i wojskowe,
nadchodz ce z Francji, nie by y najlepsze. Jerzy Gawenda jednak e chcia
spe ni  obowi zek obywatelski  i wst pi  do wojska. Uda o si  to, gdy na pro b
konsul  go zwolni  ze s u by. Do Francji dotar   6 stycznia 1940 r.

Ochotnika Jerzego Gawend  przydzielono do Oddzia u Rozpoznawczego
tworz cej si  2 Dywizji Strzelców Pieszych pod dowództwem gen. Bronis awa
Prugar-Ketlinga (1891-1948). Odt d pozosta  w czynnej s u bie wojskowej do
listopada 1949 r. Po kl sce Francuzów, Dywizja chc c unikn  niemieckiej
niewoli, przekroczy a granic  szwajcarsk , gdzie  zosta a internowana w czerwcu
1940 r. W ten sposób starszy u an rozpocz  pi cioletnie internowanie w
Szwajcarii.

Pod znakiem s u by

Po zorganizowaniu na terenie Szwajcarii trzech obozów uniwersyteckich,
zosta  przydzielony do obozu fryburskiego, gdzie zosta  asystentem na Wydziale
Prawa miejscowego uniwersytetu i wyk adowc  w obozie. W tym te  czasie
zgodnie z  rozkazem polskich w adz w Londynie zosta  w czony do grupy
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bojowej  tajnej organizacji wojskowej.
W obozie uniwersyteckim zosta  wyk adowc  prawa konstytucyjnego i

asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fryburskiego u profesora Maxa
Gutzwillera (1889–1989), specjalisty prawa rzymskiego i mi dzynarodowego
prawa prywatnego. Na tym e uniwersytecie  za rozpraw  pt. Le Plebiscite en
droit international. Probleme d'ordre juridique et politique (Fribourg,
1945–1946) Jerzy Gawneda uzyska  w 1946 r. doktorat prawa.

W styczniu 1945 r. zosta  przeniesiony do honorowego konsulatu RP w
Bazylei na stanowisko  sekretarza. Polskim konsulem honorowym by  baron von
Hornung, którego rodzina swego czasu emigrowa a do Szwajcarii. Pochodzi  z
dawnych Inflant i mia  podwójne obywatelstwo – polskie  i szwajcarskie.

Z ramienia konsulatu Jerzy Gawenda, m.in. organizowa  dla studentów
tok studiów oraz otacza  opiek  uchod ców z obozów jenieckich. W lipcu 1945 r.
po obj ciu konsulatu przez warszawskie w adze komunistyczne, Gawenda
wróci  z Bazylei do Fryburga. Wkrótce otrzyma  polecenie dyskretnego udania
si  do Francji. Przy pomocy przys anego z Francji kuriera wojskowego,
przeszed  przez granic  i znalaz  si  w Polskiej Misji Wojskowej w Pary u.

D ugo tu jednak nie zabawi . Jako plutonowy podchor y 1 Dywizji
Pancernej, wyruszy  w dalsz  drog , by zameldowa  si  w g ównej kwaterze
Polskiej dywizji stacjonuj cej w Meppen (Niemcy). Dowództwo z kolei
skierowa o go do O rodka Zapasowego dywizji w Quakenbrücken k. Osnabrück.
O rodkiem dowodzi  p k Jerzy Deskur, jego zast pc  by  przyjaciel Jerzego
Gawendy,  major Roman  Szajowski. W O rodku zosta  instruktorem nauczania
w gimnazjum kupieckim i ogólnokszta c cym, zorganizowanym dla o nierzy
Dywizji Pancernej i Brygady Spadochronowej.

Wówczas podj  te  wspó prac  z wydawnictwami Dywizji Pancernej,
dorywczo para  si  dziennikarstwem prasy dywizyjnej. Jego artyku y ukazywa y
si  w tygodniku „Defilada”, redagowanym przez Wojciecha Wasiuty skiego i
Konstantego Aleksandra Jele skiego (1922–1987) oraz w miesi czniku
naukowo-polityczno-literackim „Salamandra”, który redagowa  Feliks
Wrotnowski.

Pe ni  poza tym funkcj  obro cy przed s dami polowymi. Z rozkazu
polskich w adz w Londynie obj  równie  referat m odzie owy Zjednoczenia
Polskiego w Niemczech. Zosta  pierwszym prezesem Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów 1 Dywizji Pancernej w 1947 r. Prezesostwo Gawendy sko czy o
si  jednak szybko, gdy  Dywizj  przesiedlono do Anglii a on pozosta  na terenie
Niemiec.

Dowódca Dywizji, gen. Klemens Rudnicki, w obecno ci szefa Polskiej
Misji Wojskowej, p k Wac awa Lipi skiego, formalnie zdemobilizowa  Gawend
i jako cywil zosta  skierowany do kapitana Koczórka (?) z poleceniem  przej cia
jego agendy.

Okaza o si , e kapitan Koczórka by  oficerem wywiadu i otrzyma
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rozkaz przekazania mu wszelkich spraw, w tym wykaz dróg do Polski, schemat
organizacji przerzutowej na kraj i inne. Dla Gawendy by a to zupe nie nowa
dziedzina, któr  mia  si  zaj , ale uspakajaj co us ysza , e dobrze zorientowny
w tych sprawach  jest porucznik Czes aw Zaim, z którym b dzie razem pracowa .

Po przej ciu obowi zków od kapitana, rozpocz  prac  z tytu em
przedstawiciela Spo ecznego Komitetu Pomocy Obywatelom Polskim w
Niemczech (Help Poles in Germany). Komitetowi, jak i placówce przerzutowej
do kraju, czyli ekspozyturze Wydzia u Spraw Niemieckich Rz du RP, na
uchod stwie przewodzi  by y senator Tadeusz Katelbach (1897–1977) z
Londynu.

Z ramienia Spo ecznego Komitetu Pomocy, Jerzy Gawenda,  nawi za
stosunki z lokalnymi w adzami angielskiemi, a z rozkazu gen. Tadeusza Bora-
Komorowskiego tak e z angielskimi w adzami bezpiecze stwa.

Do jego zada  nale a o m.in. organizowanie  obozów dla uchod ców z
kraju, które by y w cz ci finansowane przez polskie w adze w Londynie, a
cz ciowo przez w adze angielskie. Ca o  by a jednak pod czu  opiek
brytyjskiego wywiadu. Przez pewien czas poza pi cioma osobami, które
zajmowa y si  opiek  spo eczn  i administacj  obozu, pod kierownictwem
Gawendy by o czterech oficerów wywiadu polskiego: kmdr Romuald Na cz-
Tymi ski, mjr W. Laurentowski, mjr Franciszek Miszczak, por. Czes aw Zaim
oraz czterech oficerów z wywiadu angielskiego.

Prac  na tym stanowisku  zako czy  pod koniec roku 1949. Jego
nast pc  zosta  Andrzej Pomian-Dowmuntt (Bohdan Sa aci ski) przys any z
Londynu. Placówka, która  by a wojskow  agencj  rz du polskiego w Londynie,
pracowa a pod szyldem pomocy spo ecznej do 1952 r. S u y a równie  jako
kancelaria delegata rz du RP na Niemcy, którym by  wówczas dyplomata, pp k
dypl. Tadeusz Kobyla ski (1895? –1967).

Po przybyciu Jerzego Gawendy do Londynu zaliczono mu dziesi  lat
s u by wojskowej (1939–1949) i awansowano na podporucznika kawalerii.
Cztery lata pó niej za prac  wychowawcz  w polskiej organizacji Brygadowe
Ko o M odych „Pogo ” zosta  mianowany porucznikiem. W 1989 r. zosta
przeniesiony do pospolitego ruszenia w stopniu rotmistrza.

Czas pokoju i stabilizacji

Po przej ciach wojennych – s u bie wojskowej i ograniczonej czasowo
pracy naukowej, Jerzy Gawenda stabilizacj  zapewni  sobie dopiero w 1960 r.
Otrzyma  wówczas sta  prac  w brytyjskiej firmie (Motor Union Insurance
Co.Ltd., Guardian Royal Exchange Assurance Ltd.) w londy skim city, gdzie
doczeka  emerytury w 1979 r. Równolegle zajmowa  si  nauk  i polityk  na
emigracji.

W dniu 11 czerwca 1949 r. o eni  si  z Jeanne Marie Leimgruber (1927–
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1993). W czasie pe nienia s u by w Konsulacie RP w Bazylei, Jerzy Gawenda
spotka  sympatyczn  Belgijk , która by a wówczas czynnym cz onkiem
polskiego wywiadu (placówka majora Stefana Dobrowolskiego), a po wojnie
zosta a jego on . Ma e stwo by o bezdzietne. Dodajmy, e stryj wybranki,
Jeanne Marie, by  przez 16 lat kanclerzem Konfederacji Szwajcarskiej.

W Anglii w  yciu cywilnym dr Gawenda obj  kierownictwo Dzia u
Ogólnego Studium Nauk Polityczno-Wojskowych Brygadowego Ko a M odych
„Pogo ” (1949–1975). Studium tworzy y dwa dzia y: wojskowy i ogólny. Dzia
ogólny obejmowa  takie dziedziny, jak geopolityka, ekonomia, historia
polityczna Europy, socjologia, nauki spo eczne, Polska wspó czesna i
zagadnienia polityczno-spo eczne.

Od 1951 r. by  tak e wyk adowc  prawa politycznego w Szkole Nauk
Politycznych i Spo ecznych, której  dyrektorem by  gen. Tadeusz Zbigniew
Kasprzycki (1891- 1978) i na Polskim Uniwersytecie na Obczy nie w Londynie.
Jednocze nie przez dwa semestry studiowa  w Instytucie Nauk Prawnych
Uniwersytetu Londy skiego u profesora Georga Schwarzenbergera (1908–1991),
jednego z najwybitnieszych specjalistów prawa mi dzynardowego w powojennej
Anglii.

Dr Gawenda w 1959 r. habilitowa  si  na podstawie rozprawy Legalizm
polski w wietle prawa mi dzynarodowego, której promotoren by  prof. Antoni
Deryng. Dodajmy, e Antoni Deryng by  do 1939 profesorem prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, a po wojnie zamieszka  w Madrycie, gdzie zmar  w
1978 r.

W 1960 r. Gawenda zosta  mianowany docentem prawa politycznego, a
w 1973 r. zosta  powo any na stanowisko profesora zwyczajnego Polskiego
Uniwersytetu na Obczy nie (PUNO). Jedn  z wa nych pozycji w dorobku
naukowym w owym czasie by a jego monografia The Soviet domination of
Eastern Europe in the Light of International Law (London, 1974), z przedmow
pos a do Izby Gmin Airey Neave'a. Doda  nale y, e Ukrai ska Akademia Nauk
(Filadelfia, USA) za t  ksi k , w szczególno ci za rozdzia  dotycz cy
niepodleg o ci Ukrainy w latach 1917–1923, podkre lenie konieczno ci istnienia
niepodleg ej Ukrainy sprzymierzonej z Polsk  oraz prowadzenie lektoratu j zyka
ukrai skiego na PUNO nada a mu  doktorat honorowy w 1980 r.

Profesor Gawenda pe ni  z wyboru funkcj  dziekana Wydzia u Prawa i
Nauk Spo ecznych PUNO od 1977 r. i sprawowa  j  przez nast pne dziesi  lat.
W latach 1979-1986 by  równie  rektorem PUNO.

Profesor Gawenda bra  ywy udzia  w spo ecznym ruchu naukowym. W
1958 r. zosta  zaproszony do wspó pracy w Komisji Historyczno-Filologicznej
Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie (PTNO) a w roku nast pnym
wybrany cz onkiem zwyczajnym PTNO. W latach 1965–1972 piastowa  godno
przewodnicz cego Wydzia u Humanistycznego PTNO. W latach 1972–1981 by
przewodnicz cym Komisji Historyczno-Filologicznej. By  cz onkiem
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korespondentem Instytutu Najnowszej Historii Polski im. Józefa Pi sudskiego w
Nowym Jorku oraz cz onkiem Akademii Nauk Spo ecznych i Praw Cz owieka w
Ottawie.

Polityka i  praca spo eczna

Równolegle do pracy naukowej, Jerzy Gawenda bra  czynny udzia  w
yciu spo eczno-politycznym. Ju  w latach m odo ci by  m.in. wiceprezesem

Zwi zku Gmin Kresowych, Zwi zku Polskiej M odzie y Demokratycznej i
cz onkiem Ligi Zbli enia Mi dzynarodowego, ale  polityk  partyjn  wówczas si
nie zajmowa . Ubocznie zajmowa  si  dziennikarstwem wspó pracuj c z
„Tygodnikiem Wschód” i „Agencja Wschód” pod redaktorem
Zachariasiewiczem i Danilukiem, a tak e „Go cem Wieczornym”, którego
w a cicielem by  redaktor Halpern. W latach 1935/1936 by  reporterem lokalnej
gazety Bezpartyjnego Bloku Wspó pracy z Rz dem (BBWR) „Tygodnik
Przemyski”.

W obozie uniwersytecim we Fryburgu  zosta  wybrany  prezesem
Bratniej Pomocy przez rok sprawowa  tak e funkcj  prezesa trzech zwi zków
Bratnich Pomocy na terenie Szwajcarii. Reprezentowa  wówczas 750 studentów i
mia  bezpo redni kontakt z polskim pos em w Bernie, Aleksandrem adosiem i
delegatem Rz du RP w Genewie, Stanis awem Radziwi em.

W czasie pobytu w Niemczech na pro b  senatora Tadeusza Katelbacha
zorganizowa  wraz ze Stanis awem Kornelakiem ko o Polskiej Partii
Socjalistycznej (PPS). Wcze niej taka organizacja  nie istnia a, jakkolwiek by o
kilku pepesowców na terenie okupowanych Niemiec. Przypadek sprawi , e dr
Gawenda spotka  Stanis awa  Kornelaka, który podobnie jak Stanis aw
Miko ajczyk by  uciekinierem z PRL. Z ramienia PPS S. Kornelak by  ostatnim
burmistrzem Zakopanego w latach 1945–1947. Do  brytyjskiej strefy okupacyjnej
dotar  w 1947 r. Pó niej emigrowa  do USA i by  delegatem Zwi zku Socjalistów
Polskich (ZSP) na Stany Zjednoczone AP.

Po rozdzia ach PPS na emigracji, w 1950 r. J.Gawenda zwi za  si  ze
Zwi zkiem Socjalistów Polskich (ZSP) za o onym przez Antoniego Paj ka,
Wies awa Wohnouta i Adama Pragera, który zosta   prezesem Zwi zku. Po jego
mierci, przewodnictwo obj  Gawenda i by  nim do  rozwi zania ZSP w 1989 r.

By  niezale nym publicyst  i wydawc  (1954–1960), cz onkiem Zwi zku
Dziennikarzy RP w Londynie (1951–1981) oraz cz onkiem honorowym Fundacji
Kultury Europejsko-Afryka skiej.

By  tak e cz onkiem Katyn Memorial Fund (1971–1976), dzi ki któremu
powsta  na cmentarzu Gunnersbury monumentalny Pomnik Katy ski w
Londynie. Doda  nale y, e Cmentarz Gunnersbury jest poza tym nekropoli
dwudziestu polskich genera ów.

Zasiada  przez 20 lat z ramienia ZSP w Radzie Narodowej, by



412

cz onkiem rz du RP na uchod stwie, przez 16 lat pe ni c funkcj  ministra
(informacji, 1959, wyzna  religijnych, o wiaty i kultury 1968–1970; spraw
zagranicznych 1970–1974) i wicepremiera (1972–1976). Po obj ciu prezydentury
RP przez profesora Stanis awa Ostrowskiego, zosta  mianowany jego nast pc .

Za zas ugi w s u bie pa stwowej zosta  odznaczony Krzy em
Komandorskim z Gwiazd  Orderu Polonia Restituta a w wojsku Medalem
Wojska i Croix des Combattants Volontaires. W 1979 r. zosta  wyró niony
Honorow  Odznak  Ko a Lwowian w Londynie.

* * *

Jerzy A. B. Gawenda by  wychowankiem zmartwychwsta ej,
niepodleg ej Polski. To pokolenie, urodzone w prze omowym okresie dla narodu
zrzucaj cego jarzmo zaborców, hartowa o si  od najm odszych lat. By o
uwra liwione na krzywd  ludzk ,  na suwerenno  narodu i pa stwa. S dz , e
pogl dy spo eczno-polityczne Jerzego Gawendy kszta towa y si  w a nie pod
wp ywem wielonarodowych kresów po udniowo-wschodnich Rzeczypospolitej.
W jego w asnym sformu owaniu – „walczy  o Polsk  nie tylko wolnego narodu,
ale przede wszystkim o suwerenne pa stwo”. Niew tpliwie jego do wiadczenia i
droga ycia mia a wp yw na post powanie w  stosunku do pa stwa i narodu, na
takie czy inne wybory polityczne oraz krytyczny pogl d na polityk  stronnictw
uczestnicz cych w yciu spo ecze stwa polskiego na uchod stwie.
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Eugeniusz S. Kruszewski

o nierz – uczony – polityk. Jerzy August Boles aw Odrow -Gawenda
(1917–2000)

Biographical outline of Jerzy A.B.Gawenda – Soldier, Professor, Politician

S owa kluczowe: druga wojna wiatowa, uchod stwo wojenne, emigracja
polityczna, obywatel polski ziem zabranych przez ZSRR

Key words: world war two, war emigrant, political exiles, polish citizen from the
annexated polish eastterritory by the USSR

Streszczenie

Szkic biograficzny emigranta politycznego z Kresów Wschodnich RP zabranych
przez Zwi zek Sowiecki, zaanga owanego po zako czeniu drugiej wojny
wiatowej w walk  polityczn  prawowitego rz du RP na uchod stwie oraz polsk

nauk  na obczy nie, w tym jako rektor polskiego uniwersytetu w Londynie.

Summary

The artical discuss a life of one émigré  from the annexated polish east-territory
by the Soviet Union who after WWII was active politician, member of the polish
government in exile and university professor in London, UK.





Anna Chudzi ska-Parkosadze

MARIA FILINA JAKO DZIA ACZKA ZWI ZKU
KUTURALNO-O WIATOWEGO POLAKÓW W GRUZJI „POLONIA”

ORAZ PRZEDSTAWICIELKA GRUZI SKIEJ INTELIGENCJI

O Zwi zku Kulturalno-O wiatowym Polaków w Gruzji „Polonia”
pisa am ju  wcze niej1. Obecnie mija siedemna cie lat od jego powstania. Gdy
13 lipca 2010 r. prezydent Zwi zku, profesor Maria Filina, zosta a odznaczona
przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Rados awa Sikorskiego orderem Bene
Merito za dzia alno  wzmacniaj c  pozycj  Polski na arenie mi dzynarodowej,
w swoim przemówieniu powiedzia a, e nie jest pewna, czy gdyby pi tna cie lat
temu zdawa a sobie spraw , jak ci k  drog  prób, pracy, nadziei i strat b dzie
musia a przeby , to zdecydowa aby si  na ni  wkroczy . Trudno  w mówieniu o
wybitnych dzia aczach wychod stwa polskiego polega na tym, e z jednej strony
przyjemnie jest podkre la  ich zas ugi i dokonania, ale z drugiej, obraz ich
dzia alno ci nie by by pe ny bez ukazania nie atwej drogi, jak  musieli przej ,
by odnie  sukcesy. A to w a nie codzienna praca, zmagania si  z problemami
finansowymi, organizacyjnymi oraz czysto ludzkimi sk adaj  si  na prawdziwy
obraz ich dzia alno ci.

O zas ugach i odznaczeniach Marii Filiny mo na mówi  d ugo.
Wymieni  tylko niektóre. Oprócz wspomnianego ju  orderu Bene Merito Maria
Filina otrzyma a mi dzy innymi: w 2000 r. Order Honoru Republiki Gruzi skiej
w dziedzinie dzia alno ci spo ecznej i naukowej (m.in. za przyczynienie si  do
rozwoju kontaktów polsko-gruzi skich); w 2005 r. Krzy  Kawalerski Orderu
Zas ugi Rzeczypospolitej Polskiej; w 2006 r. medal Mi dzynarodowego
Stowarzyszenia „Tolerancja” za wybitne zas ugi w realizacji i
rozpowszechnianiu idei tolerancji; oraz w 2007 r. Order Puszkina.

W dzia alno ci Marii Filiny najbardziej zaskakuj ca jest ró norodno .
Jest przecie  nie tylko prezesem Zwi zku Kulturalno-O wiatowego Polaków w
Gruzji, ale równie  profesorem Pa stwowego Uniwersytetu im. Iwane
D awachiszwili w Tbilisi i wybitnym specjalist  z zakresu literaturoznawstwa, w

1 Patrz: A. Chudzi ska-Parkosadze, Dzisiejsza Polonia gruzi ska (zarys dziejów), w: 200 lat
Polaków na Kaukazie. Stosunki polsko-gruzi skie, red. M. Filina, J. Porayski-Pomsta, Tbilisi
2004, ss. 215-224; A. Chudzi ska-Parkosadze, Geneza i dzia alno  Zwi zku Kulturalno-
O wiatowego Polaków w Gruzji „Polonia , w: Polski misjonarz na ziemi argenty skiej. Studia
historyczne i politologiczne, pod red. M. Szczerbi skiego i K. Wasilewskiego, Gorzów
Wielkopolski 2011, ss. 429- 439.
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tym literatury rosyjskiej i literatury polskiej. Ma w swoim dorobku ponad sto
sze dziesi t artyku ów i kilkana cie ksi ek, których jest autorem lub
redaktorem. W ród prac naukowych profesor Filiny wa ne miejsce zajmuj
wyst pienia, artyku y i ksi ki dotycz ce losów Polaków na Kaukazie. Ostania
jej  ksi ka  na  ten  temat  ukaza a  si  w  2007  r.  i  nosi  tytu : Losy Polaków na
Kaukazie. „Tbiliska grupa” polskich poetów zes a czych.  Powsta a  we
wspó pracy z polonistk  Danut  Ossowsk , pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie. Doda  nale y, e Danuta
Ossowska zajmuje si  g ównie pi miennictwem dziewi tnastowiecznego
polskiego wychod stwa wschodniego (zes ania na Kaukaz), ze szczególnym
uwzgl dnieniem problemów to samo ci narodowej – konfrontacji z innymi
kulturami i kondycji warto ci kultury polskiej na wygnaniu. Wspomniana wy ej
monografia pomy lana jest jako seria Losy Polaków na Kaukazie i obecnie obie
badaczki pracuj  ju  nad drug  publikacj .

O literackich powi zaniach Polaków i Gruzinów pisa a Maria Filina
jeszcze przed za o eniem Zwi zku. Jedn  z pierwszych znacz cych prac by a jej
rozprawa habilitacyjna – monografia -  

 XIX-XX  (Tbilisi, 1991). Omówi a w niej g ównie problem
asymilowania dzie  polskich twórców: Adama Mickiewicza, Juliusza
S owackiego, Henryka Sienkiewicza, Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego i
innych, przez odbiorców gruzi skich.

Profesor Filina nie ogranicza si  do badania polsko-gruzi skich
stosunków literackich. W orbicie jej zainteresowa  i prac badawczych obecna
by a zawsze literatura i kultura rosyjska. Nie nale y zapomina , e Maria Filina
jest równie  wybitnym filologiem rosyjskim. W tym miejscu mo na by
wymieni  ponad sto jej prac, ale chyba do  powiedzie , e profesor Filina
analizowa a i interpretowa a dzie a takich tytanów rosyjskiej literatury, jak
Michai  Bu hakow, Lew To stoj, Aleksander Puszkin, Niko aj Gogol, W adimir
Majakowski, Anna Achmatowa, Bie a Achmadulina, Niko aj Gumilow, Niko aj
Czernyszewski i inni. Karier  naukowca Maria Filina rozpocz a od pracy
doktorskiej, w której przeprowadzi a analiz  porównawcz  europejskiej i
rosyjskiej powie ci utopijnej, ze szczególnym uwzgl dnieniem kwestii
estetycznych. Nast pnie napisa a monografi  na temat zwi zków pisarzy
rosyjskich  z  Gruzj  w  wiekach  XIX  i  XX  (    ).
Ostatnio w centrum zainteresowa  profesor Filiny znalaz  si  Borys Pasternak i
jego powi zania z poetami gruzi skimi (takimi jak Tycjan Tabidze, Paolo
Jaszwili, Walerian Gaprindaszwili, Giorgij Leonidze, Simon Czikowani).
Podsumowuj c ten w tek dzia alno ci profesor Filiny, nale y jeszcze raz
wspomnie  o Orderze Puszkina, który otrzyma a od prezydenta Federacji
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Rosyjskiej W adimira Putina za osi gni cia w krzewieniu i popularyzowaniu
kultury rosyjskiej za granic 2.

Rezultatem po czenia dzia alno ci polonijnej i naukowej profesor Filiny
s  dwuj zyczne wydania utworów poetów polskich t umaczonych na j zyk
gruzi ski: tom wierszy Adama Mickiewicza, Juliusza S owackiego, Wis awy
Szymborskiej i Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego. W ród tych publikacji
szczególne miejsce zajmuje tom poezji i prozy dzieci cej, t umaczony i
ilustrowany przez gruzi skich studentów i uczniów – Dzieci ca antologia
literatury polskiej. Edycja polsko-gruzi ska (Tbilisi 2009). Jest to pierwsze tego
typu wydanie w Gruzji. Dzi ki Marii Filinie opublikowano liczne zbiory
materia ów z sesji naukowych oraz monografie o losach Polaków na Kaukazie.
Na uwag  zas uguje tak e fakt za o enia przez Zwi zek najwi kszej polskiej
biblioteki na Kaukazie, która zawiera egzemplarze licz ce ponad 150 lat.

Dzia alno  Zwi zku Kulturalno-O wiatowego Polaków w Gruzji
„Polonia” mo liwa jest dzi ki sta ej wspó pracy zarz du z takimi instytucjami jak
Senat RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, Fundacja „Kultura”3, Ambasada RP w Gruzji, Uniwersytet
Pa stwowy im. Iwane D awachiszwili w Tbilisi, Uniwersytet Warszawski i inne.
Jednak sam Zwi zek zosta  za o ony i dzia a przede wszystkim dzi ki
osobistemu zaanga owaniu Marii Filiny. Wystarczy wspomnie  jego pocz tki.
Zwi zek powsta  w niezwykle trudnych warunkach w 1994 r., podczas kryzysu
ekonomicznego. Z inicjatywy Marii Filiny zawi za  si  komitet organizacyjny
jednego z najstarszych skupisk polonijnych na wiecie. Pierwsze walne zebranie
odby o si  w listopadzie na Uniwersytecie Pa stwowym w Tbilisi. Przysz o na
nie oko o dwustu osób. W ród zebranych by  proboszcz parafii w Tbilisi ks.
Adam Ocha , przedstawiciele Nuncjatury Watyka skiej w Gruzji oraz polscy
dyplomaci z misji pokojowej OBWE. Wszyscy byli wzruszeni atmosfer
solidarno ci i tym, e mogli otwarcie deklarowa  swoj  polsko . W ród
zebranych wyra nie czu o si  nadziej  na zmian  losu. Polaków szukano w ród
znajomych oraz w ród parafian Ko cio a katolickiego. Zarz d próbowa
odnajdywa  polskie nazwiska tak e w ksi ce telefonicznej, ale z niewielkim
skutkiem, gdy  w tamtym czasie wi kszo  telefonów nie dzia a a. Pomimo
wielu trudno ci uda o si  wreszcie stworzy  ca  struktur  organizacji polskiej w
Gruzji i za o y  kartotek  oko o 1500 osób polskiego i mieszanego pochodzenia.
Zwi zek do tej pory systematycznie prowadzi, stale uzupe niaj c, rejestr
Polaków w Gruzji. Odkrywane s  przy tym nies ychanie ciekawe dokumenty
dotycz ce polskich rodów.

2      , « » 2007,  28
grudnia 2007, http://www.rosbalt.ru/main/2007/12/28/444523.html (22 sierpnia 2012).

3 Patrz: M. Filina, , http://www.pmmg.org.ge/home.php?option=diaspora&id
=113&lang=Ru (22 sierpnia 2012).



420

Aby w pe ni zrozumie  wk ad Marii Filiny w stworzenie polskiej oazy
kulturalno-o wiatowej w Gruzji, nale y zda  sobie spraw  ze specyfiki tego
kraju, jego kultury i czasu, w jakim ta dzia alno  by a prowadzona.
Niewiarygodne wr cz, e praktycznie jedna osoba jest w stanie przez tyle lat z
powodzeniem rozwija  tak  dzia alno . Oczywi cie nie by oby to mo liwe,
gdyby nie wysoka pozycja Marii Filiny w ród inteligencji gruzi skiej. Podstaw
tej pozycji s  jednak nie tylko jej osobiste dokonania, ale tak e jej pochodzenie,
rodzina i wychowanie.

W dzisiejszych czasach, kiedy poj cia pochodzenia, wychowania,
a nawet wykszta cenia si  dewaluuj , zrozumienie istoty gruzi skiej inteligencji
nie jest atwym zadaniem. Wydaje si  nieprawdopodobne, i  przez pó  wieku
w adzy sowieckiej w Gruzji mog o ocale  poj cie o inteligencji si gaj ce
prze omu XIX i XX w. Inteligencja oznacza a wówczas elit  danego kraju.
Podobnie jak w innych krajach europejskich, w Gruzji inteligencja wykszta ci a
si  w drugiej po owie XIX w. W Europie jednak inteligencja powstawa a
g ównie ze zubo a ej szlachty, stanu mieszcza skiego i podupad ej arystokracji,
natomiast w Gruzji tworzyli j  przedstawiciele rodów arystokratycznych i
luminarze gruzi skiej kultury. Dla kszta towania si  gruzi skiej inteligencji
g ówne znaczenie mia a wiadomo  i duma narodowa.

Trzeba te  pami ta , e w tym czasie Gruzja znajdowa a si  pod zaborem
rosyjskim. Polityka rusyfikacyjna dopuszcza a istnienie szkó  podstawowych i
gimnazjów, ale otwieranie szkó  wy szych by o zabronione. W rezultacie
gruzi ska inteligencja musia a zdobywa  wy sze wykszta cenie w Moskwie,
Petersburgu, Kijowie czy Warszawie. Pierwszy gruzi ski uniwersytet powsta
dopiero w 1918 r., gdy Gruzja na krótki okres odzyska a niepodleg o . By  nim
Pa stwowy Uniwersytet im. Iwane D awachiszwili w Tbilisi. Imperialistyczna
polityka Rosji zamierza a uzale ni  inteligencj  gruzi sk  od wp ywów
rosyjskich. Skoro m odzi Gruzini zmuszeni byli zdobywa  wykszta cenie i
kwalifikacje zawodowe w Rosji, to w sposób niemal naturalny asymilowali oni
kultur  rosyjsk . Nie mo na tu jednak zapomina  o specyfice gruzi skiego
charakteru czy mentalno ci narodowej.

Odwo am si  do dwóch, je eli nie znawców, to z pewno ci  sympatyków
Gruzji. Pierwszym z nich, chronologicznie, jest klasyk literatury francuskiej,
Aleksander Dumas. Podró uj c po Rosji w latach 1858–1859, ostatnie trzy
miesi ce sp dzi  na Kaukazie. Po powrocie do Francji napisa  i wyda
trzytomowe wspomnienia z Kaukazu. Do najbarwniejszych opisów nale
oczywi cie te dotycz ce gruzi skiej biesiady, w której najjaskrawiej przejawia
si  nie tylko narodowy duch Gruzinów, ale i osobliwo ci gruzi skiej inteligencji.
Gdy Dumas bywa  zapraszany do gruzi skich domów, za sto em zawsze siedzieli
przedstawiciele ró nych narodowo ci. Na przyk ad u Iwana Kereselidzego, po
jednej stronie pisarza siedzia  ksi  Miko aj Czawczawadze, a po drugiej Polak
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Józef Pienierepski. Rozmowy by y prowadzone w j zyku francuskim, rosyjskim,
gruzi skim i polskim4.

Drugi mi o nik Kaukazu, wspó czesny nam Wojciech Górecki, pisz c o
Gruzji, podkre la, e Tbilisi to „Gruzja w miniaturze”. Opisuj c serce Tbilisi, a
wi c i ca ej Gruzji, zwraca uwag  na harmonijne splatanie si  ró nych religii,
które walcz c ze sob  w innych stronach wiata, tu stanowi  idealn  i
zachwycaj c  jedno : „Na Starym Mie cie w Tbilisi s siaduj  ze sob :
synagoga, meczet (gospodarz  w nim wspólnie szyici i sunnici), ko ció
katolicki5, cerkiew gregoria ska (ormia ska) i kilka cerkwi prawos awnych,
gruzi skich. Tu  obok s  ruiny czcicieli ognia”6.

Zatem wielonarodowo  i zwi zana tym wielowyznaniowo  to cechy
gruzi skiego charakteru narodowego. Dlatego Gruzini – a tym bardziej gruzi ska
inteligencja – nie postrzegaj  przedstawicieli innych nacji jako obcych. Obcymi
s  tylko ci, którzy przybywaj c na ziemi  gruzi sk , nie szanuj  jej. Polacy, jak
te  reprezentanci innych kultur i narodów, którzy mieszkali tu i dzia ali, zawsze
mogli w Gruzji czu  si  swojsko. Mo na tutaj si gn  do bada  Marii Filiny i
przypomnie , e przyk adem równoprawnego kulturowego traktowania by a
polska „grupa poetów kaukaskich”, dzia aj ca w Tbilisi od ko ca lat
trzydziestych do po owy lat pi dziesi tych XIX w.

Profesor Filina pisze, e gruzi ska inteligencja od pocz tku traktowa a
Polaków jako elit  umys ow , dzi ki czemu „kaukazczycy”, cho  wiedli los
zes a ców, mogli si  w pe ni realizowa  intelektualnie i kulturowo. Weszli do
historii Kaukazu i Gruzji, stwarzaj c tym samym wizerunek Polaka dla
nast pnych pokole 7. Warto w tym miejscu zacytowa  sam  Mari  Filin :
„Historia kontaktów polsko-kaukaskich i kultury polskiej na Kaukazie ma wiele
w tków, ale w a nie ta pierwsza, najbardziej znacz ca grupa szlachty i ludzi o
wysokich walorach duchowych okre li a dla Kaukazu posta  Polaka jako osoby z
elity, utalentowanej, wierz cej. Poza tym dla obydwu narodów kluczowym
poj ciem z tego okresu jest »wolno «, celem – niepodleg o  narodu. W tym

4 .  , ,  . . , . . , . . . , 
1988, s. 203.

5 W Tbilisi s  dwa ko cio y katolickie. Ten, o którym wspomina Wojciech Górecki jest starszy -
Ko ció  Wniebowzi cia NMP, który zosta  wybudowany w pierwszej dekadzie XIX wieku przy
ulicy Nowokatolickiej. By  to o rodek religijny Gruzinów i Ormian. Gdy w latach trzydziestych
XIX wieku grono tbiliskich katolików powi kszy o si  o nowo przyby ych Polaków, podj to
starania o wybudowanie nowej wi tyni katolickiej. W 1877 r. odby a si  uroczysta konsekracja
nowego ko cio a pod wezwaniem wi tego Piotra i Paw a; sta  si  o rodkiem on ycia
religijnego Polaków na obczy nie. Patrz: A. Furier, Polacy w Gruzji, Warszawa 2009,
s. 249-277.

6 W. Górecki, Toast za przodków, Wo owiec 2010, s. 277.
7 M. Filina, Polonia Kaukaska, http://www.videofact.com/polska/robocze%20today/

polonia_kaukaska.html (27 lipca 2012.).
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sensie »wychowanie karne« na Kaukazie nie bardzo uda o si  carowi. Polacy
spotykali si  tam, zw aszcza w Gruzji /…/ z powszechnym szacunkiem”8.

Cz onek w adz powstania styczniowego, Mateusz Gralewski, opisuj c
gruzi sk  szlacht , okre la  j  jako „rubaszn , go cinn , odwa n  i
lekkomy ln ”. Sam zauwa a  wiele cech wspólnych szlachty gruzi skiej i
polskiej. Zaznacza , e w Gruzji „szlachetnie urodzonych” by o tak wielu jak w
Polsce i e owa analogia tak e czy oba narody9. Mówi c o zwi zkach i
wzajemnych stosunkach mi dzy polsk  i gruzi sk  inteligencj  (czy szlacht  – w
artykule R. Geremka s  to poj cia synonimiczne), wspomnie  nale y o sympatii,
jak  ywili Gruzini do Adama Mickiewicza, który ze swej strony uwa a
Gruzinów za bratni naród i wi cie wierzy  w teori  o kaukaskim pochodzeniu
polskiej szlachty. W drugiej po owie XIX w., po epoce Polaków „zes a ców”,
nast pi a w Gruzji epoka wolnych Polaków, którzy przyje d ali tu, aby
prowadzi  interesy, budowa  i leczy . I to pokolenie polskiej inteligencji
wywar o przemo ny wp yw na powstanie nowoczesnej cywilizacji na Kaukazie,
a zw aszcza w Gruzji10.

Konstatuj c, wydaje si , e zarówno zbiorowy portret gruzi skiej
inteligencji, jak te  sympatia, która od wieków czy Polaków i Gruzinów, maj
charakter ponadczasowy. Obraz gruzi skiej inteligencji kszta tuje
wielonarodowa tradycja, wychowanie, styl ycia, pogl dy i dopiero pó niej
wykszta cenie. Oczywi cie w naszych czasach wszystko zmienia si  bardzo
szybko i nie wiemy jeszcze, co przynios  ze sob  nowe pokolenia.

Te nieco rozbudowane dywagacje na temat gruzi skiej inteligencji i
miejsca, jakie zajmuje w ród niej inteligencja polska, wydaj  si  nam potrzebne
z bardzo prostego powodu – nasze dzisiejsze poj cie inteligencji ma niewiele
wspólnego z poj ciem inteligencji w Gruzji, a zrozumienie tego fenomenu jest
niezb dne, aby my mogli przej  do omówienia korzeni i tradycji rodzinnych
Marii Filiny oraz charakteru jej dzia alno ci polonijnej, poniewa  wszystko to,
wbrew pozorom, harmonijnie wpisuje si  w gruzi ski pejza . Na zako czenie
tego w tku odwo am si  do s ów profesora Andrzeja de Lazari, specjalisty od
stosunków polsko-rosyjskich. Chc c okre li  pewne zjawiska zachodz ce w ród
wspó czesnej inteligencji, wprowadza on poj cie „pseudointeligencja”, „która –
prócz wykszta cenia – nic nie wynios a z domu ani uniwersytetu. I teraz siorbie
herbatk  ze szklanki, mru c oko, by nie natkn  si  na y eczk . Zagryza
s onin  pokrojon  na gazecie, maj c w nosie wszystko, co jej bezpo rednio nie
dotyczy”11.

8 Tam e.
9 R. Geremek, Nasza Gruzja, „Wprost” nr 37 z 2008, Nr 37, http://www.wprost.pl/ar/138072/

Nasza-Gruzja/ (20 sierpnia 2012).
10 Tam e.
11 A. Lazari, Polska znika z Rosji, wywiad prowadzi  Krzysztof Pilawski, „Przegl d” nr 21 z 2007,

http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/polska-znika-rosji (27 lipca 2012.).
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Rodzina Marii Filiny nale y do gruzi skiej inteligencji od pokole . Jej
babcia ze strony matki, Maria Zawada-Orzeszko, wychowa a wnuków w duchu
polsko ci, nauczy a ich j zyka i przekaza a im mi o  do ojczyzny przodków –
ojczyzny, której jej samej nie uda o si  zobaczy . Prowadzi a w Tbilisi polski
dom, w którym piel gnowano polskie tradycje. Matka Marii Filiny, Irina
Bachtamian, by a profesorem Politechniki w Tbilisi i autork  oko o
pi dziesi ciu wynalazków dotycz cych umacniania brzegów rzek. Ojciec,
Anatolij Filin, by  profesorem mechaniki budowlanej, znanym naukowcem i
autorem prac w tej dziedzinie. Poznali si  podczas studiów doktoranckich na
uniwersytecie. Z kolei jej brat, Piotr Filin, uko czy  Wy sz  Szko  Architektury
w Moskwie, gdzie nast pnie uzyska  doktorat. W latach 1979–1991 pracowa
jako architekt w Tbilisi. Z powodu wojny domowej i kryzysu ekonomicznego w
Gruzji zmuszony by  wyjecha  do Niemiec, aby materialnie pomóc siostrze i
chorej matce. On równie  przyczyni  si  do powstania organizacji Polonii
gruzi skiej, wspieraj c j  finansowo. Od po owy lat dziewi dziesi tych ub. w.
intensywnie zajmuje si  fotografi  artystyczn 12.

Pisz c o dzia alno ci Marii Filiny, Wanda Witter podkre la a, e
gruzi ska Polonia wydaje si  nietypowa, przede wszystkim dlatego, e jest
bardzo „elitarna, pe na godno ci, jakby wiadoma swojego szlacheckiego
pochodzenia, przywi zana pami ci  do swojej praojczyzny”13. Gdy Maria Filina
zak ada a Zwi zek, okaza o si , e wielu gruzi skich artystów, zw aszcza
muzyków i malarzy, ma polskie pochodzenie. Fenomen „polskiej babci” w
drzewie genealogicznym to niemal kulturowy rys gruzi skiej inteligencji, w ród
której podobno co drugi obywatel legitymuje si  posiadaniem polskiej babci, co
ma go nobilitowa . Ponadto, blisko osiemdziesi t procent Polonii gruzi skiej to
ludzie z wy szym wykszta ceniem. S  w ród nich malarze, muzycy czy
profesorowie wy szych uczelni tbiliskich. Do grupy artystów malarzy, regularnie
uczestnicz cych w wystawach organizowanych przez Mari  Filin , nale
Aleksiej Ba abujew-Czepowski, Nina i Barbara Kande aki, rodzina D browskich,
Henrietta Justi ska, Inna Chudziakowa czy Helea  Tu aszwili-M okosiewicz14.
Zwi zek wspó pracuje tak e z wybitnymi muzykami, którzy u wietniaj
wieczory jubileuszowe. Do grona przyjació  gruzi skiej Polonii zaliczaj  si
muzycy: Anna Kuntelia, Jurij arin, Georgij Szawierzawszili, Nina
Chmiadaszwili, Elena D and alia, Willi Grigorjan, Anatolij Danieljan, Galina
Bandura i inni.

Profesor Filina zawsze podkre la, e „polskie kresy si gaj  Kaukazu”.
Ale chocia  gruzi ska Polonia mo e si  poszczyci  takimi nazwiskami jak

12 Wystawa fotografii Piotra Filina, w: wiat Polonii. Witryna Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”, http://www.wspolnotapolska.org.pl/indexaf74.html?id=og50602

13 W. Witter, Polacy w Gruzji, „Wspólnota Polska” 2005, http://archiwum.
wspolnotapolska.org.pl/?id=kw5_4_10 (27 lipca 2012.).

14 Tam e.
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Potoccy, Poniatowscy czy Pi sudzcy, to niestety, znajomo  j zyka w ród
potomków polskiej szlachty jest nik a. Tym bardziej zas uguje na podziw
zaanga owanie, z jakim w domu Filinów piel gnowano polski j zyk i kultur .
Przewodnicz ca gruzi skiej Polonii nie zapomina o potrzebie ci g ego
doskonalenia si  w tym wzgl dzie. Oddam teraz g os samej Marii Filinie, która
25 maja 1999 r. na konferencji zorganizowanej w Senacie RP na temat „Polska
kultura emigracyjna i dziedzictwo narodowe za granic ”, powiedzia a: „/…/ chc
przeprosi  za swoje b dy w j zyku polskim, ale jednocze nie musz
poinformowa , e prawdopodobnie jestem tu jedyn  osob , która nie mia a
mo liwo ci uczy  si  j zyka polskiego ani w szkole, ani na kursach, bo jestem w
pewnym sensie produktem przekazywania polsko ci przez pokolenia, a jedynym
ród em polsko ci by a dla mnie moja babcia Maria Zawada-Orzeszkowa.

Pozwoli am sobie to powiedzie , bo wtedy adnego rodowiska polskiego w
Gruzji nie by o, pozosta o mo e oko o 15-20 staruszków w ko ciele, dla których
polski by  j zykiem ojczystym. Moja babcia przekaza a mi mi o , wiar  i taki
oto testament: s u y  polsko ci, kulturze polskiej i literaturze. I w ko cu, po
upadku Zwi zku Radzieckiego, uda o si  nawet zorganizowa  Stowarzyszenie
Polaków w Gruzji, która to organizacja dzi  nazywa si  Zwi zek Kulturalno-
O wiatowy Polaków w Gruzji »Polonia«”15.

Profesor Filina opar a rozwój gruzi skiej Polonii i swoje starania o
odrodzenie polsko ci w Gruzji na kulturze, na odkrywaniu dorobku dzia aj cych
tam polskich artystów i popularyzowaniu ich twórczo ci. Przypomina i
przedstawia Gruzinom cz stki kultury duchowej narodu polskiego, prezentuje w
Gruzji najwybitniejszych polskich twórców: Adama Mickiewicza, Juliusza
S owackiego, Fryderyka Chopina, Wis aw  Szymborsk  i innych16.

Mówi c o dzia alno ci polonijnej Marii Filiny, nie mo na zapomina  o
g ównej idei, jaka przez wszystkie te lata jej przy wieca a, czyli o propagowaniu
tolerancji. Jak ju  wspomnieli my na pocz tku, Maria Filina odebra a medal
Mi dzynarodowego Stowarzyszenia „Tolerancja” za wybitne zas ugi w realizacji
i rozpowszechnianiu idei tolerancji. W ten sposób nagrodzono Zwi zek za
umacnianie i rozwijanie stosunków kulturalnych mi dzy Polakami i Gruzinami.
Nale y przy tym podkre li  wk ad Zwi zku w organizacj  wizyty Jana Paw a II
w Gruzji i pierwszej wizyty delegacji Sejmu RP w Gruzji, a tak e w nawi zanie
stosunków bilateralnych mi dzy oboma parlamentami oraz w podj cie
korespondencji ze strukturami mi dzynarodowymi w celu uzyskania poparcia dla
Gruzji w konflikcie abchaskim i osety skim. W wywiadzie dla „Wolnej Gruzji”
Maria Filina zapytana o to, jak rozumie poj cie tolerancji, odpowiedzia a: „W
dzisiejszych czasach zauwa amy ogromny deficyt tolerancji. wiat jest obecnie
budowany na skandalach. Informowanie o pozytywnych wydarzeniach wysz o z

15 M. Filina, Zwi zek Kulturalno- O wiatowy Polaków w Gruzji „Polonia”,http://ww2.senat.pl/k4/
kom/ksep/11.htm (20 sierpnia 2012).

16 Tam e.
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mody. A przecie  pisanie o najmniejszych nawet post pach w kierunku
porozumienia jest o wiele wa niejsze ni  pisanie o konfliktach i skandalach”17.

Profesor Filina zawsze podkre la, e Polska by a i ci gle jest dla Gruzji
przewodnikiem w jej staraniach o wst pienie do Unii Europejskiej. Dlatego
bilateralne stosunki kulturalne w oczywisty sposób przenios y si  równie  na
niw  gospodarcz  i polityczn . Zwi zek dzia a w coraz szerszym zakresie –
mi dzy innymi o ywiaj c wymian  naukowców i studentów, którzy maj
wi ksze mo liwo ci przyje d ania do Polski i odbywania tu sta y18.

Dzia alno  Marii Filiny nie ogranicza si  tylko do rozwijania kontaktów
polsko-gruzi skich. Popularyzowana przez ni  zasada tolerancji obj a równie
sfer  stosunków polsko-rosyjskich i rosyjsko-gruzi skich. Owocem tak
ukierunkowanej inicjatywy jest cho by zbiór artyku ów i esejów pod tytu em
Etiudy na pograniczu kultur (Tbilisi, 2007). Do tomiku wesz y prace o tematyce
historycznej, etnograficznej, literaturoznawczej oraz z zakresu historii sztuki. By
to ju  czwarty z kolei zbiór prac naukowych po wi cony szeroko poj tym
kontaktom polsko-gruzi sko-rosyjskim. T umacz c metaforyczn  wymow
tytu u tej publikacji, Maria Filina powiedzia a: „To w a nie na tym
symbolicznym pograniczu kultur, w ich splocie, rodzi si  wiele warto ci, które
nie mog yby powsta  w obr bie jednej kultury, a zreszt  nie ma przecie  adnej
narodowej kultury, która by aby hermetycznie zamkni ta i pozbawiona
zwi zków z innymi kulturami”19. Na marginesie mo na równie  nadmieni , e to
w a nie z inicjatywy Mari Filiny i z jej udzia em zosta  powo any do ycia w
1996 r. Zwi zek Polaków w Armenii – pocz tkowo jako filia gruzi skiej Polonii,
lecz wkrótce sta  si  samodzieln  organizacj .

Gdy w 2010 r. Zwi zek obchodzi  swój jubileusz, ówczesny ambasador
RP w Gruzji Urszula Doroszewska wspomina a, e kiedy w 1995 r. przyjecha a
do Gruzji jako dziennikarka, by a wiadkiem, jak w nieogrzewanym mieszkaniu
Marii Filiny tworzy a si  gruzi ska Polonia. Przyzna a, i  wtedy trudno by o
sobie wyobrazi , e za pi tna cie lat b d  wszyscy razem wi towa  jubileusz
Zwi zku, a spis osi gni  i sukcesów b dzie tak obszerny20. I chocia  Zwi zek
mia  by  organizacj  kulturalno-o wiatow , na pocz tku nale a o skupi  si  na
zwyczajnych sprawach bytowych. W tym czasie Gruzja prze ywa a kryzys i
zapa  gospodarcz , dlatego Maria Filina uzna a, e przede wszystkim trzeba
udzieli  pomocy humanitarnej i wsparcia moralnego najbardziej potrzebuj cym

17 .  ,  «   –   !», «
» 2006,  22-23 (23530),  2 , s. 6. T umaczenie autora – Anna Chudzi ska-

Parkosadze.
18 Tam e.
19 . , «  »..., «  » 2007,  181-182,  20

, s. 13. T umaczenie autora – Anna Chudzi ska-Parkosadze. „Wolna Gruzja” – gazeta
wydawana w j zyku rosyjskim w Gruzji.

20 . , Vivat, « »!   , «  » 2010,
 31, s. 6.
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cz onkom Polonii. Sta o si  to pierwszym zadaniem Zwi zku. Warto zaznaczy ,
e wtedy nie by o jeszcze ambasady polskiej w Gruzji. W domu Marii Filiny

zosta  otwarty gabinet lekarski, gdzie bezp atnie udzielano porad medycznych.
Teraz gabinet gruzi skiej Polonii funkcjonuje w 13. Miejskiej Przychodni w
Tbilisi. Nast pnym zadaniem by o zorganizowanie kursów j zyka polskiego i
zaj  na temat kultury polskiej. Wkrótce te  pierwsze dzieci zacz y wyje d a
na kolonie do Polski.

Obecnie Maria Filina skupia si  g ównie na zbieraniu i opracowywaniu
dorobku  Polaków  w  Gruzji.  Podkre la,  e  o  ile  Wielka  Emigracja  zachodnia  i
syberyjska s  w Polsce dobrze znane, o tyle emigracja kaukaska jest ci gle
traktowana marginalnie. Maria Filina twierdzi, e je eli nie zaczniemy
konsekwentnie i systematycznie zbiera  materia ów dokumentuj cych lady
polsko ci w Gruzji, ta cz  polskiej historii zostanie bezpowrotnie utracona21.
W a nie temu maj  s u y  konferencje organizowane przez Mari  Filin ,
wydawanie prac naukowych, zbiorów poezji i dzie  prozy polskiej, tak e w
przek adach na j zyk gruzi ski. Poniewa  gruzi ska Polonia jest stosunkowo
niewielka w porównaniu z innymi organizacjami polonijnymi (brytyjsk ,
ameryka sk  czy te  tymi, które dzia aj  na dawnych kresach wschodnich –
bia orusk  litewsk  itp.), musi si  boryka  z absolutnie elementarnymi
problemami, co oczywi cie rzutuje na sposób na sposób dzia ania Zwi zku. S  to
g ównie inicjatywy spo eczne, oparte na spontaniczno ci i osobistych
przyja niach Marii Filiny.

Przyk adem tego, jak z regu y funkcjonuje Zwi zek, mo e by  cho by
konferencja po wi cona Konstantemu Ildefonsowi Ga czy skiemu i wydany
przy tej okazji dwuj zyczny tomik jego poezji. Gdy w 2005 r. przyjecha a do
Tbilisi córka poety, Kira Ga czy ska, która sama jest pisark  i t umaczk , Maria
Filina spontanicznie, w a ciwie z dnia na dzie , zorganizowa a na Uniwersytecie
im. Iwane Dzawachiszwili konferencj  po wi con  poecie – „Ga czy ski
wczoraj i dzi ”; Kira Ga czy ska by a zaskoczona, e jej ojciec jest tak dobrze
znany gruzi skiej inteligencji. Okaza o si , e na uniwersytecie s  naukowcy,
którzy badaj  twórczo  Ga czy skiego – i w a nie dzi ki temu mo liwe by o
natychmiastowe zorganizowanie takiej konferencji. Kira Ga czy ska równie
wyst pi a z referatem22. Przyjecha a do Tbilisi szuka  swoich gruzi skich
korzeni, gdy  by o to ostatni  wol  jej matki. Dziadek Kiry Ga czy skiej
nazywa  si  Konstanty Niko ajewicz Awaliszwili, by  oficerem i o eni  si  z jej
babk , Wier , która by a córk  gubernatora rosyjskiego urz duj cego w Kaliszu
(m odzi poznali si  na balu w Petersburgu w 1902 r. i wkrótce Konstanty
Niko ajewicz przeniós  si  do kaliskiego pu ku dragonów, by w 1904 r. po lubi
Wier ). Podczas wojny z Turcj  w 1917 r. Konstanty Niko ajewicz trafi  do

21 M. Filina, Polonia Kaukaska, dz. cyt.
22 . , »   –   !«, dz. cyt., s. 6.
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niewoli i wszelki lad po nim zagin . Ich dzieci – matka Kiry, Natalia, i jej wuj,
Miko aj – rozpocz y nauk  w Warszawie i nigdy ju  nie zobaczy y swego ojca,
a wnuki nigdy nie pozna y dziadka. Po powrocie do Polski Kira Ga czy ska w
2006 r. napisa a ksi k Srebrna Natalia, w której przedstawia skomplikowane
losy swojej rodziny. Jak sama si  przyzna a Marii Filinie, rozdzia  dotycz cy jej
gruzi skich korzeni okaza  si  dla niej najtrudniejszy.

Warunki dzia ania gruzi skiej Polonii niewiele si  zmieni y od tego
czasu. W tym roku, gdy do Tbilisi przyjecha  z wizyt  marszalek Senatu RP
Bogdan Borusewicz, Maria Filina, mimo e by a chora na zapalenie oskrzeli,
zorganizowa a koncert i bankiet. W dodatku, jak co roku, profesor Filina,
podobnie jak inni pracownicy naukowi Uniwersytetu Tbiliskiego, przesz a
konkurs na swoje stanowisko pracy, aby móc je zachowa . Zajmuj c si
sprawami polonijnymi, chora, musia a skompletowa  250 stron
dokumentuj cych jej dorobek naukowy i dydaktyczny. Takie s  dzisiaj realia i
warunki dzia ania gruzi skiej Polonii.

Wspominaj c pocz tki istnienia Zwi zku, Maria Filina cz sto okre la je
mianem „partyzantka”. I chocia  zmieni a si  sytuacja polityczno-gospodarcza w
Polsce i w Gruzji, wydaje si , e to okre lenie opisuje tak e dzisiejsz
rzeczywisto  – na szcz cie nie w takim stopniu, jak to by o siedemna cie lat
temu. Miejmy jednak nadziej , e ogólny kryzys polityczno-gospodarczy si
sko czy i losy gruzi skiej Polonii potocz  si  ja niejsz  i mniej wyboist
cie k .
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Anna Chudzi ska-Parkosadze

Maria Filina jako dzia aczka Zwi zku Kulturalno-O wiatowego Polaków
w Gruzji „Polonia” oraz przedstawicielka gruzi skiej inteligencji

Maria Filina as an activist of the Cultural and Educational Association
of Poles in Georgia “Polonia” and a representative of the Georgian
intelligentsia

S owa kluczowe: Gruzja, Polonia, Maria Filina, stowarzyszenia polonijne

Key words: Georgia, Polonia, Maria Filina, association of Poles abroad

Streszczenie

Autorka przybli a posta  Marii Filiny, dzia aczki polonijnej w Gruzji oraz
profesora Uniwersytetu Tibiliskiego. Obok kariery naukowej, Filina realizowa a
si  jako organizatorka wielu instytucji polonijnych w Gruzji, w tym przede
wszystkim Zwi zku Kulturalno-O wiatowego Polaków w Gruzji „Polonia”.

Summary

The author describes the life of Maria Filina, a Polonia activist in Georgia and a
professor of the University of Tbilisi. Apart from her scientific career, Filina
focused on the organization of various Polonia institutions in Georgia, first and
foremost of the Cultural and Educational Association of Poles in Georgia
„Polonia”.
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ZJAZD REKTORÓW POLSKICH MISJI KATOLICKICH W DNIACH
27-28 KWIETNIA 2012 R. W GNIE NIE

W stolicy Prymasów Polski odby  si  dwudniowy zjazd rektorów PMK,
przyby ych z wielu krajów wiata. Zaprosi  ich do Gniezna arcybiskup
metropolita Józef Kowalczyk, Prymas Polski.

Zgromadzeniu rektorów przewodniczy  bp. Wies aw Lechowicz, delegat
Konferencji Episkopatu Polski (KEP) do spraw duszpasterstwa polonijnego.
W ród przyby ych kilkunastu duchownych, trzech ksi y reprezentowa o
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, tj. ks. A. Glanc (Hiszpania),
ks. K. Koz owski (W gry) oraz ks. Dr Z. Malczewski (Brazylia). Towarzyszy  im
prze o ony generalny TCh, ks. Tomasz Sielicki.
Zjazd rozpocz  si  roboczym spotkaniem w dniu otwarcia, odbytym w dwóch
turach przed i po po udniu. Obrady ukierunkowano na problemy organizacyjne i
misyjne. Przerw  mi dzy nimi wykorzystano na posi ek oraz zwiedzanie przez
uczestników historycznej gnie nie skiej Katedry i sanktuarium w. Wojciecha.

Drugi dzie  zjazdu rozpocz  si  od mszy w. w Katedrze, której
przewodniczy  Prymas Polski abp. Józef Kowalczyk. W wyg oszonej homilii
skupi  si  na rozwa aniach wokó  dziedzictwa religijnego i narodowego,
maj cych swe ród o w Gnie nie.

Obrady z dnia poprzedniego kontynuowano, poszerzaj c je o nowe
zagadnienia. Do grona rektorów PMK, obraduj cych pod przewodnictwem ks.
Bp. W. Lechowicza do czyli: ks. Prymas Józef Kowalczyk, przewodnicz cy
KEP ds. migracji bp. Edward Janiak oraz sekretarz generalny KEP bp Wojciech
Polak. Ksi dz bp Lechowicz zaproponowa , by rektorzy kontynuowali studia nad
„Dyrektorzem duszpasterstwa emigracyjnego Konferencji Episkopatu Polski”.
Bardzo ciekawa i wielow tkowa dyskusja wykaza a ró nice w rozumieniu poj
„emigrant”, „emigracja” oraz implikacji z nich wynikaj cych. Zwrócono uwag
na to, e ró norodno , jaka wyst puje na co dzie  w pos udze ksi y w
Ko cio ach partykularnych, tj. poszczególnych krajach wiata. Wskazywano na
to, i  „ró norodno  wyst puj ca w duchowej pos udze w Ko cio ach
partykularnych, ukazuje nie tylko wielorakie bogactwo zagadnienia, ale tak e
stwarza pewne trudno ci w ujednoliceniu tych e poj  po to, aby opracowany
dokument by  zrozumia y dla duszpasterzy polonijnych, jak te  by nie wchodzi
w kompetencji duszpasterzy odpowiedzialnych w Ko cio ach partykularnych za
duszpasterstwo ludzi b d cych w drodze. W ród nich naszych rodaków i ich
potomków, w ród których prowadz  pos ug ”.

W trakcie zjazdu z o y  wizyt  starosta powiatu gnie nie skiego.
W s owie skierowanym do rektorów nawi za  do ród a religijnego oraz
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pa stwowego, jakim jest dla Polaków Gniezno. Nast pnie zapozna  duchownych
z przygotowywanym planem zorganizowania w tym mie cie Muzeum Polonii, ze
wzgl du na to, e jest ono kolebk  naszego ycia narodowego i
chrze cija skiego. Powinno si  w nim gromadzi  pami tki nadsy ane przez
polskich emigrantów i ich potomków z ró nych krajów wiata, wiadcz ce o ich
udziale w dzia alno ci zawodowej, kulturalnej i religijnej.

W ko cowej cz ci obrad uczestnicy dyskutowali nad projektem
zorganizowania wiatowej pielgrzymki duszpasterzy Polonii do Rzymu w dniach
21-24 pa dziernika 2013 r.

W czasie przerwy w godzinach po udniowych, uczestnicy zjazdu udali
si  do auli Wy szego Seminarium Prymasowskiego, gdzie odby a si  prezentacja
ksi gi jubileuszowej z okazji 50. lecia kap a stwa Prymasa Polski ks. abp. Józefa
Kowalczyka oraz 20. lecia reorganizacji ycia administracji Ko cio a
katolickiego w Polsce. Uroczysto  ta zako czy a si  obiadem, w którym
uczestniczyli hierarchowie Ko cio a oraz rektorzy PMK.

W godzinach wieczornych 28 kwietnia, prze o eni kap anów polonijnych
w czyli si  do licznego gremium pielgrzymów przyby ych z ró nych krajów na
uroczysto ci religijne zwi zane z odpustem ku czci w. Wojciecha, duchowego
patrona Polski. W dalszej cz ci programu zjazdu, rektorzy uczestniczyli w
sumie odpustowej i jubileuszowej sprawowanej pod przewodnictwem Prymasa
Polski, z homili  wyg oszon  przez kardyna a Stanis awa Dziwisz. Podczas mszy
wr czone zosta y kap anom wyje d aj cym do pracy za granic  krzy e misyjne.
By  w ród nich chrystusowiec ks. Krzysztof Janicki, udaj cy si  do pos ugi
w ród Polonii ameryka skiej.

Inicjatywa abp. Józefa Kowalczyka, który by  pomys odawc  i
promotorem zjazdu rektorów PMK wynika a ze szczególnej, pasterskiej i
historycznej roli, jak  spe nia ka dorazowy Prymas Polski, jako duchowy
opiekun Polonii. Czcigodny Gospodarz uj  wszystkich kap anów
uczestnicz cych w gnie nie skim zje dzie swoj  bezpo rednio ci , go cinno ci
i serdeczno ci . W trakcie spotkania i obrad nie zabrak o przejawów Jego
pasterskiego zatroskania o liczn  Poloni  wiata i organizowanie przez Ko ció
dla niej specyficznego duszpasterstwa, aby przypominaj c s owa kardyna a
Augusta Hlonda „na obczy nie nie zgin  aden nasz rodak!”.

W ko cowej cz ci zjazdu, którego owoce z pewno ci  z biegiem czasu
b d  dojrzewa , rektorzy PMK pdzi kowali ks. bp. Wies awowi Lechowiczowi,
odpowiedzialnemu z ramienia KEP za duszpasterstwo polonijne za sprawne,
bogate programem i efektywne jego koordynowanie.

Ks. Zdzis aw Malczewski, SChr
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„Polsk – skandinaviska möten. Spotkania polsko – skandynawskie”,
red. B. Törnquist – Plewa, Slavica Lundensia 26,

Lund University, Lund 2011, ss. 260+6,
ISBN 978-91-976267-4-3

Dwuj zyczny: polsko - szwedzki 26 tom serii Slavica Lundensia
Uniwersytetu w Lund pt: „Polsk – skandinaviska möten. Spotkania polsko –
skandynawskie” zawiera artyku y napisane przez cz onków i wspó pracowników
Instytutu Polsko – Skandynawskiego w Kopenhadze w celu uczczenia
dwudziestej pi tej rocznicy jego powstania . Wcze niej – w 2007 r., równie  pod
redakcj  B.  Törnquist  –  Plewy,  ukaza  si  w tej  serii  tom 23 pt:  „Skandinavien
och Polen: Möten, relationer och omsesdig påverkan”, sk adaj cy si  z
materia ów z konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie w Lund, a
upami tniaj cej dwudziestolecie dzia alno ci tego Instytutu. W tomie 26 znajduje
si  jedena cie artyku ów z dziedziny kontaktów polsko – skandynawskich.
Przedstawiaj  one szerokie spektrum problemów, którymi zajmuj  si  badacze
stosunków mi dzy Polsk  a krajami skandynawskimi. Ze wzgl du na
niedost pno  ksi ki oraz szerzej nieznan  problematyk  w niej podj t ,
publikacja zas uguje na szersze omówienie.

We wprowadzaj cym, pierwszym artykule pt: „Pó noc/Norden –
rozwa ania o nordyckim dyskursie wspólnotowym”, Sylwia Schab nawi za a do
od lat tocz cego si  w Skandynawii dyskursu o to samo ci krajów nordyckich w
ró nych instytucjach i zrzeszeniach, ró nych gremiach opiniotwórczych oraz w
pi miennictwie naukowym i popularnonaukowym. Autorka przychyli a si  do
yczeniowej, nie „naturalnej” wspólnoty nordyckiej, powo uj c si  najpierw na

stwierdzenie P. M. Sørensena, g osz ce, e: „To wyobra enie o tym co nordyckie
stwarza Pó noc/Norden” (s. 1), a nast pnie na E. Allardta, e „To samo
nordycka istnieje w znacznym stopniu jako potencjalna dyspozycja, która zostaje
przywo ana, gdy powstaje potrzeba wspó pracy” (s. 2), uzasadniaj c je w
dalszym toku rozwa a . W zako czeniu autorka powtórzy a, e nordycka
wspólnota z przedstawionych przez ni  dyskursów, zestawiona z rzeczywisto ci
(w konkretnych badaniach socjologicznych) zdaje si  pozostawa  na poziomie
deklaratywnym i do  powierzchownym. W tym sensie za zgodne z prawd
uzna a stwierdzenie K. O. Arnstberga, e „Pod wzgl dem to samo ci
„nordycko ” jest ambicj , mo liwo ci , czym , co w odpowiednich warunkach
staje si  widoczne i po dane”. (s. 15).

Drugi z kolei artyku  Zenona Ciesielskiego pt: „Gda sk i Szwecja na
przestrzeni wieków. Krótka dygresja historyczna” jest nieco przeredagowanym
tekstem przemówienia wyg oszonego na uroczysto ci otwarcia Konsulatu
Honorowego Królestwa Szwecji w Gda sku w dniu 1 pa dziernika 2008 r.
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(s. 21). Autor, cytuj c znane powiedzenia, e Ba tyk nie dzieli lecz czy,
nakre li  kontakty Gda ska ze Szwecj  i Skandynawi  od czasów wikingów,
poprzez kult w. Brygidy w Gda sku, religijn  koloni  szwedzk  na Pomorzu po
przyj ciu przez Szwecj  luteranizmu, wojny szwedzko – polskie XVII w., a
zw aszcza pozycj  Oliwy, utworzenie Wolnego Miasta Gda sk – procentuj ce
wspó czesn  dzia alno ci  Polsko – Szwedzkiej Izby Gospodarczej i agencj
konsularn  Szwedzkiego Ko cio a Marynarskiego w Gdyni, rol  portów
gda skiego i gdy skiego w ucieczkach politycznych z Polski do Szwecji podczas
okupacji niemieckiej i w pierwszych latach po 1945 r., i w ko cu utworzenie w
1970 r. Zak adu J zyków i Kultury Skandynawskiej na Uniwersytecie Gda skim,
przekszta conego w 1980 r. w Katedr  Skandynawistyki, która m.in.
wspó zorganizowa a w 2009 r. w Sopocie konferencj  „International Association
of Scandinavian Studies” (s. 26).

W dalszej cz ci publikacji zamieszczony zosta  równie  artyku  El biety
Later Chody owej pt: „Obecno  Katarzyny Jagiellonki w Finlandii i Szwecji.

ycie, dzieje i tradycje z ni  zwi zane”. Zgodnie z tytu em artyku u, autorka
omówi a dzieje  ma e stwa ksi cia fi skiego Jana Wazy, pó niejszego króla
szwedzkiego – Jana III z Katarzyn  Jagiellonk , a w szczególno ci ich
uwi zienie przez Eryka XIV na zamku Gripsholm nad Melarem, gdzie urodzi  si
przysz y król Polski – Zygmunt III (s. 31); sporo uwagi po wi ci a relacjom
pomi dzy przyrodnimi bra mi (Janem III i Erykiem XIV). Podkre li a te  wp yw
Katarzyny na gusty Jana III w przebudowywaniu i wyposa aniu w stylu
renesansowym rezydencji królewskich i ko cio ów w Szwecji. Zaakcentowa a
przy tym zabiegi Katarzyny Jagiellonki o utrzymywanie dobrych stosunków
mi dzy Szwecj  a Polsk , a tak e jej dzia alno  religijn  – popieranie pos ów
papieskich w Szwecji, korespondencj  z papie em i wp yw na powstanie
wydanych przez Jana III ordynacji ko cielnych dla Ko cio a szwedzkiego (s. 32).

Skoncentrowa a si  w ko cu na szeroko znanych obrazach pami ci o
Katarzynie w ród spo ecze stwa fi skiego, w którym funkcjonuje nazwa
„Doliny Katarzyny” w okolicach Turku (Åbo), a na miejscowym zamku
corocznie latem organizowane s  „Wieczory Katarzyny Jagiellonki” –
kilkugodzinne przedstawienia ze redniowieczn  muzyk  i obfit  kolacj , podan
na renesansowych sto ach; przywo a a ponadto poezj  Eino Leino (1878–1926)
„Ursus Finlandicus” o m.in. ksi ciu Janie i Katarzynie Jagiellonce; opisa a
ogólnofi skie imprezy kulturalne, cz sto okre lane has em „Jagiellonica”
(s. 33-35). W zako czeniu skonstatowa a, e popularno  Katarzyny w Szwecji
jest innego lotu, na ogó  o naukowym charakterze (s. 36).

Ciekawie prezentuje si  kolejny artyku  Gabrieli Majewskiej
pt: „Szwedzkie elity w XVII i XVIII wieku o Polsce i jej mieszka cach”.
Zdaniem autorki, w ród szwedzkich elit intelektualnych stosunkowo dobrze
znana by a polska historiografia, do czego przyczyni y si  rabunki polskich
bibliotek. Na temat spraw polskich wypowiadali si  politycy, dyplomaci, uczeni
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i wojskowi. Wi kszo  szwedzkich opinii zdecydowanie krytycznie odnosi a si
do stosunków polskich, wychwalaj c równocze nie w asn  ojczyzn  (s. 39-40).

Wed ug G. Majewskiej, na pocz tku XVII w. zaszczepiono szwedzkiemu
spo ecze stwu nieufno  i niech  do Polski i Polaków. Od lat „potopu” Polak w
ustach Szweda wyst powa  jako cz owiek niegodny zaufania i niepewny.
Autorka ciekawie przedstawi a przyczyny tej nieufno ci: „Raz by  niepewny
poniewa  pó nocny s siad przestrzega, e mimo podpisanych z Polsk  rozejmów
stanowi ona zagro enie, potem Szwed nie wierzy, e darowane zosta y mu winy,
pó niej s abo  charakteru, kryzys pa stwa, jego rozk ad wewn trzny uczyni  z
Polski chwiejnego i niepewnego sojusznika”. Epitet, e Polacy s  niepewni –
„opålitligt folk” d ugo by  w Szwecji popularny (s. 41 i 51).

Autorka wskaza a dalej, e na tle dosy  powszechnej krytyki Polski i
Polaków w Szwecji wyró ni y si  pozytywne odg osy po zwyci stwie Jana III
nad Turkami w 1683 r., a w 1796 r. wielk  yczliwo  i podziw wywo a  w
Szwecji Tadeusz Ko ciuszko (s. 41 i 50 – 51). Jednak e, co podkre li a, po
pierwszym rozbiorze, wzi te ze znanego szwedzkiego poematu s owa: „Có
obchodz  ciebie sprawy Polski !” sta y si  przys owiowym zwrotem (s. 48).

W konkluzji G. Majewska orzek a, e opinie o Polakach i ich charakterze
narodowym w Szwecji cechowa a pogardliwa wynios o  i du y krytycyzm,
Szwedzkich obserwatorów razi  anachroniczny ustrój spo eczny i polityczny
Rzeczpospolitej oraz zaniedbania w rozwoju cywilizacyjnym kraju, ale przewrót
doby stanis awowskiej i podejmowane próby reform zyskiwa y ich uznanie.
Przebywaj cych w Polsce Szwedów uderza a n dza i ucisk ch opa,
wszechw adza szlachty, dysproporcje mi dzy szlacht  a pozosta ymi stanami, le
dzia aj ca administracja i niesprawny system s downiczy, k ótnie i walki
partyjne. Doceniano natomiast szerokie zainteresowania kulturalne magnaterii,
dobr  znajomo  j zyków obcych w ród szlachty, du e wra enie robi y bogate
ksi gozbiory – napisa a autorka ko cz c swój tekst (s. 56).

Z kolei Eugeniusz S. Kruszewski, artyku  pt: „Harald Høffding i jego
polscy korespondenci” po wi ci  prywatnej korespondencji – w sumie o miu
listów pi ciu Polaków do wybitnego filozofa du skiego – Haralda Høffdinga
(1843–1931). Grono jego polskich korespondentów z lat 1890–1924 by o dosy
liczne, a w ród nich Wiktor Chrupek, Ignacy Chrzanowski, Felisk Daszy ski,
Bronis aw Ga czy ski, Mieczys aw kardyna  Ledóchowski, Wincenty
Lutos awski, Henryk Sienkiewicz, Mieczys aw Sierpski, Maria Zielewicz i
Czes aw Znamierowski. Dziewi tna cie listów dziesi ciu polskich
korespondentów przechowuje du ska Biblioteka Narodowa – Det Kongelige
Bibliotek  (s. 61).

Autor artyku u na wst pie przedstawi  sylwetk  H. Høffdinga i jego
zmagania pomi dzy nauk  a wiar . W 1866 r. opublikowa  on ksi k  „Filozofia
i teologia”, a w 1882 r. „Zarys psychologii na podstawie do wiadczenia”.
W 1883 r. zosta  profesorem filozofii Uniwersytetu Kopenhaskiego. W latach
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1875–1887 pracowa  i publikowa  rozprawy w zakresie psychologii i etyki, w
czasie 1887–1895 zajmowa  si  histori  filozofii, a od 1895 r. swoje
zainteresowania skupi  na filozofii religii i teorii poznania. H. Høffding by
osobisto ci  uznan  w nauce zarówno w kraju, jak i za granic . Za swoje
osi gni cia zosta  w 1914 r. uhonorowany przez Fundacj  Carlsberga, która jako
pierwszemu odda a pa ac w do ywotnie i bezp atne u ytkowanie (Odt d pa ac
ten zajmuje ka dorazowo wybrany przez Fundacj  Du czyk, najbardziej
zas u ony dla nauki, bez wzgl du na dziedzin  naukow  i miejsce pracy na
wiecie). W 1907 r. zwróci  si  do niego Henryk Sienkiewicz, wówczas ju

laureat Nagrody Nobla, z apelem w j zyku francuskim w sprawie dzia alno ci
Ha-Ka-Ty w zaborze pruskim (s. 62 – 64).

Po tej wzmiance, E. Kruszewski omówi , pos uguj c si  cz sto cytatami,
listy polityka, starszego brata bardziej znanego Ignacego – Feliksa Daszy skiego
(1863–1890), spo ecznika Bronis awa Ga czy skiego (1864–1918), filozofa
Wincentego Lutos awskiego (1863–1954), historyka literatury Ignacego
Chrzanowskiego (1866–1940) oraz teoretyka pa stwa i prawa, filozofa
i socjologa Czes awa G. St. Znamierowskiego (1888–1967). (s. 64-73).
W zako czeniu artyku u autor zaznaczy , e korespondencj , która dochodzi a do
Danii z rozbiorowej Polski (zaboru rosyjskiego i austriackiego), trzeba widzie
na tle filozofii i socjologii pozytywistycznej specyficznie polskiej, mesjanizmu
w polskiej my li filozoficznej i kierunku analitycznego poznania – semantyki
(s. 74).

Swój artyku  E. Kruszewski zaopatrzy  w ilustracje ok adek ksi ek
H. Høffdinga w polskich wydaniach oraz orygina ami w j zyku niemieckim
omówionych wy ej listów (s. 77-85).

W tek cie pt: „Dzia alno  naukowo – dydaktyczna oraz spo eczno –
organizatorska Ingeborg Stemann w Polsce w latach 1921–1926” Kamila
Faszcza szczegó owo opisa a dzia alno  pierwszej lektorki j zyków
skandynawskich w odrodzonej Rzeczpospolitej – Ingeborg Helgi Frederikke von
Stemann (1889–1973). Autorka zaakcentowa a, e by a ona nie tylko niezwykle
utalentowanym j zykoznawc , w adaj cym mow  szwedzk , islandzk ,
francusk , niemieck , polsk , rosyjsk , chi sk  oraz acin  i grek , lecz przede
wszystkim wielk  entuzjastk  kultury polskiej. Studiowa a na Uniwersytecie
Kopenhaskim oraz na Sorbonie, uzyskuj c stopie  magistra filologii. W 1921 r.,
z inicjatywy slawisty i wspó za o yciela Uniwersytetu w Poznaniu – M.
Rudnickiego obj a stanowisko lektora j zyka du skiego oraz szwedzkiego na
tej e uczelni. Nale a a tym samym do pierwszych Dunek, które podj y prac
naukow  za granic  – podkre li a autorka (s. 89). W ród jej uczniów znalaz  si
m.in. historyk Leon Koczy i dzia acz spo eczny, za o yciel szko y ludowej w
Dalkach – ksi dz Antoni Ludwiczak. W 1925 r. I. Stemann opu ci a Pozna , by
przenie  si  na Uniwersytet Warszawski, gdzie równie  obj a stanowisko
lektora obu j zyków skandynawskich (s. 89-90).
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Autorka uszczegó owi a, e dzi ki osobistym zabiegom I. Stemann
mo liwy sta  si  miesi czny wyjazd 19 studentów polskich i wizyta 78
akademików z warszawskich uczelni w Kopenhadze w 1922 r., która odbi a si
szerokim echem w tamtejszej prasie, bardzo yczliwie komentuj cej pobyt
m odzie y. W 1925 r. I. Stemann zorganizowa a pierwszy wakacyjny kurs j zyka
i kultury du skiej w Kopenhadze dla Polaków, w którym wzi o udzia  dziesi ciu
uczestników. W ród nich znalaz  si  m.in. Józef Stemler – dyrektor Polskiej
Macierzy Szkolnej. Po powrocie, inspirowany do wiadczeniami z Danii,
wyg osi  cykl wyk adów na temat tego kraju, w których uczestniczy o oko o 10
tys. s uchaczy. J. Stemler wyrazi  równie  zgod  na publikacj  przez „Ksi garni
Polsk ” Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej popularno – naukowej ksi ki
autorstwa I. Stemann pt: „Dania, kraj i naród”, po wi conej kulturze, geografii,
historii oraz atrakcjom turystycznym pa stwa du skiego (s. 91 i 97).

Po akcji wakacyjnej, z inicjatywy lektorki w 1925 r. powsta  w Danii
Komitet na Rzecz Organizowania Kursów Wakacyjnych dla Cudzoziemców.
Opracowa a te  w 1926 r. szczegó owy projekt Zwi zku na Rzecz Szerzenia
J zyka i Kultury Du skiej za Granic , a zaproponowana przez ni  organizacja
powsta a pod nazw  Komitetu na Rzecz Szerzenia Wiedzy o Danii za Granic ,
który przej  ca kowit  organizacj  kursów wakacyjnych i dzia a  przynajmniej
do 1936 r.

Autorka artyku u zaznaczy a, e I. Stemann by a czynnym cz onkiem
Towarzystw Polsko – Du skich w Poznaniu i Warszawie. Po powrocie do
ojczyzny by a jedn  z inicjatorek utworzenia podobnego towarzystwa – Dansk –
Polsk Forening.

Jako pierwsza opracowa a podr cznik do nauki j zyka du skiego dla
obcokrajowców, s ownik du sko – polski, rozmówki polsko – du skie oraz
polsko – du ski leksykon. Dokona a t umaczenia na swój ojczysty j zyk
„Nieboskiej komedii” Zygmunta Krasi skiego oraz „Wiernej rzeki” Stefana

eromskiego. Przet umaczy a równie  z j zyka szwedzkiego ksi k  Hermana
Gummerusa na temat postaci Naczelnika pa stwa: „Pilsudskis saga. Polen
genrejsning” (s. 91).

W zako czeniu K. Faszcza poda a, e I. Stemann odznaczona zosta a w
1924 r. w Poznaniu orderem Odrodzenia Polski. W trudnych, powojennych
latach, kiedy relacje polsko – du skie na p aszczy nie politycznej, gospodarczej
oraz kulturalnej dopiero zaczyna y si  kszta towa , aktywno  I. Stemann (mimo
niekiedy negatywnej opinii strony du skiej) przyczyni a si  do zwalczania
niewiedzy i uprzedze  (s. 100).

W artykule pt: „Warszawasvenskarna – „Szwedzkie  koneksje”. Källor
från 1942–1945 i Auswärtiges Amts arkiv i Berlin” – „Warszawscy Szwedzi –
„Szwedzkie koneksje“. ród a z lat 1942–1945 w archiwum ministerstwa spraw
zagranicznych w Berlinie” – autor Sven Ekdahl zaj  si  s abo znan , d ugo
ci gn c  si  afer  szpiegowsk , zwan  „szwedzkimi koneksjami” albo „spraw



440

szwedzk ” w Warszawie. Zarówno w Szwecji, jak i w Niemczech starano si  nie
informowa  mediów i opinii publicznej o trwaj cych negocjacjach w sprawie
„Warszawskich Szwedów”. i doj  do porozumienia potajemnie. St d te  ta
delikatna, aczkolwiek wa na sprawa nie zosta a dot d dostatecznie zauwa ona i
zbadana. Autor artyku u podj  si  wi c próby wype nienia tej historycznej luki.

Jak poda  S. Ekdahl, w lipcu 1942 r. Gestapo aresztowa o w Warszawie
kilku szwedzkich przemys owców za szpiegostwo przeciwko pa stwu
niemieckiemu i pomoc dla polskiego ruchu oporu. W rok pó niej czterech z nich
zosta o skazanych na mier  przez s d w Berlinie, ale gdy król szwedzki Gustaw
V zwróci  si  do kanclerza Rzeszy o ich u askawienie Adolf Hitler zadecydowa
by kar  mierci wymierzon  Szwedom zamieni  na kar  wi zienia. Po
intensywnych negocjacjach na najwy szym szczeblu, odbywaj cych si  bez
wiedzy opinii publicznej, Szwedzi zostali wypuszczeni na wolno , wed ug
przypuszczenia S. Ekdahla najprawdopodobniej w zamian za eksport szwedzkich
o ysk, przeznaczonych na potrzeby armii niemieckiej. Zamieszani i

zaaresztowani w tej sprawie Polacy zostali natomiast w wi kszo ci przypadków
poddani ostrym przes uchaniom i skazani na wi zienie, obóz koncentracyjny lub
mier  (s. 146).

Autor artyku u badaj c ten problem, po przeprowadzeniu obszernej
kwerendy w archiwum politycznym ministerstwa spraw zagranicznych w
Berlinie, da   pewien wgl d w gr  polityczn , która rozgrywa a si  wtedy za
kulisami, zw aszcza pomi dzy Joachimem Ribbentroppem a Heinrichem
Himmlerem. Do swojego artyku u do czy  S. Ekdahl pi  kserokopii
korespondencji w tej sprawie pomi dzy stron  szwedzk  i niemieck
(s. 138- 145).

Z kolei Wirginia Bogatic w artykule pt: „Polska medborgeres
repatriering och kontakterna mellan de polska regeringarna och den svenska
regeringen 1944–1947” – „Repatriacja polskich obywateli i kontakty mi dzy
rz dami Polski i Szwecji w latach 1944–1947” zaj a si  zagadnieniem
repatriacji Polaków z zagranicy w kontek cie poczyna  „rz du warszawskiego” i
„rz du londy skiego”.  Wskaza a, e polski rz d proradziecki w stanowczy
sposób usi owa  przekonywa  tak poszczególnych ludzi, jak i w adze innych
krajów o swojej wy czno ci na reprezentowanie interesów Polski i stara  si  by
uznanym jako strona w rokowaniach, gdzie by a poruszana repatriacja polskich
obywateli. Tymczasem rz d RP w Londynie równie stanowczo si  temu
sprzeciwia , nawo uj c polskich obywateli do pozostania na emigracji, aby tym
samym zaprotestowa  przeciw rosn cym wp ywom w adzy radzieckiej w Polsce.
Rz d szwedzki by  wiadomy tych tar . W. Bogatic wskaza a przy tym na
zbie no  pomi dzy tym, e szwedzkie w adze jesieni  1945 r. organizowa y
transporty dla powracaj cych Polek i Polaków, a jednocze nie szwedzcy politycy
zacz li my le  o nawi zaniu stosunków handlowych z Polsk . Autorka artyku u
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podkre li a, e mo na uzna  za du e niepowodzenie dla rz du polskiego w
Warszawie, e tak du o polskich obywateli nie powróci o do Kraju.

Autorka stwierdzi a te , e akcja uratowania z hitlerowskich obozów,
pomoc przy repatriacji oraz gotowo  przyj cia tych, którzy chcieli pozosta ,
sta a si  nici  przewodni  w powstaniu polsko – szwedzkich kontaktów oraz
dowodem na szwedzk  otwarto  i przyja  dla Polski i jej obywateli
(s. 174-  175).

W artykule pt: „Polskie uchod stwo niepodleg o ciowe w Norwegii i
jego wsparcie dla opozycji demokratycznej w PRL w latach 1945–1989”
Boles aw Hajduk opisa  szeroko pomoc polskich organizacji
niepodleg o ciowych w Norwegii dla Polaków w Kraju. Dzia alno  t
prowadzi a przede wszystkim „Solidarno  Norwesko – Polska”, Polsko –
Norweskie Towarzystwo Kulturalne „Kultura”, Fundacja Charytatywna na Rzecz
Polski i rodowisko pisma „Kronika”. W ca ym okresie lat 1945–1989
organizacje uchod cze w Norwegii w ró nej formie w cza y si  w pomoc,
pocz tkowo dla nap ywaj cych do niej emigrantów polskich, a nast pnie
opozycji demokratycznej w PRL (s. 182-194). Istnia y trzy formy tego
zaanga owania: w zakresie informacyjno - propagandowym, politycznym i
materialnym. Niezaprzeczalnym osi gni ciem dzia aj cych w Norwegii polskich
organizacji uchod czych by o uzasadnienie i upowszechnienie idei opozycji
demokratycznej w PRL na terenie Norwegii oraz spowodowanie ich akceptacji
przez du  cz  spo ecze stwa norweskiego. Nie mniejsze znaczenie, zdaniem
autora tekstu, mia a bezpo rednia pomoc finansowa oraz rzeczowa, w postaci
przesy ek sprz tu poligraficznego, papieru, ywno ci, lekarstw i odzie y (s. 194-
195). Swój artyku  B. Hajduk opatrzy  dwunastoma rycinami, zwi zanymi
g ównie z ruchem solidarno ciowym (s. 198-202).

Wspó czesny problem to samo ci narodowej poruszy a Magdalena muda
– Trzebiatowska w artykule pt: „Kulturell schizofreni och „en begåvad
copywriter med kuk i namnet” som blivit författare” – „Kulturowa schizofrenia i
uzdolniony copywriter z k opotliwym nazwiskiem, który zosta  pisarzem. O
Zbigniewie Kuklarzu i jego rozprawie z polskim dziedzictwem”. Zbigniew
Kuklarz to pseudonim autora, którego dwie powie ci „Hjälp, jag heter Zbigniew”
(2005) i „Anteckninger från liten Fiat (2008), ukaza y si  w wydawnictwie
Bonniers.

Operuj c karykatur  i stereotypem Kuklarz porusza w nich problem
zawieszenia pomi dzy dwoma kulturami i poszukiwanie w asnej to samo ci:
Zbigniew od dzieci stwa pragn  pozby  si  ci cego mu balastu polsko ci i
wtopi  w szwedzkie spo ecze stwo; bohater drugiej powie ci – Piotr chce by
dumny z kraju przodków, ale patrzy na niego oczami m odego Szweda, z
mieszanin  wy szo ci i pob a liwego rozbawienia (s. 227-229). W zbiorowym
portrecie Polaków w pierwszej powie ci dominuj  cechy negatywne Polonii
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szwedzkiej, drug  za  szwedzcy czytelnicy traktuj  jako reporterski zapis
podró y „przez ostatnie dni komunizmu” (lato 1989 r.), (s. 229-230).

Ko cz c swój artyku  M. muda – Trzebiatowska stwierdza, e Zbigniew
Kuklarz jest bezsprzecznie cz ci  szwedzkiego zjawiska kulturowego – popytu
na literatur  tworzon  przez pisarzy o imigracyjnych korzeniach, a jego
twórczo  interesuj c  prób  po czenia perspektywy obserwatora i uczestnika.
Przestrzega te , e nie powinno si  zbyt pochopnie kreowa  autora (o wulgarnym
wyd wi ku jego nazwiska w j zyku szwedzkim) na cznika pomi dzy polsk  a
szwedzk  kultur  (s. 231).

Publikacj  pt: „Polsk skandinaviska möten” – „Spotkania polsko –
skandynawskie” zamyka artyku  redaktora ksi ki – Barbary Törnquist – Plewy
pt: „Peter Johnsson – en kulturtranslator mellan Sverige och Polen. En analys av
en levnadsberättelse” – „Peter Johnsson – po rednik mi dzy kultur  szwedzk  a
polsk . Analiza narracyjna wywiadu o charakterze biograficznym”. Autorka
postawi a przed artyku em dwa cele. Po pierwsze – zapoznanie czytelnika z
yciem i prac  Petera Johnssona, dziennikarza i historyka, który przez wiele lat

pisa  artyku y o Polsce i wyda  trzy wa ne ksi ki o historii Polski: Polen i
Europa. En resa i historia 966–2005 (2005), Polen i historien (2009) oraz Stalins
mord i Katy  och dess historiska efterspel 1940–2010 (2010). Po drugie – analiza
ycia i pracy Petera Johnssona z zamiarem znalezienia odpowiedzi m.in. na

pytanie: Jak kszta tuje si  to samo  po rednika mi dzy kulturami ? (s. 259).
Artyku  stanowi studium przypadku („casus study”) i oparty jest na

metodzie biograficznej stosowanej w socjologii i antropologii kulturowej.
G ównym ród em dla autorki artyku u by  wywiad z Peterem Johnssonem o
charakterze biograficznym i wspomnieniowym (tzw. „life story interview”),
poddany nast pnie analizie narracyjnej. Analiza zosta a skoncentrowana g ównie
na relacjach to samo ciowych w yciu Petera Johnssona (s. 259).

Zainteresowania Polsk  u Petera Johnssona zrodzi o si  z jego
zainteresowa  politycznych, gdy w latach siedemdziesi tych XX w. je dzi  do
Europy Wschodniej by wspiera  opozycj  przeciwko panuj cym tam re imom
komunistycznym. Bra  aktywny udzia  w organizacji przemytu do Polski
wydawnictw antyre ymowych i sprz tu poligraficznego dla opozycji.
Dzia alno  t  kontynuowa  w latach 1980–1989, ale wspó pracowa  g ównie z
organizacjami ko cielnymi. W 1982 r. o eni  si  z Polk  i osiad  oraz za o y
rodzin  w Polsce. Utrzymywa  si  jako korespondent zagraniczny („free lana”)
raportuj cy ze Wschodniej Europy dla prasy, radia i telewizji w Skandynawii. Na
pocz tku XXI w. odda  si  pasji historii i pisaniu ksi ek o charakterze
historycznym (s. 260).

Analizuj c wywiad z Peterem Johnssonem autorka wy owi a takie cechy
po rednika kulturowego, jak: ciekawo  wiata i innych ludzi, odwaga i ch
prze ycia przygody, a przede wszystkim twórcza pasja – potrzeba opowiadania,
pisania i szerzenia wiedzy z chocia by cieniem nadziei, e twórca mo e w jaki
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sposób zmieni  wiat. Barbara Törnquist – Plewa konkluduje przy tym, e w roli
po rednika mi dzy kulturami potrzebne jest równie  emocjonalne
zaanga owanie w kultur , któr  chce si  przekaza . Empatia dla ludzi i losów
Polski jest wyra nie widoczna w dzie ach Petera Johnssona (s. 260).

Ksi k  ko cz  biogramy autorów artyku ów. W sumie publikacja
stanowi cenny wk ad w pi miennictwo naukowe o historycznych i
wspó czesnych relacjach mi dzy Polsk  a Skandynawi .

El bieta Later Chody owa



„Studia Polonijne”, tom 31, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Paw a II,
O rodek Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem Polonijnym KUL,

Lublin 2010, ss. 247, ISSN 0137-5210

Recenzowany tom posiada struktur  analogiczn  do poprzednich,
sk adaj c  si  z artyku ów, kroniki i recenzji. W dziale pierwszym
zamieszczonych zosta o dwana cie artyku ów o zró nicowanej, ciekawej
tematyce. W równej liczbie, tj po sze  z nich omawia: 1) problemy polonijnej
opieki duszpasterskiej i Ko cio a, 2) przesz o ci i wspó czesnych problemów
Polonii i emigracji.

Jako pierwszy zamieszczony zosta  artyku ów, a w a ciwie jego druga
cz , Agnieszki Gr dzik-Radziak, Polskie zespo y i chóry na wspó czesnej
Bia orusi (po 1989 r.). Geneza, dzia alno , dorobek, problemy, perspektywy.
Pierwsza cz  ukaza a si  w „Studiach Polonijnych” t. 29 z 2008 r.

Autorka omówi a kolejno dzia alno  chórów w uj ciu historycznym w
takich miastach, jak Nie wie , Wo kowysk, Baranowicze, S onim, Brze  i
innych. W ko cowej cz ci tekstu w formie tabeli zestawi a wszystkie chóry
liczbie 101, powsta e i funkcjonuj ce w ród polskiej mniejszo ci narodowej na
Bia orusi w latach 1985–2003. Wnioski wynikaj ce z omawianego zagadnienia
w uj ciu problemowym sformu owa a w zako czeniu. Artyku  zosta  napisany z
du  wnikliwo ci , jego warto  poznawcza wynika z wykorzystanych róde ,
tak e archiwalnych.

Autor kolejnego artyku u, ksi dz Józef Szyma ski omówi  problemy
opieki duszpasterskiej nad Polakami w Finlandii od 1770 r. do 2008 r.
Wykorzystuj c reprezentatywne ród a archiwalne oraz dotychczasowe
publikacje zwarte i artyku y, precyzyjnie scharakteryzowa  podj te zagadnienia
jako proces spo eczny w d u szym okresie. Omówi  rol  Ko cio a i jego
duszpasterzy, cenne s  notki biograficzne ksi y, którzy po wi cali si  w
pe nieniu swej misji. Autor nie pomin  scharakteryzowania dzia alno ci sióstr ze
Zgromadzenia Naj wi tszego Serca Jezusowego, wspomagaj cych prac
duszpasterzy. Ciekawe poznawczo dla wspó czesnego czytelnika b d  zw aszcza
informacje o sytuacji Polonii fi skiej, o szacunkowo okre lanej liczbie mi dzy 3
a 5 tys. osób, w pierwszych latach XXI w.

Podobne zagadnienie podj  Marian Brudzisz, omawiaj c dzia alno
duszpastersk  Redemptorystów w okresie od 1939 r. do 1990 r. w ród
mniejszo ci polskiej w republikach radzieckiej, litewskiej i bia oruskiej. Swoje
badania osadzi  g boko na tle historii politycznej, gospodarczej i spo ecznej
tych e republik. Dramatycznie przebiega y losy mieszka ców zw aszcza
w latach okupacji radzieckiej i niemieckiej. Nie by y one askawe ani dla
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Polaków, ani dla ydów i mieszka ców innych narodowo ci. Autor niezwykle
starannie zrekonstruowa  prac  duszpasterzy Ko cio a, zakonników, ich ycie
i walk  z wieloma przeciwno ciami.

W du ym stopniu zbie no  problemow  z omówionymi wy ej tekstami
wykazuje artyku  kolejny, autorstwa Paw a Zaj ca, zatytu owany: W s u bie
Polakom na Wschodzie i Zachodzie Europy. Przyczynki do biografii lat
wojennych Karola i Wilhelma Kubszów. Szczególnie cenne poznawczo s  te
cz ci artyku u, które omawiaj  mniej dot d znane fakty z ycia obu braci. Autor
wykorzysta  prawdopodobnie wszystkie opublikowane na ich temat artyku y,
szkice i wspomnienia. Si gn  do róde  archiwalnych, dzi ki czemu móg  poda
nowe informacj  biograficzne, niektóre wcze niej znane dopracowa
i zdemitologizowa . Starszy z braci Wilhelm urodzony przed pierwsz  wojn
wiatow  w Gliwicach, po uko czeniu ni szego seminarium duchownego, zosta

przyj ty w 1936 r. do stanu kap a skiego. Od sierpnia 1939 r. pe ni  funkcj
prefekta szkolnego w diecezji pi skiej. Po wybuchu wojny, za wspó prac  ze
strukturami Armii Krajowej zosta  w 1942 r. aresztowany przez Niemców
i skazany na mier . Szcz liwie uda o mu si  ocali  ycie, by nast pnie poprzez
udzia  w oddzia ach radzieckich partyzantów trafi  do tworz cych si  po
uk adzie Sikorski – Majski z 30 lipca 1941 r. oddzia ów Armii Polskiej w ZSRR.
Dalsze jego losy, zrekonstruowane przez autora artyku u, cz  si
z dzia alno ci  Zwi zku Patriotów Polskich, ze s u b  w I Dywizji Wojska
Polskiego w Sielcach nad Ok , szlakiem bojowym od Lenino do Warszawy,
przymusow  dymisj  w styczniu 1945 r. z wojska, powojenn  egzystencj , a  po
kres ycia w 1978 r.

Równie ciekawie i w zró nicowany sposób, chocia  nie tak dramatyczny,
potoczy o si  ycie Karola Kubsza. By  mniej znany w latach PRL (mo e nawet
wcale?), a tak wiele zdzia a  dla Polonii francuskiej, w ród której pe ni  pos ug
duszpastersk . Bardzo ciekawe jest podsumowuj ce zako czenie artyku u
(„osobliwo  rodziny Kubszów”, s. 115), a tak e za czone trzy listy,
autorstwa…Józefa Stalina i kardyna a Augusta Hlonda.

Nie mniej wa ne zagadnienie omówi  w sposób naukowy Pawe
Malendowicz, charakteryzuj c i oceniaj c funkcje rodków komunikacji
i informacji wykorzystywanych przez Ko ció  Rzymskokatolicki i Polski
Narodowy Ko ció  Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Analizie
zw aszcza biuletyny oraz inne rodki komunikowania (zw aszcza czasopisma
katolickie i wieckie), obu Ko cio ów. Wykaza , i  pe ni  one wa n  rol
w organizowaniu ycia spo eczno ci polonijnej. Artyku  osadzony zosta
w realiach polonijnych i ycia ameryka skiego, dzi ki wykorzystaniu przez
autora reprezentatywnych publikacji historycznych i socjologicznych.

W sposób niezwykle rzetelny scharakteryzowa  polskie szkolnictwo
w kontek cie misji Ko cio a Rzymskokatolickiego na Podolu w latach
1918–1939 autor kolejnego artyku u, Witalij Rosowski. Dotar  on do unikalnych
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róde  archiwalnych przechowywanych w centralnych placówkach ukrai skich
i polskich. Dzi ki temu móg  w sposób niezwykle dok adny zrekonstruowa
procesy spo eczne, jakie sta y si  udzia em polskiej ludno ci zamieszkuj cej
guberni  podolsk , która po 1921 r. znalaz a si  pod w adz  bolszewick .

Z nie mniejszym zainteresowaniem czytelnicy odbior  artyku  Paw a
Sieradzkiego na temat ycia i dzia alno ci karmelity ojca Anzelma G dka
(1884–1967) w kraju oraz w Rzymie, zw aszcza w latach drugiej wojny
wiatowej, Autor wykorzysta  zarówno opracowania jak i ród a archiwalne

polskie, polonijne i w oski, co samo przez si  okre la jako  tej publikacji.
Innymi zagadnieniami zaj li si  autorzy kolejnych artyku ów. I tak

S awomir otysz podj  si  scharakteryzowania wybranych sylwetek polskich
in ynierów, wynalazców, przemys owców w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
raczej mniej dot d znanych, a wi c z celowym pomini ciem Ralpha
Modjeskiego, Tadeusza Sendzimira czy Franka Piaseckiego. Niejako na
podstawie przestudiowania literatury polonijnej doszed  do wniosku, ze jej rol  w
„zakresie rozpoznania dziejów wynalazczo ci w ród Polonii ameryka skiej
nale y oceni  bardzo krytycznie” (s. 156). Wy ania si  wi c postulat
systematycznych studiów na temat zasygnalizowany w omawianym artykule.

W krótkim, ale ciekawie napisanym tek cie S awomir Zych omówi
dzieje Polonii kolumbijskiej. Nie by a do zbiorowo  liczna, w latach 1930–1938
wyemigrowa o do Kolumbii – jak pisze autor – jedynie 697 osób, w przewadze
polskich ydów. O rodkiem ich ycia spo ecznego i duchowego w tych latach, w
latach drugiej wojny wiatowej, oraz po niej do wspó czesno ci jest stolica kraju,
Bogota. Tu dzia a np. Stowarzyszenie Polaków w Kolumbii, a tak e pe ni cy
misj  polscy ksi a.

Z kolei Adam Balicki omówi  jak e aktualny problem podstaw prawnych
polskiej o wiaty na obczy nie i jej wpierania przez w adze pa stwowe. Postulaty,
jakie sformu owa  w podsumowaniu, s  nadal aktualne i nie powinny by
pomijane przez polskich polityków i dzia aczy spo ecznych.

Migracja Polaków do krajów Unii Europejskiej rodzi wiele problemów
pozytywnych, a tak e negatywnych. Te pierwsze wi  si  z mo liwo ci
zarobkowania, przesy ania pieni dzy do kraju, ze stabilizacj . Ale s  te  te
drugie, do których nale : mo liwe rozbicie rodzin oraz sieroctwo
pozostawionych bez opieki dzieci. Tym ostatnim zagadnieniem poruszona
zosta a autorka kolejnego artyku u, Dorota Gizicka, która podj a trud opisania,
w oparciu o literatur , wielu problemów trapi cych cz sto rodziny polskich
imigrantów.

Ciekawe informacje zgromadzi  w swoim artykule Daniel Kiper,
któremu uda o si  wydoby  szereg nowych informacji uzupe niaj cych biografi
kompozytora Henryka Warsa (1902–1977).

Ko cowe cz ci omawianego tomu zosta y po wi cone kronice
dzia alno ci Instytutu Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem Polonijnym
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku 2009 oraz na recenzje publikacji
zwartych. Jak wynika z kroniki, pi cioosobowym zespo em Instytutu kierowa
prof. Tomasz Panfil. W marcu 2009 r. mo na by o ogl da  wystaw  na temat
historii Zwi zku Polaków na Bia orusi, zorganizowan  w Kolegium
Norwidianum KUL. Jej wspó organizatorem by  pose  do Parlamentu
Europejskiego prof. Zbigniew Zaleski. Wystawa zosta a wcze niej
zaprezentowana w siedzibie w adz europejskich w Brukseli. Na dwudziestu
trzech planszach autorzy tego dzie a wyeksponowali nast puj ce bloki
tematyczne: Polacy w Bia orusi, Przestrzeganie praw mniejszo ci, Media,
Odrodzenie kultury i o wiaty, Odzyskanie to samo ci narodu. Tematyka i opis
fotografii na kolejnych planszach zrekonstruowa y dzieje Polaków na Bia orusi,
ukaza y przejawy dzia alno ci stowarzysze  spo ecznych, szkolnictwa, zespo ów
artystycznych, stowarzysze  kombatanckich, m odzie owych od czasów po
zawarciu traktatu ryskiego mi dzy Polsk  a sowieck  Rosj  (1922), do czasów
wspó czesnych. ycie mieszka ców narodowo ci polskiej w latach
mi dzywojennych by o nie do pozazdroszczenia, formalnie nadano im
obywatelstwo ZSRR. Ich to samo  narodowa przetrwa a dzi ki zachowaniu
polskich tradycji, dzi ki rodzinom oraz Ko cio owi Rzymskokatolickiemu. Po
obj ciu  w  ZSRR  przez  M.  Gorbaczowa  w  1985  r.  funkcji  szefa  partii
komunistycznej i wdro eniu przez niego reform spo ecznych, polska mniejszo
na Bia orusi rozpocz a proces odrodzenia. Jej losy wspó cze nie, mimo
niezwykle istotnych zmian, nie s  pomy lne na skutek panuj cego w tym kraju
re imu. Istniej  rozbie no ci w ród jej dzia aczy i przywódców, s  rozbici na
dwa zwi zki, co jest na r k  prezydentowi kraju. Rol  nie do przecenienia pe ni
prasa polska na Bia orusi, a zw aszcza „G os znad Niemna”, „Magazyn Polski”,
„Magazyn Polski na Uchod stwie”, „G os znad Niemna na Uchod stwie”.
Oficjalne stosunki dyplomatyczne mi dzy Polsk  a Bia orusi  nie wspomagaj
integracyjnie mniejszo ci polskiej, gdy  s  praktycznie zamro one przez
bia oruskiego dyktatora. W dzia alno ci stowarzysze  polskich w kraju naszego
wschodniego s siada dominuje walka o respektowanie przez w adze
konstytucyjnych praw obywateli.

Pracownicy Instytutu zrealizowali w 2009 r. szereg wyjazdów do
placówek naukowych krajowych i zagranicznych, realizuj c podj te cele
badawcze. Miejscami docelowymi bada  by y m.in.: Archiwum Archidiecezjalne
w Gnie nie i Poznaniu, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Pary u,
Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie. Na d u szy okres uda o si  wyjecha
pracownikom Instytutu do Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego
w Londynie.

Efekty dzia alno ci Instytutu pod wzgl dem prac opublikowanych s
okaza e. Wymieni  spo ród nich nale y przede wszystkim wydanie t. 30
„Studiów Polonijnych” oraz opracowanie zwarte o przesz o ci Kolbuszowej.
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Omawiany tom zamykaj  recenzje trzech ksi ek historycznych
angloj zycznych o przesz o ci Polaków na obczy nie.

Lubelski periodyk utrzymuje niezmiennie wysoki poziom naukowy,
z którym harmonizuje staranne opracowanie stylistyczne i estetyczne. Uzupe nia
systematycznie wiedz  o yciu i przemianach polskiej diaspory.

Sylwia opato, Marek Szczerbi ski
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Ksi ka-album, który wyda  Instytut Pami ci Narodowej w Warszawie
jest jedn  z cenniejszych publikacji, jakie ukaza y si  na temat okresu, gdy
Polaka by a pod okupacj  w latach 1939–1945.  Jej tre  to dzieje tworzenia
Armii Polskiej na Zachodzie po kampanii obronnej w 1939 r. i przeniesieniu
w adz pa stwowych na terytorium sojuszniczej Francji a nast pnie Wielkiej
Brytanii.

Szkic dziejów sk ada si  opisu polityczno-militarnego po o enia w adz i
o nierzy poza krajem autorstwa Anny Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, biogramu

autora fotografii Krzysztofa A.Tochmana oraz unikatowych fotografii z ycia
o nierzy, wykonanych przez prawnika i porucznika Wies awa Szpakowicza,

które zajmuj  ponad dwie cie stron. Fotografie obejmuj  czasokres od
pa dziernika 1939 r. we Francji (mobilizacja, ewakuacja) i odbudow  Polskich
Si  Zbrojnych wraz z formowaniem i szkoleniem 1Samodzielnej Brygady
Sadochronowej w Wielkiej Brytanii w 1942 r.

Przez losy oficera, wychowanego na polskich tradycjach, o narodowo-
patriotycznych pogl dach politycznych, walcz cego o wolno   narodu, wida
wyra nie duchowe rozterki braci o nierskiej. Z dala od stron ojczystych, od
rodzin i bliskich, w ród rozpolitykowanych wy szych oficerów, zdaniem naszego
bohatera  w  jeszcze  wi kszym stopniu  ani eli  przed  wojn  nie  by o  im atwo,  a
mieli przed sob  d ug  drog  do wolnej ojczyzny.

Ksi ka-album stanowi cenny dokument, który ilustruje postaw
pokolenia, które wpierw przyczyni o si  do odrodzenia Rzeczypospolitej (1918),
jej obrony przed bolszewikami (1920) oraz obrony niepodleg o ci ojczyzny
(1939) p ac c cz sto najwy sz  cen . Jednym z tych, którzy w drodze do Polski
polegli i spocz li na ziemi norweskiej, to w a nie porucznik Wies aw
Szpakowicz. Samolot „Halifaxa W 773”  z trzema „cichociemnymi” i za og
rozbi  si  ko o miejscowo ci Egersund w Norwegii, która sta a si  jego ziemsk
stanic .

Droga yciowa autora opublikowanych materia ów, udost pnionych
przez syna Jana Szpakowicza,  pokazuje obecnym pokoleniom Polaków, jak
nale y rozumie  postaw  obywatelsk , s u b  narodowi i ojczy nie.

Eugeniusz S. Kruszewski
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Niew tpliwie warto odnotowywa  interesuj ce polonica, a takim jest na
pewno ksi ka Oksany Storczaj, pracownika naukowego Instytutu Sztuki,
Folklorystyki i Etnologii w Kijowie, która przybli a histori  nauczania rysunku,
malarstwa i architektury oraz historii sztuki w Uniwersytecie Kijowskim im.
T. Szewczenki. Dok adniej sprawa wyja ni si  nieco pó niej, ale ju  na wst pie
wypada odnotowa , e autorka w o y a wiele trudu w przedstawienie tej kwestii,
poniewa  musia a skatalogowa  i opracowa  obszerny materia  archiwalny i
krytyczny. W wyniku tych stara  badaczki otrzymali my systematyczny ogl d i
obiektywn  ocen  wk adu wielu wybitnych uczonych w dzie o stworzenia na
pocz tek podstaw, a nast pnie systematycznego rozwoju historii sztuki, jako
dyscypliny naukowej, a zarazem kierunku wyk adanego na Uniwersytecie
Kijowskim od po owy lat 30. XIX w.

Zadanie, którego podj a si  badaczka, jest w du ej mierze nowatorskie.
Mam tu na uwadze fakt, e w badanich histori dzia alno ci Uniwersytetu
Kijowskiego, prowadzonych na Ukrainie, poza do  ogólnymi stwierdzeniami na
temat pocz tków uczelni, pomijano szerszy kontekst historyczny, a tak e wk ad
poszczególnych uczonych w to dzie o. Wiadomym jest, e zacz tek przysz ego
uniwersytetu stanowi a kadra oraz zasoby zgromadzone w Liceum
Krzemienieckim, które zamkni te zosta o po wybuchu Powstania
Listopadowego. Badaczka postawi a sobie zadanie przywo ania zapomnianych
nad Dnieprem, i nie tylko tam, nazwisk i faktów, które dla naszej opinii tak
naukowej, jak i czytelniczej s  istotne z uwagi na to, e w pracy musia y si
pojawi , ze zrozumia ych wzgl dów, nazwiska Polaków, którzy znale li si  w
Kijowie w wyniku decyzji podj tych przez rosyjskie w adze. Wi kszo  postaci
odnalezionych przez Storczaj w dokumentach archiwalnych jest nam znana, tym
niemniej bardzo skrupulatne i obiektywne podej cie badaczki do zadania, jakie
sobie postawi a, nale y odnotowa  z uznaniem. Mniej znanym jest natomiast
fakt, e podobnie jak z Liceum Krzemienieckim, post pi y w adze z Liceum
Bazylianów w Humaniu, które równie  zosta o wch oni te przez powstaj cy
uniwersytet.

Metodologicznie praca Storczaj pomy lana zosta a jako systematyczna
prezentacja wyników bada  w dwóch du ych rozdzia ach. W pierwszym procesu
tworzenia bazy potrzebnej do nauczania rysunku, malarstwa i architektury, a
nast pnie praktycznej realizacji zadania, natomiast w drugim historii sztuki, jako
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uniwersyteckiego przedmiotu oraz dyscypliny naukowej. W takim za o eniu nie
wypada szuka  adnych niespodzianek, natomiast autorce da o to mo liwo
pokazania, w porz dku chronologicznym, dzia alno ci konkretnych uczonych,
realizuj cych zadanie stworzenia i rozwoju w Kijowie o rodka zajmuj cego si
tak dydaktyk , jak te  badaniami z zakresu historii sztuki.

W wielkim pa stwie carów nie specjalnie spieszono si  z otwieraniem
nowych uniwersytetów. Po Moskiewskim i Petersburskim kolejnym by
Charkowski, a to dlatego, e „/…/   ,   

   I,     
 ”. („/…/ polscy dzia acze kulturalni, którzy mieli wielki

wp yw na Aleksandra I, aktywnie przeciwstawiali si  utworzeniu uniwersytetu na
Prawobrze nej Ukrainie”). (s. 6) Znany dobrze w Polsce fakt, e to w a nie
znakomite Liceum Krzemienieckie sta o si  „pierwowzorem”, jak pisze autorka,
przysz ego Uniwersytetu, nie jest wcale tak powszechny na Ukrainie. Badaczka
przytacza przy tej okazji jeszcze jeden istotny moment, a mianowicie, i  zamys
powo ania Uniwersytetu nale y czy  z utworzeniem du ego okr gu szkolnego,
który obejmowa  kilka ukrai skich guberni, a zatem nale a o przygotowa  kadr
pedagogów do obsadzenia stanowisk w szko ach. Zaskakiwa  mo e fakt, e w
tak pomy lanej uczelni od pocz tku nauczano rysunku, malarstwa i architektury.

Zamkni cie Liceum Krzemienieckiego i przeniesienie jego kadry do
Kijowa, dla wielu nauczycieli okaza o si  pocz tkiem ich naukowej kariery w
nowo otwartym Uniwersytecie. Jednym z nich by  Bonawentura Klembowski
(1795–1888) (u Storczaj jego nazwisko zapisane zosta o jako K embowski). Ten
znany malarz i pedagog znakomicie wywi za  si  z zadania, jakie postawi y
przed nim w adze uczelni. Do posady wyk adowcy rysunku malarstwa i
architektury pretendowa  wtedy jeszcze jeden Polak, Seweryn Oleszczy ski.
Wybór pad  na pierwszego z nich, poniewa  posiada  on lepsze przygotowanie
zawodowe. Uczy  si  w Krzemie cu u Józefa Pitschmanna, a nast pnie w Wilnie
u Jana Rustema. Architektur  studiowa  w Paryskiej Ecole des Beaux-Arts.
Nauk  kontynuowa , a zarazem prowadzi  badania równie  w Rzymie, Londynie
i Wiedniu.

W Kijowie zamieszka  w 1833 r., kiedy prac  podejmowali tam tacy
uczeni jak historyk M. Maksymowicz, botanik B. Besser czy brat poety Adama,
Aleksander Mickiewicz, znawca prawa cywilnego i rzymskiego. Klembowski
zyska  uznanie przede wszystkim jako portrecista. Jest autorem ponad 500
obrazów. Jego dzie em jest te  uniwersytecki katalog, w którym znalaz o si
wszystko to, co zosta o przej te ze zbiorów krzemienieckich i huma skich. Na
karierze i dzia alno ci Klembowskiego negatywnie odbi a si  tzw. „sprawa
Konarskiego”. Jej rezultatem by o te  m.in. zamkni cie na rok Uniwersytetu
(s. 36).

Kijowskie rodowisko ludzi nauki i sztuki tworzyli w tym czasie
przybysze z ró nych stron Rosji oraz tzw. miejscowi, w ród których byli Polacy,
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Ukrai cy, Rosjanie i przedstawiciele innych narodów. Jednym z nich by  Kapiton
Paw ow, zwi zany wcze niej z Gimnazjum Nie y skim ksi cia Bezborodki. Los
tej szko y okaza  si  podobny do historii Liceum Krzemienieckiego, poniewa  za
odwag  g oszenia przez niektórych wyk adowców mia ych pogl dów zosta o
ono zamienione na szko  o profilu przyrodniczym. (s. 39) Nie mo na przy tej
okazji nie wspomnie , e absolwentami Gimnazjum byli tacy znakomici twórcy
jak M. Gogol czy zas u eni dla kultury ukrai skiej bracia Hrebinkowie.

Paw ow kontynuowa  dzie o Klembowskiego i, co istotne, wykszta ci
kilku znanych malarzy. W ród jego uczniów byli te  oczywi cie Polacy. Za
znacz cy wk ad tego malarza i nauczyciela w badania historii sztuki uzna  trzeba
stworzenie obszernej dokumentacji drewnianej architektury na Ukrainie,
szczególnie cerkwi. Jest to kolejna po Klembowskim zas u ona posta  w dziele
tworzenia podwalin historii sztuki w Uniwersytecie Kijowskim.

Wyk adowcy rysunku, malarstwa i architektury zmieniali si  do  cz sto.
Po kilku latach pracy Paw owa, jego miejsce zaj  Gabriel (Hawry o) Wa ko.
Ciekawe, e jego kontrkandydatem by  Napoleon Bujalski, „  

” (urodzony w zachodnich guberniach), jak odnotowano w
dokumentach uczelni. Nie to jednak zadecydowa o o odrzuceniu jego pro by,
lecz fakt, e nie posiada  on dyplomu Petersburskiej Akademii Sztuk Pi knych.
Takim dyplomem musieli si  okaza  wszyscy staraj cy si  o to stanowisko.
Bujalski nie podda  si  i otworzy  w Kijowie Publiczn  Metodyczn  Szko
Malarstwa, która czas jaki  funkcjonowa a w tym mie cie. Nie mo na równie
nie wspomnie  o jeszcze jednej osobie zainteresowanej prac  w Uniwersytecie, a
mianowicie Tarasie Szewczence. Posiada  on wspomniany i potrzebny
dokument, ale w pozytywnym, jak si  wydawa o, zako czeniu jego stara  o
posad  przeszkodzi o wykrycie przez policj  Towarzystwa w. Cyryla i
Metodego, co dla poety zako czy o si  wcieleniem go na dziesi  lat „w
so daty”.

Dzia alno  Wa ki na tym stanowisku doprowadzi a m.in. do
zgromadzenia w bibliotece uniwersyteckiej tak bogatego zbioru sztuki
europejskiej, e korzystaj cy z niego mieli mo liwo  zapoznania si  z
reprezentatywnymi dla niej eksponatami.

Pierwszy rozdzia , prezentuj cy osoby zas u one w dziele tworzenia
kijowskiej szko y rysunku, malarstwa i architektury oraz historii sztuki zamyka
sylwetka Franciszka Miechowicza, „znanego ukrai skiego architekta polskiego
pochodzenia”. (s. 88) Dzi ki pracy tego znakomitego projektanta powsta y w
Kijowie m.in. takie budowle jak Ko ció  Aleksandryjski, zbudowany przez
Polaków jako „votum za zwyci stwo w wojnie z Napoleonem”. Znacz cy jest te
udzia  Miechowicza w zaprojektowaniu budynku Uniwersytetu Kijowskiego.
Pracami ca ego zespo u architektów kierowa  A. Beretti. To w a nie ojciec i syn,
Wincenty i Aleksander Beretti, kontynuowali dokonania swoich poprzedników
do roku 1924, tzn. do ko ca okresu, który interesuje badaczk .
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Rozdzia  drugi pracy pokazuje dzieje historii sztuki jako dyscypliny
naukowej oraz przedmiotu wyk adanego na Uniwersytecie Kijowskim. Pierwsza
Katedra Historii Sztuki w Rosji powsta a w Uniwersytecie Moskiewskim w
1857 r. W Kijowie sta o si  to w 1875 r., a w Charkowie dopiero w 1896 r. By  to
wa ny moment dla Uniwersytetu i rozwoju tej dziedziny nauki na Ukrainie.
Nale y pami ta , e w adze carskie mocno ogranicza y rozwój dyscyplin, które
mog yby w jakim  stopniu podwa a  rosyjsko  tej czy innej cz ci imperium.
W przypadku Ukrainy by  to moment szczególnie dra liwy.

A eby katedra mog a rozpocz  swoj  naukowo-dydaktyczn
dzia alno , nale a o stworzy  odpowiedni  baz  w postaci muzeum i
eksponatów, m.in. rysunków, malarstwa, rze by, starodruków, ikon, odlewów
gipsowych i rze b. Zajmowa o si  tym kilku wybitnych znawców sztuki, z
których pierwszym by  P aton Paw ow (1823-1895). Autorka akcentuje jego
doskona e, europejskie przygotowanie do tego zadania, poniewa  studiowa  on i
odby  sta e w kilku znakomitych uniwersytetach i muzeach. Odnotowuje ona
jego pobyt m.in. w Krakowie. Wyk ady Paw owa obejmowa y histori  sztuki od
staro ytno ci do czasów wspó czesnych. Badaczka podkre la przekonanie
uczonego i zgadza si  z nim, e sztuk  nale y czy  z „duchem narodu i kultur
ludow ”. To dlatego wyró nia  Paw ow ukrai ski barok, jako kierunek w sztuce,
który, jak wiadomo, w Rosji nie zaistnia  w ogóle. Za jego najwi ksze dzie o
nale y uzna  utworzenie w 1848 r. Muzeum Sztuk Pi knych w Kijowie.

Godny podkre lenia jest charakterystyczny, jak s dz , moment, e
w adze uczelni wraz z w adzami guberni, bardzo starannie typowa y przysz ych
pracowników Uniwersytetu. Trzeba zarazem odnotowa , e w zasadzie nie
kierowano si  wzgl dami pozamerytorycznymi. Tak wygl da to w przypadku
osób, które zajmowa y si  nauczaniem rysunku, malarstwa, architektury i historii
sztuki. Czy by o tak równie  w przypadku innych specjalno ci?– nie potrafimy
na to odpowiedzie  na podstawie materia u zawartego w pracy. Za przyk ad
takiego post powania w adz mo e s u y  przypadek Adriana Prachowa, który
urodzi  si  niedaleko Mohylewa na Bia orusi. O tym, e zosta  wyk adowc
historii sztuki zdecydowa o oczywi cie jego przygotowanie zawodowe.
Studiowa  w Petersburgu, odby  te  sta e w Europie Zachodniej, co pozwoli o
mu zdoby  gruntowna wiedz  w dziedzinie sztuki staro ytnej. Interesowa  si  te
sztuk  starorusk . Bada  freski Soboru w. Zofii w Kijowie oraz innych
wspania ych budowli nie tylko w tym mie cie. Godzi si  równie  odnotowa , e
dzi ki postawie uczonych takich jak on, studenci Wydzia u Historyczno-
Filozoficznego w tamtych czasach otrzymywali „gruntowne wiadomo ci z
filologii klasycznej, historii, filozofii, literatury i sztuki” (s. 166).

Do grona wyk adowców historii sztuki i badaczy tej dyscypliny
naukowej w Uniwersytecie Kijowskim nale a  równie  Hryhorij (Grzegorz)
Paw ucki, „jeden z twórców narodowej szko y historii sztuki” (s. 171). Urodzi
si  w Kijowie, pochodzi  z rodziny inteligenckiej i, co ciekawe, uwa a  si  za
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ucznia urodzonego w Wilnie J. Ku akowskiego, wyk adowcy filologii klasycznej
i aciny. Mo liwe, e w a nie wyk ady tego uczonego wp yn y na
zainteresowanie si  Paw uckiego antycznym wiatem i jego kultur . By  nie
tylko badaczem ale te  gor cym propagatorem tego wiata. Przet umaczy  m.in.
Histori  sztuki francuskiego uczonego K. Bayeta. Jego wielkim i oryginalnym
dzie em sta y si Staro ytno ci Ukrainy, w których zebra  przyk ady architektury
cerkiewnej, drewnianej i murowanej, z kilku centralnych i zachodnich guberni
kraju. Trudno przeceni  warto  tego opracowania równie  dzi , tym bardziej, e
wiele z tych budowli nie przetrwa o do naszych czasów.

Zaskakuje fakt, e historia sztuki, jako przedmiot obowi zkowy,
nauczany by  wtedy w szko ach rednich. Sytuacja zmieni a si  diametralnie po
1917 r., kiedy na Ukrainie zamykano uniwersytety. Kijowski ju  w 1923 r.
dzia a  jako Instytut Ludowej O wiaty. Dzi ki takim uczonym jak Paw ucki, jego
koledzy oraz ich uczniowie, w momencie, kiedy nadesz y dla niej lepsze czasy,
sta a si  historia sztuki w pe ni samodzieln  dyscyplin  naukow . Dodatkowym
atutem ksi ki s  obszerne przypisy, przygotowane z ogromn  dba o ci  o fakty.
Mo na im wytkn  tylko drobne uchybienia w polskiej pisowni, wynikaj ce by
mo e z nieznajomo ci j zyka lub te  b d ce pochodn  przytaczania np.
fragmentów listów, które zachowa y pewien staropolski koloryt, czego nie
uwzgl dni a autorka. Trudniej natomiast wyt umaczy  brak rozró nienia „ ” i „l”
czy „c” i „ ”. Nie wp ywa to oczywi cie na ogóln , bardzo pozytywn  ocen
pracy. Takie niedopatrzenia pojawia y si  i pojawiaj  jeszcze, cho  ju  rzadziej,
w pracach autorów rosyjskich i ukrai skich, jak s dz , z takich w a nie
powodów.

Andrzej Ksenicz
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ISBN 978-1-904639-24-4

Przedstawiciele polskiej emigracji przebywaj cy w Londynie, nie jeden
raz udowodnili, e nigdy nie zapomnieli o swoich rodakach yj cych
w zniewolonej ojczy nie oraz, e wolno  i niepodleg o  kraju, narodu
i obywatela jest dla nich warto ci  najwy sz . Z kart recenzowanej ksi ki
wy ania si  godny uwagi obraz rodowiska polskich emigrantów, wspólnie
podejmuj cych walk  o sprawy polskie na zewn trz Kraju. Dzia ania te
wpisywa y si  w ide  realizacji wzmo onej polityki pomocowej wobec Polski po
wprowadzeniu stanu wojennego.

Autork  omawianej publikacji jest Joanna Py at, absolwentka i by a
doktorantka Uniwersytetu Szczeci skiego, wicedyrektor Instytutu Kultury
Europejskiej Polskiego Uniwersytetu Na Obczy nie w Londynie. Co jednak
istotniejsze, autorka bardzo silnie charytatywnie anga uje si  w dzia alno
spo eczn  na rzecz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W adys awa
Sikorskiego w Londynie.

Nic wi c dziwnego, e J. Py at po wi ci a swoj  publikacj
przedstawieniu polskiej aktywno ci Polaków na obczy nie, dzia aj cych pod
egid  apolitycznej, charytatywnej fundacji „Friends of Poland” w latach
1982–2009. Powo ana 8 stycznia 1982 r. w Londynie, z inicjatywy grupy
przyjació  i znajomych m.in. Krzysztofa Jaraczewskiego (wnuka gen. Józefa
Pi sudskiego), Krystyny Ko cia-Zbirohowskiej, Andrzeja Jaraczewskiego,
Wojciecha Fudakowskiego i innych, fundacja za priorytetowy cel stawia a sobie,
obok dzia alno ci opozycyjnej wzgl dem szerzonej komunistycznej propagandy
w brytyjskiej prasie i mediach, pomoc internowanym i ich rodzinom w czasie
stanu wojennego. Za  po transformacji ustrojowej po roku 1989 dzia alno
„Friends of Poland” skoncentrowa a si  na niesieniu pomocy Polakom
mieszkaj cym na przedwojennych Kresach Wschodnich.

Omawiana pozycja liczy 135 stron, z czego tekst w a ciwy zajmuje
oko o 50 z nich. Ca o  uzupe nia rozleg a baza dokumentacyjna w formie
kolorowych fotografii, raportów, sprawozda , korespondencji, ulotek i in.,
pozyskana z archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego
w Londynie. Konstrukcja ksi ki, zaopatrzona wst pem autorki, zawiera cztery
rozdzia y. Nast pnie Czytelnik ma do dyspozycji przejrzy cie sporz dzony spis
bibliograficzny oraz indeks nazwisk.

We wst pie autorka wyja nia motywy powstania i kierunki dzia ania
fundacji, nawi zuj c w tej kwestii do powo anego (równie  w Londynie) po
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kl sce powstania listopadowego „Literackiego Towarzystwa Przyjació  Polski”,
którego cz onkowie postawili sobie za cel podtrzymywanie zainteresowania dla
sprawy polskiej w spo ecze stwie angielskim, poprzez prowadzenie dzia alno ci
informacyjnej oraz wspomaganie emigrantów polskich. Pomimo, i  po
zako czeniu drugiej wojny wiatowej Towarzystwo zosta o zlikwidowane, to
nazwa wci  pozostawa a w sercach wielu Polaków i Brytyjczyków.

Jak sama autorka wskazuje, ponowne jej wykorzystanie w 1982 r. by o
niezwykle trafne. Nie tylko po to, by podkre li  charakter fundacji i cel jej
powstania, ale przede wszystkim aby zwróci  uwag  Brytyjczyków na los
Polaków. W rezultacie fundacja uzyska a nie tylko wsparcie brytyjskich
i mi dzynarodowych organizacji, ale tak e pomoc ze strony firm oraz osób
indywidualnych. W akcj  w czy y si  równie  niektóre organizacje polonijne,
m.in. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii i Zjednoczenie Polek.

Pocz wszy od pierwszego rozdzia u, autorka wspomina akcje
i demonstracje zorganizowane przeciwko re ymowi komunistycznemu, m.in.
akcj  Trzech Krzy y pod Ambasad  PRL, jako odpowied  na wprowadzenie
stanu wojennego w Polsce. Podkre laj c tym samym, e sukces tej i innych
demonstracji spowodowa  znaczne przy pieszenie i mobilizacj  dzia a
zmierzaj cych do powo ania legalnego stowarzyszenia wspieraj cego opozycj
w kraju poprzez pomoc internowanym i ich rodzinom. W ge cie spontanicznej
pomocy szeregi „Friends of Poland” zasili o wielu wolontariuszy, ochotników
i harcerzy, m.in. 34 dru yna im. Andrzeja Ma kowskiego, harcerki z dru yny
„Narew” z Wimbledon/Putney oraz 3 dru yna „B kitna” z Chiswick. Dzi ki ich
zaanga owaniu i ofiarnej pracy w szybkim czasie uda o si  pozyska  fundusze
i sponsorów, pomoc medyczn , ywno ciow  i rzeczow . W latach 1982-1986
zgromadzono ponad 50 tys. funtów (s. 14-15).

Dzia alno  fundacji zosta a równie  doceniona przez opozycyjne
rodowisko polityczne, czego wyrazem by  list skierowany do cz onków fundacji

przez przewodnicz cego NSZZ Solidarno  Lecha Wa s , o nast puj cej tre ci:
„Serdeczne podzi kowania tym, którzy w chwili potrzeby pami tali o nas i nie li
nam pomoc za po rednictwem »Friends of Poland«” (s. 19). Poruszaj c jednak to
zagadnienie, nie mo na pomin  równie  innych organizacji, dzia aj cych
w Wielkiej Brytanii, zaanga owanych w akcj  pomocow  na rzecz wsparcia
„Solidarno ci”, takich jak Fundusz Pomocy Krajowi, Medical Aid For Poland,
Polish Solidarity Compaign, Solidarity with Solidarity, Scottisch-Polish Fund in
West Barns and in Edinburgh i innych.

W latach dziewi dziesi tych XX w., po zmianach ustrojowych
zwi zanych z odzyskaniem przez Polsk  suwerenno ci, cz onkowie „Friends of
Poland”, kontynuuj c swoj  dzia alno , chcieli „ul y  w biedzie i chorobach
obywatelom polskim mieszkaj cym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom
pochodzenia polskiego mieszkaj cym poza jej obecn  granic  wschodni
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pa stwa polskiego” (s. 32). Pomoc otrzyma o wiele szpitali, szkó , parafii
i o rodków w kraju, na Litwie, Ukrainie i Bia orusi.

Wiosn  2009 r. fundacja zawiesi a swoj  dzia alno . Cz onkom „Friends
of Poland” nie zabrak o ch ci czy energii, lecz z uwagi na swój wiek zwyczajnie
nie starczy o im ju  si . W dniu 6 kwietnia 2009 r. w Ambasadzie RP
w Londynie odby a si  skromna uroczysto  wr czenia, w imieniu Prezydenta
RP, polskim i brytyjskim dzia aczom odznacze .

Zbieraj c materia y dokumentuj ce dzia alno  „Friends of Poland”,
autorka dotar a do wielu raportów, sprawozda , zestawie  finansowych, list
darczy ców, korespondencji, podzi kowa  i fotografii. Ca a ta dokumentacja
wykorzystana w ksi ce w znacznym stopniu wzbogaca jej walory poznawcze.

Mo na jedynie zg osi  uwag  odno nie u ytej w tre ci nieco zbyt du ej
czcionki i braku kursywy w przypisach, co oczywi cie jest kwesti  gustu – nam
osobi cie niezbyt podobaj  si  takie rozwi zania. Przede wszystkim osoby
odpowiadaj ce za redakcj  tekstu nie zadba y o odpowiedni  konstrukcj
przypisów, w nast pstwie czego ksi ka jest mniej przejrzysta.

 Nie zmienia to jednak opinii, i  pozycja ta jest niezwykle cenn  lektur .
Nie tylko ze wzgl du na rang  podj tej problematyki, ale równie  z uwagi na jej
charakter popularyzuj cy okre lon  wiedz  historyczn . Recenzowana pozycja
przyczynia si  bowiem do poszerzenia spo ecznej wiedzy o tym niezwykle
istotnym fragmencie historii dzia alno ci Polaków na obczy nie.

Alicja Kleczewska, Sylwia opato
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Szanowny Panie Doktorze,

na stronie Stowarzyszenia znalaz em elektroniczn  wersj  2. numeru "Przegl du
Polsko-Polonijnego". Czy wersja drukowana tak e si  ju  ukaza a? Je li nie,
uprzejmie prosz  o korekt  streszczenia mojego tekstu, gdy  w wersji
opracowanej przez Redakcj  pojawi y si  istotne b dy merytoryczne, ca kowicie
przek amuj ce charakter tekstu:

1. nie prowadzi em bada  socjologicznych, tylko etnograficzne badania
terenowe;

2. nie pos ugiwa em si  ankietami, tylko kwestionariuszem wywiadu;
3. nigdzie nie odnosz  si  do zainteresowa  moich rozmówców polsk

histori ;
4. nie orzekam o dwukulturowo ci podmiotów moich bada , wi c nie

mo e by  ona s owem kluczowym, proponuj  powrót do s owa
"polsko /Polishness" lub wykre lenie.

5. streszczenie angielskie zawiera o analogiczne b dy (oraz dodatkowo
b dne okre lenie "villages" - a badania prowadzi em tak e
w miastach);

6. W tytule angielskim b dnie figuruje "Lvov" zamiast powszechnie
przyj tej angielskiej wersji "Lviv".

Dodatkowo w tek cie g ównym, w przypisie 2 powinno by  "ten e" zamiast
"tam e", poniewa  odnosi si  to do J.J. Smolicza, a nie do dzie a wcze niej
cytowanego, dlatego w oryginale by o "idem").
Uwzgl dniaj c wymagan  obj to  streszcze , proponuj  ich poprawne
brzmienie (w za czeniu).
W przypadku, je li wersja drukowana jest ju  gotowa, uprzejmie prosz
o uwzgl dnienie tych zmian w erracie.

 Z powa aniem
Grzegorz Demel

Od Redakcji

Autora uprzejmie przepraszamy. Pope nione przez nas usterki zosta y
spowodowane terminem oddania tomu do druku, który musieli my dotrzyma .
Nie umniejszaj  one w niczym walorom Pa skiego artyku u.
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Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie”, we wspó pracy z innymi
stowarzyszeniami krajowymi i polonijnymi wyda o w 2012 r. nast puj ce prace
zwarte:

W nieustannej trosce o polsk  diaspor . Tom studiów historycznych
i politologicznych dedykowany Ksi dzu Arcybiskupowi Szczepanowi Weso emu,
pod redakcj  Romana Nira, Marka Szczerbi skiego i Krzysztofa Wasilewskiego,
Gorzów Wielkopolski 2012, ss. 481, ISBN 978-83-933510-1-5

Studia z dziejów harcerstwa na obczy nie (1912–1946), pod redakcj  Sylwii
opato, Leonarda Nowaka i Marka Szczerbi skiego, Gorzów Wielkopolski

2012, ss. 398, ISBN 978-83-933510-2-2

* * *

W przygotowaniu:

„Przegl d Polsko-Polonijny”, nr 4/2012, nr 5/2013

Studia z dziejów harcerstwa na obczy nie (1945–2012). Monografia i ród a.
Redakcja Roman Nir, Marek Szczerbi ski (Gorzów Wlkp. 2013)

* * *

Nades ane publikacje:

Bartosz Kaliski, Archidiecezja gnie nie ska w czasach komunizmu 1945–1980,
Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2012, ss. 422, ISBN 978-83-7383-552-8

Eugeniusz Guz, Pius XII. Nieznane w tki polskie, Wyd. Bellona, Warszawa
2012, ss. 295, ISBN 978-83-11-12328-1

Historyk wobec róde . Historiografia klasyczna i nowe propozycje
metodologiczne, praca zbiorowa pod redakcj  Jolanty Kolbuszewskiej i Rafa a
Stobieckiego, Wyd. Ibidem, Warszawa 2010, ss. 225, Wyd. ISBN 978-83-88679-
99-5

Anita Maksymowicz, Emigracja z pogranicza Brandenburgii, l ska i
Wielkopolski do Australii Po udniowej w latach 1838–1914, Wyd. Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, ss. 385, ISBN 978-83-7481-464-5
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Jacek Krzysztof Danel, Druga Wielka Emigracja 1945–1990. S ownik
biograficzny, Tom I A-F, Wyd. Oficyna Simonidis, Zamo  2011, ss. 663, ISBN
978-83-61893-56-1

Krzysztof Tyliszczak, Rola m odzie owych Kursów Loreto w duszpasterstwie
polonijnym w Europie Zachodniej, Wyd. „Bernardinum”, ss. 486, ISBN 978-83-
7823-062-5

Piotr Majer, Bezpiecze stwo wewn trzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku
do ko ca Polski Ludowej, Wyd. Wy szej Szko y Policji w Szczytnie, Szczytno
2012, ss. 462, ISBN 978-83-7462-287-316-2

„Studia Polonijne” T. 32, Lublin 2011, ss. 232, ISSN 0137-5210

„Studia Polonijne” T. 33, Lublin 2012, ss. 199, ISSN 0137-5210

* * *

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie” oraz redakcja „Przegl du
Polsko-Polonijnego” sk adaj  podzi kowanie Redaktorom, Wydawcom oraz
Zarz dowi Zwi zku Polaków we W oszech za systematyczne przysy anie
kolejnych numerów Biuletynu Informacyjnego „Polonia W oska”.
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