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Od Redakcji 

 

 

Wyjazdu Polaków z ojczyzny do różnych krajów na pewien okres lub na 

stałe trwają nieprzerwanie od końca XVIII w. do współczesności. 

Polityczną ich genezę sprzed 220 laty przyjmujemy ze zrozumieniem, 

gdyż trudno zachować obojętność wobec klęski powstania kościuszkowskiego i 

trzeciego rozbioru Polski. 

Trudniej zaakceptować emigrację współczesną, ekonomiczną, głównie 

młodych Polaków. Obchodzimy dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej bez dwóch milionów młodych rodaków, którzy opuścili ją po 2004 

roku i prawdopodobnie do niej nie wrócą. Emigracja trwa więc nadal, mimo iż 

korzystne zmiany w naszym kraju widać w każdym mieście i w każdej wsi. 

Proces emigracji jest więc wpisany w dzieje Polski i życie Polaków. Nie 

sposób znaleźć odpowiedzi czy i kiedy przestanie być polskim problemem. 

Redakcja „Przeglądu Polsko-Polonijnego” od pierwszego numeru 

realizuje ideę łącznego opisywania losów Polaków żyjących w kraju i na 

obczyźnie, gdyż są one złączone z historią Polski od ponad dwóch wieków. 

Współpraca z autorami, którzy podkreślają to założenie metodologiczne owocuje 

coraz ciekawszymi tekstami. 

Redakcja inicjuje sympozja naukowe o tematyce wykazującej wspólne 

znaczenie ważnych wydarzeń historycznych dla naszych rodaków niezależnie od 

miejsca ich zamieszkania. Stara się publikacjami zwartymi honorować dokonania 

wybitnych Polaków, którym one, jak zwłaszcza druga wojna światowa, 

podzieliła życie na etap w kraju i uchodźstwa poza nim. 

Redakcja ceni sobie szczególnie stałą współpracę z instytucjami 

naukowymi i stowarzyszeniami polskimi na obczyźnie. Udało się zrealizować 

wiele wspólnych zadań wydawniczych i badawczych z Polskim Towarzystwem 

Naukowym w Londynie, kiedy kierowali nim kolejno profesor Edward 

Szczepanie i profesor Stanisław Portalski. Od dłuższego czasu współpraca ta jest 

utrzymywana za pośrednictwem Krzysztofa Rowińskiego, redaktora naczelnego 

rocznika naukowego tego stowarzyszenia. 

Równie korzystna w sensie wyników organizacyjnych, naukowych i 

wydawniczych jest współpraca z Centralnym Archiwum Polonii w Orchard 

Lake, zwłaszcza w latach, gdy kierował nim ksiądz doktor Roman Nir, obecnie 

zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Polsko-Polonijnego”. 

Redakcja oraz liczne grono osób współpracujących z półrocznikiem doceniają 

Jego znaczącą rolę w zabezpieczaniu polskiego dziedzictwa kulturowego w USA 

oraz w badaniach dziejów Polski i Polaków. Podwójnym, bieżącym, numerem 

Redakcja pragnie uhonorować osobę Księdza Doktora Romana Nira w 75. lecie 

jego urodzin. 



From the Editorial Board 

 

 

            Poles have been immigrating to various countries since the late eighteenth 

century to the present. 

 

            It is more difficult to understand the contemporary immigration of mostly 

young Poles. We are celebrating ten years of Polish membership in the European 

Union without two million young compatriots who left after 2004 and probably 

will not return. Emigration still continues despite favorable changes in our 

country that can be seen in every town and village. 

 

           The process of immigration is thus inscribed in Polish history and life of 

the citizens. Unanswered remaines the question if and when the problem ceases 

to continue. The editors of the “Poland-Polonia Review” from the first number, 

embody the idea of describing the overall fate of the Poles living in the country 

and abroad. The cooperation with the authors who emphasize this assumption 

results in more and more interesting methodological texts. 

 

          Editors particularly appreciate the continued cooperation with scientific 

institutions and associations of the Polonia. We have managed to accomplish 

many events and research studies together with the Polish Scientific Society in 

London, when it was led by Professor Edward Stephen and Professor Stanisław 

Portalski. As for now this cooperation has been maintained by Krzysztof 

Rowiński, the scientific editor of the association. 

 

         Equally favorable results in terms of organizational, scientific and 

publishing cooperation we hold with the Central Archives of Polonia in Orchard 

Lake, especially in years when it was led by Father Dr. Roman Nir, currently 

deputy editor of the “Poland-Polonia Review” 

 

         Editors and a large group of people cooperating with our periodical 

appreciate his significant role in securing the Polish heritage in the U.S. and 

studies the history of Poland and Polish people. Thus, with the current number, 

the editors would like to honor the 75th anniversary of Father Dr. Roman Nir’s 

birth.



Sylwia Łopato, Marek Szczerbiński 

 

 

JUBILEUSZ KSIĘDZA DOKTORA ROMANA NIRA 

 

 

Współtwórca koncepcji „Przeglądu Polsko-Polonijnego”, zastępca 

redaktora naczelnego, ukończy w 2014 r. 50.lecie kapłaństwa, 40.lece pracy 

naukowej, a w 2015 r. 75.lecie urodzin. 

 

*** 

 

Dziękując za współpracę oraz gratulując życiowych osiągnięć, 

dedykujemy Jubilatowi niniejszy numer półrocznika. 

 

*** 

 

Przedstawiając w zarysie biografię Jubilata, urodzonego 22 stycznia 

w Praszce, miejscowości położonej nieopodal Częstochowy, przybliżmy jego 

działalność na drodze życiowej w Polsce, USA i ponownie w Polsce. 

Szkołę podstawową ukończył w Praszce, szkołę średnią w Gorzowie 

Śląskim. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Krakowie, w trakcie których przygotował pierwsze publikacje 

naukowe, opublikowane w półroczniku „Nasza Przyszłość”. 

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. biskupa Stefana Bareły w dniu 

17 maja 1964 r. w Częstochowie. Skierowany został do parafii Mstów, 

a następnie do pracy duszpasterskiej w Kalei. Po kolejnych dwóch latach udał się 

na studia historyczno-bibliotekoznawcze do Warszawy. Kontynuował także 

pracę duszpasterską w kościołach, m.in. w Miłosnej i Wilanowie. Po ukończeniu 

studiów w Akademii Teologii Katolickiej zaangażowany został do pracy 

w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

W związku z tym przeniósł się do Lublina, kontynuował badania 

z zakresu historii i organizacji bibliotek kościelnych. Realizował także wykłady 

z zakresu historii kultury i archiwistyki. Rozprawę doktorską obronił w 1974 r. 

Systematycznie realizował badania z zakresu archiwistyki wybranych 

problemów historii Kościoła i powszechnej, publikował kolejne rozprawy w 

renomowanych czasopismach uczelnianych oraz Instytutu Historii PAN. 

Nowy rozdział w życiu ks. Nira rozpoczął się w 1978 r. na skutek objęcia 

funkcji archiwisty w Zakładach Naukowych w Orchard Lake. Przebywając tam, 

ukierunkował swoje zainteresowania badawcze na problemy polonijne. Objął, 

obok innych obowiązków, funkcję dyrektora Centralnego Archiwum Polonii, 

zapoczątkowanego przez ks. Józefa Swastka. Poprzednik zostawił 
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nieuporządkowane zbiory, do ich przechowania nie było też odpowiedniego 

miejsca. Ksiądz Nir dostosował wyznaczone pomieszczenia do wymogów 

placówki gromadzącej, opracowującej i udostępniającej systematycznie 

uzupełnione zbiory. Centralne Archiwum Polonii dzięki jego pracy stało się 

profesjonalną placówką naukowo-badawczą, ze zbiorów której w następnych 

latach korzystali naukowych polonijni przybywający z Polski, jak też 

obcokrajowcy.  

Gromadzone zbiory ksiądz Nir przyporządkował do następujących 

działów semantycznych: 

1. Archiwum Szkół i Centrów w Orchard Lake 

2. Archiwum Polonii 

3. Dokumentacja polskich parafii 

4. Dokumentacja polskich organizacji 

5. Biografie 

6. Stare druki 

7. Polonica Americana 

8. Czasopisma polskie 

9. Kalendarze 

10. Zbiory specjalne 

11. Mikrofilmy 

12. Rękopisy biblioteczne, dysertacje 

13. Literatura genealogiczna 

14. Księgozbiór podręczny 

15. Materiały dotyczące Polski 

16. Kolekcje personalne 

17. Archiwum, Biblioteka i Muzeum 2 Korpusu PSZ na Zachodzie 

18. Muzeum, Archiwum i Biblioteka I Polskiej Dywizji Pancernej 

19. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Armii Krajowej 

20. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Lotników Polskich 

21. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Więźniów Politycznych 

22. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Związku Harcerstwa Polskiego 

23. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Związku Narodowego Polskiego 

24. Zbiory dra Edwarda Różańskiego 

25. Zbiory Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce 

26. Muzeum ks. Józefa Dąbrowskiego  

27. Muzeum sportu polonijnego 

28. Archiwum, Biblioteka i Muzeum pisarzy emigracyjnych 

29. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Stowarzyszenia Weteranów Armii 

Polskiej 

30. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Radia i Telewizji Polonijnej 

31. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Oświaty Polonijnej 

32. Muzeum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Detroit 
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33. Archiwum i Muzeum Inżynierów Polsko-Amerykańskich 

34. Archiwum i Muzeum NSZ Brygady Świętokrzyskiej 

35. Archiwum Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan Michigan 

36. Archiwum i Muzeum Junackich Szkół Kadeckich i Szkół Młodszych 

Ochotniczek w Palestynie. 

 

Ksiądz Nir, niezależnie od absorbujących czynności administracyjnych 

i organizacyjnych, prowadził badania z zakresu źródłoznawstwa. Efektem ich 

było opublikowanie w latach 1981–1988 na łamach „Dziennika Polskiego” 

(Detroit) serii kilkudziesięciu artykułów pod wspólnym tytułem Źródła do 

historii Polonii. Uzupełnianie systematycznie w następnych latach, zebrane 

w całość, ukazywały się w formie zwartej. Kontynuacja publikacji serii źródeł 

została wznowiona w następcy detroickiego dziennika, ukazującego się także 

w tym mieście „Tygodniku Świat Polski”.  

W 1981 r. ks. Nir wystosował apel do Polonii, wznawiany w kolejnych 

latach, o przekazywanie zbiorów osobistych, rodzinnych, stowarzyszeń 

i wszelkich instytucji polonijnych świeckich i kościelnych do Centralnego 

Archiwum Polonii w Orchard Lake. Apel poskutkował nadzwyczajnie, napływać 

zaczęły masowo dokumenty od stowarzyszeń polonijnych, materiały od osób 

prywatnych, roczniki prasy i archiwalia redakcji czasopism polonijnych. 

Zgłoszenia zamiaru przekazania daru ksiądz Nir potwierdzał osobiście. 

Najczęściej sam po nie wyjeżdżał do różnych miejscowości USA. Rezultatem 

tych wypraw były, obok dokumentów i źródeł, unikalne fotografie i eksponaty 

muzealne powiększające specjalistyczne działy zbiorów Centralnego Archiwum 

Polonii. Przez wszystkie lara pobytu w USA ten zasłużony archiwista i historyk 

opracowywał i porządkował zbiory, sporządzał inwentarze i katalogi. Pozyskiwał 

dla potrzeb rozwijającej się placówki archiwalno-muzealnej nowe pomieszczenia 

zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i udostępniania zbiorów. 

Na przełomie lat 1987/1988 rozpoczął, dzięki pozyskanemu od darczyńcy 

sprzętowi, komputeryzację zbiorów. W 1996 r. ksiądz Nir zainicjował 

wydawanie drukiem katalogów Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. 

Ich redagowanie wymagała wręcz benedyktyńskiej pracy i staranności, 

wystarczy powiedzieć, każdy z nich liczy po kilkaset stron druku. Niewiele 

archiwów amerykańskich czy polskich mogło poszczycić się tak 

zaawansowanymi publikacjami katalogowymi. Ksiądz Nir do przejścia na 

emeryturę wydał łącznie sześć tomów katalogowych. 

Wiele pracy przysparza udostępnianie zbiorów. Ksiądz Nir zna 

doskonale zagadnienia skomplikowanych dziejów Polonii w USA oraz w innych 

krajach, dlatego kierowanych jest do niego wiele pytań szczegółowych i próśb 

o kwerendę. Przysyłają je naukowcy, studenci, dziennikarze, różne instytucje 

polonijne i amerykańskie.  
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Ze zbiorów przechowywanych w Centralnym Archiwum Polonii, 

systematycznie uzupełnianiach, skorzystało do tej pory wielu histeryków, 

socjologów, polityków, badających problemy polonijne z instytucji naukowych 

polskich i amerykańskich. Ksiądz Nir zawsze serdecznie, udzielając 

wszechstronnej informacji i pomocy doradczej, przyjmował m.in. naukowców 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 

Opolskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz innych. Doradzał 

autorom przygotowywanych prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. 

Dzięki udostępnionym zasobom Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake 

napisanych zostało wiele cennych artykułów i pozycji zwartych. 

Ksiądz Nir, historyk Kościoła, Polski i Polonii, publikował swoje prace 

w specjalistycznych czasopismach naukowych wydawanych w USA, Kanadzie, 

Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W Polsce publikacje jego 

zamieszczone są m.in. w takich periodykach jak: „Archiwa, Biblioteki i Muzea 

Kościelne” (Lublin), „Przegląd Polonijny” (Kraków), „Collectanea Theologica” 

(Warszawa), „Przegląd Historyczny” (Warszawa), „Roczniki Biblioteczne” 

(Wrocław), „Studia Historyczne” (Kraków), „Zapiski Historyczne” (Toruń). Jego 

artykuły informacyjne i popularne zamieszczało wiele periodyków polonijnych, 

a zwłaszcza: „Czas” (Winnipeg), „Duszpasterz Polski Zagranicą” (Rzym), 

„Dziennik Związkowy” (Chicago), „Głos Polski” (Toronto), „Gwiazda Polarna” 

(Stevens Point), „Naród Polski” (Chicago), „Narodowiec” (Lens), „Nowy 

Dziennik” (Nowy Jork), „Straż” (Scranton), „Zgoda” (Chicago) i inne. 

Współpracował z prasą polonijną nie tylko jako autor. Od 1979 r. był redaktorem 

naczelnym „Biuletynu Centrum Jana Pawła II”, w latach 1980–1988 wchodził 

w skład redakcji „Dziennika Polskiego” (Detroit), w latach 1986–1992 był 

korespondentem „Gwiazdy Polarnej” (Stevens Point). 

Opracowywał hasła i biogramy z dziejów Polonii do Encyklopedii 

Katolickiej wydawanej przez KUL i Polskiego Słownika Biograficznego 

wydawanego przez Instytut Historii PAN w Krakowie.  

Bierze aktywny udział w działalności stowarzyszeń naukowych w USA 

i Polsce. Wygłaszał referaty na forum Polskiego Towarzystwa Genealogicznego 

Stanu Michigan. Uczestniczył w sympozjach organizowanych przez 

Stowarzyszenie Archiwistów Amerykańskich. Utrzymuje naukowe kontakty 

z bibliotekami polskimi w Londynie, Paryżu, Rapperswil.  

Wygłaszał referaty podczas spotkań w ramach Stałej Konferencji 

Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzi, które odbyły się 

w Rzymie (1993), Londynie (1994), Lublinie (1995), Wrocławie (1996), Paryżu 

(1997), Rzymie (1999) i Krakowie (2004). 

Wspomagał przesyłają publikacje w kraju niedostępne, dublety prasy, 

kserokopie źródeł Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym 

KUL, Katedrze Historii Najnowszej KUL. Temu pierwszemu przekazał obszerną 
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bazę źródłową do opracowywanego przez jego badaczy leksykonu parafii 

polskich w USA. Natomiast pracownicy tej drugiej instytucji kierowali do 

Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake studentów na badania związane 

z pracami magisterskimi. 

Jubilat należy do wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych, 

a w szczególności do: Towarzystwa Naukowego KUL, Polish American 

Historical Association, Society of American Archivists, Immigration History 

Research Center, The Kościuszko Foundation, Piłsudski Institute of America, 

Polish Genealogical Society of Michigan, Polish American Priests Association, 

Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie, Instytutu 

Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago.  

Jako kapłan włączył się od początku pobytu w USA do pracy 

duszpasterskiej wśród Polonii metropolii detroickiej. W latach 1980–1987 pełnił 

funkcję dyrektora „Dni Polskich”, tj. spotkań organizowanych w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca na terenie Polonijnych Zakładów Naukowych Seminarium 

Polskiego w Orchard Lake. Na program ich składały się nabożeństwa, homilie, 

okolicznościowe odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi ze środowisk 

polonijnych i przybyłych z Polski. Nabożeństwa w języku polskim, odbywane 

w Seminarium Polskim, celebrowane przez księdza Nira, transmitowało do rzesz 

innych radio polonijne. Przez 22 lata w każdy weekend i święta wyjeżdżał do 

odległej o 35 mil od Orchard Lake parafii w Wyandotte, gdzie sprawował 

kapłańską posługę. Utrzymywał kontakt z duchowieństwem archidiecezji 

detroickiej, włączając się w działalność stowarzyszenia polskich kapłanów. 

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Nira prałatem. Papieską nominację 

otrzymał z rąk abp. Stanisława Nowaka 13 października 2001 r. w Częstochowie. 

Ksiądz Nir powołany został na Alumna Honorowego i Ambasadora 

Polonijnych Zakładów Naukowych Seminarium Polskiego w Orchard Lake. 

Kardynał Józef Glemp delegował go w lipcu 1998 r. do Naczelnej 

Dyrekcji Archiwów Państwowych jako przedstawiciela Episkopatu Polski do 

spraw polskich archiwów poza granicami Polski. W 2001 r. powołany został 

w skład Rady Dziedzictwa Archiwalnego, której przewodniczył Ryszard 

Kaczorowski, były prezydent RP na uchodźstwie. 

Prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył w 1994 r. księdza Nira Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jubilat współpracował od 1997 r. z Radą Porozumiewawczą Badań nad 

Polonią z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Powstała ona z inicjatywy 

profesora Edwarda Szczepanika, premiera ostatniego rządu RP na uchodźstwie 

w Londynie. Profesor Szczepanik kierował Radą Porozumiewawczą do 2001 r., 

z jego inicjatywy odbyło się kilka konferencji naukowych, wydano cztery 

firmowane przez nią periodyki naukowe, ustanowiono honorową nagrodę „Za 

osiągnięcia w badaniach polonijnych”. Kapituła nagrody doceniła znaczący w tej 

dziedzinie dorobek księdza Nira i w 2000 r. przyznała mu ją, szczególnie za 
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publikacje z dziejów Polonii, archiwizowanie i katalogowanie zbiorów 

Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake.  

Jubilat systematycznie, aktywnie współpracuje z powstałym w 2003 r., 

w miejsce Rady Porozumiewawczej, Stworzeniem Naukowym „Polska 

w Świecie” w Gorzowie Wielkopolskim. Jest współautorem jej publikacji oraz 

organizowanych przez nią konferencji naukowych.  

W 2008 r. ksiądz Roman Nir przeszedł na emeryturę. Pozostał przez 

pewien czas w Orchard Lake, a następnie powrócił do Częstochowy, nie 

zmniejszając ani trochę aktywności naukowej. 
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WYKAZ PRAC OPUBLIKOWANYCH PRZEZ KS. DRA ROMANA NIRA 

ZA LATA 1971–2013 

 

 

1971 

 

1. Wkład protestantyzmu do kultury polskiej. (The contribution of 

Protestantism to the culture of Poland). Więź. R.14:1971 nr 1, s. 119–

122. 

2. Rec.: Studia Theologica Varsaviensia nr 1, 1970. Chrześcijanin 

w Świecie nr 10:1971, marzec – kwiecień, s. 100–103. 

3. Nieznane źródło do biografii Andrzeja Krzyckiego. (An unknown Source 

for the biography of Andrew Krzycki). Przegląd Historyczny. R.62:1971 

nr 2, s. 273–279. 

4. Rec.: Myśl Posoborowa w Polsce. Praca zbiorowa pod red. ks. J. 

Myśkowa. ATK Warszawa 1970, ss. 393. Homo Dei. R.40:1971 nr 

3(145), lipiec – wrzesień, s. 234–236. 

5. Rec.: Tolerancja Religijna, P. Skwarczyński. Szkice z dziejów reformacji 

w Europie środkowo-wschodniej, Londyn 1967. Chrześcijanin w 

Świecie. Nr 12:1971, lipiec – sierpień, s. 95–97. 

6. Bibliografia wyznaniowych czasopism i biuletynów wewnętrznych w 

Polsce. (A bibliography of denominational periodicals and bulletins 

Publisher in Poland). Chrześcijanin w Świecie. Nr 13:1971, wrzesień – 

październik, s. 85–93, tab. 

7. Rec.: Studia o Ojcu Maksymilianie Kolbe. Dzieło zbiorowe pod red. o. J. 

Romana Bara, ATK, Warszawa 1971, ss. 289. Colloquium Salutis. 

Wrocławskie Studia Teologiczne. T.3:1971, s. 285–287. 

 

1972 

 

8. Rec.: H. Rybus, Prymas Maciej Drzewicki 1503–1513, Warszawa 1968, 

ss. 260. Kwartalnik Historyczny. R.79:1972 nr 1, s. 166–168. 

9. Zakony w Polsce od XVI do XVIII wieku. (Religious Orders in Poland 

from the 16th to the 18th century). Więź. R.15:1972 nr 3, s. 103–110. 

10. Rec.: Wkład protestantyzmu do kultury polskiej. Praca zbiorowa, 

Warszawa 1970, ss. 200. Przegląd Historyczny. R.63:1972 z.1, s. 160–

163. 
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11. Rec.: K. Bihlmeyer, H. Tuchle, Historia Kościoła, Starożytność 

chrześcijańska, Warszawa 1971, ss. 448. Homo Dei. R.41:1972 nr 1(147) 

styczeń – marzec, s. 80. 

12. Adwentyzm. (Adventism). Więź. R.15:1972 nr 5, s. 130–134. 

13. Rec.: W. Gastpary, Historia Kościoła. Okres średniowieczny, Warszawa 

1969, ss. 151. Studia Historyczne. R.15:1972 nr 1(56), s. 133–135. 

14. Rec.: J. Alfaro, Teologia postępu ludzkiego, Warszawa 1971, ss. 141. 

Homo Dei. R.41:1972 nr 2(148), kwiecień – czerwiec, s. 157–158. 

15. Rec.: Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we 

Wrocławiu, oprac. W. Urban, Warszawa 1970, ss. 320. Śląski Kwartalnik 

Historyczny Sobótka. R.27:1972 nr 2, s. 354–355. 

16. Bibliografia bieżąca teologii i prawa kanonicznego. (A current 

Bibliography of theology and Canon Law). Zeszyty Naukowe 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. R.15:1972 nr 2, s. 67–69. 

17. Teologia Koranu. (Theology of the Koran). Więź. R.15:1972 nr 7/8, s. 

245–249. 

18. Rec. : Kościół w Polsce – wieki XVI–XVIII, t.2, Kraków 1970, ss. 1113, 

pod reakcją J. Kłoczowskiego. Nasza Przeszłość. T.37:1972 s.243–251. 

19. Rec.: Studia Pelplińskie, T.1, Pelplin 1970, ss. 206. Zapiski Historyczne. 

R.37:1972 z. 4, s. 171–172. 

20. Komunikat o bieżącej bibliografii teologii i prawa kanonicznego. (A 

Press release about a current bibliography of theology and Canon Law). 

Katecheta. R.16:1972 nr 3, s. 141. 

21. Rec.: P. Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska, Siedlce 

1971, ss. 383. Homo Dei. R.41:1972 z.4, s. 312–313. 

22. Rec.: Studia o Maksymilianie Kolbe, praca zbiorowa pod red. J. Bara, 

Warszawa 1971, ss. 289. Colloquium Salutis. T.3:1971, s. 285–287. 

23. Rec.: J. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, 

Warszawa 1971, ss. 185. Czasopismo Prawno-Historyczne. T.24:1972 

z.2, s. 238–240. 

24. Studia o Ojcu Maksymilianie. (Studies about Father Maximilian Kolbe). 

Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne. R.46:1972 nr 10–12, s. 283–

286. 

 

1973 

 

25. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Inauguracja roku akademickiego. (The 

Catholic University of Lublin – Inauguration of the academic year). 

Chrześcijanin w Świecie. Nr 21:1973, s. 73–75.  

26. Rec.: J. Wieteska, Katalog prałatów I kanoników prymasowskiej kapituły 

łowickiej, Warszawa 1971, ss. 238. Kwartalnik Historyczny. R.80:1973 

nr 1, s. 131–132. 



 23 

27. Rec.: C. Napiórkowski, Historia ruchu ekumenicznego, Lublin 1972, ss. 

176. Homo Dei. R.42:1973 nr 1, s. 76–77. 

28. Rec.: F. Woronowski, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 

1972, ss. 156. Homo Dei. R.42:1973 nr 2, s. 157–158. 

29. Rec.: W. Urban, Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym 

tysiącleciem 1815–1965, Rzym 1966, ss. 555. Nasza Przeszłość. 

T.38:1972, s. 251–255. 

30. Rec.: M. Zahajkiewicz, Msza Święta w Polsce przed soborem 

trydenckim w świetle rodzimych komentarzy, Warszawa 1972, ss. 332. 

Ruch Biblijny i Liturgiczny. R.26:1973 nr 1, s. 53–54. 

31. Atlas Historii Kościołów Chrześcijańskich.(An atlas of the histories of 

Christian Churches). Studia Historyczne. R.16:1973 z.2, s. 287–299. 

32. Nowy Periodyk Teologiczny. Poznańskie Studia Teologiczne, Poznań, 

1972, ss. 438. (A New periodical on theology. Theological Studies of 

Poznań). Chrześcijanin w Świecie. Nr 23/3:1973, maj – czerwiec, s. 108–

110. 

33. Rec.: J. Ochmański, Biskupstwo wileńskie w średniowieczu, Poznań 

1972, ss. 118. Nasza Przeszłość. T.39:1973, s. 233–237. 

34. Rec.: J. Sziling, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła 

katolickiego, Poznań 1970, ss. 306. Nasza Przeszłość. T.39:1973, s. 243–

247. 

35. Czasopisma teologiczne i filozoficzne w bibliotekach polskich, Warszaw 

1968, ss. 433. (Theological and philosophical periodicals in the libraries 

of Poland)). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. T.6:1973, s. 367–

369. 

36. Rec.: W. Szetelnicki, Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu w latach 

1945–1970, Roma 1970, ss. 244. Śląskie Studia Historyczno-

Teologiczne. T.6:1973, s. 362–365. 

37. Polskie bibliografie teologiczne. (Polish theological bibliographies). 

Colloquium Salutis. T.4:1972, s. 247–268. 

38. Polska bibliografia teologii i prawa kanonicznego za lata 1940–1970. (A 

Polish bibliography of theology and Canon Law from 1940 to 1970). 

Collectanea Theologica. R.43:1973 fasc. IV, s. 169–174. 

39. Przegląd bibliograficzny. Polska bibliografia za rok 1969. (A 

Bibliographical survey. Polish bibliography for 1969). Ateneum 

Kapłańskie. R.85:1973 z.2, s. 317. 

40. Rec.: A. Gwynn, R.N. Hadcock, Medieval religious houses Ireland, 

Londyn 1970, ss. 479. Nasza Przeszłość. T.40:1973, s. 251–257. 

41. Rec. : L. Grabowski, Ktedra Płocka, jej dzieje I zabytki, Płock 1970, ss. 

176. Miesięcznik Pasterski Płocki. R.58:1973 nr 11, s. 439–441. 

42. Kopernikana. Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne. R.47:1973 nr 12, 

s. 284–287. 
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43. Rec.: Poznańskie Studia Teologiczne, T.1:1972, ss. 438. Colloquium 

Salutis. T.5:1973, s. 267–269. 

 

1974 

 

44. Rec.: Studia Pelplińskie, T.2:1972, ss. 257. Zapiski Historyczne. 

R.39:1974 z.1, s. 111–113. 

45. Rec.: Acta Capituli Wratislaviensis 1500–1562. T.1, cz.1, cz.2. Koln 

1972, ss. 1000. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.29:1974 nr 1, 

s. 113–114. 

46. Rec.: L. Bieńkowski, J. Flaga, Z. Sułowski, Cartographie historique de la 

Pologne, Leiden 1971, ss. 205. Kwartalnik Historyczny. R.81:1974 nr 1, 

s. 221–224. 

47. Rec.: G. Nortier, Les bibliotheques medievales des abbayes Benedictines 

de Normandie, Paris 1971, ss. 252. Przegląd Historyczny. T.65:1974 z.2, 

s. 397–400. 

48. Międzynarodowa „Bibliografia Kartografii Kościelnej”. (An 

International “Bibliography of Church Cartography”. Studia Historyczne. 

R.17:1974 z.3(66), s. 489–497. 

49. Rec.: Les Lettres a Jean Calvin. De la Collection Sarrau, Paris 1972, 

ss.103. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T.19:1974, s. 212–214. 

50. Rec.: K. Górski, Łukasz Watzenrode życie i działalność polityczna, 

Wrocław 1973. Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1974 nr 3, s. 242–

249. 

51. Zagraniczne bibliografie teologiczne. Cz.1. (Theological bibliographies 

abroad. Part I. Colloquium Salutis. T.6:1974, s. 291–322. 

52. Rec.: A.P. Vlasto, The Entry of the Slaves into Christendom, Cambridge 

1970. Nasza Przeszłość. T.41:1974, s. 245–249. 

53. Rec.: R. Lill, Vatikanische Akten zur Geschichte des Deutschen 

Kulturkampfes. T.1. Tubungen 1970. Przegląd Historyczny. R.65:1974 

z.3, s. 570–571. 

54. Rec.: Handbuch der kirchlichen Katholisch – theologischen Bibliotheken 

in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin. F.R. Reichert. 

Trier 1972, ss. 108, mapa. Roczniki Biblioteczne. R.18:1974 z.1–2, s. 

549–552.  

 

1975 

 

55. Rec.: M. Stupperich, Osiander in Preussen 1549–1552. Berlin 1973, ss. 

402, 2 mapy. Komunikaty Mazursko-Warmińskie. 1975 nr 1(127), s. 

101–105. 
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56. Rec.: Protocullum visitationis archidiaconatus Pragensis Annie 1379–

1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem facta. Ed.I. 

Hlavecek. Praha 1973. Przegląd Historyczny. T.66:1975 z.1, s. 123–125. 

57. Rec.: Die Werke der Wurtwmbergischen Pietisten des 17 und 18 

Jahrhunderts. Berlin 1972. Studia Historyczne. R.18:1975 z.2., s. 289–

291. 

58. Zagraniczne bibliografie teologiczne. Cz.2. (Theological bibliographical 

abroad. Part II). Colloquium Salutis. T.7:1975, s. 327–353. 

59. Rec.:Internationale Oekumenische Bibliographie. IOB…Bd. 1–6:1962–

1967. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. T.8:1975, s. 339–343. 

60. Andrzej Krzycki polityk, dyplomata, poeta, wielki humanista. (Andrew 

Krzycki – politician, diplomat, poet, and a great humanist). Notatki 

Płockie. Nr 4(83):1975, s. 20–21. 

 

1976 

 

61. Rękopisy liturgiczne biblioteki PP. Norbertanek w Imbramowicach. 

(Liturgical manuscripts in the library of the Norbertine Sisters in 

Imbramowice). Ruch Biblijny i Liturgiczny. R.29:1976 nr 1, s. 47–57. 

62. Rec.: Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum. 

Vol.1: (1225–1600), Roma 1972. Studia Historyczne. R.19:1976 z.2, s. 

293–296. 

63. Międzynarodowe skróty czasopism teologicznych. (International digests 

of theological periodicals). Collectanea Theologica. 46(1976) fasc. IV, s. 

207–211. 

64. Rec.: G. Besutti OSM, Bibliografia Mariana 1967–1972. Roma 1972 

Edizioni „Marianum”., s. XV, 358. Collectanea Theologica, 46:1976, 

fasc. IV, s. 220–222. 

65. Historia bibliotek klasztornych na Morawach. (History of the libraries of 

religious orders in Moravy). Studia Historyczne. R.19:1976 z.4(75), s. 

591–606. 

66. Rękopisy z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Jasnogórskiej w 

Częstochowie. (Manuscripts from the 16th century in the collections of 

the library at Jasna Góra in Częstochowa). Studia Theologica 

Varsaviensia. R.14:1976 nr 2, s. 289–300. 

67. Rec.: Dominique Cog, Cataloque des incunables de la Bibliotheque 

Municipale de Bordeaux. Bordeaux 1974. Roczniki Biblioteczne. 

R.20:1976 z.1–2, s. 434–437. 

68. Rękopisy liturgiczne Biblioteki PP. Benedyktynek w Staniątkach. 

(Liturgical many scripts in the library of the Benedictine Sisters in 

Staniątki.). Częstochowskie Studia Teologiczne. T.4:1976, s. 165–184. 
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69. Biblioteki kościelne w Polsce. Średniowiecze. Encyklopedia Katolicka. 

T.2:1976, kol. 506–507. 

 

70. Carranza Bartolome, Bartłomiej z Mirandy (1503–1576). Encyklopedia 

Katolicka. T.2:1976, kol. 1344–1345. 

 

1977 

 

71. Międzynarodowa bibliografia religioznawstwa. (An International 

bibliography of religious studies).Collectanea Theologica. 47:1977, 

Fasc.I, s. 219–224. 

72. Rec.: Myśl filozoficzno-religijna Reformacji XVI wieku. Oprac. Lech 

Szczucki. Warszawa 1972, ss. 543. Ateneum Kapłańskie. R.70:1977, T. 

89 z.1, s. 146–148. 

73. Rec.: Janusz Tazbir, Dzieje polskiej tolerancji. Warszawa 1973, ss.168. 

Ateneum Kapłańskie. R.70:1977, T.89 z.1, s. 149–153. 

74. Średniowieczne rękopisy medyczne w Bibliotece Pelplińskiej. (Medical 

manuscript from the Middle Ages in the library of Pelplin). Archiwum 

Historii Medycyny. R.40:1977 z.3, s. 345–348. 

75. Informator o archiwach, bibliotekach I muzeach kościelnych w Polsce. 

Archiwa. (A directory of Church archives in Poland). Chrześcijanin w 

Świecie. R.9:1977, nr 54/6, s. 62–86. 

76. Rec.: Amboise Jobert, De Luther a Mohila. La Pologne dans la crise de la 

Chretiente 1517–1648. Paris 1974, ss. 483, map 10. Collection 

Historique de l’Institut d’Etudes Slaves 21. Studia Historyczne. 

R.20:1977 nr 3(78) , s. 491–495. 

77. Informator o bibliotekach kościelnych w Polsce. (A directory of Church 

libraries in Poland). Chrześcijanin w Świecie. R.9:1977, nr 56/57, s. 199–

227. 

78. Rec.: George Roche, Philippe Saint-Germain, Pie XII devant l’histoire. 

Paris 1972, ss.533. Ateneum Kapłańskie. R.70:1977, T.89 z.3, s. 438–

445. 

79. Rec.: Ks. Zygmunt Zieliński, Kościół katolicki w Wielkim Księstwie 

Poznańskim w latach 1848–1865, Tow.Nauk. KUL, Lublin 1972, ss. 

440. Ateneum Kapłańskie. R.70:1977, T.89 z.3, s. 446–448. 

80. Biblioteka Pisarzy Towarzystwa Jezusowego w Warszawie. (A library of 

authors of the Society of Jesus in Warsaw). Archiwa, Biblioteki i Muzea 

Kościelne. T.34:1977, s. 175–180. 

81. Informator o muzeach kościelnych w Polsce. (A directory of Church 

museums in Poland). Chrześcijanin w Świecie. R.9:1977, nr 59–60/11–

12, s. 191–206. 
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82. Współautor: Bibliografia Historii Kościoła w Polsce za lata 1944–1970. 

Zebrane zespołowo materiały opracował i ułożył ks. Hieronim Eug. 

Wyczawski. Cz.1, ss. 306, Cz.2, ss. 324, Cz.3, ss. 327. Akademia 

Teologii Katolickiej, Warszawa 1977. 

83. Rec.: Marie Kostilkowa, Iluminovane rękopisy Svatovitskeho chramu. 

Praha 1975, s. 20, tabl.16. Roczniki Biblioteczne. R.21:1977, z. 3–4, s. 

969–974. 

84. Rec.: Michel A. Pegg, A Cataloque of German Reformation Pamphlets 

(1516–1546) in Libraries of Great Britain und Ireland. Baden-Baden 

1973, ss. 339, Bibliotheca Bibliographica Aureliana t.45. Częstochowskie 

Studia Teologiczne. T.5:1977, s. 333–337. 

85. Rec.: Woronowski Franciszek, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, 

Lublin 1972, ss. 221. Colloquium Salutis. R.9:1977, s. 288–290. 

 

1978 

 

86. Rec.: Colloque de Varsovie. 27–29 Octobre 1971 sur la cartographie et 

l’histoire socio-religieuse dr l’Europe jusq’a la fin du XVII – siècle. 

Louvain 1974, ss. 458, 10 map. Miscellanea Historiae Ecclesiasticae V. 

Studia Historyczne. R.21:1978 z.1, s. 147–153. 

87. Rec.: Edmund Przekop, Rzym a katolickie patriarchaty Wschodu w 

pierwszym tysiącleciu Kościoła. Lublin 1973, KUL ss. 89. Ateneum 

Kapłańskie R.71:1978, T.90 z.2, s. 328–330. 

88. Rękopisy prawnicze Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. 

(Law manuscripts in the library of the Seminary in Pelplin). Prawo 

Kanoniczne. R.21:1978 nr 3–4, s. 217–235. 

89. Rękopisy muzyczne w Bibliotece OO. Cystersów w Szczyrzycu. 

(Manuscripts of music in the library of the Cistercian Fathers in 

Szczyrzyc). Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne. R. 37:1978, s. 233–

248, tab. 

90. Rękopisy filozoficzne Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. 

(Philosophical manuscripts in the library of the Seminary in Pelplin). 

Studia Gdańskie. T.3:1978, s. 185–213. 

91. Zagraniczne bibliografie teologiczne. Colloquium Salutis. R.10:1978, s. 

243–305. 

92. Rękopiśmienne zabytki muzyczne w niektórych polskich bibliotekach 

klasztornych. (Manuscripts of music masterpices in some Polish convent 

and monastery libraries). Muzyka. R.23:1978, nr 3(90), s. 95–109. 

93. Stosunek biskupa Andrzeja Krzyckiego do luteranizmu, Lublin 1973, ss. 

95 (Dysertacja licencjacka). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. Historia 

Kościoła. T.25:1978, z.4, s. 36–37. 
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94. Naukowe biblioteki kościelne w Polsce po roku 1945. Organizacja, 

zbiory, działalność. Lublin 1974, ss. XLIV, 469, aneks, dokumentacja 

fotograficzna,mapy. (Rozprawa doktorska). Roczniki Teologiczno-

Kanoniczne. Historia Kościoła. T.25:1978 z.4, s. 11–16. 

95. Rękopisy w Bibliotece Diecezjalnej w Częstochowie. Częstochowskie 

Studia Teologiczne. T.6:1978, s. 301–312. 

96. Rec.: Der Hedwigs-Codex von 1353. Sammlung Ludwig. Herausgegeben 

von Wolfganng Braunfels. 1 Band: Faksimile der vollstandignen 

Handschrift, Gebr. Mann Verlag. 2. Band: Texte und Kommentare mit 

Beitragen von Wolfgan Braunfels, Josef Krasa, Klaus Kratzsch und Peter 

Moraw, Berlin 1972. T.1 k.204, T.2, s. 232. Częstochowskie Studia 

Teologiczne. T.6:1978, s. 491–496. 

97. Kompendium bibliograficzne teologii. Bibliografia bibliografii. 

Chrześcijanin w Świecie. R.10:1978, nr 9(69), s. 98–114. 

98. Rec.: Documents in Early Christian thought. Wyd. Maurice Wiles, Mark 

Santer. Londyn 1975. Cambridge University Press ss. 268. Ateneum 

Kapłańskie. R.71:1978, T.91 z.2(418), s. 348–354. 

99. Inkunabuły w Bibliotece OO. Reformatów w Przemyślu. (Incunabula in 

the libr ary of the religious order of the Fathers of the reform in 

Przemyśl). Studia Theologica Varsaviensia. R.16:1978, nr 2, s. 259–268. 

100. Katalog Archiwum “Naszej Przeszłości”. (A catalog of the Archives of 

“Nasza Przeszłość – Our Past). Nasza Przeszłość. T.50:1978, s. 157–

267. 

 

1979 
 

101. Rec.: Murphy Francis, Shaifer Norman, John Paul II. New Jersey 1979, 

ss. 156. Ateneum Kapłańskie. R.71:1979, T.93 z.2/3, s. 377–379. 

102. Rec.:Lubomyr R. Wynar, Encyclopedic Directory of Ethnic 

Organizations in the United States. Libraries Unlimited, Inc. Littleton, 

Colorado 1975, ss.414. Przegląd Polonijny. R.5:1979 z.4, s. 136–138. 

103. Centrum Papieża Jana Pawła II – Orchard Lake, Michigan. Orchard 

Lake Good News. March 1979, Number 17, s. 3; Nowy Dziennik. 

R.9:1979 nr 2093, 7 czerwca, s. 4. 

104. Bibliography of Pope John Paul II’s Writings Now Aveilable. Orchard 

Lake Good News. March 1979, Number 17, s. 4. 

105. Archiwum w Orchard Lake zbiera materiały do historii polskich parafii. 

Orchard Lake Good News. March 1979, Number 17, s. 5; Kuryer 

Zjednoczenia. (Cleveland). R.56:1979 nr 5, 8 marca, s. 2; Gwiazda. 

(Philadelphia). R.77:1979 nr 29, 22 lutego, s. 4. 
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106. Stare druki w archiwum Orchard Lake. Sodalis Polonia. R.59:1979 nr 4 

kwiecień, s. 113–115; Związkowiec. (Cleveland). R.60:1979 nr 6, 22 

marca, s. 1–2; Dziennik Związkowy. R.71:1979 nr 53, 17 marca, s. 6. 

107. Polonia detroicka na obchodzie Konstytucji Trzeciego Maja w Orchard 

Lake. Orchard Lake Good News, June 1979, Number 18, s. 5. 

108. Homilia Niedziela Palmowa (8 kwietnia 1979). Słowo i Liturgia. 

(Orchard Lake). R.10:1979, nr 2(39), kwiecień – czerwiec, s. 5–9. 

109. Homilia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. (15 kwietnia 1979). 

Słowo i Liturgia. R.10:1979 nr 2(39), s. 10–14. 

110. Homilia Druga Niedziela po Wielkanocy (22 kwietnia 1979). Słowo i 

Liturgia. R.10:1979 nr 2(39), s. 15–19. 

111. Homilia Trzecia Niedziela po Wielkanocy (29 kwietnia 1979). Słowo i 

Liturgia. R.10:1979 nr 2(39), s. 20–23. 

112. Homilia Trzynasta Niedziela Roku. (1 lipca 1979). Słowo i Liturgia. 

R.10:1979 nr 3(40), s. 1–4. 

113. Inkunabuły w Bibliotece OO. Reformatów w Przemyślu.(Incunabula in 

the library of the religious order of the Fathers of the reform in 

Przemyśl). Dziennik Polski (Detroit). R.76:1979, nr 119 18 czerwca, s. 

6; nr.120, 19 czerwca, s. 3; Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 2119, 14–15 

lipca, s. 9. 

114. 50 tomów „Naszej Przeszłości”. 50 volumes of „Naszej Przeszłości – 

Our Past”. Dziennik Polski. R.76:1979 nr 151, 2 sierpnia s.3; nr 152, 3–

4 sierpnia, s. 3; Dziennik Związkowy (Chicago). R.71:1979 nr 130, 29–

30 czerwca, s. 6. 

115. Co to jest archiwum? (What is an archive?). Dziennik Polski. R.76:1979 

nr 155, 8 sierpnia, s. 2; nr 156, 9 sierpnia, s. 2. 

116. Biuletyn Papieskiego Centrum w Orchard Lake. Dziennik Polski. 

R.76:1979 nr 56 20 marca, s. 5. 

117. Centrum Jana Pawła II w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.76:1979 nr 

113, 8–9 czerwca, s. 10. 

118. Dokumentacja bibliograficzna Polonii amerykańskiej. (Bibliographical 

documentation of American Polonia). Dziennik Polski. R.76:1979 nr 

139, 17 lipca, s. 3; nr 141, 19 lipca, s. 5; nr 142, 20–21 lipca, s. 7. 

119. Polonica z XVI – XVIII wieku w Archiwum Orchard Lake. (Polish 

historical documents from the 16th through the 18
th
 centuries in the 

Central Archives of the Polonia in Orchard Lake. Dziennik Polski. 

R.76:1979 nr 79, 20–21 kwietnia, s. 7; nr 80, 23 kwietnia, s. 3. 

120. Polonica w Archiwum Orchard Lake. Sodalis Polonia. R.50:1979, May 

nr 5, s. 147–150. 

121. Instrumenty ludowe. (Musical instruments of the peasants). Dziennik 

Związkowy (Chicago). R.71:1979, nr 78, 20–21 kwiecień, s. 7. 
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122. Działalność misyjna Kościoła. (The missionary activity of the Church). 

Dziennik Polski. R.76:1979 nr 159, 13 sierpnia, s. 6; nr 160, 14 

sierpnia, s. 2. 

123. Skarby Biblioteki Benedyktynek w Staniątkach.(Treasures in the 

library of the Benedictine Sisters in Staniątki). Nowy Dziennik (Nowy 

Jork). R.9:1979 nr 2128, 27 lipca, s. 2; Dziennik Polski. R.76:1979 nr 

67, 4 kwietnia, s. 3. 

124. Informator o archiwach, bibliotekach i muzeach kościelnych w 

Polsce.(A direktory of Church archives, libraries and museums in 

Poland). Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 2036, 17–18 marca, s. 2; 

Dziennik Polski. R.76:1979 nr 44, 2–3 marca, s. 3. 

125. Wrześniowy Dzień Polski. Dziennik Polski. R.76:1979 nr 171, 30 

sierpnia, s. 2. 

126. Listopadowy Dzień Polski w Orchard Lake (Polish Day in November 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.76:1979 nr 214, 31 października, s. 

2. 

127. Od diabelskich skrzypiec do burczybasu. Polskie instrumenty ludowe. 

Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 2056, 14–15 kwietnia, s. 10; Dziennik 

Polski. R.76:1979 nr 199, 10 października, s. 6; nr 200, 11 

października, s. 2; Dziennik Związkowy. R.71:1979 nr 78, 20–21 

kwietnia, s. 7. 

128. Archiwum Orchard Lake zbiera materiały do historii polskich parafii. 

(The Archives of Orchard Lake collects materials for histories of Polish 

parishes). USA Polonia, New York (Nowy Jork).R.4:1979 nr 158, 11 

luty, s. 7; Dziennik Polski. R.76:1979 nr 26, 6 lutego, s. 2; Kuryer 

Zjednoczenia (Cleveland). R.56:1979 nr 5, 8 marca, s. 2; Jedność Polek 

(Unity of Polish Women, Cleveland). R.56:1979 nr 5, 13 marca, s. 1; 

Naród Polski. (Chicago). R.93:1979 nr. 4, 22 lutego, s. 11; The Citizen 

(Hamtramck, Michigan). R.45:1979 nr 32, 17 maja, s. 7. 

129. Informator o archiwach, bibliotekach i muzeach etnicznych w Stanach 

Zjednoczonych. (A directory of ethinic archives, libraries and museums 

in the United States). Dziennik Polski. R.76:1979 nr 46, 6 marca s.3; 

USA .Polonia. R.4(1979) nr 162, 11 marca, s. 7. 

130. Stare druki w Orchard Lake. (Old printed materials in Orchard Lake). 

Dziennik Polski. R.76:1979 nr 49, 9–10 marca, s. 3, 8; Dziennik 

Związkowy. R.71:1979 nr 53, 16–17 marca, s. 6; Związkowiec. 

(Cleveland). R.60;1979 nr 6, 22 marca, s. 1, 2; Nowy Dziennik. 

R.9:1979 nr 2040, 23 marca, s. 4. 

131. Wykaz czasopism etnicznych w Michigan. (A list of ethnic periodicals 

in Michigan). USA. Polonia. R.4:1979 nr 161, 4 marca, s. 7; Dziennik 

Polski. R.76:1979 nr 36, 20 lutego, s. 6; Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 

2021, 24–25 lutego, s. 4, 9. 
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132. Prasa etniczna w Michigan. Cenne wydawnictwo notuje prasowy 

dorobek Polonii. Dziennik Związkowy. R.71:1979 nr 46, 9–10 marca, s. 

7. 

133. Działalność Kościoła wśród Żydów. (The activity of the Church among 

the Jewish people). Gwiazda Polarna. (Stevens Point, Wisconsin). 

R.71:1979 no 17, 28 kwietnia, s. 13. 

134. Charytatywna praca Kościoła wśród Żydów w Warszawie w latach 

okupacji. (The charitable Works of the Church among the Jewish 

people in Warsaw Turing the years of occupation). Dziennik Polski. 

R.76:1979 nr 55, 19 marca, s. 4, 6; Akcja charytatywna Kościoła wśród 

Żydów w Warszawie w latach okupacji. Dziennik Związkowy. 

R.71:1979 nr 73, 13–14 kwietnia, s. 7. 

135. Genealogia czyli szukanie przodków. (Genealogy Or the search for 

ancestors). Dziennik Związkowy. R.71:1979 nr 63, 30–31 marca s.7; 

Dziennik Polski. R.76:1979 nr 56, 20 marca, s. 4,6; Związkowiec. 

R.60:1979 nr 20, 25 października, s. 2. 

136. Herbarze w Orchard Lake.(Books of coats-of-arms in Orchard Lake). 

Dziennik Polski. R.76:1979 nr 59, 23–24 marca, s. 4, 9; The Citizen. 

R.45:1979 nr 36, June 14, s. 5; nr 37, June 21, s. 6; Związkowiec. 

R.60:1979 nr 25, maj, s. 5. 

137. Gawęda o emigracyjnej książce. (A tale a book about emigration). 

Dziennik Związkowy. R.71:1979 nr 83, 27–28 kwietna s.6; Dziennik 

Polski. R.76:1979 nr 153, 6 sierpnia, s. 2; nr 154, 7 sierpnia, s. 2. 

138. Bibliografia polonijnej historii i kultury. (A bibliography of the history 

and culture of the Polonia). Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 2063, 25 

kwietnia, s. 4, 9; Gwiazda Polarna. R.71:1979 nr 22, 2 czerwca, s. 7; 

Naród Polski. R.93:1979 nr 15, 9 sierpnia, s. 11. 

139. Ks. dr Roman Nir, archiwariusz w Orchard Lake, Michigan. (Reverend 

Doctor Roman Nir, the archivist in Orchard Lake). Naród Polski. 

R.93:1979 nr 7, 5 kwietnia, s. 13; Dziennik Związkowy. R.71:1979 nr 

69, 9 kwietnia, s. 5; Dziennik Polski. R.76:1979 nr 55, 19 marca, s. 2; 

Gwiazda Polarna. R.71:1979 nr 18, 5 maja, s. 7. 

140. Kolędy polskie. (Polish Christmas Carols). Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 

2236, 29–30 grudnia, s. 6, 7. 

141. 50 tomów „Naszej Przeszłości”. Dziennik Polski. R.76:1979 nr 151, 2 

sierpnia, s. 3; nr 152, 3–4 sierpnia, s. 3; Dziennik Związkowy. 

R.71:1979 nr 130, 29–30 czerwca, s. 6. 

142. Wrześniowy Dzień Polski w Orchard Lake. (Polish Day in September 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.76:1979 nr 171, 30 sierpnia, s. 2. 

143. Bibliografia polskiej genealogii. (A bibliography of Polish genealogy). 

Dziennik Polski. R.76:1979 nr 249, 20 grudnia, s. 2; Nowy Dziennik. 

R.8:1979 nr 2235, 28 grudnia, s. 4. 
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144. Bibliografia Polonii w Detroit. (A bibliography of the Polonia in 

Detroit). Dziennik Polski. R.76:1979 nr 248, 19 grudnia, s. 6; Dziennik 

Związkowy. R.71:1980 nr 5 część I, 4–5 stycznia, s. 6. 

145. Polskie pieśni pasyjne. Naród Polski. R.93:1979 nr 7, 5 kwietnia, s. 14, 

15; Dziennik Polski. R.76:1979, nr 55, 19 marca, s. 5; Dziennik 

Związkowy. R.71:1979, nr 73, 13–14 kwietnia, s. 13–15; Kurier Polsko-

Kanadyjski (Toronto). R.9:1980 nr 5(337), 30 marca, s. 3. 

146. Bibliografia prac Karola Kardynała Wojtyły Jana Pawła II za lata 

1949–1978. Wydawnictwo Centrum Papieża Jana Pawła II. Orchard 

Lake, Michigan 1979, ss. 21. 

147. Bibliografia prac Jana Pawła II. (A bibliography of the writings of John 

Paul II). USA Polonia. R.4:1979, nr 158, 11 lutego, s. 7; Naród Polski. 

R.93:1979, nr 5, 8 marca, s. 10; Sokół Polski. 1979 nr 4, 15 lutego, s. 3. 

148. Rozprawa habilitacyjna Jana Pawła II. (Post-doctoral dissertation of 

John Paul II). Dziennik Polski. R.76:1979, nr 117, 14 czerwca, s. 3, 5. 

149. Znak przeciwstawień – Jana Pawła II rekolekcje watykańskie. (A sign 

of contradictions – John Pail II’s Vatican retreat conferences). Dziennik 

Polski. R.76:1979 nr 63, 29 marca, s. 3, 6. 

150. Papież Jan Paweł II wśród swoich. (Pope John Paul II among his own). 

Dziennik Polski. R.76:1979 nr 251, 26 Grudnia, s. 5; Nowy Dziennik. 

R.10:1980 nr 2245, 12–13 stycznia, s. 4. 

151. Jan Paweł II – Syn z Polski. (John Paul II – Son of Poland). Sokół 

Polski 1979 nr 18, 1 października, s. 1, 2; USA Polonia. R.4:1979 nr 

160, 25 lutego, s. 7, 8; Dziennik Polski. R.76:1979 nr 33, 15 lutego, s. 

6; Związkowiec. R.60:1979 nr 4, 20 lutego, s. 1, 2. 

152. Biuletyn Papieskiego Centrum w Orchard Lake. (Bulletin of the Papal 

Center in Orchard Lake).Dziennik Polski. R.76:1979 nr 56, 20 marca, s. 

3. Dziennik Związkowy. R.71:1979 nr 58, 23–24 marca, s. 10. 

153. Centrum Jana Pawła II w Orchard Lake. (The Center of John Paul II in 

Orchard Lake). Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 2093, 7 czerwca, s. 4; 

Dziennik Polski. R.76:1979 nr 113, 8–9 czerwca, s. 10. 

154. Materiały w Centrum Papieskim w Orchard Lake. (Materials in the 

Pope John Paul II Center in Orchard Lake). USA Polonia. R.4:1979 nr 

161, 4 marca, s. 7; Naród Polski. R.93:1979 nr 5, 8 marca, s. 9; Jedność 

Polek. R.56:1979 nr 5, 13 marca, s. 1. 

155. Działalność Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. (Activity 

The Central Archives in Orchard Lake). Dziennik Polski. R.76:1979 nr 

133, 9 lipca, s. 6; nr 134, 10 lipca, s. 2, 5. 

156. Prasa polska w Ameryce. (Polish Press in America). Dziennik Polski. 

R.76:1979 nr 120, 19 czerwca s.2: nr 121, 20 czerwca s.2; nr 122, 21 

czerwca, s. 2. Dziennik Związkowy. R.71:1979 nr 117, 15–16 czerwca, 

s. 7; Weteran. R.60:1979 nr 696, lipiec, s. 11–12. 
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157. Statystyka Polonii Amerykańskiej. Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 2153, 

31 sierpnia, s. 4, 6; Dziennik Polski. R.76:1979 nr 184, 19 września, s. 

3; nr 185, 20 września, s. 3; nr 186, 32–22 września, s. 2; nr 187, 24 

września, s. 2; Dziennik Związkowy. R.71:1979 nr 178, 7–8 września, 

s. 6. 

158. Wielka wystawa papieska w Orchard Lake. (A great Papal Exhibit in 

Orchard Lake). Naród Polski. R.93:1979 nr 21, 8 listopada, s. 9; Głos 

Polek (Chicago). R.70:1979 nr 20, 18 października, s. 7; Gwiazda 

Polarna. (Stevens Point, Wisconsin). R.70:1979 nr 42, s. 7; Sokół 

Polski (Pittsburgh). 1979 nr 19, 15 października, s. 1. 

159. Słowo wstępne. Biuletyn Centrum Jana Pawła II, Orchard Lake, 

Michigan. R.1:1979 nr 1, styczeń – luty, s. 2. 

160. Orchard Lake Schools zakłada Centrum Badawcze Jana Pawła II. 

Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.1:1979 nr 1, styczeń – luty, s. 2–3. 

161. Centrum Papieża Jana Pawła II w Orchard Lake oczekuje funduszów. 

Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.1:1979 nr 1, styczeń – luty, s. 4–5. 

162. Detroit Free Press drukuje serie artykułów o życiu Papieża Jana Pawła 

II. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.1:1979 nr 1, styczeń – luty, s. 5–

6. 

163. Encyklica „Redemptor Hominis”. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.1:1979 nr 2, marzec – kwiecień, s. 4–5. 

164. Literatura papieska. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.1:1979 nr 2, 

marzec – kwiecień, s. 7; nr 3, maj – czerwiec, s. 7–8. 

165. Medale papieskie. (Papal medals). Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.1:1979 nr 4, lipiec – październik, s. 4–6. 

166. „Papież Jan Paweł II wśród swoich”. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.1:1979 nr 4, lipiec – październik, s. 6–8. 

167. Wybitne osobistości o Janie Pawle II. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.1:1979 nr 5, listopad – grudzień, s. 6–7. 

168. A Review of Karol Wojtyla’s Post Doctoral Dissertation. Newsletter 

Pope John Paul Center (Orchard Lake). Vol.1:1979 nr 3, May – June, 

p. 6–7. 

169. Film o podróży Papieża do Polski. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.1:1979 nr 5, listopad – grudzień, s. 8. 

170. Challoner Richard bp (1691–1781). Encyklopedia Katolicka. T.3:1979, 

kol. 59. 

171. Chełchowski Henryk ks. Zm.1647. Encyklopedia Katolicka. T.3:1979, 

kol. 109. 

172. Chwaliszewski Marcin ks. (1831–1901). Encyklopedia Katolicka. 

T.3:1979, kol. 429. 

173. Cichocki Kasper ks. (1545–1616). Encyklopedia Katolicka. T.3:1979, 

kol. 459. 
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174. Cieciszowski, Cieciszewski Kasper abp (1745–1831). Encyklopedia 

Katolicka. T.3:1979, kol. 464. 

175. Ciołek Erazm bp (1474–155). Encyklopedia Katolicka. T.3:1979, kol. 

494–495. 

176. Rec.: Franz R. Reichert, Handbuch der Kirchlichen kathologisch-

theologischen Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland in die 

West-Berlin. Trier 1972. Częstochowskie Studia Teologiczne. T.7:1979, 

s. 478–494. 

177. Rec.: Acta Medievalia, t. 1, Lublin 1973. Ateneum Kapłańskie 

R.92:1979, s. 167–172. 

178. Rec.; Guide to Ethnic Museums, Libraries, and Archives in the United 

States. By Lubomyr R. Wynar, Lois Buttlar. Kent, Ohio 1978, s. 378. 

Roczniki Biblioteczne. R.23:1979 z. 2, s. 338–345. 

179. Rec.: Jan Kowalik: The Polish Press in America. Rand E. Research 

Associates, Inc. San Francisco, California 1978, s. 76. Roczniki 

Biblioteczne. R.23:1979 z. 2, s. 345–354. 

 

1980 

 

180. Rec.: Richard Hathaway, Ethnic Newspapers and Periodicals in 

Michigan: A Checklist. Michigan Archival Association, Ann Arbor, 

Michigan 1978, ss. 107. Przegląd Polonijny. (Kraków). R.6:1980 z 

1(15), s. 137–139. 

181. Rec.: Menżeńska Mary Jane, Guide to Nazareth Literature 1873–1973. 

Philadelphia: Sisters of the Holy Family of Nazareth 1975, s. XVII, 

263. Poradnik bibliograficzny Nazaretanek 1873–1973. Collectanea 

Theologica. R.50:1980 fasc. IV, s. 179–184. 

182. Statystyka Polonii Amerykańskiej. Duszpasterz Polski Zagranicą. 

(Rzym). R.31:1980 nr 1(134), styczeń – marzec, s. 98–105. 

183. Działalność Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. 

Duszpasterz Polski Zagranicą. R.31:1980 nr 3(136), s. 405–410. 

184. Bibliografia polskiej genealogii. Dziennik Związkowy. R.72:1980 nr 6 9 

stycznia, s. 6. 

185. Nowa etniczność w Stanach Zjednoczonych. (The New ethnicity in the 

United States). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 7, 10 stycznia, s. 5–6  

186. Problematyka etniczności. (The Question of ethnicity). Dziennik 

Związkowy. R.72:1980 nr 270, 18–19 stycznia, s. 6; Dziennik Polski. 

R.77:1980 nr 9,14 stycznia, s. 3, 6. 

187. Rola Ślązaków w Polonii Amerykańskiej. (The role of Silesians in 

American Polonia). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 16, 23 stycznia, s. 3; 

nr 17, 24 stycznia, s. 2; Nowy Dziennik. R.10:1980 23–24 lutego, s. 4, 

9. 
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188. Lutowy Dzień Polski w Orchard Lake. (February Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 15, 25–26 stycznia, s. 10 

189. Polska osada w Parisville. (The Polish settlement in Parisville). 

Dziennik Polski. R.77:1980 nr 18, 25–26 stycznia, s. 2–3. 

190. Definicje etniczności. (Definitions of ethnicity). Dziennik Polski. 

R.77:1980 nr 6, 9 stycznia, s. 5; nr 7, 10 stycznia, s. 2. 

191. Informator bibliograficzny literatury teologicznej. (A guide to the 

bibliography of theological literature). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 5, 

8 stycznia, s. 6; Nowy Dziennik. R.10:1980 nr 2242, 9 stycznia, s. 4. 

192. Rezurekcja w Orchard Lake. (The Resurrection Mass in Orchard Lake). 

Dziennik Polski. R.77:1980 nr 67, 2 kwietnia, s. 3. 

193. Bibliografia literatury religijnej. (A bibliography of religious literature). 

Dziennik Polski. R.77:1980 nr 69, 4–5 kwietnia, s. 3A,12A. 

194. Bibliografia prac Jana Pawła II. Gwiazda Polarna. R.72–1980 nr 17, 26 

kwietnia, s. 7. 

195. Definicja etniczności w Ameryce Północnej. Dziennik Związkowy. 

R.72:1980 nr 280, 1–2 lutego, s. 6; Dziennik Polski. R.77:1980 nr 6, 9 

stycznia, s. 5; nr 7, 10 stycznia, s. 2. 

196. Nowa etniczność w Stanach Zjednoczonych. (The New ethnicity in the 

United States). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 7, 10 stycznia, s. 5, 6; 

Nowy Dziennik. R.10:1980, nr 2249, 18 stycznia, s. 4; Dziennik 

Związkowy. R.72:1980 nr 275, 25–26 stycznia, s. 7. 

197. Film o podróży Papieża do Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. 

R.77:1980 nr 20, 28 stycznia, s. 2. 

198. Amerykańska przeszłość etniczna. (The American ethnic past). 

Dziennik Związkowy. R.72:1980 nr 285, 8–9 lutego, s. 6. 

199. Bibliografia etniczności. (A bibliography of ethnicity). Dziennik Polski. 

R.77:1980 nr 145, 18 lipca, s. 6; nr 146, 29 lipca, s. 3. 

200. Pionier Polonii Detroickiej ks. Dominik Hipolit Kolasiński (1839–

1898). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 160, 18 sierpnia, s. 3, 6. 

201. Lutowy Dzień Polski w Orchard Lake. (February Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 18, 25–26 stycznia, s. 10. 

202. Rozmieszczenie emigrantów w Stanie Michigan na przełomie XIX i 

XX wieku. (The settlements of emigrants in the State of Michigan at 

the turn of the XIX and XX centuriens). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 

56, 18 marca, s. 2. 

203. Bibliografia literatury biblijnej. (A bibliography of Biblical literature). 

Dziennik Polski. R.77:1980 nr 69, 4–5 kwietnia, s. 3A,12A. 

204. Wielkopostny Dzień Polski w Orchard Lake. (Lenten Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 41, 26 lutego, s. 5. 

205. Archiwum Centrum Jana Pawła II. (The Archives of the Pope John 

Paul II Center). Dziennik Polski. R.77:1980, 1 maja, s. 3, 5. 
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206. Ks. Rektor Wacław J. Filipowicz. (Rev. Msgr. Wallace J. Filipowicz, 

Rector). Dziennik Polski. R.77:1980, 30 kwietnia, s. 2. 

207. Działalność Centrum Jana Pawła II w Orchard Lake. (The activity of 

the Pope John Paul II Center in Orchard Lake). Nowy Dziennik. 

R.10:1980 nr 2321, 30 kwietnia, s. 4, 8. 

208. Centralne uroczystości 3-majowe Polonii Detroickiej w Orchard Lake. 

(The principee 3rd May celebrations of the Detroit Polonia in Orchard 

Lake). Nowy Dziennik. R.10:1980 nr 2316, 23 kwietnia, s. 4; Dziennik 

Polski. R.77:1980 nr 80, 22 kwietnia, s. 6; The Citizen. R.46:1980 nr 

30, May 1, s. 8. 

209. Ks. prał. Rektor Edward J. Szumal (1902–1956). (Rev. MSgr. Edward 

J. Szumal, Rector (1902–1956)). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 91, 7 

maja, s. 2. 

210. Ks. Prał. Dr Rektor Michał Grupa (1886–1952). (Rev. Msgr. Dr 

Michael Grupa, Rector (1886–1952). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 93, 

9–10 maja, s. 2. 

211. Prof. dr Ignacy A. Machnikowski (1847–1935). (Prof.Dr. Ignace A. 

Marchnikowski (1847–1935). Dziennik Polski. R.771980 nr 114, 12 

czerwca, s. 3. 

212. Ks. Rektor Władysław J. Krzyżosiak (1896–1953). (Rev.Msgr. 

Władysław J. Krzyżosiak), Rector (1896–1953). Dziennik Polski. 

R.77:1980 nr 111, 9 czerwca, s. 6. 

213. Ks. Rektor dr Antoni A. Kłowo (1886–1937). (Rev. Msgr. Dr. Antoni 

A. Kłowo, Rector (1886–1937). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 113, 11 

czerwca, s. 3. 

214. Studia polonijne w Ameryce. (Polonian Studies in America). Dziennik 

Polski. R.77:1980 nr 116, 16 czerwca, s. 6; Nowy Dziennik. R.10:1980 

nr 2341, 29 maja, s. 4; Dziennik Związkowy. R.72:1980 nr 105, 30–31 

maja, s. 6. 

215. Profesor Andrzej Piwowarski (1877–1962). Dziennik Polski. R.77:1980 

nr 99, 19 maja, s. 3. 

216. Festiwalowy Dzień Polski w Orchard Lake. (Festive Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.77:1980, 27 maja, s. 5. 

217. Homilia na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 1 czerwca 1980. (A 

homily for the Feest of the Most Blessed Trinity, June 1, 1980). Słowo i 

Liturgia (Orchard Lake, Michigan). R.11:1980 nr 2(42), kwiecień – 

czerwiec, s. 22–25. 

218. Homilia na Uroczystość Bożego Ciała 8 czerwca 1980. (A homily for 

the Feest of Corpus Christi, June 8, 1980). Słowo i Liturgia. R.11:1980 

nr 2(42), kwiecień – czerwiec, s. 26–30. 
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219. Homilia na 11 Niedzielę zwykłą 15 czerwca 1980. (A homily for the 

11th Sunday of the Year, June 15, 1980). Słowo i Liturgia. R.11:1980 

nr 2 (42), kwiecień – czerwiec, s. 31–33. 

220. Historia Polonii Amerykańskiej w latach 1854–1914. (A history of the 

American Polonia 1854–1914). Nowy Dziennik. R.10:1980 nr 2360, 25 

czerwca, s. 4; nr 2361, 26 czerwca, s. 4; nr 2362, 27 czerwca, s. 4; 

Dziennik Polski. R.77:1980 nr 131, 8 lipca, s. 2, 5. 

221. Humanizm Jana Pawła II. (Humanism of John Paul II). Biuletyn 

Centrum Jana Pawła II. R.2;1980 nr 3, s. 2–4; Dziennik Polski. 

R.77:1980 1 lipca, s. 6; 2 lipca, s. 6; Nowy Dziennik. R.10:1980 nr 

2344, 3 czerwca, s. 4. 

222. Polonica w archiwach i bibliotekach amerykańskich. Dziennik Polski. 

R.77:1980 nr 129, 3 lipca, s. 4: nr 131, 8 lipca, s. 6; Dziennik 

Związkowy. R.72:1980 nr125, 27–28 czerwca, s. 6; Naród Polski. 

R.94:1980 nr 16, 21 sierpnia, s. 12; nr 17, 4 września, s. 10; Nowy 

Dziennik. R.10:1980 nr 2379, 23 lipca, s. 9. 

223. Bibliografia etniczności. Dziennik Polski. R.77:1980 nr 145, 28 lipca, 

s. 6. 

224. Lipcowy Dzień Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.77:1980 2 

lipca, s. 6; The Citizen. R.46:1980 no39 July 3, p. 8.  

225. Ks. prof. Antoni Maksimik (1884–1961). Dziennik Polski. R.77:1980 

nr142, 23 lipca, s. 2; Naród Polski. R.94:1980 nr 18, 18 września, s. 11, 

12. 

226. Wrześniowy Dzień Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.77:1980 

29–30 sierpnia, s. 7. 

227. Sylwetki Polskiego Seminarium ks. prof. dr Mieczysław C. Barabasz. 

Dziennik Polski. R.77:1980 25–26 lipca, s. 2, 9. 

228. Ks. Dominik Hipolit Kolasiński. Pionier Polonii Detroickiej. Dziennik 

Polski. R.77:1980 18 sierpnia, s. 3, 6. 

229. Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce. Nowy Dziennik. R.10:1980 

nr 2393, 12 sierpnia, s. 7. 

230. Encyklopedia Polsko-Amerykańska. Dziennik Polski. R.77:1980 nr 

178, 11 września, s. 6. 

231. Źródła do historii migracji i etniczności w Stanie Michigan. Dziennik 

Polski. R.77:1980 nr 206, 22 października, s. 2, 5. 

232. Działalność Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. Archiwa, 

Biblioteki i Muzea Kościelne. T.40:1980, s. 122–126. 

233. Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach. 

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T.40:1980, s. 331–400; 

T.41:1980, s. 91–126, nadbitka, s. 107. 
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234. Informator o archiwach, bibliotekach i muzeach etnicznych w Stanach 

Zjednoczonych. Collectanea Theologica. R.50:1980, fasc.II, s. 193–

200. 

235. Rękopisy kaznodziejskie w Bibliotece Seminarium Duchownego w 

Pelplinie. W: Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki. T.2:1980, 

Warszawa, s. 290–322. 

236. Listopadowy Dzień Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.77:1980 

29 października, s. 6. 

237. Centrum Jana Pawła II w Orchard Lake. Pierwszy rok działalności 

1978–1979. Duszpasterz Polski Zagranicą. R.31:1980 nr 4(137), 

październik – listopad, s. 600–614; Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.2:1980 nr 1, styczeń – luty, s. 2–7. 

238. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Centrum Jana Pawła II w Orchard 

Lake. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.2:1980 nr 2, marzec – 

kwiecień, s. 2–6. 

239. Humanizm Jana Pawła II. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.2:1980 

no 3, maj – czerwiec, s. 2–4. 

240. Dokumentacja „Nowy Dziennik” Nowy Jork od października 1978 

roku. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.2:1980 no 3, maj – czerwiec, 

s. 7–8; no 4, lipiec – październik, s. 7–8; no 5, listopad – grudzień, s. 7–

8. 

241. Spotkanie z Janem Pawłem II.(Castel Gandolfo 11 IX. 1980). Biuletyn 

Centrum Jana Pawła II. R.2:1980 no 4, lipiec – październik, s. 2–3; 

Dziennik Polski. R.77:1980 nr 234, 17 grudnia, s. 6. 

242. Druga rocznica Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Biuletyn Centrum 

Jana Pawła II. R.2:1980 no 5, listopad – grudzień, s. 2–3. 

243. Noworoczny Dzień Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.77:1980 

nr 253, 31 grudnia, s. 3. 

 

1981 

 

244. Działalność Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. (Prace 

wykonane od 1 czerwca 1979 do 31 maja 1981 roku). Archiwa, 

Biblioteki i Muzea Kościelne. T.43:1981, s. 230–240. 

245. Spotkanie z Janem Pawłem II. Zgoda. (Chicago). R.100:1981 nr 2, 15 

stycznia, s. 6, 9; nr 3, 1 lutego, s. 8; Naród Polski. R.95:1981 nr 1, 8 

stycznia, s. 9, 10; Naród Polski. R.95:1981 nr 1, 8 stycznia, s. 9, 10. 

246. Ratujmy Archiwa! Apel z Orchard Lake. Nowy Dziennik.R.11:1981 nr 

2509, 23 stycznia, s. 5. 

247. Z historii imigracji w USA. Polska osada w Parisville. Nowy Dziennik. 

R.11:1981, 24 stycznia, s. 4. 
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248. Lutowy Dzień Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.78:1981 nr 

17, 27 stycznia, s. 2. 

249. Kaziukowy Dzień Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.78:1981, 

nr 37, 24 lutego. 

250. Informator o archiwach, bibliotekach i muzeach polonijnych. Dziennik 

Polski. R.78:1981 nr 29, 5 lutego, s. 5, 6. 

251. Ks. Rektor Witold Buhaczkowski (1862–1925). Sylwetki Polskiego 
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nr 14, 22 stycznia, s. 6; Dziennik Związkowy. R.74:1981 nr 11, 16–17 
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R.12:1981 nr 2(43), s. 5–8. 

261. Homilia na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. (19 kwiecień 
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264. Źródła do historii Polonii. Część II. (Sources for the history of Polonia, 
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267. Polonia w Buffalo – materiały ks. Franciszka Bolka. (Polonia in 

Buffalo – Reverend Francis Bolek’s materials). Dziennik Polski. 
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277. Problematyka polskich szkół parafialnych. (The Question of Polish 
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281. List Kardynała Mundeleina do Delegata Apostolskiego z 1919 roku. (A 
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287. Bibliografia druków polskich we Włoszech. (A bibliography of Polish 

publications in Italy). Dziennik Polski. R.78:1978 nr 117, 17 czerwca, s. 
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Polonia, Reverend Paul P. Rhode). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 120, 
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Dziennik Polski. R.78:1981 nr 122, 24 czerwca, s. 6. 
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Polonia in World War I). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 127, 1 lipca, s. 

6. 
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s. 6. 



 42 

295. Centralne Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake. Dzieje 
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301. Wykaz polonijnych parafii. (A list of Polish parishes). Dziennik Polski. 

R.78:1981 nr 146, 29 lipca, s. 6. 
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303. Polonica wydane w latach 1939–1941. (Polish historical writings in 

1939–1941). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 149, 3 sierpnia, s. 6. 
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pastoral care in Palestine). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 151, 6 
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Consul of Poland, in Jerusalem). Dziennik Polski. R.78:1978 nr 161, 19 

sierpnia, s. 6. 

309. Polonia na Bliskim Wschodzie w latach 1944–1946. Działalność 

kulturalno-oświatowa. (Polonia in the Near East in 1944–1946. 
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Educational and cultural activity). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 164, 

24 sierpnia, s. 6. 

310. Instytut Marianum w Jerozolimie – materiały źródłowe. (Marianum 

Institute in Jerusalem – source materials). Dziennik Polski. R.78:1981 

nr 166, 26 sierpnia, s. 6. 

311. Kalendarium Instytutu Marianum od 1 września 1939 do 11 lutego 
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września, s. 6. 
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317. Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu w 1950 roku. (The Polish 
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318. Październikowy Dzień Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. 
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Poles in Great Britain). Dziennik Polski.R.78:1981 nr 190, 16–17 
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6–7 listopada, s. 8. 

324. Polskie Szkoły Dokształcające – dokumentacja. (Polish Supplementary 

Schools – documentation). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 194, 13–14 

listopada, s. 8, 11. 

325. Szkolnictwo dokształcające w Farrel, Pensylwania. (Supplementary 

Education in Farrel, PA). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 195, 20–21 

listopada, s. 8. 

326. Badacz Polonii ks. prof. Walery J. Jasiński 1904–1981. (Researcher of 
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Naród Polski. R.95:1981 nr 23, 10 grudnia, s. 18; R.96:1982 nr 1, 7 
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327. Instruktor oświatowy Henryk Konopnicki a szkolnictwo polskie w 
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Dziennik Polski. R.78:1981 nr 198, 11–12 grudnia, s. 8. 

328. Chronologiczny wykaz parafii archidiecezji detroickiej za lata 1701–

1973. (A Chronological list the parishes in the Archdiocese of Detroit 

from 1701–1973). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 199, 18–19 grudnia, s. 

8; nr 201, 1–2 stycznia, s. 8. 

329. Styczniowy Dzień Polski w Orchard Lake. (January Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 201, 1–2 stycznia, s. 2. 
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Lake. Duszpasterz Polski Zagranicą. R.32:1981 nr3(140), lipiec–
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Biograficzny.R.26:1981 z.4(111), s. 636–637. 
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1, styczeń – luty, s. 2–3. 
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Number 24, s. 4. 
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s. 5. 
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346. Harcerstwo polskie na Wschodzie w latach 1942–1943. (Polish 

Scouting in the East in 1942–1943). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 5, 

29–30 stycznia, s. 7. 

347. Lutowy Dzień Polski w Orchard Lake. (A Polish Day in February in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 6, 5–6 lutego, s. 2. 

348. Z prac Komendy Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie. (From 

the Works of the Command of Polish Scouting in the East).Dziennik 

Polski. R.79:1982 nr 6, 5–6 lutego, s. 9. 

349. Organizacja, działalność, statystyka Związku Harcerstwa Polskiego na 

Wschodzie. (Organization, activity, statistics of the Polish Scouting 

Alliance in the East). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 8, 19–20 lutego, 

s. 8. 

350. Związek Harcerstwa Polskiego w Iranie w latach 1942–1943. (Polish 

Scouting Alliance in Iran in 1942–1943). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 

9, 26–27 lutego, s. 8. 

351. Działalność Instytutu Marianum w Jerozolimie w latach 1939–1948. 

Duszpasterz Polski Zagranicą. R.33:1982 nr 1(142), styczeń – marzec, 

s. 91–113. 

352. Ks. prof. Antoni Maksimik (1884–1961). Nowy Dziennik. R.11:1982, 

nr 2790, 1 marca, s. 4. 

353. Wielkopostny Dzień Polski w Orchard Lake. (Lenten Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 10, 5–6 marca, s. 5. 

354. Związek Harcerstwa Polskiego w Afryce, Indiach I Palestynie w latach 

1942–1943. (The Polish Scouting Alliance in Africa, India and 

Palestine in 1942–1943). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 10, 5–6 marca, 

s. 9. 

355. Program prac Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie na rok 

1944. (Program of activities of the Polish Scouting Alliance in the East 

in 1944). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 11, 12–13 marca, s. 8. 

356. Centrala Organizacji i Towarzystw Polskich w Pittsburghu. 

(Headquarters of the Polish Organizations and Societies in Pittsburgh). 

Dziennik Polski. R.79:1982 nr 12, 19–20 marca, s. 8. 

357. Działalność II Polsko-Katolickiego Kongresu w Ameryce w latach 

1901–1903. (The activity of the II Polish-Catholic Congress in America 

in 1901–1903). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 13, 26–27 marca, s. 8. 

358. Problematyka III Kongresu Polsko Rzymsko-Katolickiego w 1904 

roku. (The Questions of the III Polish Roman Catholic Congress in 

1904). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 14, 2–3 kwietnia, s. 8, 10. 

359. Kwietniowy Dzień Polski w Orchard Lake. (April Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 14, 2–3 kwietnia, s. 10. 
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360. Uchwały III Kongresu Polsko Rzymsko-Katolickiego w 1904 roku. 

(The decisions of the III Polish Roman-Catholic Congress in 1904). 

Dziennik Polski. R.79:1982 nr 15, 9–10 kwietnia, s. 8A. 

361. Towarzystwo Naukowe w Ameryce. (Educational Association in 

America). Dziennik Polski. R.79:1982 nr1 6, 16–17 kwietnia, s. 9. 

362. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich w Ameryce. (The 

Association of Polish Authors and Journalists in America). Dziennik 

Polski. R.79:1982 nr 17, 23–24 kwietnia, s. 9. 

363. Kółko Dramatyczne im. Adama Mickiewicza w Buffalo w latach 1895–

1910. (The Adam Mickiewicz Dramatic Circle in Buffalo from 1895 to 

1910). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 18, 30 kwietnia I 1 maja, s. 8, 11. 

364. Misja do Rzymu w świetle opisu ks. Wacława Kruszki. (A Mission to 

Rome in the light of the report of the report of Rev. Wallace Kruszka). 

Dziennik Polski. R.79:1982 nr 19, 7–8 maja, s. 9. 

365. Archiwum Polonii w Orchard Lake. (The Archives of Polonia in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 20, 14–15 maja, s. 8. 

366. List Kardynała Hlonda do biskupa, s. Woźnickiego z 1948 r. (A letter 

from Cardinal Hlond to Bishop, s. Woźnicki). Dziennik Polski. 

R.79:1982 nr 21, 21–22 maja, s. 9. 

367. Macierz Polska w latach 1897–1917. (Polish Alma Mater of America in 

1897–1917). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 22, 28–29 maja, s. 8. 

368. Bibliografia selektywna historyka Polonii Amerykańskiej ks. prof. 

Józefa Swastka (1913–1977). Duszpasterz Polski Zagranicą. R.33:1982 

nr 2(143), kwiecień – czerwiec, s. 238–248. 

369. Kardynał Stefan Wyszyński a Polonia w świetle korespondencji. 

(Cardinal Stefan Wyszyński and the Polonia in the light of his 

correspondence). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 23, 4–5 czerwca, s. 9. 

370. Czerwcowy Dzień Polski w Orchard Lake. (June Polish Day in Orchard 

Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 23, 4–5 czerwca, s. 10. 

371. Historia Biblioteki Związku Narodowego Polskiego w 1892–1917. 

(History of the library of the Polish National Alliance 1892–1917). 

Dziennik Polski. R.79:1982 nr 24, 11–12 czerwca, s. 9. 

372. Początki historii Biblioteki Związku Narodowego Polskiego. (The 

beginnings of the history of the Library of the Polish National 

Alliance). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 25, 18–19 czerwca, s. 11. 

373. Rozwój Biblioteki Związku Narodowego Polskiego. (The development 

of the Library of the Polish National Alliance). Dziennik Polski. 

R.79:1982 nr 26, 25–26 czerwca, s. 9. 

374. Związek Studentów Polskich w Strefie Amerykańskiej. (The Union of 

Polish Students in America Zone in Germany). Dziennik Polski. 

R.79:1982 nr 27, 2–3 lipca, s. 11. 
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375. Archiwum w Orchard Lake apeluje o nadsyłanie źródeł historycznych. 

Nowy Dziennik, R.11:1982 nr 2878, s. 4. 

376. Student Polski na Obczyźnie. (The Polish Student Abroad). Dziennik 

Polski. R.79:1982 nr 28, 9–10 lipca, s. 9. 

377. Dziennik Narodowy z 1899 roku. (The National Daily News in 1899). 

Dziennik Polski. R.79:1982 nr 29, 16–17 lipca, s. 11. 

378. Początki teatru amatorskiego w Ameryce. (The beginnings of the 

amateur in America). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 30, 23–24 lipca, 

s. 8. 

379. Sejm Stowarzyszenia Alumnów Szkół w Orchard Lake. Nowy 

Dziennik. R.11:1982 nr 2895, 30 lipca, s. 4. 

380. Sejm Stowarzyszenia Alumnów Szkół w Orchard Lake. (The 

Convention of the Alumni Association of the Orchard Lake Schools). 

Dziennik Polski. R.79:1982 nr 31, 30–31 lipca, s. 13. 

381. Sejm Stowarzyszenia Alumnów Szkół w Orchard Lake. Naród Polski. 

R.96:1982 nr 15, 5 sierpnia, s. 11. 

382. Polacy w Niemczech w latach 1945–1957. (The Poles in Germany). 

Dziennik Polski. R:79:1982 nr 31, 6–7 sierpnia, s. 12. 

383. Życie uchodźstwa polskiego w Niemczech. (The life of Polish 

Refugees in Germany). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 32, 13–14 

sierpnia, s. 9. 

384. Życie społeczno-kulturalne Polaków w Niemczech. (The socio-cultural 

life of Poles in Germany). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 33, 20–21 

sierpnia, s. 11. 

385. Stowarzyszenie Technicznej Pomocy Polsce w Detroit. (The Society of 

Technical Aid to Poland in Detroit). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 34, 

27–28 sierpnia, s. 9 . 

386. Informator o polonijnych archiwach, bibliotekach i muzeach 

kościelnych. Duszpasterz Polski Zagranicą. R.33:1982 nr 3(144), lipiec 

– wrzesień, s. 415–428. 

387. Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Techników w Detroit 1944–

1959. (The Polish-American Society of Engineers in Detroit in 1944–

1959). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 35, 3–4 września, s. 11. 

388. Kongres Techniczny Lotnictwa w 1942 roku. (Technical Congress of 

the Air-Force in 1942). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 36, 10–11 

września, s. 11. 

389. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii w 1943 roku. 

(Society of Polish Technicians in Great Britain in 1943). Dziennik 

Polski. R.79:1982 nr 37, 17–18 września, s. 9. 

390. Pomoc Polsce przez Radę Polonii Amerykańską w 1957–1958 roku. 

(The Aid of the Polish-American Council to Poland in 1957–1958). 

Dziennik Polski. R.79:1982 nr 38, 24–25 września, s. 8. 
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391. Prezes Rady Polonii Amerykańskiej w Polsce w 1958 roku. (The 

President of the Polish-American Council in Poland in 1958). Dziennik 

Polski. R:79:1982 nr 39, 1–2 października, s. 8. 

392. Październikowy Dzień Polski w Orchard Lake. October Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 39, 1–2 października, 

s. 11. 

393. Polonistyka na Uniwersytecie Fordham. (Polish Studies at Fordham 

University). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 41, 15–16 października, 

s. 8. 

394. Fundacja im. Ignacego J. Paderewskiego. (The Ignace J. Paderewski 

Foundation). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 42, 22–23 października, 

s. 11. 

395. “Matka Wysiedleńsów” – Klara Stefańska. (Mother of the Displaced” – 

Clara Stefańska). DziennikPolski. R.79:1982 nr 43, 29–30 października, 

s. 15; nr 44, 5–6 listopada, s. 11. 

396. Listopadowy Dzień Polski w Orchard Lake. (November Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 44, 5–6 listopada, s. 3. 

397. Źródła do historii Polonii. Nowy Dziennik. R.11:1982 nr2968, 11 

listopada, s. 13, Przegląd Polski; Naród Polski. R.96:1982 Nr 23, 9 

grudnia, s. 16. 

398. Major Marcin Marciniec – ofiarodawca archiwaliów. (Major Joseph 

Marciniec – archival contributor of archival materials). Dziennik Polski. 

R.79:1982 nr 45, 12–13 listopada, s. 8. 

399. Rezolucja XXVIII Sejmu Alumnów Zakładów Naukowych w Orchard 

Lake. Naród Polski. R.96:1982 nr 21, 18 listopada, s. 10. 

400. Samodzielne Koło Polskich Kombatantów w Michigan. (Independent 

Organization of Polish Combatans in Michigan). Dziennik Polski. 

R.79:1982 n 46, 19–20 listopada, s. 11. 

401. Przyczynek do historii Kolegium Związkowego. (A contribution to the 

history of Alliance College). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 47, 26–27 

listopada, s. 11. 

402. Św. Mikołaj i grudniowy Dzień Polski w Orchard Lake. (St. Nicholas 

and December Polish Day in Orchard Lake). Dziennik Polski. 

R.79:1982 nr 48, 3–4 grudnia, s. 2. 

403. List dr Antoniego Małłka do Artura Ocetkiewicza. (Letters of Dr. 

Anthony Małłek to Arthur Ocetkiewicz). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 

48, 3–4 grudnia, s. 11. 

404. Tygodnik “Przebudzenie”. (“Awakening” – weekly magazine). 

Dziennik Polski. R.79:1982 nr 50, 17–18 grudnia, s. 8. 

405. Liga Spraw Polskich w Detroit w latach 1923–1938. (The Polish 

Activities Leaque in Detroit in 1923–1938). Dziennik Polski. R.79:1982 

nr 50, 17–18 grudnia, s. 8. 
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406. Artur Waldo – teatr – Mieczysław Haiman. (Arthur Waldo – theatre – 

Mieczysław Haiman). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 52, 3grudnia – 1 

stycznia 1983, s. 9. 

407. Styczniowy Dzień Polski w Orchard Lake. (January Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 52, 31 grudnia – 1 

stycznia 1983, s. 2. 

408. Instytucja wielkiego znaczenia. Centralne Archiwum Polonii 

Amerykańskiej w Orchard Lake. Kalendarz Związkowy. PNA Almanac 

1982, s. 72. 

409. Źródła do historii Polonii. Archiwum Polonii w Orchard Lake prosi o 

nadsyłanie źródeł historycznych. Przegląd Zachodni. (Londyn). 

R.33:1982 nr 1–3(348–350), styczeń – marzec, s. 11–13. 

410. Prasa polonijna w Ameryce. Collectanea Theologica. R.52:1982, 

fasc.II, s. 197–206. 

411. Nowe czasopismo – Kronika Rzymska. Biuletyn Centrum Jana Pawła 

II. R.4:1982 nr 4, lipiec – październik, s. 7–8. 

412. Dokumentacja kanonizacji Ojca Maksymiliana Kolbe w prasie 

polonijnej. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.4:1982 nr 5, listopad – 

grudzień, s. 5–7. 

413. Appeal of the Archives of the Orchard Lake Schools for Historical 

Materials. Orchard Lake Schools Good News. December 1982, Number 

29, s. 4. 

 

1983 

 

414. „Źródła do Historii Polonii”. Ważne dla badań nad Polonią 

opracowanie. Zgoda. R.102:1983, nr 1, January 1, s. 11. 

415. Polonijne parafie w Stanach Zjednoczonych. Kalendarz Polski na rok 

1983. (Phialdelphia, Pa. Pod redakcją Dr inż. Antoniego Gładysza) 

R.15(35):1983, s. 69–72. 

416. Prymas Polski Arcybiskup Gnieźnieńsko-Warszawski Józef Glemp. 

Kalendarz Polski na rok 1983. R.15(35), s. 77–80. 

417. Historia Polonii Amerykańskiej w latach 1854–1914. Kalendarz Polski 

na rok 1983. R.15(35), s. 122–128. 

418. Appeal of the Archives of the Orchard Lake Schools for Historic 

Materials. Polonia Reporter. (Buffalo). R.3:1983 nr 1, January, s. 5. 

419. Mieczysław Haiman w relacji Artura Waldo. (Mieczysław Haiman in a 

report by Arthur Waldo). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 1, 7–8 

stycznia, s. 11. 

420. Polska Rada Narodowa w Ameryce w 1914 roku.(The Polish National 

Council in America in 1914). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 2, 14–15 

stycznia, s. 11. 
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421. Polska Rada Narodowa w Ameryce – ustawy i regulaminy. (The Polish 

National Council in America – laws and regulations). Dziennik Polski. 

R.80:1983 nr 3, 21–22 stycznia, s. 11. 

422. Pomoc Polsce przez Wydział Narodowy. (Aid to Poland through the 

Polish Committee). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 4, 28–29 stycznia, 

s. 11. 

423. Lutowy Dzień Polski i instalacja Stowarzyszenia Pań Seminarium 

Polskiego. February Polish Day and the Installation of the Ladies 

Auxiliary of the Polish Seminary). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 5, 

28–29 stycznia, s. 12. 

424. Przyczynek do historii Polaków w Niemczech w 1947 roku. (A 

contribution to the history of Poles in Germany in 1947). Dziennik 

Polski. R.80:1983 nr 6, 4–5 lutego, s. 11. 

425. Katalog biblioteki Zjednoczenia Polsko Rzymsko-Katolickiego z 1919 

roku. (A catalog of the library of the Polish Roman Catholic Union in 

1919). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 6, 11–12 lutego, s. 11. 

426. Wydział Narodowy Polski. (The Polish National Department). Dziennik 

Polski. R.80:1983 nr 7, 18–19 lutego, s. 9. 

427. Katalog Biblioteki ZPRKA z 1919 roku. Naród Polski. R.97:1983 nr 4 , 

24 lutego, s. 12; nr 5, 10 marca, s. 11–12. 

428. Dom Polski Zjednoczonych Towarzystw w Detroit. (The Polish Home 

of the United Societies of Detroit). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 8, 

25–26 lutego, s. 11. 

429. 40-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1944–1984. (The 40th 

Anniversary of the Warsaw Uprising 1944–1984). Dziennik Polski. 

R.80:1983 nr 9, 4–5 marca, s. 8. 

430. Marcowy Dzień Polski. (March Polish Day). Dziennik Polski. 

R.80:1983 nr 9, 4–5 marca, s. 12. 

431. Towarzystwo Śpiewu Moniuszko w Buffalo. (Moniuszko Polish 

Singers Alliance in Buffalo). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 10, 11–12 

marca, s. 11. 

432. Trzeci Sejm Wychodźstwa Polskiego w Pittsburghu w 1921 roku. (The 

Third Convention of Polish Immigrants in Pittsburgh in 1921). 

Dziennik Polski. R.80:1983 nr 11, 18–19 marca, s. 11. 

433. Rezolucje 3-go Sejmu Wychodźstwa z 1921 roku. (The Resolutions of 

the Third Convention of the Polish Immigrants in 1921). Dziennik 

Polski. R.80:1983 nr 12, 25–26 marca, s. 11. 

434. Działalność Rady Polonii Amerykańskiej w 1940 roku. (The activity of 

the Polish American Council in 1940). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 

13, 1–2 kwietnia, s. 7A. 
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435. Ignacy Paderewski (1860–1941) dokumentacja. (Ignace Paderewski 

(1860–1941) documentation). Dziennik Polski.R.80:1983 nr 14, 8–9 

kwietnia, s. 8. 

436. Brazylijski Kalendarz Polski na rok 1898. (Brazilian Polish Calendar 

for 1898). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 15, 15–16 kwietnia, s. 11. 

437. Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie. 

(Association of Polish Students and Graduates Abroad). Dziennik 

Polski. R.80:1983 nr 16, 22–23 kwietnia, s. 11. 

438. Działalność i rezolucja Zrzeszenia Studentów Polskich w 1961 roku. 

(The activity and resolution of the Association Polish Students in 

1961). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 17, 29–30 kwietnia, s. 11. 

439. Studenci żołnierze 2 Korpusu. (Students-soldiers of the 2
nd

 Corps). 

Dziennik Polski. R.80:1983 nr 18, 6–7 maja, s. 11. 

440. Ośrodki polskiej młodzieży akademickiej za granicą w 1947 roku. 

(Centers of Polish academic youth abroad in 1947). Dziennik Polski. 

R.80:1983 nr 19, 13–14 maja, s. 11. 

441. Materialy źródłowe pułk. Tomasza Rybotyckiego. (Source materials of 

Colonel Thomas Rybotycki). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 20, 20–21 

maja, s. 11. 

442. Polska emigracja w Niemczech w źródłach T. Rybotyckiego. (Polish 

emigration in Germany from the sources of T. Rybotycki). Dziennik 

Polski. R.80:1983 nr 21, 27–28 maja, s. 11. 

443. Działalność Komitetu Społecznego w Italii w 1947 roku. (The activity 

of the Social Servicies Committee in Italy in 1947). Dziennik Polski. 

R.80:1983 nr 22, 3–4 czerwca, s. 11. 

444. Komitet Społeczny Opieki nad Uchodźcami Polskimi w Italii. (The 

Social Servicies Committee for the welfare of Polish in Italy). Dziennik 

Polski. R.80:1983 nr 23, 10–11 czerwca, s. 11. 

445. Ośrodki Polaków w Italii i inne organizacje opiekuńcze 1947 r. 

(Centers of Poles in Italy and Rother benevolent organizations in 1947). 

Dziennik Polski. R.80:1983 nr 24, 17–18 czerwca, s. 8. 

446. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej w Ameryce. (The Society of 

the Friends of Polish Culture in America). Dziennik Polski. R.80:1983 

nr 25, 24–25 czerwca, s. 11. 

447. Źródła do historii Polonii. Duszpasterz Polski Zagranicą. R.34:1983 nr 

2(147), kwiecień – czerwiec, s. 262–273. 

448. Lipcowy Dzień Polski w Orchard Lake. (July Polish Day in Orchard 

Lake). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 26, 1–2 lipca, s. 9. 

449. Hojna ręka i polskie serce Polonii Amerykańskiej. (Rada Polonii 

Amerykańskiej). (The generous hand and Polish heart of the American 

Polonia. (Polish American Council). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 27, 

8–9 lipca, s. 11. 
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450. Zagadnienie uchodźców i wysiedleńców w 1947 roku. (The problem of 

refugees and deportees in 1947). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 27, 8–9 

lipca, s. 11. 

451. Opieka prawna, repatriacja, osiedlanie emigrantów. (Legal custody, 

repatriation and settlement of emigrants). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 

28, 15–16 lipca, s. 11. 

452. Działalność Rady Polonii Amerykańskiej pod koniec 1953 r. (The 

activity of the Polish-American Council at the end of 1953). Dziennik 

Polski. R.80:1983 nr 29, 22–23 lipca, s. 11. 

453. Problematyka emigracji w świetle oficjalnych sprawozdań. (The 

question of emigration in the light of official reports). Dziennik Polski. 

R.80:1983 nr 30, 29–30 lipca, s. 11. 

454. Kalendarz Żołnierza 2 Korpusu na rok 1945. (Calendar of the soldier of 

the 2nd Corps in 1945). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 31, 5–6 sierpnia, 

s. 8. 

455. Kalendarz Żołnierza 2-go Korpusu A.P. na 1946. (Calendar of the 

soldier of the 2nd Corps of the Polish Army in 1946). Dziennik Polski. 

R.80:1983 nr 32, 12–13 sierpnia, s. 8. 

456. Lata 1918–1945 w Kalendarzu 2-go Korpusu. (Years 1918–1945 in the 

Calendar of the 2nd Corps). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 33, 19–20 

sierpnia, s. 11; nr 34, 26–27 sierpnia, s. 11; nr 35, 2–3 września, s. 11; 

nr 36, 9–10 września, s. 11. 

457. Oryginalny list Jana III Sobieskiego z 1683 r. (An original letter of 

John III Sobieski from the year 1683). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 

36, 9–10 września, s. 4; Nowy Dziennik. R.12:1983 nr 3181, Przegląd 

Polski, s. 15. 

458. Powstanie i działalność 2-go Korpusu. (The founding and activity of 

the 2nd Corps). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 37, 16–17 września s.11. 

459. Oddział Kultury i Prasy 2-go Korpusu Armii Polskiej. (The Department 

of Culture and the Press of the 2nd Corps of the Polish Army). Dziennik 

Polski. R.80:1983, nr 38, 23–24 września, s. 8; nr 39, 30 września – 1 

października, s. 11. 

460. Hołd powstańcom warszawskim w Orchard Lake. (Homage to the 

Warsaw Insurrectionists in Orchard Lake). Dziennik Polski. R.80:1983 

nr 39, 30 września – 1 października, s. 11. 

461. Spółdzielnia Pracy na uchodźstwie. (The Work Cooperative in Exile). 

Dziennik Polski. R.80:1983 nr 40, 7–8 października, s. 13. 

462. Siła i niedołęstwo Polonii. (The Power and Inability of the Polonia). 

Dziennik Polski. R.80:1983 nr 41, 14–15 października, s. 11. 

463. Instytut Polsko-Amerykańskich Organizacji Bratniej Pomocy. (The 

Institute of Polish-American Organizations of Fraternal Aid). Dziennik 
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Polski. R.80:1983 nr 42, 21–22 października, s. 11; nr 43, 28–29 

października, s. 8. 

464. Orchard Lake Archives. Orchard Lake Good News. October 1983, 

Number 32, s. 5. 

465. Polish Days. Orchard Lake Good News. October 1983, Number 32, 

s. 5. 

466. Komitet dla Spraw Wysiedleńców Polskich w 1947. (Committe for the 

Affairs of Polish Refugees in 1947). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 44, 

4–5 listopada, s. 11. 

467. Dzień zmarłych w Orchard Lake. (All Souls Day in Orchard Lake). 

Dziennik Polski. R.80:1983 nr 44, 4–5 listopada, s. 14. 

468. Amerykański Komitet Rehabilitacji Wysiedleńców Polskich. 

(American Committee for the Rehabilitation of Polish Refugees). 

Dziennik Polski. R.80:1983, nr 45, 11–12 listopada, s. 10. 

469. Praca Polaków w Rzeszy w ustawodawstwie niemieckim. (The work of 

Poles in Germany in of the German Legislature). Dziennik Polski. 

R.80:1983, nr 46, 18–19 listopada, s. 11. 

470. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich Obozów. 

(Polish Union of Former Political Prisoners in German Concentration 

Camps). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 47, 25–26 listopada, s. 11. 

471. Św. Mikołaj w Orchard Lake.(St. Nicholas in Orchard Lake). Dziennik 

Polski. R.80:1983 nr 48, 2–3 grudnia, s. 5. 

472. Koło Polskiego Związku B. Więźniów Politycznych Niemieckich 

Obozów Koncentracyjnych. (The Polish Union of Former Political 

Prisoners in Concentration Camps). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 48, 

2–3 grudnia, s. 11. 

473. Archiwum obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Orchard 

Lake. (The Archives of the Mauthausen-Gusen Concentration Camp in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 49, 9–10 grudnia, s. 11. 

474. Orchard Lake Schools dziękuje dr., s. Średzińkiemu za przekazane 

cenne materiały źródłowe z czasopism polskich. Nowy Dziennik. 

R.12:1983, nr 3247, 13 grudnia, s. 9. 

475. Komitet Polski w obozie w Mauthausen. (The Polish Committee in the 

Mauthausen Camp). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 50, 16–17 grudnia, 

s. 11. 

476. Obóz koncentracyjny w Mauthausen. (The Concentration Camp in 

Mauthausen). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 51, 23–24 grudnia, s. 11A. 

477. Noworoczny Dzień Polski w Orchard Lake. (A New Year Polish Day 

in Orchard Lake). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 52, 30–31 grudnia, 

s. 7. 
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478. Związek Polskich dziennikarzy w Niemczech (Association of Polish 

Journalists in Germany). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 52, 30–31 

grudnia, s. 11. 

479. Bibliografia zawartości czasopisma “Newsletter Pope John Paul II 

Center Orchard Lake za lata 1979–1983”. Biuletyn Centrum Jana 

Pawła II. R.5:1983 nr 1, styczeń – luty, s. 5–6; nr 2, marzec – kwiecień, 

s. 5–6; nr 5, listopad – grudzień, s. 5–6; R.6:1984, styczeń – luty, s. 5–

6; no 2, marzec – kwiecień, s. 6. 

480. Inkunabuły w Bibliotece OO. Kapucynów w Krakowie. 

Częstochowskie Studia Teologiczne. T.11:1983, s. 307–313. 

481. Inkunabuły w Bibliotece OO. Kamedułów na Bielanach pod 

Krakowem. Częstochowskie Studia Teologiczne. T.11:1983, s. 314–

336. 

 

1984 

 

482. 40 Rocznica Powstania Warszawskiego 1944–1984. Kalendarz 

Związkowy na rok 1984. PNA Almanac 1984, s. 91–92.  

483. Archives Collection Adds WWII Concentration Camp Material. 

Orchard Lake Good News. Fall 1984 Number 35, s. 25.  

484. Polish Days. Orchard Lake Good News, Fall 1984, Number 35, s. 5. 

485. Archives. Orchard Lake Good News. Fall 1984, Number 35, s. 6. 

486. Historyk polskiego teatru w Ameryce-Artur L. Waldo. (Historian of the 

Polish Theatre in America-Arthur L. Waldo). Dziennik Polski. 

R.81:1984 nr 1, 6–7 stycznia, s. 9. 

487. Artur L. Waldo-propagator książki polskiej w Ameryce. (Arthur L. 

Waldo-Supporter of the Polish book in America). Dziennik Polski. 

R.81:1984 nr 2, 13–14 stycznia, s. 11. 

488. Artur L. Waldo-propagator polskiego byznesu. (Arthur L. Waldo-

Supporter of Polish business. Dziennik Polski. R.81:1984 nr 3, 20–21 

stycznia, s. 8. 

489. Towarzystwo Śpiewu i Dramatu “Drużyna” w Chicago 1909–1919. 

(The Society of Polish Song and drama „Drużyna” in Chicago in 1909–

1919). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 4, 27–28 stycznia, s. 11. 

490. Lutowy Dzień Polski w Orchard Lake. (February Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 5, 3–4 lutego, s. 8. 

491. Pierwsze czasopisma polonijne w Ameryce. (The first periodicals of the 

Polonia in America). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 5, 3–4 lutego, s. 11. 

492. Prasa, dziennikarze, drukarnie polonijne. (The Press, journalists and 

printeries of the Polonia). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 6, 10–11 

lutego, s. 11. 
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493. Dziennikarz. (A journalist). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 7, 17–18 

lutego, s. 11. 

494. Almanach Polski w Ameryce. (The Polish Almanac in America). 

Dziennik Polski. R.81:1984 nr 8, 24–25 lutego, s. 11. 

495. Dziennikarstwo polonijne w świetle Franciszka Barcia. (The journalism 

of the Polonia in the light of Francis Barć). Dziennik Polski. R.81:1984 

nr 9, 2–3 marca, s. 11. 

496. Marcowy Dzień Polski w Orchard Lake. (March Polish Day in Orchard 

Lake). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 9, 2–3 marca, s. 2. 

497. Myśli o Mieczysławie Haimanie. (Thoughts about Mieczysław 

Haiman). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 10, 9–10 marca, s. 11. 

498. Źródła do historii muzyki polonijnej. (The sources for the history of 

music of the Polonia). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 11, 16–17 marca, 

s. 11. 

499. Jednodniówka wydawców i dziennikarzy polskich w Ameryce. (A 

Publication for the Convention of Polish Publisher and journalists in 

America). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 12, 23–24 marca, s. 11. 

500. Wielkopostny Dzień Polski w Orchard Lake. (Lenten Polish Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 13, 30-31 marca, s. 8. 

501. Zjazd dziennikarzy polskich w Ameryce w 1952 roku. (Convention of 

Polish Journalists in America in 1952). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 

13, 30-31 marca, s. 11. 

502. „Student Polski”. („The Polish Student”). Dziennik Polski. R.81:1984 

nr 14, 6-7 kwietnia, s. 11. 

503. Stowarzyszenie Mechaników Polskich w Ameryce w 1921 roku. 

(Association of Polish Mechanics in America in 1921). Dziennik Polski. 

R.81:1984 nr 16, 20–21 kwietnia, s. 9A. 

504. Stowarzyszenie Mechaników a Polska. (The Association of Mechanics 

and Poland). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 17, 27–28 kwietnia, s. 11. 

505. Polska Rada Narodowa w Ameryce. (The Polish National Council in 

America). Dziennik Polski. R.81:1984 nr18, 4–5 maja, s. 11. 

506. XIII Sejm Związku Narodowego Polskiego w 1899. (XIII Convention 

of the Polish National Alliance in 1899). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 

19, 11–12 maja, s. 11. 

507. Dokumentacja źródłowa na łamach „Dziennikarza”. (Source 

Documentation in the „Dziennikarz”). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 

20, 18–19 maja, s. 11. 

508. Bibliografia prac dziennikarzy. (A bibliography of the works of 

journalists). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 21, 25-26 maja, s. 11. 

509. Czerwcowy Dzień Polski w Orchard Lake. (June Polish Day in Orchard 

Lake). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 22, 1–2 czerwca, s. 2. 
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510. V Zjazd Dziennikarzy Polskich w Ameryce w 1935. (V Convention of 

Polish Journalists in America in 1935). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 

22, 1–2 czerwca, s. 11. 

511. Gmina 54 Związku Narodowego Polskiego w Detroit. (Group 54 of the 

Polish National Alliance in Detroit). Dziennik Polski. R.81:1984 nr24, 

15–16 czerwca, s. 11. 

512. Szkoła im. M. Konopnickiej w Greenpoint, N.Y. (The M. Konopnicka 

school in Greenpoint, N.Y.) Dziennik Polski. R.81:1984 nr 25, 22–23 

czerwca, s. 11. 

513. Sobotnia szkoła polska w Buffalo N.Y. 1955–1960. (The Polish 

Saturday School in Buffalo, N.Y. in 1955–1960). Dziennik Polski. 

R.81:1984 nr 26, 29-30 czerwca, s. 11. 

514. Centrum 2 Korpusu w Orchard Lake Archiwum, Biblioteka i Muzeum. 

(The 2nd Corps Center in the Orchard Lake Archives, Library, and 

Museum). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 27, 6–7 lipca, s. 11; nr 28, 13–

14 lipca, s. 11. 

515. Koło Dramatyczne im. Adama Mickiewicza w Buffalo 1895–1970. 

(The Adam Mickiewicz Dramatic Club in Buffalo – 1895–1970). 

Dziennik Polski. R.81:1984 nr 29, 20–21 lipca, s. 11. 

516. 10-lecie Szkoły Polskiej im. Ks. inf. Piotra Adamskiego w Buffalo 

1955–1965. (The 10th Anniversary of the Msgr. Peter Adamski Polish 

School in Buffalo-1955–1965). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 30, 27–

28 lipca, s. 11. 

517. Sierpniowy Dzień Polski i piknik Polskich Rozmaitości Stacji WPON 

w Orchard Lake. (August Polish Day and picnic of Polish Varieties-

Station WPON-in Orchard Lake). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 31, 3–

4 sierpnia, s. 2. 

518. 75-lecie Koła Dramatycznego w Buffalo. The 75th Anniversary of the 

Dramatic Club in Buffalo). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 31, 3–4 

sierpnia, s. 11. 

519. Biuletyn Polskiej Rady Międzyorganizacyjnej. (The Bulletin of the 

Polish Inter-Organizational Council). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 33, 

17–18 sierpnia, s. 11. 

520. Materiały archiwalne Jana Pogorzelskiego. (Archival materials of John 

Pogorzelski). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 34, 24–25 sierpnia, s. 11. 

521. Dzień Polski w Orchard Lake. (Polish Day in Orchard Lake). Dziennik 

Polski. R.81:1984 nr 35, 31 sierpnia – 1 września, s. 11. 

522. Problematyka niemieckich odszkodowań. (The Question of German 

War Compesations). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 31 sierpnia – 1 

września, s. 11. 
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523. Biskup detroicki Michał J. Gallagher w Polsce w 1934 r. (Michael J. 

Gallagher, Bishop of Detroitin Poland in 1934). Dziennik Polski. 

R.81:1984 nr36, 7–8 września, s. 11. 

524. Dziennik Polski źródłem do historii Polonii. (The Polish Daily News-a 

source for the history of Polonia). Dziennik Polski-jubileuszowe 

wydanie w 80-tą rocznicę założenia. R.81:1984 nr 37, 14–15 września, 

s. 10–14. 

525. Złoty jubileusz „Czasu” 1905–1955. (Golden Jubilee of „Czas” 1905–

1955). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 38, 21–22 września, s. 11. 

526. Jubileuszowe wydania prasy polonijnej źródłem do historii Polonii. 

(Jubilee editors of the Polish-American Press - a Source for the history 

of the Polonia). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 39, 28–29 września, 

s. 11. 

527. Dzień Armii Krajowej w Orchard Lake. (Polish Home Army Day in 

Orchard Lake). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 40, 5–6 października, 

s. 2. 

528. Źródła do historii Polonii. (Bibliografia). (Sources for the history of 

Polonia. (A Bibliography). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 41, 5–6 

października, s. 9. 

529. Park Materiałowy 2 Korpusu. (The Supply Division of the 2
nd

 Corps). 

Dziennik Polski. R.81:1984 nr 42, 12–13 października, s. 11. 

530. Dzieła ks. Lucjana Bójnowskiego. (The works of Rev. Lucian 

Bójnowski). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 42, 19–20 października, 

s. 11.  

531. Statystyka polskich parafii, księży, szkół w Ameryce w 1914 roku. 

Duszpasterz Polski Zagranicą. R.35:1984 nr 3 (152), lipiec – wrzesień, 

s. 413–445. 

532. Dokumentacja okresu wojennego Józefa Szczotki. (Joseph Szczotka’s 

documentation for the war). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 43, 26–27 

października, s. 11; nr 44, 2–3 listopada, s. 13. 

533. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. (The 

Polish Embassy at the Holy See). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 45, 9–

10 listopada, s. 11. 

534. Rada Ekonomiczna Ambasady R.P. przy Stolicy Apostolskiej. (The 

Economic Council the Polish Embassy Holy See). Dziennik Polski. 

R.81:1984 nr 46, 16–17 listopada, s. 11. 

535. Dokumentacja Rady Ekonomicznej R.P. przy Stolicy Apostolskiej. 

(Documentation of the Economic Council of the Polish Embassy at the 

Holy See). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 47, 23–24 listopada, s. 11. 

536. Święty Mikołaj w Orchard Lake. (St. Nicholas in Orchard Lake). 

Dziennik Polski. R.81:1984 nr 48, 30 listopada – 1 grudnia, s. 9. 
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537. Seminarium Polskie 1885-1985. (The Polish Seminary 1885-1985). 

Dziennik Polski. R.81:1984 nr 48, 30 listopada – 1 grudnia, s. 11. 

538. Cel Szkoły Wyższej N.M.P. w Orchard Lake. (The purpose of St. 

Mary’s Preparatory in Orchard Lake). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 

49, 7–8 grudnia, s. 11. 

539. Analiza program nauczania i wychowania religijnego w Szkole 

Wyższej w O.L. (An analysys of teaching and religious training at St. 

Mary’s Preparatory in Orchard Lake). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 

50, 14–16 grudnia, s. 11. 

540. Program życia religijnego w Szkole Wyższej przy Seminarium 

Polskim.(The Religious Education Program at St. Mary’s Preparatory at 

the Polish Seminary). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 51, 21–22 grudna, 

s. 11A. 

541. Rok liturgiczny w Szkole Wyższej przy Seminarium Polskim. (The 

liturgical year at St. Mary’s Preparatory at the Polish Seminary). 

Dziennik Polski. R.81:1984 nr 52, 28–29 grudnia, s. 11. 

542. Kardynał Wojtyła gościem Polonii Kanadyjskiej i Amerykańskiej w 

1969 r. (Dokumentacja źródłowa). Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.6:1984 nr 3 maj – czerwiec, s. 6–8. 

543. Dokumentacja Pielgrzymki Papieskiej w Kanadzie. (Bibliografia). 

Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.6:1984 nr 4, lipiec – październik 

s.58; nr 5, listopad-grudzień, s. 5–6. 

544. Dokumentacja Papieska w Argentynie. Głos Polski-La Voz De Polonia-

Buenos Aires-za 1984. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.6:1984 nr 6, 

listopad-grudzień, s. 7–8. 

545. Wizyta Karola Kardynała Wojtyły w Kanadzie w 1969 roku. 

Orędownik Pokoju. (Toronto) numer specjalny 1984, s. 8–9,24 ilustr. 

 

1985 

 

546. Seminarium Polskie 1885–1985. W: A Commemoration of 100 years 

The Orchard Lake Schools 1885–1985. Orchard Lake, Michigan 1985, 

s. 111–116, ilustr. 

547. Stulecie Seminarium Polskiego w Stanach Zjednoczonych 1885–1985. 

Naród Polski. R.99:1985 nr 15, 8 sierpnia, s. 12. 

548. Archives. Orchard Lake Good News. Fall 1985, Number 38, s. 18. 

549. Polish Days, 1984–1985. Orchard Lake Good News. Fall 1985, 

Number 38, s. 19. 

550. Archives Development. Stevens Point, Wisconsin. Orchard Lake Good 

News. Fall 1985, Number 38, s. 26. 



 60 

551. Programy Klubu Studentów w Seminarium Polskim w Orchard Lake. 

(Programs of the Students’ Club at the Polish Seminary in Orchard 

Lake). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 1, 4–5 stycznia, s. 11. 

552. Historia Klubu Studentów z Detroit i okolicy w Seminarium Polskim 

1919–1934. (The history of the Detroit and vicinity Students’ Club at 

the Polish Seminary 1919–1934). Dziennik Polski. R.83:1985 nr 2, 11–

12 stycznia, s. 11. 

553. Regulamin kursu klasycznego Seminarium w Detroit. (Course of 

classical Studies at the Seminary in Detroit). Dziennik Polski. 

R.82:1985 nr 3, 18–19 stycznia, s. 11. 

554. Reguły karności i porządku w Seminarium Polskim. (Rules of 

discipline and order at the Polish Seminary). Dziennik Polski. 

R.82:1985 nr 4, 25–26 stycznia, s. 11. 

555. Towarzystwo Literackie Św. Kazimierza w Seminarium Polskim. (The 

St. Casimir Literary Society at the Polish Seminary). Dziennik Polski. 

R.82:1985 nr 5, 1–2 lutego, s. 11. 

556. Sodalicja Mariańska w Seminarium Polskim. (The Sodality of Our 

Lady at the Polish Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 6, 8–9 

lutego, s. 11. 

557. Drukarnia przy Seminarium Polskim w Detroit. (The Printing Office at 

the Polish Seminary in Detroit). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 7, 15–16 

lutego s.11. 

558. Opis Męki Pańskiej ks. Józefa Dąbrowskiego. (Father Joseph 

Dabrowski’s account of the Passion of Our Lord). Dziennik Polski. 

R.82:1985, nr 8, 22–23 lutego, s. 11. 

559. Niedziela-tygodnikiem Seminarium Polskiego. („Niedziela” (Sunday)-

Polish Seminary’s Weekly). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 9, 1–2 

marca, s. 11. 

560. Tygodnik „Niedziela” w służbie Polski. (The weekly „Niedziela” 

(Sunday) in service to Poland). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 10, 8–9 

marca, s. 11. 

561. Śmierć ks. Józefa Dąbrowskiego w świetle prasy. (The Death of Rev. 

Joseph Dąbrowski in the Press). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 11, 15–

16 marca, s. 11. 

562. Koło Przyjaciół Seminarium Polskiego. (The Friends of the Polish 

Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 12, 22–23 marca, s. 11. 

563. Początki Stowarzyszenia Alumnów Seminarium Polskiego. (The 

beginnings of the Alumni Association of the Polish Seminary). 

Dziennik Polski. R.82:1985 nr 13, 29-30 marca, s. 11. 

564. Chłopcy Polscy z Indii w Seminarium Polskim. (Polish boys from India 

in the Polish Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 14, 5–6 

kwietnia, s. 9. 



 61 

565. Seminarium Polskim, biskupi, alumni, świeccy i prasa. (About the 

Polish Seminary: bishops, Alumni, laity, and the Press). Dziennik 

Polski. R.82:1985 nr 15, 12–13 kwietnia, s. 11. 

566. “Głos Studenta”-miesięcznik studentów Seminarium Polskiego. („Głos 

Studenta” (Voice of the Students’)- a monthyly at the Polish Seminary). 

Dziennik Polski. R.82:1985 nr 16, 19–20 kwietnia, s. 11. 

567. Medal Fidelitas najwyższym odznaczeniem Seminarium Polskiego. 

(The Fidelitas Medal-the highest honor of the Polish Seminary). 

Dziennik Polski. R.82:1985 nr 17, 26–27 kwietnia, s. 11. 

568. Wybitne osobistości z wizytą w Seminarium Polskim. (Famous Persons 

Visiting the Polish Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 18, 3–4 

maja, s. 11. 

569. Eagle rocznikiem Szkół w Orchard Lake. (The Eagle-the yearbook of 

the Orchard Lake Schools). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 19, 10–11 

maja, s. 11. 

570. Stowarzyszenie Pomocnicze Pań Seminarium Polskiego. (The Ladies 

Auxiliary of the Polish Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 20, 

17–18 maja, s. 11. 

571. Diamentowy Jubileusz Seminarium Polskiego w 1960 roku. (The 

Diamond Jubilee of the Polish Seminary in 1960). Dziennik Polski. 

R.82:1985 nr 21, 24–25 maja, s. 11. 

572. Dokumentacja papieska na łamach „Nowego Dziennika” (New York) 

1985 rok. (Bibliografia). Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.7:1985 nr 

3, maj-czerwiec, s. 7–8; nr 4, lipiec październik, s. 5–6. 

573. Towarzystwa w Seminarium Polskim. (Societies at the Polish 

Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 22, 31 maja, 1 czerwca, s. 11. 

574. “Wrzos” miesięcznik studentów Seminarium Polskiego. („Wrzos”- a 

monthly publication of the students of the Polish Seminary). Dziennik 

Polski. R.82:1985 nr 23, 7–8 czerwca, s. 11.  

575. Czasopisma Szkół w Orchard Lake. (Periodicals of the Orchard Lake 

Schools). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 24, 14–15 czerwca, s. 11. 

576. Sodalis w służbie Polonii. (Sodalis in the service of Polonia). Dziennik 

Polski. R.82:1985 nr 25, 21–22 czerwca, s. 11. 

577. Zadania Seminarium Polskiego w Stanach Zjednoczonych. (The goals 

of the Polish Seminary in the United States). Dziennik Polski. 

R.82:1985 nr 26, 28–29 czerwca, s. 11. 

578. Odezwa do Polonii w sprawie Seminarium Polskiego. (An appeal to the 

Polonia regarding the Polish Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 

27, 5–6 lipca, s. 11.  

579. Przedstawienia teatralne w Seminarium Polskim. (Theatrical 

Performances at the Polish Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 

28, 12–13 lipca, s. 11. 
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580. Siostry Felicjanki w świetle listów ks. Józefa Dąbrowskiego. (Felician 

Sisters in the light of the letters of Rev. Joseph Dąbrowski). Dziennik 

Polski. R.82:1985 nr 29, 19–20 lipca, s. 11. 

581. Stulecie Seminarium Polskiego 1885–1985. (The Centennial of the 

Polish Seminary 1885–1985). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 30, 26–27 

lipca, s. 11. 

582. Muzyka i pieśni w Seminarium Polskim. Music and songs at the Polish 

Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 31, 2–3 sierpnia, s. 11. 

583. Schola Cantorum w Seminarium Polskim. (Schola Cantorum at the 

Polish Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 33, 16–17 sierpnia, 

s. 11. 

584. Centrala Polsko-Katolickich Organizacji w Ameryce. (Headquarters of 

the Polish-Catholic Organizations in America). Dziennik Polski. 

R.82:1985 nr 34, 23–24 sierpnia, s. 11. 

585. Szkolnictwo polskie w Niemczech 1945–1948. (The Polish Educational 

System in Germany 1945–1948). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 35, 

sierpień 30, 1 września, s. 11.  

586. „Kuryer Polski” 1888-1928. „The Polish Qurrier” 1888-1928. Dziennik 

Polski. R.82:1985 nr 37, 13–14 września, s. 11. 

587. Polonijne organizacje i towarzystwa w Ameryce. (Polish Organizations 

and Societies in America). Dziennik Polski. R.82:1985, nr 38, 2–21 

września, s. 11. 

588. Problematyka Kościoła polskiego w Stanach Zjednoczonych. (The 

Questions of the Polish Church in the United States). Dziennik Polski. 

R.82:1985 nr 39, 27–28 września, s. 11. 

589. Polacy w Stanach Zjednoczonych. (The Poles in the United States). 

Dziennik Polski. R.82:1985 nr 40, 4–5 października, s. 11. 

590. Historyk, pisarz, redaktor Artur Waldo 1896–1985. (Arthur Waldo-

historian, author, editor 1896–1985). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 41, 

11–12 pażdziernika, s. 11. 

591. Kalendarz-Informator Chicago z 1909 roku. (Calendar-Guide, Chicago-

1909). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 42, 18–19 października, s. 11. 

592. Polonia w Milwaukee. (The Polonia in Milwaukee). Dziennik Polski. 

R.82:1985 nr 43, 25-26 października, s. 11. 

593. Dokumentacja papieska na łamach polonijnego czasopisma 

brazylijskiego „Lud”-Kurytyba za 1984 rok. Biuletyn Centrum Jana 

Pawła II. R.7:1985 nr 5, listopad-grudzień, s. 6–7. 

594. Prasa, polityka i ekonomia Polonii w Milwaukee. (The Press, politics, 

and economy of the Polonia in Milwaukee). Dziennik Polski. R.82:1985 

nr 44, 1–2 listopada, s. 10. 

595. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Oddział na terenie okupacji 

brytyjskiej Niemiec. (Association of Polish Combatants-Division in 
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British-occupied Germany). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 45, 8–9 

listopada, s. 11. 

596. „Wspólnymi Siłami”. (Combined Forces). Dziennik Polski. R.82:1985 

nr 46, 15–16 listopada, s. 11. 

597. Stowarzyszenie lekarzy, dentystów i adwokatów polskich XI Sejm 

1938 rok. (The Polish Medical, Dental, and Advocates Society-XI 

Convention 1938). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 47, 22–23 listopada, 

s. 11. 

598. Wydawnictwa polskie na Środkowym Wschodzie 1941–1946. (Polish 

publications in the Middle East 1941–1946). Dziennik Polski. 

R.82:1985 nr 48, 29–30 listopada, s. 11. 

599. Towarzystwa Naukowe i artyści na Środkowym Wschodzie 1941–

1945. (Educational Associations and Artists in the Middle East 1941–

1945). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 49, 6–7 grudnia, s. 11. 

600. Pomocnicza Służba Kobiet przy Armii Polskiej. (Women’s Auxiliary 

Services in the Polish Army). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 50, 13–14 

grudnia, s. 11. 

601. Działalność Pomocniczej Służby Kobiet.(The activity of the Women’s 

Auxiliary Services). Dziennik Polski. R.82:1985, nr 51, 21–22 grudnia, 

s. 11. 

602. „Nasze Jutro”, Czasopismo Literacko-Naukowe. („Nasze Jutro” (Our 

Tomorrow) – a Scholarly-Literary journals). Dziennik Polski. 

R.82:1985, nr 52, 27–28 grudnia, s. 11. 

603. Polska wigilia. Gwiazda Polarna. R. 77:1985 nr 51, 25 grudnia, s. 1,2. 

604. Centralne Archiwum Polonii. Gwiazda Polarna. R.77:1985 nr 51, 25 

grudnia, s. 7, 8. 

1986 

 

605. Dokumentacja papieska na łamach polonijnego czasopisma 

argentyńskiego „Głos Polski” – Buenos Aires za 1985 rok. Biuletyn 

Centrum Jana Pawła II. R.8:1986 nr 1, styczeń – luty, s. 5–6. 

606. Przegląd Wydawniczo-Księgarski (dział poświęcony książce). (Book 

Publishing Review. (Division dedicated to books). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 1, 3–4 stycznia, s. 9. 

607. Nestor pieśni polskiej w Ameryce – Antoni Małłek.(Pioneer Publisher 

of Polish Songs in America – Anthony Małłek). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 2, 10–11 stycznia, s. 9. 

608. “Orzeł Biały” – organ Polskich Sił Zbrojnych w Rosji. („Orzeł Biały” 

(White Eagle) the organ of Polish Military in Russia). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 3, 17–18 stycznia, s. 11. 
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609. Materiały do historii Polonii w South Bend, Indiana. (Materials for the 

history of the Polonia in South Bend, Indiana). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 4, 31 stycznia, 1 lutego, s. 11. 

610. Polacy w New Castle, Pensylwania. (The Poles in New Castle, 

Pennsylvania). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 5, 7–8 lutego, s. 11. 

611. Duchowieństwo polskie a inteligencja zawodowa. (The Polish Clergy 

and Professional intellectuals). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 7, 14–15 

lutego, s. 11. 

612. Prasa, polityka i ekonomia Polonii w Milwaukee. Gwiazda Polarna. 

R.78:1986, nr 8, 22 lutego, s. 7. 

613. Działalność Techników Polskich w Kanadzie 1941–1942. (The activity 

of Polish Technicians in Canada, 1941–1942). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 8, 21–22 lutego, s. 11. 

614. Dokumentacja papieska na łamach polonijnego czasopisma „Lud”–

Kurytyba – Brazylia. 1978–1979. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.8:1986 nr 2, marzec – kwiecień, s. 5–7. 

615. Dziennik Chicagoski i inne pisma. ((The Chicago Daily-The Polish 

Daily News, and other publications). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 9, 

28 lutego, 1 marca, s. 11. 

616. Historia Polonii w Jersey City, N.J. Gwiazda Polarna. R.78:1986 nr 9, 

1 marca, s. 16. 

617. Szkolnictwo polonijne i mowa ojczysta. (Education in the Polonia and 

the natove language). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 10, 7–8 marca, 

s. 11. 

618. „Dziennik dla Wszystkich” w służbie Polonii 1907–1957. Gwiazda 

Polarna. R.78:1986 nr 11, 15 marca s.7. 

619. Stowarzyszenie Synów Polski i inne organizacje w Jersey City. 

(Association of the Sons of Poland and Rother organizations in Jersey 

City). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 11, 14–15 marca, s. 11. 

620. SS. Felicjanki prowincji Pittsburskiej. (Felician Sisters of the Province 

of Pittsburgh). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 12, 21–22 marca, s. 11. 

621. Początki Polonii w Pittsburghu. Gwiazda Polarna. R.78:1986 nr 13, 29 

marca, s. 25. 

622. Dzieje emigracji polskiej we Francji 1939–1944. (History of emigration 

Polish in France, 1939–1944). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 13, 28–29 

marca, s. 11A. 

623. Polskie Stowarzyszenie w Toronto. Obejmowało kupców, 

przemysłowców i profesjonalistów. (The Polish Association in Toronto. 

Included Merchant, industrialists, and Professional). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr14, 4–5 kwietnia, s. 11. 
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624. Polski Dom Starców, Sierot i Szpital w Manitowoc, Wisconsin. (Polish 

Home for the Orphanc and hospital in Manitowoc, Wisconsin). 

Dziennik Polski. R.82:1986 nr 15, 11–12 kwietnia, s. 11. 

625. Naczelne organizacje polonijne w Argentynie. (The principal Polonia 

organizations in Argentina). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 16, 18–19 

kwietnia, s. 11. 

626. Polska Wyższa Szkoła Żeńska w Detroit w 1907 r. (The Polish High 

Schools for Girls in Detroit In 1907). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 17, 

25–26 kwietnia, s. 11. 

627. Dokumentacja papieska na łamach czasopisma „Narodowiec” – 

Francja, 1985 rok. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.8:1986 nr 3, maj 

czerwiec, s. 5–6; nr 4, lipiec – październik, s. 5–6; nr 5, listopad – 

grudzień, s. 6–7. 

628. Przewodnik Kupiecki i Przemysłowy. (The Guide for Merchants and 

Industry). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 18, 2–3 maja, s. 11. 

629. Polski ruch robotniczy w Milwaukee w 1905 r. (The Polish Labor 

Movement in Milwaukee in 1905). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 19, 

9–10 maja, s. 11. 

630. Socjaliści Polscy w Kanadzie. (Polish Socialists in Canada). Polski 

Dziennik. R.82:1986 nr 20, 16–17 maja, s. 11. 

631. Historia Polonii w Trenton, New Jersey. Gwiazda Polarna. R.78:1986 

nr 21, 24 maja, s. 7. 

632. Organizacje wojskowe w Argentynie. (Military Organizations in 

Argentina). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 21, 23–24 maja, s. 11. 

633. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej Artur Ocetkiewicz. (Arthur 

Ocetkiewicz – the Consul of Poland). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 22, 

30–31 maja, s. 11. 

634. Pierwszy zjazd duchowieństwa polskiego w USA w 1891 r. (The first 

Convention of Polish Clergy in USA in 1891). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 23, 6–7 czerwca, s. 11. 

635. 50-lecie Robotnika Polskiego 1896–1946. (The 50th anniversary of the 

Polish Worker, 1896–1946). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 24, 13–14 

czerwca, s. 11. 

636. Stowarzyszenie Drukarzy Polskich im. J.I. Kraszewskiego. (J.I. 

Kraszewski Association of Polish Printers). Dziennik Polski. R.82:1986 

nr 25, 20–21 czerwca, s. 11. 

637. Pierwsze towarzystwa budownicze i pożyczkowe w Chicago. (The first 

building and loan associations in Chicago). Dziennik Polski. R.82:1986 

nr 26, 27–28 czerwca, s. 11. 

638. Projekt Ligi Polskiej w Ameryce. (The Plan for the Polish League in 

America). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 28, 11–12 lipca, s. 11. 
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639. Powstanie Dziennika Chicagoskiego. (The foundins of the Chicago 

Daily News). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 29, 18–19 lipca, s. 11. 

640. 18-ty Sejm ZPRKA w 1891 roku. (The 18th Convention of the Polish 

Roman Catholic Union in 1891). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 30, 25–

26 lipca, s. 11. 

641. Polonia w 25-lecie pobytu w Stanach Zjednoczonych. (The 25th 

Anniversary of Polonia in the United States). Dziennik Polski. 

R.82:1986, nr 31, 1–2 sierpnia, s. 10. 

642. Zjazd dziennikarzy polsko-amerykańskich w 1895. (Convention of 

Polish-American journalists 1895). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 32, 

8–9 sierpnia, s. 11. 

643. Prasa liberalna w świetle polemiki Dziennika Chicagoskiego. (The 

liberal Press in the light of the polemics of the Chicago Daily News). 

Dziennik Polski. R.82:1986 nr 33, 15–16 sierpnia s.11. 

644. Memoriał Polaków w Ameryce w 1899 roku. (A Memorials Documents 

of the Poles in America in 1899). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 34, 

22–23 sierpnia, s. 11. 

645. Troska o wyższe uczelnie w Ameryce pod koniec XIX wieku. (Concern 

about higher learning in America at the close of the XIX century). 

Dziennik Polski. R.82:1986 nr 35, 29–30 sierpnia, s. 11. 

646. Uwagi o polskich festiwalach pod koniec XIX wieku. (Remarks about 

Polish festivals at the end of the XIX century). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 36, 5–6 sierpnia, s. 11. 

647. Dziennik Chicagoski (Chicago Daily News, 1890–1900). Dziennik 

Polski. R.82:1986 nr 37, 12–13 września, s. 11. 

648. Srebrny jubileusz Zjednoczenia Polsko Rzymsko-Katolickiego 1873–

1898. (The silver jubiler of the Polish Roman Catholic Union, 1873–

1898). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 38, 19–20 września, s. 11. 

649. Szkic programu na II Kongres Polsko-Katolicki w 1901 roku. (Outline 

of the program for the II Polish-Catholic Congress in 1901). Dziennik 

Polski. R.82:1986 nr 39, 26–27 września, s. 11. 

650. Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake. Dziennik Polski i 

Dziennik Żołnierza. (Londyn). R.47:1986 nr 235, 3 października, s. 2,6. 

651. Polski Uniwersytet Ludowy w Stanach Zjednoczonych 1908–1933. 

(The Polish Peoples University in the United States, 1908–1933). 

Dziennik Polski. R.82:1986 nr 40, 3–4 pażdziernika, s. 11. 

652. Projekt audycji dla Polski w 1941 roku z Ameryki. (The Proposse for 

Radio Programs for Poland from America in 1941). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 41, 10–11 października, s. 11. 

653. Związek Polskich Kółek Literacko-Dramatycznych. (Alliance of Polish 

Literary-Dramatic Circles). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 42, 17–18 

października, s. 11. 
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654. Prof. Arthur Waldo Collection at O.L’s Polish American Archive. 

Polish Daily News. English Edition (Detroit). R.18:1986 nr 40, October 

11–12, p. 5. 

655. Arthur L. Waldo Collection in the Polish American Archives at 

Orchard Lake, Michigan. Gwiazda Polarna. R.78:1986 nr 43, 25 

października, s. 5; Sokół Polski. 1986, nr 21, 1 listopada, s. 2,5. 

656. Wielka karta historii Polonii – jubileusz A.L. Waldo. (A Great Event in 

the history of Poland Arthur L. Waldo’s Jubilee). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 43, 24–25 października, s. 11. 

657. Cele i zadania 1-go Polsko-Katolickiego Kongresu w 1896. (The goals 

and purposes of the first Polish Catholic Congress in 1896). Dziennik 

Polski. R.82:1986 nr 44, 31 października, 1 listopada, s. 11. 

658. Program Katolicko-Narodowy Kongresu Polskiego. (The Program of 

the Polish Catholic National Congress). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 

45, 7–8 listopada, s. 11. 

659. Polish American Archives at Orchard Lake Receive Fr. M.J. Madaj 

Collection. Straż. (Scranton,Pa.) R.91:1987 nr 40, 15 października, s. 

3; Polonia’s Voice Polish American Journal. (Buffalo). R.76:1987 nr 9, 

listopad, s. 4; Sokół Polski. (Pittsburgh). Nr 24:1987, 15 grudnia, s. 12; 

The Polish American. R.6:1987 nr 11, listopada, s. 22. 

660. Extensive Collection Donated to Orchard Lake Archives. Prof. Francis 

J. Proch of Denver, Colorado. The Polish American. R.6:1987 nr 11, 

listopada, s. 22. 

661. XIII Zjazd Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce w 1902. (XIII 

Convention of the Polish Singers’ Alliance in America in 1902). 

Dziennik Polski. R.82:1986 nr 46, 14–15 listopada, s. 11. 

662. Cel i zadania Federacji Polaków Katolików w Stanach Zjednoczonych. 

(The goal and purposses of the Federation of Polish Catholics in the 

United States). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 47, 21–22 listopada, s. 

11. 

663. Działalność Polskiej Rady Międzyorganizacyjnej w 1936 r. (The 

activity of the Polish Inter-organizational Council in 1936). Dziennik 

Polski. R.82:1986, s. 48, 28–28 listopada, s. 11. 

664. „Dziennikarz”. Gwiazda Polarna. R.78:1986 nr 48, 29 listopada s.5; 

Kalendarz Gwiazdy Polarnej na rok 1988, s. 233–237. 

665. Cele i zadania III Kongresu Polsko-Katolickiego. (The golas and 

purposses of the the III Polish-Catholic Congress). Dziennik Polski. 

R.82:1986 nr 49, 5–6 grudnia, s. 11. 

666. Statystyka emigracji polskiej w 1948 roku. (Statistics of Polish 

emigration in 1948). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 50, 12–13 grudnia, 

s. 11. 
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667. III Kongres Polsko-Katolicki w 1904 roku. (III Polish-Catholic 

Congress in 1904). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 51, 19–20 grudnia, s. 

11. 

668. Dzieje Polonii Amerykańskiej. Dokumentacja bibliograficzna Polonii 

Amerykańskiej. Gwiazda Polarna. R.78:1986 nr 50, 20 grudnia, s. 26. 

669. Program Polskiej Partii Socjalistycznej w 1907 roku. (The program of 

the Polish Socialist Party in 1907). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 52, 

26–27 grudnia, s. 9A. 

 

1987 

 

670. Stulecie Polskiego Seminarium w Orchard Lake w Stanach 

Zjednoczonych 1885–1985. Cenntenial History of the Orchard Lake 

Schools – Polish Seminary 1885–1985. Orchard Lake, Michigan 1987. 

Wydawnictwo Centralnego Archiwum Polonii Amerykańskiej w 

Orchard Lake, ss. 367, nlb. 10, ilustr. 

671. Rec.: Polish Heritage. R.39:1988 nr. 2, Summer, s. 6. 

672. Archives Continue To Expand. Orchard Lake Good News. Winter 

1986/87, Number 40, s. 8. 

673. Centralne Archiwum Polonii. Kalendarz Gwiazdy Polarnej na rok 1987 

ilustr, s. 174–181. 

674. Orchard Lake Schools Archives. Orchard Lake Good News. Fall 1987, 

Number 41, s. 6, ilustr. 

675. New History of the Orchard Lake Schools Seminary. Orchard Lake 

Good News. Winter 1988, Number 42, s. 6. 

676. The Francis Proch Collection Donated to Archives. Orchard Lake 

Good News. Winter 1988, Number 42, s. 15. 

677. The Dr. Edward C. and Loda Różański Collection in the Orchard Lake 

Archives. Orchard Lake Good News. Winter 1988, Number 42, s. 15. 

678. Orchard Lake Archives. Orchard Lake Good News. Summer 1988, 

Number 43, s. 8. 

679. Instytut Techniczy Związku Narodowego Polskiego 1915–1940. (The 

Technical Institute of the Polish National Alliance, 1915–1940). 

Dziennik Polski. R.83:1987 nr 1, 2–3 stycznia, s. 9. 

680. Rec. Sources for the Study of Migration and Ethnicity. A Guide to 

Manuscripts in Finland, Irealand, Poland, The Netherlands, and the 

State of Michigan, ed. by Francis X. Blouin, jr. Robert M. Warner. 

Immigration Sources Project Bentley Historical Library The University 

of Michigan Published by the Bentley Historical Library, Ann Arbor 

1979, s. VI, 337. Przegląd Polonijny. (Kraków). R.13:1987, z. 1, s. 

110–117. 
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681. „Tygiel Narodów” amerykańska przeszłość etniczna. Gwiazda Polarna. 

R.79:1987 nr 2, 10 stycznia, s. 1, 7; Kalendarz Gwiazdy Polarnej na 

rok 1988, s. 225–232. 

682. Aktywność Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. (The activity of 

the Polish Singers’ Alliance of America). Dziennik Polski. R.83:1987 

nr2, 9–10 stycznia, s. 11. 

683. Książka polska w Ameryce. (The Polish book in America). Dziennik 

Polski. R.83:1987 nr 3, 16–17 stycznia, s. 11. 

684. „Sokół Polski” 1896–1941. („Sokół Polski” (The Polish Falcon) 1896–

1941). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 4, 23–24 stycznia, s. 11. 

685. Towarzystwo Bratniej Pomocy w Nowym Jorku w 1889. (Association 

of Fraternal Aid in New York in 1889). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 

5, 30–31 stycznia, s. 11. 

686. Historia Polonii „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polści” 

Hieronim Derdowski. Gwiazda Polarna. R.79:1987 nr 6, 7 lutego, s. 9; 

Kalendarz Gwiazdy Polarnej na rok 1988, s. 238–245. 

687. Życie teatralne w Buffalo. (Life in the theater in Buffalo). Dziennik 

Polski. R.83:1987 nr 6, 6–7 lutego, s. 11. 

688. Polonica na Wschodzie w latach 1942–1948. (Polonica Polish 

Historical in the East in 1942–1948). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 7, 

13–14 lutego, s. 11. 

689. Problematyka etniczności. Gwiazda Polarna. R.79:1987 nr 9, 28 

lutego, s. 1, 7. 

690. Nowa etniczność w USA. Gwiazda Polarna. R.79:1987 nr 8, 21 lutego, 

s. 1, 9. 

691. Pierwszy Zjazd Towarzystw Literatów i Dziennikarzy Polskich. (The 

First Congress of the Society of Polish Men of Lettere and Journalists). 

Dziennik Polski. R.83:1987 nr 8, 20–21 lutego, s. 11. 

692. Związek Weteranów Polskich w Montrealu 1930–1950. (Polish Army 

Veterans’Association in Montreal 1930–1950). Dziennik Polski. 

R.83:1987 nr 9, 27–28 lutego, s. 8. 

693. Polonia w Westfalii i Nadrenii 1890–1923. (The Poles in Westphalia 

and the Rhineland 1890–1923). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 10, 6–7 

marca, s. 9. 

694. Ks. dr B. Domański, patron Związku Polaków w Niemczech. (Rev. Dr. 

B. Domański, patron of the Union of Poles in Germany). Dziennik 

Polski. R.83:1987 nr 11, 13–14 marca, s. 11. 

695. Akcja pomocy chorym na gruźlicę Polakom w Niemczech. (Medical 

aid for Poles with tuberculosis in Germany). Dziennik Polski. 

R.83:1987 nr 12, 20–21 marca, s. 11. 
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696. Akcja pomocy chorym na gruźlicę Polakom. (Medical aid for the Poles 

with tuberculosis). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 13, 27–28 marca, 

s. 11. 

697. Towarzystwo Śpiewu i Dramatu “Nowe Życie” 1907–1937. 

(Association of Song and Drama „New Life” 1907–1937). Dziennik 

Polski. R.83:1987 nr 14, 3–4 kwietnia, s. 9. 

698. Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce 1889–1939. (Polish Singers’ 

Alliance in America 1889–1939). Dziennik Polski. R,83:1987 nr 15, 

10–11 kwietnia, s. 11. 

699. Towarzystwo Śpiewu Lutnia w Detroit w latach 1908–1953. (The 

Singers’ Alliance „Lutnia” in Detroit in 1908–1953). Dziennik Polski. 

R.83:1987 nr 16, 17–18 kwietnia, s. 9A. 

700. Chór Chopina w latach 1888–1928 w Chicago. (The Chopin Choir in 

1888–1928 in Chicago). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 17, 24–25 

kwietnia, s. 9. 

701. Działalność Towarzystwa Pomocy Polakom poza Wielką Brytanią w 

1948 r. (The activity of the Associatin for Relief to Poles outsider of 

Great Britain in 1948). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 18, 1–2 maja, 

s. 11. 

702. Towarzystwo Pomocy Polakom w Niemczech w 1948 r. (Association 

for Relief to Poles in Germany in 1948). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 

19, 8–9 maja, s. 11. 

703. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Polonijnych w Ameryce w 

1939 roku. Gwiazda Polarna. R.79:1987 nr 19, 9 maja, s. 7. 

704. Towarzystwo Pomocy Polakom we Francji w 1948 r. (Association for 

Relief to Poles in France in 1948). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 20, 

15–16 maja, s. 11. 

705. Historia Muzeum Sokolstwa Polskiego. (History of the Museum of the 

Polish Falcons). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 21, 22–23 maja, s. 9. 

706. Prasa, dziennikarze drukarnie polonijne. Gwiazda Polarna. R.79:1987 

nr 21, 23 maja, s. 7; nr 22, 30 maja, s. 7. 

707. Uchodźcy i wysiedleńcy w świetle sesji Komisji I.R.O. w 1947. 

(Refugees and Deportees in the light of the IRO Commission’s session 

in 1947). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 22, 29–30 maja, s. 9. 

708. Życie kulturalne Polaków w Niemczech w okresie powojennym. 

(Cultural life of the Poles in Germany after the war). Dziennik Polski. 

R.83:1987 nr 23, 5–6 czerwca, s. 9. 

709. Polskie gimnazjum w Gatoma, Rodezja w 1947. (Polish High School in 

Gatomma, Rhodesia in 1947). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 24, 12–13 

czerwca, s. 9. 



 71 

710. Działalność Koła “Veritas” w Detroit 1953–1978. (The activity of the 

„Veritas” Circle in Detroit in 1953–1978). Dziennik Polski. R.83:1987 

nr 25, 19–20 czerwca, s. 9. 

711. Polonica w archiwach i bibliotekach amerykańskich. Gwiazda Polarna. 

R.79:1987 nr 26, 27 czerwca, s. 7; Kalendarz Gwiazdy Polarnej na rok 

1988. Stevens Point, Wisconsin 1987, s. 209–214. 

712. Rada Polonii Amerykańskiej, a polscy wysiedleńcy w 1948. (The 

Polish American Council, and the Polish Deportees in 1948). Dziennik 

Polski. R.83:1987 nr 26, 26–27 czerwca, s. 9. 

713. Kongres Polonii Amerykańskiej a zagadnienia odszkodowań. (The 

Polish American Congress and the question of compensation). Dziennik 

Polski. R.83:1987 nr 27, 3–4 lipca, s. 9. 

714. Działalność Biura Kongresu Polonii 1944–1960. (The activity of the 

Bureau of the Polish American Congress in 1944–1960). Dziennik 

Polski. R.83:1987 nr 28, 10–11 lipca, s. 9. 

715. Komitet Społeczny Opieki nad uchodźcami polskimi w Italii w 1947. 

(The Committee for Social Work for the benefit of Polish Refugees in 

Italy in 1947). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 29, 17–18 lipca, s. 9. 

716. Komitet Opieki nad Polakami w miastach w Italii. (The Committee for 

the welfare of Poles in the cities of Italy). Dzienik Polski. R.83:1987 nr 

30, 24–25 lipca, s. 9. 

717. 19 Zlot Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Toledo 1930 r. (The 19th 

Assembly of Falcons in America – Toledo in 1930). Dziennik Polski. 

R.83:1987 nr 31, 31 lipca, 1 sierpnia, s. 11. 

718. Powstanie Polskiego Klubu Uniwersyteckiego w Pittsburghu w 1930 r. 

(The Formation of a Polish Club in the University of Pittsburgh in 

1930). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 32, 7–8 sierpnia, s. 9. 

719. Historia Stowarzyszenia Unijnych Drukarzy Polskich w Chicago w 

latach 1894–1934. (History of the Association of the Union of Polish 

Printers in Chicago in 1894–1934). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 33, 

14–15 sierpnia, s. 7. 

720. Polskie ośrodki uniwersyteckie w Szwajcarii. (Polish University 

Centers in Switzerland). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 34, 21–22 

sierpnia, s. 11. 

721. Refleksje o polonijnych drukarzach na 40-lecie. (Reflections on the 

40th anniversary of Polonia printers). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 35, 

28–29 sierpnia, s. 11. 

722. Początki katolickiej Polonii w U.S.A. (The beginnings of Catholic 

Polonia in the U.S.A.). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 36, 4–5 września 

s.11; Naród Polski. R.101:1987, nr 18, 24 września, s. 9. 
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723. Inicjatywy wspólnej pracy wychodźstwa na początku tego stulecia. 

(Initiatives to cooperative work among immigrants at the beginning of 

the century). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 37, 11–12 września, s. 11. 

724. Starania Polonii o polskiego biskupa. (The efforts of Polonia for a 

Polish Bishop). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 38, 18–19 września, 

s. 11A. 

725. Związek Narodowy Polski 1880–1894. (The Polish National Alliance 

1880–1894). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 39, 25–26 września, s. 11. 

726. Reklamy i ogłoszenia w prasie polonijnej. (Advertising and publicity in 

Polonia Press). Dziennik Polski. T.83:1987 nr 40, 2–3 października, 

s. 11. 

727. Polonia: problemy i kontrowersje. (Polonia: problems and 

controversies). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 41, 9–10 października, s. 

11; Dziennik Związkowy. R.80:1987 nr 234 6–7 listopada, s. 20. 

728. Sytuacja polskiego kupiectwa w Ameryce w 1938 roku. (The situation 

of Polish Merchant in America in 1938). Dziennik Polski. R.83:1987, s. 

42, 16–17 października, s. 11. 

729. Zadania Federacji Polskich Zrzeszeń Kupieckich. (The goals of the 

Federation of Polish Trade Union’s). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 43, 

23–24 października, s. 11. 

730. Polskie interesy w Chicago i Cleveland w okresie międzywojennym. 

(Polish business enterprises in Chicago and Cleveland in the era 

between the Wars). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 44, 30–31 

października, s. 11. 

731. Charakterystyka polsko-amerykańskich profesjonalistów. 

(Characteristics of the Polish-American professionals). Dziennik Polski. 

R.83:1987 nr 45, 5–7 listopada, s. 11. 

732. Różnorodne Stowarzyszenia Kupców Polskich w Ameryce. (Various 

Federations of Polish Tradesmen in America). Dziennik Polski. 

R.83:1987 nr 46, 13–14 listopada, s. 11. 

733. Rola jednostek w grupach etnicznych. (The role of individuals in ethnic 

groups). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 47, 20–21 listopada, s. 9. 

734. Archiwum – dziedzictwo polonijnej przeszłości. (Archives – heritage of 

Polonia’s past). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 48, 27–28 listopada, s. 9; 

Dziennik Związkowy. R.80:1987 nr 18–19 grudnia, s. 10. 

735. Prasa etniczna w Stanach Zjednoczonych. (Ethnic Press in the United 

States). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 49, 4–5 grudnia, s. 9. 

736. Archives Get collection Dr. Edward C. and Loda Róźański. Polish 

Daily News. English Edition. R.19:1987 nr 47, December 5 and 6, s. 7, 

ilustr. 
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737. Historia funkcje, zadania i rola prasy etnicznej. (History, Functions, 

goals and role of ethnic Press). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 50, 11–

12 grudnia, s. 9. 

738. Współczesne losy prasy etnicznej w Stanach Zjednoczonych. 

(Co0ntemporary losses of the ethnic Press in the United States). 

Dziennik Polski. R.83:1987 nr 51, 18–19 grudnia, s. 9. 

739. Różański Collection. Gwiazda Polarna. R.79:1987 nr 52, 26 grudnia, 

s. 5. 

740. Dokumentacja Papieska na łamach „Głos Polski” – Buenos Aires, 

Argentyna za 1985 rok. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.9:1987 nr 

1, styczeń – luty, s. 6. 

741. Dokumentacja Papieska na łamach czasopisma „Dziennik Związkowy” 

Chicago za 1986 rok. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.9:1987 nr 2 

marzec – kwiecień, s. 5, 6. 

742. Dokumentacja Papieska na łamach tygodnika „Gwiazda Polarna”, 

Stevens Point, Wisconsin za 1986 rok. Biuletyn Centrum Jana Pawła 

II. R.9:1987 nr 3, maj – czerwiec, s. 5. 

743. Dokumentacja papieskiej wizyty w Stanach Zjednoczonych na łamach 

polonijnej prasy. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.9:1987 nr 4, lipiec 

– październik, s. 6–7; nr 5, listopad – grudzień, s. 5–6: R.10:1988 nr 1, 

styczeń – luty, s. 5–8. 

744. Bibliografia Polonii w Detroit. Przegląd Polonijny. R.13:1987 z. 3, s. 

111–117, sum, s. 135. 

 

1988 

 

745. Archiwum – dziedzictwo polonijnej przeszłości. Gwiazda Polarna. 

R.80:1988 nr 1, 2 stycznia, s. 11, 15. 

746. U progu Nowego Roku. Kalendarz Gwiazdy Polarnej na rok 1988, s. 

30–31. 

747. Polonica w archiwach i bibliotekach amerykańskich. Kalendarz 

Gwiazdy Polarnej na rok 1988, s. 209–214. 

748. Ogólna próba charakterystyki tożsamości Polonii do 1918 r. (The 

common problem of identity of Polonia ap to 1918). Dziennik Polski. 

R.84:1988, nr 1, 1–2 stycznia, s. 9. 

749. Orchard Lake Catalogs Huge Archives, dr. Edward C. and Loda 

Różański Collection. Polonia’s Voice Polish American Journal. 

(Buffalo). R.77:1988 nr 1, January, s. 4. 

750. Piotr Kiołbassa, działacz polonijny (1838–1905). (Peter Kiołbassa, 

Polonia’s social activity organizer (1838–1905). Dziennik Polski. 

R.84:1988, nr 2, 8–9 stycznia, s. 9. 
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751. Polish American Archives at Orchard Lake Receives Fr. M.J. Madaj 

Collection. The Alliancer – Związkowiec. (Cleveland). R.69:1988 nr 1, 

14 stycznia, s. 3. 

752. Znaczenie zjazdu duchowieństwa polskiego w 1891 r. (The purpose of 

the convention of the Polish clergy in 1891). Dziennik Polski. 

R.85:1988 nr 3, 15–16 stycznia, s. 11. 

753. Ideologia Zjednoczenia w świetle konstytucji w 1891 r. (The ideology 

of the Union in the light of the Constitution in 1891). Dziennik Polski. 

R.84:1988 nr 4, 22–23 stycznia, s. 9. 

754. Rola jednostek w grupach etnicznych. (The role of individuals in ethnic 

groups). Dziennik Polski. R.84:1988 nr 5, 29–30 stycznia, s. 9. 

755. Kongres Wychodźstwa Polskiego w 1925 roku. (The Congress of 

Polish Emigrants in 1925). Dziennik Polski. R.84:1988 nr 6, 5–6 lutego, 

s. 9. 

756. Towarzystwo Śpiewu Fryderyka Chopina w Buffalo, N.Y. (The 

Frederick Chopin’s Singers Alliance in Buffalo, N.Y.). Dziennik Polski. 

R.84:1988 nr 7, 12–13 lutego s 11. 

757. Dokształcająca Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza w South 

Brooklyn, N.Y. 1928–1958. (The Henry Sienkiewicz Polish 

supplementary school in South Brooklyn, N.Y. 1928–1958). Dziennik 

Polski. R.84:1988 nr 8, 19–20 lutego, s. 9. 

758. Śp. Ks. Prałat Artur W. Rojek (1906–1988). (The late Rt. Reverend 

Msgr. Arthur W. Rojek (1906–1988)). Dziennik Polski. R.85:1988 nr 9, 

26–27 lutego, s. 9; Nowy Dziennik. R.18:1988 nr 4325, 25 lutego, 

Przegląd Polski, s. 16. 

759. ZNP w świetle sejmu w Detroit w 1939 r. (PNA in the light of the 

convention in 1939). Dziennik Polski. R.84:1988 nr 10, 4–5 marca, s. 9. 

760. Wydział Kobiet ZPRKA 1899–1949. (The Women’s Division of 

PRCUA 1899–1949). Dziennik Polski. R.84:1988 nr 11, 11–12 marca, 

s. 9. 

761. Wspomnienie o ks. Arturze W. Rojku. Gwiazda Polarna. R.80:1988 nr 

12, 19 marca, s. 15. 

762. Wydawnictwo „Polish American Book Co.”. (The publication „Polish 

American Book Co.”). Dziennik Polski. R.84:1988 nr 12, 18–19 marca, 

s. 9. 

763. Stowarzyszenie Polsko Rzymsko-Katolickie pod wezwaniem św. 

Trójcy w Detroit. (The Polish Roman Catholic Union under the name 

of the Holy Trinity in Detroit). Dziennik Polski. R.84:1988 nr 13, 25–26 

marca, s. 9. 

764. XIII Sejm ZPRKA w Filadelfii w 1896 roku. (The XIIIth PRCUA 

Congress in Philadelphia in 1896). Dziennik Polski. R.84:1988 nr 14, 

1–2 kwietnia, s. 11A. 
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765. Naczelna organizacja, szkolnictwo i robotnicy na pierwszym Kongresie 

Polsko-Katolickim w 1896 r. (The main organization, education and 

labor at the first Polish-Catholic Congress in 1896). Dziennik Polski. 

R.84:1988 nr 15, 8–9 kwietnia, s. 9. 

766. Nurtujące problemy polonijne. (Undercurrent problems of Polonia). 

Dziennik Polski. R.84:1988 nr 16, 15–16 kwietnia, s. 11. 

767. Polski Dom Emigracyjny w Nowym Jorku. (A Polish Home for 

Emigrants in New York). Dziennik Polski. R.84:1988 nr 17, 22–23 

kwietnia, s. 11. 

768. Obrady Związku Socjalistów w Pittsburghu w 1903 r. (The Association 

of Polish Socialist’s Conference in Pittsburgh in 1903). Dziennik 

Polski. R.84:1988 nr 18, 29–30 kwietnia, s. 9. 

769. Kościół „niezależny” na Kongresie Polsko-Katolickim w 1896. (The 

National Church at the Polish-Catholic Congress in 1896). Dziennik 

Polski. R.84:1988 nr 19, 6–7 maja, s. 9. 

770. Rola i znaczenie VII Zjazdu Związku Socjalistów Polskich w 1903 r. 

(The role and purpose of the VIIth Convention of the Association of 

Polish Socialists in 1903). Dziennik Polski). R.84:1988 nr 20, 13–14 

maja, s. 9. 

771. Reakcje Polonii na objawy amerykanizacji w 1901 roku. (The Reaction 

of the Polonia to the visible sighs of Americanization in 1901). 

Dziennik Polski. R.84:1988 nr 21, 20–21 maja, s. 9. 

772. Szpital Polski w Chicago. (A Polish hospital in Chicago). Dziennik 

Polski. R.84:1988 nr 22, 27–28 maja, s. 9. 

773. Reakcja Polonii na zarządzenia w sprawie j. polskiego. (The reaction of 

the Polonia to the ruling regarding the Polish Language). Dziennik 

Polski. R.84:1988 nr 23, 3–4 czerwca, s. 9. 

774. Problemy polonijne w 1896 roku. (The problems of Polonia in 1896). 

Dziennik Polski. R.84:1988 nr 26, 24–25 czerwca, s. 5A. 

775. Śp. Ks. prał. Artur W. Rojek (1906–1988). (Wspomnienie). 

Duszpasterz Polski Zagranicą. R.39:1988 nr 3(168), lipiec – wrzesień, 

s. 489–492. 

776. Statystyka Polonii w 1893 roku. (Statistics of Polonia in 1893). 

Dziennik Polski. R.84:1988 nr 27, 1–2 lipca, s. 9. 

777. Partykularyzm prowincjonalny Polonii pod koniec XIX wieku. 

(Provincial particularism of Polonia at the end of the XIX century. 

Dziennik Polski. R.84:1988 nr 28, 8–9 lipca, s. 11. 

778. 50-lat w służbie polskiego słowa drukowanego. (50 years of service in 

printing in Polish). Dziennik Polski. R.84:1987 nr 30, 22–23 lipca, s. 4.  

779. Archiwum Polonii Amerykańskiej – rozmowa z ks. dr Romanem Nirem 

dyrektorem Polonii w Orchard Lake. (Archives of the American 

Polonia – an interview with Rev. Dr. Roman Nir, the director of the 
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Central Archives of the Polonia in Orchard Lake). Dziennik Polski. 

R.84:1987 nr 40, 30 września, 1 października, s. 5–6. 

780. Polonia: Problemy i kontrowersje. Gwiazda Polarna. R.80:1988 nr 48, 

26 listopada, s. 1, 8. 

781. Dokumentacja papieskiej wizyty w Stanach Zjednoczonych na łamach 

polonijnej prasy. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.10:1988 nr 1, 

styczeń – luty, s. 5–8. 

782. Dokumentacja papieska na łamach „Wiadomości Polskie” Australia za 

rok 1987. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.10:1988 nr 2, marzec – 

kwiecień, s. 5–6. 

783. Bibliografia zawartości czasopisma „Newsletter Pope John Paul II 

Center”, za lata 1984–1988. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.10:1988 nr 3, maj – czerwiec, s. 6–8; nr 5, listopad – grudzień, s. 7–

8; R.11:1989, nr 2, marzec – kwiecień, s. 4–6. 

784. Dokumentacja papieska na łamach czasopisma „Pielgrzym” – 

czasopisma katolików polskich, Toronto za 1986–1988. Biuletyn 

Centrum Jana Pawła II. R.10:1988 nr 4, lipiec – październik, s. 6. 

785. Wielka wystawa papieska z kolekcji ks. Michała Dyląga w Orchard 

Lake. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.10:1988 nr 5, 

listopadgrudzień, s. 2–3. 

786. Rhode Paweł Piotr bp (1871–1945). Polski Słownik Biograficzny. 

R.31:1988 z. 2(129), s. 264–265. 

 

1989 

 

787. Etniczność, życie społeczne i kulturalne Polonii. Ethnicity, Social and 

Cultural Life of Polonia. A.R. Poray Book Publishing. Stevens Point, 

Wisconsin 1989, ss. 240, ilustr. 

788. Towarzystwo Śpiewu Fryderyka Chopina 1899–1949 w Buffalo. 

Kalendarz Gwiazdy Polarnej na rok 1990. Stevens Point, Wisconsin 

1989, s. 172–177. 

789. Fazy polskiej emigracji. Kalendarz Gwiazdy Polarnej na rok 1989, 

s. 218–222. 

790. „Rozbiór” polonijnych organizacji w latach pięćdziesiątych XIX wieku. 

Kalendarz Gwiazdy Polarnej na rok 1989, s. 238–242. 

791. Rola jednostek w grupach etnicznych. Kalendarz Gwiazdy Polarnej na 

rok 1989, s. 246–251. 

792. Archiwum – dziedzictwo polonijnej przeszłości. Kalendarz Gwiazdy 

Polarnej na rok 1989, s. 257–267, ilustr. 

793. Bibliografia zawartości czasopisma “Biuletyn Centrum Jana Pawła II” 

za lata 1979–1988. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.11:1989 nr 1 

styczeń – luty, s. 2–8. 
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794. Index artykułów zamieszczonych w Biuletynie za lata 1979–1988. 

Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.11:1989 nr 2, marzec – kwiecień, 

s. 4. 

795. 10-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II (dokumentacja). Biuletyn Centrum 

Jana Pawła II. R.11:1989 nr2 marzec – kwiecień, s. 7. 

796. Reklamy i ogłoszenia prasy polonijnej źródłem informacyjnym. 

Gwiazda Polarna. R.81:1989 nr 1, 7 stycznia, s. 7. 

797. Dziesięciolecie Pontyfikatu Jana Pawła II. Wielka Wystawa Papieska w 

Orchard Lake. Zbiory ks. Michała Dyląga. Gwiazda Polarna. 

R.81:1989 nr 5, 4 lutego, s. 12–13, ilustr.  

798. Dzieje Polonii. Towarzystwo Śpiewu Fryderyka Chopina 1899–1949 w 

Buffalo. Gwiazda Polarna. R.81:1989 nr 13, 1 kwietnia, s. 7. 

799. Dzieje Polonii. Polacy w Stanach Zjednoczonych. Gwiazda Polarna. 

R.81:1989 nr 24, s. 9,13. 

800. Dzieje Polonii. Fazy polskiej emigracji. Gwiazda Polarna. R.81:1989 

nr 29, 22 lipca, s. 7,8. 

801. Filipowicz Wacław Józef ks. (1913–1967). Encyklopedia Katolicka. 

T.5:1989 kol. 220. 

802. Gordon Franciszek CR (1860–1931). Encyklopedia Katolicka. T.5:1989 

kol. 1299–1300. 

 

1990 

 

803. Szkice z dziejów Polonii. Historical Sketches of the Polonia. Orchard 

Lake, Michigan 1990. Wydawnictwo Centralnego Archiwum Polonii 

Amerykańskiej w Orchard Lake, ss. 601. 

804. Dzieje Polonii. Ogólna próba charakterystyki tożsamości Polonii do 

1918 roku. Gwiazda Polarna. R.82:1990 nr 2, 13 stycznia, s. 7. 

805. Dokumentacja papieska na łamach „Dziennik Polski” Detroit za 1986 

rok. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.12:1990, nr 2 marzec – 

kwiecień, s. 7–8. 

806. Dokumentacja Papieska na łamach czasopisma „Dziennik Polski – 

Tydzień – Londyn” za 1980 rok. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.12:1990 nr 3, maj – czerwiec, s. 4–5. 

807. Dokumentacja Pontyfikatu Jana Pawła II „Dziennik Związkowy – 

Polish Daily News” Chicago 1984 rok. Biuletyn Centrum Jana Pawła 

II. R.12:1990 nr 3, maj – czerwiec, s. 5–8; nr 4, lipiec – październik, 

s. 4. 

808. Dokumentacja Papieska na łamach londyńskiego czasopisma „Dziennik 

Polski – Tydzień Polski” za rok 1979. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. 

R.12:1900 nr 4, lipiec – październik, s. 5–6. 
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809. Dokumentacja Papieska na łamach argentyńskiego czasopisma „Głos 

Polski” za lata 1989–1990. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.12:1990 

nr 4, lipiec – październik, s. 7–8. 

810. Dokumentacja Papieska na łamach czasopisma „Nowy Dziennik”, 

Nowy Jork za rok 1982. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.12:1990 nr 

5, listopad – grudzień, s. 2–6. 

811. Dokumentacja Papieska na łamach czasopisma „Dziennik Związkowy” 

za rok 1982 Chicago. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.12:1990 nr 5, 

listopad – grudzień, s. 6–8. 

812. Dzieje Polonii. Działacz polonijny w Ameryce Piotr Kiołbassa (1838–

1905). Gwiazda Polarna. R.82:1990 nr 15, 21 kwietnia, s. 7. 

813. Polish American Archives. Archiwum Polonii. Monitor. (San Jose, 

California). R.2:1990, September – October, s. 19. 

814. Polish American Archives. Archiwum Polonii. Orchard Lake Good 

News. Summer 1990, Number 47, s. 21. 

 

1991 

 

815. Archiwum Polonii w Orchard Lake. Kalendarz Polski Gwiazdy 

Polarnej na rok 1991 ilustr., s. 167–175. 

816. Bibliografia czasopism polonijnych objętych dokumentacją papieską. 

Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.13:1991, nr 1–2, styczeń – 

kwiecień, s. 2–15. 

817. Dokumentacja papieska na łamach australijskiego czasopisma 

„Wiadomości Polskie” za 1989 i 1990 rok. Biuletyn Centrum Jana 

Pawła II. R.13:1991, nr 1–2, styczeń – kwiecień, s. 16. 

818. Dokumentacja Papieska na łamach miesięcznika „Weteran” za lata 

1978–1980. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.13:1991, listopad – 

grudzień, s. 7–8. 

819. Archival Room Dedicated of Dr. Edward and Loda Róźański. Orchard 

Lake Good News. Fall 1991, Number 50, s. 10. 

820. New Museum Aloysius Mazewski Collection Room. Orchard Lake 

Good News. Fall 1991, Number 50, s. 11. 

821. Jak nas amerykanizowali. Gwiazda Polarna. R.84:1991 nr 44, 2 

listopada, s. 7. 

 

1992 

 

822. Father Roman Nir. Visit to Rome, February 28 – March 7, 1992. 

Wizyta ks. Dra Romana Nira w Rzymie. Bulletin Our Lady of Mt. 

Carmel. (Wyandotte, Michigan). March 15, 1992, s. 3. 
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823. Dokumentacja papieska na łamach miesięcznika „Weteran” za 1981–

1988. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.14:1992 nr 1, styczeń – luty, 

s. 7–8. 

824. Archiwum Polonii. Polish American Archives. Language Bridges, 

Quarterly.(Richardson, Texas). R.4:1992 nr 2(14) Spring, s. 20, 21. 

825. Historia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake, Michigan USA. 

Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.88:1992 nr 7, 21 lutego, 

s. 14. 

826. Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, Michigan. Dziennik 

Związkowy. R. 85: 1992 nr 76, Część II., s. 3, ilustr. 

 

1993 

 

827. Santa Rosa w latach 1943–1948 – Polskie Osiedle w Meksyku. 

Tygodnik Świat Polski, The Polish World. (Hamtramck, Michigan). 

R.89:1993 nr 3, 15 stycznia, s. 15–16. 

828. Zjazdy kupców i przemysłowców w Detroit. (Conferences of Merchant 

and industrialists in Detroit). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. 

R.89:1993 nr 4, 22 stycznia, s. 14. 

829. „Lekarz Domowy” North Detroit, Michigan. („House-call Doctor” in 

North Detroit, Michigan. Tygodnik Świat Polski, The Polish World. 

R.89:1993 nr 5, 29 stycznia, s. 14. 

830. Działalność Rady Polonii Amerykańskiej w 1943 roku. (The activity of 

the Polish-American Council in 1943). Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.89:1993, nr 6, 5 lutego, s. 14. 

831. Koncepcja „Polskiego Biura Informacyjnego” w Ameryce. (The 

koncept of the „Polish Bureau of Information” in America). Tygodnik 

Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 7, 12 lutego, s. 14. 

832. Polski Legion Weteranów Amerykańskich w Hamtramck. (Polish 

Legion of American Veterans in Hamtramck). Tygodnik Świat Polski, 

The Polish World. R.89:1993 nr 8, 19 lutego, s. 16. 

833. Związek Weteranów Amerykańskich Polskiego Pochodzenia. 

(Association of American Veterans of Polish descent). Tygodnik Świat 

Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 10, 5 marca, s. 16. 

834. Centrum Przyjaciół Żołnierza w Detroit w latach 1941–1946. (The 

Center of Friends of the Soldier in Detroit in 1941–1946). Tygodnik 

Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 11, 12 marca, s. 16. 

835. Federacja Polaków Katolików w ogniu krytyki w 1902 roku. 

(Federation of Polish Catholics under fiery criticism in 1902). Tygodnik 

Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 12, 19 marca, s. 16. 
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836. Tożsamość etniczna a teorie asymilacji. (Ethnic identity and the theory 

of assimilation). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. T.89:1993 

nr 13, 26 marca, s. 16. 

837. Polonia w Wyandotte pożegnała swego lidera. (Tadeusza 

Petrykowskiego). Gazeta. R.6:1993 nr 29(62), 10–11 marca, s. 7. 

838. Tadeusz Petrykowski – Polonian Leader. (Thaddeus Petrykowski Lider 

Polonii). Bulletin Our Lady Mt Carmel. October 1993, s. 7, 13. 

839. Żołnierz, lekarz i działacz polonijny dr Jan Wybranowski. (Soldier, 

doctor and organizer of social activity of Polonia Dr. John 

Wybranowski). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 

14, 2 kwietnia, s. 15–16. 

840. Muzeum Jana Pawła II w Orchard Lake…niezwykły kolekcjoner. 

(Museum of John Paul II in Orchard Lake…an unusual collector). 

Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 15, 9 kwietnia, 

s. 16–17. 

841. Filaret, fotografik i działacz polonijny – Tadeusz Płochocki. (Filaret, 

photographer and a Polonia social activity organizer – Thaddeus 

Płochocki). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 16, 

16 kwietnia, s. 14–15, ilustr. 

842. Powojenny los byłych więźniów politycznych na emigracji. (Post-war 

fate of former political prisoners as immigrants). Tygodnik Świat 

Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 17, 23 kwietnia, s. 16. 

843. Dramat obozu Freimann. (The drama of camp Freimann). Tygodnik 

Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 18, 30 kwietnia, s. 16. 

844. Dziesięciolecie Fundacji i Centrum II Korpusu. (The 10th Anniversary 

of the founding and the II Corps Center). Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.89:1993 nr20, 14 maja, s. 16–17. 

845. Sumiennie wypełniam mój obowiązek wobec ojczyzny – Bohdan 

Grodzki. (Conscientioously I’m fulfilling my duty to my countr’y – 

Bohdan Grodzki). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 

nr 21, 21 maja, s. 16–17. 

846. Niedotrzymane zobowiązania międzynarodowe wobec ofiar nazizmu. 

(The unfulfilled international obligations, towards the victims of 

Nazism). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr22, 29 

maja, s. 16. 

847. Los ofiar bestialstwa hitlerowskiego. (The fate of the victims of Hitler’s 

bestiality). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 23, 

4 czerwca, s. 16. 

848. Towarzystwo Pomocy Polakom – Relief Society For Poles 1939–1945. 

(The Relief Society for Poles 1939–1945). Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.89:1993 nr 24, 11 czerwca, s. 15. 
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849. Charakterystyka polskiej emigracji we Francji w latach 1945–1950. 

(Characteristics of the Polish emigration in France in 1945–1950). 

Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 25, 18 czerwca, 

s. 16. 

850. Polscy uchodźcy powojenni w Belgii w latach 1945–1950. (Polish post-

war refugees in Belgium from 1945–1950). Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.89:1993 nr 26, 25 czerwca, s. 16. 

851. Działalność Towarzystwa Pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii w 

latach 1945–1950. (The activity of the Relief Society for Poles in Great 

Britain in 1945–1950). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. 

R.89:1993 nr 27, 2 lipca, s. 12. 

852. Stan uchodźców polskich w Niemczech w 1950 roku. (The conditio of 

Polish refugees in Germany in 1950). Tygodnik Świat Polski, The 

Polish Worls. R.89:1993 nr 28, 9 lipca, s. 12. 

853. Działalność Polskiej YMCA. (The activity of the Polish YMCA). 

Tygodnik Polski Świat Polski, The Polish World). R.89:1993 nr 29, 16 

lipca, s. 11. 

854. Charakterystyka działalności Rady Polonii Amerykańskiej na Europę 

Zachodnią 1939–1950. (The characteristic of the activities of the 

Polish-American Council in Western Europe – 1939–1950). Tygodnik 

Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 30, 23 lipca, s. 11. 

855. Polska YMCA na obczyźnie. (The Polish YMCA abroad). Tygodnik 

Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 no 31, 30 lipca, s. 12. 

856. Uchodźcy polscy na świecie w 1948 roku. (Polish refugees in the Word 

in 1948). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 32, 6 

sierpnia, s. 12. 

857. Polacy w Niemczech i innych krajach w 1948 roku. (The Poles in 

Germany and Rother countries in 1948). Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.89:1993 nr 33, 13 sierpnia, s. 12. 

858. Pomoc uchodźcom polskim po wojnie w latach 1945–1949. (Post-war 

Relief for Polish refugees in 1945–1949). Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.89:1993 nr 34, 20 sierpnia, s. 12. 

859. Polski Komitet Imigracyjny. (The Polish Immigration Committee). 

Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 35, 27 sierpnia, 

s. 12. 

860. Pozostaję wierny Bogu, Polonii i narodowi polskiemu – Bogdan 

Bereźnicki. („I remain faith ful to God, Polonia and to the Polish 

nation” – Bogdan Bereźnicki). Tygodnik Świat Polski, The Polish 

World. R.89:1993 nr 36, 3 września, s. 12. 

861. Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Techników w Detroit 1944–

1954. (Polish-American Society of Technicians in Detroit, 1944–1954). 



 82 

Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 37, 10 

września, s. 15. 

862. Powrót do Alma Mater – Seminarium Polskiego – ks. Andrzej 

Lukaniuk. (The return to his Alma Mater – the Polish Seminary – Rev. 

Andrew Lukaniuk. Tygodnik Świat Polski, The Polish World. 

R.89:1993 nr 38, 17 września, s. 15. 

863. Związek Byłych Jeńców z Niewoli Niemieckiej 1945–1947. (The 

Society of Former Priconers-of-war under German captivity, 1945–

1947). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 39, 24 

września, s. 15. 

864. Los polskiego żołnierza po zakończeniu II wojny światowej. (The fate 

of the Polish soldier at the close of Worls War II). Tygodnik Świat 

Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 40, 1 października, s. 16. 

865. Paczki dla polskich jeńców w niewoli niemieckiej. („Care” packages 

for Polish prisoners in German captivity). Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.89:1993 nr 41, 8 października, s. 16. 

866. Sprawa „screening’u” Polaków w Niemczech. (The matter of 

„screening” the Poles in Germany). Tygodnik Świat Polski, The Polish 

World. R.89:1993 nr 42, 15 października, s. 16. 

867. Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce 1943–1993. Złoty jubileusz. 

(The Catholic League for Religious Assistance to Poland, 1943–1993 –

Golden Jubilee). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:199 3 

nr 43, 22 października, wydanie specjalne, s. 2 ; Naród Polski. 4 

listopada 1993, s. 15. 

868. Wielki Papież – Jan Paweł II. (The Great Pope – John Paul II). 

Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 43, 22 

października, wydanie specjalne, s. 6. 

869. Komitet dla Spraw Wysiedleńców Polskich. (Committee for the Affairs 

of Polish Refugees). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. 

R.89:1993 nr 43, 22 października, s. 16. 

870. 70-lecie, parafia św. Ludwika Króla powoli zaczyna się podnosić i 

umacniać…(70th Anniversary-the parish of St. Louis the King id 

beginning to flourish and show new strength). Tygodnik Świat Polski, 

The Polish World. R.89:1993 nr 45, 5 listopada, s. 16. 

871. The 70th Anniversary: St. Louis the King Parish. Tygodnik Świat 

Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 46, 12 listopada, s. 9. 

872. Komisja dla Spraw Wysiedleńców Rady Polonii Amerykańskiej. (The 

Commission for the Affairs of the Refugees of the Polish-American 

Council. Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 47, 19 

listopada, s. 12. 
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873. Polski Instytut Naukowy w Belgii. (The Polsh Institute of Education in 

Belgium). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 48, 

26 listopada, s. 12. 

874. Dr. Stanisław W. Budzinowski 1905–1973. (Dr. Stanislaus W. 

Budzinowski 1905–1973). Tygodnik Świat Polski, The Polish World. 

R.89:1993 nr 50, 10 grudnia, s. 16. 

875. Otwarcie Muzeum Weterańskiego w Orchard Lake. (Opening of the 

Veterans’ Museum in Orchard Lake). Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.89:1993 nr 52, 24 grudnia, s. 32. 

876. Polska Szkoła w Meksyku. (A Polish School in Maxico). Tygodnik 

Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 53, 31 grudnia, s. 15. 

877. Dziesięciolecie Fundacji i Centrum 2 Korpusu w Orchard Lake 1983–

1993. W: Dziesięciolecie 1983–1993 Fundacja i Centrum 2 Korpusu 

Wojska Polskiego przy Polonijnych Zakładach Naukowych w Orchard 

Lake, Michigan USA, 1993, s. 13–22. 

878. Archiwa, biblioteki i muzea Polonii w Zakładach Naukowych w 

Orchard Lake, Michigan. Głos Nauczyciela. R.8:1993 nr 3, lato, s. 53–

54. 

879. Dziesięciolecie Fundacji i Centrum 2 Korpusu w Orchard Lake 1983–

1993. Dziennik Związkowy. R.86:1993 nr 94, 14–16 maja, s. 1,Cz.II, s. 

1, 2, 11–12; Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 20, 

14 maja, s. 16–17; Nowy Dziennik. R.22:1993 nr 5736, 2 lipca, s. 4. 

880. Wizyta dyrektora Muzeum Polskiego ks. Michała Dyląga w Polsce 9–

18 marca 1993 roku. Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.15:1993, s. 4–

6. 

881. Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake. Archiwa 

Biblioteki i Muzea Kościelne. R.62:1993, s. 113–142. 

882. Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Polonijnych Zakładach 

Naukowych Seminarium Polskiego w Orchard Lake, Michigan USA. 

W: Jednodniówka Święto 1 Dywizji Pancernej i 25-lecie 

„Pancerniaka” 1968–1993, Chicago, 17 października 1993 r., s. 27, 

49, 51–52. 

883. Grupa Michał ks. (1886–1952). Encyklopedia Katolicka. T.6:1993 kol. 

217–218. 

884. Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake. The Archives, 

Libraries and Museums of Polonia at Orchard Lake. W: Muzea, 

Archiwa, Biblioteki Polskie na Zachodzie. Stała Konferencja Muzeów, 

Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Rzym 1993 folder, s. 8. 
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1994 

 

885. Emigracja Polska w Palestynie. Tygodnik Świat Polski, The Polish 

World. R.90:1994 nr 2, 14 stycznia, s. 11. 

886. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów na terenie okupacji brytyjskiej 

Niemiec. Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.90:1994 nr 5, 4 

lutego, s. 16. 

887. Przede wszystkim jestem kapłanem. Z ks. prof. Romanem Nirem, 

dyrektorem Archiwum Polonii Zakładów Naukowych w Orchard Lake, 

rozmawia Leszek Wiesław Wyrzykowski. Gazeta (Toronto), 13–19 

maja 1994, s. 32. 

888. Wspomnienia „Sybiraka” Piotra Kozieja. Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.90:1994 nr 6, 18 lutego, s. 6; Biuletyn Informacyjny 

AK. (Detroit). R.10:1994 nr 7, lipiec, s. 8–9. 

889. Dr. Jan Wybranowski – Soldier, Physician, and Polonian Activist. 

Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.90:1994 nr 8, 25 lutego, s. 

8; nr 9, 4 marca, s. 12. 

890. Etniczność polska w Michigan w świetle wypowiedzi Reginy 

Kościelskiej. Tygodnik Świat Polski, The Polish World. R.90:1994 nr 

10, 11 marca, s. 11. 

891. Polska Misja Lotnicza w Kanadzie w latach 1940–1942. Tygodnik 

Świat Polski, The Polish World. R.90:1994 nr 18, 6 maja, s. 12. 

892. Polska YMCA we Francji w 1940 roku. Tygodnik Świat Polski, The 

Polish World. R.90:1994 nr 22 , 3 lipca, s. 12. 

893. Archiwa, biblioteki i muzea w Orchard Lake. Dziennik Związkowy. 

R.87:1994 nr 149, 2 sierpnia, s. 3. 

894. The Central Archives of Polonia. Polish American Studies. R.51:1994 

nr 1, s. 65–72. 

895. Archiwa, biblioteki i muzea Polonii w Orchard Lake. W: Materiały XV 

Sesji Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na 

Zachodzie 23–16.9. 1993. Rzym 1994, s. 110–144.  

896. Polonijne Zakłady Naukowe Seminarium Polskiego w Stanach 

Zjednoczonych przekazicielem młodzieży polonijnej polskiej kultury i 

tradycji. (The Polonia Research Institute of the Polish Seminary in 

Orchard Lake as a conveyor of Polish culture to the Polonia youth). W: 

Kultura skupisk polonijnych. Materiały z III Sympozjum Naukowego. 

Warszawa, 12–13 maja 1988r. Warszawa 1994 Biblioteka Narodowa, 

s. 255–289.  

897. The Central Archives of Polonia. Ethnic Forum. Kent State University. 

R.14:1994 nr 2, s. 70–78.  
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1995 

 

898. Duszpasterstwo w polskim obozie przejściowym w Karachi 1942–

1945. Duszpasterz Polski Zagranicą. R.46:1995 nr 1(194), styczeń – 

marzec, s. 82–91. 

899. Duszpasterstwo osiedla polskiego Valivade-Kolhapur Indie 1943–1947. 

Duszpasterz Polski Zagranicą. R.46:1995 nr 3(196), lipiec – wrzesień, 

s. 384–394. 

900. Archiwalia Polskiej Misji Katolickiej w Indiach. Archiwa, Biblioteki i 

Muzea Kościelne. T.64:1995, s. 435–460. 

901. Współczesne losy prasy etnicznej. Relax. 1995 nr 15(579), April 15, s. 

12. 

902. Rola jednostek w grupach etnicznych. Relax. 1995 nr 16(580), April 

22, s. 12. 

903. „Dziennik dla Wszystkich” w służbie Polonii 1907-1957. Relax. 1995 

nr 17(581), April 29, s. 12. 

904. „Dziennikarz”. Relax. 1995 nr 18(582), May 6, s. 12. 

905. Uchodźcy polscy w Libanie 1943–1945. Relax. 1995, nr 19(583), May 

13, s. 12, 31. 

906. Pokój Polskiej Diaspory w Orchard Lake, Michigan. Gazeta. Nr 34, 6–

12 października 1995, s. 7. 

907. Centralne Archiwum Polonii. Sprawozdanie z działalności za wrzesień 

1993 – sierpień 1994. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na 

Obczyźnie. R.36:1993/1994. London 1995, s. 159–162. 

908. Dokumentacja Papieska. „Lud” – Kurytyba – Brazylia 1979. Biuletyn 

Centrum Jana Pawła II. R.17:1995 nr 2, marzec – kwiecień, s. 5–8. 

909. Dokumentacja Papieska „Głos Polski” – Argentyna – 1981. Biuletyn 

Centrum Jana Pawła II. R.17:1995 nr 4, wrzesień – październik, s. 5–7.  

 

1996 

 

910. Katalog Archiwum Polonii w Orchard Lake. Catalog of the Polish 

American Archives at Orchard Lake. T.1:1996. Wydawnictwo 

Centralnego Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake, ss. 

669. 

911. Rec.: Rulka Kazimierz. Ateneum Kapłańskie. T.128:1997 z.1 s. 150–

151; Amski Karol, Archiwum Emigracji. Toruń. R.1998, z.1, s. 237–

239. 

912. Centralne Archiwum Polonii. Sprawozdanie z działalności za wrzesień 

1994 – sierpień 1995. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na 

Obczyźnie. R:1994/1995. London 1996, s. 156–158.  
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913. Dokumentacja Papieska. „Gazeta Niedzielna”, Londyn 1981. Biuletyn 

Centrum Jana Pawła II. R.18:1996 nr 1, styczeń – luty, s. 5–7. 

914. Dokumentacja Papieska. „Dziennik Związkowy”, Chicago 1995. 

Biuletyn Centrum Jana Pawła II. R.18:1996 nr 2, marzec – kwiecień, s. 

6–8.  

915. Pomoc biskupów amerykańskich dla Polaków w Indiach w latach 

1943–1948. Duszpasterz Polski Zagranicą. R.42:1996 nr 1(198), 

styczeń – marzec, s. 69–83. 

916. Chłopcy Polscy z Indii w Seminarium Polskim w Orchard Lake w 1945 

roku. Duszpasterz Polski Zagranicą. R.47:1996, nr 2(199), kwiecień–

czerwiec, s. 224–238. 

917. Don’t throw it away; give it to OL archives. Orchard Lake Good News. 

Winter 1996, Number 57, s. 9. 

918. Wielki Kardynał Jan Król, Wielki Polak. Nowy Dziennik. R.25:1996 nr 

6590, Przegląd Polski, s. 4, 12. 

919. Orchard Lake Archives Appeal for Historical Material. Tygodnik Świat 

Polski, The Polish World. R.92:1996 nr 15, 12 kwietnia, s. 9; Zgoda. 

R.115:1996 nr 19, 1 października, s. 11. 

920. Central Archives of Polonia. Tygodnik Świat Polski, The Polish World. 

R.92:1996 nr 16, 19 kwietnia, s. 10.  

921. Archiwum, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake. Zgoda. 

R.115:1996, 15 sierpnia, s. 12–13, 15.  

922. Orchard Lake Archives Seek Historical Material. Polonia Today. 

R.85:1996 nr 11, listopada, s. 13–14.  

923. Polskie zbiory archiwalne w Stanach Zjednoczonych. Archiwa, 

Biblioteki i Muzea Kościelne. R.65:1996, s. 289–347. 

 

1997 

 

924. Katalog Kolekcji dr Edwarda i Lody Róźańskich w Orchard Lake. 

Catalog of the Collection of Dr Edward and Loda Róźański at Orchard 

Lake. T.1:1997. Wydawnictwo Centralnego Archiwum Polonii 

Amerykańskiej w Orchard Lake, ss. 727. 

925. Rec.: Radzik Tadeusz. Przegląd Polonijny. R.25:1999 z.2, s. 133–135. 

926. Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake. Emigrant. R.1:1997 nr 4, 

22 maja, s. 4–7. 

927. Początki duszpasterstwa wśród Polaków w Tel-Awiwie w 1941 roku. 

Duszpasterz Polski Zagranicą. R.48:1997 nr 1(202), styczeń – marzec, 

s. 61–72.  

928. Jasiński Walery Józef ks. (1904–1981). Encyklopedia Katolicka. 

T.7:1997 kol. 1066–1067. 
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1998 

 

929. Katalog Archiwum Ks. Profesora Franciszka Bolka. Catalog of the 

Archives of Reverend Professor Francis Bolek. T.2:1998. 

Wydawnictwo Centralnego Archiwum Polonii Amerykańskiej w 

Orchard Lake, ss. 767. 

930. Rec.: Kopiec Jan: Przewodnik po Archiwum Polonii Amerykańskiej w 

Orchard Lake. Nasza Przeszłość. T.89:1998, s. 513–517. 

931. Archivist’s volume details Fr. Bolek’s prolific collections. Orchard 

Lake Good News. Fall 1998, Number 62, s. 8. 

932. Centrum Jana Pawła II w Orchard Lake. Gazeta. (Detroit – Ottawa – 

Montreal – Vancouver). Nr 42(268), 16–22 października 1998, s. 27, 

ilustr. 

933. Drogą przez Sybir…inż. Tadeusz Walląg. Wywiad ks. dra Romana 

Nira. Muzeum Niepodległości. Warszawa 1998 ss. 288, ilustr. 

934. Journey through Siberia…Engr. Tadeusz Wallag. An interview 

conducted by Rev. Roman Nir, Ph.D. Warsaw 1998 ss. 303, ilustr. 

 

1999 

 

935. Piętnastolecie 1983–1998. Fundacji i Centrum 2 Korpusu Wojska 

Polskiego przy Polonijnych Zakładach Naukowych w Orchard Lake, 

Michigan USA. Pod redakcją: ks. Romana Nira, Bohdana Grodzkiego, 

Zygmunta Kornasia, Józefa Wira. Orchard Lake, Michigan 1999, ss. 

100 ilustr. 

936. Archiwum i Biblioteka 2-go Korpusu. W: Piętnastolecie 1983–1998. 

Fundacji i Centrum 2 Korpusu Wojska Polskiego przy Polonijnych 

Zakładach Naukowych w Orchard Lake, Michigan. Orchard Lake, 

Michigan 1999, s. 41–44. 

937. A Guide to Polish Archival Collections in the United States. Catalog of 
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WYKSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE DUCHOWIEŃSTWA 

DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ W LATACH 1925–1939 

 

 

Wprowadzenie 

 

Powstanie diecezji częstochowskiej w 1925 r. pociągnęło za sobą 

procedury inkardynacji duchowieństwa z dwóch macierzystych diecezji: 

kieleckiej i włocławskiej. Na tej podstawie nowa diecezja otrzymała 257 księży. 

W kolejnych latach bp Teodor Kubina inkardynował jeszcze 37 księży. Stan 

liczebny poza tym nieustannie wzrastał na skutek święceń kapłańskich. Do 

wybuchu drugiej wojny światowej sakrament ten przyjęło 178 kleryków. Zatem 

na ogólną liczbę duchowieństwa diecezji częstochowskiej w latach 1925–1939 

składało się 473 księży. Wszyscy oni mieli ukończone studia seminaryjne, gdyż 

był to warunek sine qua non otrzymania święceń kapłańskich. Natomiast nie 

wszyscy posiadali stopnie naukowe. Niemniej wielu adeptów seminarium 

duchownego podejmowało trud napisania pracy magisterskiej, a nawet starało się 

z dużą determinacją podnosić swoje kwalifikacje naukowe poprzez dalsze studia 

specjalistyczne oraz różnego rodzaju egzaminy, zebrania i kursy
1
. 

 

Osiągnięcia naukowe 

 

Do ukończenia Seminarium Duchownego i przyjęcia świeceń 

kapłańskich nie wymagano od kandydatów zdobycia jakichkolwiek stopni 

naukowych. Jednak niektórzy alumni i duchowni podejmowali w tym celu 

określone starania. Troska o własny rozwój intelektualny prowadziła ich do 

kontynuacji studiów na wyższych uczelniach. Pogłębienie przez księży wiedzy z 

zakresu różnych dyscyplin naukowych było zalecane przez władze kościelne, a 

niejednokrotnie też doceniane
2
. 

Starsza generacja duchowieństwa częstochowskiego przeważnie 

kończyła studia seminaryjne w Kielcach i Włocławku. Do 1906 r. dalszą 

                                                      
1
  J. Kapuściński, Duchowieństwo diecezji częstochowskiej w okresie II 

Rzeczypospolitej, „Roczniki Historii Kościoła” 3/58 (2011), s. 237. 
2
  F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, Opole 1957, t. 1, 

s. 318–319; A. Gerstman, Studia i wychowanie kleru w nowym kodeksie prawa 

kanonicznego, „Przegląd Teologiczny” 3 (1922), s. 57–71. 
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edukację mogli oni zdobywać jedynie w Akademii Duchownej w Petersburgu
3
. 

Ilość miejsc jednak była tam ograniczona, stąd tylko nieliczni studenci mogli tam 

podjąć naukę. Pod koniec XIX w. dla diecezji kieleckiej przysługiwały cztery 

stypendia, zaś dla rozległej diecezji włocławskiej tylko jedno więcej
4
. Splot 

różnych okoliczności uniemożliwił dalsze studia w Akademii trzem późniejszym 

kapłanom diecezji częstochowskiej, pomimo, iż władza diecezjalna zamierzała 

ich tam posłać. Duchownymi tymi byli: Ignacy Lachowicz (diecezja podlaska), 

Kazimierz Mazurkiewicz (diecezja kielecka) i Mieczysław Wincenty Zawadzki 

(diecezja włocławska)
5
. Dopiero po 1906 r. pojawiły się możliwości 

kontynuowania studiów w innych ośrodkach naukowych Europy. Wówczas 

prośbę o wysłanie na studia specjalistyczne wystosował ks. Franciszek 

Gryglewicz z diecezji włocławskiej, lecz z przyczyn obiektywnych nie doszło do 

jej realizacji
6
. Inaczej nieco wyglądała sytuacja tych kapłanów starszej generacji, 

którzy ukończyli seminaria duchowne poza granicami Królestwa Polskiego lub 

seminaria zakonne.  

 
Tab. nr 1. Duchowni posiadający stopnie naukowe przed inkardynacją do diecezji 

częstochowskiej 

Stopień 

naukowy 
Nazwisko i imię 

Miejsce 

studiów 

Kierunek 

studiów 

Czas 

studiów 

Doktor 

Gozdek Adolf Fryburg Filozofia 1906–1909 

Kaciuba Stanisław Rzym Teologia 1923–1926 

Kott Walenty Paryż Teologia 1906–1909 

Kubina Teodor Rzym Teologia 1902–1907 

Makowski Karol Rzym Teologia 1921–1922 

Marchewka Antoni Rzym Prawo kan. 1923–1925 

Pająk Władysław Fryburg Teologia 1920–1926 

Szymanowski-

Korwin Bolesław 
Lwów Teologia 1912–1913 

                                                      
3
  B. Kumor, Ustrój o organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 

(1772–1918), Kraków 1980, s. 462–468; B. Ussas, Akademia Duchowna w 

Petersburgu, EK, t. 1, kol. 212–214; J. Wołczański, Z dziejów Akademii Duchownej w 

Petersburgu, PCh 2 (1988/1989), s. 213–214. 
4
  I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842–

1918, Lublin 2007, s. 226. 
5
  AACz sygn. AP 103; AACz sygn. AP 125; AKMCz sygn. 150/305; W. 

P[atykiewicz], Ks. Ignacy Lachowicz (1879–1938), CzWD 38 (1964) nr 10, s. 242; 

W. P[atykiewicz], Ks. Kazimierz Henryk Mazurkiewicz (1878–1939), CzWD 38 

(1964) nr 9, s. 204–205; J. Związek, Ks. Wincenty Mieczysław Zawadzki (1894–

1975), CzWD 50 (1976) nr 2, s. 38–41. 
6
  AACz sygn. AP 53; J. Walicki, Ks. Franciszek Gryglewicz, CzWD 24–32 (1958) nr 1, 

s. 26–27; J. Związek, Gryglewicz Franciszek (1897–1957), SPTK, t. 5, s. 526–528. 
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Magister 

Baranowicz Józef Lwów Teologia 1926–1929 

Ciesielski Michał Petersburg Teologia 1899–1902 

Gacek Władysław Petersburg Teologia 1899–1903 

Kossowski Roman Petersburg Teologia 1899–1903 

Marchewka Antoni Lublin Prawo kan. 1920–1924 

Mirecki Franciszek Petersburg Teologia 1890–1894 

Nassalski Marian Petersburg Teologia 1884–1887 

Pruchnicki Józef Kraków Prawo kan. 1921–1924 

Ptaszyński 

Władysław 
Petersburg Teologia 1900–1904 

Senko Stanisław Petersburg Teologia 1886–1890 

Zamojski Wincenty Petersburg Teologia 1894–1898 

Kandydat 

Banasiński Stefan Petersburg Teologia 1909 - 1912 

Cwilong Zenon Petersburg Teologia 1887–1890 

Klepaczewski 

Ludwik 
Petersburg Teologia 1910–1913 

Mazurkiewicz 

Stanisław 
Petersburg Teologia 1890–1892 

Źródło: Kartoteka personalna duchowieństwa opracowana przez autora 

 

Ze starszej generacji duchownych diecezji częstochowskiej 20 posiadało 

stopnie akademickie (doktora – 8, magistra – 11 i kandydata – 4). W gronie tym 

byli i tacy, którzy podjęli naukę w innych uczelniach niż tam, gdzie otrzymali 

stopnie naukowe: ks. A. Gozdek – Uniwersytet w Monachium, ks. S. Kaciuba – 

Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim, ks. K. Makowski – Instytut Katolicki w 

Paryżu i ks. B. Szymanowski-Korwin – Uniwersytet w Insbrucku
7
. 

                                                      
7
  Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. W. Patykiewicza w Częstochowie 

(dalej: AACz) sygn. AP 260, k. 259–260; tamże, AP 116, Pismo z dnia 18 stycznia 

1924 r., brak paginacji; AACz sygn. AP 208, s. 1; J. Związek, Martyrologium…, s. 

235–236; Z. Mońka, Gozdek Adolf (1876–1942), w: Słownik biograficzny ziemi 

częstochowskiej, red. A.J. Zakrzewski, Częstochowa 1998 (dalej: SBZCz), t. 1, s. 46–

48; J. P[lacek], W. P[atykiewicz], Ks. Karol Makowski (1884–1936), 

„Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” (dalej: CzWD) 38 (1964) nr 7, s. 167; Ks. 

Karol Makowski, „Niedziela” 11 (1936), s. 416–417; J. W[alicki], Ks. Stanisław 

Kaciuba (1901–1963), CzWD 37 (1963) nr 5, s. 151; J. Związek, Marchewka Antoni 

(1890–1973), w: Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, Wrocław 1974 

(dalej: PSB), t. 19, s. 531–532; J. Związek, Marchewka Antoni ks., w: Polscy 

kanoniści, red. J. Bar, Warszawa 1981 (dalej: PK), t. 2, s. 29–31; P. Nitecki, 

Marchewka Antoni, w; Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, red. 

R. Bender, Lublin 1995 (dalej: SBKSP), t. 2, s. 117–118; J. Związek, Marchewka 

Antoni (1890–1973), w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 

1945–1989, red. J. Myszor, Warszawa 2002 (dalej: LDR), t. 1, s. 170–171; J. 
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Zdecydowanie pod tym względem wyróżniał się bp T. Kubina, który uzyskał w 

Rzymie drugi doktorat z filozofii
8
. 

 
Tab. nr 2. Duchowni nie ukończywszy stopniem naukowym studiów przed 

inkardynacją do diecezji częstochowskiej 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce studiów Czas studiów 

1 Cudziński Aleksy Lowanium 1905–1907 

2 Duda Stefan Rzym 1900–1901 

3 
Giebartowski 

Władysław 
Wrocław 1912 

4 Jatowtt Alojzy Petersburg 1915–1917 

5 Kościów Karol Wilno 1937–1938 

6 Krawiecki Jan Kraków 1917–1918 

7 Kwiatkowski Stanisław Fryburg  1903–1905 

8 Metler Bonawentura 

Petersburg, Rzym, 

Paryż, Londyn, 

Insbruck, Oxford 

1885–1902 

9 Nachtman Władysław Kraków 1937–1938 

10 Piątek Feliks Petersburg 1915–1916 

11 Wilczyński Władysław Fryburg 1899–1901 

 Źródło: Kartoteka personalna duchowieństwa opracowana przez autora.  

 

Powyższa tabela wymienia 11 duchownych, którzy podjęli studia 

specjalistyczne w kraju i za granicą, jednak nie udało im się ich ukończyć. 

Zmagania naukowe tych księży przypadły w okresie zanim rozpoczęli 

działalność duszpasterską w diecezji częstochowskiej. Wśród nich szeroki 

wachlarz zainteresowań posiadał ks. B. Metler, który w wielu ośrodkach 

                                                                                                                                    
Kowalski, Marchewka Antoni, w: Słownik polskich teologów katolickich, red. L. 

Grzebień, Warszawa 1983 (dalej: SPTK), t. 6, s. 420–423; W. Wlaźlak, Marchewka 

Antoni (1890–1973), SBZCz, t. 1, s. 82–84; E. Wilemska, Marchewka Antoni ks., w: 

Encyklopedia katolicka, red. S. Wilk i in., Lublin 2006 (dalej: EK), t. 11, kol. 1229–

1229; J. Związek, Ks. dr Antoni Marchewka – redaktor naczelny „Niedzieli” (1945–

1953), w: Silva rerum antiquarum. Księga pamiątkowa dedykowana prof. zw. dr. hab. 

Bartłomiejowi Szyndlerowi, red. R. W. Szwed, Częstochowa 2009, s. 417–418; W. 

P[atykiewicz], Ks. Bolesław Szymanowski (1880–1935), CzWD 37 (1963) nr 2, s. 54–

55.  
8
  J. Wolny, Kubina Teodor Filip, PSB, t. 16, s. 28–30; J. Mandziuk, Kubina Teodor 

Filip, SPTK, t. 6, s. 253–262.  
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naukowych studiował teologię, sztukę, nauki przyrodnicze i astronomię. Należał 

do bliskich uczniów wybitnego astronoma francuskiego Camila Flammariona
9
.  

Drugą generację księży stanowili ci, którzy odbywali studia 

specjalistyczne przynależąc do diecezji częstochowskiej. Czterem z nich zgodę 

na dalszą naukę wydały jeszcze władze diecezji kieleckiej (ks. Stanisław 

Ufniarski) i diecezji włocławskiej (ks. Józef Broszkiewicz, ks. Władysław 

Tomalka i ks. Stanisław «Zając» Zimorowicz)
10

. Bp Kubina natomiast niewielu 

duchownych posyłał na studia, bowiem borykał się w diecezji z brakiem 

odpowiedniej liczby kapłanów. Stąd prośby niektórych księży o kontynuowanie 

nauki nie doczekały się spełnienia
11

. W latach 1926–1939 skierowanie takie 

otrzymało jedynie 10 osób, z których 5 zdobyło stopień doktora nauk. 

 
Tab. nr 3. Duchowni diecezji częstochowskiej, którzy uzyskali stopień naukowy 

doktora w latach 1926–1939 

Lp. Nazwisko i imię Uczelnia Rok 
Tytuł pracy 

doktorskiej 

                                                      
9
  AACz sygn. AP 126, Biogram ks. B. Metlera, brak paginacji; J. Związek, Metler 

Bonawentura, PSB, t. 20, s. 472–473; J. Związek, Per aspera ad astra. Życie i 

działalność ks. Bonawentury Metlera, „Ziemia Częstochowska” (dalej: ZCz) 23 

(1996), s. 11–30; R. Brzeziński, Ks. Bonawentura Metler i męczennicy parzymiescy. 

W 60-lecie tragicznych wydarzeń (1939–1999), Częstochowa 1999, s. 12–15; J. 

Związek, Metler Bonawentura (1866–1939), w: Włocławski słownik biograficzny, 

red. S. Kunikowski, Włocławek 2005 (dalej: WSB), t. 3, s. 107–110; J. Związek, 

Metler Bonawentura (1866–1939), SBZCz, t. 1, s. 91–93; J. Związek, Ks. 

Bonawentura metler jako duszpasterz (1866–1939), ZCz 33 (2006), s. 13–33.  
10

  AACz sygn. AP 12, Pismo z dnia 24 września 1925 r., brak paginacji; tamże, AP 212, 

s. 1–2; tamże, AP 216, s. 1; tamże, AP 316, Spis wykładów i ćwiczeń, brak paginacji; 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie (dalej: AKMCz) sygn. 150/308, 

Absolutorium, brak paginacji; Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego (dalej: AUKUL), Akta personalne sygn. T 797, Pismo z dnia 16 września 

1921 r., brak paginacji; AUKUL, Akta personalne sygn. PK 787, Pismo z dnia 17 

października 1921 r., brak paginacji; J. Związek, Ufniarski Stanisław Aleksander 

(1899–1955), SPTK, t. 7, s. 338–339; tenże, Zimorowicz Stanisław (1891–1971), 

SPTK, t. 7, s. 492–493; tenże, Ks. Zimorowicz (Zając) Stanisław (1892–1971), CzWD 

46 (1972) nr 7–9, s. 205–210; tenże, Zimorowicz Stanisław, PK, t. 2, s. 259–261; W. 

P[atykiewicz], Ks. Władysław Tomalka (1898–1938), CzWD 38 (1964) nr 10, s. 241–

242.  
11

  AACz sygn. AP 194, Pismo z dnia 1 października 1928 r., brak paginacji; AKMCz 

sygn. 150/7, Życiorys, brak paginacji; J. Związek, Ks. Babczyński Stefan (1905–

1983), CzWD 59 (1985) nr 9–10, s. 186–190; tenże, Ks. Drożdż Czesław (1904–

1978), CzWD 53 (1979) nr 4–5, s. 119–122. 
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1 Czajka Stanisław 

Katolicki 

Uniwersytet 

Lubelski 

1930 
Przedawnienie w prawie 

karnym kanonicznym
12

 

2 
Kasprzak 

Bogumił 
Rzym 1934 

Reincarnatio in luce 

doctrinae catholicae et 

principiorum S. 

Thomae
13

 

3 
Kasprzak 

Władysław 
Rzym 1938 

De effecto proprio SS. 

Eucharistiae seu 

Velaquez 

4 Kurczyński Piotr 

Katolicki 

Uniwersytet 

Lubelski 

1937 

De natura et observantia 

poenarum latae 

sententiae
14

 

5 Neuman Alojzy Rzym 1931 - 

6 
Tomalka 

Władysław 
Rzym 1927 - 

7 
Ufniarski 

Stanisław 

Katolicki 

Uniwersytet 

Lubelski 

1929 
Badacze Pisma św. i ich 

nauka
15

 

8 
Zimorowicz 

(Zając) Stanisław 

Uniwersytet 

Lubelski 
1926 

Post według Prawa 

Kanonicznego 

 Źródło: Kartoteka personalna duchowieństwa opracowana przez autora. 

  

 Z analizy tabeli wynika, iż duchowni częstochowscy byli posyłani na 

studia specjalistyczne do Rzymu i Lublina. Wśród nich dominowali prawnicy, co 

nie było bez znaczenia dla organizowanej od podstaw diecezji. Niektórzy jeszcze 

jako klerycy byli kierowani na studia do Rzymu (Józef Kołodziejczyk, Bronisław 

Panek, Władysław Kasprzak i Władysław Soboń)
16

. Bezpośrednio po 

                                                      
12

  S. Czajka, Przedawnienie w prawie karnym, Lublin 1934. 
13

  B. Kasprzak, Reincarnatio in luce doctrinae catholicae et principiorum S. Thomae, 

Częstochowa 1934. 
14

  P. Kurczyński, De natura et observantia poenarum latae sententiae, Lublin 1938. 
15

  S. Ufniarski, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma św. (Świadkowie 

Jehowy), Kraków 1947. 
16

  AKMCz sygn. 150/79; tamże, 150/180; Archiwum Wyższego Seminarium 

Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie (dalej: AWSDACz), 

Kronika…, t. 1, ss. 145, 177; Schematissmus universi venerabilis et utriusque ceri 

saecularis et regulari dioceses Częstochoviensis pro Anno Domini 1937, 

Częstochowa 1937, s. 22; Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji 

częstochowskiej na rok 1939, Częstochowa 1939, s. 21; Długoletni wykładowca i 

rektor Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie – ks. Władysław 

Kasprzak, CzWD 44 (1970) nr 2–4, s. 85; M. Frukacz, Rektorzy Wyższego 
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święceniach kapłańskich studia podjęli Feliks Gryglewicz
17

, Piotr Kurczyński
18

, 

Alojzy Neuman
19

 i Antoni Perzyna
20

. O zajęciach uniwersyteckich w ten sposób 

napisał ks. Neuman w liście do rektora K. Makowskiego: „Od Bożego 

Narodzenia począwszy dodano do zwykłych wykładów jeszcze trzy godziny 

tygodniowo, w których Profesor O. van Laak wykłada nam materiał z 

pierwszego roku, tzn. teologię fundamentalną. Ponieważ zaś w tych kilku 

godzinach chce przejść mniej więcej ten sam materiał, co w zwykłych warunkach 

bierze się przez cały rok w 9 godzinach tygodniowo, więc też ogromnej potrzeba 

pracy, by za nim nadążyć. A jest to tylko niejako przedmiot dodatkowy. Główne 

przedmioty nie mniejszego wymagają wysiłku /…/
21

. Na studia specjalistyczne 

zostali także wytypowani duchowni z pewnym doświadczeniem duszpasterskim. 

Byli nimi: ks. Stanisław Czajka
22

 i ks. Bogumił Kasprzak
23

.  

 
Tab. nr 4. Magisteria księży diecezji częstochowskiej w latach 1926–1939 

                                                                                                                                    
Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, „Niedziela Częstochowska” 

44 (2001), nr 40, s. 4; J. Związek, Ks. dr Panek Bronisław (1917–1975), CzWD 50 

(1976) nr 2, s. 34–38. 
17

  M. Mikołajczyk, Ks. Feliks Gryglewicz (1909–1991), CzWD 66 (1992) nr 6–7, s. 

174–178; J. Szlaga, Życie i działalność ks. profesora Feliksa Gryglewicza, w: U boku 

Syna. Studia z mariologii biblijnej, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 13–26. S. Urbański, 

Gryglewicz Feliks (1909–1991), SPTK, t. 8, s. 202–209; J. Szlaga, Gryglewicz Feliks, 

EK, t. 6, kol. 254–256; H. Ordon, Wspomnienie o śp. ks. prof. Feliksie Gryglewiczu, 

„Częstochowskie Studia Teologiczne” (dalej: CzST) 19–20 (1991–1992), s. 425–429; 

H. Ordon, Śp. ks. Feliks Gryglewicz (1909–1991), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 

(dalej: RBL) 46 (1993) nr 1–4, s. 42–45.  
18

  AUKUL, Akta personalne sygn. PK 2912, Pismo bpa T. Kubiny z dnia 28 września 

1932 r., brak paginacji; J. Związek, Ks. Kurczyński Piotr Kazimierz (1908–1942), 

CzWD 44 (1970) nr 2–4, s. 81–82; tenże, Ks. Kurczyński Piotr Kazimierz, „Prawo 

Kanoniczne” (dalej: PrK) 14 (1971) nr 3–4, s. 306–308; tenże, Kurczyński Piotr 

Kazimierz, PK, t. 1, s. 269–272; tenże, Kurczyński Piotr Kazimierz ks., EK, t. 10, kol. 

243; W. Wlaźlak, Kurczyński Piotr Kazimierz (1908–1942), SBZCz, t. 1, s. 74–76;  
19

  AWSDACz, Akta neoprezbiterów sygn. I, Akta personalne Ks. Alojzego Neumana, 

brak paginacji. 
20

  AACz sygn. AP 158, Pismo z dnia 4 lipca 1934 r., brak paginacji. 
21

  Tamże. 
22

  AACz sygn. AP 27, k. 9; AUKUL, Akta personalne sygn. PK 1553, Pismo z dnia 2 

sierpnia 1927 r., brak paginacji; J. Związek, W służbie Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Życie i działalność biskupa Stanisława Czajki, CzST 37 (2009), s. 205–250. 
23

  B. Kasprzak, List otwarty, „Gazeta Radomskowska” (dalej: GR) 12 (1931) nr 44, s. 2; 

Wyjazd ks. prefekta Bogumiła Kasprzaka do Rzymu, GR 12 (1931) nr 48, s. 2; J. 

Świgonia, Kapłan niezłomny. Ks. Bogumił Kasprzak świadek prawdy w 

dramatycznych czasach, Kraków 2007; S. Pamuła, rec: J. Świgonia, Kapłan 

niezłomny. Ks. Bogumił Kasprzak świadek prawdy w dramatycznych czasach, 

Kraków 2007, CzST 37 (2009), s. 259–264. 
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Lp. Nazwisko i imię Data 
Tytuł pracy magisterskiej 

i promotor 

1 
Binkiewicz 

Maksymilian 
21.01.1933 

Geneza i rozwój miłości w 

przedstawieniu św. Bernarda (ks. 

Konstanty Michalski) 

2 
Bojarek 

Kazimierz 
16.06.1939 

Prądy socjalno-religijne a Pismo św. 

w Nowym Testamencie 

3 Brodziński Jan 15.06.1934 
Stosunki religijne w Polsce za Jana 

Kazimierza (ks. Tadeusz Glemma) 

4 
Całusiński 

Zygmunt 
19.05.1937 

Nagość w sztuce (ks. Władysław 

Wicher) 

5 
Chwistecki 

Józef 
29.06.1939 

Cele etyczne wychowania  

(ks. Władysław Wicher) 

6 
Dewudzki 

Marceli 
09.12.1938 

Charakter wpływu Chrystusa jako 

Głowy na Ciało Mistyczne (ks. 

Marian Morawski) 

7 Franek Józef 20.06.1939 

Działalność misjonarza biskupiego o. 

Leopolda Tempera w Księstwie 

Cieszyńskim 

(ks. Tadeusz Glemma) 

8 
Gietyngier 

Ludwik 
13.07.1937 

Parafia św. Zygmunta w 

Częstochowie pod rządami OO. 

Paulinów (ks. Tadeusz Glemma) 

9 
Gryglewicz 

Feliks 
30.11.1932 Teodycea w Psalmach 

10 
Grzybek 

Stanisław 
18.06.1938 

Balaam i jego przepowiednie na 

podstawie księgi Liczb 22 (ks. Józef 

Archutowski) 

11 Hereda Emanuel 13.10.1937 

Postanowienia synodów polskich 

przed Soborem Trydenckim odnośnie 

do zakonów 

(ks. Jan Krzemieniecki) 

12 
Karlik 

Władysław 
12.06.1931 

O świętości Chrystusa Pana  

(ks. Maciej Sieniatycki) 

13 
Kobierski 

Bolesław 
16.05.1939 

Szkic monograficzny kościoła i parafii 

w Działoszynie (ks. Jan 

Krzemieniecki) 

14 
Kosowski 

Stanisław 
03.06.1938 

Kontrowersja antiocheńska i jej 

rozwiązania 

(ks. Józef Kaczmarczyk) 

15 Kościów Karol 14.06.1939 Sprawa św. Stanisława w świetle 
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krytyki XX w. (ks. Tadeusz Glemma) 

16 Kubica Brunon 18.06.1936 

Pierwsza koronacja cudownego 

obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej  

(ks. Tadeusz Glemma) 

17 Nowak Julian 05.01.1939 
Ks. Antoni Królicki  

(ks. Antoni Bystrzonowski) 

18 Odróbka Józef 16.06.1939 

Encyklika „Divini illisti magister” 

wobec dzisiejszych prądów 

wychowawczych 

(ks. Władysław Wicher)  

19 
Ojrzyński 

Tadeusz 
21.05.1938 

Przemiany moralne chłopa polskiego 

pod wpływem kryzysu na podstawie 

„Pamiętników chłopów”  

(ks. Władysław Wicher) 

20 Opałko Serafin 27.06.1937 

Parafia Kłobucko pod względem 

historyczno-prawnym (ks. Jan 

Krzemieniecki) 

21 Paras Stanisław 10.02.1938 

Wolność woli ludzkiej ze stanowiska 

psychologicznego (ks. Władysław 

Wicher) 

22 
Patykiewicz 

Walenty 
20.12.1932 

Eugenika w świetle nauki moralności 

katolickiej (ks. Władysław Wicher) 

23 Perzyna Antoni 1934 - 

24 Piątek Feliks 19.06.1938 

Rozwój kanonicznej ustawy o 

nadzwyczajnym spowiedniku 

zakonnic 

(ks. Jan Krzemieniecki) 

25 
Pluta 

Władysław 
25.06.1935 Ks. Stanisław Chołoniewski 

26 Popczyk Teodor 20.06.1938 

Dojrzewanie moralne młodzieży w 

okresie dojrzewania płciowego  

(ks. Władysław Wicher) 

27 
Porządek 

Stanisław 
17.06.1939 

Uzdrowienie małżeństwa nieważnego 

w związku wedle ustawodawstwa 

kościelnego dawniejszego i 

dzisiejszego 

(ks. Jan Krzemieniecki)  

28 
Rąpała 

Franciszek  
24.01.1939 

Potrzeba i zadania Akcji Katolickiej 

na wsi 

(ks. Antoni Bytrzonowski) 
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29 Skrzypiec Adam 17.06.1939 

Jawne i bezwarunkowe zrzeczenie się 

beneficjum kościelnego  

(ks. Jan Krzemieniecki) 

30 
Szweblik 

Leopold 
14.06.1939 

Pośrednictwo Najświętszej Maryi 

Panny na tle mariologii św. Tomasza z 

Akwinu 

(Marian Morawski) 

31 Wiertelak Józef 17.06.1939 

Szkic monograficzny parafii Janów 

Zaleśny  

(ks. Jan Krzemieniecki) 

32 Zgoda Stanisław 08.10.1937 

Wpływ wychowawczo-moralny 

sakramentu pokuty (ks. Władysław 

Wicher) 

 Źródło: Kartoteka personalna duchowieństwa opracowana przez autora. 

 

 Niektórzy absolwenci Częstochowskiego Seminarium Duchownego w 

Krakowie podjęli wysiłek intelektualny, by zdobyć stopień naukowy magistra. W 

latach 1926–1939 ze 155 seminarzystów tylko 32 zrealizowało to zadanie, co 

stanowiło ponad 20% ogółu. Przez pierwsze 5 lat istnienia Seminarium żaden 

student nie otrzymał tytułu magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sytuacja ta 

zmieniła się dopiero w latach 1931–1939. Wśród tych 32 magistrów ks. Antoni 

Perzyna zdobył stopień naukowy z zakresu teologii dogmatycznej i apologetyki 

na Uniwersytecie Warszawskim, zaś ks. Zygmunt Całusiński, obok tytułu 

magistra teologii, posiadł również stopień magistra filozofii
24

. 

  

Egzaminy aprobacyjne, zebrania i kursy specjalistyczne 

 

Wiedzę zdobytą w Seminarium Duchownym kapłani częstochowscy 

pogłębiali nie tylko poprzez studia specjalistyczne, ale także w wyniku 

egzaminów aprobacyjnych oraz uczestnictwa w różnego typy zebraniach, 

kursach i wykładach specjalistycznych. O ile dalszą naukę na uczelniach 

kontynuowali wybrani księża, tak obowiązkiem zdawania egzaminów 

aprobacyjnych było objęte znacznie liczniejsze grono duchownych 

(proboszczowie i wikariusze). Zgodnie w wymogami prawa kanonicznego 

kapłan ubiegający się o beneficjum parafialne powinien zdać wcześniej 

egzaminy proboszczowskiego, zwane powszechnie konkursowymi. Ponadto 

każdy kapłan po święceniach musiał w ciągu trzech kolejnych lat poddać się 

egzaminom wikariuszowskim. W razie zaniechania wskazanych prawem 

                                                      
24

  AACz sygn. AP 158, Pismo z dni 4 lipca 1934 r., brak paginacji; AKMCz sygn. 

150/39, k. 26; M. Mikołajczyk, Ks. Zygmunt Całusiński (1909–1991), CzWD 66 

(1992) nr 1–3, s. 68–69.  
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obowiązków były nakładane na niezdyscyplinowanych duchownych sankcje 

karne
25

.  

Terminy i miejsca egzaminów były wyznaczane przez odpowiednich 

pracowników kurialnych. Informacje w tym względzie ukazywały się na łamach 

Wiadomości Diecezjalnych i w rocznych katalogach. Przeważnie egzaminy 

przypadały na miesiąc listopad, z wyjątkiem lat 1934–1936, kiedy to 

wytypowano miesiąc wrzesień. Ze względu na dużą liczbę duchownych 

przystępujących do egzaminów od 1933 r. obowiązywały 2 terminy, zazwyczaj 

dzień po dniu
26

. Również co do miejsca zastosowano kilka zmian. Początkowo 

egzaminy zdawano w budynku Kurii Biskupiej (1926–1932), później zaś w 

lokalu Centrali Akcji Katolickiej (1933–1935), Domu Księży (1936–1938) i 

budynku OO. Jezuitów (1939)
27

. Egzaminy składano przed specjalną komisją, w 

skład której wchodzili egzaminatorzy prosynodalni. W latach 1926–1939 bp 

Kubina na urząd ten powołał 12 księży. Odpowiadali oni za prawidłowy przebieg 

egzaminów oraz troszczyli się o należyte przygotowanie teologiczne kapłanów. Z 

tej też przyczyny wystosowali oni specjalne pouczenie do duchowieństwa, w 

którym napisali: „Zdarzają się wypadki, iż księża wezwani na egzamin 

wikariuszowski i konkursowy odkładają przygotowanie się na ostatnie dni. A 

ponieważ nie są w stanie opanować w tak krótkim czasie przedmiotów, z których 

mają zdawać, piszą do Kurii by im odłożyła egzamin na następny rok, 

usprawiedliwiając się przy tym przyczynami nieistotnymi, jak nawałem pracy, 

translokacją itp. Wobec powyższego podaje się do wiadomości zainteresowanych 

Księży, iż do egzaminu należy się przygotować sumiennie, a więc przez cały rok, 

a nie odkładać przygotowania się na ostatnie dni, że od stawienia się na egzamin 

zwalnia kandydata jedynie choroba, stwierdzona przez lekarza. Żadne inne 

przyczyny nie będą brane pod uwagę i nie zgłoszenie się do egzaminu będzie 

karane odmawianiem przez władze diecezjalną jurysdykcji”
28

.  

Przez pierwsze 2 lata istnienia diecezji częstochowskiej obowiązywały 

tematy egzaminacyjne z poszczególnych dziedzin teologicznych według 

wcześniejszych ustaleń (tradycja kielecka i włocławska). Różniły się one nieco 

od tych z lat 1928–1939. Przede wszystkim obowiązywały inne nazwy 

przedmiotów. Zamiast „liturgiki” stosowano określenie „rybryki”, a zamiast 

„homiletyki” – „wymowa”. Ponadto katechetyka i wymowa była ze sobą ściśle 

                                                      
25

  Codes Iuris Canonici (dalej: CIC), can. 1929–130; F. Bączkowicz, dz. cyt., s. 318–

319. 
26

  Podzielenie terminu egzaminu wikariuszowskiego, „Wiadomości Diecezjalne” (dalej: 

WD) 8 (1933) nr 5, s. 57. 
27

  Egzaminy wikariuszowskie i proboszczowskie, WD 1 (1926) nr 3, s. 35–36; 2 (1927) 

nr 4, s. 33–34; Schemantismus… 1930, s. 123; Schematismus…1931, s. 129; 

Schematismus… 1932, s. 121; Schematismus… 1933, s. 132; Schematismus… 1936, s. 

139–140; Katalog… 1939, s. 137. 
28

  W sprawie egzaminów wikariuszowskich i konkursowych, WD 13 (1938) nr 1, s. 5–6. 
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łączona, stąd egzamin z tych przedmiotów polegał na opracowaniu kazania na 

temat współczesny i homilii na którąkolwiek niedzielę w roku liturgicznym
29

. 

 
Tab. nr 5. Tematy egzaminów trzyletnich i konkursowych obowiązujące w diecezji 

częstochowskiej w latach 1928–1939 

Przedmiot Egzamin Tematyka 

Pismo św. 

1 

Historia natchnienia Ksiąg św., hermeneutyka 

biblijna, historia kanonu ksiąg Starego i Nowego 

Testamentu, przekłady, historia wykładu i 

czytanie Pisma św. 

2 
Pięcioksiąg Mojżesza, Księgi prorockie Starego i 

Nowego Testamentu, Dzieje Apostolskie. 

3 

Księgi historyczne Nowego Testamentu, 

Ewangelie synoptyczne, Księgi dydaktyczne 

Nowego Testamentu, Żywot św. Pawła. 

K. 
Ewangelia św. Jana, Listy pasterskie i katolickie, 

przekłady i czytanie Pisma św., CIC a Pismo św. 

Teologia 

dogmatyczna 

1 De vera religijne. 

2 De Deo uno et trino. 

3 
De Verbo Incarnatione, De Deo Redemtore, De 

Deo Remuneratore. 

K. De Ecclesia Christi, De Eucharystia. 

Teologia 

moralna 

1 
De actibus humanis, de conscientia, de legibus, 

de peccatis. 

2 De praeceptis Decalogi et Ecclesiae 

3 De Sacramneto Poenitentiae 

K. De Principiis, De Sacramento Poenitentiae 

Prawo 

kanoniczne 

1 
CIC, can. 108–214, can. 1409–1494, can. 1495–

1551.  

2 CIC, can. 2195–2414. 

3 CIC, can. 1154–1383. 

K. CIC, can. 1012–1144. 

Historia 

Kościoła 

1 
Dzieje Kościoła katolickiego od początku do 

założenia państwa kościelnego. 

2 Dzieje Kościoła katolickiego w średniowieczu. 

3 
Dzieje Kościoła katolickiego od reformacji do 

rewolucji francuskiej 1789 r. 

                                                      
29

  Egzaminy wikariuszowskie i proboszczowskie, WD 1 (1926) nr 3, s. 35–36; Egzamin 

wikariuszowski i proboszczowski, WD 2 (1927) nr 4, s. 33–34. 
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K. 
Dzieje Kościoła katolickiego od rewolucji 

francuskiej do czasów teraźniejszych 

Liturgika 

1 O oficjum w ogólności. 

2 Układ oficjum według rubryk brewiarzowych. 

3 O Mszy św. 

K. Nie obowiązuje. 

Katechetyka  

i pedagogika 

1 O wychowaniu. 

2 Dydaktyka ogólna i metodyka. 

3 Dydaktyka religii i metodyka nauczania religii. 

K. Nie obowiązuje 

Teologia 

pasterska 

1, 2, 3 Nie obowiązuje. 

K.  Sakramenty św. i sakramentalia. 

Homiletyka 
1, 2, 3 Nie obowiązuje. 

K. Wymowa święta i zasady wymowy. 

Źródło: Schematismus…1928, s. 116–121; Schematismus…1929, s. 118–123; 

Schematismus…1930, s. 123–128; Schematismus…1931, s. 129–134; 

Schematismus…1932, s. 121–126; Schematismus…1933, s. 132–137; 

Schematismus…1934, s. 132–137; Schematismus…1935, s. 135–140; 

Schematismus…1936, s. 139–145; Schematismus…1937, s. 145–150; 

Katalog…1939, s. 137–142. 

 

 Dla kandydatów na egzamin proboszczowski i wikariuszowski było 

wspólnych 5 przedmiotów teologicznych (Pismo św., teologia dogmatyczna, 

teologia moralna, prawo kanoniczne i historia kościoła). Pozostałe 4 przedmioty 

obowiązywały bądź proboszczów (teologia pasterska i homiletyka), bądź 

wikariuszy (liturgika i katechetyka z pedagogiką). Ponadto proboszczowie 

musieli jeszcze napisać kazanie dogmatyczno-moralne na temat podany przez 

egzaminatorów
30

. Do powyższych tematów z poszczególnych dziedzin 

teologicznych należało przygotować się ze wskazanych przez władze diecezjalną 

podręczników. Oczywiście podstawę w tym względzie stanowiło Pismo św., 

Codex Iuris Canonici i literatura przedmiotów poznana w seminarium 

duchownym. Dodatkowo z homiletyki zalecane były książki: „Wymowa 

święta”
31

 i „Zasady wymowy ogólnej i kościelnej”
32

. Najbardziej jednak 

                                                      
30

  Relacja ks. Zygmunta Zaborskiego (ur. 1911 r.) z dnia 16 marca 2008 r., w posiadaniu 

autora. 
31

  W. Krynicki, Wymowa święta, Poznań 1921. 
32

  H. Haduch, Zasady wymowy ogólnej i kościelnej, Kraków 1927. 
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rozbudowany dział bibliograficzny dotyczył katechetyki i pedagogiki. Wskazania 

bowiem uwzględniały najnowszą literaturę
33

. 

  
Tab. nr 6. Duchowieństwo diecezji częstochowskiej wyznaczone do zdawania 

egzaminów aprobacyjnych w latach 1930–1939 

Rok Egzamin 
Liczba 

zdających 
Rok Egzamin 

Liczba 

zdających 

1930 Konkursowy 4 1935 konkursowy 10 

Wikariuszowski 19 wikariuszowski 63 

1931 Konkursowy 5 1936 konkursowy 31 

Wikariuszowski 16 wikariuszowski 53 

1932 Konkursowy 5 1937 konkursowy 19 

Wikariuszowski 23 wikariuszowski 43 

1933 Konkursowy 9 1938 konkursowy 14 

Wikariuszowski 54 wikariuszowski 56 

1934 Konkursowy 2 1939 konkursowy 17 

Wikariuszowski 63 wikariuszowski 78 

Źródło: Egzaminy wikariuszowskie i proboszczowskie, WD 5 (1930) nr 1, s. 10; 6 (1931) 

nr 1, s. 16; 7 (1932) nr 1, s. 12; 8 (1933) nr 1, s. 8; 9 (1934) nr 2, s. 17–18; 10 

(1935) nr 1, s. 7; 11 (1936) nr 1, s. 8; nr 3, s. 31; 12 (1937) nr 3, s. 37–38; 13 

(1938) nr 3, s. 56; 14 (1939) nr 2, s. 27–28.  

 

 W diecezji częstochowskiej w latach 1930–1939 ustalono aż 584 

podejścia do egzaminów aprobacyjnych. Niektórzy księża w tym czasie 

uczestniczyli zarówno w egzaminach wikariuszowskich, jak i proboszczowskich. 

Zdarzało się, iż z różnych powodów wyznaczeni duchowni nie mogli przybyć na 

planowany egzamin. W 1930 r. nie stawiło się aż 6 księży, co stanowiło ok. 25% 

                                                      
33

  L. Zarzecki, Dydaktyka ogólna, Lwów 1920; F. Spiralo, Metodyka katolickiej nauko 

religii, Warszawa 1911; S. Krzeszkiewicz, Metodyka nauki religii, Poznań 1926; L. 

Jeleńska, Metodyka pierwszych lat nauczania, Warszawa 1929; W. Kosiński, 

Metodyka nauczania religii czyli katechetyka, Sandomierz 1929; M. Baranowski, 

Pedagogika do użytków seminariów nauczycielskich i nauczycieli szkół ludowych, 

Lwów 1896; S. Podoleński, Podręcznik pedagogiczny, Kraków 1930; Z. Bielawski, 

Pedagogika religijno-moralna, Lwów 1934; T. Peche, Pedagogika, Poznań 1922; E. 

Claperede, Psychologia dziecka, pedagogika eksperymentalna, Warszawa 1927; A. 

Dryjski, Zagadnienia seksualizmu dziecka i młodzieży szkolnej. Biologia, 

Psychologia, Pedagogika, Warszawa 1934; L. Zarzecki, Charakter i wychowanie, 

Warszawa 1924; F. Förster, Szkoła i charakter, Kraków 1911; L. Jeleńska, Sztuka 

wychowania, Warszawa 1930; F. Förster, Religia a kształcenie charakteru, Poznań 

1930; J. Cierniewski, Poznanie i kształcenie charakteru, Poznań 1927; A. Binet, 

Pojęcie nowoczesne o dzieciach, Warszawa 1928.  
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ogółu wyznaczonych
34

. W miarę upływu czasu frekwencja ta znacznie się 

poprawiła. W 1937 r. nie wzięło udziału w egzaminach już tylko ok. 14% 

duchowieństwa
35

. Część księży miała trudności z opanowaniem wymaganego 

materiału. Z tej przyczyny musieli odbyć egzaminy poprawkowe. W latach 

1930–1939 po raz drugi pochodzili do egzaminu następujący kapłani: Pismo św. 

– Henryk Antkiewicz, Józef Barczyk, Józef Brawata, Walerian Bylka, Jan Depta, 

Zygmunt Janecki Franciszek Kowalski, Teodor Popczyk, Leon Poprawa, Jan 

Smogorzewski, Emanuel Sojka, teologia dogmatyczna – Stanisław Cesarz, 

Mieczysław Janecki, Roman Jaros, Andrzej Knaś, Emanuel Weber, Tadeusz 

Wiśniewski, teologia moralna – Henryk Antkiewicz, Ewaryst Zbieszczyk, prawo 

kanoniczne – Stanisław Bartzel, Feliks Grela, Mieczysław Janecki, Józef Janson, 

Franciszek Kowalski, Antoni Rawicki, Stanisław Szmeja, Jan Smogorzewski, 

Marian Wróbel, historia Kościoła – Andrzej Knaś, katechetyka – Henryk 

Antkiewicz, Józef Brawata, Wincenty Guzik, Franciszek Olek, Edward 

Stasiewicz, homiletyka - Henryk Antkiewicz, Józef Brawata, Wincenty Guzik, 

Franciszek Olek i Edward Stasiewicz
36

. 

 Oprócz egzaminów aprobacyjnych, większa liczba duchowieństwa 

częstochowskiego brała udział w różnych zebraniach, spotkaniach dekanalnych, 

kursach i wykładach specjalistycznych. Celem ich było doskonalenie oraz 

dokształcanie księży w zakresie wiedzy teologicznej i duszpasterskiej. 

Najszerszy zasięg i pierwszeństwo w hierarchii zebrań diecezjalnych miały 

kongregacje księży konsultorów i dziekanów. Były one zwoływane przez bpa 

Kubinę przynajmniej raz w roku. Miejscem obrad była Kuria Biskupia
37

. 

Zagadnienia poruszane na tych zebraniach dotyczyły aktualnych wydarzeń i 

spraw diecezjalnych. Na początku ordynariusz przedstawiał problematykę 

spotkania, a następnie zasięgał opinii zgromadzonych księży
38

. Przykładowo na 

zebraniu w dniu 10 stycznia 1927 r. rozstrzygano sprawy podziału parafii, 

uposażenia wikariuszy, budowy katedry, zbiórki pieniężnej na cele diecezjalne i 

analizy różnych sprawozdań
39

. Całkiem inne problemy zostały postawione na 

zebraniu w dniu 26 stycznia 1933 r. Przedstawiono wówczas sprawozdanie 

finansowe za ubiegły rok oraz podjęto decyzje w sprawie budżetu na 

nadchodzący rok, podziału dekanatów i wizytacji pasterskich w diecezji. Ponadto 

                                                      
34

  Egzaminy wikariuszowskie i konkursowe, WD 6 (1931) nr 1, s. 16. 
35

  Egzaminy wikariuszowskie i konkursowe, WD 12 (1937) nr 3, s. 37–38; 13 (1938) nr 

3, s. 56. 
36

  Egzaminy wikariuszowskie i konkursowe, WD 8 (1933) nr 1, s. 8; 9 (1934) nr 2, s. 17–

18; 10 (1935) nr 1, s. 7; 11 (1936) nr 1, s. 8; 12 (1937) nr 3, s. 38; 13 (1938) nr 3, s. 

56; 14 (1939) nr 2, s. 27–28. 
37

  J. Związek, Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, 

Częstochowa 1990, s. 86–87. 
38

  Zjazd Ks. Ks. Konsultorów i Dziekanów, „Niedziela” 3 (1928) nr 16, s. 190–191. 
39

  AACz sygn. KB 1, k. 33. 
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dokonano wyboru niektórych urzędników kurialnych
40

. Na kongregacjach tych 

były również prezentowane referaty dotyczące nurtujących tematów. Jeden z 

pierwszych wykładów wygłosił ks. Antoni Zimniak, który poruszył 

problematykę ujednolicenia okólników diecezjalnych. W cykl głoszenia 

referatów włączał się także bp Kubina
41

. 

 Węższy zakres niż zebrania konsultorów i dziekanów miały konferencje 

powiatowe. Brali w nich udział duchowni z poszczególnych powiatów. Zdarzało 

się, iż w zebraniu takim uczestniczyło kilku dziekanów. Początkowo konferencje 

powiatowe odbywały się co miesiąc. W myśl jednak zalecenia z 1929 r. zastąpiły 

je comiesięczne konferencje dekanalne
42

. Pomimo tego zebrania powiatowe 

duchowieństwa były wciąż kontynuowane, lecz ze znacznie mniejszą 

częstotliwością. Przewodniczył im miejscowy dziekan, na którego terenie 

odbywało się spotkanie. Z czasem wytworzył się porządek przebiegu tego 

rodzaju zebrań. Rozpoczynały się one Mszą św. i adoracją Najświętszego 

Sakramentu. Następnie wszyscy zgromadzeni księża wysłuchiwali naukę 

ascetyczną w kościele, aż w końcu przechodzili wszyscy do sali zebrań, gdzie 

miały miejsce dalsze obrady z referatem tematycznych w tle
43

.  

Kolejne zebrania diecezjalne, w którym uczestniczyli księża 

częstochowscy odbywały się na szczeblu dekanalnym, stąd zwano je 

konferencjami dekanalnymi. Comiesięcznym obradom przewodniczył miejscowy 

dziekan. W jego też kompetencjach było powiadomienie Kurii Biskupiej o 

czasie, miejscu i tematyce takiego spotkania
44

. Zgodnie z wymogami prawa 

kanonicznego na konferencjach poruszano przeważnie sprawy „de re morali et 

liturgica” oraz kwestie mające związek z życiem kapłańskim i 

duszpasterstwem
45

. Obowiązkiem uczestnictwa w tych zebraniach byli objęci 

wszyscy duchowni z dekanatu. Zalecano przy tym, aby konferencje rozpoczynały 

się od adoracji Najświętszego Sakramentu, nauki ascetycznej i Spowiedzi św. 

Głównym jednak punktem porządku obrad był referat, przygotowany przez 

wyznaczonego kapłana
46

. 

 
Tab. nr 7. Propozycje tematów referatów prezentowanych podczas konferencji 

dekanalnych w diecezji częstochowskiej w 1936 r. 

Lp. Temat referatu 

                                                      
40

  Tamże, k. 129–131. 
41

  Tamże, k. 7–15; Zjazd Księży konsultorów i dziekanów, WD 3 (1928) nr 2, s. 18–21. 
42

  Konferencje dekanalne, WD 4 (1929) nr 7, s. 54–55. 
43

  AACz sygn. KB 280, Protokół nr 14, 19, 21, brak paginacji. 
44

  Konferencje dekanalne, WD 4 (1929) nr 7, s. 54–55. 
45

  CIC can. 131. 
46

  AACz sygn. KB 280, Protokół nr 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, brak paginacji; 

Konferencje dekanalne, WD 10 (1935) nr 4, s. 37; W sprawie konferencji dekanalnej, 

WD 11 (1936) nr 2, s. 25. 
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1 Jak przeciwdziałać sekciarstwu. 

2 Kazania katechizmowe. 

3 Duszpasterstwo bezrobotnych. 

4 Dekret o pierwszej Komunii św. 

5 Jak propagować czysta Komunie św. 

6 O przeszkodach do małżeństwa. 

7 Funkcje religijne kapłana. 

8 Duszpasterz w konfesjonale. 

9 Duszpasterz w kancelarii. 

10 Duszpasterz w szkole. 

11 Akcja dobroczynności organizowana w parafii i dekanacie. 

12 Akcja Katolicka. 

13 Duszpasterz a polityka. 

14 Życie towarzyskie kapłana. 

15 Współżycie kapłanów ze sobą.  

16 Konferencje dekanalne. 

17 Bractwa kościelne. 

18 Jak stworzyć dom katolicki w parafii. 

19 Jak uregulować sprawy służby kościelnej. 

20 Jak podnieść frekwencje w niedzielnych nabożeństwach. 

21 O śpiewie kościelnym. 

22 Stosunki z urzędami. 

 Źródło: AACz sygn. KB 280, Spis tematów polecanych na referaty  

podczas konferencji dekanalnych w 1936 r., brak paginacji. 

 

 Z 22 proponowanych tematów był co miesiąc wybierany jeden, a 

następnie w formie referatu prezentował go na konferencji dekanalnej jeden z 

kapłanów. Przedstawiane w ten sposób zagadnienia teologiczne i duszpasterskie, 

podobnie jak egzaminy aprobacyjne, były niejako na przedłużeniu formacji 

seminaryjnej i odpowiednio kształtowały oblicze intelektualne miejscowego 

duchowieństwa. Zestawienie proponowanych tematów uległo zmianie po 

pierwszym polskim synodzie plenarnym (25–26 sierpnia 1936 r.)
47

. Wówczas to 

ze względu na realizację postanowień synodalnych, a także należyte 

przygotowanie się do przeprowadzenia synodu diecezjalnego zostało wydane 

                                                      
47

  Uchwały pierwszego polskiego synodu plenarnego odbytego w Częstochowie roku 

Pańskiego 1936, Katowice 1938; Pierwszy Polski synod plenarny odbyty w 

Częstochowie roku Pańskiego 1936, WD 13 (1938) nr 2, s. 25–36; Orędzie 

Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie uchwał pierwszego 

polskiego synodu plenarnego, WD 13 (1938) nr 3, s. 47–55.  
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zalecenie, aby na konferencjach dekanalnych podejmowano referaty tematycznie 

związane z poszczególnymi uchwałami synodu plenarnego
48

.  

 Poza kongregacjami diecezjalnymi, konferencjami powiatowymi i 

dekanalnymi duchowni częstochowscy uczestniczyli także w różnego rodzaju 

kursach i wykładach duszpasterskich. Były one organizowane na skalę 

ogólnopolską, jak i diecezjalną. Różnorodność tematyczna tych szkoleń 

pozwalała księżom pogłębić swoje wiedzę w tych dyscyplinach, które ich 

najbardziej interesowały. Informacje o ich organizowaniu były zamieszczane w 

Wiadomościach Diecezjalnych lub Niedzieli. Z kursów ogólnopolskich polecano: 

duszpasterski
49

, katechetyczny
50

, homiletyczny
51

, charytatywny
52

, instrukcyjny - 

społeczny
53

, gospodarczo-społeczny
54

 i przeciwalkoholowy
55

. Natomiast na 

gruncie diecezjalnym były prowadzone kursy: duszpasterski
56

, Akcji 

Katolickiej
57

, instruktorski Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich
58

, 

instrukcyjno-społeczny
59

 i społeczny
60

. Ciąg szkoleń dla duchowieństwa diecezji 

częstochowskiej w okresie międzywojennym zamykały specjalne wykłady o 

uchwałach pierwszego polskiego synodu plenarnego, w których zobowiązani byli 

                                                      
48

  Konferencje dekanalne, WD 13 (1938) nr 6, s. 93. 
49

  Kurs duszpasterski w Poznaniu, WD 2 (1927) nr 4, s. 31–32; Trzydniowe kolokwium 

duszpasterskie, WD 6 (1931) nr 4, s. 63; Jeszcze w sprawie trzydniowego kolokwium 

duszpasterskiego, WD 6 (1931) nr 5, s. 90; Piąty krajowy kurs duszpasterski w 

Krakowie, WD 8 (1933) nr 4, s. 45–46. 
50

  Kurs katechetyczny w Krakowie, WD 4 (1929) nr 2, s. 18–19. 
51

  Kurs homiletyczny w Poznaniu, WD 6 (1931) nr 3, w. 46. 
52

  Kurs charytatywny Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu, WD 4 (1929) nr 1, s. 9–

10. 
53

  Z Sekretariatu Generalnego Ligii Katolickiej diecezji częstochowskiej, WD 3 (1928) 

nr 2, s. 23. 
54

  Kurs gospodarczo-społeczny dla duchowieństwa, WD 11 (1936) nr 5, s. 53. 
55

  Program kursu przeciwalkoholowego dla duchowieństwa, WD 3 (1928) nr 4, s. 34; 

Metodyczny kurs przeciwalkoholowy, WD 14 (1939) nr 4, s. 59–60. 
56

  Kursy duszpasterskie dla duchowieństwa diecezji częstochowskiej, „Niedziela” 6 

(1931) s. 630. 
57

  AACz sygn. KB 280, Protokół nr 22, brak paginacji; Kurs Akcji Katolickiej w 

Częstochowie, „Niedziela” 9 (1934) s. 69  
58

  Kurs instruktorski dla Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, „Niedziela” 2 

(1927) s. 381. 
59

  Kurs instrukcyjny Ligii katolickiej, WD 2 (1927) nr 4, s. 32. 
60

  Kurs społeczny dla przewielebnego duchowieństwa diecezji częstochowskiej, WD 2 

(1927) nr 1, s. 14; Kursy społeczne dla duchowieństwa diecezji częstochowskiej, WD 

13 (1938) nr 1, s. 6. 
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wziąć udział wszyscy księża pracujący w duszpasterstwie parafialnym i 

prefekci
61

. 

  

Zakończenie 

 

Formacja intelektualna w Seminariach Duchownych nie kończyła 

definitywnie procesu zdobywania wiedzy naukowej przez duchownych. Wielu 

podejmowało dalsze studia, oczywiście za aprobatą własnego biskupa. Księża 

diecezji częstochowskiej pod tym względem tworzyli dwie grupy. Do pierwszej 

zaliczali się ci, którzy przed inkardynacją odbywali studia specjalistyczne (33 

osób). Drugą grupę stanowili kapłani podejmujący dalszą naukę za rządów bpa 

Kubiny. Nie było ich jednak zbyt wielu, bowiem występowały trudności z 

obsadą stanowisk duszpasterskich w diecezji. Pomimo tego w latach 1926–1939 

stopień naukowy doktora otrzymało 8 księży, zaś stopień magistra zdobyły 32 

osoby. Z kolei ci kapłani, którzy nie kontynuowali nauki na studiach 

specjalistycznych, podnosili swoje kwalifikacje i pogłębiali wiedzę poprzez 

egzaminy aprobacyjne (konkursowe i wikariuszowskie), zebrania (diecezjalne, 

powiatowe i dekanalne), kursy (ogólnopolskie i diecezjalne) oraz wykłady 

specjalistyczne.  

 

                                                      
61

  Wykłady dla duchowieństwa na tle uchwał pierwszego polskiego synodu plenarnego, 

WD 13 (1938) nr 5, s. 92. 
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Streszczenie: 

 

Autor przedstawia poziom wykształcenia osób duchownych z diecezji 

częstochowskiej w latach międzywojennych. Ukazuje stopień ich edukacji, 

potwierdzając tym samym, że księża stanowili jedną z lepiej wykształconych 

grup ówczesnej Polski. 

 

 

Summary: 

 

The author presents the level of education of the clergy of the Diocese of 

Częstochowa in the interwar years. He shows the level of their education, thus 

confirming that the priests were one of the better-educated groups of Poland.
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POMOC Z FUNDUSZU STOWARZYSZENIA SAMOPOMOCY 

KAPŁAŃSKIEJ ŁUCKO-ŻYTOMIERSKIEJ I KAMIENIECKIEJ 

DIECEZJI DUCHOWNYM „CIERPIĄCYM W BOLSZEWII” (1933–1936) 

 

 

Wprowadzenie 

 

Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do słabo jeszcze znanej 

kwestii pomocy (materialnej i innej) Polakom na terenie Związku Sowieckiego w 

okresie międzywojennym. Do tego tematu nawiązał już R. Dzwonkowski w 

swojej pracy Kościół katolicki w ZSSR 1917–1939. Zarys historii (Lublin 1997). 

W jednej z nielicznych publikacji poświęconych kwestiom pomocy dla Polaków 

w ZSRS, zasługującej na szczególne podkreślenie, a zatytułowanej „Bez sądu, 

świadków i prawa…”. Listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury PCK w 

Moskwie 1924–1937
1
, zostały opublikowane listy – często bardzo dramatyczne – 

księży katolickich (oraz ich rodzin), przebywających w więzieniach, łagrach i na 

zesłaniu. Dokumenty te są przechowywane w Państwowym Archiwum Federacji 

Rosyjskiej w Moskwie (materiały archiwalne Delegatury Polskiego Czerwonego 

Krzyża). We wspomnianej publikacji na szczególną uwagę zasługują teksty 

wprowadzające autorstwa H. Owsiany (Z pomocą w czasie wojen i zniewolenia) 

oraz I. Zaikiny (Polski Czerwony Krzyż w ZSRR – w służbie najbardziej 

potrzebującym). 

Wśród instytucji, związków, osób prywatnych (głownie należących do 

najbliższej rodziny skazanych), które spieszyły z pomocą duchownym 

cierpiącym nędzę w Związku Sowieckim znaleźli się także duchowni ze 

Stowarzyszenia Samopomocy Kapłańskiej Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej 

Diecezji, które istniało przed pierwszą wojną światową. Nie zostały jeszcze 

poznane, ani dokładna data założenia tego Stowarzyszenia, ani jego 

postanowienia statutowe
2
. Większość informacji dotyczących tej organizacji 

                                                      
1
  „Bez sądu, świadków i prawa…”. Listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury 

PCK w Moskwie 1924–1937, red. R. Dzwonkowski, Lublin 2002. 
2
  Zarówno statut, jak i wszelkie akta Stowarzyszenia pozostawione w Żytomierzu, nie 

zostały odzyskane przez jego członków. W 1932 r. w piśmie do „Komitetu 

Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych” ks. Jan Zagórski napisał: 

„statutu b. Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-Żytomierskiej 

Diecezji przysłać nie mogę, gdyż takowego na terenie obecnej łuckiej diecezji 

dotychczas nie udało mi się odszukać. Wszystkie akta tego Towarzystwa, a więc i 
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pochodzi za sprawozdania zarządu za rok 1913, złożonego już ostatni raz w jej 

dziejach
3
. 

Stowarzyszenie zostało założone najprawdopodobniej po 1905 r., kiedy 

to na fali pewnych swobód przyznanych przez cesarza Mikołaja II zaczęły 

powstawać w Rosji rozmaite organizacje charytatywne, oświatowe, 

samopomocowe
4
. Do członków – założycieli Stowarzyszenia należeli: bp Karol 

Niedziałkowski (ordynariusz łucko-żytomierski i administrator apostolski 

diecezji kamienieckiej w latach 1901–1911) oraz prałaci i kanonicy łucko-

żytomierskiej kapituły katedralnej – księża: Antoni Bajewski, Józef Muraszko, 

Walery Gromadzki, Jan Zagórski, Teofil Skalski. Do członków dożywotnich 

zostali zaliczeni księża: Wiktor Husarski, Piotr Mańkowski i Kazimierz 

Naskręcki. Na początku 1913 r. Stowarzyszenie liczyło 102 członków 

rzeczywistych
5
, czterech honorowych (Karolina Jaroszyńska, ks. Piotr 

Mańkowski, Emeryk Mańkowski, ks. Marian Tokarzewski), dwóch członków 

popierających dożywotnich – księży (Kazimierz Stawiński i Leopold 

Tuzinkiewicz) oraz dwóch członków popierających dożywotnich – świeckich 

(Karolina Jaroszyńska i Jan Głembocki). 

Zarząd Stowarzyszenia był wybierany na okres trzyletni. W trzyleciu 

1911–1913 władzę sprawowali: ks. Leopold Szuman (prezes), ks. Florentyn 

Czyżewski (wiceprezes), ks. Jan Zagórski (skarbnik) i ks. Andrzej Fedukowicz 

(sekretarz). W skład komisji rewizyjnej wchodzili księża: Józef Ulanicki, Antoni 

Gruszczyński i Bronisław Galicki. W dniu 21 XI 1913 r. odbyło się walne 

zgromadzenie członków tego związku, na którym wybrano nowe władze na 

kolejne trzylecie 1914–1916. Skład zarządu pozostał ten sam, jedynie w komisji 

rewizyjnej w miejsce ks. Antoniego Gruszczyńskiego znalazł się ks. Jerzy 

Zwoliński. 

Majątek Stowarzyszenia powstawał ze składek członków, darowizn, 

procentów od kapitałów i papierów wartościowych. Składka członkowska 

wynosiła rocznie 10 rubli. Kilku członków wpłaciło w 1913 r. składkę wyższą – 

11, 15, 20 rubli. Ze zgromadzonych funduszów udzielano zapomóg lub 

zwrotnych pożyczek członkom tej organizacji
6
. 

                                                                                                                                    
statut, pozostały w Żytomierzu i w części łucko-żytomierskiej diecezji pozostałej przy 

Rosji sowieckiej”, Archiwum Diecezji Łuckiej [dalej cyt.: ADŁ], t. Sprawa 

zabezpieczenia papierów wartościowych rosyjskich, s. 75. 
3
  ADŁ, Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Samopomocy Kapłańskiej Łucko-

Żytomierskiej i Kamienieckiej Diecezyi za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1913 r., 

Żytomierz, w Drukarni Ch.M. Szweca, 1914, ss. 8. 
4
  B. Czaplicki, Katolicka działalność dobroczynna w Rosji w latach 1860–1918, 

Warszawa 2008, s. 79–87. 
5
  W 1913 r. zmarli ks. Stanisław Szeptycki (5 III) i ks. Stanisław Domaniewski. 

6
  ADŁ, t. Sprawa zabezpieczenia papierów wartościowych rosyjskich, s. 75. 
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Na walnym zgromadzeniu w listopadzie 1913 r. postanowiono 

ufundować „łóżko” dla chorych członków Stowarzyszenia, bądź w nowo 

budującym się szpitalu w Kijowie, bądź – jeśli to byłoby korzystniejsze 

finansowo – w jednym ze szpitali warszawskich lub odeskich. W budżecie na 

1914 r. przewidziano zapomogę w wysokości 400 rubli srebrnych dla dwóch 

ubogich parafii zarządzanych przez rzeczywistych członków Stowarzyszenia. 

Przegłosowano także stałą zapomogę w wysokości 240 rubli srebrnych rocznie 

dla jednego z członków, który „wskutek starości nie jest już zdolny do pracy”. 

Większość uczestników walnego zgromadzenia przychyliła się do postulatu 

zarządu, by dążyć do zgromadzenia większego kapitału, a to w odpowiedzi na 

żądania niektórych członków, aby wydatkować trzy czwarte rocznego kapitału 

zgromadzonego do 31 grudnia roku poprzedzającego. Możliwość wydatkowania 

wspomnianej części kapitału była przewidziana w statucie. 

Na dzień 1 stycznia 1914 r. majątek Stowarzyszenia składał się z 

papierów wartościowych, przechowywanych w Banku Państwa w Żytomierzu
7
 

(10 431 rubli 86 kopiejek) i w kasie Stowarzyszenia (2 867 rubli 50 kopiejek) 

oraz gotówki złożonej we wspomnianym banku (nr książeczki 48 062), w 

wysokości 2 455 rubli 95 kopiejek, a w kasie Stowarzyszenia przechowywano 

753 ruble 52 kopiejki. Ogółem majątek Stowarzyszenia w dniu 1 I 1914 r. 

wynosił 16 508 rubli i 83 kopiejki. 

Wybuch pierwszej wojny światowej i wydarzenia, które nastąpiły w jej 

konsekwencji spowodowały przerwanie i właściwie wygaśnięcie działalności 

Stowarzyszenia. Ten stan rzeczy potwierdził skarbnik organizacji ks. Jan 

Zagórski: „Działalność Towarzystwa w czasie wojny uległa przerwie. Fundusz 

ulokowany w myśl statutu w banku państwowym w Żytomierzu w papierach 

wartościowych i w gotówce – dla Towarzystwa przestał istnieć. Większość 

członków Towarzystwa – kapłanów byłej łucko-żytomierskiej diecezji pozostała 

w Rosji albo w ogóle poza granicami obecnej łuckiej diecezji i tym sposobem 

Towarzystwo jako takie przestało istnieć”
8
. Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, wielu członków Stowarzyszenia zamieszkało w jej granicach, 

część jednak pozostała na terenie Rosji sowieckiej. 

Papiery wartościowe Stowarzyszenia, złożone w banku, jednak nie 

przepadły. Część majątku tej organizacji została odzyskana za pośrednictwem 

„Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych”. Jako 

pełnomocnik
9
 Stowarzyszenia występował w tej sprawie od 1926 r. jego dawny 

skarbnik – ks. Jan Zagórski. Poczynił on starania o odzyskanie funduszu, którego 

                                                      
7
  „Ustawa tego Towarzystwa nakazywała sumy pieniężne i wartościowe papiery, 

należące do Towarzystwa, przechowywać w banku państwowym”, tamże, s. 55. 
8
  Tamże, s. 75–76. 

9
  Oficjalne pełnomocnictwo wystawiła mu Kuria Diecezjalna w Łucku dopiero 17 IX 

1931 r. w związku z zapytaniem Komitetu Likwidacyjnego z 28 VIII 1931 r., tamże, 

s. 63, 69. 
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wysokość, w papierach wartościowych złożonych w państwowym banku w 

Żytomierzu, wynosiła 9700 rubli
10

. Z braku informacji trudno ustalić, czy kwotę 

postulowaną udało się ks. Zagórskiemu odzyskać w pełnej wysokości. 

Z inicjatywy ks. Zagórskiego zebrał się 29 sierpnia 1933 r. w Łucku 

zarząd Stowarzyszenia
11

, wybrany na walnym zgromadzeniu 21 listopada 1913 

r., ale już bez sekretarza, ks. Andrzeja Fedukowicza, który zmarł w Żytomierzu 4 

marca 1925 r. Na spotkanie zaproszono, przebywających w Łucku, dawnych 

członków Stowarzyszenia – księży: Józefa Muraszkę i Teofila Skalskiego oraz 

ks. Stanisława Żukowskiego, który nie figurował na liście członków w 1913 r. 

Na sierpniowym spotkaniu w 1933 r. ks. Zagórski przedstawił sprawozdanie „z 

rezultatu kilkuletnich swoich starań w Komisji Likwidacyjnej do likwidacji 

rozrachunków między Polską a Rosją o odzyskanie bodaj części posiadanych 

niegdyś przez Towarzystwo kapitałów”. Zebrani uchwalili zwołanie walnego 

zgromadzenia członków byłego Stowarzyszenia „dla powzięcia decyzji w 

sprawie użycia zdobytych przez ks. Zagórskiego funduszów”. Nic nie wiadomo, 

by takie zgromadzenie się odbyło. Natomiast na wspomnianym spotkaniu ks. 

Skalski zaproponował, by – nie czekając na postanowienia walnego 

zgromadzenia – odsetki od odzyskanych kapitałów przeznaczyć na 

natychmiastową pomoc dla księży – członków Stowarzyszenia, więzionych za 

wschodnią granicą Polski. Ksiądz Skalski zobowiązał się jednocześnie do 

przekazania pieniędzy osobom odpowiedzialnym za organizowanie pomocy dla 

Polaków w Związku Sowieckim. Wniosek ks. Skalskiego zyskał aprobatę 

zebranych. 

Od czasu swego przybycia do Polski w ramach wymiany więźniów 

między Rzeczpospolitą Polską i Związkiem Sowieckim 15 września 1932 r., ks. 

Teofil Skalski nieustannie zabiegał o pomoc dla księży, którzy pozostali jeszcze 

za wschodnią granicą państwa polskiego i już nie mieli nadziei na wydostanie się 

stamtąd. W listach kierowanych do prymasa Augusta Hlonda
12

 apelował przede 

wszystkim o podjęcie starań celem wydostania z ZSSR tych księży, którzy po 

opuszczeniu więzienia lub łagru nie mogli już wrócić do swoich parafii, a na 

                                                      
10

  W oddziale byłego rosyjskiego Banku Państwa w Żytomierzu ks. Jan Zagórski, jako 

skarbnik Stowarzyszenia, zdeponował: 28 II 1909 r. w listach zastawnych 

Kijowskiego Banku Ziemskiego – 700 rubli, a w obligacjach Żytomierskiego 

Towarzystwa Kredytowego Miejskiego 5000 rubli – 12 XII 1912 r. oraz 4000 rubli – 

20 I 1914 r., tamże, s. 37. 
11

  W latach 20. i 30. XX w. używano nazwy: Towarzystwo Wzajemnej Pomocy 

Kapłanów Łucko-Żytomierskiej Diecezji nie wspominając o diecezji kamienieckiej, 

która została reaktywowana 24 IX 1918 r. Tą, nieco zmienioną nazwą posługiwano 

się w trakcie odzyskiwania majątku Stowarzyszenia oraz w latach późniejszych.  
12

  Listy z lat 1934–1937, zob. T. Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na 

Ukrainie 1900–1932. Wspomnienia, oprac. J. Wołczański, wyd. 2, Kraków 2008, s. 

343–352. 
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zesłaniu cierpieli straszliwą nędzę i groziła im wprost śmierć głodowa. Ksiądz 

Skalski prosił również prymasa o zorganizowanie we wszystkich polskich 

diecezjach akcji zbierania funduszy na pomoc materialną dla księży-nędzarzy w 

Związku Sowieckim, np. przez opodatkowanie kleru. Zadeklarował swoje usługi 

w przekazywaniu zebranych funduszów, gdyż „jako taki, który lat kilkanaście 

przebył w ogniach rewolucji sowieckiej, mógłbym być uważanym za 

doświadczonego w tych sprawach więcej od innych”
13

. Jak się wydaje, ks. 

Skalski nie doczekał się podjęcia przez episkopat polski wspólnej akcji pomocy 

„kapłanom cierpiącym w bolszewii”. W liście do prymasa Hlonda, napisanym w 

Łucku 28 stycznia 1937 r., wyraził nadzieję, że „już teraz ta sprawa może zejdzie 

z martwego punktu”, gdyż jak wspomniał mu bp Adolf Szelążek „Eminencja 

Wasza raczył na ostatnim posiedzeniu Komisji Prawnej podnieść sprawę księży 

pozostających w więzieniach i deportacjach sowieckich”
14

. Tymczasem, gdyby 

nawet wówczas rozpoczęto natychmiastowe organizowanie akcji pomocowej – to 

już było za późno. W 1937 r., 1 kwietnia zlikwidowano Delegatury Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Moskwie i Rosyjskiego Czerwonego Krzyża w 

Warszawie, a już pod koniec 1935 r. tzw. Torgsiny. W latach 1937–1938 w 

Związku Sowieckim wymordowano prawie wszystkich księży. 

Jeden z duchownych, który po opuszczeniu Sołowek, pracował pewien 

czas na terenie diecezji żytomierskiej, skarżył się, że z Polski nie ma prawie 

żadnej pomocy. Znikały kościoły, bo brakowało pieniędzy na opłacenie 

dzierżawy, a o „więźniach kapłanach i o kapłanach na «wolnej wysyłce», od 

których otrzymujemy wciąż łzawe na klęczkach błagalne listy o pomoc i ratunek 

od głodowej, literalnie głodowej śmierci – bardzo mało kto z kraju Waszego i z 

Rzymu pamiętają. Już niejeden z wygnańców kapłanów naszej diecezji umarł z 

głodu i przeraźliwej nędzy. Wy nie macie wyobrażenia, jak może człowiek 

przeżyć za 10, 15, 20 zł polskich na miesiąc, a jednak wielu nędzarzy kapłanów u 

nas tak żyje, wegetuje. /…/ Czy kto z Was myśli, że czekolada, cukier, pachnące 

mydełka i bielizna (wobec rządowej) – to absurd dla więźnia. Tutaj trzeba, aby 

Polski Czerwony Krzyż dawał tłuszcze, choćby łój jaki, fasolę, suchary, mleko 

kondensowane, cukier, herbatę – oto grunt i dawać systematycznie, pod 

dostatkiem, a nie raz na trzy miesiące, jakby na podrażnienie i zabawkę”
15

. 

Wspomniany kapłan, w liście do ks. Teofila Skalskiego, apelował: „Ojcowie i 

bracia, przyślijcie mi trochę produktów i Maggi Knorra, bo odżywiamy się nie po 

świńsku, lecz po psiemu”
16

, domagał się jednak, „żeby to nie była jałmużna 

upokarzająca, wypraszana na kolanach, starych, znękanych nierównie niż w 

pierwszych wiekach, bo przedłużonym męczeństwem kapłanów”
17

. 

                                                      
13

  Tamże, s. 345. 
14

  Tamże, s. 351. 
15

  Tamże, s. 348. 
16

  Tamże, s. 349. 
17

  Tamże, s. 348. 
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Pomoc kierowana do kapłanów w Związku Sowieckim miała jednak 

ściśle określone ramy. Ponieważ „bolszewicy – jak pisał ks. Teofil Skalski do 

prymasa Augusta Hlonda w liście z 28 stycznia 1934 r. – są ogromnie drażliwi na 

wszelki rozgłos o niedolach, przez które przechodzą ich poddani i mszczą się 

okropnie nad tymi, którym zagranica udziela pomocy i dlatego cała ta ratownicza 

akcja musiałaby być prowadzona z wielką dyskrecją, a pomoc udzielana 

więźniom tylko przez Polski Czerwony Krzyż, a pozostającym na wolności przez 

instytucję handlową sowiecką, tzw. «Torgsin»”
18

. 

W moskiewskiej Delegaturze Polskiego Czerwonego Krzyża, jako 

pełnomocnik tejże Delegatury, pracowała od grudnia 1920 r. do kwietnia 1937 r. 

Jekatierina Pieszkowa, pierwsza żona Maksyma Gorkiego. Jej zastępcą był 

obywatel polski, prawnik Michał Winawer. W dniu 1 sierpnia 1921 r. Pieszkowa 

otrzymała, podpisane przez Feliksa Dzierżyńskiego, upoważnienie, na mocy 

którego mogła bez przeszkód odwiedzać miejsca, w których byli więzieni 

Polacy, także duchowni rzymskokatoliccy. Odwiedziny Pieszkowej w miejscach 

swego odosobnienia opisali we wspomnieniach obydwaj administratorzy 

apostolscy diecezji żytomierskiej, księża: Teofil Skalski (przebywał w więzieniu 

na Butyrkach w Moskwie) i Kazimierz Naskręcki (przebywał w politizolatorze w 

Jarosławlu nad Wołgą)
19

. Z Jekatieriną Pieszkową współpracowała Stefania 

Sempołowska, pozostająca w Warszawie delegatka Rosyjskiego Czerwonego 

Krzyża w Polsce. Pełniła tę funkcję do 1937 r., kiedy to 1 kwietnia rozwiązano 

obydwie Delegatury. 

Przedstawicielstwo PCK w Związku Sowieckim przyczyniło się do 

uratowania życia wielu skazańcom umieszczając chorych w lecznicach, 

kierowało wymianą korespondencji między jeńcami i ich rodzinami, 

pośredniczyło w dostarczaniu więźniom przekazów pieniężnych, przekazywaniu 

paczek więźniom i zesłańcom, utrzymywało stały kontakt z Zarządem Głównym 

PCK w Warszawie; dwa razy w roku Pieszkowa odwiedzała Warszawę. Przy 

udziale PCK odbyła się kilkakrotna wymiana więźniów politycznych. 

 

*** 

W zasobie Archiwum Diecezji Łuckiej
20

 znajduje się teczka z 

materiałami archiwalnymi (z lat 1934–1936) byłego Stowarzyszenia 

Samopomocy Kapłańskiej Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji. 

Zawiera ona: 

                                                      
18

  Tamże, s. 345. Torgsiny to sieć sklepów, w których za obcą walutę (przesyłaną na 

adres odpowiedniego Torgsinu) adresat otrzymywał produkty żywnościowe. 
19

  Tamże, s. 263–269; K. Naskręcki, Z zapisków i ze wspomnień Żytomierzanina, oprac. 

M. Dębowska, Kraków 2011, s. 312–313. 
20

  Depozyt w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 



 141 

1. sprawozdania z narad i rozporządzenia zarządu byłego Stowarzyszenia 

Samopomocy Kapłańskiej Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej 

Diecezji (Dodatek, 1–15), 

2. korespondencję księży: Franciszka Jabłonowskiego z Ładyżyna i Jana 

(Witolda) Przysieckiego z Humania oraz listy dotyczące wymienionych 

dwóch duchownych i ks. Antoniego Wedegisa z Rybnicy (Dodatek, 16–

32), 

3. materiały Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie, dotyczące 

więzionych księży –korespondencja Stanisława Eski (radcy Ambasady 

RP w Moskwie), spisy duchownych, zestawienia funduszów 

wydatkowanych na pomoc księżom (Dodatek, 33–41). 

Wymienione materiały archiwalne pokazują jedynie pewien fragment 

wysiłków podejmowanych przez duchowieństwo łuckie celem przynajmniej 

częściowego złagodzenia nędzy trapiącej pozostałych w Rosji sowieckiej księży. 

Podkreślić tu trzeba szczególne zaangażowanie w tę akcję ks. Teofila Skalskiego, 

czuwającego nad zdobywaniem i przekazywaniem funduszów do Polskiego 

Czerwonego Krzyża, którego pracownicy nabywali produkty żywnościowe i 

odzież, by po przygotowaniu paczek przesłać je potrzebującym. Skrupulatne 

rozliczenia z otrzymanych pieniędzy przesyłano ks. Skalskiemu do Łucka. 

Księża przebywający w więzieniach, łagrach i na zesłaniu otrzymywali pomoc za 

pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast kapłanom na tzw. 

wolności, za pieniądze przesłane do sklepów zwanych Torgsinami, wydawano 

produkty żywnościowe. Przesyłaniem pieniędzy do Torgsinów zajmował się w 

Łucku ks. Jan Zagórski, skarbnik nieistniejącego już wówczas Stowarzyszenia 

Samopomocy Kapłańskiej Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji. 

Obecnie publikowane są wybrane materiały archiwalne wspomnianego 

Stowarzyszenia. Ukazują one nie tylko wysiłek podejmowany w Polsce na rzecz 

Polaków pozostałych w ZSRS, ale dokumentują także ich losy. Stanowią one nie 

tylko uzupełnienie, będących już w obiegu naukowym, materiałów archiwalnych 

dotyczących tego zagadnienia, ale potwierdzają znane już fakty, albo też niektóre 

weryfikują. Można przypuszczać, że w listach księży, opublikowanych we 

wspomnianej już książce „Bez sądu, świadków i prawa…”, są także 

podziękowania za pomoc otrzymaną z diecezji łuckiej, chociaż sami obdarowani 

nie musieli wiedzieć od których darczyńców zapomogi pochodziły. 

 

Dodatek 

 

1. 

1933 sierpień 29, Łuck – Protokół posiedzenia byłego zarządu Stowarzyszenia 

Samopomocy Kapłańskiej Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji 
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Roku 1933, dnia 29 sierpnia z inicjatywy infułata ks. Jana Zagórskiego
21

, 

jako skarbnika byłego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów Diecezji 

Łucko-Żytomierskiej, zebrał się były zarząd tegoż Towarzystwa w osobach: 

prezesa – kanonika Szumana
22

, wiceprezesa – kanonika Czyżewskiego
23

 i 

skarbnika – ks. infułata Zagórskiego, z udziałem byłych członków Towarzystwa, 

prałatów: Muraszki
24

, Skalskiego
25

 i Żukowskiego
26

. 

Ks. infułat Zagórski złożył sprawozdanie, które też załączył do 

niniejszego protokołu
27

, z rezultatu kilkuletnich swoich starań w Komisji 

Likwidacyjnej do likwidacji rozrachunków między Polską a Rosją o odzyskanie 

bodaj części posiadanych niegdyś przez Towarzystwo kapitałów. 

Po sprawozdaniu, obecni najpierw podziękowali ks. prałatowi 

Zagórskiemu za ocalenie funduszów, które bez jego usilnych starań byłyby 

stracone dla Towarzystwa, a następnie uchwalili, w odpowiednim czasie zwołać, 

za zezwoleniem Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza
28

 Walne Zgromadzenie 

                                                      
21

  Ks. Jan Zagórski (1866–1895–1942), diec. łucko-żytomierska, następnie łucka, jeden 

z najbliższych współpracowników rządców diecezji łucko-żytomierskiej i łuckiej, 

prokurator kapituły katedralnej łucko-żytomierskiej, odpowiedzialny za sprawy 

finansowe diecezji łuckiej, wikariusz generalny, M. Dębowska, Kościół katolicki na 

Wołyniu w warunkach okupacji 1939–1945, Rzeszów 2008, s. 454. 
22

  Ks. Leopold Szuman (1866–1889–1949), diec. łucko-żytomierska, następnie łucka, 

był m.in. ojcem duchownym w seminarium duchownym w Żytomierzu, a następnie w 

Łucku, rektorem Seminarium Wschodniego w Dubnie, w łuckiej kapitule katedralnej 

doszedł do najwyższej godności – prepozyta, Dębowska, Kościół katolicki na 

Wołyniu, s. 448. 
23

  Ks. Florentyn Czyżewski (1872–1897–1950), diec. łucka, w latach międzywojennych 

proboszcz par. katedralnej w Łucku i pracownik Kurii Diecezjalnej, zmarł w Zamku 

Bierzgłowskim k. Torunia, R. Dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w 

ZSRR 1917–1939. Martyrologium, Lublin 1998, s. 206–207. 
24

  Ks. Józef Muraszko (1870–1897–1938), diec. łucka, w okresie międzywojennym 

oficjał Sądu Biskupiego w Łucku, posiadał najwyższą godność (prepozyta) w kapitule 

katedralnej w Łucku, Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu, s. 22, 118. 
25

  Ks. Teofil Skalski (1877–1900–1958), diec. żytomierska, administrator apostolski 

diec. żytomierskiej (od 1926), aresztowany w Kijowie (1926), wymiana 15 IX 1932 

r., do 1939 r. w diec. łuckiej. Zmarł w Mszanie Dolnej, Dzwonkowski, Losy 

duchowieństwa, s. 436–438. 
26

  Ks. Stanisław Żukowski (1868–1892–1947), diec. łucka, pracował kolejno w: 

Nieświczu, Kamieńcu Podolskim i Kijowie, w Kijowie wydawał „Lud Boży”, po 

objęciu rządów w mieście przez bolszewików, wyjechał z Kijowa, w Łucku był 

wykładowcą w seminarium duchownym i pracownikiem Kurii Diecezjalnej, 

Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 540–541. 
27

  W teczce z materiałami Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów brakuje 

wspomnianego sprawozdania. 
28

  Ordynariuszem diecezji łuckiej w latach 1925–1950 był bp Adolf Piotr Szelążek 

(1865–1950). 
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członków dla powzięcia decyzji w sprawie użycia zdobytych przez ks. 

Zagórskiego funduszów. 

Następnie zabrał głos ks. infułat Skalski, który przedstawił zebranym 

cierpienia kapłanów, byłych członków Towarzystwa, w więzieniach 

bolszewickich i postawił wniosek, żeby nie czekając Walnego Zgromadzenia już 

zaraz przeznaczyć na natychmiastową pomoc tym biedakom znajdujące się w 

ręku ks. Zagórskiego odsetki od byłych kapitałów w kwocie złotych 2000, które 

on, ks. Skalski podejmuje się przesłać w odpowiednie ręce dla użycia według 

obecnej uchwały. Jako o pierwszą ratę prosi o 500 złotych. Zebrani wniosek ks. 

Skalskiego uchwalają. Wniosek ten dołączony został do protokołu w formie 

podania ks. Skalskiego do prezesa
29

. 

Protokół niniejszy podpisują: 

kanonik Leopold Szuman. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 117–118, oryginał, rkps. 

 

2. 

1934 czerwiec 1, Łuck – Polecenie przekazania ks. Teofilowi Skalskiemu 500 zł. 

Pokwitowanie napisane przez ks. Teofila Skalskiego 

 

Do JW. Ks. Infułata Zagórskiego, skarbnika Towarzystwa Wzajemnej 

Pomocy Kapłanów 

Zgodnie z ustnym porozumieniem byłych członków Zarządu, proszę 

doręczyć JW. Ks. Infułatowi Skalskiemu dla wysłania księżom-więźniom w 

Rosji zł 500 i ks. Przysieckiemu
30

 w Humaniu zł 50. 

 Łuck, 1 czerwca 1934 r. 

 Ks. Leopold Szuman, były prezes Towarzystwa. 

 

 Otrzymałem dla wysłania więźniom 500 złotych. 

 2 VI [1934 r.] 

 Ks. T[eofil] Skalski 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 91–92, oryginał, rkps. 

 

3. 

                                                      
29

  W teczce z materiałami Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów brakuje 

wspomnianego wniosku. 
30

  Ks. Jan (Witold) Przysiecki (1859–1882– po 1937), diec. żytomierska, od 1892 r. do 

śmierci duszpasterz w Humaniu, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 400–401. 
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1934 październik 26, [Łuck] – Polecenie wysłania pieniędzy ks. Franciszkowi 

Jabłonowskiemu 

 

Do JW. Księdza Prałata Zagórskiego, skarbnika byłego Towarzystwa 

Wzajemnej Pomocy Kapłanów Diecezji Łucko-Żytomierskiej, 

Proszę łaskawie wysłać ks. Franciszkowi Jabłonowskiemu
31

 byłemu 

członkowi naszego Towarzystwa, cierpiącemu nędzę w bolszewii, zł 100 (sto). 

26 października 1934 r. 

Ks. Leopold Szuman, były prezes Towarzystwa 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 93, oryginał, rkps. 

 

4. 

1934 listopad 28, [Łuck] – Polecenie przesłania pieniędzy ks. Janowi 

(Witoldowi) Przysieckiemu i przekazanie ks. Teofilowi Skalskiemu pieniędzy na 

pomoc innych księży w ZSRS 

 

Do JW. Księdza Infułata Zagórskiego, 

Proszę wysłać z sum byłego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy 

Kapłanów Łucko-Żytomierskiej Diecezji ks. Przesieckiemu [sic!] 60 zł, a innym 

kapłanom, cierpiącym w bolszewii, wypłacić na ręce ks. infułata Skalskiego 500 

(pięćset) zł. 

28 listopada 1934 r. 

Ks. Leopold Szuman, prezes byłego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 95, oryginał, rkps. 

 

5. 

1934 listopad 30, [Łuck] – Pokwitowanie, napisane przez ks. Teofila Skalskiego, 

odbioru pieniędzy otrzymanych dla księży więzionych w ZSRS 

 

Dnia 30 listopada 1934 r. otrzymałem z kasy byłego żytomierskiego 

Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej zł 500 (pięćset), dla wysłania 

prowizji księżom z diecezji żytomierskiej i kamienieckiej, pozostającym w 

więzieniach sowieckich. 

Infułat Teofil Skalski 

                                                      
31

  Ks. Franciszek Jabłonowski (1864–1889– po 26 XII 1935), diec. kamieniecka, 

ostatnia placówka duszpasterska – Ładyżyn, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 

255. 
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 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 97, oryginał, rkps. 

 

6. 

1935 maj 8, Łuck – Polecenie przekazania ks. Teofilowi Skalskiemu 500 zł. 

Pokwitowanie napisane przez ks. Teofila Skalskiego 

 

Do Przewielebnego Księdza Infułata Jana Zagórskiego, 

Zechce Wasza Przewielebność, po otrzymaniu niniejszego, wysłać z sum 

będących w Jego rozporządzeniu, a należących do byłego Towarzystwa 

Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-Żytomierskiej Diecezji, cierpiącym 

naszym braciom w bolszewii zł 500 (pięćset). 

Łuck, 8 V 1935 r. 

Kanonik Leopold Szuman, były prezes Towarzystwa Wzajemnej 

Pomocy Kapłanów Łucko-Żytomierskiej Diecezji 

 

Otrzymałem dnia 10 V 1935 r. 

Infułat Teofil Skalski 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 99, oryginał, rkps. 

 

7. 

1935 maj 15, Łuck – Decyzja byłego zarządu Stowarzyszenia Samopomocy 

Kapłańskiej Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji o przesłaniu pieniędzy 

księżom Janowi (Witoldowi) Przysieckiemu i Franciszkowi Jabłonowskiemu 

 

Do Przewielebnego Księdza Infułata Jana Zagórskiego, 

Stwierdzam, że po wspólnej naszej naradzie jako członków Zarządu 

byłego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Diecezji Łucko-Żytomierskiej, 

odbytej dnia 15 maja 1935 roku, zadecydowaliśmy wysłać po 60 zł księżom 

cierpiącym w bolszewii – Przesieckiemu i Jabłonowskiemu. Razem zł 120 (sto 

dwadzieścia). 

Łuck, 15 maja 1935 r. 

Kanonik Leopold Szuman, były prezes Stowarzyszenia Wzajemnej 

Pomocy Kapłanów Diecezji Łucko-Żytomierskiej 

 

Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 101, oryginał, rkps. 

 

8. 
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1935 maj 27, [Łuck] – Pokwitowanie przez Józefę Kwaśniewską odbioru 

pieniędzy otrzymanych dla jej brata ks. Zygmunta Kwaśniewskiego 

 

Niniejszym kwituję otrzymane od księdza infułata Teofila Skalskiego 

czterdzieści złotych jako zapomogę udzieloną księdzu Zygmuntowi 

Kwaśniewskiemu
32

, bratu mojemu znajdującemu się na zesłaniu w Rostowie nad 

Donem. 

Józefa Kwaśniewska 

Dnia 27 V 1935 r. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 103, oryginał, rkps. 

 

9. 

1935 sierpień 7, Łuck – Polecenie przekazania pieniędzy Oktawii Duchnowskiej 

dla jej brata ks. Wacława Szymańskiego 

 

Do JW. Księdza Infułata Jana Zagórskiego, 

JW. Ks. Infułat, jako skarbnik byłego Stowarzyszenia Kapłanów Diecezji 

Łucko-Żytomierskiej, wyda łaskawie z funduszów tegoż Stowarzyszenia pani 

Oktawii Duchnowskiej na zakupienie kożuszka dla przebywającego na 

Sołowkach w bolszewii jej brata, ks. Wacława Szymańskiego
33

 zł 60 

(sześćdziesiąt). 

Łuck, 7 sierpnia 1935 r. 

Ks. Leopold Szuman, były prezes Stowarzyszenia 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 105, oryginał, rkps. 

 

10. 

1935 sierpień 7, Łuck – Pokwitowanie przez Oktawię Duchnowską odbioru 

pieniędzy otrzymanych przez dla jej brata ks. Wacława Szymańskiego 

 

Dnia 7 sierpnia r. 1935 otrzymałam od Zarządu Stowarzyszenia 

Kapłanów Diecezji Łucko-Żytomierskiej na zakupienie kożuszka dla 

                                                      
32

  Ks. Zygmunt Kwaśniewski (1877–1909–1937), diec. kamieniecka, kilkakrotnie 

aresztowany, pozbawiony wolności po raz kolejny w 1937 r., 25 września tego roku 

został rozstrzelany, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 317–320. 
33

  Ks. Wacław Szymański (1879–1902–1937), diec. kamieniecka, aresztowany kolejny 

raz w 1930 r., resztę życia spędził w więzieniach i łagrach, rozstrzelany 8 XII 1937 r. 

w łagrze na Wyspach Sołowieckich, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 468–469. 
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przebywającego na Sołowkach w Rosji księdza Wacława Szymańskiego złotych 

sześćdziesiąt (60). 

Łuck 

Oktawia Duchnowska 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 107, oryginał, rkps. 

 

11. 

1936 marzec 5, Łuck – Polecenie wykonania uchwały członków byłego 

Stowarzyszenia Samopomocy Kapłańskiej Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej 

Diecezji o wysłaniu zapomogi księżom w ZSRS 

 

Do Jaśnie Wielmożnego Księdza Infułata Zagórskiego w Łucku, 

Stwierdzam niniejszym, że po wspólnej naszej naradzie (ks. prałat 

Zagórski, ks. prałat Czyżewski i ks. Szuman) zdecydowaliśmy wysłać z 

funduszów byłego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów, jako zapomogę 

kapłanom w bolszewii na miesiąc marzec b.r., za pośrednictwem ks. infułata 

Skalskiego, zł pięćset (500). JW. Ks. Infułat, jako były skarbnik, uchwałę tę 

łaskawie przeprowadzić zechce. 

Łuck, 5 marca 1936 r. 

 Ks. Leopold Szuman, były prezes 

 

 Ponadto ks. Wedegisowi
34

 proszę wysłać zł sto (100). 

 Ks. Szuman 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 109, oryginał, rkps. 

 

12. 

1936 marzec 23, [Łuck] – Pokwitowanie, napisane przez ks. Teofila Skalskiego, 

odbioru pieniędzy otrzymanych dla księży więzionych w ZSRS 

 

Dnia 23 marca 1936 r. otrzymałem od skarbnika byłego Towarzystwa 

Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej, księdza infułata Jana Zagórskiego zł 600 

(sześćset) na zapomogi dla kapłanów, byłych członków tego Towarzystwa, 

pozostających w Rosji sowieckiej w więzieniach i deportacjach i wyjątkowo w 

tej kwocie zł 100 (sto) dla księdza Antoniego Wedegisa. 

                                                      
34

  Ks. Antoni Wedegis (1867–1892–1937), diec. kamieniecka, od 1904 r. do śmierci 

pracował w par. Rybnica, dek. Bałta. Tam zmarł, pochowany na polskim cmentarzu w 

Rybnicy, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 507–508. 
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 Infułat Teofil Skalski 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 111, oryginał, rkps. 

 

13. 

1936 listopad 13, Łuck – Pokwitowanie przez Antoniego Sawickiego odbioru 

pieniędzy otrzymanych dla ks. Jana (Witolda) Przysieckiego 

 

Trzydzieści złotych dla przesłania księdzu Przesieckiemu do Humania, 

otrzymałem dnia 13 listopada 1936 roku. 

 Antoni Sawicki 

 Łuck, Kopernika 34, dnia 13 XI 1936 r. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 113, oryginał, rkps. 

 

14. 

1936 listopad 30, [Łuck] – Potwierdzenie uchwały członków byłego 

Stowarzyszenia Samopomocy Kapłańskiej Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej 

Diecezji o wysłaniu zapomogi księżom w ZSRS 

 

Do Przewielebnego Księdza Infułata Zagórskiego, 

Stwierdzam że, na podstawie wspólnej naszej decyzji, ma być wysłane, z 

funduszu Kapłanów Diecezji Łucko-Żytomierskiej, księżom w bolszewii zł 600 

(sześćset). 

 30 listopada 1936 r. 

 Ks. Leopold Szuman 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 115, oryginał, rkps. 

 

15. 

Przykładowy sposób wysyłania pieniędzy do Torgsinów, odnotowany przez ks. 

Jana Zagórskiego 

 

Sposób wysłania: 

Na kopercie: SSSR 

Город Умань, Гос. Банк 

Уманский Торгсин 

для кс. … 
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Kartka do koperty: 

эти деньги прнадлежать кс. Витольду Пржысецкому в Умани 

для выдачи зму продуктами. 

Выслалъ кс. … 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 55, oryginał, rkps. 

 

16. 

1925 maj 28, Ładyżyn – List ks. Franciszka Jabłonowskiego do ks. Jana 

Zagórskiego 

 

Ładyżyn, dnia 28 maja 1925 r. 

Kochany Kolego, 

Posyłkę pieniężną, sześćdziesiąt złotych, dnia 23 maja otrzymałem, za 

którą kochanemu Koledze serdecznie dziękuję. Dla mnie w obecnej biedzie 

mojej jest ona wielką pomocą. Nowy cios spadł na mnie: z 14 na 15 t.m. 

strasznie nas okradziono i zabrano mi wszystkie produkty, kuchenne naczynia i 

część odzieży. Jeżeli wiecie adres kolegi Grajewskiego
35

, to proszę mi napisać. 

 Ściskam Was. 

 Fr[anciszek] Jabłonowski 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 1, oryginał, rkps. 

 

17. 

1934 kwiecień 27, Ładyżyn – List ks. Franciszka Jabłonowskiego do ks. Jana 

Zagórskiego 

 

Kochany Kolego, 

Sto złotych z życzeniem zdrowia i pomyślności dnia 20 IV otrzymałem, 

za które składam serdeczne podziękowanie. Już drugi rok łóżka nie opuszczam i 

najprawdopodobniej go nie opuszczę i do żadnej pracy zdatny nie będę. Nie 

zapominajcie o mnie. 

 Fr[anciszek] Jabłonowski 

 Ładyżyn, dnia 27 kwietnia 1934 r. 

 

                                                      
35

  Chodziło najprawdopodobniej o ks. Józefa Grajewskiego (1863–1889–?), kolegę 

kursowego ks. F. Jabłonowskiego. W 1924 r. przebywał poza diecezją łucko-

żytomierską. Dalsze jego losy nie zostały dotychczas ustalone, zob. Elenchus 

venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis, 

Luceoriae 1925, s. 66. 
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 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 3, oryginał, rkps. 

 

18. 

1934 czerwiec 1, Ładyżyn – Podziękowanie ks. Franciszka Jabłonowskiego, 

skierowane do ks. Jana Zagórskiego 

 

Kochany Kolego, 

Sto złotych, na imię siostry
36

, 31 maja otrzymałem. Dziękuję serdecznie. 

Nie zapominajcie o nas. 

 Fr[anciszek] Jabłonowski 

 Ładyżyn, dnia 1 czerwca 1934 r. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 5, oryginał, rkps. 

 

19. 

1934 październik 10, Ładyżyn – Prośba ks. Franciszka Jabłonowskiego o 

wsparcie, skierowana do ks. Jana Zagórskiego 

 

Kochany Kolego! 

Jeżeli jesteście w stanie, to dopomóżcie mnie! Zima okrutna zbliża się i 

warunki jeszcze cięższe. Zdrowie moje kiepsko. 

 Franciszek Jabłonowski 

 Ładyżyn, 10 października 1934 roku 

 

Adres: Ладыжин Винницкой Области 

Дом Капустянской 

Уршуле Яблоновской 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 7, oryginał, rkps. 

 

20. 

1934 listopad 14, Ładyżyn – Podziękowanie ks. Franciszka Jabłonowskiego, 

skierowane do ks. Jana Zagórskiego  

 

Ładyżyn, 14 listopada 1934 r. 

Kochany Kolego, 

                                                      
36

  Urszuli Jabłonowskiej. 
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Wysłane 100 złotych otrzymałem. Dziękuję serdecznie za pomoc. 

Bardzo mi pomoc potrzebna. Oprócz Was znikąd żadnej pomocy nie ma. 

Dziękuję znajomym za pozdrowienie i życzę wszystkiego dobrego i lepszego 

zdrowia jak moje. 

 Całuję Was. 

 Fr[anciszek] Jabłonowski 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 11, oryginał, rkps. 

 

21. 

1935 maj 3, Ładyżyn – Prośba ks. Franciszka Jabłonowskiego o wsparcie, 

skierowana do ks. Jana Zagórskiego 

 

Ładyżyn, 3 maja 1935 r. 

Kochany Kolego, 

Bardzo przykro mi jest ciągle Wam dokuczać, ale innego wyjścia nie 

znajduję. Przyzwyczajony już jestem znosić wszystko, ale ciągłe i 

niespodziewane wydatki, którym nie mogę podołać, zmuszają mnie zwracać się 

do Was z prośbą o pomoc. Mam nadzieję, że mi dopomożecie, bo już nie wiem 

dalej co począć. 

 Wszystkiego najlepszego życzy Wam wszystkim. 

 Franciszek Jabłonowski 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 13, oryginał, rkps. 

 

22. 

1935 listopad 19, [Ładyżyn] – Prośba ks. Franciszka Jabłonowskiego o wsparcie 

 

Dnia 19 listopada 1935 roku 

Moi Drodzy! 

Po otrzymaniu tego listu, jeżeli jesteście w stanie, zaraz pomóżcie mi, bo 

waluta zagraniczna niedługo będzie już przyjmowana; „Torgsiny” już się 

likwidują. Zdrowie moje nie poprawia się, spędzam cały czas w łóżku – ciężko 

mi pisać. 

 Zasyłam wszystkim znajomym serdeczne pozdrowienia. 

 Fr[anciszek] Jabłonowski 

 

Adres: м. Ладыжин Винницкой Области 

Квартира Капустянской 

Уршуле Яблоновской 
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Dopisek (ołówkiem) ks. Leopolda Szumana 

 

Upoważnia się JW. Ks. Infułata Anzelma
37

 Zagórskiego do wysłania 

księżom: Przysieckiemu i Jabłonowskiemu, cierpiącym w bolszewii po 60 zł 

(sześćdziesiąt). 

 30 listopada 1935 r. 

 Niegdyś prezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, ks. Szuman 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 15–16, oryginał, rkps. 

 

23. 

1935 grudzień 26, Ładyżyn – Podziękowanie ks. Franciszka Jabłonowskiego za 

przesłane pieniądze 

 

Sześćdziesiąt złotych 25 grudnia otrzymałem, za które składam 

serdeczne podziękowanie, a z przyczyny zbliżającego się Nowego Roku składam 

Wam najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego, a głównie zdrowia. 

Ukłony znajomym. 

 Z szacunkiem. 

 Ks. Fr[anciszek] Jabłonowski 

 Ładyżyn, dnia 26 grudnia 1935 r. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 17, oryginał, rkps. 

 

24. 

1933 maj 20, Witkowice, p. Ropczyce – List Leonii Mężeńskiej do bpa Adolfa 

Piotra Szelążka w sprawie pomocy dla ks. Jana (Witolda) Przysieckiego
38

 

 

Witkowice, p. Ropczyce, 20 V 1933 r. 

Do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Szelążka, 

Proszę Waszej Ekscelencji wybaczyć mi moją śmiałość, z jaką zwracam 

się o ratunek dla księdza proboszcza w Humaniu, gdzie jakimś cudem nie 

zamknięto dotąd kościoła. 

Ksiądz proboszcz Przysiecki, 77.letni ślepy prawie staruszek, 

wielokrotnie wyrzucany przez bolszewików z plebanii, mieszka obecnie daleko 

                                                      
37

  Ks. Szuman prawdopodobnie pomylił się wstawiając imię Anzelm zamiast: Jan. 
38

  Odnotowany w kancelarii Kurii Diecezjalnej w Łucku 22 V 1933 r., L.dz. 3267. 
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od kościoła, gdzie codziennie z wielkim trudem odprawia Mszę świętą. Parafian 

coraz mniej, zostali nędzarze. Parafia do 1917 roku miała przestrzeni 100 wiorst, 

obecnie na daleką okolicę został tylko ksiądz Przysiecki i pomimo kalectwa 

obsługuje czasem parafian w Hołowaniewsku oddalonym od Humania o 70 

wiorst. 

Wiadomości o nieszczęśliwym Księdzu miewamy przez staruszki biedne, 

mieszkanki przytułku przy kościele. Obecnie przytułek zajęty przez 

bolszewików, a biedaczki w żydowskim „pryjucie” wymarły z głodu – jedna po 

drugiej. Ostatnia z nich Ciborowska, pisała kilka tygodni temu błagając o 

wsparcie dla głodnego proboszcza. My, dawni parafianie, będący w bardzo 

trudnych warunkach materialnych, złożyliśmy się i posłaliśmy mu 3 dolary. Dziś 

otrzymałam znowu kartkę, którą załączam
39

. Obecnie nie możemy więcej posłać, 

bo i tej biedaczce, która pisze i jej współlokatorkom posyłałyśmy i mamy bliskie 

krewne w bolszewii, które musimy intensywnie wspomagać, gdyż parę z nich 

życie skończyło z głodu. 

Zwracam się do Waszej Ekscelencji, może łuckie duchowieństwo zechce 

użyczyć pomocy temu nieszczęśliwemu staruszkowi. Posyłanie paczek nie jest 

pewne, giną w drodze – przekonałam się, przy tym nie ma się pewności, o ile 

dojdzie, czy cała zawartość; a bolszewicy chcąc mieć obcą walutę założyli u 

siebie sklepy, z których za przysłane z zagranicy dolary, wydają z tych sklepów 

produkty po niższej cenie. Posyła się w pieniężnej kopercie dolary, bez żadnego 

listu. Koperta, oprócz lakowych pieczęci, powinna mieć z kolorowego atramentu 

kontrolną pieczęć tego samego typu, nadawcy imię i nazwisko, a adres w dwóch 

językach. Każda poczta jest obowiązana przyjąć i wypisać dolary, stosownie do 

kursu złote i franki. Ośmielam się dodać, że podobną kopertę najlepiej, aby 

nadawcą była kobietą a nie duchowieństwo z Łucka, gdyż chodzi o niezwracanie 

uwagi na księdza Przysieckiego, że mu przesyła duchowieństwo z Polski. 

Znam tę podejrzliwość i przyczepianie się do byle czego, gdyż 5 lat 

cierpiałyśmy pod sowieckimi rządami w Humaniu. Nie warto posyłać dużo na 

raz, bo w nocy przychodzą i kradną – najlepiej 5 dol[arów] a częściej, np. co 

miesiąc. W grudniu było za 10 dolarów 64 kg mąki i po 12 funtów cukru i kaszy. 

Obecnie, wobec spadku dolara, może być mniej. 

Załączam kartkę, jako dowód prawdy mych słów i biedy księdza 

proboszcza. 

Pomimo że mieszkam w tarnowskiej diecezji, lecz uważam siebie za 

chwilową wygnankę z Ukrainy i podlegającą władzy diecezji łuckiej. 

Proszę o przyjęcie wyrazów najgłębszej czci i poważania. 

 Leonia Mężeńska 

                                                      
39

  Wymienionej „kartki” nie odnaleziono. 
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 Ksiądz Antoni Chmielewski
40

 z Humania zna mnie i moje siostry. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 25–28, oryginał, rkps. 

 

25. 

1933 wrzesień 20, Humań – List ks. Jana (Witolda) Przysieckiego (skierowany 

prawdopodobnie do ks. Jana Zagórskiego) z podziękowaniem za przesłane 

pieniądze 

 

Humań, 20 IX [19]33 

Najczcigodniejszy Ojcze! 

Otrzymałem od niego, przekazem na Torgsin humański, pięć dolarów 

czyli 6 r[ubli] 75 k[opiejek] złotem, co w mej teraźniejszej pozycji jest wielkim 

dobrodziejstwem, bo ja jestem stary, prawie ślepy, że bez pomocy nawet chodzić 

nie mogę i żadnych środków do życia nie mam. Polecam się i nadal Jego sercu i 

pamięci, za co w w swoich modłach będę mu się wywdzięczał. 

 Łączę wyrazy najgłębszej czci i wdzięczności przesyłam. 

 Sługa W[itol]d Przysiecki
41

 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 29, oryginał, rkps. 

 

26. 

1934 marzec 21, Humań – Kartka pocztowa ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do 

ks. Jana Zagórskiego z podziękowaniem za przesłane pieniądze 

 

Najserdeczniejsze Bóg zapłać za przesłane mi sześćdziesiąt złotych 

polskich, które dało mi 13 r[ubli] 60 k[opiejek] na żywnościowe produkty z 

Torgsinu. Zdrowie mi jako tako służy, chociaż byłem chory na grypę i myślałem, 

że już nikomu ciężarem nie będę. 

 Proszę przyjąć wyrazy najgłębszej wdzięczności i szacunku. 

 ks. Witold Przysiecki 

                                                      
40

  Ks. Antoni Chmielewski (ur. 16 VI 1897 r. w Kazimierce na Wołyniu, zm. 30 IX 

1932 r. w Warszawie) przed wstąpieniem do seminarium duchownego w Żytomierzu 

w 1915 r., uczył się w gimnazjum w Humaniu (nekrolog w „Życiu Katolickim”, 

3:1932, nr 41, s. 641–643). Autorka listu zapewne nie wiedziała jeszcze o jego 

śmierci. 
41

  Adres ks. Jana (Witolda) Przysieckiego: Ukraińska Socjalistyczna Republika 

Sowiecka, miasto Humań, obwód kijowski, zaułek Swierdłowski nr 6 (УССР, город 

Умањ, Ќieвская област, Свердловскiй проу. [пeр.] № 6), ADŁ, Towarzystwo 

Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-Żytomierskiej Diecezji, s. 38. 
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 21 III [19]34 r., Humań 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 33–34, oryginał, rkps. 

 

27. 

1934 czerwiec 19, Humań – List ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do ks. Jana 

Zagórskiego z podziękowaniem za przesłane pieniądze 

 

[s. 35] Humań, 19 VI 1934 r. 

Najczcigodniejszy Ks. Prałacie Dobrodzieju, 

Dzisiaj otrzymałem przysłane mi przez Torgsin od niego 50 złot[ych] 

polsk[ich], za które najserdeczniejsze Bóg zapłać przesyłam. Bo bez tej pomocy 

byłoby mi bardzo ciężko utrzymać się, gdyż żyję tylko z dobrowolnych ofiar, a te 

ofiary coraz bardziej się zmniejszają. 

 Polecając się nadal łaskawej pamięci, łączę wyrazy najgłębszej czci i 

szczerej wdzięczności. 

 Ks. W[itold] Przysiecki 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 35, oryginał, rkps. 

 

28. 

1935 maj 2, Humań – Kartka pocztowa ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do ks. 

Jana Zagórskiego z prośbą o pomoc 

 

D[nia] 2 V [19]35 r., Humań 

Najczcigodniejszy Ojcze! 

Jeżeli możecie mi pomóc materialnie, to o taką pomoc bardzo proszę, 

gdyż ja jestem teraz i ślepy i stary i niedołężny i żadnych środków do życia nie 

mam. Przed Bożym Narodzeniem otrzymałem 60 zł polskich przez Torgsin, ale 

to już dawno zjadłem. Czy nie można by od Was mieć na Mszę ś[wię]tą, bo tutaj 

i na Mszę ś[wię]tą rzadko kto daje. 

 Łączę wyrazy najgłębszej czci i wdzięczności. 

 Ks. Wit[old] Przysiecki 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 37–38, oryginał, rkps. 

 

29. 

1935 czerwiec 3, Humań – Kartka pocztowa ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do 

ks. Jana Zagórskiego z podziękowaniem za przesłane pieniądze 
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D[nia] 3 czerwca [19]35 r., Humań 

Najczcigodniejszy Ojcze! 

Otrzymałem 28 maja 60 zł[otych] pols[kich] na Torgsin, który wydaje 

tylko produktami na 12 r[ubli] 92 kop[iejki]. Za tę ofiarę najserdeczniejsze Bóg 

zapłać przesyłam. Wiele bardzo mam kłopotów przy moim stanie zdrowia w 

odbieraniu tych czeków i produktów z Torgsinu, więc gdybyście kiedy zechcieli 

przyjść mi z pomocą materialną, to proszę bardzo wysyłać pod adresem: 

Леонтинiе Иосифовнiе Высоцкой, która mną się opiekuje. 

 Wyrazy najgłębszej czci i wdzięczności załączam. 

 Ks. Witold Przysiecki 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 39–40, oryginał, rkps. 

 

30. 

1936 styczeń 2, Humań – Kartka pocztowa ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do 

ks. Jana Zagórskiego z podziękowaniem za przesłane pieniądze 

 

Najczcigodniejszy Ojcze! 

Otrzymałem, przesłane mi pod adresem Wysockiej, 60 złp., za które 

najserdeczniejsze „Bóg zapłać” przesyłam. 

 Wyrazy najgłębszego szacunku i wdzięczności załączam. 

 Ks. W[itold] Przysiecki 

 Humań, 2 I 1936 r. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 41–42, oryginał, rkps. 

 

31. 

[1935] wrzesień 15, Katowice – List K. Bielińskiej do „Księdza Prałata”
42

 w 

sprawie pomocy dla ks. Antoniego Wedegisa 

 

15 IX [1935 r.] Katowice, Ostrów 2 m. 7 

Szanowny Księże Prałacie, 

Ogromnie byłam ucieszona widząc tak hojny datek. I chciałam zaraz 

wysłać do Rybnicy, lecz wstrzymała mnie myśl, że nie otrzymałam dotychczas 

potwierdzenia, że wysłane ostatnim razem pieniądze – doszły. Więc znów 

                                                      
42

  Być może chodziło o ks. Teofila Skalskiego. 
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napisałam do tej kobiety (córki dawnego lokaja i pokojówki mojej matki
43

), na 

imię której wysyłam zwykle pieniądze. I kiedy otrzymam odpowiedź, wyślę 

natychmiast te 100 zł. I powiadomię o tym Księdza Prałata. Czy żadnej nadziei 

nie zrobiono Biskupowi w Warszawie? Słyszałam że Prymas Hlond opiekuje się 

duchowieństwem w Rosji. Nie wiem, czy to prawda. Miałam nawet zamiar 

zwrócić się do niego, ale ja myślę, że taki list nie poparty nikim i niczym, 

poszedłby do kosza. 

Ja też dopiero niedawno dowiedziałam się, że Ksiądz Prałat jest w 

Łucku. Ileż to lat nie widzieliśmy się i ile zmian w życiu! Ksiądz pyta o mego 

męża. Zabity przez bolszewików w więzieniu w Charkowie w [19]22 roku. 

Mama umarła sama, opuszczona, na plamisty tyfus. A ja patrzyłam na dom, 

gdzie Mama umierała, z Rezyny, dokąd musiałyśmy uciec z córką. Mama jechać 

nie chciała, bo wojska polskie już się zbliżały do Rybnicy. Żadne błagania 

Rumunów, żeby mi pozwolili wrócić do Rybnicy, nie pomogły. I umarła sama. 

Życie jakby się załamało potem. Ale jednocześnie codzienne troski, 

walka o byt (bo zostałyśmy bez środków do życia) zrobiły to, że trzeba było 

przecierpieć te dwie okropne straty. 

Teraz mieszkam z najmłodszą córką Zosią, która wyszła za mąż, ma 

dwoje dzieci. Średnia też zamężna, ma syna; najstarsza – Anielka, nie wyszła za 

mąż. Pracuje jako chemiczka w wytwórni materiałów wybuchowych koło 

Radomia. 

Oto wszystkie o nas wiadomości. Życie nie tak się ułożyło, jak 

marzyliśmy oboje z mężem. Ale córki są szczęśliwe, nawet Anielka ze zwykłym 

sobie optymizmem patrzy spokojnie w przyszłość. 

Bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć kiedyś Księdza Prałata. Może 

Ksiądz Prałat będzie w naszych stronach? Proszę o nas nie zapomnieć. 

 Łączę wyrazy poważania i wielkiej życzliwości. 

 K. Bielińska 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 57–60, oryginał, rkps. 

 

32. 

[1935] grudzień 15, [Katowice] – List K. Bielińskiej do „Księdza Prałata” w 

sprawie pomocy dla ks. Antoniego Wedegisa 

 

Szanowny Księże Prałacie, 

Kilka dni temu otrzymałam wiadomość, że ks. Wedegis żyje i że się 

niepokoi żeśmy o nim zapomnieli. Ale widocznie listy stamtąd nie wszystkie 

                                                      
43

  Ks. Jan Zagórski dopisał (ołówkiem) adres prawdopodobnie tej kobiety: Agata 

Cymbałajtis, Rybnica, Одеский округ, почта A.C. 
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dochodzą, bo jak pisałam – ani ja, ani siostra tej kobiety, do której listy i 

pieniądze wysyłam, nie miałyśmy ani słowa z Rybnicy od lipca. Teraz właśnie 

tylko kobieta otrzymała wiadomość stamtąd o księdzu, więc zaraz wysłałam 140 

zł. do nich przez Bank G.K., bo na Torgsin już nie przyjmują. Chciałam odesłać 

kwit banku Księdzu Prałatowi, ale wolę zatrzymać go u siebie na wypadek, 

gdyby pieniądze nie doszły. 

Wobec zbliżających się Świąt i N[owego] R[oku] składam w imieniu 

całej mej rodziny serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności dla Szanownego i 

Drogiego Księdza Prałata. 

 Łączę wyrazy poważania. 

 K. Bielińska 

 15 XII [1935 r.] 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 61–62, oryginał, rkps. 

 

33. 

1934 lipiec 19, Warszawa – Lista księży wytypowanych do udzielenia pomocy, 

wykaz zakupionych rzeczy, poświadczenie Stanisława Eski (radcy Ambasady RP 

w Moskwie) o otrzymaniu pomocy dla księży więzionych w ZSRS 

 

Lista kapłanów, dla których przeznaczone są ubrania zakupione 

staraniem ks. infułata Teofila Skalskiego 

1. ks. Dworzecki Władysław
44

, 2. ks. Krummel Józef
45

, 3. ks. Dunin-Wąsowicz 

Bronisław
46

, 4. ks. Słowiński Stanisław
47

, 5. ks. Mioduszewski Józef
48

, 6. ks. 

                                                      
44

  Ks. Władysław Dworzecki (1874–1899– po 13 V 1947), diec. kamieniecka, 

kilkakrotnie aresztowany w Kamieńcu Podolskim i zwalniany, od 1936 r. zesłany do 

Kamieńca Podolskiego bez możliwości opuszczenia miasta, pochowany na cmentarzu 

w Zińkowcach (przedmieście Kamieńca Podolskiego), Dzwonkowski, Losy 

duchowieństwa, s. 215–219. 
45

  Ks. Józef Krummel (1873–1899–1937?), diec. żytomierska, ostatnie miejsca pracy – 

par. Butowce i Stary Konstantynów, pierwszy raz aresztowany w Starym 

Konstantynowie (1930), zwolniony w 1935 r., powtórnie aresztowany w 1936 r., 

skazany na zesłanie, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 305. 
46

  Ks. Bronisław Dunin-Wąsowicz (1898–1922–1938), diec. żytomierska, przez 

„zieloną granicę” przeszedł do Rosji sowieckiej, aresztowany w 1926 r., od tego roku 

większość życia spędził w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, rozstrzelany 18 I 1938 

r., Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 505–506. 
47

  Ks. Stanisław Słowiński (1898–1921–1938), diec. żytomierska, po otrzymaniu 

święceń kapłańskich w 1921 r., udał się przez „zieloną granicę” do Rosji sowieckiej, 

w 1923 r. pracował w par. Romanów, kilkakrotnie aresztowany, w 1937 r. skazany na 

śmierć, rozstrzelany 5 X 1938 r., Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 444–445. 
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Opolski Ignacy
49

, 7. ks. Strusiewicz Mikołaj
50

, 8. ks. Zabuski Feliks
51

, 9. ks. 

Matuszewicz Antoni
52

, 10. ks. Żmigrodzki Józef Jan
53

 (płaszcz i komplet 

bielizny), 11. ks. Kowalski Józef
54

, 12. ks. Borecki Stanisław
55

, 13. ks. Kobeć 

Antoni
56

, 14. ks. Karpiński Józef
57

, 15. ks. Madera Piotr
58

, 16. ks. Szymański 

                                                                                                                                    
48

  Ks. Józef Mioduszewski (1880–1904–1937), diec. kamieniecka, w 1930 r. 

aresztowany w Płoskirowie, resztę życia spędził w więzieniach i łagrach (Kotłas, 

Wyspy Sołowieckie), rozstrzelany 8 grudnia w łagrze na Sołowkach, Dzwonkowski, 

Losy duchowieństwa, s. 357–358. 
49

  Ks. Ignacy Opolski (1885–1916–1937), diec. żytomierska, kilkakrotnie aresztowany, 

po raz ostatni w par. Romanów (1930), resztę życia spędził w więzieniach i łagrach, 8 

grudnia został rozstrzelany w łagrze na Wyspach Sołowieckich, Dzwonkowski, Losy 

duchowieństwa, s. 381–383. 
50

  Ks. Mikołaj Strusiewicz (1885–1911–1938), diec. żytomierska, ostatnia placówka 

duszpasterska – par. Nowy Zawód, aresztowany w 1930 r., do końca życia przebywał 

w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, rozstrzelany 18 I 1938 r. w Syktywkarze, 

Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 457–458. 
51

  Ks. Feliks Zabuski (1895–1919–1938), diec. żytomierska, aresztowany w Sławucie w 

1930 r., resztę życia spędził w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, rozstrzelany 16 I 

1938 r., Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 525. 
52

  Ks. Antoni Matuszewicz (1886–1911–1936), diec. kamieniecka, ukończył Akademię 

Duchowną w Petersburgu ze stopniem magistra, pracował w parafiach: Płoskirów, 

Deraźnia Podolska, Dunajowce, aresztowany w 1930 r., zmarł na Wyspach 

Sołowieckich, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 353. 
53

  Ks. Józef Żmigrodzki (1880–1903–1935), diec. żytomierska, pracował w Kijowie – 

wikariusz i katecheta w par. św. Aleksandra oraz proboszcz par. św. Mikołaja, 

aresztowany w 1930 r., skazany na 7 lat łagrów, zmarł na Wyspach Sołowieckich, 

Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 534–535. 
54

  Ks. Józef Kowalski (1898–1928–1937), diec. żytomierska, przygotowany 

konspiracyjnie do kapłaństwa, przyjął święcenia potajemnie w 1928 r. w 

Leningradzie z rąk bpa A. Maleckiego, pracował w Fastowie i Szepietówce, 

aresztowany w 1929 r., przebywał m.in. na Wyspach Sołowieckich, tam też został 

rozstrzelany, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 298–299. 
55

  Ks. Stanisław Borecki (1891–1916–1938), diec. żytomierska, duszpasterz w par. w: 

Kijowie (katecheta), Białopole i Chałaimgródek, przejściowo par. Wczorajsze, 

aresztowany w 1930 r. przebywał w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, rozstrzelany w 

Archangielsku, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 166–167. 
56

  Ks. Antoni Kobeć (1881–1906–?), diec. żytomierska, aresztowany w 1929 r. jako 

rządca par. Kupiel, resztę życia spędził w więzieniach i na Wyspach Sołowieckich, 

Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 292–293. 
57

  Ks. Józef Karpiński (1888–1913–1937), diec. żytomierska, aresztowany w 

Machnówce, więziony był w Jarosławlu i na Wyspach Sołowieckich, gdzie 3 

listopada został rozstrzelany, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 281–282. 
58

  Ks. Piotr Madera (1889–1915–1937), diec. żytomierska, wielokrotnie aresztowany, 

po aresztowaniu w 1929 r., resztę życia spędził w więzieniach i na Wyspach 
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Wacław, 17. ks. Kurowski Antoni
59

, 18. ks. Hański Stanisław
60

, 19. ks. 

Kasprzykowski Stanisław
61

, 20. ks. Szyszko Ryszard
62

. 

 

Wykaz rzeczy zakupionych dla wyżej wymienionych kapłanów: 

20 płaszczy marengo gejerowskich, 18 par obuwia męskiego, 2 komplety 

bielizny, 6 metrów surówki podwójnej na opakowanie poszczególnych paczek w 

Rosji. 

 

Powyższe rzeczy otrzymałem dla wręczenia Delegacji Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Moskwie. 

 Warszawa, dnia 19 lipca 1934 r. 

 Stanisław Eska
63

, Radca Ambasady R.P. w Moskwie. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 67–68, kopia, mps. 

 

34. 

[1934] – Zestawienie obdarowanych księży wraz z informacjami o miejscach ich 

pobytu 

 

Lp. Nazwisko i imię Co otrzymał Uwagi 

1. ks. Żmigrodzki Józef 150 rubli cz[erwonych] 

jest na Sołowkach, 

mało kto o nim 

pamięta 

                                                                                                                                    
Sołowieckich, gdzie 8 grudnia został rozstrzelany, Dzwonkowski, Losy 

duchowieństwa, s. 339–340. 
59

  Ks. Antoni Kurowski (1886–1910–1938), diec. kamieniecka, aresztowany w 1930 r. 

w par. Szarawka, resztę życia spędził w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, 15 lutego 

rozstrzelany w Archangielsku, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 317. 
60

  Ks. Stanisław Hański (1880–1907–1937), diec. kamienieckiej, kilkakrotnie więziony, 

po aresztowaniu w 1930 r., początkowo przebywał w politizolatorze w Jarosławlu, a 

następnie na Wyspach Sołowieckich, gdzie 8 grudnia został rozstrzelany, 

Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 246–247. 
61

  Ks. Stanisław Kasprzykowski (1883–1909– po VIII 1937), diec. kamieniecka, 

aresztowany w 1930 r., resztę życia spędził w więzieniach, łagrach (Wyspy 

Sołowieckie) i na zesłaniu, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 284–285. 
62

  Ks. Ryszard Szyszko (1881–1906–1937), diec. kamieniecka, aresztowany po raz 

kolejny w 1929 r., resztę życia spędził w więzieniach i łagrach, rozstrzelany 8 XII 

1937 r. w łagrze na Wyspach Sołowieckich, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 

471–472. 
63

  Stanisław Eska, naczelnik Wydziału Wschodniego w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych (1926), kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie 

(1934), konsul generalny RP w Moskwie (1935). 
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2. 
ks. Dworzecki 

Władysław 

szalik i parę 

rękawiczek 

1 parę skarpetek 

1,5 kilo słoniny 

10 deka herbaty 

25 kostek „Maggi” 

mało pamiętają 

3. ks. Karpiński Józef walonki i kalosze rodzina pamięta 

4. ks. Borecki Stanisław 

walonki i kalosze 

2 kilo słoniny 

25 kostek „Maggi” 

10 deko herbaty 

mało pamiętają 

5. ks. Kobeć Antoni 

walonki i kalosze 

szalik 

1 para rękawiczek 

1 para skarpetek 

1,5 kilo słoniny 

10 deko herbaty 

25 kostek „Maggi” 

mało pamiętają 

6. ks. Kobeć Adalbert
64

 
100 rubli 

walonki i kalosze 
mało pamiętają 

7. 
ks. Krzywicki 

Kazimierz
65

 
walonki i kalosze pamiętają  

8. 
ks. Wierzbicki 

Aleksander
66

 
 nie żyje 

9. ks. Łukasz Jan
67

 100 rubli mało pamiętają 

10 ks. Woronicz Józef
68

 
walonki i kalosze 

szalik, rękawiczki, 

w Kazachstanie, 

mało pamiętają 

                                                      
64

  Ks. Wojciech Kobeć (1873–1898–1937), diec. kamieniecka, aresztowany w 1929 r. w 

Płoskirowie, do końca życia przebywał w łagrach, Dzwonkowski, Losy 

duchowieństwa, s. 293–294. 
65

  Ks. Kazimierz Krzywicki (1885–1908–1937), diec. kamieniecka, aresztowany w 

1929 r. w par. Obodówka, do końca życia przebywał w łagrach, Dzwonkowski, Losy 

duchowieństwa, s. 311. 
66

  Ks. Aleksander Wierzbicki (1883–1905–1934?), diec. kamieniecka, aresztowany w 

1931 r., zesłany w okolice Murmańska, zawiadomienie o śmierci nosi datę 10 I 1934 

r., Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 514. 
67

  Ks. Jan Łukasz (1891–1916–1937), diec. kamieniecka, kilkakrotnie aresztowany, po 

raz ostatni w 1931 r., skazany na pobyt w łagrach, rozstrzelany 8 grudnia na Wyspach 

Sołowieckich, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 334–335. 
68

  Ks. Józef Woronicz (1882–1907–1937?), diec. żytomierska, aresztowany po raz 

kolejny w 1933 r. resztę życia przebywał w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, 

Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 520–522. 
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skarpetki 

1,5 kilo słoniny 

10 deko herbaty 

25 kostek „Maggi” 

11. ks. Kurowski Antoni 
100 rubli 

walonki i kalosze 
mało pamiętają 

12. 
ks. Blechman 

Bolesław
69

 
walonki i kalosze 

w Kazachstanie, 

pamiętają  

13. ks. Słowiński Stanisław 

walonki i kalosze 

2 kilo słoniny 

25 kostek „Maggi” 

10 deko herbaty 

na Uralu, 

mało pamiętają 

14. 
ks. Dunin-Wąsowicz 

Bronisław 

walonki i kalosze 

2 kilo słoniny 

20 kostek „Maggi” 

10 deko herbaty 

na Syberii lub Uralu, 

pamięta rodzina, 

wysyła co tydzień 

15. ks. Strusiewicz Mikołaj 
100 rubli 

walonki i kalosze 
mało pamiętają 

16. ks. Krummel Józef 

walonki i kalosze 

szalik, rękawiczki, 

skarpetki 

1,5 kilo słoniny 

10 deko herbaty 

25 kostek „Maggi” 

mało pamiętają. 

jeżeli nie żyje – to 

dla najbardziej 

potrzebującego 

17. ks. Hański Stanisław walonki i kalosze 

Komitet 

Wykonawczy dał 2 

komplety bielizny, 2 

pary skarpetek. 

mało pamiętają 

18. ks. Madera Piotr 

walonki i kalosze 

2 kilo słoniny 

25 kostek „Maggi” 

10 deko herbaty 

mało pamiętają 

19. ks. Opolski Ignacy walonki i kalosze 
na wolności, 

pamiętają  

20. ks. Szymański Wacław walonki i kalosze pamiętają  

21. 
ks. Kasprzykowski 

Stanisław 
walonki i kalosze 

pamiętają, 

Komitet 

                                                      
69

  Ks. Bolesław Blechman (1876–1903– po 2 XI 1937), diec. żytomierska, kilkakrotnie 

aresztowany, więziony i skazywany na pobyt w łagrach i zesłanie, rozstrzelany, 

Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 164–166. 
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Wykonawczy dał 2 

komplety bielizny i 2 

pary skarpetek 

22. 
ks. Czyrski 

Franciszek
70

 

100 rubli 

walonki i kalosze 
mało pamiętają 

23. 
ks. Turowski 

Maksymilian
71

 

walonki i kalosze 

2 kilo słoniny 

25 kostek „Maggi” 

10 deko herbaty 

nikt nie pamięta 

24. ks. Lubieński Ignacy
72

 

walonki i kalosze 

szalik, rękawiczki, 

skarpetki 

1,5 kilo słoniny 

10 deko herbaty 

25 kostek „Maggi” 

w Kursku, 

mało pamiętają 

25. 
ks. Kuczyński 

Aleksander
73

 

walonki i kalosze 

szalik, rękawiczki, 

skarpetki 

1,5 kilo słoniny 

10 deko herbaty 

25 kostek „Maggi” 

w okolicach Kurska, 

mało pamiętają 

26. ks. Bieniecki Józef
74

 

walonki i kalosze 

2 kilo słoniny 

25 kostek „Maggi” 

10 deko herbaty 

mało pamiętają 

                                                      
70

  Ks. Franciszek Czyrski (1882–1905– po 1937), diec. kamieniecka, dwukrotnie 

aresztowany, od 1930 r. przebywał w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, 

najprawdopodobniej rozstrzelany, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 205–206. 
71

  Ks. Maksymilian Turowski (1886–1909–?), diec. kamieniecka, aresztowany w 1930 

r., resztę życia prawdopodobnie spędził w więzieniach i łagrach, w 1937 r. żył jeszcze 

na Wyspach Sołowieckich, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 490. 
72

  Ks. Ignacy Lubieński (1878–1906– po 1937), diec. kamieniecka, aresztowany w 1929 

r., do końca życia przebywał w łagrach lub na zesłaniu, Dzwonkowski, Losy 

duchowieństwa, s. 328–329. 
73

  Ks. Aleksander Kuczyński (1869–1895–1938), diec. żytomierska, dwukrotnie 

aresztowany (1923, 1929), po drugim aresztowaniu nie odzyskał wolności, przebywał 

na zesłaniu, rozstrzelany 3 stycznia w Orle, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 

315–316. 
74

  Ks. Józef Bieniecki (1875–1899– po 1937), diec. żytomierska, po utracie wolności w 

1929 lub 1930 r. więziony był w Charkowie, Kijowie, Jarosławlu n. Wołgą, trafił na 

Wyspy Sołowieckie, potem na zesłanie w głąb ZSRS, rozstrzelany, Dzwonkowski, 

Losy duchowieństwa, s. 162–163. 
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27. ks. Zabuski Feliks walonki i kalosze 

pamiętają, 

Komitet 

Wykonawczy dał 2 

komplety bielizny i 2 

pary skarpetek 

28. ks. Szyszko Ryszard walonki i kalosze 

mało pamiętają, 

Komitet 

Wykonawczy dał 2 

komplety bielizny i 2 

pary skarpetek 

29. ks. Słotwiński Adolf
75

 

walonki i kalosze 

50 rubli 

2 kilo słoniny 

25 kostek „Maggi” 

10 deko herbaty 

nikt nie pamięta 

30. ks. Kowalski Józef 
walonki i kalosze 

200 rubli 

na Sołowkach, 

mało pamiętają 

31. 
 ks. Puzynowski 

Marek
76

 
walonki i kalosze 

mało pamiętają, 

Komitet 

Wykonawczy dał 2 

komplety bielizny i 2 

pary skarpetek 

32. ks. Piotrowski Leon
77

 walonki i kalosze 

mało pamiętają, 

Komitet 

Wykonawczy dał 2 

komplety bielizny i 2 

pary skarpetek 

33. ks. Mioduszewski Józef 
100 rubli 

walonki i kalosze 

na Sołowkach, 

mało pamiętają 

34. 
ks. Markuszewski 

Albin
78

 
170 rubli na wolności 

                                                      
75

  Ks. Adolf Słotwiński (1883–1910– po 1937), diec. żytomierska, aresztowany w 1930 

r., przebywał w więzieniach, łagrach i na zesłaniu do końca życia, Dzwonkowski, 

Losy duchowieństwa, s. 443. 
76

  Ks. Marek Puzynowski (1869–1893–?), diec. żytomierska, aresztowany w 1934 r., 

więziony był najpierw w Żytomierzu, skazany na pobyt w łagrze, Dzwonkowski, 

Losy duchowieństwa, s. 402–403. 
77

  Ks. Leon Piotrowski (1878–1909–1937), pochodził z okolic Humania, w latach 20. 

pracował na terenie diec. tyraspolskiej, w 1925 r. powrócił do diec. żytomierskiej, po 

raz trzeci został aresztowany w 1932 r., skazany na pobyt w łagrach, rozstrzelany 1 

listopada, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 393–394. 
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35. 
ks. Matuszewicz 

Antoni 
walonki i kalosze 

Komitet 

Wykonawczy dał 2 

komplety bielizny i 2 

pary skarpetek 

 

W rubryce „co otrzymał” umieszczone są rzeczy i pieniądze kupione za sumę 

złotych 500, otrzymanych od ks. infułata Teofila Skalskiego. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 71–75, kopia, mps. 

 

35. 

1934 grudzień 28, Moskwa – Pokwitowanie wystawione przez Stanisława Eskę 

na sumę 1000 rubli przekazaną przez ks. Teofila Skalskiego na pomoc księżom w 

ZSRS 

 

Sumę rubli jeden tysiąc (1000) od ks. infułata Teofila Skalskiego na 

pomoc materialną dla księży, stosownie do wykazu, otrzymałem. 

 Moskwa, 28 grudnia 1934 r. 

 Stanisław Eska Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady R.P. w 

Moskwie 

 

Uwaga: Zapisano na przychód w księdze rachunkowej fund. „W”. 

 Eska. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 155, oryginał, mps, rkps. 

 

36. 

1934 grudzień 30, Moskwa – List Stanisław Eski do (najprawdopodobniej) 

Stefanii Sempołowskiej w sprawie pieniędzy przekazanych dla księży w ZSRS 

 

Moskwa, dnia 30 grudnia 1934 roku 

Szanowna Pani, 

Załączam pokwitowanie Wydziału Konsularnego na otrzymaną od Pani 

sumę złotych budż. 1000 (tysiąc), które będę wypłacał via Czerwony Krzyż 

mniejszymi transzami. Przesyłanie grubszych sum księżom nie jest wskazane. 

                                                                                                                                    
78

  Ks. Albin Markuszewski (1877–1903–1938), diec. żytomierska, aresztowany w 

Uszomierzu w 1930 r., skazany na pobyt w łagrze, rozstrzelany 5 lutego w 

Krasnojarskim Kraju na Syberii, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 349–350. 
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List ks. infułata Skalskiego doręczyłem p. P[ieszkowej] osobiście. Była 

mile zaskoczona i nie mogła ukryć swego z listu zadowolenia. 

Sprawy wyjazdowe (w tem pp. Jankowskich) czekają lepszych czasów. 

Składając uprzejme podziękowanie za nadesłane życzenia noworoczne, 

ślę wzajemnie – szczęścia i pomyślności. 

 Łączę wyrazy szacunku 

 Stanisław Eska 

 

PS. Po rozesłaniu pieniędzy według nadesłanego wykazu, zakomunikuję Pani o 

tem – dla wiadomości ks. infułata. 

PS. Według ostatnio otrzymanych wiadomości, ks. Aleksander Wierzbicki umarł. 

Proszę więc o wskazanie komu przesłać przeznaczone dla niego 100 rubli. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 79, oryginał, mps, rkps. 

 

37. 

1935 styczeń 23, [Moskwa] – Lista księży przewidzianych do obdarowania 

walonkami i kaloszami 

 

Wykaz księży, dla których przeznaczone są walonki i kalosze: 

1. ks. Borecki Stanisław, 2. ks. Kobeć Antoni, 3. ks. Kobeć Adalbert, 4. ks. 

Łukasz Jan, 5. ks. Woronicz Józef, 6. ks. Kurowski Antoni, 7. ks. Słowiński 

Stanisław, 8. ks. Dunin-Wąsowicz Bronisław, 9. ks. Strusiewicz Mikołaj, 10. ks. 

Hański Stanisław, 11. ks. Madera Piotr, 12. ks. Szymański Wacław, 13. ks. 

Czyrski Franciszek, 14. ks. Turowski Maksymilian, 15. ks. Lubieński Ignacy, 16. 

ks. Bieniecki Józef, 17. ks. Zabuski Feliks, 18. ks. Szyszko Ryszard, 19. ks. 

Kowalski Józef, 20. ks. Mioduszewski Józef. 

 [podpis nieczytelny] 

 23 I 1935 r. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 81, kopia uwierzytelniona, mps, pieczęć Czerwonego 

Krzyża, w otoku napis w języku rosyjskim. 

 

38. 

1935 luty 20, [Moskwa] – Lista księży obdarowanych walonkami i kaloszami 

 

20 lutego 1935 roku otrzymano 10 par walonek i kaloszy dla przesłania 

następującym osobom: 

1. ks. Karpińskiemu J[ózefowi], 2. ks. Krzywickiemu K[azimierzowi], 3. ks. 

Blechmanowi B[olesławowi], 4. ks. Opolskiemu I[gnacemu], 5. ks. 
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Kasprzykowskiemu S[tanisławowi], 6. ks. Kuczyńskiemu A[leksandrowi], 7. ks. 

Słotwińskiemu A[dolfowi], 8. ks. Puzynowskiemu M[arkowi], 9. ks. 

Piotrowskiemu L[eonowi], 10. ks. Matuszewiczowi A[ntoniemu]. 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 83, kopia w języku rosyjskim, mps, pieczęć Czerwonego 

Krzyża, w otoku napis w języku rosyjskim. 

 

39. 

1935 maj 30, Moskwa – List Stanisława Eski, prawdopodobnie do Stefanii 

Sempołowskiej, z pokwitowaniem odbioru paczek dla księży w ZSRS 

 

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej 

Moskwa, dnia 30 maja 1935 

Szanowna Pani, 

Przesyłam pokwitowanie z odbioru przez Czerwony Krzyż paczek 

nadesłanych od ks. infułata Skalskiego. Jest to pokwitowanie łączne i na 

przesyłki otrzymane od p. Sobańskiej, lecz dzielić nie było potrzeby, gdyż odpis 

ogólnego pokwitowania przesyłam jednocześnie Pani Sobańskiej. 

W pierwszej połowie czerwca wyślę list do ks. infułata wyjaśniający 

sytuację księży w ZSRR. 

 Łączę wyrazy szacunku. 

 Stanisław Eska 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 85, oryginał, mps. 

 

40. 

1935 maj 28, [Moskwa] – Załącznik do listu Stanisława Eski z 30 maja 1935 r. 

 

Wykaz księży, dla których przeznaczone są paczki od ks. infułata 

Skalskiego: 

1. Borecki Stanisław, 2. Kobeć Adalbert, 3. Dworzecki Władysław, 4. Szyszko 

Ryszard, 5. Kapłonowski Emanuel
79

, 6. Łukasz Jan, 7. Hański Stanisław, 8. 

Lubieński [Ignacy], podobno na wolności w Orle, 9. Słotwiński Adolf, 10. 

Karpiński Józef, 11. Kurowski Antoni, podobno w Archangielsku. 

 

Każda paczka zawiera: 

                                                      
79

  Ks. Emanuel Kapłonowski (1872–1897–1937?), diec. kamieniecka, dwukrotnie 

aresztowany i zwalniany, w 1931 r. skazany na 3 lata pobytu w łagrze, potem na 

zesłaniu, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 277. 
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1. kilo słoniny wędzonej, 2. kilo cukru w kawałkach, 3. 10 deka herbaty, 4. 25 

kostek „Maggi”, 5. kawałek mydła, 6. komplet bielizny, 7. parę skarpetek, 8. 2 

chustki do nosa, 9. tabliczkę czekolady. 

Ponadto w paczce Nr 11 – 4 chustki do nosa. 

 

Od p. Sobańskiej: 

12. Antoni Witwicki, poczta Chrolin – od Pawła Witwickiego, syna, 13. jak 

wyżej. 

 

Prócz powyższego – do rozdania: 

a) słoik aspiryny, b) słoik chininy, c) 4 pudełka pigułek reformat. 

 

 28 V 1935 r. 

 Получено 28 V [19]35 г [podpis nieczytelny] 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 87, kopia, mps, pieczęć Czerwonego Krzyża, w otoku 

napis w języku rosyjskim. 

 

41. 

1935 czerwiec 4, [Moskwa] – lista księży, którzy otrzymali paczki z Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

 

4 VI [19]35 r., otrzymano 10 przesyłek, które rozesłano następującym 

księżom: 

1. ks. Kobeć Antoni, 2. ks. Stronczyński Wiktor
80

, 3. ks. Dunin-Wąsowicz 

Bronisław, 4. ks. Słowiński Stanisław, 5. ks. Strusiewicz Mikołaj, 6. ks. 

Markuszewski Albin, 7. ks. Traczyński Antoni
81

, 8. ks. Piotrowski Leon, 9. ks. 

Turowski Maksymilian, 10. ks. Kuczyński Aleksander. 

 [podpis nieczytelny] 

 

 Źródło: ADŁ, t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kapłanów Łucko-

Żytomierskiej Diecezji, s. 89, kopia w języku rosyjskim, mps, pieczęć Polskiego 

Czerwonego Krzyża, w otoku napis w języku rosyjskim. 

                                                      
80

  Ks. Wiktor Stronczyński (1868–1891–1938), diec. żytomierska, aresztowany w 1930 

r. w Murafie, do końca życia przebywał w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, 

rozstrzelany 18 I 1938 r. w Syktywkarze, Dzwonkowski, Losy duchowieństwa, s. 

455–457. 
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  Ks. Antoni Traczyński (1893–1916– po 1937), diec. żytomierska, kilkakrotnie 

aresztowany, przebywał w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, Dzwonkowski, Losy 

duchowieństwa, s. 485–486. 
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Streszczenie: 

 

Autorka przedstawia dzieje Stowarzyszenia Samopomocy Kapłańskiej Łucko-

Żytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji, w tym zwłaszcza jej znaczenia dla 

podtrzymywania więzi z księżmi katolickimi w Związku Radzieckim. 

 

 

Summary: 

 

The author presents the history of the Association of Mutual Aid of the Lucko-

Zhytomyr and Kamieniecka Diocese, especially its role in maintaining ties with 

the Catholic priests in the Soviet Union. 
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REPRESJE WOBEC KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W OSTATNIEJ 

DEKADZIE PRL (1980–1989). PRÓBA BILANSU 

 

 

Przez cały okres PRL władze prowadziły politykę wyznaniową opartą na 

tych samych zasadach. Zmieniały się metody, środki oraz poziom skuteczności, 

jednak jej cel polegający na marginalizacji Kościoła w życiu publicznym 

pozostawał niezmienny
1
. W październiku 1986 r. na posiedzeniu Sekretariatu KC 

PZPR gen. Wojciech Jaruzelski stwierdził: „Konsekwentnie należy przestrzegać 

zasady kija i marchewki, co Kościołowi i duchowieństwu powinno się opłacać, 

co zaś nie. Musimy to doskonalić konsekwentnym działaniem – karać i 

nagradzać”
2
. Właśnie te słowa doskonale ilustrują politykę reżimu wobec 

duchowieństwa zależnie do sytuacji politycznej. Widać to doskonale w latach 

80., kiedy ustępstwa jak i represje występowały na porządku dziennym. 
Jan Żaryn w Rozmowach Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) 

stwierdził, że „W zasadzie od stycznia 1949 r., z pewnymi przerwami, do lat 

osiemdziesiątych, istniał zespół kierowniczy, który de facto był powoływany 

przez Sekretariat i Biuro Polityczne KC PZPR. Nazywano go Komisją bądź 

Zespołem do spraw Kleru; był afiliowany przy Wydziale Administracyjnym KC 

PZPR. /…/ Po 1980 r. było to już bardziej nieformalne ciało związane z 

konkretnymi osobami z kierownictwa – tak zwanym dyrektoriatem – jak 

Jaruzelski, Kiszczak czy Barcikowski. Do zadań komisji należało niewątpliwie 

budowanie strategii, w tym kontaktowanie się Sowietami. Było to centrum 

kierownicze odpowiedzialne za politykę wyznaniową państwa, w którego skład, 

w zależności od zadań bojowych, zapraszano ludzi z różnych resortów. /…/ 

Zespół ten równocześnie wspierał i koordynował działania urzędów administracji 

państwowej i odpowiednich wydziałów KC”
3
. 

Polityka prowadzona przez państwo wobec Kościoła nie była 

przypadkowa, tylko stanowiła przemyślane działania władz mające na celu 

                                                      
1
  A. Dudek, Polityka władz Polski Ludowej wobec Kościoła katolickiego – trwanie i 

zmiana, [w:] Represcje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 

1944–1989, pod red. A. Grześkowiak, Lublin 2004, s. 13. 
2
  Idem, Ślady PeeReLu, Kraków 2000, s. 249. 

3
  Rozmowy Biuletynu: O metodach walki z Kościołem katolickim przez peerelowskie 

Służby Bezpieczeństwa z Antonim Dudkiem, Janem Żarynem i prok. Andrzejem 

Witkowskim rozmawia Barbara Polak, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) 

2003, nr 1, s. 17. 
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degradację Kościoła w życiu społeczno-politycznym. Walka z Kościołem nie 

mogła rzecz jasna wyglądać tak jak w przypadku NSZZ „Solidarność”. Kościoła 

nie można było zdelegalizować, więc strategia przeciwko tej instytucji musiała 

być długofalowa a zarazem twarda, a jej wyników należało się spodziewać po 

latach. 
Po powstaniu „Solidarności” w 1980 r. stosunek władzy do Kościoła 

zmienił się diametralnie. Z naczelnego wroga systemu duchowieństwo, a 

szczególnie hierarchia, stały się partnerem do rozmów, w których reżim za 

pomocą Kościoła starał się gasić pożar jaki wywołali strajkujący robotnicy. 

Mimo iż metody działania Służby Bezpieczeństwa (SB) nie zmieniły się, to 

nakazano funkcjonariuszom pracować ostrożniej. Podstawowym celem SB 

ówcześnie stała się infiltracja Kościoła i poznanie rzeczywistego stopnia 

poparcia duchowieństwa dla postulatów „Solidarności”. Objęto zatem kontrolą 

kontakty kleru z przedstawicielami opozycji. Komuniści zdawali sobie sprawę z 

tego, że wzajemne kontakty Kościoła i „Solidarności” mogą być korzystne dla 

obu tych organizacji. Duchowieństwo mogło wywierać wpływ na żądania 

związkowców, a dla ludzi opozycji Kościół stanowił niewątpliwie duże wsparcie. 

Robotnicy zaś mając za sobą hierarchię kościelną stawali się w ten sposób 

trudniejszym przeciwnikiem dla władzy. Należało więc izolować duchownych od 

struktur opozycyjnych
4
. 

Wraz z mianowaniem w 1981 r. nowego ministra spraw wewnętrznych 

Czesława Kiszczaka dokonano zmian w strukturze MSW, a także w samej 

Służbie Bezpieczeństwa. Między innymi nastąpiła kodyfikacja ustaw 

dotyczących ministerstwa oraz podległych mu służb, które dotąd opierały się o 

ustawodawstwo z czasów stalinowskich
5
. W związku ze wzrostem 

przydzielonych bezpiece zadań, pomiędzy 1975 a 1985 r. stan etatowy 

funkcjonariuszy powiększył się z 15 648 do 25 634 tys. osób
6
. Świadczyło to o 

wadze jaką władze przywiązywały do tej instytucji, jak też o wzroście jej 

znaczenia w ostatniej dekadzie PRL. Inwigilacja i walka z Kościołem były nadal 

skoncentrowane w powołanym jeszcze w czerwcu 1962 r. Departamencie IV 

                                                      
4
  Informacja dyrektora Departamentu IV MSW o działaniach wobec Kościoła 

katolickiego w związku z jego zaangażowaniem na rzecz „Solidarności” z 15 stycznia 

1981 r., [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i 

związków wyznaniowych 1945–1989, pod red. A. Dziuroka, Warszawa 2004, s. 553; 

H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–

1990, Warszawa 2000, s. 315. 
5
  Ustawy: z 14 VII 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania 

podległych mu organów oraz z 31 VII 1983 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Dz. U. 

1983, Nr 38, poz. 172). 
6
  Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza 1975–1990, pod red. P. 

Piotrowskiego, t. III, Warszawa 2008, s. 11–14. 
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MSW. Od listopada 1973 r. w jego ramach funkcjonowała Samodzielna Grupa 

„D”, której celem było koordynowanie działań specjalnych i dezintegracyjnych 

w Kościele
7
. Wykonywała ona „brudną robotę”, często działając ponad 

ustanowionym prawem, co m.in. udowodnił tzw. Raport Rokity
8
. To właśnie 

działania tej grupy w której koncentrowały się nici wszystkich prowadzonych 

przez SB działań operacyjnych wobec Kościoła, rzucają cień na obraz represji 

wobec duchowieństwa w latach osiemdziesiątych. 
Komuniści legalizując „Solidarność” zdawali sobie sprawę, że jej 

istnienie ma charakter tymczasowy. Przygotowując się do rozprawy ze 

związkiem nie pominięto również zaplanowania pewnych kroków wobec 

Kościoła na wypadek wprowadzenia stanu wojennego. Wskazywał na to Plan 

działania Departamentu IV i jego odpowiedników w terenie na wypadek sytuacji 

„W” z 6 kwietnia 1981 r. Zakładano w nim, że po wprowadzeniu stanu 

wojennego Kościół będzie oddziaływał łagodząco na nastroje społeczne. Plan 

MSW postulował ponadto przecinanie i uniemożliwianie ewentualnych 

związków opozycji z kierownictwem Kościoła i liderami ugrupowań katolickich. 

Co ciekawe w przypadku strajku generalnego działania operacyjne miały na celu 

zapewnienie właściwego doboru księży przewidzianych do odprawiania mszy na 

terenie zakładów pracy. W sytuacji „W” planowano wpływać również na 

biskupów, aby zakazali księżom wspierania opozycjonistów i grup 

„antypaństwowych” oraz wygłaszali kazania i wydawali listy wzywające do 

spokoju. Niedzielna zaś msza w radio miała być celebrowana przez 

odpowiednich kaznodziejów, a głoszone kazania uzgodnione z odpowiednimi 

służbami
9
. 

Po 13 grudnia 1981 r. w wielu kościołach otworzono bramy dla rodzin 

internowanych i pokrzywdzonych, stworzono także warunki dla rozwoju m.in. 

niezależnej kultury. Organizowano patriotyczne msze święte, ponadto prelekcje i 

wykłady z historii najnowszej. Mimo takiego stanu rzeczy władze nie odważyły 

się na zdecydowany ruch przeciwko ochronnym posunięciom Kościoła. 

Dotychczasowe doświadczenie podpowiadało wstrzymać walkę na czas 

rozprawy z „Solidarnością” w okresie stanu wojennego. Dopiero, gdy w lipcu 

                                                      
7
  M. Lasota, O raporcie sejmowej komisji poświęconym samodzielnej Grupie „D” w 

MSW, Biuletyn IPN 2003, nr 1, s. 29–30. 
8
  Raport Rokity. Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania 

Działalności MSW, wstęp J. Rokita, posłowie A. Dudek, Kraków 2005, s. 165–166. 

Raport wydany przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Zbadania Działalności 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o działalności Grupy „D” na czele z Janem 

Rokitą, którego treść pozwalała domniemywać istnienie w Departamencie IV MSW 

zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu podejmowanie działań karalnych 

przeciwko duchowieństwu katolickiemu. 
9
  A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006, s. 

368–369. 
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1983 r. zniesiono go ostatecznie i zakończono kwestię związaną z opozycją, 

można było przejść do zdecydowanego ataku
10

. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego Zespół Informacyjno-Dokumentacyjny pionu IV sporządził zbiorczą 

analizę zachowań duchowieństwa. Można przypuszczać, że analizy te 

wykorzystano potem do inwigilacji kleru
11

. Z obliczeń J. Żaryna wynika, że z 

inicjatywy Departamentu IV po 13 grudnia 1981 r. aresztowano 2 osoby, w roku 

1982 aż 67 osób, jednak nikogo spośród duchownych. W następnym roku 

aresztowano 46 osób, a w 1984 r. kolejnych 20 i nadal wśród aresztowanych nie 

było duchownych. Przede wszystkim motywem aresztowań była propaganda 

antypaństwowa, niszczenie mienia publicznego, przekroczenia urzędnicze oraz 

przynależność do organizacji nielegalnych czy współpraca z obcymi ośrodkami. 

Brak aresztowań nie oznaczał, że nie prowadzono działań represyjnych wobec 

duchownych. W 1981 r. wszczęto postępowanie wobec 4 duchownych, w roku 

1982 wobec 8, zaś rok później wobec 15 duszpasterzy. Natomiast w roku 1984 

prowadzono jedno postępowanie wobec ks. Jerzego Popiełuszki
12

. 
Zwłaszcza msze święte cieszyły się ogromnym zainteresowaniem służb i 

obecni byli na nich tajni, ubrani po cywilnemu funkcjonariusze milicji. Procesy i 

postępowania wszczęte wobec duchownych po wprowadzeniu stanu wojennego, 

ale również po jego zakończeniu, dotyczyły treści homilii i modlitw, które 

pojawiały się podczas nabożeństw. Jako przykład może posłużyć sprawa ks. 

Zbigniewa Szygendy z Bydgoszczy, który został oskarżony o działania mogące 

wywołań niepokój publiczny, co stanowiło przestępstwo wyszczególnione w 

dekrecie o stanie wojennym, jak również sprawa ks. Stefana Dzierżeka z Kalisza, 

któremu wszczęto postępowanie za urządzenie żłobka bożonarodzeniowego, w 

którym pojawiły się sylwetki górników, krew, drut kolczasty i czołgi. Inwigilacja 

duchowieństwa prowadzona była w taki sposób, by wzbudzić u księży poczucie 

zagrożenia, mające skutkować zaprzestaniem prowadzenia „wrogiej” 

działalności. Kiedy to nie skutkowało sięgano po inne, bardziej radykalne 

środki
13

. 
Pod koniec roku 1983 władze zdając sobie sprawę z zatrzymania ruchu 

związkowego, jak również z mizernych skutków walki z Kościołem, rozpoczęły 

nową, ostrzejszą kampanię skierowaną w duchowieństwo. Ataki pod adresem 

religii i kleru pojawiały się coraz częściej podczas partyjnych narad na 

najwyższym szczeblu. Media oskarżały księży o polityczne zaangażowanie czy 

                                                      
10

  G. Majchrzak, J. Żaryn, Ofensywa antykościelna i śmierć księdza Jerzego, Biuletyn 

IPN 2004, nr 10, s. 51. 
11

  T. Krawczak, Władze PRL wobec Kościoła rzymskokatolickiego w stanie wojennym, 

[w:] Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, pod red. W. J. Wysockiego, 

Warszawa 2004, s. 86. 
12

  J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 544. 
13

  A. Grabiński, Sprawy sądowe przeciwko duchownym, [w:] Kościół i społeczeństwo…, 

s. 290–292. 
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wręcz działalność antysocjalistyczną. SB sporządziła także listę księży, których 

uznała za szczególnie szkodliwych w procesie normalizacji. Jeszcze w 

listopadzie 1983 r. Adam Łopatka, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, 

przekazał ową listę 69 duchownych Episkopatowi. Na jednym z pierwszych 

miejsc na tej liście znajdowało się nazwisko ks. Jerzego Popiełuszki, 

duszpasterza środowisk robotniczych w Warszawie oraz biskupa Ignacego 

Tokarczuka
14

. Warto dodać, że 20 września 1984 r. w pionie IV MSW odbyła się 

narada, podczas której postanowiono przerwać wywrotową, jak to określono, 

działalność kilku kapłanów
15

. Wkrótce władze przeszły do ofensywy, czego 

efektem były ataki prasowe na ludzi Kościoła, kryzys w łonie Komisji Wspólnej, 

problemy z rejestracją Fundacji Rolnej, próby pomawiania i zastraszania 

wybranych księży (np. ks. Adolfa Chojnackiego, ks. Stanisława Małkowskiego, 

ks. Kazimierza Jancarza i innych), przykłady pobicia kapłanów (np. 6 kwietnia 

1985 r. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego). Apogeum tej ofensywy było 

zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 r.
16

. 
Walkę z Kościołem katolickim nie prowadziła sama Służba 

Bezpieczeństwa. Wykonywała ona tylko polecenia Komitetu Centralnego 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w którym – o czym już wspomniano 

wcześniej – zapadały najważniejsze decyzje dotyczące działań antykościelnych
17

. 

Dnia 25 września 1984 r. Biuro Polityczne KC PZPR przyjęło nowy dokument 

określający wspomnianą ofensywę wobec Kościoła i przejście partii do walki 

ideologicznej. Według J. Żaryna plan ten miał mobilizować szeregi PZPR, 

wyznaczać ideologiczne cele i reaktywować tradycyjnego wroga systemu – 

Kościół. Szczególną rolę przypisywano aktywizacji na odcinku wychowania 

młodzieży, nakazując: „Przeciwdziałać próbom episkopatu polskiego, 

duszpasterzy młodzieżowych, zmierzających poprzez ośrodki duszpasterstwa, 

tzw. ruch oazowy, Sodalicje Mariańskie i inne formy pracy z młodzieżą, do 

nasilenia procesu klerykalizacji młodzieży, upowszechniania wśród niej wrogich 

kierunków politycznych; nie dopuścić do przekształcenia istniejących i tworzenia 

nowych organizacji dla klerykalizacji młodzieży”. Dalej postulowano 

„opracować kompleksowy program laicyzacji życia społecznego z 

uwzględnieniem upowszechniania i wzbogacania świeckiej obyczajowości i 

                                                      
14

  Represje wobec biskupów opisane szerzej [w:] Niezłomni. Niegdy przeciw Bogu. 

Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, pod red. J. Marackiego i F. 

Musiała, Warszawa – Kraków 2007, jak również [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec 

kurii biskupich w Polsce, pod red. A. Dziuroka, Warszawa 2009. 
15

  R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 

1944–1990, Kraków 2007, s. 304–305. 
16

  G. Majchrzak, J. Żaryn, op. cit., Biuletyn IPN 2004, nr 10, s. 49–53. 
17

  Ks. T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie diecezji krakowskiej, 

Kraków 2007, s. 23. 
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obrzędowości”
18

. Ponadto w grudniu 1985 r. pojawiło się w planie żądanie 

wprowadzenia w szkołach średnich przedmiotu „Problemy Religioznawstwa”, 

który stał się punktem sporu między duchownymi a władzą. Władze 

przewidywały więc: wprowadzenie nadzoru nad katechizacją, przeciwstawianie 

się poczynaniom politycznym Kościoła i co się z tym wiąże opracowanie 

systemu działań wobec politycznie wojujących księży, dyscyplinowanie 

duchownych poprzez stosowanie elastycznej polityki podatkowej, ulg, 

przydziałów towarów i materiałów deficytowych, zezwoleń wydawniczych, 

przeciwdziałanie nadużywaniu miejsc kultu i symboli religijnych itp., co 

oznaczało kontynuowanie ostrej walki z Kościołem katolickim
19

. 
W ramach na nowo podjętej laicyzacji przystąpiono już w 1983 r. do 

akcji usuwania krzyży z sal lekcyjnych, zawieszonych na fali sierpnia 1980. W 

dwóch szkołach doszło do dramatycznej ich obrony. Mianowicie w Miętnem 

koło Garwolina, w Zespole Szkół Rolniczych, krzyże zdjęto w listopadzie 1983 r. 

Negocjacje młodzieży z dyrekcją i władzami wojewódzkimi nie rozwiązły sporu. 

Po feriach 1984 r. rodzice zawiesili krzyże, które następnego dnia usunięto po raz 

kolejny, po czym młodzież ponownie je zawiesiła. 6 marca 1984 r. Rada 

Pedagogiczna uchwaliła zawieszenie zajęć, a uczniowie rozpoczęli strajk 

okupacyjny w budynku szkoły. W wyniku mediacji biskupa siedleckiego 7 

kwietnia zawarto kompromis, który ostatecznie pozostawił jeden krzyż w 

szkolnej bibliotece i w ten sposób zakończył trwający blisko 5 miesięcy konflikt. 

Warto jednak wspomnieć, iż wadze państwowe nie do końca wykazały swoją 

pojednawczą wolę wobec protestujących. Wbrew uzgodnieniom wyciągnięto 

bowiem konsekwencje wobec kadry pedagogicznej. Do drugiej poważnej batalii 

o krzyże doszło we Włoszczowej. Sytuacja wyglądała podobnie do wyżej 

opisanej i dopiero interwencja biskupa M. Jaworskiego, ordynariusza 

kieleckiego, zakończyła okupację budynku. Natomiast władze represjonowały 

organizatorów i uczniów, a miejscowych wikariuszy skazano na 1 rok i 3 lata z 

zawieszeniem oraz karę grzywny. Wieszanie i obrona krzyży odbywały się 

niemalże na terenie całej Polski, o czym donosił Wydział Informacyjny przy KC 

PZPR
20

. 
Innym obszarem zainteresowania grupy specjalnej „D” były coroczne 

pielgrzymki na Jasną Górę. Przykładowo dezorganizowano transport, m.in. 

poprzez przebijanie opon samochodów, dokonywano kradzieży dowodów 

osobistych, zanieczyszczano śpiwory pątników, rozpowszechniano pornografię, 

podtruwano pojemniki z napojami czy też za pomocą środków odurzających 

                                                      
18

  J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 537–538. 
19

  A. A. Anusz, Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w 

Polsce (1944–1994), Warszawa 1994, s. 234–235. 
20

  J. Żaryn, Miętne- współczesna Września (grudzień 1983– kwiecień 1984), Biuletyn 

IPN 2009, nr 5–6, s. 43–46; Walka o krzyże Miętne- Włoszczowa 1984, pod red. T. 

Krawczaka i C. Wilanowskiego, Warszawa 2004. 
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próbowano eliminować z pielgrzymek osoby uznane za szczególnie 

niebezpieczne. W sierpniu 1982 r. zorganizowano nawet specjalną grupę 

przestępczą dokonującą w Częstochowie pobić i zniszczeń
21

. 
Zadania specjalne Departamentu IV nie ograniczały się tylko do osób 

duchownych. Inwigilacja dotyczyła również ludzi powiązanych w jakiś sposób z 

Kościołem. Dla przykładu w Lublinie, w okresie stanu wojennego, ukazywał się 

kwartalnik opozycyjny o nazwie „Spotkania”, prowadzony przez Janusza 

Krupskiego, doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W dniu 25 

stycznia 1983 r. został on zatrzymany przez trzech mężczyzn, wśród których 

rozpoznał znanego mu z Lublina pracownika Służby Bezpieczeństwa. Następnie 

samochodem został wywieziony poza Warszawę do Puszczy Kampinowskiej, 

gdzie kazano mu się rozebrać i położyć na ziemię, po czym oblano płynem 

żrąco-cuchnącym i pozostawiono w lesie, w wyniku czego doznał on oparzeń I i 

II stopnia
22

. 
Do innych działań tej spec. grupy należało wydawanie materiałów 

szkalujących wybranych kapłanów. Takie kroki podjęto m.in. wobec ks. Henryka 

Jankowskiego z Gdańska. Początkowo ukazał się w 1983 r., w „Głosie 

Wybrzeża” artykuł „Czerwona Rzodkiewka”, atakujący księdza i jego rodzinę. 

Następnie funkcjonariusze MSW napisali listy solidaryzujące się z autorem 

tekstu, które ogłoszone zostały w kolejnym numerze. Równocześnie nagrywano 

wszystkie kazania ks. Jankowskiego, które posłużyły jako materiał 

kompromitujący i służący do wszczęcia postępowania. Duchownego oskarżono o 

szpiegostwo, wystąpienia antypaństwowe, zorganizowanie kącika 

solidarnościowego w kościele oraz dekorowanie Grobu Pańskiego 

prowokacyjnymi symbolami. Ks. Jankowskiego także wielokrotnie 

przesłuchiwano. Śledztwo umorzono dopiero w lipcu 1984 r. na mocy amnestii. 

Praca funkcjonariuszy miała prawdopodobnie przygotować grunt pod jego 

aresztowanie
23

. 
Informacja o działalności komórek „D” pionu IV byłej Służby 

Bezpieczeństwa przytacza kolejne bezprawne akcje skierowane w Kościół 

katolicki w Polsce. Przykładowo dla pobudzenia i podtrzymania ruchu 

kontestatorskiego w łonie Kościoła rzymskokatolickiego rozszerzono na cały kraj 

zasięg pisma pt. „Ancora”, związanego z istnieniem „polskiego centrum odnowy 

soborowej”. Pismo to miało przyczynić się do tworzenia kontestatorskich grup 

terenowych i szerzenia dywersji w Kościele katolickim. Ważną rolę miały 

odegrać przede wszystkim specyficznie dobrana tematyka artykułów, a także 

funkcjonowanie pisma pod całkowitą kontrolą MSW
24

. 
                                                      
21

  Informacja o działalności komórek „D” pionu IV byłej Służby Bezpieczeństwa, 

Biuletyn IPN 2003, nr 1, s. 47–48. 
22

  Tamże, s. 48. 
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  J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 546–547. 
24

  Informacja o działalności komórek „D” …, op. cit., s. 48. 
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Działania pionu IV, a szczególnie grupy „D”, były daleko posunięte, 

często wykraczając ponad ustanowione prawo i przybierające charakter czynów 

kryminalnych. Niestety, co uwzględnił również wspomniany Raport Jana Rokity, 

zniszczenie większości materiałów operacyjnych całego Departamentu IV nie 

pozwala na jednoznaczne udokumentowanie wszystkich zadań, które były 

nałożone na jego funkcjonariuszy. Materiały zebrane przez twórców tegoż 

raportu pozwoliły jednak na opracowanie zakresu zadań postawionych przed 

grupami specjalnymi. Wśród nich możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje. Po 

pierwsze były to działania dezintegracyjne i dezinformacyjne, których celem 

było sabotowanie środowiska kościelnego. Zaliczymy tu np.: anonimy szkalujące 

osoby ze środowiska kościelnego, podsycanie antagonizmów za pośrednictwem 

tajnych współpracowników, publikacje specjalnych pism kontrolowanych przez 

MSW („Ancora”), kolportaż ulotek, plakatów itp., fałszowanie materiałów 

pamiętnikarskich celem szkalowania osób w nich występujących. Na podstawie 

konkretnych przykładów, w Raporcie Rokity stwierdzono, że komórki „D” 

realizowały zadania które miały na celu pogłębianie tendencji odśrodkowych 

wśród duchowieństwa, osłabianie autorytetu czołowych przedstawicieli 

hierarchii, rozpowszechnianie wśród kleru i aktywu działaczy świeckich 

wiadomości spreparowanych w celu wywołania krytyki pracy Episkopatu, 

wykorzystywanie osób występujących ze stanu duchownego i seminariów do 

kompromitowania stosunków panujących w Kościele, inspirowanie i pogłębianie 

różnic i konfliktów między zakonami. Natomiast drugi rodzaj aktywności 

stanowiły tzw. działania specjalne mające charakter czynów przestępczych. Do 

nich zaliczyć można: pobicia, uszkodzenia mienia, uprowadzenia, groźby 

bezprawne, odurzenia, napady na mieszkania, podpalenia, jak również 

zabójstwa
25

. 
Szczególnie tragicznie zapisały się zabójstwa popełnione przez 

funkcjonariuszy SB. Wśród niewyjaśnionych zgonów, jednak z dużą dozą 

prawdopodobieństwa, że zbrodnie te zostały popełnione przez bezpiekę, znalazło 

się 7 przypadków śmierci osób duchownych. Wyjątek stanowi tylko morderstwo 

ks. Jerzego Popiełuszki, którego bezpośredni sprawcy zostali wprawdzie 

pociągnięci do odpowiedzialności, jednak nie wszystkie okoliczności zabójstwa, 

zwłaszcza jego mocodawcy, zostały wyjaśnione. Oprócz ks. Jerzego śmierć 

ponieśli: ks. Stefan Niedzielak, ks. Sylwester Zych, ks. Stanisław Suchowolec, 

ks. Stanisław Palimąka, ks. Antoni Kij, ks. Stanisław Kowalczyk
26

. 
Wątek prowokacji przypomniały przede wszystkim zgony księży w 1989 

r., a mianowicie Stefana Niedzielaka (1914–1989), Stanisława Suchowolca 

(1958–1989) i Sylwestra Zycha (1950–1989). Ks. Niedzielak oraz ks. 

Suchowolec zginęli z podobnych przyczyn co ks. Popiełuszko, to znaczy „za 
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  Raport Rokity, op. cit., s. 167, 170–171. 
26

  Tamże, s. 164. 
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dużo” mówili. S. Niedzielak był kapłanem archidiecezji warszawskiej, 

historycznym kapelanem Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, 

członkiem Wolności i Niezawisłości, działał na rzecz upamiętnienia poległych na 

Wschodzie, m.in. na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Został 

zamordowany po uprzednich torturach 20 stycznia 1989 r. na plebani kościoła 

św. Karola Boromeusza. W czasie śledztwa próbowano wykazać, że przyczyną 

śmierci był alkohol. Podobny schemat prowokacji powtórzył się wraz ze zgonem 

ks. S. Suchowolca, kapłana diecezji białostockiej, kapelana Konfederacji Polski 

Niepodległej (KPN), propagatora kultu ks. Popiełuszki. Początkowo prowadzono 

różnego rodzaju akcje zaczepne, mające na celu uciszenie księdza, np. spalono 

kamienicę jego rodziców, rzucono kamieniem w przednią szybę pędzącego 

samochodu, którym jechał kapłan, był też wielokrotnie bity, przysyłano do niego 

anonimy z pogróżkami. Zginął 30 stycznia 1989 r. w swoim mieszkaniu, w wielu 

31 lat, najprawdopodobniej w wyniku zaczadzenia po wcześniejszym 

podpaleniu. Podobnie układają się losy ks. S. Zycha, kapłana archidiecezji 

warszawskiej. W latach 1982–1986 był więziony za rzekomą pomoc w 

zabójstwie przez studentów funkcjonariusza milicji. Po odzyskaniu wolności 

został kapelanem KPN, współpracując z ks. Suchowolcem. Był jednym z 

założycieli tajnego Chrześcijańsko-Patriotycznego Instytutu im. ks. Jerzego 

Popiełuszki. W 1987 r., w obliczu zagrożenia życia przez aparat bezpieczeństwa 

sporządził testament. Zamordowany został 11 lipca 1989 r., a w komunikacie 

prokuratury zasugerowano, że był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności. 

Identycznie przedstawiają się okoliczności śmierci w sprawach ks. S. 

Kowalczyka (1935–1983) oraz ks. S. Palimąki (1933–1985). Ks. Kowalczyk, 

dominikanin z Poznania, był cenionym duszpasterzem akademickim, kapelanem 

strajkującej młodzieży w 1981 r. Podobnie jak ks. Popiełuszko celebrował msze 

święte za ojczyznę oraz pomagał internowanym. Został śmiertelnie ranny 17 

kwietnia 1983 r. w tajemniczym wypadku, uderzając na równej drodze 

samochodem w drzewo we wsi Wydartowo koło Mogilna, po czym zmarł 8 maja 

tegoż roku. Ks. Palimąka, duszpasterz diecezji kieleckiej, szykanowany i 

inwigilowany był już od 1966 r. Zginął 27 lutego 1985 r. przygnieciony własnym 

samochodem pod garażem probostwa w Klimontowie
27

. 
Natomiast wiele niejasności i niedomówień istnieje w dalszym ciągu w 

sprawie śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Spośród licznych dywagacji na ten 

temat najbardziej zbliżoną do prawdy wydaje się hipoteza prof. Wojciecha 

Polaka, według której ksiądz Popiełuszko miał zostać przede wszystkim 

nastraszony, by stonować swą niezłomną działalność duszpasterską. Jednak w 

czasie „nakłaniania” nie przeżył tortur. Zdaniem W. Polaka „gdyby porywacze 

chcieli od początku zabić księdza, to zgodnie z esbeckimi (i kagiebowskimi) 

                                                      
27

  J. Żurek, Nie tylko ksiądz Popiełuszko, Biuletyn IPN 2009, nr 5–6, s. 145–147. Zob. 

także Niezłomni ludzie Kościoła: sylwetki, pod red. J. Żaryna, Kraków 2011. 
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zasadami zamordowaliby także świadka koronnego, czyli jego kierowcę. Widać 

nie chodziło o zabicie, a jedynie zastraszenie”. Poza tym musiano zdawać sobie 

sprawę, że śmierć osoby niezwykle charyzmatycznej, znanej całemu 

społeczeństwu, mogła pociągnąć za sobą niepokoje społeczne i zaognienie i tak 

mocno skomplikowanej sytuacji w kraju
28

. 
Praktyka operacyjna rozbudowanego Departamentu IV skutkowała więc 

różnego rodzaju represjami. Ryszard Gryz stwierdza, że w ostatniej dekadzie 

istnienia PRL zabiegi dezinformacyjne, dezintegracyjne i specjalne 

doprowadzono do swoistej perfekcji, a sam Kościół w całym okresie Polski 

Ludowej nie był tak mocno inwigilowany jak właśnie w latach 

osiemdziesiątych
29

. 
W inwigilacji duchowieństwa wykorzystywano techniczne środki 

operacyjne. Zaliczyć do nich należy podsłuchy (pokojowe, telefoniczne), 

podglądy i kontrolę korespondencji. Technikę operacyjną stosowano w obiektach 

stałych w stosunku do ludzi pełniących funkcje kierownicze w Kościele. Byli 

wśród nich: biskupi, prowincjałowie, ważniejsi świecy działacze katoliccy. 

Wszystkie telefony duchownych na krócej lub na dłużej posiadały podsłuch SB, 

przy czym na stałe były one zainstalowane w kuriach. Gdzie to było możliwe 

zakładano też podsłuchy pokojowe, np. w czasie remontów budynków czy 

tajnych wejść bezpieki podczas nieobecności domowników. Podobnie wszelka 

korespondencja wpływająca do instytucji kościelnych i organizacji katolickich 

bądź wypływająca z nich, była kontrolowana przez funkcjonariuszy bezpieki 

wykorzystujących tajne służby na pocztach. Wiele cennych wiadomości 

dostarczała również Milicja Obywatelska, która była zobowiązana do współpracy 

z bezpieką. Inną, jednak bardzo pracochłonną, metodą zbierania informacji były 

prace badawczo-analityczne nad kierunkami, formami i metodami działań 

Kościoła i opozycji oraz ich rozwojem strukturalno-kadrowym
30

. 
Z punktu widzenia aparatu bezpieczeństwa każdy ksiądz, zakonnik czy 
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  W. Polak, Wątpliwości dotyczące okoliczności śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, [w:] 

Kościół w obliczu totalitaryzmów, pod red. W. Polaka i in., Toruń 2010, s. 28–37. 
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  A. Dudek, R. Gryz, op. cit., s. 417–420. 
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nawet najmniejsza struktura kościelna stanowiły zagrożenie. Często zdarzało się, 

że ważne i kluczowe informacje nie docierały do resortu lub umykały uwadze 

funkcjonariuszy, bądź były źle interpretowane, dlatego już wiosną 1963 r. 

zredagowano tezy o obowiązku „pogłębionej i zindywidualizowanej” kontroli 

duchowieństwa. W resortowych wytycznych napisano: „Zważywszy na to, że 

każdy ksiądz jest nosicielem obcej nam ideologii, na każdego księdza 

świeckiego, księdza zakonnego, alumna seminarium świeckiego i zakonnego 

założyć „teczkę ewidencji operacyjnej na księdza”. Tezy te nałożyły na 

funkcjonariuszy nowe rozwiązania dokumentacyjne, organizacyjne i formalne 

związane z kontrolą przez SB duchowieństwa. W założeniu prowadzenie teczek 

miało służyć zorganizowanej pracy zapewniającej skuteczną neutralizację 

antysocjalistycznej działalności kleru na terenie parafii. Tworząc Teczkę 

Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) bezpieka nie miała ograniczać się do 

biernego gromadzenia informacji, przede wszystkim konieczna była z ich strony 

inicjatywa wykorzystania tych wiadomości do kompromitowania niewygodnych 

przedstawicieli Kościoła, pogłębiania nieufności w stosunku do kurii, stwarzania 

kłopotów kadrowych biskupom. Tak więc w teczkach gromadzone były 

wszystkie materiały dotyczące danego księdza oraz jego działalności i co 

najważniejsze tworzone były one do schyłku istnienia PRL. Teczki ewidencji 

operacyjnej na księdza zakładano dla wszystkich biskupów, księży, zakonników, 

alumnów oraz świeckich. Dla przykładu Prymas Wyszyński w ewidencji 

figurował pod nr 33 331, kardynał Macharski miał numer 27 300, a szczególnie 

znienawidzony przez władze arcybiskup Tokarczuk występował pod nr 22 265
31

. 
W pracy Departamentu IV MSW zasadnicze znaczenie miały osobowe 

źródła informacji, którymi byli agenci zwani również tajnymi 

współpracownikami (TW). Nie zastąpiły ich techniczne środki operacyjne 

(podsłuchy, poglądy i kontrola korespondencji), kontakty obywatelskie i prace 

badawczo-analityczne zmierzające do poznania kierunków i metod działalności 

Kościoła katolickiego. Liczba agentów wśród duchowieństwa systematycznie 

wzrastała
32

. Werbunek posiadał dwa zasadnicze znaczenia. Po pierwsze oznaczał 

cały proces związany z zaangażowaniem jakiejś osoby do „tajnej współpracy”. 

Obejmował zatem dobór kandydata na TW, jego „opracowanie” oraz 

przeprowadzenie „pozyskania właściwego”, czyli „rozmowy werbunkowej”. Po 

drugie werbunek odnosił się do samej rozmowy, w trakcie której „pozyskiwano” 

daną osobę do „współpracy”. Werbunku można było dokonać w wyniku szantażu 

przy wykorzystaniu materiałów obciążających lub kompromitujących bądź w 

konsekwencji dobrowolnej zgody, przy czym była ona często efektem 
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wcześniejszej długotrwałej manipulacji psychicznej, bądź w zamian za korzyści 

zwane zainteresowaniem materialnym lub będące konsekwencją lojalnego 

stosunku do PRL tzw. uczucia patriotyczne, nazywane czasem pobudkami 

ideowymi. 
Lata 80. stały się okresem wielkiego werbunku agentów wśród 

duchowieństwa i świeckich. Już w pierwszych dniach stanu wojennego 

prowadzono rozmowy ostrzegawcze, które potem przekształcały się w 

agenturę
33

. Nie rzadko odwoływano się do owych emocji patriotycznych, które 

rzekomo miały uchronić kraj przez rozlewem krwi. Początkowo starano się 

rozmawiać na tematy neutralne, pytać o postawę i zdanie biskupa czy dziekana. 

Nie omijano uroczystości parafialnych, rocznic itp., wszystko po to, aby zyskać 

życzliwość i zaufanie księdza. Chodziło o stworzenie sieci prywatnych 

kontaktów, które w pewnym momencie miały stać się kontaktami operacyjnymi. 

Gdy dany ksiądz był gotowy do współpracy, prowadzony był nieoficjalnie, ale 

następowała już jego rejestracja jako TW, jednak nie dochodziło jeszcze do 

podpisania formalnego zobowiązania. Następnie przydzielano pseudonim oraz 

oswajano z nim zwerbowanego agenta. Zdarzało się, że pseudonimy wymyślane 

były przez samych agentów. Ostatnia faza to podpisanie formalnego 

zobowiązania do współpracy. Następowało to kiedy bezpieka wiedziała, że 

ksiądz nie odmówi. Bywało, że duchowny nie podpisywał zobowiązania, mimo 

że godził się na współpracę. Miał jednak pełną świadomość, że jest tajnym 

współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Ważnym elementem było 

pokwitowanie odbioru pieniędzy
34

. 
Departament IV zbierał materiały dokumentacyjne i informował swoich 

zwierzchników o wrogich wystąpieniach kleru. Bezpieka próbowała pozyskać co 

najmniej jedno źródło informacji w dekanacie i kurii diecezjalnej. Werbowano 

kleryków seminarium, jak też świeckich i duchownych związanych z uczelniami 

katolickimi. Dokładnych wyliczeń dokonał Jan Żaryn. Mianowicie w 1982 r. SB 

wszystkich pionów zarejestrowała 13 707 nowych TW, co stanowiło wzrost o 

ponad 100% w porównaniu z rokiem 1981, w którym zwerbowano 6711 

agentów. Tylko w Departamencie IV pozyskano w ten sposób 3 tys. osób. W 

skali całej SB, na dzień 31 XII 1982 r., do jej dyspozycji było 45 486 agentów (w 

1981 r. – 32 265), natomiast w pionie IV 13 038 (w 1981 r. – 9799). W 1984 r. 

liczba tajnych współpracowników wszystkich departamentów wynosiła już 69 

661 osób i wzrosła o ponad 25 % w porównaniu z rokiem 1983. W pionie IV 

liczba agentów wzrosła o 18,8% i wynosiła 18 269. Po zabójstwie ks. 

Popiełuszki zaczęło spadać zaufanie tajnych współpracowników do SB. 

                                                      
33

  Więcej na temat szeroko pojętej agentury zob. Wokół teczek bezpieki – zagadnienia 

metodologiczno-źródłoznawcze, pod red. F. Musiała, Kraków 2006. 
34

  A. Grajewski, Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie 

Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją, Poznań 1999, s. 207–208. 



 182 

Wpłynęło to na coraz częstsze odmowy dalszej współpracy i spowodowało 

obniżanie się liczby agentów pionu IV
35

. 
W grudniu 1989 r. likwidując Departament IV rozpoczęto masową 

likwidację teczek księży za zgodą dyrektora pionu IV gen. bryg. T. Szczygła. 

Wyrejestrowano i zniszczono teczki ewidencji operacyjnej księży, jak również 

teczki pracy i sprawy obiektowe. Zachowały się natomiast karty zobowiązań i 

karty rejestracyjne. Gen. Szczygieł oceniając zmiany proponował „odstąpić od 

zakładania i powadzenia teczek ewidencji operacyjnej na księży, a dotychczas 

prowadzone teczki wyrejestrować z ewidencji zgodnie z obowiązującą procedurą 

i zniszczyć łącznie ze złożonymi w archiwum”. Na jego rozkaz zniszczono 

oprócz teczek inne dokumenty gromadzone w Departamencie IV, m.in. materiały 

szkodzące Kościołowi. Pozostaje więc otwartą kwestia jak bardzo rozbudowana 

była agentura wśród duchownych. Dodatkową trudność powoduje fakt, że część 

duchownych współpracujących z bezpieką w ogóle nie była ewidencjonowana, 

co utrudnia zadanie poznania prawdy na temat agenturalnej przeszłości ludzi 

Kościoła. Jak ocenił jeden z funkcjonariuszy MSW „zniszczenie teczek IV 

Departamentu było właściwie przysługą, jaką SB oddało Kościołowi, bo co by 

się stało, gdyby ujawniono ilu księży współpracowało. Z drugiej strony szef 

wywiadu i kontrwywiadu gen. dyw. Władysław Pożoga stwierdził, że 

„pracownicy czwórki mieli olbrzymie kłopoty z werbowaniem kandydatów”
36

. 

Zatem więc temat ten pozostaje wciąż nierozstrzygnięty, chociaż nie ulega 

wątpliwości, że agentura stanowiła jeden z najważniejszych elementów 

taktycznych władzy w walce z Kościołem. 
Od połowy lat 80. zaczęła ona stopniowo wycofywać się z polityki 

agresywnej ateizacji, co Kościół przyjmował z zadowoleniem. Badacz 

„reglamentowanej rewolucji” Antoni Dudek stwierdził: „Około 1987 r. władze 

rozpoczęły tworzenie planu kontrolowanej transformacji systemu. Wznowiono 

dyskusje na temat ustawy, a także konwencji, którą miałaby podpisać PRL z 

Stolicą Apostolską. Nastąpiła wyraźna odwilż”
37

. W roku 1986 wybudowano 

prawie 3 tysiące obiektów sakralnych, ukazywała się prasa katolicka w ilości 89 

czasopism, tworzyły się nowe Kluby Inteligencji Katolickiej, Zespół Analiz 

MSW rozważał nawet wyrażenie zgody na zakładanie katolickich związków 

zawodowych, zaś w czasie audiencji u papieża gen. Jaruzelski deklarował 

gotowość dialogu z Kościołem. W raporcie MSW napisano: „Kościół 

obiektywnie stanowi dziś doraźną siłę sojuszniczą władz”
38

. To w 1987 r. gen. 

Jaruzelski w rozmowie z Erichem Honeckerem musiał przyznać się do porażki, 

twierdząc: „Kościół to garb, którego nie można usunąć operacyjnie, z którym 

                                                      
35

  J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 541–542. 
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  A. Grajewski, op. cit., s. 218–223. 
37

  Rozmowy Biuletynu: o metodach walki z Kościołem katolickim przez peerelowskie 

Służby Bezpieczeństwa…, op. cit., s. 14. 
38

  R. Terlecki, op. cit., s. 317. 
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trzeba żyć. Sądzę, że z medycznego punktu widzenia jest to niewykonalne. 

Próbowaliśmy w kilku momentach zrzucić ten garb, ale to niemożliwe”
39

. 

Jednym z powodów tej porażki była niewątpliwie pamięć o śmierci ks. Jerzego 

Popiełuszki. Z punktu widzenia reżimu morderstwo to stało się „błędem” w 

pracy operacyjnej bezpieki.  
Niezwykle ważną rolę w zmiękczaniu systemu i jego upadku odegrały 

pierwsze pielgrzymki Jana Pawła II, które przypadły właśnie na ostatnią dekadę 

PRL. Jan Paweł II odbył wówczas do Polski trzy pielgrzymki apostolskie. Każda 

z nich była ważnym, jeśli nie przełomowym z punku widzenia historii polskiego 

narodu i Kościoła, wydarzeniem. Pierwsza (1979) przyczyniła się poniekąd do 

powstania „Solidarności”, druga (1983) do złagodzenia kursu władz wobec 

przygniecionego stanem wojennym społeczeństwa, trzecia zaś (1987) utarła 

drogę do odzyskania wolności w 1989 r. Dlatego też władze polityczne, 

administracyjne i aparat bezpieczeństwa, spodziewając się niewygodnych dla 

siebie skutków, każdorazowo skrupulatnie przygotowywali się do wizyt papieża 

w ojczyźnie. Z tego względu reżim, zdezorientowany samym faktem wyboru 

Polaka na Stolicę Apostolską, początkowo był przeciwny jakiejkolwiek wizycie 

Ojca Świętego w Polsce. Ostatecznie jednak nastroje tkwiące w społeczeństwie, 

wzgląd na opinie i relacje z Zachodem oraz posunięcia taktyczne mające na celu 

legitymizację władzy, przeważyły szalę. 

Oczywiście, będąc uzależnionym od ZSRR, musiano brać po uwagę głos 

swego suwerena. Widać to wyraźnie na przykładzie rozmowy w Moskwie 

Edwarda Gierka z Leonidem Breżniewem, w której I sekretarz KC PZPR tak 

uzasadniał stanowisko polskie w sprawie zgody na I pielgrzymkę Jana Pawła II 

do ojczyzny. „Wiadomo Wam, że papież w czerwcu [1979] przybywa do Polski. 

Jest to poważne wydarzenie o charakterze politycznym i nie mamy powodu, by 

się z niego cieszyć. Dlaczego wyraziliśmy zgodę na przyjazd papieża? Jest to 

temat, którym zajmowaliśmy się od lat. Do Polski chciał przybyć Jan XXIII i 

Paweł VI. Odpowiadaliśmy wymijająco /…/ Oczywiście obecny papież to 

groźny przeciwnik ideologiczny i polityczny socjalizmu. /…/ Równocześnie 

braliśmy pod uwagę fakt, że obecny papież jest Polakiem, obywatelem Polski 

Ludowej i trudno odmówić mu prawa do odwiedzenia Ojczyzny. Mogłoby to 

spowodować ostry konflikt z katolicką częścią polskiego społeczeństwa, a także 

silny nacisk ludzi polskiego pochodzenia. /…/ Chcemy więc maksymalnie 

eliminować z treści pobytu papieża elementy klerykalizmu, a przekształcić ją w 

patriotyczną, pokojową manifestację. Cała nasza polityka wobec Kościoła 

zmierza do neutralizowania jego wpływów w społeczeństwie”
40

. Breżniew 
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  G. Majchrzak, J. Żaryn, op. cit., s. 53. 
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  Fragment tez do rozmów Edwarda Gierka z Leonidem Breżniewem przed wizytą w 

Moskwie 12–13 marca 1979 r. oraz Notatka z rozmowy Edwarda Gierka z Leonidem 

Breżniewem w Moskwie 13 marca 1979 r., [w:] Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. 

Dokumenty KC PZPR i MSW, wstęp i oprac. A. Friszke i M. Zaremba, Warszawa 
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zakończył rozmowę słowami: „Róbcie więc, jak uważacie, bylebyście wy i 

wasza partia nie żałowali później”
41

. 
Poszczególnym pielgrzymkom towarzyszyły jednak zakrojone na 

szeroką skalę kompleksowe operacje, mające na celu maksymalne wykorzystanie 

osoby papieża i jego pobytu w kraju. Miały one podbudować prestiż władz PRL 

w świecie i zaprezentować Polskę jako nowoczesny kraj tolerancyjny, lansujący 

pełną swobodę wyznania. Oficjalnie chodziło głównie o bezpieczeństwo papieża 

i wiernych, lecz faktycznie podjęte przedsięwzięcia miały zagwarantować 

władzy wypełnienie jej interesów. Podjęto więc próby ograniczania rozmiarów 

poszczególnych wizyt, wpływania na wypowiedzi i papieskie homilie oraz 

minimalizowania liczby wiernych na uroczystościach. Na przykład w ramach 

operacji o kryptonimie „Zorza II” podczas pielgrzymki w 1987 r. planowano 

„wyselekcjonować i wytypować agenturę”, której zadaniem byłoby dotarcie do 

osoby papieża i jego bezpośredniego otoczenia. Miało to przynieść „możliwość 

kształtowania opinii w tym środowisku oraz wpłynąć na postawę Jana Pawła II w 

sposób bezpośredni lub za pośrednictwem osób trzecich”. Oprócz tego agentura 

miała za zadanie brać udział w imprezach i uroczystościach religijnych z 

udziałem papieża, co dawało możliwość „działania neutralizującego w tłumie w 

warunkach zamieszek i konfliktu oraz przeciwdziałania wrogim politycznie 

inicjatywom”
42

. 
Już sama liczba funkcjonariuszy biorących udział w realizacji misji 

zabezpieczania pobytu głowy Kościoła, wskazuje jak poważnie władza 

traktowała podróże apostolskie. Na przykład SB na kilka miesięcy przed wizyta 

papieża w kraju, rozpoczynała angażowanie do działań rozpoznawczo-

operacyjnych tajnych współpracowników, mających dostęp do hierarchii 

kościelnej oraz grup opozycyjnych. Dokumenty z pielgrzymki w 1983 r. 

wykazywały zaangażowanie aż 62 tys. tajnych współpracowników, którzy 

przekazali informacje o 160 tys. osobach ze środowisk traktowanych jako 

opozycyjne. W ramach akcji „Zorza '83” prowadzono także kontrolę 

korespondencji. Zatrudniono również tłumaczy, którzy kontrolowali dziennikarzy 

zachodnich, zapewniając sobie w ten sposób dopływ informacji o ich pracy. 

Inwigilacją objęto korespondentów zagranicznych, dokonując również tajnych 

rewizji w ich mieszkaniach. Funkcjonariusze SB wmieszani w tłum wiernych 

wskazywali służbom porządkowym osoby do aresztowania, wykonując ponad 3 

tys. zdjęć i nagrywając kilkaset kaset wideo
43

. 

                                                                                                                                    
2005, s. 134, 138–139. 

41
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Kruk, Warszawa – Gdańsk 2008, s. 13. 
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  J. Jachowicz, G. Polak, Pielgrzymka kontrolowana, „Gazeta Wyborcza” nr 563, 21 IV 
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Podobne metody stosowano podczas trzeciej wizyty papieskiej, gdy 

wykorzystano 111 tys. funkcjonariuszy zorganizowanych w związki taktyczne, 

grupy operacyjne i pododdziały antyterrorystyczne. Zatrzymano wówczas 349 

osób. Oceniając sukcesy aparatu Czesław Kiszczak z satysfakcją stwierdził na 

posiedzeniu Biura Politycznego, że „przeciwnik polityczny mimo mobilizacji nie 

osiągnął celów które wyznaczył sobie w związku z wizytą papieża. /…/ Nie 

pomogło ożywienie Wałęsy. Nie doszło do planowanego spotkania papieża z 

działaczami opozycyjnymi /…/, nie zdołano zrealizować przygotowywanej akcji 

poderwania zgromadzonych na uroczystościach tłumów do demonstracji 

antyustrojowych, sprowokowania zajść ulicznych, zmuszenia milicji do użycia 

siły. Fiaskiem zakończyły się też próby masowego kolportażu ulotek czy też 

dokonywania wrogich napisów. /…/ Ekstrema opozycyjna odczuwa wyraźny 

niedosyt z pokłosia wizyty papieża i zajętego przez niego stanowiska. /…/ 

Uważa się w tych kręgach, że „papież niedostatecznie wyraziście zaangażował 

się po stronie sił opozycyjnych”
44

. Wszystkie te poczynania władz stanowiły 

kolejną sferę represyjnych działań wobec Kościoła katolickiego. 
 

*** 

Władze PRL były bardzo dobrze przygotowane go inwigilacji Kościoła i 

poszczególnych duchownych. Świadczyły o tym rozbudowane struktury Służby 

Bezpieczeństwa, wielość metod represyjnych i niekiedy zawziętość 

funkcjonariuszy, co miało doprowadzić do zmarginalizowania Kościoła 

katolickiego w Polsce. Stało się jednak odwrotnie. Duchowieństwo będące 

głosem społeczeństwa i zrzucające na swoje barki część bezprawnej działalności 

komunistów urosło do roli autorytetu. W latach 80. odrodziła się na nowo 

religijność Polaków, do której walnie przyczyniły się papieskie pielgrzymki do 

Ojczyzny Jana Pawła II, zapełniły się seminaria duchowne, a msze święte 

gromadziły tłumy wiernych. Do rangi symbolu urosła batalia młodzieży o krzyże 

i postać niezłomnego księdza Jerzego Popiełuszki, bestialsko zamordowanego 

przez aparat bezpieki. Mimo bezkompromisowej walki, która miała doprowadzić 

do zdeprecjonowania kleru, skutkiem działań władz było wręcz wzmocnienie 

Kościoła. Powstaje wobec tego pytanie dlaczego w latach 80., a zwłaszcza w 

schyłkowym ich okresie, doszło do eskalacji zbrodniczej działalności reżimu 

komunistycznego. Trafną wydaje się ocena Antoniego Dudka, który stwierdził: 

„Lata osiemdziesiąte były paradoksalnie zarówno okresem największego tryumfu 

bezpieki, jak i upokorzenia. Latami triumfu dlatego, że to był okres po czasach 

stalinowskich jej największego rozwoju liczebnego i największego wzrostu 

znaczenia aparatu bezpieczeństwa. Dlatego, że partia, która po 1956 roku jakby 
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  Wystąpienie ministra spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka na posiedzeniu 
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zepchnęła bezpiekę bojąc się jej wpływów do bardzo ograniczonych rozmiarów, 

po powstaniu „Solidarności” i wprowadzeniu stanu wojennego z powrotem 

musiała jakby tę bezpiekę „spuścić z łańcucha”. Dlatego, że była zagrożona, jej 

rządy stały się zagrożone”
45

. Jednak czy rzeczywiście Kościół mógł zagrozić 

aparatowi komunistycznemu. Na pewno nie bezpośrednio doprowadzając do jego 

usunięcia. Niemniej pośrednie działania duchowieństwa były dla niego 

niebezpieczne i stwarzały problemy. Przykładowo wparcie dla robotników i ich 

postulatów, tworzenie warunków dla niezależnej kultury, upominanie się o 

przestrzeganie praw i wolności obywatelskich, a co najważniejsze ogromny 

wpływ na społeczeństwo w zdecydowanej większości katolickie, niewątpliwie w 

sposób pośredni stopniowo przyczyniały się do upadku systemu. 

                                                      
45

  Wypowiedź A. Dudka w filmie dokumentalnym pt.: Bezpieka pretorianie komunizmu, 

reż. B. Łoszewski, rok prod. 2005, cz. 2. 
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ZAMYŚLENIA PEDAGOGA NAD PISMAMI ŚWIĘTEGO 

MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 
 

 

Święty Ojciec Maksymilian Kolbe (1894–1941) w rozwoju swojej wiary 

i życia duchowego nie był wolny od wewnętrznych napięć i zmagań, o czym 

świadczą jego notatki z rekolekcji i medytacji
1
. Wynikało to z tego, że przeżywał 

na serio relację do Pana Boga i stawiał sobie wysokie wymagania
2
. Z 

pedagogicznego punktu widzenia ważne są także jego relacje z najbliższymi 

(listy do rodziny), troska o rozwój zakonu i Kościoła (listy do przełożonych), 

dbałość o rozwój Niepokalanowów i o duchowy wzrost poszczególnych braci 

(listy do braci zakonnych, konferencje). Jego pamiętniki wskazują m.in. na życie 

zakonne, początki Rycerstwa Niepokalanej. Artykuły pisane do „Rycerza 

Niepokalanej”, „Milesa Immaculatae”, a zwłaszcza szkic książki mariologicznej 

ukazują św. Maksymiliana Marię Kolbego jako wybitnego teologa i mistyka
3
.  

Dla potrzeb niniejszego tematu istotne jest zbadanie, w oparciu o wyżej 

wymienione pisma i konferencje, wpływu o. M. Kolbego na wychowanie braci 

zakonnych w Niepokalanowie w latach 1927–1930 i 1936–1941. W tym okresie 

pełnił on funkcję przełożonego klasztoru. 

 

Zarys życia i działalności
4
 

 

                                                      
1
  Pisma, cz. 2, oprac. P. Sotowski, Niepokalanów 2008, s. 7–81. Dwie części Pism o. 

Maksymiliana Kolbego zostały wydane w Niepokalanowie w latach 2007–2008 w 

opracowaniu o. Paulina Sotowskiego. Podstawą ich wydania było pierwsze 

siedmiotomowe wydanie „studyjne” (maszynopis z 1970 r.), przygotowane przez 

grupę franciszkanów pod kierownictwem o. Joachima Romana Bara. Konferencje 

ascetyczne o. Kolbego opracował i zredagował zespół także pod kierunkiem 

wspomnianego o. Bara (Niepokalanów 1990). W skład zespołów redakcyjnych 

wchodził m.in. o. Celestyn Napiórkowski, który objaśnił ważniejsze teksty 

mariologiczne (w wydaniu konferencji) oraz przygotował wspólnie z o. Józefem 

Rosłonem przypisy z zakresu teologii dogmatycznej i Pisma św. (w wydaniu 

„studyjnym” pism). 
2
  G. Bartosik, Słowo wstępne, w: M. M. Kolbe, Pisma, cz. 1, s. 5. 

3
  Zob. tamże, s. 5–6. 

4
  Obszerna literatura dotycząca osoby i dzieła o. Maksymiliana Kolbego została 

przedstawiona m.in. w bibliografii o. Stanisława M. Stója. Zob. tegoż: Bibliografia 

Kolbiana, t. 1–2. Roma 1989. 
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Św. Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli 8 stycznia 

1894 r. w rodzinie tkackiej jako syn Juliusza i Marii z domu Dąbrowskiej. 

Rodzice nadali mu imię Rajmund. Miał rodzeństwo: braci Franciszka (urodzony 

25 czerwca 1892 r.), Józefa (urodzony 29 stycznia 1896 r.) oraz Walentego 

(urodzony 1 grudnia 1897 r.) i Antoniego (19 maja 1900 r.). Dwaj ostatni zmarli 

w dzieciństwie. Wychowywał się w Łodzi, Jutrzkowicach i Pabianicach. 

Wiadomości z zakresu pierwszych klas szkoły elementarnej otrzymał w 

domu
5
. Po przerobieniu materiału z zakresu pierwszej klasy Gimnazjum 

Handlowego w Pabianicach (pomogli mu w tym: miejscowy aptekarz Kotowski i 

ks. Włodzimierz Jakowski), w 1904 r. zdał egzamin i stał się uczniem drugiej 

klasy tegoż Gimnazjum. Następnie, pod wpływem franciszkanina o. Peregryna 

Haczeli, kontynuował naukę u franciszkanów we Lwowie. Wykazywał 

szczególne zdolności do nauk matematyczno-przyrodniczych oraz odznaczał się 

wyjątkową pobożnością. Dnia 4 września 1910 r. rozpoczął nowicjat przyjmując 

habit i nowe imię – Maksymilian. Rok później złożył wymagane śluby zakonne: 

czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Po ukończeniu w 1912 r. szkoły średniej 

przełożeni postanowili wysłać go na dalsze studia do Rzymu. Tam w kaplicy 

Międzynarodowego Kolegium Serafickiego złożył uroczystą profesję zakonną i 

przybrał dodatkowe imię – Maria. 

Studia filozoficzne na Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum” i 

teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury ukończył 

podwójnym doktoratem. Dodatkowo uczęszczał na wykłady z nauk 

matematyczno-przyrodniczych i interesował się mariologią. W czasie studiów 

przebywał w międzynarodowym kolegium ojców franciszkanów przy via S. 

Teodoro. Spotkał tam znakomitych i gruntownie wykształconych wychowawców 

(ojców: Domenico Tovaniego, Luigi Bondiniego, Alessandro Basilego, Stefano 

Ignudiego, Domenique Jaqueta), podobnie jak wcześniej we Lwowie i Krakowie 

ojców: Dionizego Sowiaka i Czesława Kellara. 

Św. Maksymilian Kolbe wraz z sześcioma współbraćmi studentami 

Międzynarodowego Kolegium Franciszkańskiego w Rzymie założył w 

październiku 1917 r. Rycerstwo Niepokalanej. Stowarzyszenie to nazwano po 

łacinie „Militia Immaculatae” (MI), co w okresie międzywojennym w Polsce 

przetłumaczono dosłownie jako „Milicja Niepokalanej”
6
. 

 W końcu lipca 1919 r. M. Kolbe powrócił do Krakowa. Tu rozpoczął 

wykłady z historii Kościoła i przedmiotów filozoficznych w Wyższym 

Seminarium Franciszkańskim. Pełnił także obowiązki duszpasterskie: spowiedź, 

                                                      
5
  Według Leona Dyczewskiego edukację początkową M. Kolbe kończył w klasach 

wyższych czterooddziałowej szkoły Akcyjnego Towarzystwa Pabianickich wyrobów 

Bawełnianych Krusche-Endera. Tenże, Środowisko rodzinne bł. Maksymiliana 

Kolbego, Santa Severa 1979, s. 24.  
6
  Zob. P. Sotowski, Opowieść o św. Maksymilianie. Audycje w Radiu Niepokalanów 

2009–2010, Niepokalanów 2011, s. 53. 
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głoszenie kazań, kapłańska obsługa klasztorów żeńskich. Zajmował się także 

organizacją Rycerstwa Niepokalanej na terenie Polski, najpierw w środowisku 

duchownych franciszkańskich, a następnie wyszedł z propozycją do świeckich. 

Włączenie do Rycerstwa tych ostatnich było wówczas nowością, którą przejęli 

później inni
7
.  

W czerwcu 1920 r. o. M. Kolbe przejął obowiązki mistrza nowicjatu w 

klasztorze franciszkańskim we Lwowie. Jeszcze w sierpniu tegoż roku musiał 

udać się do Zakopanego, gdzie przez osiem miesięcy mieszkał i leczył chorobę 

płuc. W 1921 r. przebywał w klasztorze w Nieszawie. Odbywał też podróże 

związane z posługą kapłańską do Pabianic, Łagiewnik, Zduńskiej Woli i in.  

Dnia 3 listopada 1921 r. wrócił do Krakowa, aby nadal wykładać w 

Seminarium i zajmować się Rycerstwem. Rozpoczął także wydawanie 

czasopisma „Rycerz Niepokalanej”. Pierwszy numer miesięcznika ukazał się w 

styczniu 1922 r.
8
. Do 1939 r. był wydawany w języku polskim, japońskim (od 

1930 r.), włoskim i łacińskim. 

Decyzją przełożonych z dnia 19 października 1922 r. M. Kolbe wraz z 

redakcją „Rycerza Niepokalanej” został przeniesiony do Grodna. Dla 

wydawnictwa zakonnego w Grodnie, mimo kryzysu, zakupił w 1923 r. 

urządzenia i materiały drukarskie. Chociaż był wierny swojemu kierownikowi 

duchowemu przebywającemu w Rzymie (o. Luigi Bondini) obrał sobie 

jednocześnie o. Melchiora Fordona za powiernika i doradcę
9
. 

Dnia 21 listopada 1927 r. klasztor-wydawnictwo kierowane przez o. M. 

Kolbego zostało przeniesione z Grodna do założonego na teresińskich polach pod 

Warszawą Niepokalanowa. W 1929 r. zostało założone przy jego czynnym 

udziale Małe Seminarium Misyjne w Niepokalanowie. 

W sierpniu 1930 r. M. Kolbe udał się na misje do Nagasaki, gdzie ciężko 

pracował pełniąc funkcję redaktora japońskiego „Rycerza” („Seibo no Kishi”), 

misjonarza i organizatora wspólnoty zakonnej oraz wykładowcy w seminarium 

diecezjalnym. Trzy lata później na nim głównie opierało się funkcjonowanie 

studium teologicznego powstałego w japońskim Niepokalanowie, gdyż wykładał 

w nim większość przedmiotów (dogmatyka, Pismo Święte, prawo, historia 

Kościoła). Był także odpowiedzialny za formację japońskich kandydatów do 

zakonu oraz zajmował się w dalszym ciągu redakcją i administracją „Rycerza” 

oraz Rycerstwem Niepokalanej w Japonii, w Polsce i na świecie. 

W listach do gwardiana polskiego Niepokalanowa o. Floriana Koziury 

wyrażał opinie, udzielał wskazówek i instrukcji, dawał zalecenia dotyczące wielu 

spraw, m.in. jak należy wydawać „Rycerzyka Niepokalanej”, który w tym czasie 

                                                      
7
  Opowieść o św. Maksymilianie, s. 85.  

8
  Zob. Od Redakcji, w: Pisma, cz. 2, s. 248. 

9
 Opowieść o św. Maksymilianie, s. 129. W Grodnie został po raz pierwszy wydany pod 

koniec 1924 r. rocznik pod tytułem „Kalendarz Rycerza Niepokalanej”. 
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rodził się w Polsce
10

. Listy natomiast dotyczące „Małego Dziennika” kierował do 

prowincjała o. Anzelma Kubita i redakcji w Niepokalanowie
11

. 

W 1936 r. Kolbe wrócił do Polski. Przyjął też funkcję przełożonego 

Niepokalanowa. Prowadził działalność wychowawczą i publikował swoje 

artykuły dotyczące głównie teologii i duchowości Rycerstwa Niepokalanej w 

niepokalanowskich czasopismach. Pracował nad książką o Najświętszej Maryi 

Pannie Niepokalanej (pracę przerwała wojna). Dzięki niemu 8 grudnia 1938 r. 

Radio Niepokalanów nadało pierwszą audycję. W 1938 r. zaczął także wydawać 

kwartalnik w języku łacińskim pt. „Miles Immaculatae”. W maju 1939 r. odbył 

podróż na Łotwę w sprawie założenia łotewskiego Niepokalanowa, a w sierpniu 

został ponownie wybrany gwardianem polskiego klasztoru-wydawnictwa w 

Niepokalanowie. 

Władze niemieckie aresztowały Maksymiliana Kolbego 19 maja 1939 r. i 

uwolniły 8 grudnia tego roku. Ponownie został aresztowany 17 lutego 1940 r. i 

uwięziony na Pawiaku w Warszawie, gdzie przebywał do 28 maja. Stąd został 

przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu, gdzie był 

maltretowany i bity. W chwilach wytchnienia roztaczał opiekę duszpasterską nad 

chorymi i cierpiącymi współbraćmi. Między 28 lipca i 1 sierpnia 1941 r., w 

odwet za ucieczkę więźnia z bloku, wyznaczono dziesięciu innych więźniów 

skazując ich na śmierć głodową. O. Kolbe dobrowolnie ofiarował swoje życie 

proponując komendantowi obozu, że zastąpi jednego ze skazańców – ojca 

rodziny Franciszka Gajowniczka. Zamknięto go w bunkrze bloku 11 

(oznaczonego wówczas numerem 13), gdzie 14 sierpnia dobito zastrzykiem 

trucizny
12

. Następnego dnia ciało jego spalono w krematorium. 

Papież Paweł VI dnia 17 października 1971 r. ogłosił o. Maksymiliana 

Kolbego błogosławionym wyznawcą, a Jan Paweł II 10 października 1982 r. 

ogłosił go świętym całego Kościoła, nazywając męczennikiem miłości, który w 

sposób szczególny upodobnił się do Chrystusa
13

. 

 

 

                                                      
10

  Zob. Pisma, cz. 1, s. 455, 493, 527, 579, 601, 620. Skierowany do młodzieży 

miesięcznik „Rycerzyk Niepokalanej” zaczął wychodzić od maja 1933 r., a we 

wrześniu 1938 r. zaczęto wydawać przeznaczony dla dzieci miesięcznik „Mały 

Rycerzyk Niepokalanej”.  
11

  Tamże, s. 739, 758–759, 765, 793–794. Por. Opowieść o św. Maksymilianie, s. 203. 

„Mały Dziennik” zaczął się ukazywać od 27 maja 1935 r.  
12

  Chronologia życia św. Maksymiliana Marii Kolbego, w: tamże, s. 27–28. Ostatnie 

miesiące życia o. Kolbego szczegółowo opisała m.in. Patricia Treece. Zob. A Man for 

Others: Maximilian Kolbe Saint of Auschwitz In the Words of Those Who Knew Him, 

New York 1982, s. 120–179. 
13

  S. C. Napiórkowski, Beatyfikacja i kanonizacja o. Maksymiliana, „Lignum Vitaae”, 

2013, nr 14, s. 100, 102. 
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2. Podstawy wychowania 

2.1. Duchowość franciszkańska 

 

Najważniejsze cechy duchowości franciszkańskiej dadzą się sprowadzić 

do kilku podstawowych idei
14

: 1. Bóg jest dobrocią, miłością – jest najwyższym 

dobrem i w Nim jest wszelkie dobro; 2. Najwyższą wartością życia 

chrześcijańskiego i zakonnego jest duch modlitwy będący przeciwieństwem 

ducha ciała, a wyrażający się przede wszystkim w uwielbieniu i dziękczynieniu; 

3. Chrystus jest drogą prowadzącą do Boga, prawdą zaspakajającą w pełni umysł 

i serce oraz prawdziwym życiem w doczesności i wieczności; 4. Niezwykła cześć 

dla Eucharystii i podkreślanie godności kapłaństwa; 5. Pełna łaski Maryja jest 

pośredniczką wszystkich łask Bożych; 6. Synowskie umiłowanie Kościoła 

rzymskokatolickiego.  

 

2.2. Początki pedagogii Maksymiliana Kolbego 

 

Przez pedagogię (gr. paidagogia) należy rozumieć określoną koncepcję 

działań zmierzających do formowania człowieka
15

. Działalność taka 

podejmowana jest przez jednostki, organizacje czy instytucje w oparciu o 

przyjętą antropologię i preferowane wartości, a także przez zastosowanie 

konwencjonalnych, umownych i utrwalonych sposobów kształtowania i 

rozwijania osobowości wychowanków. Obejmuje ona nie tylko aktywność 

wychowawczą i nauczanie, lecz także w pewnym zakresie działalność 

opiekuńczą oraz oddziaływanie socjalizacyjne
16

. Pedagogia zatem to zgodna z 

przekazem ewangelicznym formacja prowadząca do właściwego 

wartościowania
17

, to kształtowanie osobowości wychowanków. W tym 

kontekście słuszne jest stwierdzenie, że historia myśli pedagogicznej pisana jest 

często życiem i dziełami świętych i błogosławionych, że niejednokrotnie oni są 

założycielami wspólnot zakonnych, szkół i ruchów religijnych
18

. 

Odnosi się to w pełni do życia i dzieła św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

On sam uformowany przez wybitnych wyżej wymienionych wychowawców i 

                                                      
14

  H. Lipiński, Podstawowe cechy franciszkanizmu i ich zastosowanie w pedagogice 

franciszkańskiej, w: Franciszkową drogą. Duszpasterskie i ascetyczne materiały o św. 

Franciszku z Asyżu, red. J. Bar, Warszawa 1982, s. 43–44. 
15

  R. Jusiak, Pedagogia franciszkańska, w: J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich 

zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, Kraków 2012, s. 21. 
16

  Tamże. 
17

  E. Walewander, Potrzeba wychowania do wartości, Częstochowa 1998, s. 17. 
18

  A. Rynio, Katolicka myśl pedagogiczna – próba syntezy, w: A. Rynio (red.), 

Pedagogika katolicka – zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999, s. 412. 
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nauczycieli z zakonu św. Franciszka wyznaczył sobie wielkie cele uświęcenia i 

zbawienia człowieka oraz określił środki realizacji tych celów. Zaangażował w to 

dzieło osoby duchowne i ludzi świeckich. 

W latach 1919–1922 Kolbe interesował się zagadnieniem ewangelizacji, 

zwłaszcza za pomocą słowa drukowanego. Napisał ciekawy i dobrze 

udokumentowany referat pod tytułem Akcja Katolicka
19

, w którym dokonał 

analizy sytuacji wydawnictw prasowych i czytelnictwa na początku XX wieku i 

nakreślił główne zadania w tym zakresie dla „Milicji Niepokalanej”. Tekst ten, 

obok Regulaminu życia
20

 i referatu o Rycerstwie Niepokalanej
21

, jest w jakimś 

sensie zapowiedzią programu, który Kolbe całe życie realizował. Program ten 

można streścić w kilku słowach: modlitwa, nauka, praca, cierpienie, pokuta, 

dobry przykład, akcja słowa drukowanego – prasy.  

Uważał, że troska o własną świętość jest fundamentem dla wszelkiej 

innej działalności. Tylko w ten sposób można oddać największą chwałę Bogu 

przez Niepokalaną. Pragnął żyć bez grzechu, wynagradzać zło uczynione i nie 

opuszczać dobra, które można czynić, powiększyć lub „w jakikolwiek sposób się 

do niego przyczynić”
22

. Zalecał spokój o przeszłość.  

W życiu zakonnym podkreślał znaczenie posłuszeństwa rozumianego 

jako objawianie się woli Bożej, będącą równocześnie wolą Niepokalanej. W 

działaniu, będąc bez reszty oddanym Niepokalanej jako Jej narzędzie, należało 

kierować się dyscypliną, spokojem i miłością. Podstawowym warunkiem 

skuteczności każdego działania jest jego rozpoczęcie, przeprowadzenie i 

zakończenie. Zaznaczał, że trzeba zachować porządek, aby działać skutecznie. 

Stanowczo zalecał bezwzględne oddanie się Niepokalanej. Należało jak najlepiej 

realizować wolę Boga i Niepokalanej. Wszystko oddać Maryi: myśli, słowa, 

uczynki, nawet intencje, które niech Ona „zmienia, dodaje, odejmuje, jak Jej się 

podoba”
23

. Maryja jako narzędzie miłosierdzia Bożego nie narusza 

sprawiedliwości, ale wszystko może obrócić tylko na lepsze. To Ona pragnie 

zwycięstwa Boga w człowieku, aby każdy człowiek mógł zostać zbawiony. 

Trzeba Ją w tym naśladować. Stąd ostatecznym celem utworzonego w 1917 r. 

przez M. Kolbego Rycerstwa Niepokalanej była chwała Boża.  

Postawił sobie ambitne zadania. W końcu stwierdził, parafrazując św. 

Pawła (Flp 4, 13): Omnia possum in Eo, qui me per Immaculatam confortat
24

. 

[Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia przez Niepokalaną]. 

                                                      
19

  Pisma, cz. 2, s. 233–236. Przez sformułowanie „Akcja Katolicka” należy rozumieć 

działalność katolicką, zorganizowane działanie, robotę. Nie dotyczy ono organizacji 

kościelnej o tej nazwie. 
20

  Pisma, cz. 2, s. 34–36. 
21

  Tamże, s. 219–225. 
22

  Tamże, s. 35.  
23

  Tamże.  
24

  Tamże.  
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2.2.1. Wychowanie zakonne w Niepokalanowie w latach 1927–1930 

 

W początkowym okresie swojej działalności Maksymilian Kolbe oprócz 

czynności kapłańskich wykonywał wszystkie prace związane z wydawaniem 

miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. W dziele tak pojętej ewangelizacji 

stopniowo zaczęli się pojawiać współpracownicy. Klasztor w Grodnie okazał się 

zbyt mały dla rozwijającego się prężnie wydawnictwa. Dlatego w grudniu 1927 

r. swoją działalność rozpoczął Niepokalanów. Nowy ośrodek znajdował się przy 

stacji Szymanów w połowie linii kolejowej między Warszawą a Łowiczem. Był 

on rozwijany i wykorzystywany dla „nawrócenia i uświęcenia” jak największej 

liczby ludzi
25

. Z czasem stał się największym katolickim klasztorem męskim na 

świecie
26

. Przez swoje pisma oddziaływał na cały kraj. 

M. Kolbe został gwardianem klasztoru oraz mistrzem nowicjatu i 

wychowawcą młodych braci. Uważał Niepokalanów za placówkę misyjną o 

charakterze trochę heroicznym. Według niego zadaniem mieszkających tam 

zakonników było nie tylko bronić wiary, przyczyniać się do zbawienia dusz, ale 

nie pamiętając zupełnie o sobie zdobywać dla Niepokalanej, a za Jej 

pośrednictwem dla Boga – dla Jego jak największej chwały wszystkie dziedziny 

życia i twórczości oraz dopilnować, aby nikt nigdy nie zdołał tego wypaczyć. 

Uważał wszelkiego rodzaju socjalizmy, komunizmy, herezje, ateizmy, masonerie 

za „głupstwa” wywodzące się z grzechów. Zadania powyższe były czymś więcej, 

niż pełnieniem zwykłych obowiązków zakonnych. Kolbe pisał: „Ale jest to 

naprawdę misja i wedle Reguły
27

 nie każdy jest do niej obowiązany ani też 

powołany, chociaż skądinąd mógłby być zakonnikiem bez zarzutu”
28

. 

Niepokalanów bez tego nadzwyczajnego ideału misyjnego stałby się zwyczajną 

placówką zakonno-prasową bez zbytnich aspiracji, chociaż realizującą 

najszlachetniejsze cele.  

Pierwszą wspólnotę w Niepokalanowie tworzyło dwudziestu 

zakonników: dwóch kapłanów i osiemnastu braci zakonnych. Kolbe troszczył się 

o rozwój duchowy swoich pomocników. Kładł nacisk na prostotę życia i radość, 

miłość bliźniego i naśladowanie Maryi Niepokalanej w Jej czystej miłości do 

                                                      
25

  Opowieść o św. Maksymilianie, s. 155. 
26
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Boga. Wszystko dla sprawy Boga, Niepokalanej i drugiego człowieka przez 

całkowite zaufanie Opatrzności Bożej. 

Wraz z upływem czasu wzrastała też liczba mieszkańców klasztoru w 

Niepokalanowie. M. Kolbe jako mistrz nowicjatu przeprowadzał ze swymi 

wychowankami co kwartał skrutynia. Uważał, że można być dobrym 

zakonnikiem tylko wtedy, gdy ma się chęci do pracy nad sobą. Rozmawiał ze 

swymi podopiecznymi, interesował się ich życiem wewnętrznym: trudnościami, 

planami, zapatrywaniami, upodobaniami. W razie potrzeby udzielał cennych rad 

i wskazówek. Podawał przykłady z życia świętych: Najświętszej Maryi Panny, 

Franciszka z Asyżu, Teresy od Dzięciątka Jezus, Gemmy Galgani, Józefa 

Cottolengo. Zachęcał swoich rozmówców do nieustannej pracy nad swoim 

charakterem. Mobilizował ich, żeby nie zrażali się trudnościami w życiu 

duchowym, nie zniechęcali, ale stopniowo zmierzali ku wyższym celom. 

Twierdził, że nie można dostać się do nieba bez krzyża
29

. 

Najskuteczniejsze było wychowywanie innych poprzez dobry przykład. 

Brat Manswet Marczewski wspomina, że zimą 1928 r. o. M. Kolbe zobaczywszy 

go pracującego przy naprawie bramy klasztornej użyczył mu swego swetra. 

Powiedział, że w biurze sweter jest niepotrzebny. Innym razem udzielił mu też 

płaszcza na czas modlitwy w kaplicy
30

. Wykazywał szczególną troskę o zdrowie 

braci uważając, że chorzy i cierpiący są błogosławieństwem dla klasztoru. Często 

ich odwiedzał pytając każdego o samopoczucie, apetyt, potrzeby itp.  

Działał szybko, ale zachowywał wewnętrzny spokój i całkowicie zdawał 

się na wolę Bożą. Bardzo wierzył w Opatrzność. Przedkładał ją ponad ludzką 

roztropność. Szanował poglądy innych, a „wszystkie przeciwności znosił cicho, 

ze łzami, ofiarując je Niepokalanej, swej Matce, a mając pewny grunt ślepego 

posłuszeństwa szedł naprzód, prowadząc dzieło, jakie mu Niepokalana 

powierzyła”
31

. Wyraźnie odpowiadała mu działalność organizacyjna.  

W majowym numerze „Rycerza Niepokalanej” z 1928 r. Maksymilian 

Kolbe zamieścił wezwanie do młodych z powołaniem, aby zgłaszali się do 

Niepokalanowa na braci zakonnych. Ostrzegał jednocześnie przed złudzeniami 

łatwego życia. Wymagał niepodzielnego i szczególnego poświęcenia się na 

zawsze Niepokalanej w modlitwie, pracy i cierpieniu
32

. Zobowiązywały do tego 

śluby zakonne. W listach do kandydatów na braci zakonnych z 10 kwietnia i 11 

maja 1928 r. oraz z 5 i 19 kwietnia 1929 r. podkreślał, że w Niepokalanowie 

wymaga się przede wszystkim szczerej chęci poświęcenia się Panu Bogu i Matce 
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Najświętszej Niepokalanej
33

. Zalecał modlitwy do Niepokalanej w sprawie 

odkrycia, potwierdzenia i umocnienia swojego powołania zakonnego lub innego. 

Polecał wszystkich opiece Maryi. Wyjaśniał, że w Niepokalanowie bracia 

zakonni są potrzebni m.in. do prac przy obsłudze domu, w administracji, zecerni, 

drukarni, introligatorni, elektrowni
34

. Z listu do prowincjała o. Kornela Czupryka 

z 6 lutego 1929 r. wiadomo, że o. Kolbe potrzebował do prac koniecznych blisko 

osiemdziesięciu zakonników
35

. Dłuższe opóźnienie bez ważnej przyczyny 

przyjazdu kandydata na brata zakonnego do klasztoru uznawał za ociąganie się w 

poświęceniu służbie Bożej
36

. Wobec ograniczonej liczby miejsc szansę przyjęcia 

mieli inni zgłaszający się.  

Bliższe wyjaśnienie fenomenu oddania się Bogu przez Maryję 

znajdujemy w kolejnych pismach o. Kolbego. W swoim słowie skierowanym do 

kandydatów na zakonników w październiku 1929 r. podkreślał, że 

najważniejszym warunkiem i istotą życia w Niepokalanowie jest poświęcenie się 

Bogu przez Niepokalaną. Dla o. Kolbego Bóg jest Odkupicielem i Tym, który 

ukochał go odwieczną miłością: „Któż by przypuścić śmiał, – pisał – że Ty o 

Boże Nieskończony, Wieczny, umiłowałeś mnie od wieków i więcej niż od 

wieków, bo odkąd jesteś Bogiem – więc mnie miłowałeś i miłujesz zawsze?”
37

. 

Mocą tej miłości – jak zaznacza – wyprowadził go z nicości do bytu i pozostał w 

Najświętszym Przedziwnym Sakramencie Ołtarza. W swoim hymnie na Jego 

cześć zapisanym w numerze listopadowym „Rycerza” z 1929 r. stwierdził z 

przejęciem: „/…/ przychodzisz do mnie i jednoczysz się ze mną – ściśle, bo pod 

postacią pokarmu… Już teraz Krew Twoja płynie we krwi mojej, dusza Twoja, o 

Boże Wcielony, przenika duszę moją, umacnia ją i karmi…”
38

. Tylko miłość 

Boga i jednoczenie się z Nim w Komunii Świętej doskonali i uświęca. 

Tłumaczył przyszłym zakonnikom, że Pośredniczką w pełnym 

poświęceniu się Bogu jest Maryja Niepokalana. Chodziło o złożenie ofiary z 

siebie, ze swej woli, by „siły, zdrowie i życie całe zużyć w pracy nad zdobyciem 

całego świata i każdej duszy z osobna Niepokalanej, poczynając oczywiście od 

siebie”
39

. Wyjaśniał, że Pan i Bóg przykazał nam stać się dziećmi, aby wejść do 

Królestwa niebieskiego, a dziecku potrzeba matki. Takie jest prawo miłości. 

Modlił się: „Dobroć i miłosierdzie Twoje stwarza nam więc Matkę – uosobienie 

Twej dobroci i Twej miłości bezgranicznej – i pod Krzyżem na Golgocie nam Ją 
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i Jej nam oddaje… I postanawiasz o miłujący nas Boże, by Ona wszystkich łask 

Twoich Szafarką wszechwładną i Pośredniczką była – Jej niczego nie odmówisz, 

jako i Ona również nic nikomu odmówić niezdolna…”
40

. W tym kontekście 

oddanie się w opiekę Maryi, „zdobycie” duszy swojej (czy dusz innych ludzi) dla 

Niej jest naturalnym odruchem serca każdego, kto pragnie pełnego poświęcenia 

się Bogu. Przeszkodą w tym jest grzech oraz brak wiary i zła wola środowisk, 

którym nie zależy na pełnym, integralnym rozwoju osoby ludzkiej. Niektóre 

czasopisma atakowały w 1929 r. „Rycerza” tylko dlatego, że rozgłaszał 

dobrodziejstwa, łaski i cuda zdziałane w życiu ludzi przez Boga za 

wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny
41

. 

M. Kolbe okazywał wyjątkową troskę w sprawie spowiedzi braci 

zakonnych, zwłaszcza przed większymi świętami kościelnymi. Wysyłał w tej 

sprawie listy do klasztoru w Łodzi-Łagiewnikach prosząc o pomoc o. Bronisława 

Strycznego. Dla przykładu w dopisku do listu wysłanego w październiku 1928 r. 

przestrzegał go po przyjacielsku: „Tylko uważaj, byś czasem nie odmówił, bo 

wejdź w moją skórę, a raczej w serca braci”
42

. Nie wyobrażał sobie wychowania 

bez częstej spowiedzi. 

Ważnym punktem programu wychowawczego gwardiana klasztoru 

franciszkańskiego w Niepokalanowie było szczególne świętowanie uroczystości 

związanych z kultem Matki Bożej. W 1928 r. święta Niepokalanego Poczęcia 

poprzedzały rekolekcje, które trwały osiem dni. Była też odprawiana nowenna 

połączona z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
43

.  

Dnia 26 lutego 1930 r. M. Kolbe opuścił Niepokalanów udając się na 

misje do Japonii. 

Należy stwierdzić, że w latach 1927–1930 klasztor w Niepokalanowie 

jako placówka zakonno-prasowa miał też charakter misyjny. W okresie tym 

wzrosła liczba jego mieszkańców, z dwudziestu do ponad stu. O. Maksymilian 

Kolbe troszczył się o rozwój duchowy braci zakonnych – swoich wychowanków. 

Zabiegał o to, aby naśladowali Maryję w Jej czystej miłości do Boga. Wymagał 

od nich całkowitego poświęcenia swojego życia Panu Bogu. Uczył, że najlepszą 

w tym pomocą jest pełne oddanie się w ręce Maryi Niepokalanej. Umożliwiało to 

także służbę drugiemu człowiekowi. Wzbudzał w wychowankach całkowite 

zaufanie Opatrzności Bożej. Jako mistrz nowicjatu przeprowadzał z 

podopiecznymi skrutynia, interesował się ich życiem, zdrowiem, planami, 

poglądami, upodobaniami. Udzielał cennych rad i wskazówek, podawał 

przykłady z życia świętych, zachęcał do wytrwałości. Uczył modlitwy. Sam 

dawał wzór życia i pracy. Ściśle przestrzegał czasu odbywania przez braci 
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zakonnych spowiedzi oraz świętowania uroczystości kościelnych, zwłaszcza 

maryjnych.  

 

2.2.2. Wychowanie zakonne w Niepokalanowie w latach 1936–1941 

 

Po powrocie z Japonii w 1936 r. M. Kolbe ponownie został wybrany 

przez zgromadzenie kapituły prowincjalnej gwardianem i dyrektorem klasztoru-

wydawnictwa w Niepokalanowie. Ten wielki ośrodek apostolstwa przez prasę 

liczył w tym czasie 684 mieszkańców: 9 kapłanów, 470 braci i kandydatów, 37 

nowicjuszy kleryków, 168 internistów Małego Seminarium Misyjnego
44

. Bracia 

zakonni potrzebowali systematycznej formacji i rzetelnego przygotowania nie 

tylko do pracy, lecz także do prowadzenia życia wewnętrznego o specjalnym 

charakterze, gdyż przepełnionego działalnością zewnętrzną.  

Nowy gwardian rozpoczął swoją pracę od wygłaszania częstych 

konferencji ascetycznych, które miały wyraźny charakter formacyjny. W 

pierwszej z nich wygłoszonej zaraz po przybyciu do Niepokalanowa podkreślał, 

że tylko w posłuszeństwie zawarta jest zasługa i istota świętości, że jest ono 

ważniejsze od umartwienia, modlitwy, pracy i odpoczynku
45

. W kolejnym 

wystąpieniu na akademii powitalnej zaznaczył, że to Maryja Niepokalana 

ustanowiła ten klasztor, zgromadziła mieszkańców, którzy dzięki Niej obdarzają 

się wzajemną miłością
46

. Wyjaśniał szerzej to skupienie całej swojej motywacji 

na Maryi Niepokalanej. Przypomniał, że w Starym Testamencie kult Boga 

jedynego nie był jeszcze doskonały. Jezus Chrystus przyszedł, żeby nas odkupić i 

stać się Pośrednikiem modlitw zanoszonych do Boga. Dlatego modlitwy te 

kończą się słowami: „Przez Chrystusa Pana naszego”. Z powodu ułomności 

ludzkich, z wyjątkiem Matki Najświętszej, cześć oddawana Panu Jezusowi jest 

także niedoskonała, skalana i skończona. Zatem niezbędne jest pośrednictwo. 

Kolbe kontynuował swoje rozważania: „Jak Pan Bóg dał nam Pośrednika Jezusa 

Chrystusa, tak Pan Jezus dał nam za Pośredniczkę Niepokalaną. Niepokalana nie 

miała żadnego grzechu, Ona jedna tylko oddaje Panu Jezusowi cześć nieskalaną 

/…/. To, co Maryja daje Panu Jezusowi, jest nieskalane, a Pan Jezus oddaje to 

Bogu Ojcu jako nieskończone. Wtedy ta cześć, którą my oddajemy Panu 

Jezusowi przez Maryję, jest i nieskalana i nieskończona”
47

. Zrozumienie prawd 

wiary umożliwia ufna modlitwa  

Te myśli wstępne dotyczące teologii maryjnej rozwinął w artykule Nasz 

ideał zamieszczonym w „Małym Dzienniku” (nr 176 z 1936 r.). Stwierdził, że 

ideałem jest Niepokalana, ponieważ sama zechciała się nazwać w Lourdes: „Jam 
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jest Niepokalane Poczęcie”
48

. Pisał: „Samemu do Niej się zbliżyć, do Niej się 

upodobnić, pozwolić, by Ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by Ona 

żyła i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy 

do niej należeli bezgranicznie – oto nasz ideał”
49

. Chodziło też o to, żeby 

promieniować na otoczenie, „zdobywać” dla Niej dusze, pogłębiać Jej życie w 

sobie i w duszach innych ludzi. Nazywał Maryję Matką Bożą, Matką Jezusa, 

Matką życia nadprzyrodzonego, Pośredniczką łask, Królową, Władczynią, 

Hetmanką, Pogromicielką szatana
50

. Te godności i przywileje nie wynikały z 

Niej samej, ale były udziałem w przymiotach Jezusa Chrystusa, który sam jeden 

jest Panem i Zbawicielem (por. J 10, 9). 

Maryja Niepokalana była dla niego „Ideałem”, ale w jego ujęciu nie 

zagrażało to obniżeniem kultu Bożego i motywacji głównej, aby ludzi 

doprowadzić do życia wiecznego, które od stworzenia świata Bóg dla nich 

zaplanował
51

. W powyższej konferencji wyraźnie wyjaśnił, że głównym celem 

działalności misyjnej Niepokalanowa, a także pośrednictwa w tym dziele 

Niepokalanej jest oddanie jak największej chwały samemu Bogu. 

Św. Maksymilian Maria Kolbe był w Niepokalanowie bardzo zajęty. 

Przed południem przyjmował w różnych sprawach braci. Po południu sam ich 

odwiedzał w miejscach pracy, modlitwy i odpoczynku
52

. Każdy mógł mu zgłosić 

swoje uwagi i propozycje oraz miał okazję do wypowiadania się. Przedstawione 

sobie propozycje wykorzystywał nie tylko dla usprawnienia pracy w 

poszczególnych działach, lecz dla rozwoju całego ośrodka. Odwiedzając i 

obserwując braci starał się odkryć ich szczególne uzdolnienia. Odkrył np. 

uzdolnienia malarskie br. Konrada Zająca oraz talent rzeźbiarski br. Maurycego 

Kowalewskiego
53

. Pozwolił im rozwijać swoje zdolności. 

Poprzez wygłaszane konferencje kierował do wspólnoty pouczenia w 

sprawie zgorszeń przeciwko szóstemu przykazaniu. Występował przeciwko 

obmowom i oszczerstwom
54

. W każdym położeniu zalecał współbraciom pogodę 

ducha, zadowolenie, a także radość z dobrze pełnionego obowiązku
55

. 
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Interesowała go organizacja pracy zbiorowej w klasztorze. Ożywił 

nawiązaną przez swojego poprzednika, o. Floriana Koziurę, współpracę z 

warszawskim Instytutem Organizacji Pracy (zał. 1925 r.). Owocem tego były 

jego Wewnętrzne przepisy Niepokalanowa
56

 ogłoszone 12 września 1936 r. oraz 

Organizacja Niepokalanowa
57

 – opracowanie podpisane przez Kolbego 8 

grudnia tegoż roku. Znalazły się tam przepisy ogólne dotyczące organizacji 

klasztoru oraz ustalenia regulujące sposób proponowania nowych rozwiązań i 

wniosków (projektów) przez poszczególne działy lub osoby. Określone zostały 

też normy związane z podejmowaniem decyzji i procesem ich wykonania. Była 

to udana próba zastosowania nowoczesnej teorii organizacji pracy w praktyce.  

Praca w klasztorze przebiegała w systemie zmianowym. Dla przykładu 

plan zajęć w ciągu całego dnia jednej grupy braci zakonnych wyglądał 

następująco: po godzinie piątej wstawanie; o 5.30 rozmyślanie w kaplicy, 

półgodzinna modlitwa w milczeniu, Msza św. z Komunią i pacierze; o 7.30 

śniadanie (w milczeniu), uporządkowanie siennika; od 8 do 11.55 praca z 

piętnastominutową przerwą na rekreację; od 11.55 mycie rąk i krótka adoracja 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy; o 12.00 obiad, modlitwy w kaplicy i 

rekreacja; o 13.30 półgodzinny wykład religijny w formie pogawędki; od 14 do 

18.30 praca; o 18.30 kolacja, druga medytacja półgodzinna i jedna godzina 

rekreacji; o 21.00 gaszenie świateł i sen.  

W sumie osiem i pół godziny przypadało na pracę oraz trzy i pół godziny 

na modlitwę. Równe osiem godzin przeznaczało się na sen. W niedzielę były 

dwie Msze św. i przechadzka „gromadna” po obiedzie. Brat zakonny wykonywał 

więc pracę przeplataną modlitwą. Prawie cały dzień upływał mu w milczeniu. 

Milczało się podczas pracy, jedzenia, w sypialni i kaplicy. Tylko dwie godziny 

dziennie wolno mu było rozmawiać, ale wyłącznie z innymi współbraćmi
58

. Gdy 

zdarzyła się konieczność podjęcia wyjątkowo ważnej decyzji (np. czy wydawać 

„Mały Dziennik”) odbywano całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, 

spano bez poduszek i odmawiano sobie części jedzenia lub rezygnowano z części 

czasu przeznaczonego na rekreację. Nikt się nie skarżył. Wszyscy funkcjonowali 

w atmosferze wzajemnej życzliwości, szczerości i prostoty. Trwali w 

posłuszeństwie ustawom zakonnym i przełożonym.  

W latach trzydziestych corocznie zgłaszało się do Niepokalanowa około 

1800 kandydatów na braci. Z tej liczby przyjmowano około 100, a zostawało 50. 

Życie zakonne składało się z etapów. Kandydaci, którzy pozostawali byli 
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  Pisma, cz. 2, s. 576–578. 
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  Tamże, s. 583–586. 
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  Zob. J. M. Bocheński, Rycerz Niepokalanej w rzeczywistości, w: Studia o 

błogosławionym Maksymilianie Kolbem, red. J. A. Książek, t. 2, Niepokalanów 1981, 
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2, s. 633–634. 
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włączani do grupy aspirantów. Po około trzech miesiącach przyjmowano ich do 

postulatu, który trwał około pół roku. Później następował roczny nowicjat, po 

którym składano śluby proste – zobowiązanie do życia w posłuszeństwie, bez 

własności i w czystości. Starsi wiekiem, po upływie trzech lat, a młodsi po 

ukończeniu 21. roku życia składali profesję zakonną i ślubowali Bogu dozgonne 

posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. Byli oni nazywani braćmi solemnymi, albo 

profesami wieczystymi. 

Z uwagi na dużą liczbę braci (kilkuset) o. Kolbe wyznaczył, zgodnie z 

wyżej wymienionymi regulaminami, swoich pomocników: dwóch wikariuszy 

klasztoru, dwóch głównych redaktorów czasopism, trzech kapłanów zajmujących 

się formacją, ekonoma klasztoru, ojca duchownego i kapelana nocnej zmiany. 

Sam podjął się systematycznej formacji całej wspólnoty: wygłaszaniem 

przemówień, spotkań z poszczególnymi grupami braci, organizowaniem 

konferencji. Regularnie przemawiał do wszystkich podczas rannego rozmyślania 

każdej soboty, a w niedzielę podczas Mszy św. 

Dla przykładu w lipcu 1936 r. przemawiał do grupy braci pracujących 

przy „Małym Dzienniku” w tym celu, aby rozumieli swoje zadania w warunkach 

regularnej wytężonej pracy. Zależało mu na tym, aby w każdym położeniu dali 

się prowadzić Niepokalanej, zdali się na Jej wolę. Mówił im, że sprawdzianem 

tego jest posłuszeństwo, że życie tutaj „na ziemi” ma być przedłużeniem życia 

Jezusa i Maryi
59

. Kilka miesięcy później wydał też dyrektywę dla pracujących w 

tym czasopiśmie osób, która może być wskazaniem dla współczesnych 

redaktorów dzienników i nie tylko. Stwierdził mianowicie, żeby w duchu MI, 

Niepokalanej, czyli z miłością ku wszystkim bez wyjątku, zwracać uwagę na 

istniejące zło, ale „nie przejaskrawiać, nie wchodzić w szczegóły zła, niż to 

potrzeba dla jego naprawienia”. Zalecał, aby bardziej od zła uwypuklać dobro, 

podkreślać je i chwalić, by „przykład pociągał”
60

. 

Do nowo przybyłych aspirantów w październiku 1937 r., a zwłaszcza w 

lutym 1938 r. mówił, żeby traktowali poważnie różne doświadczenia życia 

wspólnotowego w zakonie, konfrontowali swoje wyobrażenia z rzeczywistością. 

Podkreślał, że trudności są wszędzie, ale potrzeba łaski, którą otrzymuje się przez 

dobrą modlitwę. Pośredniczką wszelkich łask jest Maryja, więc do Niej należy 

się uciekać jak do matki
61

. 

Pobyt w Niepokalanowie o. Kolbe traktował również jako przygotowanie 

do pracy na misjach. W wychowaniu młodzieży zakonnej kładł nacisk na 

wyrabianie w nich gotowości do ofiarnego poświęcenia swojego życia dla 

ewangelizacji. W liście wysłanym w październiku 1937 r. z Zakopanego 
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(przebywał tam na trzytygodniowej kuracji) uświadamiał chłopców z Małego 

Seminarium Misyjnego, że po przejściu wszystkich etapów życia zakonnego 

powinni być gotowi udać się „na krańce świata zdobywać dusze Niepokalanej, a 

przez Nią Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa”
62

. Podobnie zachęcał braci w 

konferencjach wygłaszanych w latach 1937–1939. Podkreślał wielką rolę 

roztropnych umartwień, a przede wszystkim modlitwy na misjach i za misje
63

. 

Przedstawiał sukcesy oraz trudności i pokusy w pracy misyjnej
64

. Nawet swój 

pobyt w obozie w Amtitz (Gębice) w październiku 1939 r. uważał za dobrą 

okazję, za „taką misję”, aby z pomocą Niepokalanej świadczyć o Bogu żywym w 

warunkach wyjątkowych
65

. 

Jakie elementy duchowości M. Kolbe uważał za najważniejsze? W 

konferencji wygłoszonej w 1937 r. analizował poszczególne etapy życia 

zakonnego stwierdzając, że okres aspirantury – to czas zapału, profesja czasowa 

– zdarzają się pierwsze trudności, profesja wieczysta – występują trudności i 

zniechęcenia, a zatem jest to okres najbardziej zasługujący. Podkreślał, że istota 

miłości Boga nie tkwi w uczuciach, czy w tkliwych i słodkich słowach, ale w 

akcie woli: „Jeśli więc ktoś zdecydowanie wolą trwa w dążeniu do świętości i w 

miłości Boga – to choćby najmniejszego nie doświadczył uczucia w swym sercu, 

niech będzie w zupełności przekonany, iż ustawicznie zdąża na przód i pnie się 

wzwyż”
66

. W życiu zakonnym występują wzloty i upadki. Te ostatnie są 

konieczne, by dostrzec swoje samolubstwo, pychę i zapatrzenie w siebie. Upadek 

jest środkiem do większego utwierdzenia się w cnocie i w łasce Bożej
67

. Jeśli tak 

nie jest to znaczy, że nie został przezwyciężony egocentryzm. Podobne myśli o. 

Kolbe przedstawiał braciom w innych swoich konferencjach, a także w listach. 

Napominał braci rekolektantów przygotowujących się w dniach od 28 

sierpnia do 4 września 1937 r. do złożenia ślubów wieczystych ubóstwa, 

czystości i posłuszeństwa. Głosił im, że śluby zakonne są dziełem łaski Bożej, a 

Pośredniczką łask jest Niepokalana, więc należy dać się Jej prowadzić
68

. Śluby te 

sprzeciwiają się temu, co głoszą tzw. ludzie światowi, a co jest forsowane przez 

środki masowego przekazu. Mówiąc o ślubie ubóstwa uświadamiał im, że 

wielkość i szczęście człowieka polega na tym, że wyzwala się on od „materii”, 

nie gromadzi bogactw, a używa to, co konieczne do spełniania codziennych 

obowiązków. Przypomniał słowa Jezusa, że błogosławieni są ubodzy w duchu 

(por. Mt 5, 3), tzn. biedni, uciśnieni, wyzuci ze wszystkiego (por. Iz 61, 1). 
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Zakonnik nie może mieć własności. Jedynym jego celem jest osiągnięcie 

świętości
69

. Musi wybierać tylko te środki, które do tego celu prowadzą.  

Podobnie mówił o ślubie czystości, który uważał za bardziej doskonały i 

trudniejszy do zachowania. Ślub ten nie ogranicza się tylko do szóstego 

przykazania, ale polega na wyrzeczeniu się życia rodzinnego dla Boga. 

Wyjaśniał, że w tym ślubie poświęca się „stworzenie, miłość stworzenia, rodzinę, 

radość życia rodzinnego”, by stać się ojcem duchowym bardzo wielu osób. Dla 

jego wypełnienia konieczne jest unikanie okazji, „powstrzymywanie” wzroku, 

zachowanie ostrożności. Skarb ten nosimy w naczyniach glinianych (por. 2 Kor 

4, 7). Bezgraniczne zaufanie Niepokalanej jest pomocne w zachowaniu tego 

ślubu, bo nawet w przypadku pewnych odchyleń możliwe jest podźwignięcie się 

i rozpoczynanie od początku
70

.  

Kolbe głosił wychowankom, że posłuszeństwa uczył sam Jezus, który 

przez trzydzieści lat był „posłuszny i poddany” św. Józefowi i Matce Bożej (por. 

Łk 2, 51) oraz przyszedł pełnić wolę Ojca. Prawo Boże jest takie, że człowiek, 

żeby mógł się rozwijać, musi żyć wśród innych ludzi. W każdej społeczności 

muszą być ograniczenia wolności osobistej na rzecz dobra wspólnego i „musi 

być głowa, która rządzi tą społecznością”
71

. W zakonie w woli przełożonego 

(nawet gdy ten jest mniej roztropny, mniej doskonały, młodszy itp.) uznaje się 

wolę Bożą. Posłuszeństwo ma sens nadnaturalny. Co to oznacza? Wyjaśnił to 

bliżej w konferencji wygłoszonej w sierpniu 1939 r., że to „poznanie woli Bożej 

w posłuszeństwie jest rzeczą nadprzyrodzoną”, i dalej, że posłuszeństwo 

nadprzyrodzone, to „zjednoczenie woli naszej i duszy naszej z wolą i duszą 

Niepokalanej”
72

. Nie ma szczęścia w zakonie bez respektowania posłuszeństwa 

rozumianego jako objawianie się woli Bożej. Brak posłuszeństwa i pokory, 

upieranie się przy swoich planach mimo wyraźnej innej woli przełożonych, jest 

przyczyną bankructwa duchowego zakonnika
73

. Fundamentem dla wzrostu 

duchowego, mimo upadków, jest posłuszeństwo zakonne. Nie opierać się na 

własnym rozumie, tylko na posłuszeństwie. Zachowanie ślubu posłuszeństwa jest 
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największą ofiarą, gdyż człowiek oddaje to, co ma najdroższego: rozum i wolę. 

Bez ofiary i poświęcenia nie ma miłości, nie ma też ślubów
74

. 

W kolejnej konferencji M. Kolbe mówił o duchu modlitwy, o wielkim 

znaczeniu samowychowania i pracy nad sobą. Bardzo chwalebny jest wysiłek 

magistra lub prefekta, ale „najwięcej urobienie od nas samych zależy”
75

. Mówił o 

gorliwości i starannej samodzielnej dbałości o swój „pokarm” duchowy: adoracja 

Najświętszego Sakramentu, Msza św. i Komunia św., uciekanie się w 

trudnościach do Maryi. Systematyczny wykład na temat życia zakonnego 

zakończył informacjami o sprawie Niepokalanej w zakonie franciszkańskim. 

Wyjaśnił uczestnikom rekolekcji, że istotą tej sprawy jest, aby Maryja 

Niepokalana działała w nich i przez nich, by Ona sama ich sercem kochała Pana 

Jezusa
76

. 

W cyklu konferencji i przemówień wygłoszonych w latach 1938–1941 

zwracał uwagę braciom, że działalność zewnętrzna zależy od pogłębienia życia 

wewnętrznego. Uświadamiał im, że sprawa własnego zbawienia i uświęcenia jest 

o wiele ważniejsza od ewangelizacji
77

. W akcji apostolskiej niezbędna jest 

osobista świętość. „Tylko to możemy dawać ludziom, co się z przepełnionego 

naczynia naszych cnót przelewa, ale nie wcześniej!…
78

 – podkreślał z naciskiem. 

Praca nad sobą jest ważniejsza od aktywizmu zewnętrznego, nawet od 

zdobywania wiedzy
79

. Istotny jest rozwój miłości Bożej w duszy i duchowe 

zbliżanie się do Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalaną
80

. W tym 

celu niezbędne jest spełnienie trzech warunków: trzeba chcieć się uświęcić, 

współpracować z łaską Bożą (tzn. powierzyć swoje życie Niepokalanej), „skupić 

się” wewnętrznie (poskromić fantazję, praktykować rachunek sumienia)
81

. 

Napominał słuchaczy swoich przemówień, aby nie obmawiali się 

wzajemnie, wystrzegali poufałości, nie ulegali złym wpływom. Zachęcał ich, aby 

skupili się na własnym uświęceniu
82

. Uczulał ich, że w zakonie występują w 

znacznej mierze tzw. wady polskie: niezgoda; brak współpracy, harmonii, 

wzajemnej miłości, poszanowania rodziców; nieuznawanie i pochopność w 

                                                      
74

  Konferencje, s. 161, 163. Por. Pisma, cz. 1, s. 890: „Praktycznie miłość polega na 

Posłuszeństwie św.” (zdanie końcowe listu z marca 1937 r. do br. Felicissimusa 

Sztyka). 
75

  Konferencje, s. 164. 
76

  Tamże, s. 164–165. 
77

  Przemówienie skierowane do braci profesów solemnych na rozmyślaniu z 13 III 

1938. Tamże, s. 229.  
78

  Perełka nr 502 odnotowana 8 VII 1940. Tamże, s. 384. 
79

  Przemówienie do braci profesów symplicznych z 13 V 1938. Tamże, s. 275. 
80

  Konferencja dla braci profesów solemnych z 14 V 1938. Tamże, s. 276.  
81

  Konferencja z 26 VIII 1940. Tamże, s. 390. 
82

  Konferencja w Zielone Świątki 28 V 1939. Tamże, s. 343. 



 205 

podważaniu autorytetu; swawola i wybujała indywidualność
83

. Wymieniał także 

inne przyczyny braku postępu w życiu duchowym: rozproszenie oraz rzadkie 

wzbudzanie aktów strzelistych podczas rozmyślań i czytań; zbyt mało modlitwy 

przy postanowieniach; słaba miłość ku Bogu i brak częstych próśb o tę miłość, tj. 

o to jak najdokładniej spełnić wolę Bożą; zbyt mocne przywiązanie do grzechów 

powszednich; niedostateczne rozumienie znaczenia Komunii świętej
84

. 

Według Kolbego rozwój życia duchowego umożliwiają: miłość, 

modlitwa i pokora. W popołudniowej konferencji w dniu 25 października 1940 r. 

mówił, że metoda wychowania w Niepokalanowie nie polega na tym, żeby 

kogokolwiek brutalnie hartować. Nie wierzył w moc przysłowiowego kija. Jeżeli 

ktoś nie chce „to mu i Pan Bóg nic nie pomoże”. Wyraził przekonanie, że jeśli 

kto chce, to może. Kto nie może, to lepiej zrobi, gdy pójdzie „za furtę”. Uważał, 

że w wychowaniu należy bezwzględnie kierować się miłością. Dla przykładu 

rozwój sadzonki wspomaga ciepło, rosa i słońce. Gdy drzewko podrośnie 

potrzeba wichrów i zimna, żeby się zahartowało. Miłość jest istotą „rozwoju 

życiowego”
85

, gdyż Bóg jest miłością (1 J 4, 8). Rozwój życia duchowego w 

człowieku, to rozwój życia Bożego w duszy ludzkiej. Wytresowanie zewnętrzne 

(np. w wojsku, czy w różnych instytucjach świeckich) nie jest Bożym życiem w 

duszy. Życie duchowe jest uczestnictwem w życiu samego Boga. Wszystkie 

praktyki zakonne zmierzają do tego, aby usunąć przeszkody utrudniające dopływ 

łaski, czyli życia Bożego. „Nie raz widzę błędy – kontynuował o. Kolbe – nie 

mówię nic, czekam, nieraz uboczną uwagę daję do zrozumienia, czekam, by 

samo weszło. Chyba, że widzę wyraźne lekceważenie – wtedy reaguję silnie”
86

. 

W wychowaniu kierował się miłością. 

Uważał, że wiara we własne siły, w siłę własnej woli jest przeszkodą, by 

uwierzyć w nadprzyrodzone siły Boże. „Pan Bóg się usuwa, jeśli człowiek sobie 

przypisuje”
87

 – mówił. Wielka jest siła modlitwy, bo nawet „dusza zabagniona – 

jeżeli modlić się będzie i nie ufać sobie – osiągnie cel”
88

. Szczera modlitwa 

umożliwia pokonanie wszystkich trudności. Trzeba być wytrwałym i upartym w 

modlitwie (por. Mt 7, 7–8). Wytrwała modlitwa ma wpływ na decyzje samego 

Pana Boga. „Jeśli dusza niczego sobie nie przypisuje, lecz wszystko Bogu, wtedy 

wpływa na bieg wypadków”
89

. Zatem nie postacie historyczne rządziły światem, 

tylko ludzie pokorni, którzy przez ufną modlitwę „rządzili” Bogiem, a Ten 

wpływał na losy świata. „Pan Bóg chce, żebyśmy się napierali, żeby dusze po 
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prostu rządziły Bogiem. To jest miłość do stworzeń. Co za potęga modlitwy!”
90

 – 

wołał Święty. Rzeczywistą siłę modlitwy można poznać dopiero po śmierci. 

Kolbe twierdził, że pokora jest uznaniem prawdy, że to Bóg ma władzę 

nad moim życiem. To, kim jestem i co posiadam, pochodzi od Niego, jest Jego 

darem. Należy więcej wierzyć i ufać Bogu niż sobie oraz modlić się. „Wiara we 

własne siły – mówił – jest przeszkodą w tym sensie, że się nie uważa 

wszystkiego za dar, lecz za własność”
91

. Kto nie ufa sobie, ten z konieczności się 

modli, bo „szuka oparcia wyżej”
92

. Paradoksalnie brak wiary we własne siły 

sprawia, że można uczynić znacznie więcej, gdyż umożliwia się działanie 

samemu Bogu. Należy więcej starać się o miłość i o wzrost miłości Bożej w 

sercu.  

W konferencji niedzielnej w dniu 10 listopada 1940 r. mówił braciom 

zakonnym jak zachować właściwą postawę duchową podczas wojny. Uważał, że 

należy być w stanie łaski, zachować posłuszeństwo i być pokornym. Coraz 

silniejsza wzgarda samego siebie jest oznaką bycia w stanie łaski. „Surowość 

względem siebie, – mówił – a pobłażliwość względem drugich, zwłaszcza gdy 

przeciwko nam zawinili, jest oznaką, że łaska Boża działa w duszy”
93

. To, co nie 

zależy od naszej woli jest wolą Bożą, chociażby „pochodziło od diabła i złych 

ludzi”
94

. Im zakonnik bardziej posłuszny, pokorniejszy, „posiada większą 

miłość”
95

, tym większy pożytek przynosi zakonowi, także w sytuacji wyjątkowej, 

jaką jest wojna. 

Dnia 5 września 1939 r. o. Kolbe poinformował braci zakonnych w 

Niepokalanowie o decyzji prowincjała o. Maurycego Madzurka, aby udali się do 

swoich rodzin albo przyłączali się do wojska jako sanitariusze. Rozpoczęła się 

wielka ewakuacja. Wkrótce rozproszeni mieszkańcy zaczęli powracać do 

klasztoru. W maju 1940 r. było około 150 braci, a na początku 1941 r. było już 

znów około 400
96

. Ich przełożony i Wychowawca o. Maksymilian Kolbe w 

sierpniu tego roku dobrowolnie oddał swoje życie ratując od niechybnej śmierci 

jednego z więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. Chciał 

tylko, aby w środowisku nienawiści i zagłady zwyciężyła miłość. 

W okresie 1936–1941 św. Maksymilian Maria Kolbe podjął się 

systematycznej formacji całej wspólnoty w Niepokalanowie: regularne 

wystąpienia, przemówienia i konferencje do wszystkich podczas rannego 

rozmyślania w każdą sobotę, a także w niedzielę podczas Mszy św. oraz 

okazyjne spotkania z poszczególnymi grupami braci (aspiranci, postulaci, 

                                                      
90

  Tamże. Por. Modlitwa, w: Pisma, cz. 2, s. 732. 
91

  Tamże, s. 407. 
92

  Tamże. 
93

  Tamże, s. 413. 
94

  Tamże, s. 414. 
95

  Tamże, s. 415.  
96

  Por. Opowieść o św. Maksymilianie, s. 359. 
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nowicjusze, profesi solemni). Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców klasztoru 

(każdego roku, z wyjątkiem 1939, było ich kilkuset) do zajęć codziennych 

wyznaczył swoich pomocników: dwóch wikariuszy klasztoru, dwóch głównych 

redaktorów czasopism, trzech kapłanów zajmujących się formacją, ekonoma 

klasztoru, ojca duchownego i kapelana nocnej zmiany.  

Głosił braciom zakonnym, że w klasztorze istotne jest posłuszeństwo 

ustawom zakonnym i przełożonym. Twierdził, że Niepokalanej należy zawierzyć 

całe swoje życie, w tym miłość do Chrystusa. Uważał, że głównym celem 

działalności misyjnej Niepokalanowa jest oddanie jak największej chwały Bogu 

przez nawrócenie i uświęcenie dusz. Temu celowi służyły wspomniane wyżej 

jego wystąpienia. Młodszym braciom zakonnym tłumaczył, żeby poważnie 

traktowali swoje doświadczenia życia wspólnotowego (przedstawiał jego zalety i 

zagrożenia) oraz konfrontowali swoje wyobrażenia z rzeczywistością. 

Szczególnie zachęcał ich do modlitwy i wytrwałości. Podkreślał wielką moc 

ufnej modlitwy. Przypominał starszym braciom zakonnym przygotowującym się 

do ślubów wieczystych ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, że śluby zakonne są 

dziełem łaski Bożej. Zachęcał ich, aby dali się prowadzić Maryi, Pośredniczce 

wszystkich łask Bożych. Zwracał im uwagę, że działalność zewnętrzna zależy od 

pogłębienia życia wewnętrznego (duchowego), że rozwój tego życia zależy od 

miłości, modlitwy i pokory. Wyjaśniał na czym polega ubóstwo, posłuszeństwo, 

czystość, miłość, modlitwa i pokora. Twierdził, że w wychowaniu trzeba 

bezwzględnie kierować się miłością, bo Bóg jest miłością (por. 1 J 4, 8). Głosił 

wszystkim wychowankom, że w życiu należy bardziej ufać Bogu, niż sobie. 

Weryfikacją nauk, które przekazywał swoim podopiecznym było jego życie i 

dobrowolna śmierć za ojca rodziny w obozie koncentracyjnym Auschwitz w 

Oświęcimiu. 
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„Patrzy Naród z jakimś nieustającym zachwytem w ten Obraz, ponieważ 

on wyraża tajemnicę tych zaślubin Boga z człowieczeństwem, z jego historyczną 

konkretną formą, któremu na imię Polska, polskość. Ażeby zrozumieć człowieka, 

trzeba sięgnąć w głąb tej tajemnicy. Ażeby zrozumieć Naród, trzeba przyjść do 

jego sanktuarium. Przychodzimy tu zawsze z zawierzeniem”
1
. Niech słowa Jana 

Pawła II – wówczas jeszcze kard. Karola Wojtyły staną się mottem niniejszego 

tekstu. 

Błogosławiony Jan Paweł II dnia 4 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze 

wypowiedział znamienne słowa: „tutaj zawsze byliśmy wolni”
2
, „wolni wbrew 

temu, co przeciwko nam dekretowała przemoc”
3
, jak zinterpretował zawołanie 

papieskie ks. Janusz St. Pasierb.  

Papież, całym sercem związany z Matką Bożą w częstochowskim 

wizerunku, tymi zdaniami poświadczył nie tylko religijno-duchowe 

oddziaływanie Jasnej Góry, ale uznał Jej rolę w szerszym jeszcze wymiarze, 

związanym z wpływem na budzenie się i utrwalanie tożsamości narodowej wśród 

Polaków.  

Klasztor jasnogórski jest bowiem wyjątkowym miejscem kultu, 

świadectwem wiekowego dorobku duchowego i kulturalnego Polski. Ta jego 

wyjątkowość polega przede wszystkim na kreowaniu wzorcowych postaw 

religijno-patriotycznych i to od samego początku istnienia świętej ikony na 

częstochowskim wzgórzu, na które pielgrzymowali królowie, ale i zwykli ludzie, 

zanoszący przed tron Bogarodzicy błagalne modły oraz dziękujący Jej za 

doznane łaski, „obraz Bogarodzicy na Jasnej Górze[wszak] skupił przy sobie od 

                                                      
1
  K. Wojtyła, Kazania do artystów, poetów i pisarzy polskich z 3 I 1977, w: Jan Paweł 

II, Oto Matka Twoja. Przemówienia kard. Wojtyły wygłoszone na Jasnej Górze 

(1963–1978), Częstochowa – Jasna Góra 1979, s. 192–193. 
2
  Jan Paweł II na Ziemi Polskiej, Editrice Vaticana 1979, s. 69–70, cyt. za: R. J. 

Abramek, Teologiczno-historyczne badania fenomenu jasnogórskiego, w: „Studia 

Claromontana”, 3:1982, s. 437. 
3
  J. St. Pasierb, Znaczenie wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej, w: „Studia 

Claromontana”, 5:1984, s. 103. 
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momentu przybycia tę wiarę, nadzieję i miłość naszych praojców, którą ich serca 

wyrażały od dawna, śpiewając «Bogarodzicę»”
4
. 

Jan Paweł II mówił także: „trzeba przykładać ucho do tego świętego 

miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki”
5
. Bije ono rzeczywiście 

wszystkimi ważniejszymi wydarzeniami naszej historycznej przeszłości, 

przeszłości zarówno bolesnej, jak i tej zwycięskiej, pełnej chluby i chwały.  

Wizerunek Matki Boskiej Jasnogórskiej od dawien dawna czczony jest 

jako palladium Królestwa Polskiego. Maryja, Królowa Polski, osłania nasz naród 

niby tarcza chroniąca przed ciosami. W sztuce średniowiecznej spotykamy 

motyw ikonograficzny „Mater Misericordiae” (Matki Miłosierdzia), okrywającej 

swym królewskim płaszczem klęczących adorantów. Znamy wiele przedstawień 

malarskich, na których cudowny wizerunek unosi się nad klasztorem 

jasnogórskim, chroniąc załogę twierdzy i wspólnotę chrześcijańską. Jest więc 

Matka Boska Częstochowska tarczą opieki dla narodu polskiego, a klasztor 

jasnogórski – Fortalitium Marianum (Fortecą Maryjną). Nazwę tę, podkreślającą 

militarny wymiar kultu jasnogórskiej Bogarodzicy, nadał w 1639 r. Władysław 

IV Waza po wzniesieniu fortyfikacji wokół sanktuarium.  

Traktowanie przez Polaków obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jako 

palladium, a ołtarza jasnogórskiego jako „Ara Patriae”, a ołtarza jasnogórskiego 

jako „Ara Patriae”
6
 datuje się na długo przed oblężeniem szwedzkim 1655 r. 

Militarno-patriotyczny kult Matki Boskiej Częstochowskiej wyznacza rok 1514, 

kiedy to Zygmunt Stary po zwycięstwie nad wielkim księciem moskiewskim 

Wasylem III pod Orszą złożył na Jasnej Górze zdobyczne chorągwie
7
. Cudowną 

interwencję Matki Bożej w czasie wojen poświadcza przekaz ikonograficzny – 

malowidło „Mensa Mariana”
8
, znajdujące się kiedyś w tylnej części obrazu z 

kaplicy częstochowskiego sanktuarium.  

Tak więc historyczne wydarzenia są nie tylko pierwszym przejawem 

uznania obrazu częstochowskiego za palladium narodu polskiego, ale też 

dostarczają wiedzy o potraktowaniu Jasnej Góry, także po raz pierwszy, jako 

miejsca trofealnego. Do tego czasu rolę jedynego miejsca trofealnego pełniła 

Katedra Wawelska. Mamy tu więc do czynienia z początkami ważnej tradycji 

wątku palladyjności obrazu Matki Bożej, kontynuowanej przez króla Jana 

Kazimierza Wazę, który w październiku 1649 r. za ocalenie wojsk polskich pod 

                                                      
4
  Jan Paweł II, List na rozpoczęcie Jubileuszu Jasnogórskiego, w: Jasnogórski 

pielgrzym Jan Paweł II, red. J. Płatek, Częstochowa – Jasna Góra 1986, s. 12–16.  
5
  Jan Paweł II na Ziemi Polskiej, dz. cyt., s. 69–70. 

6
  Terminu tego użył po raz pierwszy w 1979 r. Michał Rożek na określenie konfesji św. 

Stanisława w Katedrze na Wawelu, zob. M. Rożek, Ara Patriae. Dzieje grobu św. 

Stanisława w Katedrze na Wawelu, „Analecta Cracoviensia” XI: 1979, s. 433–460. 
7
  A. Gołdonowski, Diva Claromontana, Kraków 1642, s. 136–137. 

8
  E. Rakoczy, Jasnogórska Mensa Mariana, Warszawa 1985. 
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Zborowem złożył na Jasnej Górze osiem sztandarów, zdobytych na wojsku 

kozacko-tatarskim
9
.  

Zapewnienie bezpieczeństwa dla jasnogórskiego obrazu po akcie 

sacrilegium w 1430 r., podniesienie rangi miejsca pobytu „Najchwalebniejszej i 

Najdostojniejszej Dziewicy i Pani oraz Królowej świata i naszej”
10

, jak pisał Jan 

Długosz oraz względy czysto polityczne przyczyniły się w 1620 r. do podjęcia 

decyzji ufortyfikowania klasztoru przez Zygmunta III Wazę. Starania ojca w tym 

względzie kontynuował syn i następca na tronie polskim, Władysław IV. 

Wydarzenie zbezczeszczenia obrazu w I poł. XV w., kiedy to w święto 

wielkanocne na klasztor napadli rabusie, znęceni wartością klejnotów – wotów 

zdobiących świętą ikonę, spowodowało odzew ze strony króla Władysława 

Jagiełły, który nakazał renowację obrazu
11

. Po naprawieniu szkód obraz z 

królewskiego rozkazu wrócił z Krakowa na Jasną Górę w asyście królewskiego 

orszaku i „wspaniałego senatu”, jak piszą: Mikołaj Lanckoroński i Mikołaj z 

Wilkowiecka
12

, co miało walor manifestacji religijno-patriotycznej. Sanktuarium 

od tego czasu stało się jeszcze bardziej znane, a paulini otoczeni zostali opieką 

królów. Historia napaści na klasztor, rozbicia obrazu na trzy części i jego 

zranienia przetrwała także w tradycji ustnej, podtrzymywanej przez umiejętności 

kaznodziejskie paulinów.  

Wzniesienie fortyfikacji na częstochowskim wzgórzu świadczyło o 

politycznej przezorności Wazów, która miała być poświadczona w niedalekiej 

przyszłości, kiedy to w 1655 r. do Polski wkroczyły wojska Karola Gustawa. 

Armia szwedzka pod wodzą marszałka polnego Arvida Wittenberga szybko 

zajęła niemal całe państwo, a król polski Jan Kazimierz schronił się na Śląsku. 

Dnia 18 listopada 1655 r. pod niedużą, ale dobrze wyposażoną i dobrze 

przygotowaną jasnogórską fortecą stanęło 1500 Szwedów i 8 chorągwi polskich, 

które opowiedziały się po stronie króla szwedzkiego. Szwedzi dysponowali 

dziewiętnastoma działami, w tym trzy-, cztero- , sześcio- , i dwoma 

dwudziestoczterofuntowymi. Załoga klasztoru liczyła ok. 300 dobrze 

wyszkolonych żołnierzy, 70 zakonników i 5 szlachty z własnym pocztem. Na 

wyposażenie artyleryjskie twierdzy jasnogórskiej składało się 30 dział lekkich i 

ciężkich cztero- i dwunastofuntowych. Duchowe przywództwo nad załogą objął 

przeor o. Augustyn Kordecki. 

                                                      
9
  AJG, sygn.743, APP, t. 3, k. 153–155. 

10
  J. Długosz, Liber beneficiorum, t. 3, w: Opera omnia, t. 9, wyd. Przezdziecki, Kraków 

1864, s. 122. 
11

  M. Lanckoroński, Historia venerandae imaginis Beatae Mariae Virginis quae in 

Claro Monte in magna veneratione habetur; Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o 

obrazie w Częstochowie Panny Maryjej i o cudach rozmaitych tej wielebnej tablice, 

w: Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi XV i XVI wiek; Z 

rękopisów i starych druków, wyd. H. Kowalewicz, Warszawa 1983, s. 141. 
12

  Tamże. 
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Przez prawie czterdzieści dni (18 listopada do 27 grudnia) klasztor 

skutecznie przeciwstawiał się przerażającej sile szwedzkiej. Król szwedzki 

doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że „Polacy zresztą jeszcze bardziej się 

rozjątrzą skutkiem zaatakowania obrazu Marii” (Karol Gustaw do gen. Lejtnanta 

Burcharda Müllera w liście datowanym na 1 grudnia 1655 r.)
13

. 

Jasna Góra, nazwana obelżywie przez gen. Müllera „kurnikiem” zdołała 

odeprzeć atak Szwedów, a w Kordeckim widziano przede wszystkim zwycięzcę 

w wymiarze religijnym, czyli bohaterskiego obrońcę miejsca poświęconego 

Maryi.  

Ojciec Kordecki, modląc się przed Obrazem Matki Bożej słowami: „Tyś 

od burzących kolubryn mocniejsza”, przypisując zwycięstwo nad wrogiem Maryi 

Jasnogórskiej, nazwał Ją „Tarczą Królestwa Polskiego” („Clypeus Regni 

Poloniae Clari Montis Maria”)
14

. Przeor Kordecki wiedział, że są wartości 

silniejsze od militarnej przewagi wojskowej.  

Biorąc pod uwagę całokształt wojny ze Szwedami, zwanej „potopem”, 

znaczenie militarne obrony Jasnej Góry było niewielkie, natomiast olbrzymi 

wpływ miało to wydarzenie pod względem moralnym. Zwycięstwo obrońców 

przypisano wstawiennictwu i opiece Matki Najświętszej.  

Podkreślenie patriotycznej postawy o. Augustyna Kordeckiego i jego roli 

w podtrzymaniu ducha w narodzie polskim w czasie walk ze Szwedami 

przyniosła dopiero epoka romantyzmu. Adam Mickiewicz w czasie wykładów w 

Collége de France stwierdził: „Nie przypuszczano, że o tę niewielką opokę, na 

której wznosi się klasztor jasnogórski, rozbije się cała fortuna wojenna Szwedów. 

Wrogowie zastali w tym klasztorze męża, który jeden jedyny może był zdolny 

wznieść się ponad wszelkie rachuby wojskowe i polityczne, zachować wierność 

sprawie ojczystej. Mąż ów zwał się Augustyn Kordecki”
15

.  

Kilka dni później Mickiewicz skonstatował: „Kordecki jest jednym z 

tych ludzi, których Opatrzność zsyła od czasu do czasu jako wzory dla 

następnych pokoleń”
16

. Wykłady Mickiewicza o Kordeckim były lekcją ważnych 

kart dziejów narodowych.  

Miała też częstochowska victoria swój epilog, kiedy to 1 kwietnia 1656 r. 

król Jan Kazimierz w uroczystym ślubowaniu w katedrze lwowskiej obrał 

Maryję jako Patronkę swoją i państwa, przydając Jej tytuł Królowej Polski. 

                                                      
13

  Cyt. za: Z. Łakociński, Oblężenie klasztoru na Jasnej Górze w tradycji i historiografii 

szwedzkiej, w: „Studia Claromontana”, 1: 1981, s. 259. 
14

  A. Kordecki, Nova Gigantomachia, Kraków 1657, s. 109. 
15

  A. Mickiewicz, Wykład IV w Collége de France 4 I 1842, w: Dzieła. Wydanie 

narodowe, t. 10, Kraków 1952, s. 55 (wykłady o literaturze słowiańskiej przełożył i 

opracował Leon Płoszewski). 
16

  A. Mickiewicz, Wykład V w Collége de France 7 I 1842, w: Dzieła. Wydanie 

narodowe, t. 10, dz. cyt., s. 56. 
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Odtąd miejsce zwycięskiej walki ze Szwedami stało się symbolem wolności 

narodowej i religijnej.  

Z działań obronnych Jasnej Góry i z postaci bohaterskiego przeora wziął 

swój początek ustny przekaz o genezie kolorystyki polskiej flagi
17

. Według niego 

przeor Kordecki, pochylając się nad rannym żołnierzem, zbroczył jego krwią 

biały szkaplerz swego habitu, a zachęcając obrońców do walki, powiewał nim 

jak sztandarem. Zespolone ze sobą dwie barwy: biel i czerwień, symbolizujące 

czystość dążeń polskiego narodu oraz cierpienie i dostojeństwo śmierci za 

Ojczyznę, złożyły się na ogólnonarodowy patriotyczny wymiar tego zdarzenia. 

Zastanawiające jest, że informacja pochodzi z trzech niezależnych źródeł. Po raz 

pierwszy usłyszano tę wersję o pochodzeniu barw polskiej flagi od radzieckiego 

oficera w stopniu majora, przybyłego incognito do sanktuarium w 1970 r. Tę 

wersję potwierdził w 1983 r. redemptorysta o. Stanisław Biedronowski, 

prowadząc rekolekcje w paulińskim sanktuarium maryjnym w Leśnej Podlaskiej. 

Ze Śląska Opolskiego, z parafii Pauliny – Mochów wywodzi się trzecie już 

potwierdzenie genezy koloru polskiej flagi. Leonard Lossor, syn powstańca 

śląskiego, słyszał tę legendę od swego ojca, kiedy z nim pielgrzymował na Jasną 

Górę.  

O przeorze Kordeckim tak powiedział bp polowy Sławoj Leszek Głódź 

podczas Apelu Jasnogórskiego 3 maja 2003 r.: „Spośród synów Ojczyzny, którzy 

Tobie, Maryjo zaufali i do Twego wspomożenia się uciekali, wydobywamy jedną 

postać – o. Augustyna Kordeckiego. On dobrze wiedział, że obrona Jasnej Góry 

mieć będzie wielkie znaczenie dla Ojczyzny i Kościoła. Że stanie się symbolem, 

który będzie jaśniał na całą Rzeczpospolitą, tak, jak nad najbliższą okolicą 

jaśniały pochodnie zapalane nocą na klasztornych wieżach, że Jasna Góra trwa. 

Szedł na klasztorne mury, na jasnogórskie wały z Chrystusem Eucharystycznym, 

znakiem naszej największej nadziei, znakiem naszych największych zwycięstw. I 

przyszło po 40 dniach oblężenia zwycięstwo. Jasna Góra stała się Górą 

Zwycięstwa”
18

.  

Obrona Jasnej Góry zaowocowała już w XVII w. ukazaniem się 

przedstawień graficzno-tekstowych, jak na przykład anonimowego miedziorytu 

„Omen felicionis progressus”
19

, o którym Anna Widacka pisze, że jest to 

pierwszy przekaz graficzny Jasnej Góry po oblężeniu, ulotki Jana Aleksandra 

Gorczyna: „In Monte Claro Częstochoviensi” z rytowanym widokiem bitwy z 

lotu ptaka i opisami oblężenia wg tekstu: „Nowa Gigantomachia”, czy tekstowej 

ulotki z ryciną Johanna Bensheimera. Ta ostatnia, zamieszczona w „Obsidio 

                                                      
17

  E. Rakoczy, Jasnogórski wizerunek w narodowych barwach w 400. rocznicę urodzin 

przeora Kordeckiego (1603–2003), „Nasz Dziennik” 2005, nr 199.  
18

  Tamże.  
19

  H. Widacka, Ikonografia Częstochowy w grafice XVII i XVIII wieku, w. „Studia 

Claromontana”, 4: 1983, s. 299, il. 1. 
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Clari Montis” Kobierzyckiego i w dziełku Chrościckiego, ze względu na ilość 

informacji słownych, mogła być sprzedawana oddzielnie
20

.  

A zatem ulotki o obronie Jasnej Góry spełniały rolę dewocyjno-

propagandową, rozchodząc się w kraju, między innymi przy pomocy pątników.  

Dankwartowskie XVII – wieczne przedstawienia Maryi – pogromicielki 

Szwedów na sklepieniu bazyliki jasnogórskiej z owalną tarczą z monogramem 

„M” oraz obrazem Matki Boskiej w owalu uważa się za pierwowzory kaplerzy, 

noszonych przez rycerstwo walczące w obronie granic Ojczyzny
21

.  

Niezłomna postawa przeora o. Augustyna Kordeckiego i cudowna 

obrona Jasnej Góry znalazły wyraz w różnych formach literackich, np. powieści 

Józefa Ignacego Kraszewskiego „Kordecki”, czy późniejszym nieco „Potopie” 

Henryka Sienkiewicza, który w utworze na pierwszy plan wysunął wątek obrony 

klasztoru. Pod koniec XIX w. na sceny Krakowa, Lwowa, Bydgoszczy, 

Poznania, wreszcie Warszawy weszła sztuka o małej wartości literackiej, niosąca 

jednak wiele treści ideowo-patriotycznych, czyli dramat Elżbiety Bośniackiej-

Tuszowskiej: „Przeor paulinów. Obrona Częstochowy”. Sztuka odniosła wielki 

sukces, o czym świadczy liczba przedstawień
22

. Jednak z pewnością to książka 

Sienkiewiczowska najbardziej przyczyniła się do utrwalenia legendy o 

bohaterskim obrońcy świętego miejsca i umocnienia roli Jasnej Góry jako stolicy 

wyznaniowej w czasach niewoli narodowej.  

Niecałe pięćdziesiąt lat po obronie Jasnej Góry, podczas trzeciej wojny 

północnej, począwszy od sierpnia 1702 r., Szwedzi kilkakrotnie podchodzili pod 

mury twierdzy jasnogórskiej, ale nie decydowali się na żadne działania wojenne.  

Inne jeszcze, historycznie ważne oblężenia w sposób trwały połączyły w 

naszej świadomości pierwiastki religijne z patriotycznymi. Jedno dotyczyło 

konfederatów barskich, którzy pod wodzą Kazimierza Pułaskiego zajęli twierdzę 

jasnogórską i skutecznie odpierali atak wojsk rosyjskich. Pamiątkami po tamtych 

wydarzeniach są: ofiarowany przez Pułaskiego jako wotum złoty Krzyż 

Konfederatów Barskich
23

 z emaliowanymi wyobrażeniami Orła Białego i Matki 

Boskiej Częstochowskiej oraz ryngraf ze złoconej blachy miedzianej, również z 

podobizną Maryi Częstochowskiej. Konfederaci barscy byli wyjątkowymi 

czcicielami Maryi. Pułaski, z ryngrafem na piersiach i pieśnią maryjną na ustach, 

pozostał w pamięci paulinów jako dowódca, broniący siedziby Matki Bożej 

przed naporem wyznawców prawosławia.  

                                                      
20

  J. A. Chrościcki, Gigantomachia, komety i ulotki. Studia nad ikonografią oblężenia 

Jasnej Góry w roku 1655, w. „Studia Claromontana”, 7: 1987, s. 129. 
21

  E. Rakoczy, Znak Ojczyzny, Częstochowa 2001, s. 31. 
22

  D. Bilińska, Przedziwna kariera sceniczna dramatu Elżbiety Bośniackiej-Tuszowskiej 

pt. Przeor Paulinów, w: „Studia Claromontana”, 7: 1987, s. 183–214. 
23

  Krzyż Konfederatów Barskich został zapisany w inwentarzu skarbów Maryjnych jako 

„orderzyk srebrny pozłacany P. Puławskiego z amelią 1”, zob. AJG 749, k. 359. 
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Drugie oblężenie przeżyła Jasna Góra w kwietniu 1809 r., kiedy to 

wojska austriackie zostały zmuszone do odwrotu przez 5. pułk piechoty polskiej, 

dowodzony przez mjr. Kajetana Stuarta.  

Wyrazem jedności Jasnej Góry z wyzwoleńczymi dążeniami narodu było 

oddanie przez paulinów na potrzeby wojska polskiego kosztowności ze skarbca, 

w tym okazałych ołtarzowych figur św. Antoniego i św. Pawła, wykonanych ze 

srebra. Kontrybucja na rzecz tworzonej narodowej siły zbrojnej w czasach 

Księstwa Warszawskiego odbiła się szerokim echem, czego wyraz znajdujemy w 

„Panu Tadeuszu”
24

: 

 

„…prawda, z Częstochowy 

Oddano wiele srebra na skarb narodowy 

Dla Ojczyzny, dla Polski; sam Pan Bóg tak każe, 

Skarbcem Ojczyzny zawsze są Jego ołtarze; 

Wszakże w Warszawskim Księstwie mamy sto tysięcy 

Wojska polskiego, może wkrótce będzie więcej,  

A któż wojsko opłaci ?”
25

  

 

Podczas zrywu narodowościowego 1863 r. kilku zakonników 

paulińskich, w tym sześciu muzyków kapeli jasnogórskiej przystało do wojsk 

powstańczych
26

. Jeden z nich, o. Zygmunt Trawiński, prawdopodobnie mający 

wykształcenie wojskowe, był w oddziale płk. Zygmunta Chmieleńskiego. Zginął 

pod Mełchowem, niedaleko Lelowa, w potyczce z zaborcą. Pod Piłsudami poległ 

o. Paweł Bohdanowicz, a o. Augustyn Dębski poniósł śmierć w Kownie
27

. Inny 

paulin (Stanisław Bojanek) walczył w oddziale ks. Stanisława Brzóski. W 1867 r. 

został skazany na karę śmierci, którą ostatecznie zamieniono na 12 lat katorgi. O. 

Bonawertura Gawełczyk spędził na zesłaniu 15 lat. O. Michała Brzezowskiego 

(Brzezińskiego ?) za posiadanie „egzemplarzy podburzających wierszy” usunięto 

z klasztoru jasnogórskiego i osadzono w Stopnicy pod nadzorem policyjnym
28

.  

Odsłonięty w 1861 r. na jasnogórskich wałach w czasie dojrzewającej już 

idei o zrywie narodowym pomnik o. Kordeckiego stał się dla pielgrzymów wtedy 

i później miejscem patriotycznych modlitw i demonstracji.  

Obraz Maryi Częstochowskiej spotykamy na sztandarach powstańczych, 

a także na godle Rzeczypospolitej
29

.  

                                                      
24

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1987, s. 111. 
25

  Tamże. 
26

  AJG 29, k. 210. 
27

  J. Pietrzykowski, Jasna Góra w okresie I wojny światowej 1914–1918, w: „Studia 

Claromontana”, 2: 1982, s. 411. 
28

  J. M. Zinówko, Paulini w powstaniu styczniowym, „Jasna Góra” 1:1993, s. 5–7. 
29

  E. Rakoczy, Jasnogórska Hetmanka, Warszawa 1998, s. 31. 
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Inne konwenty miały także swój udział w powstańczych działaniach 

niepodległościowych. Konsekwencją były represje, w tym na przykład 

zamknięcie drukarni jasnogórskiej, spełniającej podówczas ważną społeczno-

oświatową funkcję. Do twierdzy zaborcy rosyjscy wprowadzili swoje wojsko, co 

obrażało uczucia religijno-patriotyczne Polaków. W 1869 r. nastąpiła kasacja 

zakonów, jedynie na Jasnej Górze mogło przebywać 24 zakonników. Liczono, że 

po jakimś czasie sprawa sama się rozwiąże, kiedy nie będzie przyjęć do 

nowicjatu, a starsi paulini wymrą. Garstka zakonników musiała podołać 

wzmożonym obowiązkom, starając się i o to, by w dalszym ciągu Jasna Góra 

zachowała status duchowo-patriotycznego ośrodka myśli o wyzwoleniu 

narodowym.  

Polacy od wieków wyrażali swoje przywiązanie do Matki Boskiej 

Królowej Polski, uosobionej w częstochowskim wizerunku, pielgrzymując na 

Jasną Górę. Najstarszy zapis, wymieniający Częstochowę na pierwszym miejscu 

wśród polskich sanktuariów pielgrzymkowych, pochodzi z 1454 r.
30

. 

Na Jasną Górę wiele razy pielgrzymowali królowie i hetmani, 

hierarchowie Kościoła, wybitni ludzie nauki i sztuki, ale także zwykli, prości 

ludzie, pozostawiając Matce Bożej wota, fundacje i ofiary. Wśród darów były 

kosztowności: złote i srebrne korony dla obrazu, srebrne lampy, naszyjniki i 

pierścienie, wspaniałe królewskie ślubne czy koronacyjne stroje, z których 

powstawały równie wspaniałe szaty liturgiczne, paramenty liturgiczne, militaria, 

obrazy i rzeźby, ryngrafy, medaliki, itp. Ten zwyczaj ofiarowania wotów 

pozostał do dziś. Wota zgromadzone w skarbcu jasnogórskim dają możliwość 

retrospekcji historycznej, prowadzącej do wniosku, że z upływem czasu coraz 

większą rolę odgrywają przedmioty – pamiątki narodowe, jak np. ryngraf z 

czasów wyprawy wiedeńskiej, kajdany zesłańca na Sybir, różaniec z chleba, 

zrobiony przez więźnia obozu koncentracyjnego, przedmioty, wykonane przez 

internowanych członków „Solidarności”, sztandary, transparenty, czy obrazy. 

Wota członków ruchu robotniczego z 1980 r. zostały ostatnio zebrane i 

udostępnione na wystawie z okazji 25.lecia „Solidarności”
31

.  

Wśród historycznych darów na uwagę zasługuje hebanowy ołtarz z 

rzeźbą srebrną dla Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który stanowi 

fundację kanclerza Jerzego Ossolińskiego z 1650 r. Drugą część kaplicy Matki 

Boskiej ufundowali bracia Maciej i Stanisław Łubieńscy w latach 1641–1644, 

srebrną ramę dla obrazu – rodzina Działyńskich z XVII w., główną bramę 

wejściową do klasztoru – rodzina Lubomirskich w XVIII w. Wotami są buławy 

hetmańskie Marcina Kalinowskiego, Stanisława Rewery Potockiego i Józefa 

                                                      
30

  Miracula venerabilis Patris Prandothe, episcopi Cracoviensis, wyd. W. Kętrzyński, 

w. MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 449. 
31

  Wystawa „Narodowy zryw «Solidarności» w wotach pielgrzymów jasnogórskich” 

została otwarta w bastionie św. Rocha 18 września 2005 r.  
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Potockiego. Na pamiątkę zwycięskiego odparcia Szwedów przeor Kordecki 

zamówił u warszawskiego złotnika ogromną monstrancję.  

Nie sposób nie wspomnieć najcenniejszych współczesnych wotów 

przekazanych przez błogosławionego Jana Pawła II.  

Dnia 16 października 1978 r. na tronie Piotrowym zasiadł kard. Karol 

Wojtyła. Był to i jest powód do dumy i radości dla każdego Polaka. Jan Paweł II 

stał się wówczas „dobrem narodowym”.  

13 maja 1981 r., kiedy zdradziecka kula zamachowca ugodziła papieża, 

płakał cały naród, zjednoczony w bólu i modlitwie. Pamiątką tego wydarzenia 

jest przestrzelony i zakrwawiony pas sutanny, znajdujący się w bliskości obrazu 

Tej, która od początku pontyfikatu obecna była w Jego papieskiej dewizie: 

„Totus Tuus”. Matce Bożej ofiarował On największe i najbardziej zaszczytne 

odznaczenie papieskie, mające wielowiekowy rodowód – Złotą Różę.  

Wotami Ojca Świętego są również: paramenty, naczynia liturgiczne i 

odznaki liturgiczne, rzeźby, obrazy, medale, różańce, świece, a także ofiarowane 

po zamachu ażurowe serce.  

Ważne miejsce wśród wotów zajmują złote i srebrne korony dla Matki 

Bożej. Korona jest w heraldyce symbolem suwerenności. Patron, w tym 

przypadku Matka Boska Częstochowska, ma za zadanie sprawowanie pieczy nad 

powierzonym sobie terytorium, dbanie o jego integralność i suwerenność. Te 

elementy odnajdujemy w dziejach kultu Maryi Jasnogórskiej. Obecność 

najdawniejszych koron potwierdzają przedstawienia drzeworytnicze, 

zamieszczone w XVI – wiecznych drukach
32

. W 1635 r. złote korony dla obrazu 

Matki Bożej ofiarował Władysław IV Waza. Pamiętna jest chociażby złota 

korona, wykonana przez brata Makarego Sztyftowskiego, jak i ta, ofiarowana 

przez definitora prowincjalnego, o. Konstantego Pawłowskiego.  

W roku 1717 odbyła się, druga po Włoszech, koronacja wizerunku 

częstochowskiego koronami papieskimi z daru Aleksandra Sforzy. Uroczystości 

koronacji obrazu, a rok potem pierwszej rocznicy, zgromadziły tłumy wiernych
33

 

i stały się okazją do manifestacji religijno-patriotycznej. Ten sam charakter miało 

w 1910 nałożenie koron papieża Piusa X w miejsce skradzionych poprzednich 

symboli królowania Matki Bożej.  

Swoje synowskie oddanie dla Matki Boskiej Częstochowskiej, która 350 

lat temu obroniła Jasną Górę przed „potopem” szwedzkim, poświadczył przed 

samym odejściem do Pana nasz rodak, błogosławiony Jan Paweł II, ofiarowując 

złote korony. W liście do Generała Zakonu, datowanym na 1 kwietnia 2005 r. 

przekazał wszystkim Polakom ostatnie już ważne przesłanie, zachowujące 

                                                      
32

  J. Golonka, Ołtarz Jasnogórskiej Bogarodzicy. Treści ideowe oraz artystyczne kaplicy 

i retabulum, Jasna Góra w Częstochowie 1996, s. 87. 
33

  Pisze się o stu tysiącach wiernych, biorących udział w uroczystościach koronacyjnych 

obrazu. Zob. B. Snoch, Częstochowa w dobie wojny północnej (1700–1721), w: 

„Almanach Częstochowy”, Częstochowa 2000, s. 61. 
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wymiar religijnego, politycznego i patriotycznego testamentu, pisząc: „Klękając 

przed obliczem Jasnogórskiej Królowej, modlę się, aby mój naród, przez wiarę w 

Jej niezawodną pomoc i obronę, odnosił zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża 

godności ludzkiej i dobru naszej Ojczyzny. Polecam Jej macierzyńskiej opiece 

Kościół na ziemi polskiej, aby przez świadectwo świętości i pokory zawsze 

umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach wszystkich wierzących. Proszę o 

odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby wpatrzeni w postać O. 

Augustyna potrafili bronić każdego dobra, które służy Rzeczypospolitej”
34

. 

Nałożenie koron Jana Pawła II oraz nowej sukienki zawierzenia, 

wykonanej z bursztynu przez gdańskiego złotnika Mariusza Drapikowskiego, 

nastąpiło 26 sierpnia br. w święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Sukienka nosi 

nazwę: „Totus Tuus”. Wdzięczność dla Ojca Świętego Jana Pawła II za 

królewskie insygnia, zespalała się ze łzami z powodu Jego niedawnej śmierci i 

zmieniła się w wielką narodową modlitwę.  

Jak już wcześniej stwierdzono, Jasna Góra z cudownym obrazem Matki 

Bożej potwierdziła swe wiekowe znaczenie duchowej stolicy narodu.  

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. dokonało się 

zjednoczenie rządu, następowała konsolidacja społeczeństwa. Na Jasnej Górze 

załopotał biało-czerwony sztandar, do twierdzy wkroczył oddział polskiego 

wojska. Ppor. Artur Wiśniewski przejął od władz okupacyjnych komendaturę, 

paulini do pustego skarbca narodowego przekazali srebrne naczynia, monety i 

złote medale. Odbyły się dziękczynne nabożeństwa, organizowano wiece 

patriotyczne w dni świąteczne i z okazji przybycia pielgrzymek do tronu 

Królowej Polski. Apelowano o w wstępowanie do ochotniczych oddziałów 

wojskowych, o składanie datków na rzecz wolnego, lecz jakże biednego państwa. 

To właśnie wtedy Jasna Góra wydaje patriotyczne ulotki roznoszone przez 

pielgrzymów w różne zakątki kraju. Przeor Jasnej Góry o. Piotr Markiewicz 

nawoływał: „Jak przy obronie Jasnej Góry, kto żyw do obrony Ojczyzny! 

Młodzież na szańce, to jest na front; starsi bronić w domach, miastach i wsiach 

ładu i porządku, który starają się zakłócić wrogowie wewnętrzni. Ty, naprzód 

ludu wiejski, co tak kochasz Matkę Boską Częstochowską i ukochaną Jasną 

Górę, że brzmiącą jeszcze dziś w uszach naszych masz zachętę twego Tadeusza 

Kościuszki i Bartosza Głowackiego, idź pierwszy i czynem twoim daj 

świadectwo, że Matkę Boską Częstochowską kochasz, że Polskę miłujesz. Nie 

dopuść, aby wróg ten straszny przyszedł aż tutaj, Jasną Górę zburzył, a świątynię 

tę ukochaną i Obraz Cudowny zbezcześcił i zniszczył. /…/. Ty również, 

robotniku i rzemieślniku polski, za przykładem twego Kilińskiego, okaż, jak on 

twój patriotyzm prawdziwy i spiesz do szeregów. Jeśli ci Bóg, wiara i Ojczyzna 

droga, spiesz; bo i ciebie Ojczyzna potrzebuje bardzo, bo i ciebie ona woła. Z 

                                                      
34

  Przesłanie Jana Pawła II dla Jasnej Góry z 1. Kwietnia 2005 r., por. J. Pach, Wielkie 

śluby narodowe, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, nr 5/2006, s. 8. 
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chłopem zaś, z robotnikiem i rzemieślnikiem niech spieszą wszystkie stany, tak, 

jak tu kiedyś wszystkie stany broniły Jasnej Góry od Szwedów. Jeden duch niech 

będzie wszystkich; jedna myśl, jedno serc: obronić naszą ukochaną Ojczyznę, a 

da Bóg, że ją obronimy, a i Matka Najświętsza Częstochowska. Do modlitwy 

więc i do czynu wszyscy!”
35

. 

W obliczu zagrożenia ze strony bolszewickiej Rosji obudził się duch 

męstwa i walki wśród żołnierzy. Wówczas ważne stało się przeżycie przez 

wierzące społeczeństwo polskie w nowy sposób obecności Maryi Królowej w 

dziejach narodu.  

Prymas August kardynał Hlond określił tę rolę Jasnej Góry w 1920 r. 

podczas bitwy warszawskiej następującymi słowami: „Częstochowa to opoka, to 

symbol mocy, z którą naród wszedł w swoje niepodległe życie”
36

. 

Co roku na Jasnej Górze pamiętano o „Cudzie nad Wisłą”, ale 10. 

rocznicę obchodzono szczególnie uroczyście. Do sanktuarium przybył legionista 

gen. broni Józef Haller, kazanie o treściach patriotycznych wygłosił bp Teodor 

Kubina, wskazując na Matkę Bożą, jako sprawczynię zwycięstwa w bitwie 

1920 r.  

Wyrazem wdzięczności narodu za „Cud nad Wisłą” stały się dary 

złożone przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Dnia 3 maja 1926 r. 

kobiety polskie ofiarowały złote jabłko i berło, królewskie insygnia władzy 

Maryi, pięćdziesiąt lat później order wojenny Virtuti Militari wszystkich klas 

oraz swoje odznaczenia – krzyże Virtuti Militari przekazali Jasnogórskiej 

Hetmance generałowie II Rzeczypospolitej: Mieczysław Boruta-Spiechowicz, 

Roman Abraham i Jan Jagmin-Sadowski. Wotum składane było w obecności 

episkopatu Polski na ręce prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego podczas 

mszy świętej pontyfikalnej, którą sprawował ówczesny metropolita krakowski 

kardynał Karol Wojtyła. 

Czcząc kolejne rocznice „Cudu nad Wisłą”, składali Polacy inne jeszcze 

dary, np. ornat z wyhaftowanym w kolumnie przedstawieniem orderu Virtuti 

Militari, urnę z ziemią z Ossowa, miejsca, gdzie bohaterską śmiercią poległ ks. 

Ignacy Skorupka oraz z ziemią z jego mogiły na cmentarzu powązkowskim. I 

wreszcie w święto Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2000 r. przedstawiciele 

Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari podczas liturgii mszalnej, 

sprawowanej przy ołtarzu polowym przed szczytem jasnogórskiego sanktuarium 

złożyli na ręce nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka 

jubileuszowy ryngraf z podziękowaniem Bogu za odniesione zwycięstwo oręża 

polskiego w 1920 r.
37

. 
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ryngraf, „Jasna Góra”, nr 11/2000, s. 12–13. 
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Czas okupacji hitlerowskiej w dziejach Jasnej Góry to „olbrzymia karta 

cichej walki z okupantem i heroiczna pomoc rodakom w nieszczęściach”
38

. 

Niemcom zależało, aby opinia światowa dowiedziała się, że sanktuarium cieszy 

się swobodą kultu, dlatego też oficjalnie pozwolili na odprawianie nabożeństw i 

zachowanie pozorów, niczym nie zmąconej religijnej działalności. Kolejni 

przeorowie w tej sytuacji zastosowali taktykę wyczekiwania i nieopowiadania się 

po żadnej ze stron. I choć Niemcy prowadzili kontrolę wypowiedzi jasnogórskich 

kaznodziejów, wielu z nich udało się za pomocą figur stylistycznych, w tym 

peryfraz, metafor, odniesień, niedopowiedzeń czy pytań retorycznych przekazać 

wiernym nadzieję na wyzwolenie narodowe. Ci, którzy nie lękali się wroga i nie 

myśleli o konsekwencjach, gromkim głosem i w sposób wyraźny wskazywali na 

Niemców i Rosjan jako wrogów Kościoła i Ojczyzny. Z tego powodu zginął 

spalony w kwietniu 1942 r. w piecu krematoryjnym w Dachau o. Romuald 

Kłaczyński, pauliński zakonnik. Należy tu przypomnieć nazwiska innych 

odważnych i bezkompromisowych paulińskich kaznodziejów: Alfonsa 

Jędrzejewskiego, Klemensa Izdebskiego, Stanisława Nowaka, Polikarpa 

Sawickiego, związanego z podziemiem. Ojciec Sawicki, kronikarz jasnogórski 

był kierownikiem terenowej obrony przeciwlotniczej i kapelanem Armii 

Krajowej.  

W klasztorze zakwaterowano garnizon wojska, a w arsenale 

umieszczono wiele zapasów amunicji. Dokonywano lustracji i inspekcji 

sanktuarium. Odgórnie zakazano obchodzenia uroczystości 3 maja i zabroniono 

pielgrzymek. Ten ostatni zakaz nie był ściśle przestrzegany. To właśnie o. 

Sawicki współorganizował pielgrzymki młodzieży na Jasną Górę, ponawiał 

ślubowania jasnogórskie studentów tajnych uczelni, wśród których był młody 

Karol Wojtyła
39

.  

Dnia 2 lutego 1940 r. do klasztoru przybył gubernator generalny Frank. 

Ponownie wraz z rodziną nawiedził sanktuarium. Znamienne są jego słowa 

dotyczące kultu maryjnego: „Kościół jest dla umysłów polskich centralnym 

punktem zbrojnym, który promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to 

funkcję jakby wiecznego światła. Gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to 

wtedy zawsze jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół. Nie należy nigdy o 

tym zapominać”
40

.  

W czasie okupacji dużą rolę odgrywały bractwa i stowarzyszenia 

religijne, spośród których Sodalicja Mariańska, skupiająca miejscową 

inteligencję, odznaczała się głębokim patriotyzmem i wysokim poziomem 

kultury chrześcijańskiej. Pod opieką o. Sawickiego sodalisi organizowali 
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zebrania, pogadanki, odwiedzali chorych w szpitalach i domach. Ze względów 

bezpieczeństwa do Sodalicji w czasie wojny nie przyjmowano mężczyzn, 

działalność konspiracyjną prowadziły wyłącznie kobiety. Działał też na Jasnej 

Górze przeniesiony tuż po agresji niemieckiej ze Skałki Instytut Filozoficzno-

Teologiczny. I chociaż Niemcy w czasie drugiej wojny światowej nękali klasztor 

różnego rodzaju groźbami, żądaniami i stosowali represje wielce dotkliwe dla 

zakonników, sanktuarium nie zostało zniszczone, przetrwało czas narodowej 

udręki.  

Po wojnie, w okresie stalinowskim, Jasna Góra, jak i cały Kościół była 

przedmiotem represji politycznych. W 1949 r. prymasem został Stefan kard. 

Wyszyński, który okazał się bardzo dobrym strategiem w zetknięciu z totalitarną 

władzą. Doskonałym posunięciem było przeniesienie duchowej stolicy Polski z 

Warszawy do Częstochowy i tym samym oddanie Ojczyzny i narodu we 

władanie Jasnogórskiej Hetmance, zgodnie z przekonaniem: „Zwycięstwo, jeśli 

przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”. Słowa poprzednika, prymasa Augusta 

Hlonda stały się przesłaniem dla prymasa Wyszyńskiego.  

Ks. Adam Boniecki, wspomina: „To, że wiązanie sprawy Kościoła ze 

sprawą narodu było świadomą strategią Prymasa, usłyszałem z jego własnych 

ust. W jednej z rozmów tłumaczył mi, dlaczego tak ważna jest Jasna Góra. 

Powiedział wówczas «Trzeba ten naród skupić wokół symbolu, zarazem 

religijnego i narodowego, bo inaczej zniszczą go: nacjonalizm sowiecki i 

nacjonalizm niemiecki»”
41

. 

Prymas przyjął taktykę walki postaw duchowych i moralnych, 

wynikającą z filozofii Krzyża. Była ona co prawda okupiona ofiarą i cierpieniem, 

o czym świadczyło ponad trzyletnie przymusowe odosobnienie Prymasa, ale 

przyniosła ostateczne zwycięstwo wiary i ufności w Maryję.  

Dnia 26 sierpnia 1956 r. Śluby Narodu Polskiego, zredagowane przez 

prymasa Wyszyńskiego w Komańczy, złożone zostały w czasie uroczystości 

przed Jasnogórskim Szczytem. Uroczystość zgromadziła około miliona osób, 

jednocząc Polaków we wspólnej modlitwie o uwolnienie Prymasa, jak i 

wierności dla Królowej Polski, deklarowanej w słowach: „Przyrzekamy uczynić 

wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem 

Twoim i Twego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu 

naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym”. 

Przed uroczystościami Tysiąclecia Chrztu Polski prymas kard. 

Wyszyński powziął myśl o Wielkiej Nowennie, opracował jej program i 

przedstawił projekt peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po 

kraju, rozumianej jako bezpośrednie wejście Maryi w życie społeczeństwa.  

                                                      
41

  Strażnik tradycji czy wizjoner ? Dyskusja z udziałem H. Bortnowskiej, S. Grabskiej, 

ks. A. Bonieckiego, B. Cywińskiego, W. Wieczorka i s. Wilkanowicza. Dyskusję 

prowadził Jerzy Gowin, „Znak” 2001, nr 555, s. 7 
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Pielgrzymowanie kopii cudownego obrazu rozpoczęło się 29 sierpnia 

1957 r. od archikatedry warszawskiej. Obraz nawiedził parafie dziesięciu diecezji 

i miał powrócić na Jasną Górę na czas uroczystości milenijnych. Przedtem 

jednak obraz miał być we wszystkich stolicach biskupich Polski oraz miejscach o 

historycznym znaczeniu dla Kościoła i narodu. W pielgrzymowaniu obrazu 

przeszkadzały władze komunistyczne, uniemożliwiające dotarcie ikony do 

miejsc, w których czekali wierni. Obraz dwukrotnie „aresztowano”. Odtąd od 

parafii do parafii przenoszono z czcią puste ramy. Dopiero w 1972 r. księża z 

Radomia wywieźli potajemnie z Jasnej Góry peregrynujący obraz, który z 

milenijnej wędrówki wrócił do klasztoru w 1980 r. Po ogłoszeniu stanu 

wojennego obraz ponownie wyruszył w drogę.  

Ojciec Święty Jan Paweł II wskazywał na duchowe znaczenie 

peregrynacji obrazu w liście skierowanym do biskupa częstochowskiego 

Stanisława Bareły: „Cieszy nas ten Boże plon długoletniej peregrynacji Matki 

Bożej w naszych diecezjach i parafiach. Plon obfity w trwałe owoce, bo zrodzone 

z głębokiej przemiany wnętrza, pod działaniem łaski; w woli ochrony i rozwoju 

dobra, które staje się błogosławieństwem i siłą życia dla każdego, kto dobro to 

uznaje za wartość nadrzędną”. Prymas Polski, kard. Józef Glemp wskazywał, że 

„obraz dokonał wielkiego dzieła przemiany serc, olbrzymich nawróceń i 

ożywienia życia religijnego.
42

 

Z kolei 3 maja 1966 r. podczas uroczystości tysiąclecia chrztu Polski cały 

Episkopat złożył „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki 

Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”. Na uroczystości milenijne 

chciał przybyć papież Paweł VI, chcąc uhonorować jasnogórskie sanktuarium 

Złotą Różą papieską. Jednak komunistyczny rząd nie wydał zgody na wizytę 

papieża.  

Ponad tysiącletnia wiara narodu polskiego we wstawiennictwo Maryi 

przed Jej Synem, poświadczona w pieśni „:Bogarodzica”, skutkuje wzrastającą 

ustawicznie liczbą pielgrzymów. Najwięcej pielgrzymów gromadziły zawsze 

odpusty maryjne: 15 sierpnia, 8 września, 3 maja i 26 sierpnia.  

Historia zorganizowanego pielgrzymowania pieszego datuje się od 

początków XVII w., kiedy to z Kalisza, Żywca, Gliwic i Krakowa spieszyły na 

Jasną Górę rzesze pątników. Największa z nich to pielgrzymka warszawska, 

przybywająca do Częstochowy od 1711 r. 

Choć czas rozbiorów, okres wojen napoleońskich, zakazy państw 

zaborczych, pierwsza i druga wojna światowa zmniejszyły ruch pielgrzymkowy, 

Jasna Góra „w podzielonym i podbitym kraju stała się osobliwą oazą wolności 

ducha narodowego”
43

.  

                                                      
42

  K. Maniecki, Peregrynacja Matki Bożej Jasnogórskiej, „Jasna Góra” 2003, nr 2, s. 7. 
43

  J. S. Pasierb, Znaczenie wizerunku …, dz. cyt., s. 107. 



 223 

Wiek XX to okres pielgrzymek stanowych i zawodowych, czuwań i 

rekolekcji, różnych zjazdów, sympozjów organizowanych na Jasnej Górze. 

Liczba przybywających rocznie do sanktuarium jasnogórskiego pielgrzymów w 

ostatnich latach waha się w granicach 4 – 5 milionów
44

.  

Pierwszą pielgrzymkę świata pracy zorganizował w 1982 r. ks. Jerzy 

Popiełuszko. Dnia 2 lutego 1990 r. zainaugurowano oficjalną pielgrzymkę 

parlamentarzystów. We wrześniu tego samego roku po 50 latach przerwy 

reaktywowano pielgrzymkę Wojska Polskiego. Swoją pielgrzymkę organizują 

Rodziny Katyńskie, by wspomnieć wśród wielu te, które nie byłyby możliwe w 

okresie rządów totalitarnych.  

Na Jasną Górę, począwszy od maja 1946 r. spieszyli żołnierze 2 Korpusu 

Polskich Sił Zbrojnych, uczestniczący w Bitwie pod Monte Cassino. W roku 300. 

rocznicy śmierci przeora Augustyna Kordeckiego, w święto Wniebowzięcia 

NMP (15 sierpnia 1973 r.) na Jasną Górę przybyli kombatanci, aby oddać cześć 

bohaterskiemu obrońcy z czasów „potopu” szwedzkiego. Na wałach, przed 

pomnikiem o. Kordeckiego, zaciągnęli honorową wartę.  

1 września 1974 r. przypadała 35. rocznica wybuchu II wojny światowej. 

Pielgrzymce przewodniczył gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Po raz 

pierwszy od wojny wystąpił w mundurze. Orkiestra powitała go marszem 

generalskim, ze szczytu rozległ się sygnał wojskowy, a następnie miał miejsce 

apel poległych.  

Decyzją generałów II Rzeczypospolitej dane mi było otrzymać akt 

nominacji na kapelana wszystkich kombatanckich formacji
45

. Prymas Wyszyński 

popierał powyższe działania, gdyż dostrzegał w nich aspekt wychowawczy. 

Wiedział, że są one istotnym elementem walki o zachowanie tożsamości 

narodowej.  

Historia Rzeczypospolitej i tych, którzy dobrze zasłużyli się Ojczyźnie 

na wszystkich frontach przedstawiona została w tzw. płaszczu hetmańskim 

Jasnogórskiej Bogarodzicy
46

. Złożenie wojennych orderów, krzyży i odznak w 

liczbie 272 było nie tylko wyrazem miłości Ojczyzny, ale i żołnierskiego 

poświęcenia.  

Charakterystycznym rysem jasnogórskich spotkań z Matką Boską 

Częstochowską były akty zawierzenia Maryi, składane przez poszczególne grupy 

i będące zobowiązaniem do kształtowania życia w duchu społecznej nauki 

Kościoła.  
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Obecność Matki Bożej w Jej częstochowskim wizerunku, szczególny 

klimat modlitewny jasnogórskiego sanktuarium działał zawsze na 

zgromadzonych tu wiernych. W połowie XIX w. odnotowano: „Poważne 

brzmienie organów, śpiew kapłanów, płacz i modlitwa mnogiego tłumu tu się 

garnącego, wreszcie powaga miejsca, historyczne wspomnienia z nim się 

wiążące, okazałość katolickich obrzędów, nie sposób, aby na twój umysł nie 

wywarły wpływu”
47

. 

Do Sanktuarium Jasnogórskiego kilka razy pielgrzymował 

błogosławiony Jan Paweł II. Każde Jego przybycie do Ojczyzny i Tronu 

Królowej Polski było oczekiwane przez Polaków i wiązało się z przeżyciami 

religijno- patriotycznymi. Wszystkie spotkania Polaków z Papieżem były ważne 

– jednak spośród nich najważniejsze jest to z 1979 r. Konsekwencją 

wypowiedzianych wówczas słów: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 

ziemi. Tej ziemi!” było powstanie ruchu solidarnościowego i obalenie 

komunizmu. Wcześniej, w 1971 r.  

Począwszy od zwycięskiego Grunwaldu, znaczonego hymnem 

„Bogarodzica” i Maryjnym ryngrafem na rycerskim sercu, ten jakże wymowny 

znak wiary i szczególnej czci ku „Bogiem sławionej” Maryi towarzyszy 

narodowi pośród „blizn narodowych losów, wydarzeń i przeżyć”. 

W ikonie Jasnogórskiej Bogarodzicy, tak jak i w Maryjnym wizerunku z 

polskiego ryngrafu – „w tarczy, która wzięła na siebie ciosy” odzwierciedla się – 

w myśl słów księdza Janusza Pasierba – „ziemia kaleczona przez wojny, 

poznaczona przez czas” – uwydatnia się „zarys ojczyzny”. 

Wierność Bogarodzicy i zawierzenie człowieka oddanego Jej 

macierzyńskiej pieczy na całej przestrzeni narodowych dziejów, zapisane w 

przestrzeni ryngrafu, w warstwie słownej odnajduje swoistą pointę w apelowym 

przekazie człowieczego „jestem – pamiętam – czuwam”.  

Ten szczególny Maryjno-ludzki dialog, ubogacony zapleczem 

wielowiekowego doświadczenia trwa nieprzerwanie od początku dziejów do 

współczesnego nam dzisiaj. Każdego dnia, w godzinie Apelu, w sanktuarium 

narodu – człowiecze „jestem – pamiętam – czuwam” utwierdza się i nobilituje w 

tym najkrótszym Maryjnym Hymnie.  
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POLONIA – WCZORAJ I DZIŚ 

 

 

Próba klasyfikacji 

 

Zjawisko społeczne zwane Polonią pojawiło się w czasach masowych 

migracji ludności z Polski nie tylko za Ocean Atlantycki, do obu Ameryk, 

Północnej i Południowej, ale także do krajów europejskich, gdzie łatwiej było o 

zarobek. Migracja ta zaczęła się na dobre w drugiej połowie XIX w. W krajach 

osiedlenia pozostawiła charakterystyczną grupę etniczną, związaną z nimi 

ekonomicznie, ale bez zakorzenienia w miejscowym społeczeństwie. Dlatego nie 

tylko kultywowano zwyczaje starego kraju, ale obstawano także przy edukacji 

dzieci i młodzieży w szkole polskiej
1
.  

Ten typ Polonii mógł egzystować i uniknąć asymilacji wyłącznie dzięki 

oparciu w polskiej parafii, dzięki polskiemu księdzu, nauczycielowi i różnym 

przybudówkom tych instytucji, zwłaszcza mającym na celu obronę interesów 

Polonii, przeważnie nieznającej języka urzędowego kraju osiedlenia.  

Zatem ogólnikowo wspomniany wyżej typ Polonii stanowi już dziś w 

zasadzie relikt historyczny, bowiem może nie drugie, ale trzecie pokolenie z całą 

pewnością było wykształcone w szkole nawet noszącej miano polskiej, ale z 

językiem wykładowym kraju osiedlenia. Ten typ Polonii, obecnie kultywujący 

jeszcze tradycje polskie, ma już etniczną tożsamość kraju osiedlenia.  

Drugi rozrzut Polonii spowodowała druga wojna światowa. Można w 

tym przypadku mówić o emigracji przymusowej, będącej wyrazem sprzeciwu 

wobec rządów komunistycznych w Polsce. Zróżnicowanie w organizowaniu 

życia polonijnego w zależności od kraju osiedlenia to problem odrębny, 

wymagający osobnego omówienia. Przykładowo o ile w Wielkiej Brytanii do 

dobrego tonu należało używać języka polskiego i nie manifestować przywiązania 

do kraju osiedlenia, o tyle w USA zdziwienie budziło wymaganie od przybyszów 

z Polski posługiwania się językiem innym niż angielski. Na ogół manifestowano 

także patriotyzm amerykański, polską tożsamość w miarę upływu czasu i coraz 

mniejsze widoki na powrót do Polski, plasując na coraz dalszym miejscu. 

                                                      
1
  E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła 

katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., Lublin 1996, s. 214–219; 

tenże, Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, wyd. II, Lublin 

2000. 
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Polonia powojenna tworzyła więc swoistą replikę tej pierwszej, z tym, że ominął 

ją na ogół trudny start w życie na emigracji bez znajomości języka i niezbędnej 

edukacji.  

Trzeci exodus polonijny kształtował się w ciągu szeregu lat i właściwie 

nie stworzył, przynajmniej za Oceanem, jakiegoś określonego typu 

tożsamościowego, mieszczącego się w ramach przyjmowanych dotąd kryteriów. 

Byli to ludzie wyciekający z PRL-u i szukający azylu na Zachodzie, zdani na los 

obywateli ledwie tolerowanych, często przebywających na statusie 

tymczasowości, prawie w ogóle nieprzygotowanych do życia w obcym 

społeczeństwie, kontentujących się najniższymi zajęciami, minimalnie 

opłacanymi
2
.  

Kolejna grupa w tym peletonie emigrantów to ludzie „Solidarności” i 

stanu wojennego, niemal zawsze tylko jedną nogą zahaczający za ów ląd 

ocalenia, a w rezultacie zapuszczający potem tam korzenie. Ta grupa była 

najbardziej roszczeniowa, wyraźnie podkreślająca polityczny charakter swego 

wychodźstwa. Jednakże właśnie ona szybciej niż inne dochodziła do znośnej 

regulacji swego pobytu i egzystencji. Jej wkład w życie Polonii był mniejszy niż 

poprzednio wymienionych grup. Był też bardziej interesowny, co z kolei drażniło 

starych Polonusów. Wielu, w zależności od stopnia „wtopienia się” w nowym 

świecie, zacierało swą polskość. O większym zaangażowaniu dla starego kraju 

można było mówić w sporadycznych przypadkach. Większość tej emigracji jest 

może zainteresowana Polonią, ale nie na tyle, żeby ponosić z tego tytułu jakieś 

znaczniejsze ofiary. 

  

Próba spojrzenia na pracę polonijną wykreowaną w starym kraju 

 

Przez długi czas, sięgając jeszcze do przedwojnia, w kraju bardziej 

myślano o pracy dla Polonii niż z Polonią. Pierwsza grupa emigracji nie miała 

dostatecznego zaplecza intelektualnego, żeby wejść w dialog z instytucjami 

polonijnymi w kraju, wliczając do nich Kościół, władze resortu kultury, 

                                                      
2
  Żyjąca od drugiej wojny światowej w Londynie Zofia Lechnicka-Affeltowicz 

wspomniała w 1994 r.: „Strasznie nie lubimy, jak się nas nazywa Polonią, dlatego że 

Polonia się nam kojarzy z Polonią amerykańską, z ludźmi, którzy wyjechali w 

poszukiwaniu pracy, którzy byli patriotami, ale takimi patriotami od akademii, 

tańców narodowych, pierogów, bigosu, wódki oczywiście, ale nie mieli żadnej wizji 

tej Polski i właściwie wyjechali, żeby się urządzić w życiu, które było ciężkie w 

ojczyźnie. Z nami było zupełnie inaczej. Ja jestem z Armii Krajowej, więc ja 

przyjechałam z ogromnym bagażem patriotyzmu i oddania sprawie Polski. To samo 

było zresztą z walczącą armią polską na Zachodzie, II Korpus może być tego 

największym przykładem. No i przez te czterdzieści parę lat tworzyliśmy to 

państwo”. A. Kroh, Starorzecza, Warszawa 2010, s. 365.  
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organizacje społeczne. Główną swą troskę kierowały one w celu zapobieżenia 

wynarodowienia Polonii, gdziekolwiek by się ona znajdowała. W istocie była to 

tendencja słuszna z wielu względów, ale dla egzystencji Polaków w obcych 

krajach wręcz zabójcza, skazująca ich na życie poza nawiasem albo na 

marginesie danego społeczeństwa, tworząca tamtejszy proletariat. Ten pęd do 

utrzymania narodowości był zrozumiały, gdyż w owym czasie emigranci 

pochodzili z Polski pod zaborami.  

Jeśli chodzi o liczniejszą w tym czasie emigrację niemiecką do USA, 

mimo jej wielkich skupisk, m.in. nad jeziorem Michigan, w drugim pokoleniu 

trudno było znaleźć ludzi mówiących po niemiecku, choć mieli oni przeważnie 

niemieckich duszpasterzy. Pragmatyzm przeważał nad sentymentem etnicznym.  

Akcja przeciwko wynarodowieniu ze strony polskiej trwała przez dalsze 

dziesięciolecia, a w mentalności wielu osób utrzymuje się do dzisiaj. Dobrze, 

jeśli propaguje się język polski, nawet folklor (przyznać trzeba, dość ułomny); 

dobre są próby kontaktu z krajem. Zupełnie jednak anachroniczne jest nazywanie 

amerykańskich Polonusów Polakami, na co przeważnie się obruszają. Co innego, 

gdy chodzi o kraje europejskie, ale tutaj hermetyczność miejscowych 

społeczeństw jest tak wielka, że utrzymywanie tożsamości polskiej jest rodzajem 

samoobrony. Jednak również tu przesadna akcja obronna przed 

wynarodowieniem mija się z celem. Wynarodowi się pewna część tamtejszej 

Polonii, a inni pozostaną w gettach lub wrócą do kraju. Spotyka się emigrantów z 

początku XX lub końca XIX w., którzy pielęgnują groby swych przodków w 

okolicach Poznania, walczą o utrzymanie polskiego brzmienia nazwisk, o każde 

w nich ń, ż, ę, ą, ale języka ojców już nie znają, a zapytani, kim są, odpowiadają: 

obywatelami RFN, niekiedy Niemcami z polskimi korzeniami. Inne pytanie: a 

dziadkowie, rodzice należeli do towarzystw polskich? A jakże, należeli, aż Hitler 

je zlikwidował. Zatem czemu pan od tego tak się odsunął? Bo trzeba żyć tak, jak 

żyją inni – pada częsta odpowiedź.  

Czym zatem może, a nawet powinna być kontynuowana praca polonijna 

dziś? Wiadomo, że nie może być tym, czym była przez lata. Po prostu nie ma na 

nią zapotrzebowania
3
.  

Grupa etniczna w obcym kraju żyje po części autorytetem kraju 

osiedlenia. Jego znaczenie, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, promieniuje 

niejako na pozycję owej grupy, co wcale nie znaczy, że powoduje zaznaczanie 

przez nią tożsamości etnicznej z krajem. Służy raczej jej pozycji w 

społeczeństwie, z którym się ona identyfikuje. O tym należy pamiętać, 

wychodząc naprzeciw Polonii; traktując ją z punktu widzenia jej tożsamości, a 

nie tożsamości życzeniowej, a więc widzianej z perspektywy własnego kraju. 

                                                      
3
  Por. E. Walewander, Metodologiczne problemy w rozwoju badań polonijnych, w: 

Diaspora polska w procesie globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. G. Babiński i 

H. Chałupczak, Kraków 2006, s. 312–315. 
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Jeśli chcemy utrzymać związek Polonii z krajem pochodzenia, musimy 

podawać o nim rzetelne wiadomości i jak najwięcej przedmiotów i wytworów 

bieżącej kultury, takich jak filmy, sztuki teatralne, jak najwięcej polskiej 

literatury w tłumaczeniu na języki, którymi się posługuje, z którymi Polonia się 

styka. Naiwne wtłaczanie folkloru jako jeśli nie jedynej, to najczęściej 

serwowanej porcji polskości, musi być rozumnie sterowane, żeby nie stworzyć 

wrażenia Polski i polskich chłopów korzystających z jednego konika i jadących 

polną drogą. Tym nie ma się co szczycić. 

Osoby zajmujące się w kraju pracą polonijną nie powinny czekać, aż 

Polonusi zaczną mówić po polsku, ale muszą się do ich zwracać w języku, jakim 

aktualnie się posługują. 

Przyciąganie Polonii do kraju pochodzenia przez imprezy, kursy, 

wakacje itp. musi mieć na celu pokazanie prawdziwego oblicza Polski. Dawne 

oprowadzanie po „odświętnych” zakątkach odnosi odwrotny skutek, gdyż 

wystarczy skonfrontować je z rzeczywistością, np. podczas odwiedzin u 

krewnych, a burzy się nie tylko wystylizowany obraz, ale, co istotne, również 

zaufanie do tych, którzy go tworzą. 

Konkluzja jest zwięzła: po prostu Polonia musi stać się partnerem, a nie 

podopiecznym, przedmiotem naszej troski, o którą nie zabiega. Musimy także 

okazać chęć brania od niej wartości, nie tylko materialnych, lecz także geniuszu, 

jaki kolejne pokolenia Polaków na obczyźnie wypracowały. Dlatego Polonią nie 

mogą się zajmować ludzie przypadkowi, co jest w Polsce od dawna zjawiskiem 

powszechnym. Ich działalność doprowadza do tego, że Polonia w dużej części po 

prostu pragnie przestać nią być.  
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POLACY W ARGENTYNIE – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ 

 

 

Wybór nowego papieża 13 marca 2013 r., jezuity kardynała Jorge Mario 

Bergolio (ur. 17 grudnia 1936 r.) z Argentyny, który przybrał imię Franciszek, 

wywodzącego się z rodziny włoskich imigrantów, skłania do przypomnienia 

obecności w tym kraju Polaków, a w tym duszpasterzy. Argentyna w potocznej 

recepcji postrzegana jest: 1. Dużym pod względem powierzchni krajem, 9 razy 

większym od Polski, sytuuje się na 8 pozycji co do wielkości w świecie, 2. W 

zachodniej części kraju znajduje się łańcuch górski Andy, uznawany za 

najdłuższy w świecie. Wywiera on istotny wpływ na zróżnicowanie klimatyczne 

kraju, a w ślad za tym na stan flory i fauny. Gleby użytkowe uznaje się za 

korzystne dla rozwoju rolnictwa, 3. Państwo powstałe w wyniku kolonizacji 

hiszpańskiej. Od 1926 r. nosi nazwę Argentyna. Do czasu odkrycia tej 

przestrzeni na początku XVI w. przez Hiszpanów zamieszkiwały tam 

koczownicze plemiona indiańskie, północno-zachodnia część kraju wchodziła w 

skład państwa Inków, 4. Państwem, do którego w ostatnich latach XIX i na 

początku masowo napływali emigranci a w tym Polacy, 5. Państwo znane z 

zamachów stanu, rządów wojskowych (m.in. junty wojskowej gen. Leopoldo 

Galteri: 1976–1983), wojny falklandzkiej (1982 r.) – konfliktu między Argentyną 

a Wielką Brytanią o kontrolę nad archipelagiem ok. 200 wysp położonych na 

południowym Atlantyku. Obecnie Argentyna podejmuje działania na rzecz 

odzyskania wpływów na archipelagu. Jest to priorytetem polityki zagranicznej 

kraju, co wyraźnie ujawnia obecna prezydent kraju Cristina Kirchner. Nadto w 

Polsce Argentyna jest postrzegana jako bijące serce Kościoła. Liczba 

zadeklarowanych w niej katolików przekracza 90 % ogółu społeczeństwa. 

Aczkolwiek w ostatnich latach liczba ta wyraźnie zmniejszyła się; wyraźnie 

wzrosło znaczenie ruchu zielonoświątkowego. Argentyna znana jest w świecie z 

osiągnięć w piłce nożnej. Legenda popularności okryła m.in. Diego Maradona.  

W polskiej kulturze muzycznej obok piosenki Mariana Opani, pt. „Pod 

modrym niebem Argentyny” dużą popularność zdobyła piosenka Zdzisławy 

Sośnickiej, pt. „Nie czekaj mnie w Argentynie”. Sławi się w niej potęgę miłości: 

 

„/…/ tak nagle  

Pojawił się on 

Bez słowa za żonę mnie wziął. 

Nie czekaj mnie w Argentynie 
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Mój statek tam nie zawinie  

 /…/ 

Nie wybacz mi nigdy, bo prawdą jest, że ja… 

Wciąż kocham Cię”
 1
. 

 

Polacy zapoznawali się z rzeczywistością kulturowo-cywilizacyjną 

Ameryki Południowej, a w tym Argentyny od początku XVI w. Uczestniczyli w 

pierwszych odkryciach kontynentu. Przyjęła się nawet opinia, że Polacy byli i są 

wszędzie
2
. 

Od początku XIX w. zaczęli kierować się tam Polacy w celu osiedlania 

się na stałe. Wynikało to z przesłanek ekonomiczno-bytowych, z chęci poprawy 

poziomu życia kulturowego, jak i politycznych, tj. uniknięcie represji, w sytuacji 

zagrożenia polityką zaborców; a też emigrację powodowała żądza przeżycia 

przygód, chęć pogłębienia wiedzy o świecie. Niektórzy włączali się w nurt walk 

niepodległościowych. O uzyskanie niepodległości Argentyny walczyli w latach 

1812–1819, m.in. kapral Manuel Zatocki, porucznik Antoni Mierza, generał 

Antoni Belino-Skupiewski, major Jan Walerian Bulewski. Zyskiwali oni rozgłos 

waleczności i uznania. Dalszy napływ polskich emigrantów nastąpił po 

powstaniu listopadowym 1830 r. Wymienia się wśród nich, m.in. Feliksa 

Napoleona Żabę, który osiadł w Buenos Aires, gdzie podjął pracę w charakterze 

nauczyciela języka hiszpańskiego w szkole średniej, a następnie na miejscowym 

uniwersytecie; Henryka Spitczyńskiego (Spika) – uczestnika walk w 

argentyńskim wojsku, następnie pracownika służby granicznej oraz wykładowcy 

teorii taktyki w Instytucie Wojskowym; generała Teofila Iwanowskiego 

(Reicherta) – uczestnika wojen niepodległościowych Argentyny; oraz wielu 

innych uczestników walk niepodległościowych, m.in. bratanka króla Stanisława 

Augusta – Stanisława Poniatowskiego. 

 Znacząca grupa Polaków przybyła do Argentyny po powstaniu 

styczniowym (1863 r.). Wśród nich duży rozgłos zyskał Jordan Czesław 

Wysocki (1839–1883)
3
. Do Argentyny przybył w1867 r. Podjął się budowy linii 

kolejowych, m.in. łączących miasta Cordoba i Tucuman; następnie zajmował się 

budową fortyfikacji na granicach państwa, mających na celu obronę kraju przed 

napadami Indian. Rozgłos zyskał jako założyciel reprezentacyjnego parku 

w Buenos Aires, stanowiącego obecnie ozdobę miasta. W 1878 r. podjął się 

wyzwań badawczych wschodniego wybrzeża kraju. Otrzymał do dyspozycji 

statek Los Andes. Celem badań było sporządzenie planów topograficznych, 

rozpoznanie terenów pod względem możliwości osadniczych. W czasie badań 

                                                      
1
  Zdzisława Sosnicka, Nie czekaj mnie w Argentynie, http://www.tekstowo.pl/piosenka, 

zdzislawa sosnicka. 
2
  M. Paradowska, Polacy w Ameryce Południowej, Wrocław – Warszawa – Gdańsk 

1977, s. 18. 
3
  W i T Słabczyńscy, Słownik podróżników polskich, Warszawa 1992, s. 340–341. 
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zginął tragicznie – doświadczył napadu ze strony Indian. W czasie badań 

współorganizował w Buenos Aires z Instytutem Geograficznym Argentyny. Jego 

synowie Eugeniusz(1868–1916) i Jan (1868–1911) zajmowali się również 

badaniami topograficznymi, co realizowali w ramach służby wojskowej. Jordan 

Czesław Wysocki był głęboko zaangażowany w zagospodarowywanie nie 

eksplatowanych wcześniej terenów kraju, zakładał osiedla i miasta, wytyczał 

szlaki komunikacyjne. 

Pionierską działalność kulturowo-cywilizacyjną prowadzili w tym też 

czasie na obszarze Argentyny Tadeusz Sztyrce, Józef Zieliński, Robert 

Skowroński, Leon Miaskowski, Władysław Czarnecki, Henryk Ożarowski
4
.  

Wśród Polaków w Argentynie rozgłos zyskał Robert Adolf 

Chodasiewicz (1832–1896) – absolwent szkoły wojskowej w Petersburgu, od 

1865 r. zamieszkujący w Buenos Aires. Uczestnik walk niepodległościowych w 

Argentynie, od 1887 r. współorganizował życie polonijne, m.in. założyciel 

Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, którego powołanie określano w 

słowach: aby imię Polski zostało poznane i uszanowane tak, jak na to zasługuje, 

zważywszy na jej tysiącletnią historię, literaturę, sztukę i walki o niepodległość 

straconą
5
. Określano go mianem „Pierwszego lotnika Argentyny”, jako że 

wprowadził tam loty balonem, w tym wykorzystywane do rozpoznawania 

logistyki wojsk.  

W latach 90. XIX w. spotkał się tam z Józefem Siemiradzkim (1858–

1933)
6
 geologiem, paleontologiem, przybyłym do Ameryki Południowej w celu 

zapoznania się z sytuacją przybywających tam Polaków w ramach tzw. gorączki 

brazylijskiej. Ów badacz opracował mapę osad polskich w stanie Parana. W 1885 

r. opublikował książkę pt. Z Warszawy do równika, Wspomnienie z podróży po 

Ameryce Południowej. 

Polacy napływający do Argentyny jako uchodźcy polityczni stali 

przedmiotem zainteresowania struktur życia polonijnego, m.in. Centralnego 

Komitetu Pomocy Uchodźcom z Paryża. W 1866 r. przybyła do Buenos Aires 

delegacja tego komitetu, na czele której stał ks. Karol Mikoszewski (1832–

1886)
7
. Wśród emigrantów zaznaczyli swą obecność lekarze, nauczyciele (m.in. 

nauczający języków obcych), inżynierowie. W nowym miejscu osiedlenia 

zyskiwali powszechnie sympatie i uznanie społeczne. Napływ Polaków do 

Argentyny był wielce znaczący w okresie międzywojennym. Ujawniła się przy 

tym sezonowość migracyjna. Podejmowali oni pracę w rolnictwie, przy budowie 

dróg, eksploatacji ropy naftowej. W ślad za emigrantami przybywali 

                                                      
4
  M. Paradowska, op. cit., s. 50. 

5
  J. Radzymińska, Biały orzeł nad Rio de la Plata, Warszawa 1971, s. 83. 

6
  Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków, pod red. J. Borowca, Warszawa 1996, 

s. 348. 
7
  Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii t.3. pod red. K. Dopierały, Toruń 2004, s. 

308. 
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duszpasterze, dziennikarze, jak np. Mieczysław Lepecki (1897–1969) – 

poznający region Missiones w Argentynie, Arkady Fiedler (1894–1985) – 

przebywający przede wszystkim w przestrzeni parańskiej. 

Po drugiej wojnie światowej skierowała się do Argentyny znacząca 

społeczność Polaków – byłych żołnierzy. Szacuje się ich na ok. 20 tys. osób. Ich 

rozmieszczeniem w kraju zajmował się na przełomie lat 1947/1948 Komitet 

Koordynacyjny. O Polakach tych opublikowała w 1977 r. Józefa Radzymińska 

książkę, pt. Biały orzeł nad Rio de la Plata, która zamieszkiwała w tym kraju 14 

lat. Przypomniała ona o wielu Polakach przebywających w tym kraju, m.in. o 

Ignacym Domeyko (1802–1889), Pawle Edmundzie Strzeleckim (1797–1873), 

Aleksandrze Walewskim synu Marii Walewskiej i Napoleona Bonaparte, który w 

latach 1847–1848 był posłem Francji w tym kraju. Przypomina się, że w okresie 

„gorączki brazylijskiej” emigrowali do Argentyny chłopi. W 1897 r. przybyło 

tam 14 rodzin z Galicji, których skierowali agenci hamburscy. Władze 

argentyńskie nie były przygotowane do ich przyjęcia. Osadzono ich w Apóstoles 

w prowincji Misiones. Każda rodzina otrzymała ziemię i pożyczkę na 

zbudowanie domu oraz budynków gospodarczych. Ich funkcjonowanie w nowej 

rzeczywistości kulturowej wysoko oceniały władze polityczne, m.in. gubernator 

prowincji pisał o nich: „są niezwykle wytrwali w pracy. Niezmordowani w walce 

z mrówkami, często po trzy i cztery razy w roku ponawiali zasiewy zniszczone 

przez mrówki, byle doczekać się zbiorów /…/ są oszczędni, każdy zbędny grosz 

obracają na powiększenie hodowli, uprawiają ziemię starannie, żenią się 

wcześnie, zachowują wysoki poziom moralny”
8
. 

Na początku XIX w. przybywały tam często całe rodziny z ziem polskich 

oraz nierzadko przenosiły się z Brazylii. Po osiągnięciu stabilizacji bytowej 

stawali się często ludźmi zamożnymi na tle innych społeczności imigracyjnych. 

W 1934 r. odbywając wizytację duszpasterską ks. bp Teodor Kubina pisał o nich 

m.in., „co posiadają zdobyli własną, ciężką, wytrwałą pracą i przemyślnością, 

przemieniając dziką puszczę w urodzajną glebę /…/ z podziwu godną 

umiejętnością wychodźcy nasi przystosowali się do tych całkiem innych niż w 

starym kraju warunków pracy na roli i stworzyli gospodarstwa o wysokiej 

kulturze i rentowności /…/ Wychodźcy nasi wykazują tu dużo inicjatywy, wobec 

tego z czasem wybijają się i stworzą sobie silne postawy życia w tym bogatym 

kraju o wielkiej przyszłości”
9
.  

Napływ polskich emigrantów do Argentyny spowodował powołanie 

przez władze kraju urzędu administratora dla nowo tworzonych osad. Pierwszym 

z nich był dziennikarz Józef Białostocki, który z księżami Stanisławem 

                                                      
8
  M. Paradowska, Podróżnicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w 

Ameryce Południowej, Warszawa 1986, s. 85. 
9
  T. Kubina, Wśród polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej, Potulice 1938, s. 

61 i nast. 
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Cynalewiczem i Władysławem Zakrzewskim włączył się do tworzenia 

instytucjonalnego polonijnego życia społeczno-kulturowego, w tym 

stowarzyszeń i szkół. Szacuje się, że do pierwszej wojny światowej przybyło do 

tego kraju ok. 32 tys. osób, z tego ok.10 tys. osiedliło się w prowincji Misiones
10

. 

W okresie międzywojennym przybyło tam ponad 150 tys. osób polskiego 

pochodzenia narodowego. Osiedlili się przede wszystkim w miastach Buenos 

Aires, Rosario, Tucuman. 

Specyficzną falę imigrantów w Argentynie stanowili wychodźcy czasu 

drugiej wojny światowej, oraz tuż po jej zakończeniu. Przedstawicielem tej fali 

był m.in. pisarz filozof Witold Gombrowicz (1904–1969)
11

. Przebywał tam od 

sierpnia 1939 do 1963 r. Pobyt w tym kraju został przedstawiony w 1977 r. w t. 

11 jego „Dzieł zebranych, pt. Wędrówki po Argentynie”. 

Polonia argentyńska postrzegana jest zwykle przez stan jej 

instytucjonalizacji. Zauważa się w okresie międzywojennym działało tam ponad 

30 polskich stowarzyszeń, które funkcjonowały przede wszystkim w Buenos 

Aires, Misiones i Rosario. Po drugiej wojnie liczba organizacji wyraźnie 

powiększyła się. Powstały struktury życia kombatanckiego, m.in. Związek 

Byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich nazywany też 

Związkiem Tobrukczyków, Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, 

Stowarzyszenie Lotników Polskich. Dużą nośność zdobyła działalność w 

Towarzystwie Śpiewczym im. Chopina, Macierzy Szkolnej, Harcerskim Kręgu 

Wędrownych Zniczy. Najsilniejszą pozycję w polonijnym życiu 

instytucjonalnym zajmował Związek Polaków w Argentynie, mający siedzibę w 

Buenos Aires. W „Domu Polskim” utworzono bibliotekę im. Ignacego Domeyki, 

która jest jedną z trzech największych bibliotek polonijnych w świecie. 

Od czasu napływu dużych społeczności Polaków do tego kraju ujawniła 

się potrzeba szkół polonijnych. Pierwsza z nich powstała w Misiones. Była to 

szkoła „wędrowna”. Jej założycielka Adela Tarnowska przenosiła się z osady do 

osady, zamieszkiwanych przez Polaków i tam podejmowała trud podstawowej 

edukacji w zakresie pisania, czytania, liczenia, śpiewu. Wraz z napływem 

emigrantów powstawały tego typu szkoły w Apostoles, Azara, Corpus. Dalszy 

rozwój szkolnictwa nastąpił w okresie międzywojennym. W 1937 r. koordynacją 

edukacji zajął się utworzony Polski Ośrodek Kulturalny, którym kierowali 

Stanisław Czyżewski i Leon Wanatowicz.  

W okresie międzywojennym zaczęto wydawać tam polskie czasopisma. 

W 1924 r. w Azara wydawano „Orędownika”, w 1933 r. dwutygodnik 

„Osadnik”. W Buenos Aires wydawano takie tytuły, jak: „Echo Polski”, „Głos 

Polski”, „Słowo Polskie”, „Wiadomości Polskie”.  

                                                      
10

  J. Włodek, Argentyna i emigracja, Warszawa 1923, s. 367. 
11

  M. Paradowska, Podróżnicy i emigranci…, s. 93–94. 
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Emigranci polscy spotykali się w swej działalności z wsparciem 

filantropów, na początku XX w., m.in. Anieli Roccy która wspierała finansowo, 

m.in. budowę domów polskich; założyła drukarnię na potrzeby wydawnicze 

stowarzyszeń i organizacji polonijnych. Podobną działalność prowadzili w latach 

30. XX w. Michał Pankiewicz i Jan Sikorski.  

W działalności integracyjnej Polaków w Argentynie wyraźnie zaznaczali 

się duszpasterze. Wśród nich zaznaczył dużą aktywność ksiądz Stanisław 

Cynalewski. Jako salezjanin w 1893 r. przybył do Buenos Aires. Otrzymał od 

rządu argentyńskiego pełnomocnictwa w zakresie spraw pomocy polskim 

emigrantom. Obok pracy z Polakami poświęcał dużo czasu działalności misyjnej 

wśród Indian. Starał się odbudować ich zaufanie do ludności białej. Wyraźnie 

zaznaczał obecność w życiu polonijnym werbista ks. Józef Bajerlein – Marliński. 

Od 1904 do 1931 r. prowadził działalność duszpasterską i społeczno-kulturalną 

w Azara. Przebywający tam Polski konsul Józek Władek zauważał, że dzięki 

działalności księdza znakomicie została zorganizowana Polonia w Azara. 

Występował on w rolach: księdza, burmistrza, doradcy, opiekuna, nauczyciela. 

W 1947 r. w Azara wzniesiono ku jego pamięci pomnik.  

W Argentynie zaznaczyli swą obecność i działalność tacy werbiści, jak: 

Ambroży Klunder w Misiones, Bronisław Łagocki w Apostoles, Bronisław 

Trafas w Azara i Bonpland, oraz w innych ośrodkach: Eugeniusz Basiński, 

Stanisław Bochenek, Kazimierz Grabowski, Kazimierz Kornaś, Apolinary 

Magolewski, Józef Mrugalski, Augustyn Sarnowski.  

W życiu kulturowym zaznaczyli swą działalność inżynier Zdzisław 

Celiński (1847–1929), budowniczy kolei, dróg, portów; geolog Władysław 

Szajnocha; inżynierowie poszukiwacze ropy naftowej (Odrzywalski, Błarzewski, 

Czerwinski). Polacy podejmowali pracę na wyższych uczelniach, m.in. Stanisław 

Pyzik – profesor fizyki, chemii i technologii w Argentyńskim Instytucie 

Meteorologicznym, później dyrektor Szkoły Przemysłowej w Marón. Uznawano 

go nadto jako wytrawnego znawcę dziejów Polaków w tym kraju.  

Za badaczy warunków geograficzno-przyrodniczych uznaje się botanika 

Józefa Warszewicza (1812–1866), przyrodnika Witolda Szyszłło (1881–1963), 

etnologa Czesława Bieżanko (1895–1985), geologa Rudolfa Zubera (1858–

1920), przyrodnika Hugo Zapałowicza (1852–1917). 

Wraz z tworzeniem się instytucjonalnego życia polonijnego ujawniały się 

podziały wewnątrz zbiorowości. Nie było w stanie zapobiec sprzecznościom i 

konfliktom Towarzystwo Demokratyczne Polskie. W 1893 r. powstała druga 

struktura Towarzystwo Polskie w Buenos Aires. Jego celem było szerzenie 

oświaty, kształtowanie postaw patriotycznych. W latach 1894–1895 dużą 

aktywność ujawniło Towarzystwo Wzajemnej Pomocy im. św. Stanisława. 

Działalność jego ustała z chwilą niedysponowania środkami finansowymi. Wraz 

z strukturami społeczno-kulturalnymi zaczęło ujawniać się zainteresowanie 

życiem politycznym. Niemała społeczność ujawniła zainteresowanie ideami 
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socjalistycznymi oraz związała się z działalnością Argentyńskiej Partii 

Socjalistycznej
12

. W 1915 r. powstało Koło Polskie grupujące osoby o 

nastawieniu antyrosyjskim a ujawniające orientację germanafilską. W 1921 r. 

powstało towarzystwo „Wolna Polska” podnoszące wagę kwestii 

narodowościowych w budowie rzeczywistości odbudowy państwa polskiego. Po 

pierwszej wojnie światowej w grupie emigrantów polskich do Argentyny ok. 50 

% stanowiła ludność żydowska, 25–30% – ukraińska. Przybywano do tego kraju 

pod wpływem propagandy uprawianej przez agencje migracyjne, głoszące o 

szerokim rynku pracy, możliwościach uzyskania w krótkim czasie wysokiej 

zamożności. W praktyce kulturowej większość polskich emigrantów nie mogła 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości kulturowej. Niemało z nich pogrążało się w 

sferze patologii społecznej, m.in. w prostytucji, sprzedaży dzieci przez matki, 

zdobywaniu pożywienia na wysypiskach śmieci, zamieszkiwaniu w 

prowizorycznych pomieszczeniach wznoszonych z różnych odpadów 

surowcowych
13

. Polacy podejmowali się zatrudnienia w najcięższych sferach 

pracy fizycznej, znaczący udział zajmowali w służbie domowej (zwłaszcza 

kobiety), podejmowali pracę jako murarze, stolarze, cieśle, tkacze, krawcy, 

szewcy, robotnicy rolni. 

Nowa rzeczywistość w położeniu Polaków w Argentynie ujawniła się po 

drugiej wojnie światowej, co wiązało się z inną „jakością” emigrantów. 

Posiadając przygotowanie zawodowe do pracy w różnych sferach przemysłu, 

zwykle znajdowali zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami. Zadawalający poziom 

życia socjalno-bytowego powodował, że poszukiwali oni identyfikacji z 

polonijnym życiem społeczno-kulturalnym; był to zwykle poziom amatorski, 

ujawniający się w śpiewie, tańcu, życiu teatralnym. Przybyło tam niemało 

członków żołnierskich zespołów teatralnych. Utworzyli oni dwie polskie 

placówki teatralne w Buenos Aires. Wystawiono powszechnie znane sztuki 

Aleksandra Fredry, Stanisława Wyspiańskiego, Jarosława Iwaszkiewicza. W 

życiu kulturalnym Argentyny zaznaczyli obecność polscy plastycy, malarze, 

rzeźbiarze.  

Zauważa się, że Polacy w Argentynie nie chcieli poddawać się procesom 

asymilacji. Trwali w oczekiwaniu na zmiany w porządku polityki światowej, a w 

tym na zmiany ustrojowe mające dokonać się w Polsce. Pobyt na obczyźnie – w 

Argentynie traktowali jako stan przejściowy. Postawa ta generowała ich bierność 

wobec wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych kraju osiedlenia
14

. W rzeczywistości 

polonijnej ujawniała się dychotomia postaw i zachowań. Z jednej strony czytelna 

stała się integracja Polaków wychodźców z końca XIX i początku XX w. oraz 

                                                      
12

  Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, pod red. M. Kuli, Wrocław – Warszawa – 

Kraków – Gdańsk – Łódź 1983, s. 222. 
13

  Tamże, s. 225. 
14

  Polska diaspora, pod red. A. Walaszka, Kraków 2001, s. 144. 
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okresu międzywojennego z rzeczywistością, w której przyszło jej żyć i pracować. 

Z drugiej zaś, ujawniały się postawy tymczasowości emigrantów wojennych i tuż 

powojennych, którzy czekali na zmiany ustrojowe na ziemiach polskich. 

Społeczność ta nie ujawniała zainteresowania integracją i asymilacją w 

rzeczywistości kulturowej Argentyny. Na tym tle dochodziło do różnorodnych 

sporów i konfliktów między tzw. starą i nową emigracją. Generalnie Polonia 

ujawniała postawy lojalności wobec państwa argentyńskiego, niezależnie od 

opcji ideowo-politycznych. Władze argentyńskie również zachowywały postawę 

liberalną wobec różnych opcji ideowych Polonii.  

3 maja 1957 r. w Buenos Aires utworzono Polską Misję Katolicką. 

Pierwszym jej rektorem został werbista ks. Aleksander Michalik. Następnie 

funkcję tę pełnili franciszkanie Łucjan Łuszcki (w latach 1961–1971), 

Mieczysław Grabowski (1971–1996), Herkulan Wróbel (1996–2007)
15

 i od 2007 

r. ks. Jerzy Twaróg. Posługę duszpasterską sprawują też oo. bernardyni, oo. 

redemptoryści, księża chrystusowcy, oo. karmelici bosi, siostry 

zmartwychwstanki
16

. W działalności ich zaznaczają się istotne ogniwa życia 

społecznego, np. wspieranie ludzi samotnych i potrzebujących pomocy. M.in. w 

1981 r. oddano do użytku Dom Spokojnej Starości w Martin Coronado. Jest on 

prowadzony przez siostry albertynki. Dom powstał dzięki ofiarności Stefanii i 

Zdzisława Skarbków. Dom stał się instytucją samowystarczalną. Pensjonariusze 

powierzają mu 80 % swych emerytur
17

.  

Ważnym wydarzeniem w życiu Polonii argentyńskiej były dwie wizyty 

apostolskie papieża Jana Pawła II, w 1982 i 1987 r. Papież w czasie tych wizyt 

odbywał spotkania z Polakami. 10 kwietnia 1987 r. wskazał m.in. „W świetle 

wiary trzeba też widzieć waszą obecność tu w Argentynie, czy w ogóle w Ameryce 

Południowej. Wiedzeni jakimś przedziwnym, często także i smutnym losem, 

życiowym doświadczeniem, przybyliście do tego wielkiego kraju, by wśród 

szlachetnego narodu chrześcijańskiego rozbić swoje namioty, wejść w jego życie 

i razem z nim podjąć trud budowania historii tego kraju i życia coraz bardziej 

godnego człowieka /…/Aby pozwolił własnym ojcom i wam zbudować i stworzyć 

rodzinne ognisko na innym miejscu naszego globu, jakże odległym od ojczystej 

                                                      
15

  A.H. Wróbel, Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897–1997, 

Warszawa 1999. 
16

  Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, pod red. J.Bakalarza i in, 

Lublin 1982, s. 23–33, 335–399; Duchowieństwo polskie w świecie, pod red. A i Z 

Judyckich, Toruń 2002, s. 371–382. 
17

  Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek. Materiały z 

międzynarodowej konferencji naukowej, Suwałki – Warszawa – Bydgoszcz 2008, s. 

98–99. 
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ziemi”
18

. 26 grudnia 1999 r. przy klasztorze franciszkańskim w Martin Coronado 

wzniesiono pomnik Jana Pawła II.  

Wśród działaczy polonijnych jednostką budzącą kontrowersje w świecie 

polityki jest Jan Kobyliński (ur. 1923r.)
19

, od 1988 r. prezes Związku Polaków w 

Argentynie. W czasie drugiej wojny światowej był więźniem niemieckich 

obozów koncentracyjnych. Od 1952 r. przebywa w Ameryce Południowej, od 

1981 r. zamieszkuje w Urugwaju, gdzie jest właścicielem firm handlowych o 

zasięgu międzynarodowym, właścicielem ekskluzywnych budowli mieszkalnych. 

Jest filantropem wspomagający hojnie finansowo organizacje polonijne i ich 

akcje, jak np. budowę panteonu polskiego na cmentarzu Ruleta w Buenos Aires. 

Jest odznaczony licznymi orderami, krzyżami zasług w Polsce oraz krajach 

Ameryki Południowej. W 2000 r. biznesmen, milioner i sponsor wielu inicjatyw 

społeczno-kulturowych (np. od 1993 r. sponsor Radia Maryja) został odwołany 

przez władze RP z pełnionych funkcji polonijnych, czego przyczyną były jego 

nieporozumienia z polskimi ambasadorami RP oraz wypowiedzi zwane 

antysemicznymi
20

.  

Od początku lat 90. XX w. informacje o obrazie współczesnego życia 

polonijnego w Argentynie zaczęto publikować na łamach „Biuletynu 

Informacyjnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Np. w numerze 14–15, z 

1992 r. zamieszczono informację o wizycie w siedzibie Stowarzyszenia dr Diane 

Evelyn Szymczak z Cordoby. Jej ojciec inż. Jan Szymczak w czasie drugiej 

wojny światowej służył w lotnictwie polskim. Dr Diane Evelyn Szymczak 

powierzono zaszczytną funkcję konsula honorowego RP w Cordobie; jest ona 

animatorką życia polonijnego, zwłaszcza w ramach Towarzystwa Polonia. 

Promuje zespół pieśni i tańca, liczący 140 osób w różnym wieku, od małych 

dzieci do ludzi starszych . Towarzystwo orientuje się na niesienie pomocy 

ludziom starszym, m.in. dostarcza się im bezpłatnie niezbędne lekarstwa; 

prowadzi kursy języka polskiego
21

. 

W nr 7, z 1995 r. pisma zamieszczono charakterystykę Biblioteki 

Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires. Wskazuje się, mieści się ona 

przy niewielkiej ulicy, o hiszpańskiej nazwie Serrano, pod numerem 2076. Jest to 

jedna z najszacowniejszych instytucji polskich w całej Ameryce Łacińskiej. Jej 

powstanie związane było z obchodami tysiąclecia Chrztu Polski. 4 czerwca 1960 

r. działacze Związku Polaków w Argentynie określili funkcje, jakie miała ona 

spełniać, m.in. 1. Gromadzić polonica latynoamerykańskie, 2. Dokumentować 

                                                      
18

  Papież Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1978–1989, pod red. R. Dzwonkowskiego. 

S. Kowalczyka, E. Walewandra, Lublin 1991, s. 49. 
19

  Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 1, pod red. K. Dopierały, Toruń 2003, s. 

425. 
20

  Problemy Polonii w Brazylii i Argentynie; http://www,wprost.pl/ar/340941/. 
21

  „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nr 14–15, z dn. 

31.10.1992 r. s.18. 
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dzieje i życie codzienne Polonii w całej Ameryce Łacińskiej, 3. Dostarczać 

każdemu chętnemu czytelnikowi wszelkich informacji na temat Polski. W 

Bibliotece zgromadzono bardzo bogate polonica, a też zdeponowano dokumenty 

wielu organizacji polonijnych i zasłużonych działaczy. Biblioteka spełnia też rolę 

muzeum, gromadzi się w niej dzieła sztuki, nauki i odznaczenia (często o dużej 

wartości historycznej). Pełnił funkcję centrum kulturalnego, organizacji, wystaw, 

spotkań, dyskusji dotyczących historii, polityki i kultury polskiej. Wśród 

założycieli i jej twórców znaleźli się przedstawiciele elity intelektualnej Polonii 

argentyńskiej, m.in. Karol Orłowski – prezes zarządu biblioteki, wywodzący się 

z arystokratycznego rodu, Jeremi Czesław Stempowski – dyplomata, twórca 

Klubu Polskiego, Włodzimierz Toczyłowski – twórca w latach 60. XX w. na 

uniwersytecie w Buenos Aires Studium Kultury Polskiej
22

.  

W numerze 3–4, pisma z marca – kwietnia 1995 r. zaprezentowano z 

kolei działalność Towarzystwa Polskiego w Buenos Aires. Przypomniano tu, że 

w styczniu 1990 r. minęło sto lat od powstania pierwszego polskiego 

towarzystwa w Argentynie oraz całej Ameryce Łacińskiej. W 1890 r. zmieniono 

jego nazwę na Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Powołane towarzystwo 

zawarło w słowach „Celem Towarzystwa stanowić będzie wzajemna spójność i 

łączność Polaków w Rzeczypospolitej Argentyńskiej zamieszkujących w 

zamiarach przyczynienia się do odbudowania Polski niepodległej”. Cel ten 

realizowano przez różnego typu spotkania towarzyskie, bale, odczyty i obchody 

patriotyczne. Założyciele towarzystwa zamieszkiwali od wielu lat w Argentynie; 

byli przedstawicielami wolnych zawodów, cieszyli się akceptacją społeczności 

argentyńskiej. W swej działalności ujawniało ogniwa konfliktów, rozłamu oraz 

ponownego połączenia się: Pierwszoplanową osobą był w nim prezes dr Gustaw 

Jasiński (1863–1940) lekarz, społecznik, przebywający w Buenos Aires od 

1890 r.  

Działacze towarzystwa byli zaangażowani w udzielanie pomocy 

imigrantom polskim chłopom. Dużą sławę zdobył w działalności tej Michał 

Szelągowski. Jego prawnuk po stu latach był ambasadorem Argentyny w 

Polsce
23

.  

W dn. 19–25 lutego 1995 r. złożył oficjalną wizytę państwową prezydent 

RP Lech Wałęsa z małżonką. Na spotkanie z nim w Buenos Aires przybyło ok. 

700 osób, reprezentujących wszystkie organizacje polskie w Argentynie. 

Prezydent uczestniczył w Mszy św. celebrowanej przez rektora misji 

franciszkańskiej ks. Mieczysława Grzybowskiego, pełniącego w latach 1971–

1976, obowiązki Polskiej Misji Katolickiej w Buenos Aires. W Mszy św. 

uczestniczyło ok. 30 księży polskich z ok. 120 pracujących w tym kraju oraz ok. 

                                                      
22

  Tamże, nr 7, z lipca 1995 r., s. 2. 
23

  Tamże, nr 3–4, z marca – kwietnia 1995 r., s. 18. 
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20 misjonarek z ponad 30 sióstr zakonnych, pracujących w kościołach, 

kaplicach, szkołach, salach katechetycznych oraz na plebaniach.  

Budzenie się identyfikacji polskiej wyraźnie ujawniło się po wyborze na 

papieża Polaka Jana Pawła II. Działacze polonijni zauważali, m.in. o Polsce i 

Polakach w Ameryce Południowej przypomniano sobie dopiero w czasie wizyty 

Jana Pawła II w tym regionie świata, a także po zmianach, jakie dokonały się w 

Polsce w 1989 r. Te dwa wydarzenia spowodowały, że nawet ci, którzy urodzili 

się na południowo-amerykańskiej ziemi, a więc czasami trzecie, czwarte i piąte 

pokolenie polskich emigrantów, przypomniało sobie o polskich korzeniach. 

Papież był tą postacią, która w Ameryce Południowej ożywiła polskość, 

przypomniała o dalekiej ojczyźnie, rozbudziła zainteresowanie przodkami, 

którzy tu przybyli w poszukiwaniu pracy i chleba, a nade wszystko wzmogła się 

chęć nauki języka polskiego. Bo przecież przemawiając do zgromadzonych 

Polaków, papież, oprócz języka portugalskiego, używał również polskiego /…/ 

Ożywiły się organizacje polonijne i ich działacze
24

. 

W 1995 r. staraniem Polonii w Argentynie ustanowiono 8 czerwca 

Dniem Polskiego Osadnika. Polacy są tam jedyną grupą narodowościową, która 

ma swoje święto
25

. 

Dzień ten upamiętnia przybycie pierwszych Polaków (14 rodzin) do 

portu w Buenos Aires. 8 czerwca 1897 r. osiedlono je w prowincji Misiones, 

znajdującej się na północy Argentyny, na pograniczu Paragwaju i Brazylii. Z 

okazji tego święta przez tydzień odbywa się promocja kultury i sztuki polskiej. 

Udział w uroczystościach tych biorą przedstawiciele najwyższych władz 

politycznych Argentyny.  

Obecnie szacuje się, że z polskością identyfikuje się w Argentynie ok. 

200–230 tys. osób. W argentyńskim życiu polonijnym zwraca uwagę miasto 

Wanda, założone w 1936 r. w górnym biegu rzeki Parana. Nazwa przyjęta 

została od imienia córki Józefa Piłsudskiego. W niedalekiej odległości założono 

drugą polską osadę Jagoda, którą upamiętniono imię drugiej córki Józefa 

Piłsudskiego. Obecnie jest to Quedas do Iguacu. W centrum Wandy znajduje się 

plac Republiki Polskiej; w jego pobliżu znajduje się drewniany kościół pw. 

Matki Boskiej Częstochowskiej, wzniesiony w latach 40. XX w. 

Obecnie zauważa się obraz starzenia się najbardziej aktywnych działaczy 

polonijnych. Działalność organizacji ogranicza się do pielęgnowania tradycji, 

ważnych wydarzeń z politycznego kalendarza Polski i Polonii. W Związku 

Polaków w Argentynie są skupione 34 organizacje. Ograniczona jest działalność 

prasowa; od 1922 r. ukazuje się Głos Polski
26

. Działacze polonijni wskazują, że 
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  To mój kraj i moje korzenie, „Forum Polonijne” (Lublin) 1996, nr 2, s. 2. 
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26

  K. Smolana, Wspólnie przez historię, (w:) Relacje Polska – Argentyna: historia i 

współczesności, Warszawa 1996; Polonia argentyńska w piśmiennictwie polskim, 
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obecnie zadaniem priorytetowym jest w Argentynie promocja nauczania języka 

polskiego, ponieważ zanika jego znajomość wśród najmłodszego pokolenia 

Polonii. Odczuwa się przy tym niedobór wykwalifikowanych nauczycieli. Od 

2007 r. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli kieruje do Argentyny 

nauczycieli języka polskiego – nauczają oni w takich ośrodkach, jak: Kolonia 

Wanda, Azara i Comadoro Rivadavia
27

.  

W refleksji uogólniającej rozwój kontaktów polsko-argentyńskich w 

przeszłości współcześnie można stwierdzić: 

1. Argentyna jest krajem przypadkowego osiedlenia się Polaków w końcu 

XIX w., w okresie exodusu określanego mianem gorączki brazylijskiej, 

2. Była to przede wszystkim emigracja chłopska zarówno ze względu na 

pochodzenie społeczne wychodźców, jak i rodzaj podejmowania przez 

nią pracy w kraju osiedlenia, 

3. W kształtowaniu życia polonijnego w Argentynie wyjątkowa rola 

przypadła duszpasterzom, którzy kierowali się do ośrodków ich 

osiedlania się, 

4. W okresie międzywojennym ukształtowano tam podstawowe ogniwa 

życia polonijnego, takie jak: struktury instytucjonalne, obraz liderów, 

formy edukacyjne, formy życia religijnego, amatorskie życie artystyczne, 

w tym formy śpiewu i tańca, 

5. Współcześnie w obrazie argentyńskiego życia polonijnego obserwuje się 

ścieranie się wyzwań unifikacji życia kulturowego, prowadzących do 

asymilacji Polaków w rzeczywistości Argentyny, oraz zanikowe 

pielęgnowanie wartości odrębności polskiej, wyrażające się zwłaszcza w 

sferze religii i związanych z nią zwyczajów.  

 

 

                                                                                                                                    
oprac. M. Bryszerskiej, J. Gmitruka, J. Mazurka, Warszawa 2004; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia w Argentynie. 
27

  Świat Polonii – witryna Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Polonia i Polacy, 

http://www.wspolnota-polska.org.pl. 
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It is difficult at this transitional stage to forecast what line our future 

policy should take as regards the education of Poles but I think it is patent that, if 

this country is going to absorb or to grant asylum to tens of thousands of Poles in 

addition to those already in the country, educational facilities will have to be 

provided for the large number of them
1
. 

 

The possible future settlement of Poles within the British Empire 

 

It was evident that Soviet supremacy, confirmed at Yalta in February 

1945, would leave thousands of Polish political refugees, many of whom would 

wish to take advantage of possible re-settlement in Britain. The uncertainty of 

Poland’s future and the loss of vast swathes of territory in the eastern part of the 

country, home to thousands of Poles, left them with no other choice than exile. 

For many émigrés, living in Communist Poland seemed a bleak prospective, 

clearly worse than the prospect of staying in Britain even on a temporary basis
2
.  

At the time, the British launched an enquiry into how to accommodate 

the large number of Polish settlers:  

 

There is some reason to think that many soldiers of the First and Second 

Armoured Divisions and of the Parachute Brigade and Air Force who 

have made friends and established ties here would like to settle and work 

in the United Kingdom (if they cannot return to Poland) provided that the 

Ministry of Labour regulations could be relaxed to allow them to work. 

A further large element, embracing the whole of the Second Corps, with 
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no prospects in this country, might be expected to wish for some block 

settlement scheme /…/
3
. 

 

Following the confirmation of the new Polish borders, it soon became 

apparent that the situation with regard to the Polish servicemen and civilians who 

were entering Great Britain was going to be a major factor in British politics. The 

British government had to recognise that the Poles had stood by their Western 

Allies and that at this stage these people were not prepared to accept the new 

order that was imposed upon them. Undoubtedly, the Poles’ future was in the 

hands of British officials, who had to find a new home for them in the knowledge 

that they would not be returning to their native land. Finding a suitable solution 

was a matter both difficult and delicate for the British Government. The bulk of 

the government correspondence examined expresses the fear that the Polish 

Question ‘bristles with enormous potentialities of future trouble’
4
. Special 

concern was expressed by the Home Secretary, Herbert Stanley Morrison, who 

averred that the presence of so many foreign individuals would be bound to 

create difficulties. Claims for their naturalisation would undoubtedly arise, while 

finding suitable accommodation could also prove difficult
5
. 

On 12 February 1945, one day after the Yalta Conference, Anthony 

Eden, the Secretary of State for Foreign Affairs in the British War Cabinet, 

issued his first secret note. This note clearly indicated a need, in principle, to 

examine if an offer could be made of permanent resettlement within the British 

Empire to those Polish men who had fought in the Polish Armed Forces
6
. At this 

stage, the British Government’s view with regard to the situation of the Polish 

airmen, soldiers and sailors, who had fought on all fronts, seemed to be clear. 

However, as mentioned previously, the final decision to allow the Poles 

permanently to reside in Great Britain could not be made in the immediate 

aftermath of the Yalta Conference. 

Such a gesture in the form of offering the Poles permanent homes within 

the British Empire had to be postponed, and for strategic reasons could not be 

                                                      
3
  ‘Possible future settlement of Poles in the British Empire from February 1945’, draft 
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Richmond, pp. 1–4. 
4
   Letter from the High Commissioner for the Union of South Africa dated 1 March 
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5
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made public. No indication of any official decision made by the British 

government could ever be even implied at that time, particularly in the context of 

the Soviet recognition of the puppet Lublin Government and on-going fighting 

involving Polish forces
7
. 

A rough estimate of the potential number of Poles not returning home 

was based on the Polish Ambassador, Count Edward Raczyński’s statement. It 

indicated that there were about 120,000 Poles exiled from their country, 

including General Anders’ forces, other Polish troops and a large number of 

refugees. His estimate suggested that about one half, or 60,000, would not wish 

to go back to Poland. From that moment, the British side began an investigation 

into the possibility of finding a new place for Poles within the British Empire. It 

should be emphasized that all plans took into account the important need for 

potential residents to be permitted, even enabled, to maintain intact their Polish 

language, traditions and culture
8
.  

The War Cabinet Committee on Refugees then took the next step. On 23 

February 1945 it discussed the problem of Polish civilians and members of the 

Polish Army. During this discussion, it was pointed out that all the Allies had a 

moral obligation towards the Polish people and guaranteed resettlement 

opportunities should be made available to them. On the other hand, points 5 and 

6 made the point that whatever was done for the Poles would lead to strong 

pressure for equal treatment of other non-repatriated refugees. This could have 

raised far-reaching problems
9
. A few days later, on 6 March 1945, Commander 

Locker-Lampson
10

 made a suggestion to extend a similar offer to Norwegians
11

.  
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Written documents from the discussion suggest that the Poles could be 

offered settlement abroad. They also indicate that one of the former Italian 

colonies was considered. This matter was left to be resolved with the final peace 

settlement. From this point onwards, it was evident that the future of the Polish 

people was high on the agenda of the British Government and that a solution 

would be pursued energetically. 

Eventually, during the Yalta Debate in the House of Commons on 27 

February 1945, the Prime Minister, Winston Spencer Churchill, made an 

extraordinary statement: 

 

His Majesty’s Government recognize that the large forces of Polish 

troops – soldiers, sailors and airmen – now fighting gallantly, as they 

have fought during the whole year, under British command, owe 

allegiance to the Polish Government in London. 

His Majesty’s Government are resolved that as many as possible Polish 

troops shall be enabled to return in due course to Poland of their own free 

will and under every safeguard to play their part in the future life of their 

country.  

In any event His Majesty’s Government will never forget the debt they 

owe to the Polish troops and for all those who have fought under our 

command I earnestly hope it may be possible to offer citizenship and 

freedom of the British Empire should they so desire. I am not able to 

make any declaration on that subject to-day because all matters affecting 

citizenship require to be discussed between this country and the 

Dominions /…/, but so far as we are concerned, we should think it an 

honour to have such faithful and valiant warriors dwelling among us as if 

they were men of our own blood
12

. 

 

This would later be called Churchill’s ‘pledge’. It would ultimately lead 

to offering refugee status to Polish soldiers. It has to be said that not all ministers 

shared Churchill’s’ views. The Home Secretary, Herbert Morrison, showed his 

scepticism and disquiet in a Memorandum dated 5 March 1945: 

 

The record in the War Cabinet Conclusions (W.M. (45) 23
rd

 Conclusions, 

Minute 2, 21
st
 February) of the circumstances which occasion the need 

for this offer makes it clear that the object was to meet such a situation as 

would arise “if in the last resort all failed and the Polish troops in 

Western Europe or elements of them felt that they could not return to 
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  ‘The question of British nationality for Polish soldiers, sailors and airmen.’ 
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Poland under the new conditions”. The inference was that the question 

of granting British nationality to members of the Polish forces would not 

arise unless the difficulties of the Polish situation should be found to be 

unexpectedly serious. My own recollection is that the War Cabinet 

discussion was not of a decisive character
13

.  

 

Only a day later, on 6 March 1945, in a speech to the House of 

Commons, Churchill confirmed his intention that if all else failed, he would offer 

the Poles safe accommodation within the British Empire. During the next few 

months the necessary plans were drawn up.  

Between February and May 1945 members of the British Government 

were actively engaged in discussions and proposals on the question of the 

naturalization of members of the Polish forces as Britons. The concluding 

telegram sent to the Dominion governments through the War Cabinet on 10 April 

1945 stated that owing to the political settlement in Poland, the British side 

would accept the obligation to provide facilities for Polish soldiers who had 

served and fought under British command in France or Italy to become British 

subjects in accordance with the statement made by the Prime Minister in the 

House of Commons on the 27 February 1945
14

. The Dominion governments were 

instructed to reply in the above manner if further questions were to be asked. 

At the same time, it was again stressed by the Prime Minister that this 

initiative could not be extended to other nationalities, even though they served in, 

or with, British forces. It referred specifically to French, Austrian, Yugoslavian, 

Dutch and Norwegian soldiers
15

.  

In one of many letters addressed to Winston Churchill on 23 March, a 

Dutch soldier, as an allied serviceman, openly requested British citizenship, 

suggesting that it should also be granted to Dutch soldiers. His hopes were never 

fulfilled: 

 

I read with interest recently an account of one of your speeches in the 

parliament where you offered British citizenship to the men of the Polish 

forces, who so wished to take this opportunity. What I and other 

shipmates would be very much obliged in would be, if you would make a 

similar gesture or statement concerning us (Dutchmen). /…/ I, and we 

all, hope in anticipation for a reply or a statement on this subject, which 

will certainly enlighten us as to our future
16

. 
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As shown by the records, the Polish Question was a ‘special case’ in 

British politics, but still awaited formal clarification and legislation. The lack of 

firm evidence with regard to how the Polish Question might be resolved 

provoked speculation and contributed toward a sense of betrayal among the 

Poles, particularly in the last few days before the end of the Second World War.  

The withdrawal of British recognition of the Polish Government-in-Exile 

 

On 5 July 1945, the British Government formally withdrew its recognition of the 

exiled Polish Government in London. At the same time, it accorded recognition 

to the Polish Provisional Government of National Unity in Warsaw as the only 

legal authority. This announcement crystallised the situation of the Polish 

Government in the Britain, and also brought about the worst-case scenario for the 

Polish community already living there. The Polish Ambassador to the Court of St 

James, Count Raczyński, who had been residing in London since 1934, could 

only manifest his disapproval and dissent in a letter to Eden: 

 

I am obliged to refuse to delegate my functions without the approval of 

the constitutional Government of Poland, and to regard as an impostor 

any person pretending to be authorised to claim my office
17

. 

 

Despite this official protest, the Polish political establishment in London 

had known that this outcome was inevitable. A few days before, on 27 June, the 

Polish Council of Ministers had authorized the foundation of a commission 

consisting of representatives from all ministers of the Polish Government. It had 

been empowered to handle all potential problems associated with this transfer of 

recognition. Raczyński was appointed head of the commission. On behalf of the 

government of the Polish Republic, he was also made responsible for negotiating 

with the British authorities on any difficulties resulting from the ‘de-recognition’ 

process
18

. 

On 4 July, fearing that the new Warsaw Government would have legal 

claim to the assets of the Polish Government-in-Exile, Raczyński signed a Deed 

of Assignment. The Polish Government-in-Exile’s property on British soil was 

passed to the Treasury for protection
19

. On the day of the official announcement 
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that diplomatic recognition was being transferred, and in recognition of his 

inability to continue his ambassadorial duties, Raczyński, in a letter to Eden, 

handed over the property of the Polish Republic to the British authorities
20

. 

From that moment onwards, the political situation placed the Poles in 

absolute dependency on their British hosts. Pressure from the United States of 

America to recognize the new Communist-dominated government in Warsaw 

forced London to take steps to try to alleviate the Poles’ situation
21

. It became 

clear that the Polish Question had to be handled in a very delicate and tactful 

way. The British plan included the swift finalizing of the activity of the Polish 

Government-in-Exile and the initiation of talks with representatives of the 

Warsaw government concerning a financial agreement and the settlement of the 

outstanding debts accumulated by the exiled Polish Government. 

Under these circumstances, The Interim Treasury Committee for Polish 

affairs was set up to liquidate the former Polish Government in London. 

Additional tasks of the Interim Treasury Committee included the management of 

foreign affairs and diplomatic activity, home affairs and the information service. 

It needs to be appreciated that as a consequence of the withdrawal of diplomatic 

recognition many Poles had been left in an extraordinarily difficult situation. 

New issues of a different nature came into being, less political perhaps, but 

nevertheless of grave possible consequence. These included activities to stabilize 

the lives of anxious and disappointed Polish refugees, facing the possibility of a 

new existence in a new country. These activities included everyday issues like 

the care of refugees, including the sick and disabled, who could clearly not be 

mistreated or left to their own fate. Among these problems, education emerged as 

a crucial issue that could not be forgotten
22

. 

Educational provision for the youngest generation of Poles who found 

themselves outside Poland due to the 1945 political settlement which ended the 

war, was one of the most important tasks that faced the Interim Treasury 

Committee (ITC), set up to act for the Polish authorities.  

 

Setting up the Interim Treasury Committee for the Polish Question.  

The main function and activities of the Education Branch of the ITC 

 

Apart from taking over administrative duties in respect of the liquidation of all 

that had been established by the Polish government in London, the Interim 
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Treasury Committee for the Polish Question also took over responsibility for 

education facilities. Polish education institutions were already actively 

functioning during the war; a great deal of effort went into them. 

After 5 July 1945, it became apparent to the British authorities that the 

number of Poles who would not wish to return to their homes would rise. The 

arrival from Italy of the Polish Second Corps, which, together with the other 

fighting units formed under the patronage of the War Office, would later be 

transformed into the Polish Resettlement Corps, meant another increase in this 

category. By 1946, it was estimated that there were about a quarter of a million 

Poles in Great Britain. 

It became clear that termination of the institutions established by the 

Polish Government during the war years would be difficult and problematic. At 

the time, there were approximately 4,000 Polish students studying at British 

universities and training colleges or working as trainees
23

. It was imperative to 

have their status defined and their future secured.  

Therefore, the ITC set up its Education Branch, which became fully 

responsible for all matters pertaining to education. At the same time it took over 

the wartime responsibilities of the Ministry of Religious Faiths and Public 

Education. Professor Tadeusz Sulimirski
24

, the general secretary at the ministry, 

was appointed director of the Polish Educational Subcommittee and Dr 

Mieczysław Giergielewicz
25

 became his deputy.  

The aim of the Education Branch was to ensure that the Poles could 

adapt, through education, to the conditions of life in their new countries. 

Although many Poles played important parts within the committee, their 

activities were monitored and supervised by the British. It was, after all, set up by 

the British government and all directives and instructions were initiated through 

the British administration. The directives set out two major objectives:  

                                                      
23

  Tadeusz Radzik, Szkolnictwo Polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie 

światowej, Lublin 1991, p.263. 

  According to Tadeusz Radzik the exact number of Polish students was: 3647. 
24

  Tadeusz Sulimirski (1 April 1898 – 20 April 1983) was a Polish historian and 

archaeologist. He was a lecturer in prehistory at Lwów University from 1933 to 1936, 

and then professor of prehistoric archaeology at the Jagiellonian University in 

Kraków. In 1941 he became secretary general in the Ministry of Education of the 

Polish government in exile in London. From 1958 he was professor of Central and 

Eastern European archaeology in the Institute of Archaeology of the University of 

London. He wrote a number of publications on central and eastern European 

prehistory to many international journals and encyclopedic works. 
25

  Mieczysław Giergielewicz (1901–1983), Polish writer and historian. Between 1959 – 

1970 professor at PUNO (Polish University Abroad) and at the University of 

Pennsylvania (USA). He was also conducting lecturers on the Polish literature. 

Chairman of the Association of Polish Teachers in Great Britain. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jagiellonian_University
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 The education of young Polish immigrants, who had decided not to 

return to Poland, would have to be focused on preparing for their 

new way of life. It was understood that they might well have to 

enter new professions and consequently take up different kinds of 

jobs in the Anglo-Saxon world. This would have to be done 

through assimilation with the host community. However, 

‘assimilation’ did not mean the renouncing of their Polish identity, 

but simply transferring and copying patterns and features of 

British everyday life into their new life. The word ‘assimilation’ 

did not mean what the Poles understood by asymilacja, but is 

closer to upodobnienie, which means ‘making similar’, that is, 

without the undertone of, say, absorption. Furthermore, the aim of 

the new system of education being created the young Poles 

counted pre-eminently on teaching them English, which would 

undoubtedly help them with slot into the British education system 

in due course and enable them to attend local schools, colleges and 

universities. 

 Schools would promote and cultivate the Polish language, culture 

and tradition. Therefore Polish language, history, literature, 

geography and Roman Catholic religious studies had to be 

included in the syllabus
26

. 

As noted previously, there were various types of Polish schools, each 

with its own method of teaching, whether in Britain or elsewhere, but under 

British command. Each school had a different character and standing in Polish 

society. As a consequence, the Educational Branch of the ITC found itself in 

charge of different levels of schooling, including primary
27

 and secondary 

                                                      
26

  Sprawozdanie Kierownika Działu Oświatowo-Szkolnego z czynności tego działu od 

1.04.1947 do 30.09.1954. (Report of Head of Department on the Educational and 

Training activities of this Department from 1.04.1947 – 30.09 1954), Kol.417/58, 

PISM, pp. 22–3. 
27

  The majority of Polish children living in Great Britain during the WW2 attended 

British primary schools. There was only one Polish primary school, which was 

situated in Symington (South Lanarkshire) in Scotland. This school continued to be 

subsidised by the ITC. Primary education was mainly progressing inside the civilian 

and military camps, particularly among family members of the Polish forces. Nursery 

and primary schools organized by the Polish Second Corps in Italy were from that 

point onwards subordinated to the ITC. These schools operated in accordance with the 

Education Act of 11 March 1932. 
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schools
28

, Polish vocational schools
29

, British vocational colleges, British 

universities
30

, Polish faculties at British universities
31

 and army teaching 

facilities
32

.  

                                                                                                                                    
 As a consequence of the arrival of a number of overseas Polish children, the Interim 

Treasury Committee had to transfer the existing schools’ infrastructure. Any 

adjustments were introduced gradually, for example the English language was 

introduced in a simplified form known as “limited English”, only later to be 

developed “into full English”.  
28

  In 1946, six secondary schools (five for boys and one for girls) were moved to Britain 

from abroad. These schools were originally organized within the Second Corps during 

the war. Approximately 2,000 young people were then placed in four camps. Despite 

the fact that the military authorities were still financing them, the Educational Branch 

of the ITC took now pedagogical care of them, inspecting these schools on a regular 

basis, organizing the examination boards, and subsidizing teachers’ salaries. 
28

  Sprawozdanie Kierownika Działu Oświatowo-Szkolnego z czynności tego działu od 

1.04.1947 do 30.09.1954. (1 Report of Head of Department on the Educational and 

Training activities of this Department from .04.1947 – 30.09 1954), Kol.417/58, 

PISM, p. 12. 
29

  There were already several Polish vocational schools based in Scotland: the 

Secondary School of Commerce, the Commercial College, the Electrical Secondary 

School, the Agricultural School and the Maritime Boarding School. These schools 

had already made a good name for themselves and were recognized by the Scottish 

local educational authorities. Not only did they form the quickest way for Polish 

servicemen and civilians to obtain qualifications that would suit them to the 

employment market, but they also helped other overseas youngsters. They provided a 

good and more realistic chance of gaining the knowledge and skills that were directly 

relevant to Britain’s needs at the time. The ITC also took charge of the Polish 

Maritime School, founded in 1941. Note entitled, ‘The general aim of the Educational 

Branch of the ITC’, PISM, Kol.417/58, pp. 3–4; also in: Subseries within Department 

of Education and Science Collection ED128/86–92 – Scotland: Polish Institutions 

1944–52, PRO – The NA, Kew-Richmond.  
30

  These students were now under the supervision of the ITC. From now on, grants to 

Polish students could be withdrawn if the college in question was unable to show that 

their progress was satisfactory.  
31

  Understandably, those who were making satisfactory progress had a better chance of 

completing their studies. The problem of the post-war overcrowding of British 

uuniversities and the competition among applicants gave rise to the fear that the 

Polish students’ chances of being accepted were much reduced. It was decided to 

maintain upkeep and supervision of the five existing Polish Faculties, that is: 1. the 

Faculty of Law at Oxford, 2. the Faculty of Medicine at Edinburgh, 3. the School of 

Architecture at Liverpool, 4. the Board of Medical Veterinary Studies at Edinburgh, 

and 5. the Board of Academic Studies in London. Subseries within Department of 

Education and Science Collection ED128/32–35 – Higher Education: Institutions 

1941–1947, PRO – The NA, Kew-Richmond; see also Reports on Polish Technical 
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In sum, the Interim Treasury Committee took charge of 178,000 Polish 

refugees spread around the world – from India to Mexico, and from Sweden to 

South Africa
33

. Between 1945 and 1946, the monthly support cost of refugees 

outside the United Kingdom was £256,000
34

. In comparison, the ITC was 

assisting some 8,000 Poles within the country with monies from public funds. 

They included dependants of men in the Polish forces, the disabled and 

hospitalized sick, and those in full time education.  

The total education budget was approximately £100,000 a month
35

, with 

overseas expenditure accounting for about £40,000
36

 of this total. It is important 

to bear in mind that the beneficiaries, whether students serving in the Armed 

Forces or civilians working in administration, were paid for by H. M. 

Government, either in the form of military pay, or as a civilian relief allowance. 

The relevance of this expenditure was highlighted in the report on ‘Poles’, drawn 

up by Mr H. H. Eggers in March 1946: 

 

/…/ it is not entirely additional expenditure but rather expenditure which 

would have been contracted in any event under other hands. This has 

                                                                                                                                    
Institutions in Scotland, Polish Forces Official Committee – Sub-Committee on 

Education, January 1947, ED128/140, PRO – The NA, Kew-Richmond.  

 In addition, the ITC Educational Branch maintained and controlled the School of 

Foreign Trade and Port Administration in London, the Radio Technical School and 

the Agriculture School, based in Glasgow. 

 The ITC became also responsible for running the Higher Teacher Training Courses at 

Hammersmith in London and the establishment of short English-Language Training 

Courses. 
32

  Special attention was given to any individuals who might face resettlement and as a 

result a completely new life, and to those for whom absorption into the British 

economy, at home or overseas, would cause particular problems, that is, serving 

Polish Army soldiers. Similar educational provisions, organized by the Polish Second 

Corps, existed in Italy. They ran nurseries, schools and the previously mentioned 

university provisions. Education already played an important role for the Second 

Corps. General Anders was proud of the work that had already been undertaken and 

encouraged his soldiers to study. Where possible, he sent them to schools that were 

already functioning behind the frontlines. Source: Sister’s Bożena narrative recorded 

on 20 April 2004 at the Congregation of the Holy Family of Nazareth in London 

(Enfield); See also in: Subseries within Department of Education and Science 

Collection, Polish Military Authorities and the Polish Second Corps, 1945–1948, 

ED128/130–131, PRO – The NA, Kew-Richmond.  
33

  Notes from interview between Drożniak and Drohojewski and Treasury officials on 3 

August 1945. PRO, FO 371/47753 (N10112). 
34

  Interim Treasury Committee, minutes from meeting on 7 December 1945, T236/239, 

PRO – The NA, Kew-Richmond. 
35

  Equivalent to £2,900.000 in September 2012. 
36

  Equivalent to £1,160.000 in September 2012. 
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always been in the forefront of our minds when approaching the problem 

of Polish education. In general, our policy has been founded on the 

principle that so long as Poles reside in the United Kingdom it is better, 

both in their own and in the national interest, that they should be 

mentally occupied and we have always felt that this consideration 

justified the expenditure involved
37

. 

 

It was also decided that members of the Polish Army who went on study 

leave, and whose army pay was reduced in consequence, would receive an 

additional payment of £20 per month
38

. This was the maximum bursary that 

could be granted to students. 

It is evident that from the very outset, that is, as soon as the war ended, 

the British government took special care of the education of Poles in Britain and 

overseas. The maintenance of provisions for the education of school-age Poles 

was at this stage organized through the Educational Branch of the Interim 

Treasury Committee, a British body with Polish representation. As the records 

show, arranging education for Poles had two principal aims: to keep the Polish 

refugees engaged and under supervision, and to teach them English as their way 

into the British way of life. It was understood that even if, one day, the Poles 

were to return to their homeland, the knowledge and skills they had acquired in 

Britain would undoubtedly help them in their new lives, regardless of their 

destiny.  

Interestingly, the Poles should retain good memories of their temporary 

stay in Britain also seemed to be important for the British. And the evidence 

suggests that this wish was fulfilled to some extent. When in the late 1940s some 

Polish singers, musicians and songwriters from Anders’ Army decided to return 

to Poland, their experience and memories from the West had a profound 

influence on the new songs they wrote, which contained elements of the new 

trends in the music currently popular in the West
39

. However, for those Poles 

who would decide not to return to Poland, the skills and qualifications they 

gained were an aid to their finding new jobs on the British labour market, or to 

their pursuit of higher education.  

Unquestionably, the British understood that with the right policies the 

Polish Question had some chance of resolution, with benefits to both sides. 

Unfortunately, at this transitional stage, it was too early to identify the exact 

policy the British should take with regard to the Poles’ future settlement and 

                                                      
37

  Report of Mr H. H. Eggers, ‘Poles’ from 23 March 1946, PRO, ED128/143, p. 2. 
38

  Equivalent to £580.00 today (September 2012). 
39

  Based on an interview on 23 December 2010 with the producers of ‘Radio Retro’, a 

programme aired by the Polish public broadcaster. They claim that Zbigniew 

Kurtycz’s flagship compositions are evident examples of his Western experience. 

Kurtycz returned to Poland in 1946 after demobilization.  
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education. However, it is apparent that, ever since the beginning of 1945, that the 

actions of the British showed a tendency either to absorb or to grant asylum to 

the Polish refugees. This is to be seen in the setting-up of the Educational Branch 

of the Interim Treasury Committee and the educational facilities that were 

provided subsequently.  
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W 1867 r. grupie polskich emigrantów skupionych w Towarzystwie św. 

Stanisława Kostki udało się doprowadzić do powstania pierwszej polskiej parafii 

rzymskokatolickiej w Chicago. Z biegiem lat, wraz ze wzrostem liczby 

osadników przybyłych z ziem polskich, w różnych rejonach miasta powstawały 

kolejne polskie wspólnoty parafialne. Do roku 1899, łącznie z parafią św. 

Stanisława Kostki, funkcjonowało ich już szesnaście
1
. Parafie te cieszyły się 

ogromnym powodzeniem wychodźców, którzy odnajdowali w nich namiastkę 

starej Ojczyzny na amerykańskiej ziemi. Ich rola nie ograniczała się tylko i 

wyłącznie do zaspokajania potrzeb religijnych wiernych, ale stanowiąc centrum 

życia emigrantów, prowadziły one wszechstronną działalność − m.in. w zakresie 

oświaty i wychowania, pomocy charytatywnej i społecznej, czy potrzymania 

patriotyzmu i tożsamości narodowej wychodźców
2
. Co więcej, oddziaływanie 

parafii było zauważalne również w sferze ich życia kulturalnego. 

Aktywność w tym ostatnim obszarze przejawiała się przede wszystkim w 

powstawaniu i funkcjonowaniu różnorodnych instytucji parafialnych o 

społeczno-kulturalnym charakterze. W pierwszej kolejności były to rozmaite 

chóry, zespoły śpiewacze, ale także grupy teatralne. Odgrywały one cenną rolę 

czynnie uczestnicząc w życiu wspólnoty − uatrakcyjniając nie tylko nabożeństwa 

ale również i inne uroczystości mające miejsce w parafii, aktywizując wiernych, 

a także dając im możliwość obcowania z kulturą. 

W życiu polskich emigrantów istotne miejsce zajmowała muzyka. Słowa 

polskich pieśni, melodie znane jeszcze z lat młodzieńczych, przywoływały u 

wielu wspomnienia domu rodzinnego i świata pozostawionego za oceanem. 

                                                      
1
  Były to ponadto parafie: Świętej Trójcy, św. Wojciecha, Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny, Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy, św. 

Jozafata, św. Józefa, św. Jadwigi, św. Kazimierza, św. Michała Archanioła, św. Jana 

Kantego, św. Stanisława Biskupa i Męczennika, św. Jacka, św. Piotra i Pawła, św. 

Salomei, Najświętszej Marii Panny Anielskiej. 
2
  Szerzej na temat znaczenia polskich parafii etnicznych w Stanach Zjednoczonych, a 

także w samym Chicago zajmuję się m.in. w pracach: M. Borys, Polska emigracja do 

Stanów Zjednoczonych do 1914 roku, Toruń 2011, s. 172–208; M. Borys, Rola 

polskich parafii rzymskokatolickich w życiu Polonii chicagowskiej w XIX wieku, 

„Studia Polonijne” 2009, T. 30, s. 151–171. 
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Służyły podtrzymaniu polskiej tożsamości i dawały możliwość kultywowania 

wielu polskich tradycji. 

W przypadku polskich parafii początki muzyki związane były z 

organistami posługującymi w kościołach w czasie liturgii i innych nabożeństw. 

Byli oni często postaciami popularnymi i rozpoznawalnymi w swoich 

wspólnotach. Działo się tak za sprawą ich szczególnego zaangażowania w 

sprawy parafialne. Niejednokrotnie, zwłaszcza w początkowych latach 

funkcjonowania szkół parafialnych pełnili w nich funkcje nauczycieli. 

Najczęściej to oni byli również twórcami i organizatorami, a w późniejszym 

czasie także kierownikami różnego rodzaju zespołów i towarzystw muzycznych 

oraz wokalnych. W dziewiętnastowiecznym Chicago wśród najbardziej znanych 

postaci, które przez dłuższy lub krótszy czas pełniły funkcję organisty, zaś swą 

wszechstronną działalnością wywarły istotny wpływ na życie, kulturalne i nie 

tylko, miejscowej Polonii zaliczyć można m.in.: Piotra Kiołbassę
3
 czy Antoniego 

Małłka
4
. 

Aktywizacji muzycznej szerszego grona parafian, nie tylko w zakresie 

potrzeb kultu, służyły wspomniane już chóry oraz towarzystwa śpiewacze. 

Często powstawały one już we wczesnym okresie funkcjonowania wspólnoty 

                                                      
3
  Piotr Kiołbassa był współorganizatorem parafii św. Stanisława Kostki i pierwszym jej 

organistą. Przez lata związany z księżmi zmartwychwstańcami. Z czasem uzyskał 

pozycję jednego z liderów społeczności polonijnej „Wietrznego Miasta”. Brał czynny 

udział w życiu organizacyjnym polskich emigrantów (m.in. Zjednoczenia Polskiego 

Rzymsko-Katolickiego). Zaangażowany w wydawanie polskiej prasy w Chicago. 

Aktywny politycznie – został wybrany do legislatury stanowej Illinois (1877), do 

Rady Miasta Chicago (1896). Od roku 1891 pełnił funkcję skarbnika miasta Chicago. 

Szerzej zob. m.in.: H. Busyn, Peter Kiołbassa − Maker of Polish America, „Polish 

American Studies” 1951, Vol. 8, nr 3–4, s. 65–84. K. Dopierała, Kiełbassa (Kiołbassa) 

Piotr, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, (red.) K. Dopierała, t. 2, Toruń 

2003, s. 399; R. Nir, Etniczność, życie społeczne i kulturalne Polonii, Stevens Point 

1989, s. 135–140; K. Wachtl, Polonja w Ameryce. Dzieje i Dorobek, Filadelfja 1944, s. 

166. 
4
  Antoni Małłek w ciągu wielu lat spędzonych w parafii Świętej Trójcy pełnił tam 

funkcje organisty, nauczyciela w szkole parafialnej, był założycielem kościelnych 

chórów i zespołów śpiewaczych. Sam komponował utwory muzyczne i drukował 

śpiewniki z polskimi pieśniami. Redagował i wydawał pismo przeznaczone dla 

miłośników śpiewu i muzyki – miesięcznik „Ziarno” (od 1886). Był współtwórcą 

Związku Śpiewaków Polskich. Więcej na temat działalności Antoniego Małłka zob.: 

A. Walaszek, Antoni Małłek (1851–1917) działacz Polonii amerykańskiej: muzyk i 

polityk, „Studia Polonijne” 2009, T. 30, s. 371–377; K. Dopierała, Małłek Antoni, w: 

Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, (red.) K. Dopierała, t. 3, Toruń 2004, s. 

244; G. Potaczała MChR, Polacy na Trójcowie. Dzieje kościoła pw. Świętej Trójcy w 

Chicago, Poznań 2007, s. 48–49; V. Granacki, Chicago’s Polish Downtown, 

Charleston 2004, s. 97; K. Wachtl, dz. cyt., s. 249. 
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parafialnej. Z upływem lat, w niektórych parafiach działało nawet po kilka tego 

typu grup i zespołów. 

W najstarszej polskiej parafii w mieście, tamtejszy chór parafialny, 

istniał od chwili jej założenia. Prawdziwy rozkwit zanotował jednak dopiero po 

roku 1875, kiedy kierownictwo nad nim przejął, nowy organista kościelny 

Andrzej Kwasigroch. Od tego czasu wzrosła zarówno jego aktywność, tak w 

ramach parafii jak i poza nią, a także liczba członków. U schyłku XIX stulecia 

skupiał on już około 300 wykonawców, podzielonych na różne gałęzie. Obok 

chórów dla kobiet i mężczyzn, działał chóry kościoła górnego i dolnego, chór 

panien oraz chór dzieci. Poszczególne sekcje prezentowały się zazwyczaj 

oddzielnie, jednocząc swoje siły jedynie w przypadku bardziej znaczących 

uroczystości. Miało to miejsce chociażby w przypadku rozmaitych rocznicowych 

i jubileuszowych obchodów urządzanych w mieście przez społeczność polonijną. 

Występy Chóru św. Stanisława Kostki uświetniły m.in. wydarzenia Dnia 

Polskiego mającego miejsce w trakcie chicagowskiej Wystawy Światowej w 

1893 r.
5
. 

Prócz chóru, na Stanisławowie
6
 funkcjonowały także inne organizacje, w 

których działalności ważne miejsce zajmowała muzyka. Wśród nich należy 

wymienić wyrosłe właśnie z Chóru św. Stanisława Kostki i tworzone przez jego 

członków − Towarzystwo św. Cecylii. Zorganizowane w 1882 r., jako cel 

stawiało sobie propagowanie szerszego wykorzystania muzyki liturgicznej w 

czasie nabożeństw odbywających się w parafii. Ponadto, poza występami 

muzycznymi, jego członkowie starali się, na ile to było możliwe, przygotowywać 

własne, niewielkie inscenizacje teatralne
7
. 

Jeszcze szerszym niż Towarzystwo św. Cecylii spektrum działalności 

charakteryzował się Klub Muzyczno-Literacki Imienia Leona XIII. Powstał on 

na Stanisławowie 27 października 1897 r., a jego założycielem był 

                                                      
5
  Złoty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii Świętego Stanisława Kostki w Chicago, 

Illinois. 1867–1917, b.m.d.w., s. 128, 235; Diamond Jubilee 1867–1942 St. Stanislaus 

Kostka Church, b.m.d.w., s. 77; W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce. Początek, 

wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach 

Zjednoczonych i Kanadzie), t. 9, Milwaukee 1906, s. 88; 7-my Października 1893 r. − 

„Dzień polski” w Chicago, „Dziennik Chicagoski” 1893, nr 234, s. 2; V. Granacki, dz. 

cyt., s. 112. 
6
  Jest to nazwa potoczna używana między innymi przez samych wiernych, dla 

określenia parafii św. Stanisława Kostki. Podobnych zwyczajowych określeń 

używano również w przypadku innych wspólnot. Przykładowo parafię Świętej Trójcy 

nazywano Trójcowem, parafię św. Jacka − Jackowem, parafię św. Jana Kantego − 

Kantowem itd. 
7
  Diamond Jubilee 1867–1942 St. Stanislaus Kostka Church…, s. 77; Andrea SSND, 

The Societies of St. Stanislaus Kostka Parish, Chicago, „Polish American Studies” 

1952, Vol. 9, nr 1–2, s. 34. 
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zmartwychwstaniec, ks. Józef Gieburowski. Głównym zadaniem Klubu było 

zaznajamianie młodzieży z polską kulturą − zarówno muzyką, sztuką i literaturą, 

a tym samym kształtowanie u niej uczuć patriotycznych oraz umacnianie wiary 

katolickiej. Służyło temu przygotowywanie i publiczne prezentowanie różnego 

rodzaju występów śpiewaczych, przedstawień, ale również przemówień i 

odczytów
8
. 

Niezwykle bogatą tradycją muzyczną, mogła pochwalić się także inna z 

polskich parafii działających w mieście, położona w niewielkiej odległości od 

Stanisławowa, parafia Świętej Trójcy. Pierwszy tamtejszy chór został utworzony 

przez organistę i nauczyciela Konstantego Małłka już w 1877 r. W jego 

repertuarze znajdowało się kilka mszy oraz utwory wykonywane przez solistów i 

w duetach. Od 1880 r. chór znalazł się pod opieką brata Konstantego − 

Antoniego Małłka. Prezentował on wysoki poziom mimo licznych perturbacji 

dotykających Trójcowo, a związanych przede wszystkim z zamknięciem 

tamtejszego kościoła
9
. Wśród wykonywanych dzieł znajdowały się zarówno 

utwory kościele, jak i pieśni o charakterze narodowym. Pod koniec stulecia w 

programie chóru było m.in. dziewięć mszy, nieszpory, oraz różne utwory 

kościelne autorstwa takich twórców jak Ignacy Dobrzyński, Józef Elsner, Karol 

Kurpiński czy Stanisław Moniuszko
10

. 

Dbając o chór parafialny Antoni Małłek, żywo angażował się również w 

inne przedsięwzięcia i inicjatywy muzyczne na Trójcowie. Wśród nich można 

wymienić powstałe w 1883 r. Towarzystwo Śpiewu Świętej Trójcy
11

. Starało się 

ono zainteresować swoich członków śpiewem chóralnym. Organizowało 

rozmaite występy publiczne, wykonując w ich trakcie pieśni religijne, a także 

inne utwory o zróżnicowanej treści. Popularyzując polską kulturę przyczyniło się 

                                                      
8
  Złoty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 142; N. Kunka, The Amateur 

Theatre Among the Poles, w: Poles of Chicago 1837–1937. A History of One Century 

of Polish Contribution to the City of Chicago, Illinois, Chicago 1937, s. 70; Andrea 

SSND, dz. cyt., s. 36. 
9
  Działalność chóru ustała w roku 1889 i została wznowiona wraz z formalnym 

utworzeniem parafii Świętej Trójcy w 1893 r. Dzieje parafii św. Trójcy. 1873–1898. 

Na pamiątkę 25-letniego jubileuszu założenia parafii św. Trójcy, Chicago 1898, s. 94. 
10

  Tamże, s. 93–94; Pamiątka Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Wielebnego ks. Kazimierza S. 

Sztuczki, C.S.C. Proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Chicago, Illinois, Dnia 20-go lipca, 

1941, b.m.d.w., s. 34; G. Potaczała dz. cyt., s. 165. 
11

  Spotkanie organizacyjne Towarzystwa odbyło się w sali szkoły parafialnej 28 

września 1883 r. Prócz Antoniego Małłka mieli być na nim obecni: Konstanty 

Bartoszewicz, Fabian Gabryś, Antoni Klejdzik, Franciszek Klejdzik, Józef Kotowski, 

Marceli Moszczyński, Antoni Wojtalewicz oraz Kazimierz Wojtalewicz. Dzieje 

parafii św. Trójcy…, s. 77. 
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również do wydania zbioru Pieśni Polskich, których pierwszy zeszyt ukazał się w 

lutym 1885 r.
12

. 

Kolejne dwa towarzystwa śpiewacze utworzono na Trójcowie (również 

przy udziale Antoniego Małłka), pięć lat po powstaniu Towarzystwa Śpiewu 

Świętej Trójcy, w 1888 r. Pierwszym z nich było, powołane do życia 8 kwietnia 

Towarzystwo Śpiewu Panien „Wanda”, założone w celu podniesienia i uprawy 

śpiewu narodowego polskiego
13

. Skupione w nim kobiety urządzały m.in. 

koncerty i wieczorki wokalno-muzyczne, brały udział w obchodach 

patriotycznych i narodowych, uczestniczyły w wydarzeniach parafialnych, jak i 

tych o szerszym zasięgu. Z grona członkiń Towarzystwa wywodziły się między 

innymi, znane w późniejszym czasie śpiewaczki, Jadwiga Smulska oraz 

Agnieszka Nering
14

. 

Drugim ze wspomnianych towarzystw był Chór Chopina, założony 3 

lipca 1888 r. Jego zadaniem miała być popularyzacja polskiego śpiewu, a szerzej 

polskiej kultury zarówno wśród młodych pokoleń emigrantów, jak i, na ile to 

było możliwe, amerykańskiego społeczeństwa. Jego działalność trwała niespełna 

dekadę. 4 sierpnia 1897 r. jego członkowie zawiązali nową organizację − 

Towarzystwo Śpiewu Fryderyka Chopina. Swój repertuar prezentowało ono w 

czasie występów kościelnych oraz rozmaitych uroczystości patriotycznych
15

. 

Zarówno Towarzystwo Śpiewu Panien „Wanda”, jak i Chór Chopina, 

przyczyniały się do upowszechniania muzyki, ale również działały na rzecz 

                                                      
12

  Poza działalnością muzyczną Towarzystwo aktywnie angażowało się w życie 

wspólnoty na Trójcowie. Wspierało tamtejszy kościół finansowo, a z czasem zaczęło 

pełnić dla swoich członków funkcję organizacji bratniej pomocy − przystępując do 

Związku Narodowego Polskiego. W 1893 r. ostatecznie zaprzestało występów 

śpiewaczych, skupiając się jedynie na działalności narodowej. Dzieje parafii św. 

Trójcy…, s. 76–78; Pamiątka Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Wielebnego ks. Kazimierza 

S. Sztuczki…, s. 34; G. Potaczała MChR, dz. cyt., s. 165. 
13

  Dzieje parafii św. Trójcy…, s. 94; W spotkaniu organizacyjnym brało udział 

dwanaście panien. Do pierwszego zarządu wybrane zostały: Anna Blaszka − prezes, 

Michalina Binkowska − sekretarz oraz Paulina Górska − kasjerka. Pamiętnik Parafii 

Świętej Trójcy w Chicago, Il., Z okazji 25. rocznicy otwarcia kościoła przez J. Em. Ks. 

Kar. F. Satolliego, delegata papieskiego 1893–1918, Chicago 1918, s. 231. 
14

  Dzieje parafii św. Trójcy…, s. 96–97; Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy…, s. 231; G. 

Potaczała MChR, dz. cyt., s. 165, 167; H.M. Glomski, Contribution of Americans of 

Polish Ancestry to the Development of Music in Chicago, w: Poles of Chicago 1837–

1937. A History of One Century of Polish Contribution to the City of Chicago, 

Illinois, Chicago 1937, s. 60. 
15

  W 1898 r. do Towarzystwa należało już 96 osób. Jego zarząd składał się z siedmiu 

członków (Stanisław Małłek − prezes, Władysław Jeleń − wiceprezes, a także Jan 

Jarosz, Józef Wilusz, Szymon Wojtalewicz, Józef Jeleń, Wacław Suwalski); 

dyrygenta (Antoni Małłek) oraz rady gospodarczej (Franciszek Marchlewicz, Adam 

Kurowski, Franciszek Warszewski). Dzieje parafii św. Trójcy…, s. 97. 
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parafii
16

. Oba towarzystwa wstąpiły także w szeregi Związku Śpiewaków 

Polskich w Ameryce. Była to organizacja, której początki sięgały 29 listopada 

1888 r. Właśnie wówczas w szkole przy parafii Świętej Trójcy odbyło się 

zebranie, na którym powołano do życia federację chórów i towarzystw 

śpiewaczych. Wśród jej inicjatorów znajdowali się członkowie Chóru Chopina, 

zaś czołową rolę po raz kolejny odegrał Antoni Małłek. Federacja ta, na jednym 

z kolejnych spotkań, 13 maja 1889 r. formalnie przekształciła się w Związek 

Śpiewaków Polskich. Stawiał on sobie za cel koordynowanie funkcjonowania 

polskich chórów i zespołów śpiewaczych działających w Stanach Zjednoczonych 

oraz ułatwianie współpracy pomiędzy nimi. Jego zadaniem miało być również 

organizowanie występów, dopomaganie w kreowaniu nowych zespołów, a także 

poprzez organizację konkursów, umożliwianie współzawodnictwa już 

istniejącym
17

. Ważny aspekt działalności grup należących do Związku stanowiło 

także podtrzymanie polskości i patriotyzmu wychodźców. Było to możliwe m.in. 

dzięki wykonywanym repertuarom, w których istotne miejsce zajmowały 

patriotyczno-wojskowe pieśni oraz popularne utwory polskie
18

. 

Liczba organizacji o profilu działalności ukierunkowanym na muzykę i 

śpiew, oraz ich wielokierunkowe zaangażowanie, dawały świadectwo wyjątkowej 

aktywności tamtejszych społeczności parafialnych. To z kolei przekładało się na 

fakt, iż obie parafie − zarówno parafia św. Stanisława Kostki, ale przede 

wszystkim parafia Świętej Trójcy, leżące w bezpośredniej bliskości wobec od 

siebie, w dzielnicy Polish Downtown, były traktowane jako najważniejsze centra 

życia kulturalnego chicagowskiej Polonii. Naturalnie nie znaczyło to jednak, że 

pozostałe polskie wspólnoty funkcjonujące w innych częściach miasta, 

pozostawały obojętne na sprawy muzyki, czy szerzej kultury. 

Przykładowo, w położonej daleko na południu miasta, w South Chicago, 

parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, miały funkcjonować 

Chór św. Cecylii oraz Chór św. Jadwigi, które w niedługim czasie od powstania 

osiągnęły wysoki poziom artystyczny. Dowodem na to miały być organizowane 

przez nie koncerty śpiewacze, a także wspólne występy z najbardziej znanymi 

wówczas polonijnymi artystkami w „Wietrznym Mieście” − Agnieszką Nering, 

Jadwigą Smulską oraz Różą Kwasigroch
19

. Poza chórami, na Niepokalanowie, 

                                                      
16

  Dzięki organizowanym przez siebie występom zdobywały m.in. środki, które 

następnie przeznaczano na funkcjonowanie kościoła. Tamże, s. 54. 
17

  Tamże, s. 96–97; A. Brożek, Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa 1977, s. 

68, 216; H.M. Glomski, dz. cyt., s. 57–58. W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce. 

Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach 

Zjednoczonych i Kanadzie), t. 4, Milwaukee 1905, s. 18. 
18

  A. Walaszek, dz. cyt., s. 371–372. 
19

  Takie informacje można wyczytać z księgi pamiątkowej z okazji złotego jubileuszu 

parafii. Nie podaje ona jednak dokładnej daty powstania chórów. Można jedynie 

domniemywać, iż ponieważ: rozwinęły się bardzo prędko chodzi o lata osiemdziesiąte 
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muzyka odgrywała również istotną rolę w działalności Towarzystwa Śpiewu im. 

Bolesława Dembińskiego. Zostało ono utworzone 28 września 1896 r. w celu: 

uprawy i podniesienia śpiewu narodowego, kościelnego i w ogóle sztuk 

polskich
20

. Aby zamiar ten zrealizować jego członkowie uczestniczyli w 

rozmaitych uroczystościach, obchodach i wiecach. Samodzielnie organizowali 

także publiczne występy promujące polską muzykę i kulturę wśród miejscowej, 

nie tylko polskiej społeczności
21

. 

Wysoki poziom artystyczny, jeszcze do końca XIX stulecia, zdołał 

osiągnąć chór w parafii św. Jadwigi. Znany w całym Chicago, swoimi 

początkami sięgał stycznia 1889 r.
22

. Prawdziwy jego rozkwit nastąpił jednak 

dopiero kilka lat później, w roku 1896. Właśnie wówczas, po przeprowadzonej 

wcześniej reorganizacji, jego dyrygentem został prof. Emil Wiedemann − 

dyrygent, muzyk i kompozytor, pod którego kierownictwem Chór zaczął święcić 

swe największe sukcesy
23

. 

Od początku istnienia wspólnoty chór funkcjonował także w parafii św. 

św. Piotra i Pawła (1895). Na jego czele stał organista Franciszek Daniel. Musiał 

się on borykać z wieloma problemami, które sprawiały, iż pierwsze lata 

działalności chóru były bardzo skromne. Najważniejszym z nich, był brak 

odpowiednich, potrafiących dobrze śpiewać kandydatów (dotyczyło to 

szczególnie mężczyzn). Aby ich pozyskać, a tym samym uzupełnić własne 

niedostatki, zwracano się niekiedy o pomoc do chóru funkcjonującego w 

pobliskiej parafii św. Kazimierza
24

. 

Aż dwa chóry, zostały w omawianym okresie utworzone w parafii św. 

Jacka. Jako pierwszy rozpoczął działalność, powołany do życia 22 października 

                                                                                                                                    
XIX stulecia. Co więcej, w późniejszym, choć również bliżej nieokreślonym czasie, 

miał poza dwoma wspomnianymi funkcjonować w parafii na Niepokalanowie 

również Chór św. Cecylii dla mężczyzn. Zob.: Złoty Jubileusz Parafii Niepokalanego 

P.N.M.P. w South Chicago, Illinois. Księga Pamiątkowa, Chicago 1932, s. 12; 

Późniejszy album pamiątkowy, z okazji diamentowej rocznicy powstania parafii 

informuje, że pierwszy chór powstał w niej formalnie dopiero w 1897 r., w czasie gdy 

kościelnym organistą został Feliks Pawłowski. Por.: 1882–1957 Diamond Jubilee 

Immaculate Conception B.V.M. Parish. 2944 East 88
th

 Street, Chicago 17, Illinois, 

b.m.d.w., s. 142. 
20

  Złoty Jubileusz Parafii Niepokalanego P.N.M.P. w South Chicago…, s. 54. 
21

  Tamże. 
22

  Pierwszym jego dyrygentem był organista Michał Fornalewski. Złoty Jubileusz 

Parafii św. Jadwigi, Chicago 1938, s. 50. 
23

  Reorganizacja miała miejsce w początkach roku. Pierwotnie dyrygentem został 

Stanisław Bieganowski, jednak po sześciu miesiącach, w sierpniu 1896 r., zastąpił go 

właśnie E. Wiedemann. Tamże. 
24

  Album Pamiątkowe z okazyi Srebrnego Jubileuszu 1895–1920 Parafii śś. Apostołów 

Piotra i Pawła w Chicago, Illinois, b.m.d.w., s. 56. 
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1896 r., Chór św. Wojciecha
25

. Niedługo później, w 1897 r. powstał, tym razem 

przeznaczony dla dzieci, Chór Św. Cecylii. Twórcą zarówno jednego jak i 

drugiego był pełniący na Jackowie funkcję organisty zmartwychwstaniec, brat 

Wojciech Góralski
26

. 

Poza wszystkimi wyżej wymienionymi, według informacji przekazanych 

przez Szczęsnego Zahajkiewicza i pochodzących z 1897 r., polskie chóry 

funkcjonowały także przy parafiach św. Wojciecha, św. Jozafata, Najświętszej 

Marii Panny Nieustającej Pomocy oraz św. Jana Kantego. W ostatniej z nich były to 

dwa chóry − Chór św. Grzegorza oraz Chór św. Agnieszki, którymi miał 

kierować dyrygent nazwiskiem Kwasiński
27

. 

Mając na uwadze tak liczną grupę istniejących polskich chórów i 

towarzystw śpiewaczych, można przyznać, że muzyka odgrywała ważną rolę w 

życiu polskich emigrantów. Wartość stanowił przede wszystkim sam śpiew oraz 

treści przekazywane poprzez wykonywane pieśni. Jeśli idzie o akompaniament 

pozostawał on zdecydowanie na dalszym planie. Odnosząc się do Polonii jako 

całości, nigdy nie przywiązywała ona tak dużej wagi do muzyki instrumentalnej, 

jak chociażby przedstawiciele innych grup etnicznych
28

. Z posiadanych 

materiałów, odnoszących się do działalności chórów, przede wszystkim zaś 

relacjonujących rozmaite uroczystości, w których brały one udział, możemy 

jednak dowiedzieć się, iż ich wykonaniom towarzyszyły niekiedy także 

orkiestrowe występy instrumentalne. Niestety żadne z nich nie podają w zasadzie 

jakichkolwiek informacji na temat grup zajmujących się tą sferą działalności 

muzycznej
29

. 

Istotne miejsce w życiu kulturalnym polskiej emigracji w Stanach 

Zjednoczonych, w tym polonijnej społeczności w Chicago, odgrywał również 

                                                      
25

  Wysiłkiem jego członków zakupione zostały do parafii organy. W 1915 r. Chór 

zmienił nazwę na Chór św. Jacka. Golden Jubilee 1894–1944 St. Hyacinth Church, 

Chicago 1944, s. 22, 58. 
26

  Tamże, s. 22, 58, 64; St. Hyacinth Parish 1894–1994. A Century of Devotion and 

Dedication, b.m.d.w., s. 28; B. Leś, Kościół w procesie asymilacji Polonii 

amerykańskiej. Przemiany funkcji polonijnych instytucji i organizacji religijnych w 

środowisku Polonii chicagowskiej, Wrocław 1981, s. 196. 
27

  S. Zahajkiewicz, Księża i Parafie Polskie w Stanach Zjednoczonych Pół. Am., 

Chicago 1897, s. 37, 49, 54, 81, 86, 89. 
28

  A. Posern-Zieliński, Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej, 

Wrocław 1982, s. 145. 
29

  Orkiestry brały udział m.in. w obchodach przywoływanego już Dnia Polskiego w 

czasie chicagowskiej Wystawy Światowej, jak i w trakcie odbywających się rok 

później Obchodów Kościuszkowskich. Zob.: 7-my Października 1893 r…., s. 2; 

Obchód Kościuszkowski 3-go Maja 1894 r. w Chicago, „Dziennik Chicagoski” 1894, 

nr 103, s. 1; V. Granacki, dz. cyt., s. 112. W pracy Szczęsnego Zahajkiewicza pojawia 

się informacja o funkcjonującej w parafii św. Jana Kantego orkiestrze chłopców. 

Zob.: S. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 86. 
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teatr. W omawianym okresie był to w zasadzie jedynie teatr amatorski, 

opierający się na zespołach powstających i funkcjonujących przy polskich 

parafiach. Przygotowywane i odgrywane przez nie przedstawienia prezentowały 

różny poziom artystyczny, niemniej jednak, niemal zawsze stanowiły ważne 

wydarzenie kulturalne i towarzyskie dla członków wspólnoty parafialnej. 

Spektakle gromadziły na widowni zazwyczaj tłumy ludzi oczekujących 

rozrywki. Teatr pozwalał im na przeżywanie emocji, a jednocześnie dawał szansę 

na obcowanie z polskim językiem i kulturą, z polskim dziedzictwem i historią. 

Był instytucją wpływającą na podtrzymanie tożsamości narodowej i rozbudzanie 

uczuć patriotycznych wśród emigrantów. 

Jego początki w Chicago sięgały pierwszej połowy lat siedemdziesiątych 

XIX stulecia i związane były z Gminą Polską. Właśnie wówczas, zorganizowany 

przez nią zespół wystawił swoje pierwsze przedstawienia
30

. W latach 1873-1874 

udało mu się przygotować m.in. spektakle „Chłopi arystokraci” oraz „Błażek 

opętany” autorstwa Władysława Anczyca
31

. 

Późniejsze lata nie należały już jednak do zespołu Gminy Polskiej, lecz 

do amatorskich grup teatralnych powstających przy kolejnych polskich parafiach. 

W swych szeregach skupiały one przede wszystkim aktorów-amatorów, 

członków wspólnot przy których funkcjonowały − zarówno dzieci, jak i młodzież 

oraz osoby dorosłe. Przygotowywały i wystawiały różnego rodzaju 

przedstawienia o tematyce religijnej, historycznej, utwory dramatyczne, a także 

spektakle dla dzieci. 

Spośród wszystkich zespołów na szczególną uwagę zasługuje, 

odgrywające wyjątkową rolę w życiu kulturalnym chicagowskiej Polonii, Kółko 

Dramatyczne działające przy parafii św. Stanisława Kostki. Jego początki 

związane były z rokiem 1891 i obchodzoną wówczas setną rocznicą uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Zaplanowane z tej okazji uroczystości patriotyczne na 

Stanisławowie trwały trzy dni. Wypełniały je rozmaite wydarzenia o charakterze 

religijnym, jak i inne imprezy oraz spotkania, a także występy artystyczne. 

Wśród zaplanowanych punktów programu znalazło się wystawienie sztuki pt. 

„Obrona Częstochowy” przygotowanej przez Szczęsnego Zahajkiewicza
32

, a 

                                                      
30

  Według informacji przytaczanych przez ks. Romana Nira pierwszym odegranym 

przez zespół Gminy przedstawieniem była sztuka „Nikt mnie nie zna” autorstwa 

Aleksandra Fredry, którą wystawiono w 1872 r.. Zob.: R. Nir, dz. cyt., s. 145. 
31

  M. Haiman, The Poles in Chicago, w: Poles of Chicago 1837–1937. A History of One 

Century of Polish Contribution to the City of Chicago, Illinois, Chicago 1937, s. 8; J. 

Miąso, Dzieje oświaty polonijnej w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1970, s. 216; 

R. Kucha, Wybrane zagadnienia polonijnej oświaty pozaszkolnej w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, w: Polonijna oświata szkolna i pozaszkolna. 

Wybrane zagadnienia, (red.) A. Koprukowniak, R. Kucha, Lublin 1985, s. 259–260. 
32

  Szczęsny Zahajkiewicz był znanym działaczem polonijnym, związanym z księżmi 

zmartwychwstańcami. Nauczyciel w szkole św. Stanisława. Autor licznych tekstów 
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opartej na „Potopie” Henryka Sienkiewicza. Ze względu na fakt, iż do tej pory 

nie funkcjonował w parafii stały teatr, w przedstawieniu mieli wziąć udział 

ochotnicy − nie posiadający doświadczenia aktorskiego członkowie towarzystw i 

chórów działających w parafii. Ich występ okazał się jednak prawdziwym 

sukcesem i 5 maja, podczas premiery spektaklu, sala parafialna, w której był on 

wystawiany, została wypełniona do ostatniego miejsca
33

. 

Duże zainteresowanie z jakim spotkało się przedstawienie, nie pozostało 

niezauważone. Zaledwie kilka dni później proboszcz Wincenty Barzyński, 

dostrzegając potrzebę organizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości, podjął 

decyzję o utworzeniu na Stanisławowie regularnego kółka dramatycznego. Spotkanie 

organizacyjne osób zainteresowanych występami odbyło się 12 maja 1891 r. Wzięli 

w nim udział przede wszystkim ci parafianie, którzy uczestniczyli w inscenizacji 

„Obrony Częstochowy”. Na zebraniu została ustalona ostateczna nazwa koła − 

Kółko Dramatyczne p.w. św. Stanisława Kostki, a także wybrano pierwszy jego 

zarząd. Prezesem został Jan Kondziorski, funkcję wiceprezesa oraz reżysera 

powierzono Szczęsnemu Zahajkiewiczowi, dyrygentem muzyki i śpiewu został 

zaś Andrzej Kwasigroch
34

. Za cel organizacja postawiła sobie: krzewić ducha 

Polskości wśród młodzieży, a jako środek ku temu służyć miały tygodniowe 

wieczorki, oraz mniejsze i większe przedstawienia teatralne w języku ojczystym
35

. 

Choć pierwsze efekty pracy Kółka były widoczne już w 1891 r.
36

, 

prawdziwe sukcesy odnotowało ono w roku następnym. W tym bowiem czasie 

prócz przygotowania własnych przedstawień, dostąpiło ono zaszczytu występów 

z jedną z największych i najbardziej znanych artystek teatralnych − Heleną 

Modrzejewską. Aktorka, powszechnie szanowana za swój wielki talent w całych 

                                                                                                                                    
literackich, określony przez księdza Wacława Kruszkę najsławniejszym poetą polskim 

w Ameryce. W jego dorobku znalazły się m.in. utwory prozą, adaptacje, a także 

własne utwory sceniczne, w tym krótkie obrazki dla kółek teatralnych działających 

przy parafiach i szkołach parafialnych. Wśród najbardziej znanych utworów 

Zahajkiewicza znajdują się chociażby: „Noc Czarodziejska”, „Muras Herszt 

Zbójców” „Perła Cylejska”, czy dramat „Dzieci Izraela”. Złoty Jubileusz Najstarszej 

Polskiej Parafii…, s. 232–233; W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce. Początek, 

wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach 

Zjednoczonych i Kanadzie), t. 5, Milwaukee 1905, s. 29; A. Brożek, dz. cyt., s. 68, 163; 

K. Wachtl, dz. cyt., s. 241–242. 
33

  Złoty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 136; Andrea SSND, dz. cyt., s. 34. 
34

  Poza wspomnianymi osobami członkami zarządu zostali również: Wincenty 

Jóźwiakowski (sekretarz), Walenty Pyterek (skarbnik), Franciszek Szatkowski, 

Maxymilian Brochocki, Antoni Rosa, Jan Ogurek (radni), Jan Czekała (szatny), 

Stanisław Czajka (gospodarz) oraz Piotr Ligman i Franciszek Pokorny 

(marszałkowie). Złoty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 136. 
35

  Tamże. 
36

  18 października tego roku, premierowo wystawiono sztukę Zahajkiewicza pt. „Dzieci 

Izraela”. Tamże, s. 137. 
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Stanach Zjednoczonych, podczas kolejnego już pobytu w Chicago zgodziła się 

zagrać na scenie wspólnie z aktorami-amatorami ze Stanisławowa. Po raz 

pierwszy miało to miejsce 4 września 1892 r., kiedy odegrała rolę Koguciny w 

sztuce W. Anczyca „Chłopi arystokraci”, po raz drugi zaś, tydzień później, 11 

września, gdy wcieliła się w tytułową postać dedykowanego jej dramatu S. 

Zahajkiewicza „Królowa Jadwiga”
37

. Obecny na tych spektaklach prof. Emil 

Habdank-Dunikowski zanotował: Otóż w tej to sali podziwiałem naszą 

Modrzejewską, i to nie w roli Ofelii, Maryi Stuart, lub lady Mackbeth, − ale… 

zgadnijcie!… Oto w roli pani Koguciny w Chłopach arystokratach! Tożto była 

uczta dla oczu i uszu widzieć i słyszeć sławną artystkę, jako Kogucinę! Zdawało 

mi się, że niepodobna dla Modrzejewskiej zejść z koturnów i zniżyć się do takiej 

roli. A jednak zniżyła się, i grała jak… Modrzejewska. Trzeba było słyszeć z jaką 

werwą śpiewała kuplety: Przez dzień cały będę piła, Harakiem się będę myła, 

Wiwat pani Kogucina!… Rzeczywiście oczarowała nas, więc obsypaliśmy ją 

kwiatami
38

. 

Oba przedstawienia były wielkimi wydarzeniami dla społeczności 

parafialnej. Tłumnie zgromadzeni widzowie gorąco przyjęli artystkę i nagrodzili 

jej kreacje owacjami. Z uznaniem publiczności spotkali się również aktorzy 

Kółka Dramatycznego, którzy zdołali wytrzymać presję występu u boku tak 

znakomitej osobowości teatralnej
39

. Spektakle te znacząco podniosły prestiż 

grupy aktorów ze Stanisławowa i sprawiły, że stało się o nich głośno wśród 

Polaków w całym mieście
40

. Dało to pozytywny impuls do dalszej aktywności 

                                                      
37

  Tamże; M. Haiman, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce 1873–1948, 

Chicago 1948, s. 125–126; N. Kunka, dz. cyt., s. 68. 
38

  E. Habdank-Dunikowski, Wśród Polonii w Ameryce. Druga serya „listów z 

Ameryki”, Lwów 1893, s. 67. 
39

  Według księgi jubileuszowej parafii św. Stanisława Kostki byli to: w przypadku 

„Chłopów arystokratów” − Rozalia Kwasigroch, Rozalia Żukowska, Adam 

Stachowiak, Jan Czekała, Andrzej Stachowicz, Antoni Huntowski, oraz Jan 

Kondziorski; zaś w przypadku „Królowej Jadwigi” − powtórnie Rozalia Kwasigroch, 

Józef Grabowiecki, Stanisław Piasecki, Michał Petlak, Wincenty Jóźwiakowski, Max 

Brochocki, Piotr Ligman, Jan Nering, Franciszek Kiołbassa, August Klafta, Jakub 

Oszwałdowski, Walenty Pyterek i Stanisław Pawłowski. Ponadto, w obu sztukach na 

scenie pojawił się także ich reżyser S. Zahajkiewicz. Złoty Jubileusz Najstarszej 

Polskiej Parafii…, s. 137. 
40

  Przedstawienia przyniosły także wymierne korzyści dla samej parafii św. Stanisława 

Kostki. Dochód z nich, ze względu na fakt, iż artystka całkowicie zrzekła się 

wynagrodzenia, został przeznaczony w przypadku pierwszego spektaklu na dom 

sierot, w przypadku drugiego zaś na bibliotekę parafialną. E. Habdank-Dunikowski, 

dz. cyt., s. 66, 82; Złoty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii.., s. 137. 
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artystycznej Kółka, które w następnych latach przygotowało kolejne sztuki
41

. 

Prezentowane były one przede wszystkim w Chicago, niemniej popularność 

zespołu sprawiła, iż zanotował on na swoim koncie również występy poza 

„Wietrznym Miastem” (np. w 1894 r. w Milwaukee). Pomyślny rozwój Kółka 

zahamowały dopiero problemy lokalowe, w pierwszych latach XX stulecia
42

. 

Brak własnego lokalu spowodował wówczas zniechęcenie wśród aktorów, co z 

kolei odbiło się na poziomie prezentowanego repertuaru
43

. 

Choć powstałe jako pierwsze, Kółko Dramatyczne nie było jedyną 

organizacją w parafii św. Stanisława Kostki, która zajmowała się 

przygotowywaniem sztuk teatralnych i ich wystawianiem. Podobną działalność 

prowadziły: Klub Muzyczno-Literacki Imienia Leona XIII oraz Towarzystwo 

św. Cecylii, które swoją sceniczną działalność zainicjowało przedstawieniem 

„Werbel Domowy”, zaprezentowanym w 1882 r.
44

. 

Poza Stanisławowem, amatorski teatr rozwijał się również na Trójcowie. 

Inicjatorem tamtejszego Kółka Dramatycznego (zorganizowanego jako drugie po 

stanisławowskim, w 1895 r.) był brat Piotr C.S.C., opiekujący się na co dzień 

dziećmi w trójcowskiej szkole parafialnej
45

. Składało się ono z dwóch oddziałów, 

z których jeden – Towarzystwo Oświaty Młodzieży Świętej Trójcy przeznaczony 

był dla chłopców, drugi zaś, funkcjonujący jako Kwiat Wolności Polskiej skupiał 

                                                      
41

  Wśród nich znalazły się między innymi przedstawienie „Kościuszko pod 

Racławicami” Anczyca, a także nowe sztuki autorstwa Zahajkiewicza m.in. „Perła 

Cylejska”. Złoty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 137. 
42

  Do tego czasu występy Kółka Dramatycznego odbywały się najczęściej w sali 

teatralnej mieszczącej się w gmachu szkoły parafialnej św. Stanisława Kostki. Jej 

wygląd opisywał, co prawda mylnie lokując ją w budynku Kolegium św. Stanisława, 

Emil Habdank-Dunikowski: W gmachu wspomnianego kolegium znajduje się i sala 

teatralna, co do wielkości druga z rzędu w całem Chicago, gdyż ma 4000 miejsc do 

siedzenia. Urządzenie jest niezłe, kurtyna przedstawia kopię znanego obrazu 

„Prześladowanie Unitów na Podlasiu”, audytorium składa się z parteru i galeryi o 

siedzeniach ustawionych amfiteatralnie, − lecz akustyka pozostawia wiele do 

życzenia. E. Habdank-Dunikowski, dz. cyt., s. 67. 
43

  Początek tych problemów miał miejsce w 1901 r. i związany był z przebudową sali 

teatralnej, która została przekształcona na pomieszczenia dla uczniów. Grupa 

zmuszona była tym samym korzystać z sal w innych częściach miasta. Prezentowany 

przez Kółko poziom podniósł się na nowo dopiero w 1908 r., kiedy zostało ono 

przejęte przez Karola Wachtla i przekształcone w stały teatr. Złoty Jubileusz 

Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 24–25, 137; J. Miąso, dz. cyt., s. 219–220; R. Kucha, 

dz. cyt., s. 260. 
44

  Andrea SSND, dz. cyt., s. 36; Złoty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 150. 
45

  Jak podaje „Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy…”: Założycielami Kółka byli: F. 

Kucharzewski, F. Marchlewicz, J. Koskiewicz, W. Kaniewski oraz J. Zawiliński. 

Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy…, s. 24. 
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dziewczęta
46

. Ponieważ przestawienia przygotowywało zarówno Koło jako 

całość, jak i poszczególne oddziały z osobna, prowadziło to do wzajemnej ich 

rywalizacji. Konkurencja ta sprawiała, iż z jednej strony rosła co prawda liczba 

przygotowywanych spektakli, prób, popisów i inscenizacji, z drugiej jednak, 

mimo zwiększających się kosztów przygotowania występów, traciła ich jakość i 

poziom artystyczny
47

. 

Na południu Chicago, grupą przygotowującą własne przedstawienia 

dramatyczne mogła pochwalić się parafia Najświętszej Marii Panny Nieustającej 

Pomocy. Od 1895 r. funkcjonował w niej Klub Śpiewaczy i Dramatyczny św. 

Cecylii. Początki jego działalności naznaczone były wieloma trudnościami, 

związanymi przede wszystkim z brakiem odpowiedniej bazy lokalowej. Nie 

dysponując własną sceną zespół zmuszony był do korzystania z różnych hal 

znajdujących się w okolicy. Taka sytuacja nie miała jednak w większego wpływu 

na poziom wystawianych przez niego sztuk
48

. 

Obok wyżej wymienionych, bardziej znanych grup teatralnych, pod 

koniec XIX stulecia, przy polskich parafiach w mieście, funkcjonowało jeszcze 

co najmniej kilka innych. W 1897 r. Szczęsny Zahajkiewicz wymieniał przy tej 

okazji kółka dramatyczne działające przy parafiach św. Wojciecha, św. Jadwigi 

oraz św. Jana Kantego. Szczególnie ostatnie z nich miało rozwijać się dość 

pomyślnie i przedstawiać stosunkowo wysoki poziom
49

. 

Działalność kółek dramatycznych była niezwykle ważna jeśli idzie 

zarówno o życie kulturalne, jak i towarzyskie polskich emigrantów. Pozwalały 

one nie tylko spędzić czas w sposób miły i kulturalny, wśród innych parafian, ale 

jednocześnie dawały szansę na obcowanie z polskim językiem, a także polską 

literaturą. Temu ostatniemu służyły zarówno przedstawienia teatralne, jak i 

                                                      
46

  Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy…, s. 24; Pamiątka Złotego Jubileuszu Kapłaństwa 

Wielebnego ks. Kazimierza S. Sztuczki…, s. 33; G. Potaczała MChR, dz. cyt., s. 169; 

N. Kunka, dz. cyt., s. 70–71. 
47

  Okres ten w „Dziejach parafii św. Trójcy…” określany jest jako „epoka zabaw”, w 

tym to bowiem czasie zabawy tu były na porządku dziennym: przedstawienia 

teatralne, koncerta, popisy rozmaite, próby, szły jedna po drugiej prawie bez przerwy. 

/…/ Głównemi czynnikami tej sprawy było Kółko Dramatyczne oraz tak zwane 

Towarzystwo Młodzieży i Kwiat Wolności Polskiej rywalizujące z Kółkiem. Szło i 

jednym i drugim nie o jakość, ale o ilość przedstawień teatralnych; o prawidłowe 

prowadzenie finansów wcale się nie starano. Zob.: Dzieje parafii św. Trójcy…, s. 72; 

por: Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy…, s. 25. 
48

  Pierwszą sztuką zagraną przez Klub św. Cecylii było przedstawienie „Żyd w beczce”. 

W późniejszym czasie zespół przygotował m.in. „Chłopów arystokratów”. N. Kunka, 

dz. cyt., s. 78. 
49

  S. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 37, 73, 86, 89. 
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organizowane przez kółka rozmaite zebrania, odczyty, przemowy czy 

deklamacje
50

. 

Troska o bliższe poznanie literatury polskiej przez emigrantów była 

widoczna również w działalności innych parafialnych organizacji i instytucji. Jej 

propagowanie było jednym z najważniejszych działań wspomnianego już 

wcześniej, funkcjonującego na Stanisławowie Klubu Muzyczno-Literackiego 

Imienia Leona XIII
51

. W parafii Świętej Trójcy podobny kierunek działań 

wyznaczały sobie tymczasem: Towarzystwo Dorastającej Młodzieży
52

, 

Towarzystwo Młodzieży św. Kazimierza Jagiellończyka
53

 oraz powstałe w 1897 

r. Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży
54

. 

Upowszechnianiu dzieł literatury polskiej, a tym samym polskiej kultury 

wśród wychodźców służyło także funkcjonowanie bibliotek parafialnych. Zadnie 

ich tworzenia i opieki nad nimi stanowiło nierzadko cel niektórych spośród 

towarzystw. Przykładu tego typu dostarcza chociażby wspólnota na Trójcowie. 

Głównymi inicjatorami powstania tamtejszej, założonej w 1898 r., biblioteki były 

przede wszystkim Towarzystwo Młodzieży św. Floriana oraz Apostolstwo 

Modlitwy. Dzięki zaangażowaniu swoich członków zdołały one zgromadzić 

całkiem pokaźny, bo liczący około 150 tomów księgozbiór, który bez opłat 

udostępniany był czytelnikom. Wśród pozycji, którymi dysponowano były 

zarówno publikacje o tematyce religijnej, jak i świeckiej, w tym książki 

                                                      
50

  Tamże, s. 89; W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój 

dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. 

10, Milwaukee 1907, s. 50. 
51

  Złoty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 142. 
52

  Według albumów jubileuszowych parafii Towarzystwo Dorastającej Młodzieży miało 

zostać utworzone w lipcu 1897 r. Wśród jego założycieli znaleźli się: Jan Wlekliński, 

Michał Perłowski, Michał Detmerowski, Józef Rudnicki, Jan Maciejewski oraz Józef 

Wasilewski. Miało ono skupiać młodzieńców w wieku od 15 do 21 lat, zaś w zakres 

jego działań wchodziły: popisy literackie, odczyty, przedstawienia teatralne, muzyka, 

śpiew oraz zabawy i rozrywki natury niewinnej, jako też i pewne ćwiczenia duchowne. 

Zob.: Dzieje parafii św. Trójcy…, s. 98–99; Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy…, s. 26, 

194. Odmienną datę założenia Towarzystwa – rok 1896, podaje z kolei autorka 

monografii parafii siostra Genowefa Potaczała, która również wskazuje, iż było ono 

przeznaczone jedynie dla chłopców do 18 roku życia. Por.: G. Potaczała MChR, dz. 

cyt., s. 153. 
53

  Towarzystwo to zostało założone w 1894 r., dla upamiętnienia imienin proboszcza 

parafii ks. Kazimierza Sztuczki. Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy…, s. 19; Pamiątka 

Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Wielebnego ks. Kazimierza S. Sztuczki…, s. 33–34; G. 

Potaczała MChR, dz. cyt., s. 153. 
54

  Stowarzyszenie zostało założone w 1897 r. przez inne organizacje parafialne 

działające na Trójcowie, w tym Towarzystwo Świętej Trójcy, Towarzystwo św. 

Józefa oraz Towarzystwo Młodzieży św. Kazimierza Jagiellończyka.  Dzieje parafii 

św. Trójcy…, s. 98; Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy…, s. 26. 
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historyczne i powieści. Z czasem opiekę nad bibliotekę przekazano 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieży. O właściwy dobór książek do biblioteki 

troszczył się w tym okresie pierwszy jej dyrektor ks. Roman Marciniak, zaś 

udostępnianie zbiorów było zadaniem pierwszego bibliotekarza, którym został 

Jan Nepomucen Pokorny
55

. 

W sąsiedniej parafii − parafii św. Stanisława Kostki, pod koniec XIX 

wieku, w 1897 r., funkcjonować miało aż cztery biblioteki. Według Szczęsnego 

Zahajkiewicza były to: Biblioteka księży, Biblioteka parafialna, Biblioteka 

Towarzystwa Młodzieńców św. Kazimierza Królewicza oraz Biblioteka 

Arcybractwa Najświętszego Oblicza
56

. Ostatnia z nich w 1900 r. przeszła w 

posiadanie Bractwa Młodzieńców św. Józefa. Wielkość jej księgozbioru była już 

wówczas szacowana na około pół tysiąca tytułów
57

. 

Do końca stulecia podobne instytucje zorganizowane zostały również w 

kilku innych wspólnotach. Z pewnością funkcjonowały one w parafii 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w parafii św. Jadwigi, a 

także w parafii Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy
58

. Miały one 

istotne znaczenie w zakresie propagowania polskiej kultury. Dawały szansę 

sięgnięcia po dzieła polskich klasyków, utwory najwybitniejszych i najbardziej 

znanych twórców. Co więcej dostęp do książek pozwalał im na poszerzenie swej 

wiedzy w różnych kierunkach, przede wszystkim zaś w zakresie religii oraz 

narodowej historii. 

Poważnym ograniczeniem w korzystaniu z bibliotek oraz w pełnym 

czerpaniu z pozycji w nich zgromadzonych, pozostawała jednak niska, a wśród 

starszych pokoleń sporadyczna wręcz umiejętność czytania. Większość 

dorosłych osób nigdy nie chodziła do szkoły, nie posiadała wykształcenia, a tym 

samym nie była w stanie przeczytać najprostszych nawet tekstów. Nieco lepiej 

sytuacja wyglądała w przypadku młodszych pokoleń, zwłaszcza tych urodzonych 

już w Stanach Zjednoczonych i objętych obowiązkiem szkolnym. Dzieci 

uczęszczając do szkół, co prawda najczęściej parafialnych, o stosunkowo niskim 

poziomie kształcenia, miały szansę nabyć przynajmniej podstawowe 

umiejętności w tym zakresie. Dzięki temu mogły one zapoznać się z rozmaitymi 

tekstami, zarówno dla potrzeb własnych, jak i aby wspomóc w tym względzie 

swoich, nie posiadających tych umiejętności, rodziców czy dziadków − czytając 

im chociażby gazety, bądź jakże ważną dla emigrantów, korespondencję 

napływającą z ziem polskich. 

Także same wspomniane szkoły odgrywały ważną rolę jeśli idzie o życie 

kulturalne polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Poza nauką czytania 

                                                      
55

  Dzieje parafii św. Trójcy…, s. 80; Pamiętnik Parafii Świętej Trójcy…, s. 28. 
56

  S. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 22. 
57

  Złoty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 109. 
58

  S. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 54, 73; W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce…, t. 10, 

s. 33, 38, 43. 
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i pisania po polsku, ukazywały najmłodszym polskie tradycje i kulturę, uczyły 

rysunku, zaznajamiały ich ze śpiewem, angażowały do uczestnictwa w różnego 

rodzaju uroczystościach i przedstawieniach. Dzieci, pod kierunkiem uczących w 

nich najczęściej sióstr zakonnych, urządzały rozmaite występy artystyczne, 

prezentacje, teatrzyki, popisy śpiewacze, uczyły się na pamięć 

okolicznościowych przemówień i wierszyków. Prezentowały je następnie w 

trakcie obchodów świąt i rocznic parafialnych, w czasie uroczystości 

zakończenia roku szkolnego, bądź przy okazji innych wydarzeń angażujących 

wspólnotę parafialną
59

. 

Powyższy, ograniczony ze względu na objętość artykułu, przegląd 

wybranych instytucji i organizacji funkcjonujących w polskich parafiach w 

dziewiętnastowiecznym Chicago, daje świadectwo tego, iż te ostatnie stanowiły 

dla przybyszów z ziem polskich nie tylko centrum życia religijnego, ale także i 

kulturalnego. Budynki kościelne, hale parafialne, czy sale szkół działających 

przy parafiach były miejscami, w których odbywały się przedstawienia, 

inscenizacje, koncerty, recytacje, odczyty oraz wszystkie inne występy, cieszące 

się zainteresowaniem ze strony członków wspólnoty. W poszczególnych 

parafiach przygotowywano kolejne składowe elementy większych obchodów 

jednoczących społeczność polonijną w mieście
60

. 

                                                      
59

  Dzieje parafii św. Trójcy…, s. 104–108; G. Potaczała MChR, dz. cyt., s. 245; J. 

Miąso, dz. cyt., s. 130–131. 
60

  Do współpracy różnych parafii, a co za tym idzie rozmaitych towarzystw w nich 

funkcjonujących dochodziło zazwyczaj w przypadku największych uroczystości 

patriotycznych i narodowych, jednoczących społeczność polonijną w mieście. Do 

takich należały w omawianym okresie: pięćdziesiąta rocznica wybuchu powstania 

listopadowego obchodzona w 1880 r., dwusetna rocznica wiktorii wiedeńskiej Jana 

III Sobieskiego w roku 1883, a także, już w latach dziewięćdziesiątych, stulecie 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Obchód Kościuszkowski przygotowany dla 

uczczenia setnej rocznicy insurekcji, oraz przede wszystkim wspominany już 

wcześniej „Dzień Polski” zorganizowany w 1893 r. w czasie chicagowskiej wystawy 

światowej. Stanowiły one idealną możliwość do manifestacji uczuć patriotycznych, 

ale również były okazją do podniesienia własnego prestiżu, czy to wobec innych 

przedstawicieli polskiej grupy, czy też pozostałych mieszkańców „Wietrznego 

Miasta”. Fakt ten sprawiał, iż były one przygotowywane z dużym rozmachem. 

Oprócz tradycyjnych, w takich przypadkach Mszy św., towarzyszyły im spotkania 

wypełnione przemowami oraz parady ulicami miasta. Niebagatelną rolę w ich 

przebiegu odgrywały liczne występy artystyczne. Wśród nich do najpopularniejszych 

można zaliczyć śpiewacze popisy solistów i chórów, wstępy muzyczne zespołów 

parafialnych, a także deklamacje wierszy i innych utworów literackich. Spotykane 

były występy orkiestr, zaś największą atrakcję stanowiły, co prawda rzadko 

wykonywane tzw. żywe obrazy – widowiska parateatralne, które dzięki artystycznej 

kompozycji pozwalały w sposób prosty, bez użycia słów, a najwyżej gestów na 

ukazanie dokonań polskiego narodu, jego bogatej historii i tradycji. 7-my Października 
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To właśnie dzięki parafiom, emigranci mieli szansę zaznajomić się z 

muzyką, teatrem oraz literaturą. Mogli ciekawie, a przy tym pożytecznie spędzić 

wolny czas obcując ze sztuką oraz nabierając towarzyskiej ogłady. Tego typu 

dostęp do kultury – na niższym lub wyższym poziomie, w zależności od stopnia 

profesjonalizmu danej grupy – rozwijał zainteresowania i uaktywniał społecznie. 

Wpływał pozytywnie na rozwój osobowy, a także zacieśniał wzajemne relacje 

międzyludzkie. Kontakt z dziełami polskich autorów, przeżywanie spektakli 

odnoszących się do wydarzeń z przeszłości państwa i narodu polskiego, czy też 

śpiewanie tradycyjnych pieśni lub słuchanie ludowej muzyki owocowało zaś, co 

niezwykle ważne, utwierdzaniem i pogłębianiem wśród parafian ich miłości do 

dawnej ojczyzny. 

                                                                                                                                    
1893 r…., s. 1–2; Obchód Kościuszkowski…, s. 1–2; E. Orzechowski, Polonijne 

widowiska parateatralne w Stanach Zjednoczonych (opisy kilku żywych obrazów), 

„Przegląd Polonijny” 1988, z. 2(48), s. 131–133, 140–144; M. Haiman, 

Zjednoczenie…, s. 127–128; V. Granacki, dz. cyt., s. 112; M. Borys, „Dzień Polski” 

na wystawie światowej w Chicago w 1893 r., „Zeszyty Historyczne Semper Fidelis” 

2009, nr 2, s. 118–127. 
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Z PARAFII KOZIEGŁÓWKI DO NOWEGO JORKU.  

HISTORYCZNA PASJA KS. ZDZISŁAWA MUSIALIKA 
 

 

Wizyta młodego mężczyzny w koloratce złożona 20 stycznia 1971 r. w 

Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce, w ówczesnej siedzibie tej placówki 

naukowo-badawczej przy 381 Park Avenue South w Nowym Jorku, zwróciła 

uwagę zebranych. Jej celem było spotkanie z prof. Wacławem Jędrzejewiczem. 

Dwaj mężczyźni reprezentowali krańcowe bieguny ideologiczne, stąd 

nieukrywany i uzasadniony lekki sceptycyzm profesora wobec naukowych 

planów gościa. Jednak po wielu latach prof. Jędrzejewicz rekomendował ks. 

Musialika w liście do dyrektora Instytutu, Jerzego Prusa (dyr. w l. 1987–1992 – 

DP), żeby ten „zrobił wszystko, aby umożliwić ks. Musialikowi przyjazd i pracę 

w Instytucie. Byłby chyba pierwszym księdzem, stypendystą Instytutu. Dobrze 

nam to zrobi w opinii ludzkiej”. Napisał dalej: „Znam go od bardzo wielu lat, 

gdy po studiach w Paryżu przybył do Ameryki i zgłosił się do mnie do Instytutu, 

że pragnie pisać pracę doktorską o roli gen. Weyganda w bitwie warszawskiej. 

Nie bardzo mi pasowało – przyznał profesor Jędrzejewicz – że tego rodzaju pracę 

chce opracowywać ksiądz, ale ks. Musialik był nieprzejednany w tym względzie 

i zrobił doktorat na ten temat w Nowym Jorku na St. John’s University. 

Poznałem go wówczas bardzo dobrze i zaprzyjaźniłem się z nim. Pracę tę mamy 

w Instytucie”
1
. 

 

Wacław Jędrzejewicz – Instytutowy filar 

 

Dystyngowana gościnność i serdeczność prof. Wacława Jędrzejewicza 

(1893–1993) otwierała możliwości naukowych poszukiwań w jednej z 

najważniejszych placówek polskich poza granicami kraju każdemu, kto 

interesował się zgromadzonymi w niej dokumentami. Pojawienie się księdza 

było jednak dość nietypowe, ale energia i siła perswazji kapłana roznieciła 

ciekawość profesora, mianowicie, jak ksiądz upora się z tematyką wojskową, 

którą najlepiej znał Wacław Jędrzejewicz? To on przecież, obok Walerego 

Sławka, podpisał 24 kwietnia 1920 r. w imieniu Józefa Piłsudskiego wojskową 

konwencję z Ukraińską Republiką Ludową. To on od 29 maja do 8 czerwca 

                                                      
1
  List Jędrzejewicza do Jerzego Prusa, Archiwum Ogólne (dalej: AOG), Instytut Józefa 

Piłsudskiego w Ameryce, (dalej: IJP), Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
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1920 r. był szefem Oddziału II Sztabu Armii Rezerwowej gen. Kazimierza 

Sosnkowskiego, a następnie szefem Oddziału II 1. Armii gen. Gustawa 

Zygadłowicza. To on od września do listopada 1920 r. pełnił obowiązki oficera 

łącznikowego (w stopniu majora) w oddziałach białoruskiego generała 

Stanisława Bułak-Bałachowicza. I to on wreszcie był jednym z ekspertów 

wojskowych w składzie delegacji polskiej w rokowaniach pokojowych w Rydze 

(od 13 listopada 1920 do 21 marca 1921) po wojnie bolszewickiej. Przemierzał 

szlaki bojowe, dostał się do niewoli i zdołał uciec; podporucznik, a w końcu 

podpułkownik dyplomowany i później – 17 czerwca 1992 r. – generał brygady z 

nadania prezydenta R P Lecha Wałęsy, przeżył i wiedział więcej o tamtej karcie 

naszej historii niż ktokolwiek inny. Jak więc zamierzał zmierzyć się z tą 

tematyką ksiądz? To intrygowało historyka, pisarza, polityka, profesora. Wacław 

Jędrzejewicz, filar środowiska polskiego w Nowym Jorku i wielki autorytet 

naukowy był jednym z organizatorów Komitetu Narodowego Amerykanów 

Polskiego Pochodzenia (1941), współzałożycielem i pierwszym dyrektorem 

(1943–1948) Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym 

Jorku. Pracował dla Instytutu, pełniąc funkcje dyrektora, sekretarza zarządu, 

wiceprezesa, prezesa, redaktora „Niepodległości”. Kiedy Wacław Jędrzejewicz 

obejmował stanowisko dyrektora Instytutu zastał „puste biurko, pustą szafę na 

książki, puste szuflady na dokumenty. /…/ Jak tu w takich warunkach badać 

najnowszą historię Polski?” – pytał. Po 25 latach mógł stwierdzić, że „to pytanie 

zmienia się na: za co się wziąć w tym olbrzymim materiale dokumentalnym i 

książkowym, jaki temat opracować, bo wszystko nęci, a jest tego tak wiele”
2
. 

Pracował, pisał i pomagał innym. Piłsudczyk, członek Komendy Naczelnej 

Polskiej Organizacji Wojskowej, szef Oddziału II Sztabu Generalnego, attaché 

wojskowy RP, a następnie chargé d’affaires RP w Tokio, dyrektor departamentu 

w MSZ (1928–1933), potem wiceminister skarbu (1933–934), później 

wiceminister i minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego (1934–

1935), z wielkim poświęceniem ratował Skarb Funduszu Obrony Narodowej po 

kampanii wrześniowej 1939 r Przetransportował go do Francji, gdzie usilnie 

starał się, lecz nie został przyjęty do formującego się tam Wojska Polskiego, 

wobec czego wyemigrował do Anglii, a stamtąd w marcu 1941 r. do Stanów 

                                                      
2
  Polonijna Panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego pod 

redakcją Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak i Marka Masnyka, Opole 2008, s. 331. 

Zob. także m. in.: J. Cisek, Wacław Jędrzejewicz, sto lat w służbie Niepodległej, 

„Kurier Plus”, Nowy Jork, 28 IX 1992; tenże, Wspomnienie o Wacławie 

Jędrzejewiczu (1893–1993), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 6 XII 

1993; Cz. Karkowski, Od legionów do Nowego Jorku, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 

29 I 1993; B. Wierzbiański, Koniec epoki, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork, 6 XII 1993; 

P. Wandycz, Wspomnienie o Wacławie Jędrzejewiczu, „Kultura”, Paryż, 1994, nr 1–

2; Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory, opracował Janusz Cisek, 

Warszawa 1997, s. 74–75, 305–307. 
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Zjednoczonych. Znał życie z jego blaskami i cieniami, gorzkim smakiem chleba 

imigranta, pracował bowiem początkowo w Nowym Jorku w fabryce 

zbrojeniowej Woynicza, jako zwykły robotnik przy taśmie, zanim został 

profesorem amerykańskich uczelni; od 1948 r. przez dziesięć lat wykładał 

literaturę i język rosyjski na Wellesley College, w stanie Massachusetts, i 

następnie pięć lat w Ripon College w stanie Wisconsin, gdzie wykładał literaturę 

rosyjską i historię Europy Wschodniej. 

Profesor Jędrzejewicz i grupa piłsudczyków, którą udało mu się skupić 

wokół siebie oraz idei przyświecającej im, stworzyli trwałe podstawy Instytutu 

Józefa Piłsudskiego – „placówki historycznej dla dokumentowania 

teraźniejszości i przyszłości”, która przetrwała do dzisiaj i „należy do jednej z 

najważniejszych placówek szerzących ideę i myśl niepodległościową na 

emigracji, jest znaczącym ośrodkiem badań historycznych i ważną placówką 

kulturalną Polaków w Nowym Jorku”
3
. 4 lipca tego roku minęło 70 lat jej 

istnienia. Choćby z tej okazji należy przypomnieć profesora Jędrzejewicza i jego 

wielką przychylność wobec ludzi podejmujących trud pracy badawczej, 

entuzjastów nierzadko z innego bieguna ideologicznego. 

 

Historyczne hobby kapłana 

 

Zdzisław Marian Musialik urodził się 29 czerwca 1923 r. w 

Markowicach koło Częstochowy, w parafii Koziegłówki. Szkołę średnią 

skończył w Tarnowskich Górach, a studia teologiczne na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie, w 1951 r. Uzyskał magisterium z teologii w zakresie 

historii kościoła i doktorat z filozofii. W swoim oszczędnym biograficznym liście 

z 14 marca 1972 r. do Jana Frylinga
4
, prezesa Instytutu J. Piłsudskiego w owym 

                                                      
3
  Polonijna Panorama…, s. 331. 

4
  Jan Fryling (1891–1977) ur. się we Lwowie, gdzie ukończył III Gimnazjum. 

Studiował w Monachium i Warszawie, a doktorat z prawa uzyskał na uniwersytecie 

Jana Kazimierza we Lwowie. W okresie międzywojennym pracował w Ministerstwie 

Wyznań i Oświecenia Publicznego (1918–1922), w MSZ jako kierownik Sekcji 

Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów (1922–1927), a następnie (1927–1930) 

jako sekretarz, radca i chargé d’affaires Poselstwa RP w Tokio. Odwołany do kraju 

zatrudniony był w MSZ w Wydziale Personalnym. W l. 1932–1936 wykładał historię 

dyplomacji na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i Wyższej Szkole 

Wojennej w Warszawie. Po wybuchu wojny pełnił obowiązki radcy w Konsulacie RP 

w Czerniowcach (1939–1940), następnie radcy Poselstwa RP w Kairze 919410 i 

kolejno w konsulacie generalnym RP w Jerozolimie, Bejrucie, , Czungkingu w 

Chinach (1945–1949). W 1949 r. wyjechał do Indii jako minister pełnomocny Rządu 

RP na Uchodźstwie. W 1956 r. wyjechał do USA. Pracował w Rozgłośni Polskiej 

Radia „Wolna Europa”. Był przewodniczącym Komitetu Nagród Fundacji Alfreda 

Jurzykowskiego (1973–1977). W 1964 r. został dyrektorem Instytutu J. Piłsudskiego 

w Nowym Jorku, a w 1972 r. prezesem tej placówki, którym pozostał do śmierci. 
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czasie, ks. Musialik wspominał znanych profesorów krakowskiej Alma Mater, 

którzy rozniecali zainteresowania seminarzystów historią Kościoła 

powszechnego: ks. bpa M. Godlewskiego, ks. T. Glemma, ks. T. Długosza, ks. T. 

Kruszyńskiego, o. Wyczwaskiego
5
.  

W czasie wojny Musialik był w szeregach Armii Krajowej wraz ze 

starszym bratem Bronisławem, który został zamordowany przez UB w 1946 r. 

Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 24 czerwca 1951 r. ks. 

Musialik był administratorem kilku parafii diecezji włocławskiej; św. Andrzeja 

Apostoła w Tokarach w powiecie tureckim (1951–1957), Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Grzymiszewie, również w powiecie Turek (1957–

1958), św. Jadwigi w Nieszawie, w powiecie Aleksandrów Kujawski (1958–

1959), Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeziorsku, w powiecie tureckim (1959) 

i św. Jana Chrzciciela w Służewie, w powiecie Aleksandrów Kujawski (1959–

1962)
6
. Pracował też jako prefekt w szkołach podstawowych oraz średnich i 

wypełniał poruczane mu przez księdza biskupa ordynariusza diecezji 

włocławskiej Antoniego Pawłowskiego (1953–1968) „specjalne zadania, gdy 

zachodziła potrzeba uspokojenia parafii wzburzonych przez zajścia i agitacje 

kościoła narodowego”
7
.  

W 1962 r. ks. Musialik, na własne życzenie, oczywiście za zgodą 

ordynariusza bpa Antoniego Pawłowskiego wyjechał do Paryża, gdzie przez rok 

studiował i ukończył kurs cywilizacji francuskiej na Sorbonie, a ponadto 

wykładał historię powszechną w Polskim Seminarium Duchownym w Paryżu 

(założone w grudniu 1945 r. – DP). Uzasadnione wydaje się być w tym miejscu 

wyjaśnienie, iż biskup Pawłowski (ur. 1903 – zm. 1968) wpisał się w historię 

                                                                                                                                    
Zob. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory…, s. 302–303; Cz. 

Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, Nowy Jork 

2013, s. 116, 119 i passim. 
5
  List ks. Musialika do Frylinga, East Island, 14 marca 1972. Musialik Zdzisław – 

ksiądz, Archiwum osobowe (dalej: AO), IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn. 689. 

Także: List ks. prof. Kazimierza Doli do Danuty Piątkowskiej z informacjami 

biograficznymi dotyczącymi ks. Musialika, Nysa, 12 maja 2009 r. Archiwum 

prywatne D. Piątkowskiej.  
6
  Parafie podano na podstawie nominacji oraz zwolnień wysłanych przez bpa 

włocławskiego Antoniego Pawłowskiego do ks. Musialika: Zwolnienie ze stanowiska 

administratora parafii w Grzymiszewie i mianowanie administratorem parafii w 

Nieszawie, Włocławek, brak daty; Zwolnienie ze stanowiska administratora parafii 

Nieszawa i administrowanie (krótkotrwałe zastępstwo) parafii Jeziorsko, Włocławek, 

13 listopada 1959; Zwolnienie z krótkotrwałego zastępstwa administratora parafii 

Jeziorsko, Włocławek, 24 listopada 1959; Zwolnienie ze stanowiska administratora 

parafii Służewo, Włocławek, 18 stycznia 1962. Musialik Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, 

Nowy Jork, zespół 154, sygn., 689. Wykorzystano także: Strony internetowe parafii.  
7
  List ks. Musialika do Frylinga, East Island, 14 marca 1972 r., Musialik Zdzisław – 

ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn. 689. 
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diecezji włocławskiej jako jeden z jej największych pasterzy. Był autorem 

licznych prac z dziedziny mariologii. Ten „nie pracujący lecz harujący”
8
 – jak o 

nim napisano – teolog i humanista sprzyjał specjalistycznym studiom księży na 

polskich i zagranicznych uczelniach. W l. 1958–1961 studiowało 40 księży z 

jego diecezji. Nie dziwi nas więc fakt, że ks. Musialik miał pełną akceptację 

swego ordynariusza na wyjazd do Francji, a potem Stanów Zjednoczonych. Do 

końca życia bp Pawłowski (zmarł nagle 16 września 1968) miał życzliwy 

stosunek do osiągnięć naukowych ks. Musialika i ułatwiał mu załatwianie spraw, 

w których mógł pomóc. Nie omieszkał wyrazić swych gratulacji i uczuć radości 

z otrzymania przesłanej mu przez Musialika książki Tysiąclecie chrześcijańskiej 

Polski, przygotowanej i wydanej staraniem Komitetu Millenium Chrześcijaństwa 

Polski w Filadelfii, PA w 1966 r. Napisał do jej autora: „Do moich rąk doszły 

obie książki, jakie Ksiądz mi życzliwie przesłał. Cieszę się, że praca Księdza jest 

uwieńczona pomyślnymi wynikami. Książka pt. Tysiąclecie chrześcijańskiej 

Polski ukazała się terminowo. Daje mi ona sposobność do wyrażenia mych 

serdecznych gratulacji. Życzę dalszych osiągnięć w dziedzinie pisarskiej. W 

załączeniu przesyłam zezwolenie, o które Ksiądz prosił listem z dnia 12 ub.m. Z 

uprzejmym pozdrowieniem łączę swe pasterskie błogosławieństwo”
9
. Chodziło o 

zezwolenie na dalszy pobyt ks. Musialika w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

przebywał od 1964 do 1975 r.  

W tych latach realizował ambitne plany studiów na St. John’s University 

(prywatny uniwersytet katolicki w Nowym Jorku – DP), gdzie uzyskał doktorat z 

zakresu historii powszechnej Europy Środkowej. Napisał pracę doktorską o roli 

generała Weyganda w bitwie nad Wisłą 1920 r. Kilka lat borykał się z wydaniem 

książkowym przeredagowanego tekstu dysertacji. Zaskakująca postawa 

Eugeniusza Kusielewicza przedłużała pracę nad publikacją
10

. Prof. Jędrzejewicz 

                                                      
8
  Ks. Bolesław Cieślak, Biskup Antoni Pawłowski jako pasterz diecezji włocławskiej, 

web.diecezja.wloclawek.pl/TTN/Tom_2/cieslak.rtf ; zob. także: A. Dudek, R. Gryz, 

Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 187–188 i passim. 
9
  List bpa Antoniego Pawłowskiego do ks. Zdzisława Musialika, Włocławek, dnia 13 

października 1966 r., Musialik Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespól 154, 

sygn.. 689. Drugą książką wspomnianą przez bpa Pawłowskiego w tym liście był 

prawdopodobnie Matejkowski poczet królów polskich. Zob. także list bpa 

Pawłowskiego do ks. Musialika, Rzym dnia 8 maja 1968 r., w którym współczuje 

księdzu w jego bolesnym przeżyciu związanym ze zgonem ojca i jest życzliwy 

usytuowaniu się ks. Musialika w jednej z polskich parafii w Stanach Zjednoczonych. 

Musialik Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn.. 689.  
10

  Eugeniusz Kusielewicz, w l. 1971–1979 prezes Fundacji Kościuszkowskiej w 

Nowym Jorku, profesor historii na John’s University znał Musialika 

najprawdopodobniej właśnie z kontaktów uniwersyteckich. Zaskarbił sobie zaufanie 

duchownego, któremu ten powierzył kopię swego doktoratu, ale nigdy jej nie 

odzyskał. Narzekał na ignorancję Kusielewicza w tej sprawie, ale jednocześnie 

gratulował sobie zrobienia kilku kopii, z których jedna była w posiadaniu IJP. Zob. 
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głęboko przekonany o wartości rozprawy wytrwale pomagał kapłanowi w jego 

zamiarze. „Przeczytałem pracę Księdza. Całość robi bardzo dobre wrażenie. 

Czyta się płynnie i dobrze. Oczywiście tu i tam można by coś rozszerzyć w 

sensie anegdotycznym /…/ ale może być i bez tego. Konieczna jest dobra mapa 

zawierająca możliwie dużo miejscowości wymienionych w tekście”
11

. Tak 

napisał Wacław Jędrzejewicz do ks. Musialika we wrześniu 1973 r. Już miesiąc 

później, po dyskusji nad tym tematem w ramach zebrania Zarządu Instytutu, 

Jędrzejewicz oferował duchownemu wykorzystanie przez niego logo placówki na 

tytułowej stronie, co mogłoby pomóc autorowi w późniejszym kolportażu 

książki. Korespondencja między nimi z późniejszego okresu, już po powrocie 

duchownego do Polski, świadczy o determinacji autora, cierpliwości profesora i 

żmudnego wysiłku obu nad dochodzeniem do celu. Były też wzajemne 

sprostowania omyłek. Kapłan wyjaśniał profesorowi zauważone przez niego 

błędy w swoim tekście, ale także wyłuskiwał te, które popełnił profesor i nie 

omieszkał pisać o nich manifestując swoje znawstwo tematu. „Omyłki przy 

redagowaniu, czy przepisywaniu prac są plagą przed którymi trudno jest obronić 

się. Nawet tak wybitny znawca najnowszej historii Polski, jakim jest Pan 

Profesor, nie ustrzegł się przed nimi. W Kronice życia Józefa Piłsudskiego np., 

na stronie 521, t. I Pan Profesor napisał, że 10 września 1920 r. w Brześciu 

n/Bugiem miała miejsce konferencja Piłsudskiego z dowódcami 2-ej armii, gen. 

Rydzem Śmigłym i 4-ej armii gen. Sikorskim. Jak wiadomo, Sikorski był wtedy 

dowódcą 3-ciej armii na Wołyniu, a dowódcą 4-ej armii był gen. Skierski i on 

brał udział w tej naradzie z Piłsudskim przed bitwą nad Niemnem, a nie gen. 

Sikorski”
12

. Praca nad przygotowaniem tekstu trwała. Jędrzejewicz mobilizował 

autora dobrymi opiniami. „/…/ Ocena mojej pracy dokonana przez Pana 

Profesora jest dla mnie prawdziwą satysfakcją. Nie dlatego, że zadawala moją 

ambicję, lecz dlatego, że daje mi świadomość, że mój wysiłek nie poszedł na 

marne, ale wnosi jakiś wkład do wiedzy historycznej z korzyścią dla naszej 

polskiej sprawy”
13

.  

Książka General Weygand and the Battle of Vistula 1920 w angielskiej 

wersji językowej (musiała być przeredagowana z amerykańskiej wersji języka 

angielskiego – DP), opatrzona wstępem prof. Piotra Wandycza została wydana w 

Londynie w 1987 r. przy dużym zaangażowaniu kpt. Lecha Kanteckiego, który 

powierzył redaktorskie przygotowanie tej pracy do druku Antoniemu 

                                                                                                                                    
m.in. korespondencję: List Jędrzejewicza do Musialika, Nowy Jork, 8 czerwca 1984 

r.; List Musialika do Jędrzejewicza, Zadzim, dnia 10 lipca 1984 r.; AOG, IJP, Nowy 

Jork, zespół 53, sygn.. 12.  
11

  List Wacława Jędrzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 6 listopada 1973. Musialik 

Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn. 
12

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Zadzim, dnia 30 maja 1984 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
13

  Tamże. 
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Bohdanowiczowi. Ks. Musialik nie był zadowolony z jego redakcji. Napisał do 

Jędrzejewicza: „Jest to człowiek młody, który studiuje historię, ale doktoratu 

jeszcze nie ma. Zauważyłem, że ma on więcej ambicji niż wyobraźni i wiedzy. 

/…/ Uzgodniliśmy, że jego praca redaktorska ma polegać na przejrzeniu tekstu i 

nieznacznych poprawkach stylistycznych oraz drobnych poprawkach przy 

uzupełnieniach tekstu. Niestety, Bohdanowicz poszedł dalej w tej ‘twórczości’ 

niż mu na to pozwoliłem. Niepotrzebnie opuścił cały szereg zdań, czy nawet 

paragrafów, a także życiorys Weyganda. Tymi swoimi redaktorskimi zmianami 

nie wzbogacił ale zubożył treść książki, pomijając to, że ją znacznie skrócił. /…/ 

Biorąc pod uwagę to, że książka pokrywa się całkowicie z treścią mojej pracy, 

machnąłem ręką na detale wprowadzone przez Bohdanowicza”
14

. 

W tym samym liście
15

 informował Profesora o zakończeniu pracy na 

temat tła i przebiegu kampanii polsko-bolszewickiej 1919–1920 r. Był to 1987 

rok. Książkę Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 wydało Włocławskie 

Wydawnictwo Diecezjalne w 1991 r. Stanowi ona apogeum historycznych 

dociekań ks. Musialika i jest jednym z najlepszych opracowań dotyczących tej 

wojny. Autor zadedykował ją: „Bratu mojemu Bronisławowi, żołnierzowi AK i 

jego kolegom, którzy w oporze przeciw sowieckiemu zniewoleniu Polski oddali 

życie za ojczyznę w r. 1946, tę pracę poświęcam”
16

. Ksiądz Musialik stał się 

niekwestionowanym autorytetem w tym temacie. Jego teksty opublikował 

„Przegląd Katolicki” (nr 6 [242] 5 lutego 1989) – Piłsudski czy Rozwadowski, 

„Gość Niedzielny” (12 sierpnia 1990) – Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

bitwie nad Wisłą 1920 r. oraz „Tydzień Polski” (25 września 1993) – Piłsudski i 

Rozwadowski w bitwie nad Wisłą i potem. Przy okazji pierwszej spośród tych 

publikacji jej autor napisał do Wacława Jędrzejewicza. „Jest mi niezmiernie 

przyjemnie, że mogłem ten artykuł ogłosić. Marszałek Piłsudski, który miał 

wielu przeciwników wśród duchowieństwa, obecnie znajduje wśród tego stanu 

wielu sympatyków, a mnie przypadła rola obrońcy Jego zasług wobec 

zakłamania w wielu publikacjach”
17

.  

W końcu lat 80. atmosfera polityczna w Polsce zmieniała się. „W Polsce 

z racji 70.lecia niepodległości nadano w radiu, prasie i telewizji dużo reportaży, 

artykułów i odczytów, eksponując rolę Marszałka Piłsudskiego jako głównego 

budowniczego niepodległej Polski. ‘Pierwszą Brygadę’ śpiewano aż nazbyt 

                                                      
14

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Zadzim, dnia 11 grudnia 1987 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
15

  Tamże. 
16

  Książka Zdzisława Musialika Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 znajduje się w 

zbiorach bibliotecznych IJP w Nowym Jorku. 
17

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Radziejów, 23 sierpnia 1988 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn.. 12. 
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często”
18

 napisał do Jędrzejewicza ks. Musialik. Polityczna odwilż sprzyjała 

popularyzacji wyników badań naukowych duchownego. Miewał on odczyty i 

wystąpienia w różnych środowiskach. „5 grudnia (1989 – DP) byłem w 

Warszawie, gdzie w kościele Św. Karola Boromeusza na Powązkach odprawiłem 

mszę św. za spokój duszy śp. Marszałka Piłsudskiego. Po mszy miałem prelekcję 

na temat bitwy nad Wisłą i rolą w niej generała Weyganda. Prelekcja przypadła 

do gustu zgromadzonym. Wśród uczestników zgromadzenia był znany historyk 

Zbigniew Wójcik i wielu spośród inteligencji warszawskiej”
19

. Już rok później 

kapłan otrzymał zaproszenie od Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka aby wygłosić 

odczyt na wielkiej uroczystości w Sulejówku i Ossowcu z racji 70.lecia bitwy 

nad Wisłą. Instytut Historii PAN w Warszawie wydrukował artykuł Zdzisława 

Musialika Rola Marszałka Piłsudskiego w bitwie nad Wisłą w 1920 roku w 

ocenie publikacji zachodnich w pracy zbiorowej Wojna polsko-sowiecka 1920 

roku (Warszawa, 1991)
20

. W 1992 r. ks. Musialik zgłosił Januszowi Ciskowi, 

ówczesnemu dyrektorowi (1992–2000) IJP gotowość napisania tekstu Zdolności 

intuicyjno-telepatyczne Marszałka J. Piłsudskiego, który miał być wykorzystany 

do obchodów 50.lecia utworzenia IJP oraz setnej rocznicy urodzin Wacława 

Jędrzejewicza
21

. Z. Musialik pisywał do „Niepodległości” (polskie czasopismo 

historyczne publikowane z przerwą wojenną od 1929 r. najpierw w Polsce, od 

1948 do 1978 w Londynie, od 1978 do 1993 w Nowym Jorku i od 1993 do 

dzisiaj w Polsce – DP).  

Historyczna pasja prof. Wacława Jędrzejewicza i ks. Zdzisława 

Musialika uzupełniła faktografię, wyeliminowała wiele lekkomyślnie 

powielanych przez niektórych historyków błędów. Posłużmy się choćby tylko 

jednym spośród kilku tego typu przykładów. We wrześniu 1984 r. ks. Musialik 

napisał do Jędrzejewicza, że ciągle pracuje nad tekstem o kampanii 1920 r. i 

prosi go o wyjaśnienie, jak to było z pobytem Piłsudskiego w Kijowie. 

Nadmienia, że nie wspomina o nim „wszystkowiedzący Pobóg-Malinowski ani 

Kutrzeba, ani żadna inna publikacja na temat kampanii”. Dodaje: „Znalazłem 

tylko zdanie u profesora Stanisława Zakrzewskiego, w artykule zamieszczonym 

w Dziesięcioleciu Polski Odrodzonej 1918–1928, w którym autor pisze, że 

‘Piłsudski z Petlurą wjechali do Kijowa’. Widocznie pobyt Marszałka w Kijowie 

nie trwał długo skoro nie on, ale gen. Rydz Śmigły odbierał tam defiladę wojska 

                                                      
18

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Radziejów, 20 stycznia 1989 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
19

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Radziejów, 10 grudnia 1989 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn.. 12. 
20

  Listy ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Radziejów, 29 maja 1990 r. i 12 czerwca 

1991 r., AOG, IJP, Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
21

  List ks. Z. Musialika do Janusza Ciska, Olsztyn k. Częstochowy, 31 sierpnia 1992 r., 

Musialik Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn.. 689.  
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polskiego”
22

. Prof. Jędrzejewicz natychmiast odpowiedział: „Od razu odpisuję na 

zapytanie Księdza odnośnie bytności Piłsudskiego w Kijowie w 1920 r. Nie ma 

wątpliwości, że wówczas tam nie był. Jak pisze w liście do premiera Skulskiego 

(6 maja) z Żytomierza, wydał rozkaz do zajęcia Kijowa, ale administrację i 

aprowizację zrzuca całkowicie na rząd Petlury. Sam do Kijowa nie pojedzie, 

chyba po kilkurazowej bytności tam Petlury. Do miasta wejdzie Śmigły. List ten 

był opublikowany w „Niepodległości” II/tom 7 (wydanej w Londynie) str. 106–

113. Podaję to w mej Kronice życia J.P. tom I/488, także w mym Życiorysie JP 

str. 82. Nie orientuję się, czy Ksiądz posiada moją Kronikę i Życiorys JP. Jeśli 

nie, chętnie nadeślemy, może dojdzie. Mamy na to odpowiednie fundusze, więc 

chętnie służymy. Wiadomość prof. Zakrzewskiego o bytności JP w Kijowie jest 

całkowicie mylna. Taki wybitny historyk, znałem go dobrze, i zrobił taka 

gafę!”
23

. Z. Musialik nie miał wymienionych przez Jędrzejewicza książek. Nawet 

po wysłaniu ich do niego nigdy ich nie otrzymał. „Do tej pory nie dotarła do 

mnie żadna z książek wysłanych mi przez Pana Profesora. To bardzo przykre, że 

takie mamy stosunki, iż książki historycznej nie dopuszcza się do adresata dla 

jakiegoś bzdurnego motywu. Widocznie gen. Jaruzelski miał rację w niedawnej 

wypowiedzi, że ‘socjalizm wyzwolił ludzi z wyzysku, ale nie z głupoty’”
24

. Były 

to lata 1984 i 1985. Jeszcze rok później Musialik ubolewał: „Szkoda, że żadna z 

wysłanych mi książek przez Pana Profesora nie dotarła do mnie”
25

. Ostatecznie 

przemycił je z Paryża i z Londynu. Po 1989 r. protekcja cenzury powoli zniknęła. 

Nieprzerwanie przez 20 lat, od stycznia 1971 r., gdy ks. Musialik został 

członkiem wspierającym Instytutu, wpłacając należną roczną składkę 50 dol., do 

1991 r. trwała korespondencja kapłana z prof. Jędrzejewiczem. 

Nadzieja wyrażona przez Wiesława Domaniewskiego
26

, ówczesnego 

prezesa IJP (1971) iż „współpraca Szanownego Księdza z Instytutem przyniesie 

owoce nauce polskiej”
27

 spełniła się. 

                                                      
22

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Zadzim, dnia 17 września 1984 r., AOG, 

IJP, Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
23

  List prof. Jędrzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 4 października1984 r., AOG, 

IJP, Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12.  
24

  List prof. Jędrzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 25 lipca 1984 r., Musialik 

Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn.. 689. List ks. Musialika do 

prof. Jędrzejewicza, Zadzim, 2 kwietnia 1985 r., AOG, IJP, Nowy Jork, zespół 53, 

sygn. 12. 
25

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Zadzim, dnia 5 lutego 1986 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
26

  Wiesław Domaniewski (1896–1992), syn Czesława, architekta, wieloletniego 

dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Maturę złożył w 

Saratowie nad Wołgą w 1915 r. Ukończył (1921) prawo i nauki polityczne na 

Uniwersytecie Warszawskim. W l. 1918–1920 był ochotnikiem w WP. W 1922 r. 

studiował ekonomię w Berlinie, gdzie był administratorem i redaktorem naczelnym 

„Dziennika Berlińskiego” – do 1924 r. W l. 1924–1926 wyjechał do Paryża na dalsze 
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Radość, smutek i zmęczenie 

 

Z wcześniejszej korespondencji promieniuje radość, energia i zapał. 

Instytut rozwijał się imponująco. Przybywało członków i darowizn.  

Listy z dobrymi wiadomościami cieszyły. „Każdy list Pana Profesora 

bardzo sobie cenię. Jest przecież Pan Profesor współtwórcą historii naszego 

Kraju z okresu walk o niepodległość i dwudziestolecia jego niepodległości. 

Cieszę się, że Pan Profesor nadal jest przy dobrym zdrowiu, jak na swój wiek i 

nie stracił nic z bystrości umysłu, co jest rzeczą zdumiewającą (W. Jędrzejewicz 

miał wtedy 87 lat – DP). Cieszy mnie również wiadomość, że żona Pana 

Profesora powróciła do lepszego zdrowia”
28

. 

Jadwiga z Pułaskich Jędrzejewiczowa (1895–1985), druga małżonka 

profesora (pierwsza zmarła) przechodziła okres rekonwalescencji po doznanym 

lekkim wylewie. Wiele obowiązków domowych dzielnie przejął profesor. 

Nikomu się nie zwierzał z tych spraw. Wyjątek czynił wobec księdza – 

przyjaciela. „W domu jestem zajęty całkowicie, bo muszę prowadzić cały dom, a 

zwłaszcza gotować obiady, co jest prawdziwą katastrofą dla mnie. Dla siebie to 

ugotuję i zjem, ale dla chorej żony – to co innego. Tak, że na żadną pracę 

poważną mnie już nie stać, przynajmniej chwilowo. To zmusza mnie do stałego 

przebywania w domu. Sprawami Instytutu już się nie zajmuję i żadnej w nim 

funkcji nie pełnię. Ale idzie tam i beze mnie dobrze, chwała Bogu”
29

. 

Niepostrzeżenie przemijały dobre czasy. Wracały we wspomnieniach. 

„Janka Katelbach przypomina owe steki u Katelbachów, które Ksiądz przywiózł 

                                                                                                                                    
studia. Wrócił do Polski w 1927 r. Pełnił odpowiedzialne funkcje w komisjach 

handlowych polskiego rządu, a w roku 1932–1933 był radcą finansowym Ambasady 

RP w Paryżu. W l. 1937–1939 był dyrektorem Departamentu Obrotu Pieniężnego w 

Ministerstwie Skarbu. Po wybuchu wojny uczestniczył w akcji ratowania aktywów 

Banku Polskiego. Z polecenia Eugeniusza Kwiatkowskiego wyjechał do Paryża z 

dokumentami, m. in. rękopisami Chopina. Po wojnie był w Londynie, a w 1943 r. 

został głównym doradcą ekonomicznym Rządu RP z siedzibą przy Ambasadzie RP w 

Waszyngtonie. W l. 1945–1949 mieszkał w Nowym Jorku, a w l. 1949–1961 w 

Waterbury, CT, gdzie zatrudnił się w firmie Zdzisława Roehra produkującej sprzęt 

medyczny. W 1948 r. został członkiem IJP, a w 1955 r. wybrano go skarbnikiem. 

Funkcję prezesa IJP pełnił w l. 1969–1972. W l. 1973–1987 był ponownie 

skarbnikiem. Zmarł w Bydgoszczy. Pochowany został na cmentarzu Montmorency k. 

Paryża obok żony Zofii z d. Sobolewskiej (1899–1983). Zob.: Instytut Józefa 

Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory.., s. 298–300. 
27

  List Wiesława Domaniewskiego do ks. Musialika, Nowy Jork, 27 stycznia 1971 r., 

Musialik Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn. 689. 
28

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Brynica, dnia 27 listopada 1980 r., AOG, 

IJP, Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
29

  List prof. Jędrzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 12 grudnia 1978 r., Musialik 

Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn. 689.  
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i które, obficie zakrapiane, spożywaliśmy razem na Long Island. Dawne czasy”. 

Innym razem profesor cieszył się, „/…/ że wybudował Ksiądz sobie locum 

zapewne na starsze lata. Wyobrażam sobie, że musi to być coś bardzo 

interesującego. Żałuję, że go nie zobaczę, ale wyraźnie widzę, że już w Polsce 

nie będę”
30

. Nie był. 

Wszyscy, którzy znali i pamiętają profesora przyznają mi rację; mimo 

upływu lat wyglądał bardzo młodo. Z wielkim zainteresowaniem, zawsze lekko 

uśmiechnięty słuchał i patrzył na rozmówcę. Takim pamiętam Wacława 

Jędrzejewicza z 1986 r., gdy miał 93 lata, a ja starałam się o drugie stypendium 

Fundacji Kościuszkowskiej ze skuteczną rekomendacją profesora. 

Kobiety zadawały mu niedyskretne pytania, mianowicie, co stosuje na 

świetną cerę? Śmiał się. Miał poczucie humoru. Także wobec siebie, gdy jego 

wiek „pokazywał swoje pazury”. 

Po pięćdziesięciu czterech latach małżeństwa zmarła Jadwiga z Pułaskich 

Jędrzejewiczowa. „Wyrażam głębokie współczucie z powodu śmierci żony Pana 

Profesora. Zawsze mile wspominam jej gościnność i bezpośredniość. Ile razy 

byłem u Państwa czułem się jak u siebie we własnym domu. Za spokój duszy św. 

pamięci Zmarłej odprawiłem mszę św. Zgodnie z naszymi katolickimi 

tradycjami”
31

. Profesor dziękował księdzu i dzielił się z przyjacielem 

wiadomością, że 26 grudnia 1985 r. nieoczekiwanie w kościele św. Aleksandra w 

Warszawie mszę św. w intencji jego zmarłej żony odprawił bp Władysław 

Miziołek
32

, „znakomity ksiądz, powszechnie ceniony w Warszawie; zrobił to z 

własnej inicjatywy, gdyż nikt z rodziny i znajomych nie ubiegał się o zaproszenie 

biskupa do odprawienia jednej mszy żałobnej”
33

.  

To wówczas, kilka miesięcy po śmierci żony, po raz pierwszy pojawiło 

się zmęczenie. „Jestem bardzo zmęczony – napisał tym razem do Lecha 

Kanteckiego do Londynu – i nie mogę podjąć się żadnych kroków w kierunku 

                                                      
30

  List prof. Jędrzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 25 lipca 1984 r., Musialik 

Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn.. 689. Zob.: T. Katelbach, 

Spowiedź pokolenia, Gdańsk 2001. 
31

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Zadzim, 5 lutego 1986 r., AOG, IJP, Nowy 

Jork, zespół 53, sygn.12. 
32

  Władysław Miziołek (1914–2000), bp, ekumenista, bp pomocniczy warszawski w l. 

1969–1992 i proboszcz parafii św. Aleksandra w Warszawie. Święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1940 r. W czasie wojny organizował tajne komplety dla młodzieży i 

dokonywał tajnych pochówków żołnierzy AK. W 1951 r. uzyskał doktorat z zakresu 

teologii dogmatycznej. Tej dziedzinie oraz ekumenizmowi poświęcił wiele swoich 

prac naukowych. Od 1992 r. na emeryturze ciągle pracował naukowo. Zob.: G. 

Kalwarczyk, S. Budzyński, A. Mazurek (red.), Ministrare znaczy służyć. Bp 

Władysław Miziołek (1914–2000), Warszawa 2001.  
33

  List prof. Jędrzejewicza do ks. Musialika. Nowy Jork, 6 marca 1986 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
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szukania profesorów, którzy by chcieli napisać coś dla reklamy książki 

(Musialika – DP). /…/ Ja już się nie nadaję do tych spraw. Każdy list wytrąca 

mnie z codziennego życia i codziennej pracy, a mam jej dość. Przygotowuję 

polskie wydanie Diplomat in Paris (wspomnienia i raporty ambasadora 

Łukasiewicza). Mam z tym wiele pracy, a chciałbym to jeszcze dokończyć. Do 

Instytutu w NY chodzę rzadko i staram się już nie załatwiać żadnych spraw. 

Pracuję w nim 43 lata i mam zupełnie dość”
34

. Tak napisał, ale pracował niemal 

do ostatnich dni swojego długiego życia.  

 

W kleszczach rozterki 

 

Wczesną wiosną 1975 r. ks. Musialik powrócił do Polski, do diecezji 

włocławskiej, z którą był związany prawnie. Administrował parafią Małyń z 

pięknym barokowym osiemnastowiecznym kościołem św. Andrzeja Apostoła w 

tej oddalonej od reszty świata miejscowości niedaleko Łodzi. Po jedenastu latach 

pobytu w USA, intensywnej pracy naukowej, inspirujących odczytach 

wygłaszanych m. in. w nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej, podróżach i 

kontaktach z redakcjami polonijnych pism (publikował teksty w „Nowym 

Świecie” – DP) i instytucji adaptacja kapłana zarówno do miejscowości, w której 

był zaledwie jeden bardzo skromnie zaopatrzony sklep z artykułami 

spożywczymi, jak i obowiązków związanych z remontem dachu kościoła nie 

była łatwa. Wprawdzie atmosferę w parafii miał „więcej jak dobrą, gdy chodzi o 

wzajemny stosunek mój do parafian i parafian do mnie”
35

, ale w korespondencji 

do prof. Jędrzejewicza narzekał na „szefa z Włocławka” (chodziło o bp 

ordynariusza diecezji Jana Zarębę – DP), który „jak dotąd (po roku – DP) nie 

spełnił obietnicy przeniesienia mnie na inną parafię, z lepszą możliwością 

zaopatrzenia”
36

. Pisał, iż większość zakupów załatwiał w sklepach w promieniu 

40 km. Musiał kupić sobie samochód – Fiata. Z trudem dopasowywał się do 

polskiej małomiasteczkowej rzeczywistości lat 70. Już w grudniu 1975 r. 

wyznawał: „Pobyt mój w kraju traktuję nadal jako eksperyment, czy po tylu 

latach nieobecności tutaj będę mógł z łatwością dostosować się do miejscowych 

warunków. Jak dotąd daję sobie jakoś radę. Nadal jednak zachowuję 

obywatelstwo amerykańskie”
37

. Już w końcu stycznia lub na początku lutego 

1976 r. planował odwiedzenie Nowego Jorku. Pojechał dwa lata później. Krótki 

wówczas pobyt w Stanach Zjednoczonych nie uśmierzył jego rozterek. Pogłębiły 

                                                      
34

  List prof. Jędrzejewicza do L. Kanteckiego, Nowy Jork, 1 maja 1986 r., Musialik 

Zdzisław – ksiądz, AO, IJP, Nowy Jork, zespół 154, sygn. 689. 
35

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Małyń, 2 września 1976 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn.. 12. Zob.: http://www.gminazadzim.pl/parafia-malyn  
36

  Tamże. 
37

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Małyń, 19 grudnia 1975 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
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się one po powrocie kapłana do Małynia, gdzie pozostał do 1979 r. „Żyję pod 

wrażeniem wewnętrznej rozterki, iż tracę czas na pracę wprawdzie pożyteczną, 

ale która nie może być spełnieniem celu dla którego podjąłem się studiów 

historycznych. Równocześnie jestem tego świadomy, że powrót do Ameryki to 

nie tylko sprawa formalności paszportowych i biletu na samolot. To przede 

wszystkim kwestia jakiegoś godziwego usytuowania się tam, by móc skutecznie 

podjąć się zamierzonej pracy. Znając życzliwość Pana Profesora byłbym 

wdzięczny za kilka słów na temat powyższy”
38

. Tymczasem śpieszył się z 

zakończeniem prac gospodarczych w parafii, by mieć sposobność wyjazdu do 

Warszawy i kwerendy w bibliotekach oraz archiwach. Napięcia relaksował 

malując obrazy. W Golinie jednak żadne sposoby relaksacji nie skutkowały. Ks. 

Musialik skierowany przez bpa ordynariusza (1970–1986) Jana Zarębę (1910–

1989) do tej sześciotysięcznej parafii koło Konina, gdzie miał budować 

kontrowersyjny nowy kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej nie mógł działać 

tam wbrew swoim przekonaniom. Stara parafia istniejąca od XIV stulecia 

posiadała drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła, w którym sprawowano 

liturgię aż do wzniesienia w l. 1933–1940 murowanego z cegły kościoła 

powierzonego opiece MB Szkaplerznej. W 1941 r. Niemcy zniszczyli tę 

świątynię. Gdy ks. Musialik objął tę parafię powstał dylemat, czy budować nowy 

kościół według zachowanej dokumentacji z poprzedniego, czy postawić nowy 

zgodnie z projektem inżyniera architekta Aleksandra Holasa z Poznania 

(architekt i konserwator zabytków; zm. w 1993 r.). Parafianie chcieli 

rekonstruować stary kościół. Kuria diecezjalna poparła i narzuciła nowy projekt, 

zdaniem ks. Musialika „brzydki”. „Ja stanąłem po stronie parafian. Okazało się, 

że nawet i w dzisiejszych czasach dla niektórych dygnitarzy naszego kościoła 

opinia publiczna nie ma znaczenia. Na tym tle doszło do konfliktu z biskupem 

Zarębą. Skończyło się na tym, że zrezygnowałem z parafii Golina i wyjechałem 

na urlop do Francji. /…/ Po powrocie do Polski mam dostać przydział do innej 

parafii”
39

. W czasie pobytu we Francji ponownie rozważał wyjazd do Stanów 

Zjednoczonych. Ostatecznie rozmyślił się. Być może nie chciał ryzykować 

„tułania się” po różnych parafiach, o czym przestrzegał go nieco wcześniej prof. 

Jędrzejewicz. Oczywiście najlepiej wiedział o tym, jak trudno było w Polsce 

pisać na tematy interesujące ich obu. „Ale tutaj, Ksiądz wie, co go czeka: 

przydział do jakiejś zakazanej parafii na prowincji, przy zapewne dobrych 

warunkach materialnych, ale czy odległość od Nowego Jorku pozwoli Księdzu 

pracować nad materiałami historycznymi, czy u nas w Instytucie, czy w wielkich 

                                                      
38

  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Małyń, 5 lutego 1979 r., AOG, IJP, Nowy 

Jork, zespół 53, sygn. 12. 
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  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Wiedeń, 3 września 1980 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. Zob. także: 

http://www.archidiecezja.pl/parafie/dekanaty/dekanat 

golinski/golina_par._pw_mb_szkaplerznej.html 
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bibliotekach amerykańskich. A jeśli Ksiądz dostanie przydział do np. św. 

Stanisława na 7 ulicy, u prałata Karpińskiego, to co? /…/ Wątpliwości mam 

mnóstwo”
40

. Ks. Musialik wrócił do Polski. W 1981 r. otrzymał przydział do 

parafii Goliszew niedaleko Konina. Klasycystyczny kościół Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Goliszewie opuścił w czerwcu 1983 r. i podporządkowując się 

decyzji ordynariusza 1 lipca owego roku objął parafię Zadzim koło Sieradza. 

Pozostał w niej pięć lat. Przystąpił do prac remontowych budynków parafialnych, 

uporządkowania plebanii i jej obejścia oraz odnowienia zabytkowej polichromii 

w siedemnastowiecznym, pięknym barokowym kościele św. Małgorzaty. „Mimo 

tylu zajęć i wiadomych sytuacji – pisał do prof. Jędrzejewicza – nie zapomniałem 

o pracy historycznej”
41

. Wyjeżdżał do Londynu i Wiednia, ale podróż do 

Ameryki nie nęciła go już tak natarczywie, jak to było wcześniej. Podjął 

ostateczną decyzję pozostania w Polsce. Z Zadzimia napisał do W. 

Jędrzejewicza, że kupił działkę ziemi w Olsztynie k. Częstochowy i przystępuje 

do budowy własnego domku. Ks. Musialikowi marzyła się wcześniejsza 

emerytura i praca naukowa. Z radziejowskiej parafii Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, w której pracował trzy lata (1988 – 1991) i gdzie 

musiał dokończyć budowę domu parafialnego, za co miał trochę pretensji do 

nowego ordynariusza diecezji włocławskiej (chodzi o bpa Henryka 

Muszyńskiego), że obdarzył go takim „awansem”, pisał do prof. Jędrzejewicza, 

że zdecydował się „wcześniej przejść na emeryturę, by móc jeszcze coś napisać z 

zakresu historii”
42

. Czuł się jeszcze dobrze, ale nie chciał czekać do momentu, 

gdy opuszczą go wszystkie siły. Opisał Olsztyn jako malowniczą osadę 

usytuowaną w pobliżu Częstochowy w paśmie wzgórz Jury Krakowsko-

Częstochowskiej z ruinami zamku i zdrowym dla człowieka mikroklimatem. 

Dawno skończony domek czekał na swego właściciela. Emerytowany ks. dr 

Zdzisław Musialik skupiał się na pisaniu jeszcze osiem lat. Na emeryturę 

przeszedł w 1991 r. Zmarł w 1999 r. i pochowany został w rodzinnej parafii 

                                                      
40

  List prof. Jędrzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 10 marca 1979 r., AOG, IJP, 

Nowy Jorku, zespół 53, sygn. 12. Na temat ks. prałata Jana Józefa Karpińskiego 

(1911–1986), proboszcza polskiej parafii na Manhattanie w Nowym Jorku w l. 1964–

1986 zob.: D. Piątkowska, Wyspa wiary. Island of Faith, Nowy Jork 1997, s. 79–105; 

D. Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork – Opole 2002, s. 33, 

244, 250. 
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  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Zadzim, 22 listopada 1983 r., AOG, IJP, 
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  List ks. Musialika do prof. Jędrzejewicza, Radziejów, 12 marca 1991 r., AOG, IJP, 

Nowy Jork, zespół 53, sygn. 12. 
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Koziegłówki
43

. Prof. Wacław Jędrzejewicz zmarł w 1993 r. i pochowany jest na 

Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W Instytucie Piłsudskiego w Nowym 

Jorku pozostała korespondencja przyjaciół, których zbliżyła historyczna pasja.  

                                                      
43

  List ks. prof. Kazimierza Doli do Danuty Piątkowskiej, Nysa 12 maja 2009 r., 

Archiwum prywatne D. Piątkowskiej. Zob. także: D. Piątkowska, Pasja spoiwem 

przyjaźni, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork, 17 lipca 2009, s. 14–15. 
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of the Jozef Pilsudski Institute in New York and historian specializing in the 

study of the history of Polish-Soviet War. 



 

 

Iwona Drąg Korga 

 

 

INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE  

W 70. ROCZNICĘ POWSTANIA 

 

 

Instytut Piłsudskiego w Ameryce powstał 4 lipca 1943 r. w Nowym 

Jorku
1
. Myślą przewodnią twórców i działaczy Instytutu było stworzenie 

organizacji będącej kontynuacją założonego w Warszawie w 1923 r. Instytutu 

Badań Najnowszej Historii Polski przemianowanego w 1936 r. na Instytut J. 

Piłsudskiego.  

 Początki Instytutu były bardzo skromne: garstka ludzi i niewielkie 

fundusze. Podstawowe znaczenie miał jednak program działania i wizja twórców 

Instytutu. Elitę polityczną placówki tworzyli piłsudczycy wywodzący się z 

okresu II Rzeczypospolitej i miejscowi, niepodległościowi działacze Polonii. W 

pierwszej grupie znaleźli się przedwojenni ministrowie: Wacław Jędrzejewicz 

minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, Ignacy Matuszewski, 

minister skarbu, Henryk Floyar-Rajchman minister przemysłu
2
. Grupę polonijną 

tworzyli: Franciszek Januszewski, wydawca „Dziennika Polskiego” w Detroit, 

Maksymilian Węgrzynek, wydawca” Nowego Świata” w Nowym Jorku i Lucjan 

Kupferwasser, działacz polonijny z Chicago
3
.  

  Współdziałanie grupy przedwojennej niepodległościowej Polonii i nowej 

Polonii było rzadkim przypadkiem w historii organizacji polonijnych. 

Współpraca ta trwała wiele lat a Instytut, trzeba przyznać, miał wielkie szczęście 

do ludzi. 

Instytut powstał w sercu polskiej dzielnicy na Manhattanie, której 

centrum był istniejący od 1901 r. kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

pod opieką księdza Ferdynanda Buranta
4
, wokół działały i rozwijały się polskie 

                                                      
1
 Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, opr. 

Paweł Pietrzyk, Warszawa 2011, s. 40; Iwona Drąg-Korga, Instytut Józefa 

Piłsudskiego w Ameryce: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, [w:] Panorama 

Polonijna, Opole 2008, s. 181. 
2
 W. Piątkowska-Stepaniak, Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji 

politycznej w latach 1940–1990, Opole 2012, s. 42–43. 
3
 K. Langowski, Organizacje Piłsudczykowskie w Nowym Jorku i miejsca z nimi 

związane, [w:] Polonijny Nowy Jork, red. D. Piątkowska, Nowy Jork – Opole 2010, s. 

188. 
4
 D. Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku, Opole – Nowy Jork 2002; Kościół 

ten do dziś działa, jest zarządzany przez ojców Paulinów. 
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firmy, prosperowała szkoła polska prowadzona przez siostry Felicjanki, gdzie 

uczyło się kilkaset dzieci polskich imigrantów. Pierwszą siedzibą Instytutu był 

jeden z pokoi Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia przy 

105 East 22 Street na Manhattanie. 

 

Założyciele 

 

Wacław Jędrzejewicz urodził się 29 stycznia 1893 r. w Spiczyńcach
5
. W 

1912 r. ukończył Gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie i podjął 

studia rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1913 r. związał się z ruchem 

strzeleckim. Na przełomie lat 1914/1915 należał do organizatorów Polskiej 

Organizacji Wojskowej
6
. W sierpniu 1915 r. wyruszył z Batalionem 

Warszawskim do 5. pułku piechoty Legionów Polskich. 13 lipca 1917 r. Niemcy 

aresztowali go wraz z grupą innych działaczy Polskiej Organizacji Wojskowej, 

do 7 września 1918 r. był osadzony w obozie w Modlinie. W listopadzie 1918 r. 

podjął służbę w Oddziale II Sztabu Generalnego WP, gdzie spotkał Ignacego 

Matuszewskiego. 

 Ignacy Matuszewski był dwa lata straszy od Wacława Jędrzejewicza, 

urodził się 1 września 1891 r. w Warszawie
7
. W 1911 r. ukończył Gimnazjum 

im. Ziemi Mazowieckiej. Studiował w kilku ośrodkach akademickich: filozofię 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, architekturę w Mediolanie, prawo w Dorpacie, 

także był słuchaczem Wydziału Rolniczego w Warszawie. 

W grudniu 1914 r. został powołany do wojska rosyjskiego, w grudniu 

1917 r. wstąpił w szeregi I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-

Muśnickiego. W listopadzie 1918 r. został zweryfikowany w Wojsku Polskim w 

stopniu majora i już 17 listopada wszedł w skład misji wojskowej Józefa 

Piłsudskiego w Kijowie. Po powrocie służył w Oddziale II Naczelnego 

Dowództwa. 

 Zarówno W. Jędrzejewicz jak i I. Matuszewski brali udział w wojnie 

polsko-bolszewickiej, później służyli pomocą i radą podczas rokowań 

pokojowych z Rosją Sowiecką w Rydze. Obydwaj zostali oddelegowani do 

służby dyplomatycznej. W. Jędrzejewicz został charge d’affaires ambasady RP w 

Tokio (1925–1928) a I. Matuszewski po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej i 

                                                      
5
 Instytut Piłsudskiego przechowuje archiwum prof. Wacława Jędrzejewicza (nr 53) 

gdzie w tekach 45–49 znajdują się dokumenty osobiste profesora. Cała kolekcja liczy 

87 tomów. 
6
 D. Koreś, Wacław Jędrzejewicz (1893–1993) – polityk, dyplomata, historyk i żołnierz, 

[w:] E. Jędrzejewicz, Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu Państwa 

Polskiego, Warszawa 2013. 
7
 Instytut Piłsudskiego przechowuje archiwum pułkownika Ignacego Matuszewskiego 

(nr. 71), teka 1 zawiera dokumenty osobiste. Kolekcja liczy 13 tomów. 
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awansie do stopnia pułkownika dyplomowanego sprawował w latach 1924 – 

1926 funkcję attache wojskowego RP w Rzymie. 

 Po powrocie do Kraju W. Jędrzejewicz objął funkcję wiceministra i 

ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego (1934–1935) a I. 

Matuszewski do 1931 r. pełnił funkcję ministra skarbu, następnie był redaktorem 

„Gazety Polskiej”. Podczas kampanii wrześniowej W. Jędrzejewicz uczestniczył 

w akcji ratowania skarbu Funduszu Obrony Narodowej, który w dniu 13 lutego 

1940 r. przetransportował do Francji. I. Matuszewski kierował ewakuacją złota 

polskiego, które miesiąc później przekazał władzom RP w Paryżu. 

 Zarówno W. Jędrzejewicz jak i I. Matuszewski, pomimo wielu 

wysiłków, nie zostali przyjęci do Wojska Polskiego formującego się we Francji, 

dlatego postanowili wydostać się z Europy, aby móc dalej służyć Polsce. W. 

Jędrzejewicz przybył do Nowego Jorku 31 marca 1941 r. Początkowo znalazł 

zatrudnienie w fabryce zbrojeniowej Woynicza i jednocześnie pisał do 

codziennej polskiej gazety „Nowy Świat”. I. Matuszewski przypłynął do 

Nowego Jorku kilka miesięcy później – 2 września, 1941 r.  

 Z początkiem drugiej wojny światowej w Stanach Zjednoczonych 

mieszkało prawie 3 miliony Amerykanów polskiego pochodzenia, wśród nich był 

prawie 1 milion osób urodzonych w Polsce
8
. Napad Hitlera na Polskę i atak 

Sowietów 17 września odbiły się szerokim echem w dzielnicy East Village. 

Rozpoczęły się zbiórki funduszy na Polish Relief Fund, dziennik „Nowy Świat” 

przyjmował datki pieniężne i do 7 września 1941 r. zebrano $77, 718.89
9
.  

 Tymczasem wojna trwała i przełomowym wydarzeniem okazał się układ 

Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r., który podzielił Polonię na dwa odłamy. Rząd 

Polski na Uchodźstwie wspierał charytatywną działalność Polonii – stąd 

zaufaniem gen. Sikorskiego cieszyła się Rada Polonii z prezesem ks. dr 

Franciszkiem Świetlikiem
10

. Polityce rządu Sikorskiego sprzeciwiły się 

środowiska byłych działaczy Komitetu Obrony Narodowej oraz środowisko 

zgromadzone wokół dziennika „Nowy Świat”. Do tej grupy przyłączył się 

Jędrzejewicz i Matuszewski.  

 W. Jędrzejewicz tak wspominał ten okres: „Tylko nieliczni, jak 

Węgrzynek z Nowego Jorku i Franciszek Januszewski z Detroit, poszli ze 

swoimi dziennikami przeciw kompromisom Władysława Sikorskiego, 

bezwładowi Jana Ciechanowskiego i apolityczności Polonii.” 

 Matuszewski od jesieni 1941 r. pisał codzienne felietony dla „Nowego 

Świata” i „Dziennika Polskiego” Przez następne 4 lata napisał 604 felietony i 

                                                      
8
 J. Radzilowski, Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych 1939–1945, [w:] Polska 

Diaspora, Kraków 2001, s. 92. 
9
 „Nowy Świat”, 7 grudnia 1941. 

10
 zob. I. Drąg-Korga, Polska Walczy! Działalność propagandowa rządu RP na 

uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939–1945, Bełchatów 2011. 
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zdobył sobie całkowite zaufanie tego odłamu Polonii. Jędrzejewicz także mocno 

wrósł w środowisko „Nowego Świata” i zbliżył się do jego działaczy
11

. 

 Zarówno M. Węgrzynek jak i F. Januszewski byli rówieśnikami 

Jędrzejewicza i Matuszewskiego. 

 Januszewski najmłodszy z całej czwórki urodził się 23 listopada 1886 r. 

w Łomży
12

. Od 1905 r. działał w Polskiej Partii Socjalistycznej, zagrożony 

aresztowaniem wyjechał do USA w 1907 r. mając 21 lat. W USA działał w 

Komitecie Obrony Narodowej, ukończył w 1912 r. Business College w 

Cleveland, Ohio. Rozpoczął pracę w „Dzienniku Polskim” w Detroit jako agent 

ogłoszeniowy, aby z czasem w 1930 r. stać się jego właścicielem. Organizował 

społeczność polską na rzecz Partii Republikańskiej. Należał do kręgu przyjaciół 

senatora Artura Vandenberga z partii republikańskiej, który podczas wojny 

przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych Senatu oraz przyjaźnił się z 

senatorem Robertem Taftem znanym z przychylności do sprawy polskiej. 

 Z kolei Maksymilian Węgrzynek urodził się w Rudniku nad Sanem, 

działał w Związku Strzeleckim. 14 maja 1914 r. z sumą 35 centów przypłynął do 

Nowego Jorku. Studiował na Uniwersytecie Columbia, ukończył City College w 

Nowym Jorku w 1917 r
13

. Pracował dla „Telegrafu Codziennego”. Od 1922 r. był 

wydawcą a od 1925 r. prezesem spółki wydawniczej „Nowy Świat”. W 1932 r. 

założył firmę Am-Pol, Inc. zajmującą się importem towarów z Polski. Firma w 

ciągu kilku lat osiągnęła obroty rzędu 3,5 mil dolarów. Był bardzo aktywny w 

środowiskach polonijnych, przed wybuchem wojny przeprowadził skuteczną 

zbiórkę $60 tys. dolarów na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.  

 Matuszewski, Jędrzejewicz, Węgrzynek i Januszewski spotkali się w 

Nowym Jorku dyskutując nad potrzebą budowy nowej organizacji polonijnej. 

Łączył ich sprzeciw wobec polityki wschodniej rządu gen. Sikorskiego, chęć 

uświadomienia społeczności polonijnej i amerykańskiej prawdziwego oblicza 

Rosji Sowieckiej i walka o odzyskanie niepodległości Polski w granicach z 1939 

r. oraz obawa przed wzrastającymi wpływami agentury komunistycznej w 

Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie w wyniku pracy całego środowiska 

skupionego wokół Związku Obrony Narodowej i dzienników „Nowy Świat” i 

„Dziennik Polski” w dniach 20–21 czerwca 1942 r. powstał Komitet Narodowy 

Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP)
14

. Organizacja ta realizowała 

zamierzone cele w Stanach Zjednoczonych, wzbudzając niezadowolenie 

                                                      
11

 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i Jego Zbiory, opr. J. Cisek, Warszawa 

1997., s. 316. 
12

 Instytut Józefa Piłsudskiego .. op. cit, biogram F. Januszewskiego s. 303–305. 
13

 Instytut Józefa Piłsudskiego posiada kolekcję archiwalną M. Węgrzynka (nr 

154/1119) gdzie znajdują się informacje biograficzne. 
14

 więcej: W. Jędrzejewicz, Polonia amerykańska w polityce polskiej: historia Komitetu 

Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Nowy Jork 1954. 
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amerykańskiej administracji, która za wszelką cenę dążyła do jak najlepszych 

stosunków z Rosją Sowiecką. 

 Powołanie do życia Instytutu Piłsudskiego nastąpiło na II zjeździe 

KANPP 4 lipca 1943 r., gdzie przyjęto następującą uchwałę: „Zważywszy, że 

istniejący przed wojną w Warszawie Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony 

badaniu najnowszej historii Polski nie jest w możności prowadzenia swej 

działalności /…/, że w warunkach wojny obecnej zbieranie i naukowe 

opracowywanie materiałów dotyczących najnowszej historii Polski /…/ jest 

niezbędnym dla rozwoju nauki polskiej po wojnie, że ze wszystkich terenów 

jedynie Ameryka nadaje się na realizowanie celów i zadań Instytutu, że w 

Stanach Zjednoczonych znajdują się członkowie – założyciele warszawskiego 

Instytutu Józefa Piłsudskiego, którzy swą współpracą zapewnić mogą właściwe 

kontynuowanie prac historycznych na terenie Ameryki /…/
15

.” 

 Początkowo zwierzchnią władzą Instytutu był Komitet Organizacyjny, w 

skład którego weszło 18 osób pod przewodnictwem Franciszka Januszewskiego. 

14 października 1944 r. wybrano władze Instytutu: prezesem został Stefan 

Łodzieski, biznesmen z Cleveland a dyrektorem wykonawczym Wacław 

Jędrzejewicz. Założyciele Instytutu do końca życia byli związani z placówką, 

którą stworzyli. 

 M. Węgrzynek został członkiem wspierającym Instytut przekazując 

fundusze na działalność nowej placówki. Zmarł po krótkiej chorobie 8 listopada 

1944 r. Ignacy Matuszewski do śmierci sprawował funkcję wiceprezesa 

Instytutu. Zmarł nagle na atak serca 3 sierpnia 1946 r.  

 Franciszek Januszewski wyróżniał się ofiarnością materialną na rzecz 

Instytutu. Pełnił funkcję prezesa Instytutu aż do niespodziewanej śmierci 10 

czerwca 1953 r., która nastąpiła w drodze powrotnej z I Walnego Zjazdu 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych. 

 Wacław Jędrzejewicz do końca życia pełnił różne funkcje w Zarządzie 

Instytutu włącznie z funkcją prezesa 1977–1978
16

. W USA zrobił karierę 

naukową, od 1948 r. przez wiele lat wykładał literaturę i język rosyjski na 

Wellesley i następnie w Ripon College. Po przejściu na emeryturę powrócił do 

Nowego Jorku, gdzie działał w Instytucie Piłsudskiego i był wieloletnim 

redaktorem rocznika „Niepodległość”.  

 Na emeryturze przyszedł czas na realizację odkładanych projektów 

naukowych. Stąd liczne publikacje Profesora w języku angielskim: wspomnienia 

ambasadorów Łukasiewicza i Lipskiego, oraz w języku polskim: pamiętniki 

Janusza Jędrzejewicza i epokowa „Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867–

1935” w dwóch tomach. Gdy prof. Jędrzejewicz zmarł 30 listopada 1993 r., 

                                                      
15

 Sprawozdanie z działalności Instytutu od chwili powstania (4 lipca 1943 r.) do 31 

grudnia 1943 r., Nowy Jork 1944, s. 3. 
16

 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, op., cit., s. 307. 
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przeżywszy prawie 101 lat, pozostawił ogromny dorobek naukowy i instytucję, 

której poświęcił całe swoje emigracyjne życie. 

 

Działacze Instytutu 
 

Z biegiem czasu do początkowej elity Instytutu dołączyli kolejni działacze z obu 

środowisk: Stefan Łodzieski, biznesmen z Cleveland, mjr. Marian Chodacki, 

oficer Oddziału II i Komisarz Generalny RP w Wolnym Mieście Gdańsku, gen. 

Wincenty Kowalski, żołnierz I Kompanii Kadrowej. W prace Instytutu 

zaangażowani byli także gen. Władysław Bortnowski, senatorowie II RP Edward 

Kleszczyński i Tadeusz Katelbach oraz pracownik przedwojennego MSZ Roman 

Michałowski. Od samego początku z Instytutem związani byli gen. Kazimierz 

Sosnkowski i Aleksandra Piłsudska, którzy zostali pierwszymi członkami 

honorowymi Instytutu 
17

.  

 Zespół Instytutu charakteryzował się zaangażowaniem w walkę o 

wolność Polski i bardzo mocno rozwiniętym poczuciem obowiązku i pracy 

społecznej a także świadomości, że zabezpieczenie pamiątek kultury polskiej i 

głoszenie niezafałszowanej historii jest Polsce potrzebne. Stąd ich ogromne 

przywiązanie do kolekcji archiwalnych, książek i dzieł sztuki. Z kolei działacze 

polonijni byli hojnymi darczyńcami, dzięki którym Instytut przetrwał ciężkie 

czasy, znali środowisko amerykańskie, służyli radą i pomocą. Posiadali poczucie 

obowiązku wobec Polski. 

 

Misja 

 

 Od samego początku misją Instytutu było i jest: gromadzenie, 

przechowanie oraz konserwacja dokumentów i materiałów historycznych 

dotyczących Polski i Polonii, a następnie udostępnianie zbiorów tych badaczom 
18

; Instytut wspiera prowadzenie badań z dziedziny współczesnej historii Polski i 

Polonii i popularyzację historii i kultury polskiej, uczy podstaw patriotyzmu i 

zajmuje się edukacją młodego pokolenia. 

 

Etapy działalności 

 

 W kolejnych latach (1958–1980) rozwijała się praca naukowa, dział 

publikacji, porządkowanie pozyskiwanych materiałów archiwalnych i 

nawiązywanie kontaktów z instytucjami amerykańskimi. Przez długie lata 

działalność wydawnicza Instytutu koncentrowała się na wydawaniu źródeł 

historycznych zdeponowanych w archiwum Instytutu. Głównie dotyczyły one 

                                                      
17

 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, op. cit. s. 19. 
18

 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce…, op., cit. s. 39. 
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drugiej wojny światowej oraz publikacji wspomnieniowych. Ogromną rolę 

odegrał prof. Wacław Jędrzejewicz, który przygotował do druku ważne materiały 

źródłowe zdeponowane w archiwum Instytutu, a poświęcone pracy polskich 

ambasadorów: Józefa Lipskiego działającego w Berlinie i Juliusza Łukasiewicza 

w Paryżu. Napisał także „Kronikę życia Józefa Piłsudskiego”, dzieło ważne dla 

pokolenia Polaków wychowanych po II wojnie światowej.  

 

 

Instytut w okresie stanu wojennego 

 

Następny okres w historii Instytutu związany jest ze zmianami w Polsce po 1980 

r., powstaniem „Solidarności” i emigracją stanu wojennego. Do Nowego Jorku 

przybyła ogromna liczba młodych emigrantów z Polski. Od 1981 r. odbywały się 

dla nich wykłady z historii II Rzeczypospolitej prowadzone przez prof. Wacława 

Jędrzejewicza, które były kontynuowane przez prof. Andrzeja Kamińskiego z 

Georgetown University. W kolejnych latach miały miejsce spotkania ze znanymi 

działaczami opozycji polskiej i świadkami historii. Wkrótce utworzyła się grupa 

dyskusyjna młodych, którzy czynnie działali we władzach Instytutu. 

W okresie tym wyjątkową rolę spełniali prezesi Instytutu: najpierw 

Tadeusz Pawłowicz (1978–1983) potem Stanisław Jordanowski (1983–1993). 

Obaj wykształceni w II Rzeczypospolitej i w Anglii, uczestnicy Kampanii 

Wrześniowej, którzy po wojnie znaleźli się na emigracji w Nowym Jorku. Tu 

zrobili karierę zawodową i wiele czasu poświęcili pracy społecznej dla Instytutu. 

Tadeusz Pawłowicz w 1982 r. tak mówił o Instytucie w wywiadzie dla „Nowego 

Dziennika”: „Prosimy popierać nasze wysiłki przez dotacje, zapisy, dary w 

postaci książek i dokumentów. Budujemy dla Polski niepodległej pomnik żywy. 

Apelujemy, aby emigracja popierała nas w tych wysiłkach”
19

. 

 Stanisław Jordanowski, prawnik, znawca malarstwa polskiego, zawsze 

podkreślał, że Instytut gromadzi pamiątki narodowe i że jego miejsce jest tu w 

Nowym Jorku. Po tragicznej śmierci Stanisława Jordanowskiego, Andrzej 

Pomian, emigracyjny pisarz historyczny, pisał: „Często się zdarza, że nasza 

emigracyjna społeczność potrafi się zdobyć na słowa uznania dopiero wobec 

ludzi, którzy zmarli /…/ Ten osobliwy zwyczaj nie odnosi się do Stanisława 

Jordanowskiego. Jego osobowość, charakter, umiejętność postępowania z ludźmi 

i sposób wykonywania tak zawodowych, jak i społecznych obowiązków, nie 

pozwalały najbardziej krytycznym środowiskom kwestionować podejmowanych 

przez niego decyzji i sposobów ich realizowania”
20

 . 26 marca 1991 r. odwiedził 

Instytut Piłsudskiego prezydent Lech Wałęsa. To otworzyło nowy rozdział w 

historii kontaktów Instytutu z władzami polskimi.  

                                                      
19

 Nowy Dziennik, 10 czerwca, 1982 r. 
20

 A. Pomian, Nowy Dziennik – Przegląd Polski, 5 sierpnia 1993 r. 
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Kolekcje Instytutu 

 

 Wszystkie wysiłki i poczynania władz Instytutu dotyczące pozyskania, 

zabezpieczenia i udostępnienia kolekcji przynosiły wyjątkowo pozytywne efekty, 

choć początki były bardzo trudne, o czym wspomina prof. Wacław Jędrzejewicz 

– pierwszy dyrektor Instytutu: „Powołano mnie na dyrektora Instytutu. Wkrótce 

rzuciłem fabrykę i całkowicie poświęciłem się Instytutowi. Pamiętam mój 

pierwszy dzień pracy. Duży pokój, biurko i wielki stół ofiarowane przez 

Węgrzynka, mała szafka na książki, parę krzeseł. Wszystko puste, ani jednej 

książki, ani jednego dokumentu”
21

. 

 Ważną część zasobu archiwum stanowią archiwalia uratowane z płonącej 

Warszawy we wrześniu 1939 r. nazywane Archiwum Belwederskim
22

. Materiały 

pochodzące z przedwojennego Instytutu Józefa Piłsudskiego, są podstawowym 

źródłem do badań nad kształtowaniem się granic Polski w okresie 1918–1922, a 

przede wszystkim wojny polsko-bolszewickiej i stanowią około 20% całego 

archiwum Instytutu. Materiały zostały przekazane Instytutowi w 1943 r. przez 

Jana Ciechanowskiego, Ambasadora RP w Waszyngtonie. 

 Najobszerniejszą częścią zbiorów o kapitalnej wartości historycznej, 

stanowią materiały wytworzone i pozyskane na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Dokumentują one działalność Polonii na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, 

zawierają spuściznę wybitnych polskich polityków, wojskowych i dyplomatów, 

którzy po drugiej wojnie światowej pozostali na emigracji. Oprócz archiwów 

znaczących organizacji polonijnych, takich jak Komitet Obrony Narodowej w 

Ameryce i Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, w 

Instytucie przechowywane są archiwa osobiste wybitnych polskich mężów stanu: 

ambasadorów Józefa Lipskiego, Juliusza Łukasiewicza, Michała Sokolnickiego, 

generałów II Rzeczypospolitej Władysława Bortnowskiego i Kazimierza 

Sosnkowskiego.  

Dużą część akt stanowią archiwalia placówek rządowych i 

dyplomatycznych, pozyskane po cofnięciu uznania dla Rządu RP na 

Uchodźstwie. Oprócz dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski, 

Instytut posiada materiały z drugiej połowy XVIII wieku i początku XIX wieku, 

takie jak unikalna kolekcja Waleriana Płatonowa. 

 Zbiory przybywały stopniowo i początkowo porządkował je prof. W. 

Jędrzejewicz, a w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku dr Anna 

Mars, historyk sztuki z Krakowa, współpracownik zespołu dokumentującego 

straty kultury polskiej w czasie drugiej wojny światowej.  

                                                      
21

 Tydzień Polski, 13 maja 1973 r. 
22

 Dokładne inwentarze kolekcji przechowywanych w archiwum Instytutu dostępne są 

na: http://www.pilsudski.org/portal/pl/zbiory/archiwum/kolekcje 
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 W liście do Ireny Sokolnickiej wdowy po Ambasadorze Michale 

Sokolnickim prof. Jędrzejewicz zachęcał do przekazania zbiorów Instytutowi, 

pisząc 18 października 1968 r.: „/…/ Instytut Piłsudskiego jest placówką polską, 

prowadzoną przez Polaków, dla wszystkich uczonych, amerykańskich i 

europejskich. Hoover Instition jest wspaniałą placówką amerykańską, gdzie dział 

polski jest tylko jednym, drobnym fragmentem całej działalności. Dziś jest tam 

Witold Sworakowski /…/, jutro będzie Mr. Smith czy Brown, dla których sprawy 

polskie mogą być najzupełniej obojętne./…/Na razie trzeba budować nasze 

zbiory, które rozrastają się ogromnie”
23

. 

 W latach 80. XX w. znacznie przyczynili się do uporządkowania zbiorów 

pracownicy Jerzy Prus, Janusz Cisek i wolontariusze Grażyna Jonkajtis-Luba i dr 

Sławomir Radoń. Od 2001 r. archiwum przechodzi gruntowną modernizację i 

dzięki grantom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pomocy 

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej i pomocy 

Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, udało się 

unowocześnić archiwum, wyposażyć je w pudła i teki bezkwasowe. Materiały są 

uporządkowane, posiadają inwentarze, które obecnie dostępne są online. Złożyła 

się na to praca wielu archiwistów z Polski a szczególnie Pawła Pietrzyka, dr 

Barbary Berskiej, Doroty Kotowicz, Mariusza Olczaka, Bartosza Nowożyckiego. 

Kolekcje archiwalne Instytutu liczą ponad milion dokumentów, stanowią około 

200 metrów bieżących. W połowie 2013 r. zasób Instytutu tworzyło 175 

zewidencjonowanych kolekcji
24

. Zbiory stale się rozrastają. Archiwa Instytutu 

zawsze otwarte są dla badaczy, gdyż stwierdzić można bez przesady, że każda 

praca naukowa opisująca okres kształtowania granic Polski po 1918 r. i wybrane 

aspekty działalności Polonii nie mogłaby powstać bez zbiorów Instytutu. 

 Z archiwum Instytutu co roku korzysta kilkudziesięciu badaczy z Polski, 

USA i innych miejsc na świecie. Tu swoje badania w ostatnich latach prowadzili, 

między innymi: prof. Norman Davis, prof. Józef Łaptos, prof. Wojciech Rojek i 

prof. Timothy Snyder. 

 Każdego roku Instytut wykonuje wiele kwerend naukowych, 

wspomagając badaczy, którzy nie mogą osobiście przyjechać do Nowego Jorku. 

Coraz częściej ze zbiorów korzystają studenci amerykańscy piszący na tematy 

Europy Środkowo-Wschodniej. 

 Oprócz zbiorów archiwalnych Instytut dysponuje biblioteką liczącą 20 

tysięcy tomów, kolekcją fotografii, map, medali, znaczków, kart pocztowych i 

zbiorów muzealnych. Wyjątkową kolekcję stanowi galeria sztuki. Tu można 

podziwiać 240 obrazów olejnych, akwarel, rysunków i rycin. Są to prace 

                                                      
23

 List W. Jędrzejewicza do Ireny Sokolnickiej, Nowy Jork, 18 października 1968 r, IJP, 

Archiwum Michała Sokolnickiego, T. 0. 
24

 I. Drąg Korga, 70 lat Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, Nowy Dziennik – Przegląd 

Polski, 30 sierpnia, 2013 r.. 
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wybitnych polskich artystów, między innymi Matejki, Kossaka, Brandta, 

Gersona, Wyczółkowskiego, Gierymskiego, Fałata, Styki i Malczewskiego. 

Szczególnie interesująca jest kolekcja ponad 50 dzieł znanego artysty, legionisty 

Zdzisława Czermańskiego. Zbiory polskiej sztuki w Instytucie Józefa 

Piłsudskiego w Ameryce pochodzą głównie z darów Aleksandra Mełenia-

Korczyńskiego dyrektora Instytutu, Janiny Czermańskiej i Stanisława 

Jordanowskiego. 

 

Działalność Instytutu 

 

 Poza działalnością archiwalną, jednym z ważniejszych zadań Instytutu 

jest szeroko rozumiana edukacja historyczna, której fundamentem jest uczenie 

patriotyzmu. Przez wszystkie lata działalności Instytut organizował spotkania ze 

świadkami historii i wybitnymi osobowościami: jak z Janem Karskim – 25 

stycznia 1961 r., z gen. Tadeuszem Kasprzyckim – 8 grudnia 1967 r.
25

. 

 Organizował konferencje naukowe w celu prezentacji najnowszych 

badań z dziedziny historii Polski, urządzał obchody polskich świąt narodowych i 

kontynuował nauczanie prawdziwej historii Polski. 

 Wydawnictwa źródłowe Instytutu na długie lata służyły historykom w 

ustalaniu szczegółów dotyczących wybuchu drugiej wojny światowej. 

Wspomnienia i książki związane z Józefem Piłsudskim stały się kanonem 

wychowania młodego pokolenia na emigracji w duchu Marszałka, patriotyzmu i 

sprawiedliwości
26

. 

 

Konferencje naukowe 

 

Kolejnym przejawem działalności naukowo-historycznej były i są konferencje 

naukowe, które odbywały się co kilka lat i tematycznie oscylowały wokół postaci 

Marszałka, czynu niepodległościowego i polskiej polityki zagranicznej z 

udziałem polskich historyków wykładających na amerykańskich uczelniach, 

takich jak: prof. Piotr Wandycz i prof. Kamil Dziewanowski. 29 listopada 2000 r. 

w Fundacji Kościuszkowskiej odbyła się konferencja pt. „Wojna polsko-

bolszewicka 1919–1920 w ocenach historyków”
27

. W ciągu ostatnich 20 lat, 

kilka konferencji odbyło się we współpracy z Columbia University, w tym 17 

listopada 2005 r. z udziałem Zbigniewa Brzezińskiego. Od 2009 r. jest 

                                                      
25

 Instytut Józefa Piłsudskiego i jego zbiory op., cit. s.280–282. 
26

 Informacje dotyczące działalności bieżącej dostępne są w biuletynach e-mailowych : 

http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/biuletyn-elektroniczny. 
27

 Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 w ocenach historyków, red. A. Cienciała, P. 

Wandycz, Warszawa 2003. 
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organizowana konferencja pt. „Polonijny Nowy Jork”
28

, skierowana do szerokiej 

publiczności. Patronem dwóch edycji tej konferencji był Marszałek Senatu RP 

Bogdan Borusewicz.  

 

Obchody Święta Niepodległości 
 

Instytut każdego roku organizuje obchody Święta Niepodległości Polski 

– 11 listopada. W początkowym okresie były to specjalne wykłady wygłaszane 

przez W. Jędrzejewicza. Następnie organizowano konferencje –16 listopada 1968 

r. z okazji 50 rocznicy odzyskania niepodległości. Podobna sesja została 

zorganizowana w gmachu Polskiego Instytutu Naukowego 10 lat później – 11 

listopada 1978 r. z okazji 60.lecia odzyskania niepodległości.  

Przez ostatnie 15 lat każdego roku obchody odbywają się w siedzibie 

Instytutu, gdzie tłumnie zebrani goście mogą wysłuchać wykładu 

okolicznościowego i poezji patriotycznej. Jest to okazja do spotkań, dyskusji oraz 

wspólnego śpiewania pieśni legionowych. 

 

Edukacja historyczna i promocja Polski w USA 

 

 Przez ostatnie kilkanaście lat w galerii Instytutu organizowane są lekcje 

historii dla młodzieży z polskich sobotnich szkół dokształcających. Tu młodzież 

ma dostęp do oryginalnych dokumentów i poznaje meandry polskiej historii. 

Wykorzystywane są gry edukacyjne i filmy dokumentalne. 

 Instytut wprowadza nowe programy z misją dotarcia do szerokich 

gremiów. Wśród nich ważną rolę odgrywają comiesięczne prezentacje filmów 

dokumentalnych z częstym udziałem reżyserów i producentów, wyświetlane w 

instytutowym Kinie Ziuk. Tylko w ostatnim okresie w Instytucie swoje filmy 

prezentowali: Rafał Mierzejewski, Tomasz Magierski, Robert Kaczmarek, 

Sławomir Grȕnberg, Dariusz Jabłoński
29

. 

 Kolejnym dużym wydarzeniem kulturalnym są organizowane Gale 

Nagród, podczas których przyznawane są medale Instytutu za osiągnięcia w 

dziedzinie historii, nauki, literatury, artystycznej oraz w działalności na rzecz 

środowiska polonijnego. Wśród laureatów ostatnich lat są między innymi: prof. 

Timothy Snyder, prof. Andrzej Nowak, prof. Zbigniew Darżynkiewicz, prof. 

Krzysztof Matyjaszewski, Anna Seniuk, Dariusz Jabłoński, Frank Spula (prezes 

Polskiego Związku Narodowego i Kongresu Polonii Amerykańskiej) i senator 

USA Barbara Mikulski. 

                                                      
28

 Materiały z pierwszej edycji konferencji znajdują się publikacji: Polonijny Nowy Jork, 

red. D. Piątkowska, Nowy Jork – Opole 2010. 
29

 Dokładny spis prezentowanych filmów znajduje się w rocznych Biuletynach Instytutu 

w wersji elektronicznej: http://www.pilsudski.org/portal/pl/zbiory/publikacje. 
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 Na Galach gromadzą się wybitni przedstawiciele świata kultury i sztuki, 

działacze polonijni i amerykańscy przyjaciele i spotkania służą promocji Polski 

w Stanach Zjednoczonych. Medale mają charakter prestiżowy i są doceniane 

przez środowiska naukowe i artystyczne. 

 

Nowe projekty 

 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom zainteresowanych historią Polski 

badaczy, genealogów, studentów i uczniów powstał projekt zatytułowany 

Archiwa online, który za pomocą strony internetowej Instytutu pokazuje 

zdigitalizowane i opracowane kolekcje archiwalne przechowywane w Instytucie. 

Obecnie dostępnych jest 8 kolekcji
30

, w tym Archiwum Józefa Piłsudskiego i 

Ukraińska Misja Wojskowa, w sumie kilkadziesiąt tysięcy stron materiału. 

Obecnie, Archiwa online cieszą się ogromną popularnością i odwiedza je około 

25 tysięcy osób rocznie. 

 Prace nad digitalizacją postępują do przodu, chociaż są bardzo 

czasochłonne i kosztowne. Projekt jest wspomagany przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2005–2011, Senat RP i od 2012 

Ministerstw Spraw Zagranicznych RP. 

 Kolejnym udogodnieniem dla badaczy jest możliwość przeszukiwania 

katalogu bibliotecznego online. Obecnie elektroniczne karty katalogowe posiada 

90% księgozbioru, czyli 18 tysięcy książek
31

. Dodatkowo katalog książek 

Instytutu Piłsudskiego i Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku mogą 

być przeglądane jednocześnie. 

 

Zakończenie 

 

Instytut Piłsudskiego poprzez 70 lat swojej działalności pieczołowicie 

wypełnia swą misję. Praca wielu pokoleń wolontariuszy, ludzi oddanych 

bezgranicznie Polsce pozwoliła na stworzenie nowoczesnej placówki naukowo-

badawczej, gdzie każdego gościa otacza ciepła atmosfera i wyjątkowe zbiory. 

Instytut stworzony przez ludzi urodzonych pod zaborami, ale wychowanych w 

niepodległej Polsce pod rozkazami Piłsudskiego, zachował i przekazuje 

młodemu pokoleniu na emigracji i w Polsce podstawowe zasady patriotyzmu i 

uczy historii Polski. Instytut poprzez organizowane spotkania, konferencje, 

wystawy, pokazy filmowe, nagrody dla środowiska naukowego i artystycznego 

dociera do środowiska polsko-amerykańskiego, promuje Polskę i jej kulturę. 

O Instytucie bardzo trafnie powiedział cytowany już Andrzej Pomian: 

                                                      
30

 Kolekcje online dostępne są na : http://www.pilsudski.org/archiwa/. 
31

 Katalog biblioteczny dostępny jest online: http://www.pilsudski.org/portal/pl/zbiory/ 

biblioteka/katalog-online. 
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„Instytut to nie tylko Piłsudski. To jedyne w swoim rodzaju zbiory z zakresu 

najnowszej historii Polski. To tradycja powstania styczniowego, tak bliska dla 

mego pokolenia jak dla dzisiejszego rosnącego pokolenia tradycja powstania 

warszawskiego; dalej – rewolucji 1905 r., Legionów i innych polskich formacji 

wojskowych podczas I wojny światowej, wojny roku 1920, okresu 

międzywojennego, czasów II wojny światowej. To nie tylko przeszłość, która się 

zapewne nie powtórzy. To całe bogactwo doświadczeń, mających ogromne 

znaczenie dla dzisiejszej Polski. Instytut Piłsudskiego to historia żywa”. (Andrzej 

Pomian, Stanisław Jordanowski, Przegląd Polski, 4 sierpnia 1993 r.). 

 



 

 

Iwona Drąg Korga 

 

 

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce w 70. rocznicę powstania. 

 

 

Józef Piłsudski Institute in America in the 70th anniversary of its creation 

 

 

Słowa kluczowe: Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polonia 

amerykańska, nauka 

 

Key words: Józef Piłsudski Institute in New York, American Polonia, science 

 

 

Streszczenie: 

 

Autorka omawia powstanie i działalność Instytutu Jóżefa Piłsudskiego, 

powstałego w 1943 r. W ciągu 70 lat swojego funkcjonowania, umożliwiła ona 

badania wielu naukowcom z kraju i za granicy, a także dbała o zachowanie 

pamięci o polskich sukcesach. 

 

 

Summary: 

 

The author discusses the origins and activities of the Józef Piłsudski Institute, 

formed in 1943. Within 70 years of its operation, it has allowed many scientists 

from home and abroad to research on various topics, as well as it has taken care 

to preserve the memory of Polish successes. 



 

 

Wiesława Piątkowska-Stepaniak 

 

 

POLSKI INSTYTUT NAUKOWY W AMERYCE – MIĘDZY NAUKĄ 

A POLITYKĄ
1
 

 

 

Nowy Jork, „ten osławiony wampir, Babilon i demon” – jak mawiał Jan 

Lechoń – dawał jednocześnie przedstawicielom emigracji wojennej i powojennej 

niezwykłe szanse współtworzenia polonijnych instytucji, organizacjami i 

mediów. Wokół nich powstawały ośrodki myśli politycznej, pressure group, 

które odgrywały znaczącą rolę w dobie przeobrażeń systemowych w Polsce oraz 

w istotnym stopniu pomogły włączyć ten kraj w krąg zachodnioeuropejskich 

demokracji i struktur bezpieczeństwa.  

Emigracja polityczna zachowywała dystans wobec Polonii, nie chciała w 

większości przypadków korzystać z jej doświadczeń, wybierała własną drogę. 

Powodem tej rezerwy były fundamentalne różnice w ofercie programowej i 

ideologicznej, przede wszystkim jednak w mentalności i doświadczeniach obu 

tych grup. Przedział między nimi był ostry i nigdy właściwie nie doszło do 

faktycznego połączenia. Raczej można mówić o taktycznych sojuszach, jak w 

przypadku tworzenia m.in. Kongresu Polonii Amerykańskiej.  

Nowi przybysze uznawali, że aby lepiej i efektywniej działać w USA, 

powinni oni stworzyć własne struktury i organizacje bardziej odpowiadające 

duchowi czasów oraz stojącymi przed nimi zadaniami. Chcieli być – jako ludzie 

idei niepodległościowej – samowystarczalni, by lepiej wywiązać się z 

zobowiązań zaciągniętych wobec ojczyzny. Przyjęli też za oczywiste, mimo 

dających się zauważyć wśród nich wyraźnych różnic politycznych, że to Stany 

Zjednoczone odegrają w procesie zmiany pojałtańskiego status quo w Europie 

pierwszoplanową rolę. Stąd też brała się ich wiara w sens politycznego 

niepodległościowego działania w Ameryce
2
. 

                                                      
1
  Niniejszy artykuł powstał w części na podstawie archiwaliów zawartych wcześniej w 

książce autorki pt.: Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji 

politycznej w latach 1940–1990, Opole 2012. Monografia stanowi próbę szerokiego 

przedstawienia politycznych dokonań zróżnicowanej pod względem ideowym 

emigracji wojennej i powojennej. Nurt socjalistyczny skupiony w większości wokół 

PIN był jednym z nich, o czym szerzej w monografii. 
2
  Jakkolwiek należy też podkreślić, że mimo pozytywnego postrzegania Stanów 

Zjednoczonych w roli supermocarstwa, polska emigracja polityczna nie była wobec 

niego bezkrytyczna, czego wyraz wielokrotnie dawała na licznych spotkaniach i w 
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Entuzjazm i ideowe postawy emigrantów wojennych nie zawsze 

wystarczały do tego, by stworzyć nową organizację. Brakowało pieniędzy, często 

znajomości amerykańskich realiów. Dlatego czasami ich przedsięwzięcia 

wspomagali światli przedstawiciele starej Polonii, czasami polegali wyłącznie na 

własnych siłach. 

Z pomocą Amerykanów polskiego pochodzenia jeszcze w czasie trwania 

wojny, w 1943 r. powstał w Nowym Jorku Instytut Józefa Piłsudskiego w 

Ameryce (IJP). W czerwcu 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie pod 

patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdana 

Zdrojewskiego odbyły się uroczyste obchody 70 rocznicy powstania tego 

Instytutu, co stanowiło zarazem okazję do podsumowania dotychczasowych 

osiągnięć tej znaczącej polonijnej instytucji. Mówiły o nich m.in. obecna prezes 

Instytutu dr Magda Kapuściska i jego dyrektor wykonawczy dr Iwona Drąg-

Korga. Profesor dr hab. Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił 

wykład poświęcony Wacławowi Jędrzejewiczowi (1893–1993) historykowi 

epoki Józefa Piłsudskiego i zarazem współtwórcy najważniejszego na emigracji 

po II wojnie światowej ośrodka piłsudczykowskiego (tzw. ośrodka 

pułkowników), którego najważniejszą część stanowił IJP.  

Rok wcześniej 70.lecie swojego istnienia obchodziła jedna z najbardziej 

zasłużonych emigracyjnych instytucji – Polski Instytut Naukowy w Ameryce 

(The Polish Institute of Arts and Sciences of America – PIN). Dlatego jemu i 

ludziom, którzy przyczynili się do świetności PIN-u pragnę w niniejszym 

artykule poświęcić nieco więcej uwagi. 

Instytut został utworzony 15 maja 1942 r. w Nowym Jorku przez grono 

wybitnych profesorów: Jana Kucharzewskiego, Bronisława Malinowskiego, 

Oskara Haleckiego, Wacława Lednickiego, Rafała Taubenschlaga i Wojciecha 

Świętosławskiego
3
. W tworzenie Instytutu zaangażował się również Jan Lechoń

4
.  

                                                                                                                                    
polonijnych mediach. Piszę wiecej na ten temat w pracy pt. Polska w Nowym Jorku. 

Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940–1990, Opole 2012. 
3
  Inauguracja Instytutu miała miejsce 15 maja 1942 r. Jego pierwszym prezesem został 

światowej sławy antropolog – Bronisław Malinowski a dyrektorem wybitny historyk 

– Oskar Halecki, por., W. Zachariasiewicz, Etos niepodległościowy …, op.cit., s. 230; 

1942–1992, 50th Anniversary. Polish Institute of Arts & Sciences of America. 208 

East 30th Street, New York, NY 10016–8202. Por. więcej na temat PIN: T. Gromada, 

Polish Institute of Arts and Sciences of America: soth Anniversary, 1942–1992, New 

York 1992; F. Gross, O Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, “Nowy 

Dziennik”, (Nowy Jork) dalej “ND”, 14–15 I 1989; Cz. Karkowski, Polski Instytut 

Naukowy w Nowym Jorku, “ND”, 5 I 1989. 
4
  Por. Lechoń nowojorski. W setna rocznicę urodzin Poety, teksty wybrała i oprac. oraz 

przedmową, uwagami edytorskimi i dokumentacją fotograficzną opatrzyła B. Dorosz, 

Warszawa 1999, s. 10.  
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Ten ostatni, jako znany i wybitny poeta, przez piętnaście lat życia w 

Nowym Jorku uczestniczył przede wszystkim w życiu literackim Nowego Jorku, 

wiążąc to środowisko z Polskim Instytutem Naukowym. Ale był też 

zaangażowanym w charakterze „wolnego strzelca” (free lancera) publicystą 

Radia Wolna Europa. Praca w RWE, stwarzała mu możliwość (obok szansy 

pozyskania skromnych środków finansowych na utrzymanie) szerszego 

propagowania idei programowych PIN, ale – co ciekawe – również IJP. Dlatego, 

choć współpracę z Radiem Wolna Europa podjął w charakterze eksperta z 

zakresu literatury, nie stronił od komentarzy o charakterze politycznym.  

Wyróżniająca się pod względem merytorycznym audycja z jego 

udziałem zaznaczyła się zwłaszcza w początkowej fazie działalności radia. Były 

to tzw. dyskusje przy okrągłym stole, prezentujące głos wolnych pisarzy. Taką 

też nazwę przyjęły programy, które wcześniej współredagował Lechoń w 

„Tygodniku Polskim”
5
 pod nazwą Rozmowy z Polonią.  

„Tygodnik Polski” wymaga osobnego omówienia, ale na potrzeby 

niniejszego artykułu warto jednak przypomnieć, że pismo to redagowane było 

początkowo przez zespół pisarzy, następnie jego redaktorskim spiritus movens 

stał się Jan Lechoń, który z pasją i politycznym zacięciem kierował nim aż do 

jego zamknięcia 22 czerwca 1947 r. 

Dyskusje toczone na łamach „Tygodnika” skupiały się w dużej mierze na 

dowodzeniu, że wolna emigracja polska w Ameryce winna bardziej 

zdecydowanie zająć się szerszą niepodległościową akcją polityczną i 

informacyjną. Reprezentujący stanowisko kategorycznego nieprzejednania 

wobec narzuconej Polsce nowej rzeczywistości i rządów przynależeli do 

niemałej emigracyjnej grupy, której członkowie zajmowali niezłomne 

                                                      
5
  „Tygodnik Polski” ukazywał się w latach 1943–1947 w Nowym Jorku. Został 

reorganizowany przez L. Obierka, J. Lechonia i K. Wierzyńskiego, którzy założyli 

firmę wydawniczą Biblioteka Polska, by wydawać prace pisarzy. Biblioteka Polska 

wydała m.in.: Arię z Kurantem, tom wierszy J. Lechonia, Krzyże i Miecze tom 

wierszy K. Wierzyńskiego, Mój Lwów J. Wittlina, Mój Kraków Z. Nowakowskiego 

oraz po angielsku Bolshevism and Religion W. Kani. L. Obierek był początkowo (od 

1942 r.) związany luźno z „Tygodnikiem”, w 1945 r. za namową m.in. prof. O. 

Haleckiego i prof. J. Kucharzewskiego oraz na prośbę J. Lechonia objął administrację 

pisma. W 1947 r. „Tygodnik” przestał wychodzić ze względu na zamrożenie przez 

władze angielskie należnych sum za wysyłane do 2 Korpusu i innych oddziałów 

wojskowych na Bliskim Wschodzie egzemplarzy „Tygodnika”. Wysokość 

niewypłaconych pismu sum wynosiła ponad 10 tys. dolarów. Pismo zakończyło swoją 

działalność, pozostawiło jednak poważny dorobek literacki i dziennikarski 

pracujących w trudnych warunkach polskich politycznych uchodźców. Pierwsza 

siedziba „Tygodnika” mieściła się pod adresem: 806 Lexington Avenue przy 62 

Street a następnie przy 157 East 64 Street przy Lexington Avenue. Por., list J. 

Obierka do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, z 27 VI 1978, arch. IJP, teczka 

osobowa Leopolda Obierka; por. także, Lechoń nowojorski…, op.cit, s. 10. 
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stanowisko odrzucając utrzymywanie jakichkolwiek kontaktów z komunistyczną 

Polską. Postawa ta była generalnie bardziej charakterystyczna dla grupy 

piłsudczykowskiej skupionej wokół IJP i narodowców, niż członów i 

zwolenników PIN, ideowo związanych z nurtem socjalistycznym propagującym 

wspólną Europę i myśl federalistyczną. Ale i tam odżegnujących się od 

utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z powojenną Polską nie brakowało. 

Paletę postaw i ton podejmowanych przez emigrację wojenną 

politycznych dyskusji, sporów i działań, z których nie zawsze wyłaniała się 

spójna koncepcja walki o przywrócenie Polsce niepodległości, szerzej prezentuję 

w książce pt. Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej 

w latach 1940–1999. Przeprowadzona przez mnie analiza dyskusji toczonych w 

trakcie zebrań polonijnych organizacji bądź stronnictw, debat na łamach pism 

zarówno polonijnych jak i amerykanskich, na wiecach, manifestacjach, 

pochodach, a także wykładów głoszonych z uniwersyteckich katedr dowodzi 

jednak, że mimo niekiedy fundamentalnych różnic dzielących wewnętrznie 

emigrację polityczną, charakteryzował ją niebywały dynamizm i efektywność. 

Przykład Polskiego Instytutu Naukowego to potwierdza. 

PIN zainaugurował swoją działalność w Sali Biblioteki Morgana (obok 

biblioteki przy 36 Ulicy na Manhattanie znajdowało się ośmiopokojowe 

mieszkanie, darowane bezpłatnie na potrzeby Instytutu przez Herberta L. 

Satterlee, była to pierwsza siedziba Instytutu) energicznie włączył się do działań 

politycznych.  

Nowa placówka szybko stała się forum wymiany europejskiej myśli 

federacyjnej i konfederacyjnej. Polskie koncepcje federalne (szczególne zasługi 

tworzenia programu federalizmu regionalnego – wielostopniowego miał Polski 

Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” w skrócie NiD
6
) służyły z 

jednej strony walce niepodległościowej, z drugiej – obronie granic na Odrze i 

Nysie Łużyckiej. Mówiły też o konieczności zachowania wewnętrznej 

równowagi gospodarczej przyszłej zjednoczonej Europy oraz niezbędnym 

warunku powstania związku regionalnego wyzwolonych krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej. Takie też głosy pojawiły się na pierwszym Zjeździe 

powołanego przez wspomniany powyżej NiD Związku Polskich Federalistów, 

który odbył się w Polish Research Centre w Londynie w styczniu 1951 r.  

W gronie współtwórców i działaczy PIN-u szczególną rolę w 

propagowaniu polskich idei federalistycznych odegrał prof. Feliks Gross – 

wiceprezes (1964), dyrektor (1975–1988), prezes (1988–1999). Ten wytrawny 

naukowiec i działacz polityczny, teoretyk myśli socjalistycznej, „prorok 

                                                      
6
  O Związku Polskich Federalistów szerzej piszę m.in. w: Związek Polskich 

Federalistów. Z historii polskiej myśli politycznej, „Athenaeum” Polskie Studia 

Politologiczne, nr 33, Toruń 2012, s.186–206; Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, 

nadzieje emigracji politycznej w latach 1940–1990, s. 193 i n. 
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zjednoczonej Europy”, jak pisał o nim nowojorski „Nowy Dziennik”
7
, jeszcze 

jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego włączył się do współtworzenia w 

latach 30. XX w. myśli federalistycznej. Po latach wspominając swoją studencką 

działalność pisał m.in.: „W Krakowie /…/ nie mieliśmy wówczas żadnych 

powiązań z ogólnym ruchem paneuropejskim, ale jeśli używaliśmy tego właśnie 

terminu – Paneuropa – to przyjął on się jako określenie zjednoczonej czy 

sfederowanej Europy. Wydawał się wtedy wczesnym inicjatorom – a byłem 

jednym z nich – że to jest droga do budowania trwałego pokoju i wolnego 

demokratycznego systemu”
8
.  

Polski ruch paneuropejski odrodził się na gruncie amerykańskim za 

sprawą intelektualistów, których rola – jak pisze Gross – była nie do 

przecenienia. Generalnie to im prof. F. Gross wyznaczał szczególną rolę.  

W swoich licznych artykułach m.in. Uwagi o Europie Wschodniej
9
 oraz 

Uwagi o tradycjach polskiej myśli politycznej w Polsce i na emigracji
10

 

podkreślał znaczenie inteligencji polskiej w formułowaniu myśli politycznej w 

kraju i za graniczą oraz o przechowaniu jej najlepszych tradycji. „Rola tej 

inteligencji w polityce – pisał – pozostaje silna i jak długo będzie ona dziełem 

ludzi tej tradycji, Polska będzie integralną częścią Europy. I to wcale nie 

najgorszą, bo z charakterem”
11

.  

W eseju pt.: Polski udział w unifikacji Europy dodawał, że aby dokonać 

koniecznych zmian – nie tylko dawnych koncepcji polityki – ale dotychczasowej, 

wielowiekowej historycznej unii należy bezwzględnie połączyć wysiłek 

intelektualny. Budowaniu europejskiej wspólnoty wyznaczył bowiem miejsce 

szczególne, przestrzegając jednocześnie przed polityką ciasnego nacjonalizmu i 

megalomanii
12

.  

                                                      
7
  Zob. Prorok Zjednoczonej Europy. Z profesorem Feliksem Grossem rozmawiają J. 

Bator i S. Łukasiewicz, cz. I, „Nowy Dziennik – Przegląd Polski” , dalej „ND-PP” 

(Nowy Jork), 5 V 2000, cz. II, „ND-PP”, 12 V 2000, dokończenie „ND-PP”, 19 V 

2000. 
8
  F. Gross, Uwagi o Europie Wschodniej, „Kultura” (Paryż), 1958, nr 10, s. 36. 

9
  Tamże.  

10
  F. Gross, Uwagi o tradycjach polskiej myśli politycznej w Polsce i na emigracji, Cz. 

I., „ND-PP”, 3 XI 2000, cz. II, 3 XI 2000; więcej na temat F. Grossa, Ludzie jak 

instytucje, [w:] Polonijna panorama, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak i M. 

Masnyka, Opole 2008, s. 322–325; również: W. Piątkowska-Stepaniak, Związek 

Polskich Federalistów…, op.cit., s. 186 i n.; tenże, Polska w Nowym Jorku…, op.cit., 

s. 193 i n. 
11

  F. Gross, Uwagi o tradycjach…, op.cit., O celach i roli intelektualistów polskich, 

zobacz również, W. Lednicki, The Role of Polish Intellectual in America, „The Polish 

Review” (Nowy Jork), nr 2 1967. 
12

  F. Gross, Polski udział w unifikacji Europy, [w:] Europa i my, red. W. Piątkowska-

Stepaniak, L. Rubisz, Opole 2000, s. 48 i n. 
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W istocie, PIN programowo skupiał grono wybitnych naukowców, 

literatów, ludzi sztuki, polityków. Oni też nadawali w istotnym stopniu kształt 

debacie politycznej na emigracji, również w kręgach akademickich nowojorskich 

uczelni.  

Znaczący ton debacie politycznej na temat zarówno przyszłej Polski jak i 

Europy nadawał obok Grossa m.in. znakomity historyk, jeden z największych 

autorytetów naukowych na wychodźstwie – prof. Oskar Halecki
13

. Był 

współzałożycielem, pierwszym dyrektorem i spiritus movens Instytutu, a z 

czasem kierownikiem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie 

Columbia. Jego wybitne prace, m.in. The Limits and Divisions of European 

History, Londyn – New York 1950; Borderlands of Western Civilisation. A 

History of East Central Europe, New York 1952 należą do kanonów literatury 

przedmiotu z zakresu historii Europy Środkowej i Wschodniej. Podkreślana 

przez niego swoistość doświadczenia historycznego wschodniej części środkowej 

Europy, która w dzisiejszej nomenklaturze właśnie za Haleckim określona jest w 

skrócie jako Europa Środkowo-Wschodnia inspirowała pokolenia historyków 

emigracyjnych i krajowych do propagowania federalizmu. Pod wpływem jego 

myśli politycznej w kręgach emigracyjnych znaleźli się wybitni historycy, m.in. 

Piotr Wandycz (prof. Yale, prezes PIN-u od 1999 r. i członek Rady IJP, członek 

komitetu wydawniczego pisma PIN – „The Polish Review”, laureat Nagrody 

Fundacji Alfreda Jurzykowskiego) i prof. Harvardu Marian Kamil 

Dziewanowski
14

.  

Profesor Halecki po śmierci prezesa Instytutu Jana Kucharzewskiego w 

1952 r. zajął jego miejsce, stanowisko dyrektora w tym czasie pełnił 

utalentowany prawnik prof. Zygmunt Nagórski. W 1964 r. z racji podeszłego już 

wieku (w momencie wybuchu wojny miał 48 lat) prof. Halecki ustąpił ze 

stanowiska, zostając honorowym prezesem Instytutu.  

Ten wybitny uczony, który dotarł do Nowego Jorku w 1940 r. przystąpił 

do odtworzenia na gruncie amerykańskim instytucji odwołującej się do tradycji 

przedwojennej Polskiej Akademii Umiejętności, stwarzając możliwość 

reprezentowania niezależnej myśli naukowej na obczyźnie, a po wojnie mającej 

stanowić bazę do odtworzenia struktur instytucji naukowych w kraju. Miało 

                                                      
13

  W 1940 r. do USA przybył Richard Coudenhove-Kalergi, Autor znanego dzieła 

wyznaczającego myśli ruchu federacyjnego Europy – Paneuropa. To oznaczało, że 

jego idee paneuropejskie zyskały możliwość zakorzenienia się również na gruncie 

amerykańskim. Tak się też stało, a w tym kontekście odrodził się z racji osobistych 

kontaktów R. Coudenhove-Kalergiego z Oskarem Haleckim polski ruch 

paneuropejski. Por. więcej na ten temat, S. Łukasiewicz, Trzecia Europa. Polska myśl 

federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, Warszawa – Lublin 2010. 
14

  O. Halecki, Kwestia federalizmu w historii Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] O 

jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, Wybór i oprac. 

tekstów, S. Łukasiewicz, wstęp, Ł. Machaj, M. Maciejewski, Warszawa 2007, s.190. 
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powstać zaplecze intelektualne, które choć z założenia miało być apolityczne, w 

praktyce zaczęło pełnić rolę politycznego oręża w wolnym świecie. 

Halecki, swoją powagę i bezstronność badacza umiał łączyć z 

bezkompromisową pracą na rzecz wolnej i niepodległej Polski. Gorący 

patriotyzm łączył z głęboko chrześcijańskim uniwersalizmem. Umiał jednak 

jednoczyć wysiłki poszczególnych członków Instytutu, podjąć i rozwinąć jego 

cele, nie pozbawione jasnych politycznych konotacji
15

.  

Czesław Karkowski pisze m.in., że „twórcy tej placówki, jak Oskar 

Halecki, Jan Kucharzewski, Wacław Lednicki, Wojciech Więtosławski i Rafał 

Taubenschlag zamierzali utworzyć organizację, która pozwoliłaby wielu polskim 

uczonym w USA przetrwać wojnę i kontynuować pracę naukową, aby mogli w 

pełni kondycji intelektualnej przetrwać trudne (chwilowe, jak zakładano) 

warunki i podjąć badania, wykłady i wychowanie przyszłych pokoleń w 

wyzwolonej Polsce”
16

. 

Ale wielu także był bliski pogląd, że należy włączyć się w wir spraw 

politycznych. Uznawali bowiem, że mają szczególny obowiązek prowadzić na 

terenie wolnego świata nieustanną walkę polityczną na rzecz niepodległości 

Polski
17

. 

Zdecydowanie apolityczną rolę instytutu widział Bronisław Malinowski. 

Dał temu jednoznacznie wyraz podczas inauguracyjnego przemówienia z okazji 

otwarcia Instytutu. Ten światowej sławy uczony wyrażając intencje twórców 

placówki podkreślał: „pragniemy poświęcić się wyłącznie nauce i kulturze, 

filozofii, naukom przyrodniczym i społecznym”
18

.  

Halecki, podobnie jak Malinowski, choć zakładał apolityczny charakter 

nowopowstałej instytucji, w rzeczywistości jednak – jako przedstawiciel 

emigracji politycznej – głęboko angażował się, podobnie jak większość osób 

skupiona wokół Instytutu w działalność polityczną. Uznawał, że to na emigracji 

politycznej spoczywała wielkie zadanie reprezentowania zniewolonego narodu w 

wolnym świecie i jego dążeń niepodległościowych, których on sam nie może 

artykułować
19

.  

                                                      
15

 Profesor Oskar Halecki aktywnie włączył się w tworzenie placówki naukowej PIN. 

Wcześniej angażuje się w redagowanie „New Europa” i prace Rady Planowania 

Europy Środkowo-Wschodniej (Central and East European Planning Board). Szybko 

też zbliżył się do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Doceniając jego rolę 

Walne Zgromadzenie członków IJP w 1970 r. ofiarowało mu najwyższą godność 

Instytutu, powołując go na członka honorowego. Por. więcej, słowniczek. 
16

  Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, Nowy 

Jork 2013, s. 25.  
17

  Tamże, s. 26. 
18

  Tamże. 
19

  Tamże, s. 27. 
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Politycznego zaangażowania od Instytutu oczekiwały również ówczesne 

polskie władze emigracyjne. Jasno o tym zaświadcza odpowiedź ówczesnego 

ministra spraw wewnętrznych rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie 

Stanisława Mikołajczyka na sprawozdanie, które przesłał mu dyrektor Instytutu, 

prof. Oskar Halecki. 

W sprawozdaniu Halecki podtrzymał oficjalne stanowisko o 

apolityczności nowojorskiej placówki. Mikołajczyk jednak odpowiadał: „Godzę 

się częściowo z opinią Pana Profesora co do konieczności utrzymania na 

zewnątrz pozorów zupełnej apolityczności i czysto naukowego charakteru 

Instytutu. Nie mogę natomiast aprobować tendencji oderwania wewnętrznych 

prac Instytutu od obecnej naszej rzeczywistości. Nie mógłbym pogodzić takiego 

stanowiska ani z obowiązkami naszymi jako przedstawicieli narodu walczącego, 

ani z ograniczonymi możliwościami finansowymi Rządu Rzeczypospolitej, dla 

którego głównym kryterium celowości wydatków jest użyteczność instytutu dla 

sprawy polskiej w jej obecnym aspekcie”
20

.  

Spór o dwa sprzeczne cele – ideowy (uznający Instytut jako 

reprezentanta ideałów niepodległościowych) i praktyczny (uznający Instytut jako 

narzędzie skutecznego działania w interesie polskim w kołach intelektualnych i 

uniwersyteckich) mieścił się ściśle w określonych ramach. Dowodzą tego poniżej 

przytoczone przykłady wypowiedzi.  

Znakomity dziennikarz Stanisław Strzetelski (w latach 1951–1955 

dyrektor sekcji Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, od 1942 r. zaangażowany 

w tworzenie PIN, a następnie po 1957 jego dyrektor) w 1956 r. na łamach 

pierwszego numeru „The Polish Review” pisze m.in.: „wydarzenia obarczyły 

polską emigrację ogromną odpowiedzialnością. Skuteczny opór wobec 

komunizacji Polski wymaga zbudowania za granicą prawdziwego arsenału 

kultury – twórczego ośrodka naukowej i artystycznej działalności służącego 

zarówno jako źródło informacji, jak i inspiracji dla ludzi w Polsce”
21

. 

Wybitny literaturoznawca i historyk literatury rosyjskiej Wacław 

Lednicki podczas pierwszego zjazdu PIN w dniach 25–27 XI 1966 r. określając 

rolę polskich intelektualistów w Ameryce, widział kolejne dla nich zadanie. 

Zaznaczał, że mają obowiązek bronić Polski i polskości, ale nie mogą milczeć 

wobec błędów przeszłości, również teraźniejszości jej dotyczących
22

. 

Warto tu również przede wszystkim podkreślić, że jednym z istotnych 

celów, które założył sobie również Instytut, było przyjęcie przez niego roli nowej 

                                                      
20

  Tamże, s. 28. 
21

  S. Strzetelski, A Nation Stuggles For Her Culture, „The Polish Review”, New York 

1956, vol. 1, no 1 (Winter), s. 29, tłumaczenie, za Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji 

Jurzykowskiego…, op.cit. 
22

  W. Lednicki, The Role of The Polish Intellectual in America, „The Polish Review”, 

New York 1967, nr 2, s. 7, za: Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Jurzykowskiego…, 

op.cit. 
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centrali polityczno-ideologicznej służącej aktywizacji narodowej Polonii
23

. (Co 

ciekawe, tę samą rolę przyjęli rok później twórcy Instytutu Józefa Piłsudskiego w 

Ameryce).  

Usiłowania nowych przybyszów, by zaktywizować starą Polonię do 

realizacji celów politycznych zupełnie jej obcych a bliskich ideowo i mentalnie 

tzw. emigracji żołnierskiej nie przynosiły oczekiwanych skutków, niekiedy 

wręcz pogłębiały podziały między obu tymi grupami. Rodziło to frustracje i 

wzajemne niechęci. Ale jednocześnie po obu tych stronach znajdowali się ludzie 

z wizją, otwarci na wspólne działania.  

Mówi o tym m.in. publikacja, która ukazała się na łamach wychodzącego 

w Nowym Jorku „Robotnika Polskiego”
24

. Wyrażała ona opinię Związku 

Socjalistów Polskich w Ameryce, czyli generalnie sporej grupy członków i 

sympatyków PIN. W artykule z 1953 r. można było przeczytać: „Polska Partia 

Socjalistyczna nie ustawała w wysiłkach, aby zlikwidować stan rozbicia 

emigracji polskiej /…/. Mieliśmy i mamy świadomość, że polityczne rozbicie 

emigracji fatalnie odbija się na sprawie polskiej, która dla polityki 

międzynarodowej stanowi bez wątpienia pozycję kluczową, jeżeli chodzi o 

wyzwolenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej”
25

.  

Działania jednoczące środowiska emigracyjne towarzyszyły już 

wcześniej współtwórcom Polskiego Instytutu Naukowego. Jego powołanie było 

zatem z jednej strony wyrazem usamodzielnienia się amerykańskiej emigracji 

politycznej od politycznego centrum w Londynie i stworzenia własnego ośrodka, 

stanowiącego kuźnię intelektualnych kadr stojących na straży polskiej kultury, a 

nieoficjalnie również kadr politycznych, z drugiej – chęci zapobieżenia 

wewnętrznemu rozbiciu i tym samym rosnącej separacji emigracji politycznej i 

Polonii.  

Polityka pojednania z Polonią przynosiła ostatecznie pewne efekty, choć 

– jak pisze Czesław Karkowski – fundamentalne różnice i ostre przedziały 

między Polonią a polskimi emigrantami w Ameryce przybyłymi w czasie II 

wojny światowej i po jej zakończeniu właściwie nigdy – mimo starań, wysiłków 

i taktycznych sojuszy – nie doprowadziły do faktycznego połączenia
26

.  

Podczas Trzeciej Krajowej Konwencji Kongresu Polonii Amerykańskiej 

w 1952 r. w Atlantic City NJ został przyjęty wniosek Wydziału Stanowego KPA 

na Dolną część Stanu Nowy Jork przyznania czteroletniej subwencji pieniężnej w 

                                                      
23

  Por. T. Waleczny, Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w 

Stanach Zjednoczonych w latach 1870–1970, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, prace polonijne, zeszyt 13, Warszawa – Kraków 1989, s. 227 i n. 
24

  Bliżej na temat „Robotnika Polskiego”, („The Polish Worker”), D. Piątkowska-

Koźlik, Związek Socjalistów Polskich Ameryce (1900–1914), Opole 1992; tenże: 

„Robotnik Polski” – tytuł jeden ze stu, „ND-PP”, Nowy Jork, 16 XI 1989. 
25

  Próba odbudowy legalizmu, „Robotnik Polski”, 22 II 1953 r., s. 1–2.  
26

  Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego…, op.cit., s. 19. 



 317 

wysokości 10 tys. dolarów rocznie dla tej placówki. Uchwała stanowiła, że 

wypłata nie powinna być uzależniona od żadnych warunków jak długo Instytut 

kultywuje wolną i niezależną kulturę narodową
27

. 

Subwencje KPA w dużym stopniu pomogły Instytutowi. Z „ośrodka bez 

środków”, którego żywot przedłużało się różnymi zabiegami światłych i 

wprowadzonych w amerykańskie realia osób, przekształcił się w jedną z 

najbardziej znaczących polskich placówek w Nowym Jorku. Ale już w 1946 r. 

Kronika Polska-Amerykańska na łamach „Tygodnika Polskiego” relacjonowała, 

że na czwartą doroczną inaugurację PIN, która odbyła się w Sali Biblioteki 

Wilsonowskiej przy 65 Ulicy przybyły tłumy, więcej niż mogła pomieścić mała 

sala
28

.  

Z czasem wspierały Instytut m.in. Fundacja Alfreda Jurzykowskiego i 

Fundacja Rockefellera. Przykładowo w 1974 r. PIN otrzymał z Fundacji 

Rockefellera 32 tys. dolarów na badania socjologiczne i historyczne. Była to 

wyjściowa suma umożliwiająca przygotowanie w ciągu następnych 3 lat 

dalszych badań, na które Fundacja Rockefellera przeznaczała 500 tys. dolarów
29

. 

Polski Instytut Naukowy stał energią i wizją wybitnych jednostek – 

Ludwika Krzyżanowskiego – który rozwijał i utrzymywał na wysokim poziomie 

kwartalnik w języku angielskim „The Polish Review” (pismo wychodzi do dziś); 

Damiana Wandycza, zasłużonego dyrektora Instytutu, który zapewnił rozgłos tej 

placówce organizując zjazdy naukowców polskiego pochodzenia, trzydniowe 

konferencje z udziałem wielu rozproszonych po całych Stanach i Kanadzie 

wybitnych Polaków, czynnych w życiu naukowym lub uniwersyteckim obu 

krajów, Alfreda Jurzykowskiego, fundatora nagród oraz inspiratora i twórcy 

koncepcji tych nagród Rudolfa Rathausa, przed wojną pierwszego konsula RP w 

Liberii, a od wojny działacza i propagatora „polskiej sprawy” w USA, człowieka 

„wielkiej kultury, wiedzy i wdzięku, wysokich stosunków amerykańskich, 

potrafiącego myśleć nie tylko politycznie ale praktycznie”
30

. Obok nich była 

grupa polskich federalistów – intelektualistów od Oskara Haleckiego poczynając 

a na Feliksie Grossie i synu Damiana Wandycza Piotrze Wandyczu kończąc.  

Jakkolwiek spór o linię programową PIN – czy ma być zaangażowany 

politycznie czy też nie – trwał nadal, to w rzeczywistości jego polityczne afiliacje 

były faktem. Jak pisze Czesław Karkowski, nawet samo ustanowienie i następnie 

                                                      
27

  Protokół Trzeciej Krajowej Konwencji Kongresu Polonii Amerykańskiej z 30–31 V– 

1 VI 1952 r. w Atlantic City, New Jersey, oprac. Zygmunt B. Dybowski, sekretarz 

Konwencji, arch. Stefana Kopera, nr zespołu 060, sygn. 62  
28

  Kronika Polsko-Amerykańska, „Tygodnik Polski”, Nowy Jork, 24 XI 1946. 
29

 Por. $ 500 000 – Fundacja Rockefellera wspiera Polski Instytut Naukowy, „ND”, 26–

27 I 1974. 
30

  A. Janta, Nowe odkrycie Ameryki …, op.cit., s. 418–419. 
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przyznawanie przez 35 lat nagrody Alfreda Jurzykowskiego
31

, miało poniekąd 

charakter polityczny, jakkolwiek bezpośredniego celu politycznego z założenia 

nie zakładano. To imponujące, bezprecedensowe przedsięwzięcie umocowane 

przy PIN-e, na które pieniądze wyłożył multimilioner Alfred Jurzykowski 

zaowocowało 35.letnią działalnością w latach 1964–1998, w sumie wręczono 

nagrody prawie 470 laureatom
32

. (W 1991 r. laureatem Nagrody został m.in. 

Feliks Gross)
33

. 

Ten polityczny charakter zaznaczał się nie tylko dlatego, że w Komitecie 

Doradczym Nagród Fundacji Alfreda Jurzykowskiego zasiadali ludzie o wielkim 

autorytecie i jasno sprecyzowanych poglądach politycznych, (w początkowym 

okresie m.in. Damian Wandycz – przewodniczący komisji, Jerzy Krzywicki, 

Ludwik Krzyżanowski, Jan Wszelaki, Bernard Ziffer, z czasem również m.in. 

Wiktor Weintraub
34

 – prof. katedry polonistycznej na Harvardzie, ufundowanej 

również przez A. Jurzykowskiego) ale przede wszystkim dlatego, że 

zredagowane przez kapitułę zasady i cele fundacji same podkreślały aspekt 

polityczności. Akcentuje ten fakt Czesław Karkowski, przytaczając w swojej 

rozprawie wystąpienia Jerzego Krzywickiego-Herbuta podczas kolejnych 

uroczystości wręczania laureatom nagród, również m.in. tych z 3 lutego 1984 r., 

które zbiegły się z 20.leciem Fundacji. Wystąpienie Krzywickiego 

(opublikowane następnie w „The Polish Review”) stanowiło zwięzły manifest 

politycznych, społecznych i kulturowych zasad oraz celów Nagród 

Jurzykowskiego w szczególności, ale także określenie pryncypiów właściwych 

dla całej powojennej emigracji na świecie, także w Nowym Jorku – emigracji 

jako formy walki o wolną i niepodległą oraz demokratyczną Polskę
35

.  

Krzywicki mówił wtedy m.in.: „Nagrody Jurzykowskiego nie mają 

bezpośredniego politycznego celu. Niemniej jednak wolność badań i wolność 

poszukiwań nowych form artystycznych jest zasadniczo sprzeczna z 

despotyzmem, przeto nie przypadkiem wielcy uczeni i artyści są zawsze na czele 

walki o wolność. Pośrednio zatem, poparcie dla niezależnej twórczej pracy w 

sztuce i nauce jest także poparciem dla sił wolności”
36

. 

                                                      
31

  Alfred Jurzykowski był jednocześnie założycielem m.in. Fundacji na rzecz wspierania 

polskiej nauki i sztuki. Ogromną fortunę zdobył m.in. tworząc montownię, a 

następnie pierwszą w Brazylii fabrykę samochodów ciężarowych „Mercedes”. 
32

  Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego…, op.cit., s. 158 
33

  Tamże, s. 235 
34

  Wiktor Weintraub wykładał w katedrze polonistyki w Harvardzie do 1978 r. Jeden z 

laureatów Nagrody A. Jurzykowskiego z 1976 r., członek Instytutu J. Piłsudskiego od 

1976, arch IJP, teczka osobowa – Weintraub Wiktor.  
35

  Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego…, op.cit., s. 161. 
36

  Jerzy Krzywicki Herbut, Twenty years of the Jurzykowski Foundation Awards, „The 

Polish Review”, vol. XXIX, 1984, nr 1–2, s. 12. 
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Podobne stanowiska określające charakter Nagród Jurzykowskiego 

artykułowane były wielokrotnie już wcześniej. Przykładowo, kiedy w 1974 r. 

m.in. nagroda Fundacji Jurzykowskiego w dziale literatury przypadła Stefanowi 

Korbońskiemu za całokształt jego pracy pisarskiej, Andrzej W. Marth na łamach 

„Nowego Dziennika” podkreślał zarówno kunszt pisarski laureata, ale także jego 

osiągnięcia i znaczenie w świecie polityki. Książki Korbońskiego – jak pisał – 

poszły „na wielkie międzynarodowe wystawy”. Bo i W imieniu Rzeczypospolitej 

i W imieniu Kremla oraz W imieniu Polski Walczącej zostały przetłumaczone na 

język angielski oraz wydane w Londynie i Nowym Jorku, a książka W imieniu 

Kremla przełożona także na hiszpański, ukazała się w Meksyku. Marth 

podkreślał, że ten znany adwokat, polityk, działacz ruchu ludowego, podczas 

wojny i okupacji szef Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej, 

w czasie powstania warszawskiego dyrektor Departamentu Spraw 

Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj na gruncie amerykańskim stanął z 

czasem na czele Rady Politycznej, w skład której wchodzili przedstawiciele 

wszystkich stronnictw, a także został przewodniczącym Zgromadzenia 

Europejskich Narodów Ujarzmionych
37

. 

Zatem Nagrody Jurzykowskiego miały ten dwoisty charakter, z jednej 

strony z założenia apolityczności, w praktyce – jej braku. O ten charakter nagród 

trwał spór przez lata. Jakkolwiek tak się działo, to jednak Nagrody Fundacji 

stanowiły o sile i znaczeniu Polskiego Instytutu Naukowego. Warto w tym 

miejscu wspomnieć, że uroczystości przyznawania Nagrody Jurzykowskiego 

towarzyszyły organizowane przez PIN z tej okazji wspaniałe bale. One też były 

jednymi z najbardziej oczekiwanych corocznych wydarzeń w nowojorskim 

środowisku emigracyjnym. Gromadziły one najbardziej znane osobistości z 

amerykańskiego i polskiego świata naukowego, artystycznego i politycznego 

oraz kół przemysłowych. Spotkania podczas balów zaświadczały o polskiej 

emigracyjnej jedności, ciągłości politycznych, historycznych idei, manifestacją 

dumy i prestiżu. 

Klimat i czar tamtych gal świetnie oddaje Zdzisław Bau
38

 w tekście, pt. 

Fundacja Jurzykowskiego. Polonia nowojorska: ludzie i wydarzenia, 

opublikowanym w 1980 r. na łamach paryskiej „Kultury”. Z odrobiną nostalgii 

za starym krajem i z wielkim poczuciem humoru pisze m.in.: „Mam już na 

dziennikarskim rozkładzie dziesięć czy jedenaście takich galowych uroczystości, 

ale ze starej gwardii znam tylko najbardziej widoczne postacie. Do nich zaliczam 

dwie siostry Lilpop z Alei Róż, jeszcze ciągle warszawskie jak most 

Poniatowskiego, „Świętą osobę”, p. Halinę Rodzińską i jej siostrę Felicję Kranc, 

                                                      
37

  A. W. Marth, Sylwetki Laureatów Fundacji A. Jurzykowskiego. Stefan Korboński, 

„ND”, 26–27 I 1974.  
38

  Zdzisław Bau, wielka dziennikarska indywidualność, zob. bliżej. W. Piątkowska-

Stepaniak, „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie…, op.cit. 
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z która zawsze jak ją spotkam rozmowa schodzi na nasz ulubiony temat: Józef 

Czapski (pseudonim Sienny, artysta, malarz, eseista, pisarz, publikujący w 

paryskiej „Kulturze”, niestrudzony dementator historycznego fałszu katyńskiego, 

był symbolem i bojownikiem sprawy katyńskiej na uchodźstwie, przypis, W. P. –

S.). Obie udzielają się częściej od innych i odgrywają rolę pomostu między starą 

gwardią i następnymi falami emigracji i powiem nawet, że ich dobroć bywa 

często nadużywana przez „spadochroniarzy” z kraju. Takim samym wyjątkiem są 

wdowy po Kazimierzu Wierzyńskim, Józefie Wittlinie, Zdzisławie Czermańskim 

i Aleksandrze Jancie. 

Mile dla ucha brzmi lwowskie bałakanie, kiedy profesor Stanisław Ulam 

przekomarza się witając się ze swoim kolegą z Uniwersytetu Jana Kazimierza, 

profesorem Markiem Kacem. Obaj wyszli ze słynnej szkoły matematycznej, 

Ulam (starszy brat Adama z Harvardu) autor książki biograficznej Adventures of 

a Mathematician uważany jest za jednego z ojców bomby wodorowej, profesor 

Marek Kac wykłada na nowojorskim super uniwersytecie Rockefellera, gdzie 

studenci rekrutują się z pełnoprawnych naukowców.  

 Osobnym rozdziałem na tych galowych zebraniach są profesorowie. 

Instytut Piłsudskiego reprezentują prof. Wacław Jędrzejewicz i Wacław 

Domaniewski, który wprawdzie nie jest profesorem, ale ma zasób wiadomości 

nie mniejszy od nich. Oprócz tego umie szarżować jak szwoleżer. Dotarł kiedyś 

bezpośrednio do Jurzykowskiego zdobywając donację dla Polskiej Biblioteki w 

Paryżu, czym naraził się na wieczną niechęć Rudolfa Rathausa, który uważał, że 

tego rodzaju sprawy powinny być załatwiane przez niego. 

Profesorska rodzina Grossów stawiła się w osobach dyrektora Instytutu 

Naukowego Feliksa i Zygmunta. Z pierwszym kojarzy mi się zawsze jego 

rozmowa z Janem Pawłem II o kremówkach w legendarnej kawiarni na rynku w 

Wadowicach. Był to pierwszy temat, w którym się dogadali, kiedy ówczesny 

metropolita krakowski odwiedził Instytut Naukowy w 1976 r. A kiedy słyszę 

przyśpiewkę i „będę” profesora Zygmunta Grossa zamykam oczy i czuję się 

przeniesiony na Planty. Tam, naprzeciw starej redakcji Ikaca, gdzie na jeziorku 

pływał czarny łabędź. Moje ulubione miejsce, które odwiedzam zawsze przed 

zaśnięciem. 

Zjawili się in personam trzej laureaci: profesor Stefan Schenker, syn 

Alfreda Schenkera, który był wspólnikiem nowojorskim podczas i po wojnie 

Alfreda Jurzykowskiego, zanim ten nie wyruszył na zwycięski podbój Brazylii, 

oraz z kraju: biochemiczka Irena Chmielewska i fizyk Iwo Białynicki-Birula, o 

którym moja żona zapewnia mnie, że musi pochodzić z Kresów, bo znała w 

Baranowiczach rodzinę o tym bardzo rzadkim nazwisku. /…/ Panuje atmosfera 

bąbelkująca euforią. Na ogół wszyscy są dla siebie przyjemni i szczodrzy w 

komplementy, bo to należy do retrospektywnego czaru „Nocy Jurzykowskiego”. 
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Szczęśliwy los posadził mnie obok mecenasa Ludwika Seidenmana i jego żony, 

przez co nie czuję się taki zagubiony”
39

. 

Feliks Gross, który najdłużej ze wszystkich prezesował Polskiemu 

Instytutowi Naukowemu w wywiadzie dla „Nowego Dziennika” z grudnia 1991 

r. mówiąc o powstałych w czasie wojny i zaraz po wojnie ośrodkach, w których 

skupiała się czynna politycznie emigracja, stwierdził m.in.: „Instytut odegrał swą 

rolę dla kultury i nauki polskiej, jako miejsce kontaktów ze środowiskiem 

amerykańskim i emigrantami innych narodowości europejskich. Któż w naszym 

Instytucie nie bywał? Z Polaków – chyba wszyscy, którzy znaczyli coś na 

emigracji. Bywali też emigranci z Czech, Rumuni, Litwy; spotkać tu można było 

nawet Kiereńskiego i przedstawicieli demokratycznej emigracji rosyjskiej.  

Kiedy Instytut powstał w 1942 r. jako kontynuacja zamkniętej przez 

Niemców Polskiej Akademii Umiejętności, był placówką rządu polskiego na 

wygnaniu. Chodziło o utrzymanie niezależności nauki polskiej wtedy i po 

wojnie, kiedy trzeba było się przeciwstawiać ortodoksji marksistowskiej. Miał to 

być ośrodek wolny, reprezentujący myśl niezależną, demokratyczną, 

niepodległościową. Chodziło przy tym o utrzymanie wysokiego poziomu 

naukowego. I to się w jakiejś mierze powiodło. Polski Instytut Naukowy zdobył 

dobrą opinię, zaczął się liczyć też w amerykańskich środowiskach naukowych. 

Stało się tak dzięki uczonym, którzy byli z nim związani i dzięki pewnym 

przedsięwzięciom naukowym. Na czele Instytutu stanęli wtedy profesorowie: Jan 

Kucharzewski, Oskar Halecki i Rafał Taubenschlag, prezesem został mający już 

wtedy wysokie miejsce w nauce światowej – Bronisław Malinowski”
40

.  

Feliks Gross – jak pisze W. Zachariasiewicz – był godnym następcą 

twórców Instytutu. Przejmując ster organizacji, kiedy do głosu dochodzi już 

młodsza, związana z nią generacja naukowców – dr Tadeusz Gromada, dr Michał 

Peszke, dr Andrzej Wójcik, dr Józef Wieczerzak, dr Eugeniusz Kusielewicz, 

Gross – reprezentujący starsze niepodległościowe tradycje Instytutu – stał się 

swoistą „arkę przymierza” w tym pokoleniowym przegrupowaniu
41

. Broni 

Instytutu, kiedy w 1989 r.
42

 na łamach „Nowego Dziennika” pojawił się 

                                                      
39

  Z. Bau, Fundacja Jurzykowskiego. Polonia amerykańska: ludzie i wydarzenia, 

„Kultura” (Paryż) 1980, nr 4. 
40

  Wspominając emigrację…, Z profesorem Feliksem Grossem, prezesem Polskiego 

Instytutu Naukowego w Nowym Jorku rozmawia A. Berna, „ND-PP”, 26 XII 1991. 
41

  W. Zachariasiewicz, Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej, Warszawa 2005, 

s. 235. 
42

  Pod koniec lat 80. Instytut znalazł się w sytuacji kryzysowej. Był zmuszony kupić 

własną siedzibę przy 208 East 30 th Street na Manhattanie (w której do dziś się 

znajduje). Ciężar przeprowadzki spadł w dużej mierze na barki prof. Feliksa Grossa. 

Dzięki jego autorytetowi udało się pozyskać podczas przeprowadzki niezwykłą 

pomoc ze strony społeczności polsko-amerykańskiej. Instytut został uratowany, stając 

się nadal poważnym warsztatem pracy naukowej i czynnym ośrodkiem wymian 
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krytyczny odredakcyjny komentarz, zarzucający placówce „bezczynność” i 

„ograniczony pożytek”
43

.  

Z okazji 40.lecia Instytutu w imieniu Ojca Świętego Jana Pawła II 

ówczesny sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Agostino Casaroli 

przesłał adres następującej treści: „Dzięki niech będą Opatrzności za to, że w 

czasach ogromnego kryzysu naszej cywilizacji, gdy zło zdawało się przeważać 

nad dobrem, nienawiść nad miłością, gdy Polska została skazana na zagładę i 

wypełniła się gruzami i śmiercią, że właśnie wtedy Opatrzność natchnęła grono 

szlachetnych ludzi na ziemi amerykańskiej do zorganizowania się, połączenia sił 

i środków w imię zachowania i rozwijania jakże chwalebnego, a zarazem 

bolesnego dziedzictwa polskiego ducha. Dzięki swej chwalebnej działalności 

Polski Instytut zdobył sobie trwałe miejsce w nauce i kulturze Stanów 

Zjednoczonych”
44

. 

Z okazji 50.lecia PIN ówczesny prezydent Lech Wałęsa napisał m.in.: 

„W czasie wojny Waszym głównym celem było ratowanie i kultywowanie 

zagrożonej przez hitleryzm wartości polskiej nauki i kultury. Kiedy przyszła 

Jałta, Wy trwaliście wierni narodowej tradycji i polskiej tożsamości. 

Kontynuowaliście działalność naukową na obczyźnie, wspomagając w miarę 

możliwości uczonych w Polsce. Z biegiem lat powiększyło się grono członków i 

sympatyków Waszego Instytutu w Ameryce. Dziś jest on ważną organizacją 

inteligencji polskiej w Ameryce, intelektualna wizytówką Amerykanów 

polskiego pochodzenia. W historii PIN jest szereg znakomitych postaci, wśród 

których nie brak laureatów Nagrody Nobla i znanych w świecie osobistości. /…/ 

Nas, ludzi w Starym Kraju, cieszy prestiż, jaki zdobyliście w Stanach 

Zjednoczonych. Byliście i jesteście ambasadorami polskiej sprawy”
45

.  

                                                                                                                                    
kulturalnych polsko-amerykańskich, instytucją pierwszej wagi we współpracy 

uniwersytetów. Jako stowarzyszenie nowojorskie nadal brał czynny udział w 

organizowaniu tzw. „non-profits”, tzn. instytucji społecznych i humanitarnych, 

należał do zespołu, w którym zasiadali przedstawiciele najpoważniejszych instytucji – 

m.in. – Council on Foreign Relations, Ford Foundation, Fund for The City New York 

i inne. Nadal prowadził działalność pomocy dla uniwersytetów polskich i szkół. Por. 

więcej, F. Gross, O Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, „ND”, 14–15 I 

1989. 
43

  Cz. Karkowski, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, „ND”, 5 II 1989. 
44

  W. Zachariasiewicz, Etos niepodległościowy…, op.cit., s. 229.  
45

  Tamże. 
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Teofil Lachowicz 

 

 

„AMERYKAŃSCY” WETERANI W OKUPOWANEJ POLSCE 

PODCZAS DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

 

W czasie pierwszej wojny światowej wychodźstwo polskie w Stanach 

Zjednoczonych wniosło istotny wkład w dzieło odzyskania niepodległości przez 

Polskę po 123 latach niewoli. Oprócz ogromnej ofiarności materialnej 

szacowanej na blisko 6 milionów ówczesnych dolarów, wychodźstwo polskie w 

Ameryce dostarczyło ponad 20 tys. ochotników do organizującej się od czerwca 

1917 r. we Francji, Armii Polskiej, zwanej od koloru mundurów „Armią 

Błękitną”, a od października 1918 r. nazywaną też „Armią Hallera”, od nazwiska 

jej dowódcy, gen. Józefa Hallera
1
.  

W szeregach tej armii ochotnicy z Ameryki od lipca 1918 r. walczyli na 

froncie we Francji, gdzie 75. z nich poległo. Po zakończeniu wojny we Francji, 

„Armia Błękitna” na wiosnę 1919 r. transportami kolejowymi została 

przewieziona do odradzającej się Polski. Przybyłe z Francji oddziały Armii 

Błękitnej prawie natychmiast zostały skierowane na front południowy do walki z 

wojskami ukraińskimi, a po ich rozbiciu weszły na Wołyniu w kontakt bojowy z 

nadciągającymi ze wschodu oddziałami bolszewickimi
2
. 

Niektórym ochotnikom z Ameryki służącym np. w 48 pułku piechoty, 

dane było uczestniczyć w ochranianiu polskiej granicy na Górnym Śląsku, skąd 

w lutym 1920 r. przerzucono ich na front północny w ramach, którego 

przejmowali z rąk niemieckich Pomorze Gdańskie przyznane Polsce na mocy 

decyzji konferencji pokojowej w Paryżu. W 1919 r. wielu ochotników z Ameryki 

wkraczało ze swoimi polskimi oddziałami do Torunia, Tczewa i Pucka, gdzie 10 

lutego 1920 r. gen. Józef Haller dokonał słynnych zaślubin Polski z morzem
3
. 

Młodsi wiekiem ochotnicy z Ameryki uczestniczyli wiosną 1920 r. w 

wyprawie na Kijów, a później w ciężkich walkach odwrotowych, ąż po Lwów i 

Zamość. Nie zabrakło też ochotników z Ameryki, którzy w sierpniu 1920 r. 

walczyli z bolszewikami na przedpolach Warszawy, jak również w zwycięskiej 

polskiej kontrofensywie (tzw. Cud nad Wisłą), która odrzuciła wojska agresora 

daleko na wschód. Wielu ochotników z Ameryki poległo w tych walkach. 

Niestety, nie znamy ich liczby, ponieważ „Amerykanie” rozrzuceni byli po 

różnych jednostkach wojskowych, najwięcej bo ponad 70% było ich w 43 Pułku 

Piechoty (we Francji był to 1 Pułk Strzelców Polskich). 

                                                      
1
  T. Lachowicz, Weterani polscy w Ameryce do 1939 roku, Warszawa 2002, s. 123. 

2
  Tamże, s. 112. 

3
  Tamże, s. 113. 
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Z ponad 20 tys. polskich ochotników ze Stanów Zjednoczonych i 

Kanady, którzy wstąpili w szeregi Armii Polskiej we Francji w latach 1917–

1919, powróciło do Ameryki w latach 1920–1922 około 14 tys.
4
. W maju 1921 r. 

weterani z „Armii Błękitnej” na swoim zjeździe w Cleveland, OH, powołali do 

życia organizację o nazwie: Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w 

Ameryce (SWAP)
5
. Była to organizacja o charakterze koleżeńskim, która główny 

nacisk kładła na samopomoc, głównie dla inwalidów wojennych, chorych, 

bezrobotnych i bezdomnych, którzy pozbawieni byli wszelkich zabezpieczeń 

socjalnych. Ponadto stawiano sobie za cel pielęgnowanie polskości i walkę z 

antypolską propagandą
6
. 

Liczba byłych ochotników z Ameryki, którzy pozostali w Polsce, jest 

trudna do ustalenia. Szacunkowo można przyjąć, że było ich od 3 do 5 tysięcy, 

zamieszkałych w różnych rejonach Rzeczypospolitej, zazwyczaj w rodzinnych 

stronach, głównie na wsi, skąd przed I wojną światową wyemigrowali do 

Ameryki. Największe ich skupiska były na Kujawach, na północnym Mazowszu, 

w Wielkopolsce, na Podkarpaciu i na Kresach Wschodnich, głównie na Wołyniu, 

gdzie znani z imienia i nazwiska ochotnicy z Ameryki osiedlili się, jako osadnicy 

wojskowi
7
. 

W miastach zazwyczaj zamieszkali b. oficerowie, którzy imali się 

różnych zajęć. Jedni zostali oficerami zawodowymi w wojsku, inni pracowali w 

szkolnictwie i administracji państwowej, dziennikarstwie, lub prowadzili własne 

interesy. 

Duże rozproszenie na terenie kraju, nie sprzyjało organizowaniu się. 

Początkowo b. ochotnicy z Ameryki wstępowali do bliskim im ideowo 

organizacjom, które miały swoje struktury w pobliżu ich miejsc zamieszkania. 

Taką organizacją był np. Związek Hallerczyków, z którym ścisłe związki 

utrzymywała Ekspozytura SWAP w Warszawie, która w latach 1922–1925 

zajmowała się akcja osadniczą polskich weteranów z Ameryki na Kresach 

Wschodnich i Kresach Zachodnich. Z myślą o polskich inwalidach wojennych z 

Ameryki, SWAP zakupił i prowadził gospodarstwo rolne Kuligi na Pomorzu k/ 

Brodnicy, przy którym zorganizowano schronisko dla weteranów. 

 Byli ochotnicy z Ameryki, aby mieć możność nagłaśniania swoich 

problemów, w 1932 r. powołali do życia Placówkę Nr 130 SWAP w 

Bydgoszczy
8
 na czele z komendantem Wojciechem Albrychtem. Jednakże 

polskie władze państwowe nie wyraziły zgody na jej rejestrację, ponieważ jej 

centrala tej organizacji znajdowała się w Stanach Zjednoczonych, w Detroit, MI. 

                                                      
4
  Tamże, s. 130. 

5
  Tamże, s. 141–147 

6
  Tamże, s. 341. 

7
  Tamże, s. 534. 

8
  Archiwum Zarządu Głównego SWAP w Nowym Jorku (dalej: AZG SWAP), sygn. 

Box-17, Placówka 130 SWAP w Bydgoszczy. 
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W tej sytuacji, aby mieć możliwość działania w Polsce, zmieniono nazwę na 

Koło Ochotników Armii Polskiej z Ameryki. W kwietniu 1939 r. liczyło ono 349 

członków; jego komendantem był major Wojciech Albrycht, który pracował w 

Bydgoszczy w gimnazjum jako nauczyciel wychowania fizycznego.  

 Koło Ochotników Armii Polskiej z Ameryki działało do lutego 1939 r., 

tj. do momentu, gdy polskie władze w końcu zgodziły się na zarejestrowanie 

Placówki 130 SWAP w Bydgoszczy
9
. 

 Ochotnicy z Ameryki w wolnej Polsce ciężko pracowali i stopniowo 

dorabiali się, organizowali zjazdy koleżeńskie, wydawali biuletyn, uczestniczyli 

w różnych uroczystościach patriotycznych, zabiegali o równe traktowanie 

wszystkich weteranów wojennych, bez względu na to, kto w jakiej formacji 

zbrojnej walczył o wolność Polski. Udało im się nadać jednemu ze skwerów w 

Równem na Wołyniu nazwę: „Skwer Polonii Amerykańskiej”. W sierpniu 1939 

r. podjęli starania o budowę na tym skwerze pomnika upamiętniającego wysiłek 

zbrojny Polonii amerykańskiej w czasie I wojny światowej
10

. Niestety, wybuch II 

wojny światowej zniweczył te plany, a dawnym b. ochotnikom z Ameryki 

ponownie przyszło zdawać najtrudniejszy egzamin. 

 

W obronie Polski we wrześniu 1939 r. 

 

Po wybuchu drugiej wojny światowej „amerykańscy” weterani wtopieni 

w polskie społeczeństwo na równi z nim dzielili tragiczne, wojenne losy. Na 

podstawie nielicznych źródeł jesteśmy w stanie ustalić jedynie losy niektórych z 

nich. I tak, najbardziej znani b. ochotnicy z Ameryki, Wojciech Albrycht i 

Stanisław Pałaszewski, uczestniczyli 3 września 1939 r. w słynnej samoobronie 

mieszkańców Bydgoszczy przeciwko niemieckim dywersantom. Major rezerwy 

Wojciech Albrycht dowodził Komendą Miasta, porucznik rezerwy Stanisław 

Pałaszewski stał na czele Straży Obywatelskiej. Zapewne w akcji tej wzięli też 

udział miejscowi członkowie Placówki 130 SWAP oraz „amerykańscy” 

członkowie Związku Hallerczyków. Dywersja niemiecka nie powiodła się, 

napastnicy jak i cywilna ludność niemiecka ponieśli znaczne straty. Wydarzenia 

te propaganda hitlerowska okrzyczała mianem „krwawej niedzieli”. Polskich 

uczestników tych wydarzeń, a zwłaszcza „hallerczyków”, bezlitośnie 

likwidowano po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Bydgoszczy. Ci, ktorzy 

ocaleli musieli ukrywać się przez cały okres okupacji. Wojciech Albrycht opuścił 

Bydgoszcz przed wkroczeniem do miasta wojsk niemieckich. Uczestniczył w 

walkach obronnych toczonych prze Armię Pomorze, po bitwie nad Bzurą 

przedostał się z rozbitymi oddziałami do Warszawy, gdzie uczestniczył w jej 

                                                      
9
  Tamże.  

10
  Tamże. 
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obronie na odcinku Powązek.
11

 O swoim spotkaniu z Albrychtem we wrześniu 

1939 r. tak wspominał Stanisław Bobrowski, b. ochotnik z Ameryki, a po drugiej 

wojnie światowej członek Placówki 114 SWAP w Toronto, ONT, Kanada: 

 

Kolego Albrychcie – ostatnio spotkaliśmy się w Cybulicach pod 

Warszawą 19 września 1939 roku. Tragiczne to były chwile. Zdawalismy sobie 

sprawę z rzeczywistości, ale wówczas liczyliśmy na sprzymierzeńców. 

Rozstaliśmy się po żołniersku. Wy poszliście z oddziałem szosą przez Młociny 

do Warszawy. Ja wykonałem ostatni rozkaz gen. Kutrzeby – zapewnienia 

swobody ruchu na szosie do Warszawy, przez wiązanie Niemców na kierunku 

dla nas beznadziejnym: Bajówka, Pociecha, Sieraków, Laski, Mosciska. Zadanie 

spełniłem, ale kosztem tych dzielnych, których mogiła zbiorowa winna się 

znajdować w rejonie zakładu ociemniałych Laski w liczbie około 600
12

. 

 

Do obrony Polski we wrześniu 1939 r. w szeregach Wojska Polskiego 

stanął dawny ochotnik z Ameryki kapitan Władysław Gorczyca, który walczył 

w szeregach Grodzieńskiego 1 Pułku Piechoty, gdzie jako dowódca 2 batalionu 

uczestniczył m. in. w obronie Lwowa. W dniu 1 wrzesnia 1939 r. wyjechał na 

front z Baranowicz. Dzień przed wybuchem wojny był świadkiem zdarzenia, 

które dotyczy w/w Wojciecha Albrychta. Opisał to w liście do „Weterana” 

(organu prasowego SWAP) w 1980 r.: 

 

Gdy 30 sierpnia 1939 roku, po południu, raczej przypadkowo wstąpiłem 

do kancelarii 78 pułku piechoty w Branowiczach – 78 p.p. – w składzie 20 

Dywizji Piechoty – 23 marca 1939 r. wyjechał na front do rejonu Mławy. 

W tym czasie, zauważyłem w tej kancelarii parę skrzyń, zawierających 

książki „Ku chwale Piechoty” [powinno być „Księga chwała Piechoty” – uwaga 

TL]. 

Od sierżanta – szefa kancelarii – dowiedziałem się, ze te skrzynie 

nadeszły dopiero dzisiaj rano. Niestety, wydanie to było za późno doręczone 

poszczególnym pułkom piechoty, a oficerowie, dla których te książki były 

przeznaczone, nie mieli czasu na odbiór… Byli na froncie lub w drodze na front. 

Przy pomocy tego sierżanta otworzyłem jedną z tych skrzyń i 

wydobyłem jedną z zapakowanych książek. Była to księga w ciemnozielonej 

oprawie, w dużych rozmiarach, coś około na 32 x 24 x 4 centymetrów. Na 

frontowej okładce była umieszczona biało-srebrna plakata, przedstawiająca 

                                                      
11

  Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, teczka: Wojciech 

Albrycht, sygn. 15–02, W.70. Życiorys dołączony do podania o pracę w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych, 15 czerwca 1950 r. 
12

  S. Bobrowski, Do Kolegów z Placówki SWAP w Polsce, [w:] „Weteran”, New York, 

styczeń 1949, s.12. 
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półpiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. Po zewnętrznym oglądnięciu tej księgi 

znalazłem sekcję: „Błękitna Armia”.  

Autorem sekcji Błękitna Armia był kpt. Wojciech Albrycht: stary sokół. 

W tym czasie instruktor wyszkolenia gimnastyczno-fizycznego w bydgoskim 

gimnazjum. 

Kpt. Wojciech Albrycht był też organizatorem i założycielem 

stowarzyszenia wagabundów – weteranów, z siedzibą w Bydgoszczy. Do tego 

stowarzyszenia należeli prawie wszyscy oficerowie – około 15 – którzy po 

zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej pozostali w Polsce na stałe, jak również 

pewna ilość tych ochotników z Ameryki, którzy w Polsce pozostali na stałe. To 

stowarzyszenie było afiliowane do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w 

Ameryce. Ja należałem do tego stowarzyszenia od początku, aż do końca mego 

pobytu w Polsce. 

Zaraz na pierwszej stronie opisu: Błękitna Armia, było takie zdanie: 

„Polaków-ochotników z Ameryki, wylądowało we Francji 27.800”. 

W tym czasie, gdy zastanawiałem się nad tą liczbą…27.800, do 

kancelarii przybył goniec, od oficera mobilizacyjnego 78 p.p. i zameldował mi, 

że oficer mob. pułku wzywa mnie… Jeszcze raz uważnie popatrzyłem na tę 

księgę, położyłem ją na skrzynię i wyszedłem. 

Gdy po załatwieniu sprawy w kancelarii oficera mob. pułku powróciłem 

do kancelarii pułkowej, zastałem zamknięte i zaryglowane drzwi… 

Na drugi dzień, pierwszego września 1939 roku, o świcie, wyjechałem 

na front i do Baranowicz już więcej nie powróciłem…
13

. 

 

Kpt. Władysław Gorczyca brał udział w obronie Grodna i Lwowa, gdzie został 

dwukrotnie ranny. Po kapitulacji Lwowa uniknął niewoli sowieckiej. Po 

wyleczeniu z ran, w grudniu 1939 r. przy próbie przekroczenia dawnej granicy 

polsko-węgierskiej w drodze do Francji, został aresztowany przez sowiecką straż 

graniczną. Za ten czyn skazany został na 5 lat pobytu w ciężkim obozie pracy na 

północy ZSRR, gdzie przebywał prawie dwa lata. Zwolniony na mocy polsko-

sowieckiego układu z 30 lipca 1941 r. znalazł się w szeregach Armii Polskiej w 

ZSRR pod dowództwem gen. Władysława Andersa, gdzie awansowany został do 

stopnia majora. Z armią tą ewakuował się do Iranu, o czym zaświadcza 

dokument wystawiony w Teheranie 18 kwietnia 1942 r. przez dowództwo 24 

Pułku Piechoty, informujący, że:  

 

/…/ mjr. Gorczyca Władysław, roczn. 1893 jest zastępcą d-cy 24. P.P. 
14

  

                                                      
13

  Do czytelników „Weterana”, [w:] „Weteran”, New York, maj 1980, s. 18. 
14

  AZG SWAP, Kartoteka członków SWAP – hasło: Gorczyca Władysław, nr 14004.  

 Z Bliskiego Wschodu mjr Gorczyca przeniesiony został do Londynu, gdzie został 

zatrudniony w Ministerstwie Obrony Narodowej, w biurze ds. okupacyjnych. Pełnił 

jednocześnie obowiązki oficera do zleceń specjalnych przy generale broni Józefie 
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W kampanii wrześniowej 1939 r. brał udział mjr Stanisław Sosień – b. 

ochotnik z Ameryki, oficer w Armii Błękitnej, uczestnik wojny polsko-

bolszewickiej w latach 1919–1920, nagrodzony za męstwo orderem Virtuti 

Miltari. We wrześniu 1939 r. uczestniczył w bitwie nad Bzurą, gdzie stracił nogę. 

Po wojnie tak to wspominał: 

 

Ponieważ lata zacierają pamięć przeto wspomnę kim jestem. Należałem 

do Gniazda 31 Sokołów w Detroit. Byłem na kursie w Cambridge Springs, PA, i 

Kanadzie. Do Francji przyjechałem w lutym r. 1918. Służyłem w drugim 

batalionie drugiego pułku; zostałem ranny w Wogezach. 

W roku 1939 wyruszyłem na front jako dowódca drugiego batalionu, 55-

ego pułku. Ciężko ranny w obydwie nogi pod Kutnem, straciłem lewą nogę 

powyżej kolana, w drugiej do dziś dnia są odłamki pocisku; również w prawej 

ręce. Byłem w niewoli, później Niemcy zwolnili mnie jako niedołęgę, lecz nie 

omieszkali prześladować
15

. 

 

We wrześniu 1939 r. w obronie Polski walczył również b. ochotnik z 

Ameryki Feliks Baskiewicz, który dostał się do niewoli niemieckiej i spędził w 

niej 6 lat, aż do wyzwolenia w 1945 r.
16

. 

 

Pod niemiecką okupacją 

 

O losach b. ochotników z Ameryki żyjących pod okupacją niemiecką 

mamy niewiele informacji. Odtworzyć je można jedynie z nielicznych 

świadectw, najczęściej powojennych listów pisanych do kolegów w Ameryce, w 

których mimochodem, bardzo ogólnie nawiązywali do swoich wojennych 

przeżyć. I tak dowiadujemy się, że przez cały okres hitlerowskiej okupacji 

Gestapo bezskutecznie poszukiwało Wojciecha Albrychta (komendanta miasta 

                                                                                                                                    
Hallerze. W 1946 r. po demobilizacji z Polskich Sił Zbrojnych zamieszkał w 

Bradford, skąd w 1956 r. ponownie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i osiedlił 

się w Bedford, Ohio. W 1968 r. rozporządzeniem prezydenta RP na Uchodźstwie 

Edwarda Raczyńskiego został awansowany do stopnia podpułkownika. Od 1956 r. 

był członkiem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, wpierw w 

Placówce 6 SWAP w Cleveland, OH, a w ostatnich latach życia Placówki 100-Lotnej 

SWAP. Zmarł 15 lipca 1984 r. w Bedford, OH. Pochowany został na cmentarzu 

weterańskim w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA. 

 Źródło: Apolinary, Z. Bokun, ŚP. Władysław Gorczyca, [w:] „Weteran”, New York, 

sierpień 1984, s. 29.  
15

  Listy od naszych Kolegów w Polsce, [w:] „Weteran”, New York, lipiec 1948, s. 1  
16

  Listy z podziękowaniem od naszych kolegów w Polsce, [w:] „Weteran”, New York, 

luty 1949, s. 3. 
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Bydgoszczy w czasie obrony przed niemieckimi dywersantami) i Stanisława 

Pałaszewskiego. Nie mogąc ich dostać w swoje ręce, złość wyładowali na 

książkach i różnych pamiątkach znalezionych w ich mieszkaniach. Tak o tym 

pisał Albrycht: 

 

Jak w roku 1939 hitlerowcy wpadli do Bydgoszczy to wyrzucili na 

śmiecie cała moja bibliotekę, wszystkie moje pamiątki. To samo zrobili z 

pamiątkami kol. Staszka Pałaszewskiego, jednego z naszych zasłużonych 

[sokołów] w Milwaukee. 

Znajomy mój znalazł resztki albumu Pałaszewskiego na śmietniku i tam 

zobaczył mnie na jednej fotografii albumu i to schował, a po wojnie mnie oddał. 

Są tam fotografie gen. [Józefa] Hallera w czasie wycieczki weteranów do 

Francji. Jest gen. Haller, generałowie francuscy, sokoli we Francji, prezydent 

Poincare. Są też zdjęcia z ćwiczen polowych [sokolstwa] w Milwaukee, SA 

skauci nasi, orkiestra, jest fotografia z kursu w Cambridge w r. 1914, jest 

fotografia ze Zjazdu Związku Wojsk Polskich w Albany
17

. 

 

Wojciech Albrycht schronił się przed Gestapo w zapadłej wsi Dulcza 

Wielka na Podkarpaciu, pow. Mielec, gdzie w latach 1940–1945 pod 

zmienionym nazwiskiem „Wujek” pracował na roli u Marii Parkosz oraz trudnił 

się handlem
18

. Jako zdolny oficer był bardzo przydatny dla miejscowych struktur 

konspiracyjnych
19

. 

Z niedatowanego listu Wojciecha Albrychta do Leopolda Krzyżaka z 

1946 r. dowiadujemy się, że w czasie wojny zginęli zamordowani przez 

Niemców dawni ochotnicy z Ameryki: Józef Czuba i Idzi Czachla
20

. 

W listopadzie 1939 r. w lasach piaśnickich w okolicach Wejcherowa 

został zamordowany przez Niemców wice komisarz Rządu w Gdyni, inżynier 

mechanik Włodzimierz Szaniawski, b. oficer Armii Błękitnej. Przykład 

wielkiego polskiego patrioty, który z bronią w ręku walczył o niepodległość 

Polski i z wielkim poświęceniem pracował na rzecz jej rozwoju w latach pokoju. 

Postać bez wątpienia wybitna, która zasługuje na przypomnienie.  

Włodzimierz Szaniawski urodził się w Częstochowie w 1887 r. pod 

zaborem rosyjskim. Studiował na wydziale mechanicznym politechniki w Nancy 

i w Wyższej Szkole Lotniczej w Paryżu. Po wybuchu I wojny światowej, nie 

                                                      
17

  AZG SWAP, syg. Box-52; list Wojciecha Albrychta do Leopolda Krzyżaka 

(adiutanta generalnego SWAP) z 21 stycznia 1963 r. 
18

  Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, teczka: Wojciech 

Albrycht, sygn. 15–02, W.70. Podanie o pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 

15 czerwca 1950 r. 
19

  AZG SWAP, syg. Box-52; List W. Albrychta do L. Krzyżaka z 13 czerwca 1964 r. 
20

  Tamże; niedatowany list W. Albrychta do Lucjusza Kajki – naczelnego komendanta 

SWAP. 
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chcąc służyć w wojsku carskim (a był oficerem rezerwy rosyjskiego 14 Pułku 

Huzarów Mittawskich) zrezygnował ze stopnia oficerskiego i jako szeregowiec 

wstąpił 2 sierpnia 1914 do Legionu Bajończyków (pododdziału piechoty Legii 

Cudzoziemskiej złożonego z polskich ochotników), w rzeczywistości zaledwie 

kompanii, która walczyła na froncie z Niemcami. Za szczególną odwagę w 

bitwie pod Sillery Szaniawski odznaczony został Croix de Guerre. Legion 

Bajończyków pod Arras i Suchez poniósł duże straty i w lipcu 1915 został 

rozwiązany. 

Po przejściu do życia cywilnego, Włodzimierz Szaniawski z dniem 

25.09.1915 zostaje naczelnym dyrektorem zakładów lotniczych Pellirin et Cie w 

Paryżu. Ponownie wstępuje do wojska w lipcu 1917 r., tym razem do Armii 

Polskiej pod dowództwem gen. Józefa Hallera, gdzie skierowany został do 

oficerskiej szkoły artylerii w Fontainbealu.  

W kwietniu 1919 r. wysłano go jako oficera Armii Błękitnej z pierwszą 

misją werbunkową do Ameryki, gdzie pracował jednocześnie jako wicedyrektor 

Polish-American Finance and Trading Co w Bostonie. 19 czerwca 1920 r. wrócił 

do kraju, by wziąć udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jako ochotnik wstąpił 

do lotnictwa wojskowego, służąc w nim do demobilizacji w 1922, po czym 

przechodzi do pracy w Ministerstwie Komunikacji Departamentu Lotnictwa 

Cywilnego. Był autorem wielu opracowań z dziedziny lotnictwa.  

W 1932 r. został wicekomisarzem rządu w Gdyni. Ten człowiek o 

niespożytej energii był również przewodniczącym rady nadzorczej Miejskiego 

Towarzystwa Komunikacyjnego, Towarzystwa Budowy Osiedli, członkiem 

Zarządu Głównego LOPP, komitetu Ligi Morskiej i Kolonialnej. Udzielał się 

także w Yacht Klubu Polski. 

Wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany, tak w czasie wojny, jak i w 

życiu cywilnym. Za męstwo, odwagę i bohaterstwo wykazane na polu walki 

odznaczony był orderem Krzyża Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, oraz 

francuskimi odznaczeniami: oficerską Legią Honorową, Croix de Guerre, Croix 

du Combattant, Medaille Militaire. Za działalność w Towarzystwie Przyjaźni 

Polsko-Francuskiej uhonorowany został francuską Legią Honorową z Palmami. 

Wyróżniony tez został polskim odznaczeniem cywilnym Złotym Krzyżem 

Zasługi. 

Po kapitulacji Gdyni 14 września 1939 Włodzimierz Szaniawski wzięty 

został jako gdyński zakładnik i zwolniony 20 września. Aresztowany ponownie 

24 września, tym razem przez Gestapo, doprowadzony został do Sammellager 

Grabau (Obóz Emigracyjny), następnie do Schiesstange w Gdańsku, skąd 

przewieziono go 11 listopada do Wejherowa i zamordowano w pobliskiej 

Piaśnicy
21

. 

                                                      
21

  Biogram Włodzimierza Szaniawskiego zamieszczony na stronie internetowej Urzędu 

Miasta w Gdyni, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pododdzia%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piechota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Legia_Cudzoziemska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Legia_Cudzoziemska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
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Los Włodzimierza Szaniawskiego podzielił również, aczkolwiek w 

innych okolicznościach, ks. dr Zygmunt Rydlewski ze Zgromadzenia Św. 

Ducha, b. ochotnik z Ameryki, kapelan w Armii Polskiej we Francji, tzw. Armii 

Błękitnej. 

Pochodził z Wielkopolski. Po święceniach kapłańskich i złożeniu ślubów 

zakonnych w 1893, jako misjonarz wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie 

dwa lata później zorganizował parafię Niepokalanego Serce Najświetszej Marii 

Panny w Pittsburghu, PA. Był proboszczem tej parafii w latach 1895–1898 i 

ponownie w latach 1914–1918. W 1918 r. wraz z innymi ochotnikami z okolic 

Pittsburgha wstąpił w szeregi Armii Polskiej we Francji, gdzie został kapelanem 

2 Dywizji oraz 4 Pułku Strzelców
22

. Z Armią Błękitną przyjechał do Polski w 

1919 r. Zimą 1920 r. jako dziekan przy dowództwie Frontu Pomorskiego 

towarzyszył gen. Józefowi Hallerowi w przejmowaniu Pomorza przez Polskę. 

Był świadkiem uroczystości zaślubin Polski z morzem w Pucku 20 lutego 1920 r. 

Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej
23

. 

Po zakończeniu działań wojennych w 1920 r. pozostał w Polsce na stałe. 

Osiedlił się w Bydgoszczy, gdzie zorganizował nową prowincję Zgromadzenia 

Ducha Św. i w oparciu o Związek Hallerczyków (stowarzyszenie kombatanckie 

w Polsce skupiające byłych żołnierzy gen. J. Hallera) otworzył i prowadził przy 

ul. Śniadeckich 53/54 internat dla sierot po poległych żołnierzach Armii 

Błękitnej. Placówka ta nosiła nazwę Dom Św. Józefa dla synów obrońców 

Ojczyzny im. gen. Józefa Hallera i funkcjonowała do czerwca 1932 r., kiedy to 

została zamknięta z powodu ciężkiej choroby ks. Rydlewskiego. Należy dodać, 

że twórca i wieloletni dyrektor tej placówki nagrodzony został w 1931 r. przez 

władze polskie Złotym Krzyżem Zasługi. 

Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę we wrześniu 1939 r. ks. 

Rydlewski został aresztowany 2 listopada w Puszczykówku, gdzie pracował jako 

superior i mistrz nowicjatu w domu zakonnym Zgromadzenia Ducha Świętego. 

Więziony był przez Niemców m.in. w Puszczykówku, Miejskiej Górce i Lubiniu. 

Zmarł 2 stycznia 1941 r. w klasztorze benedyktynów w Lubiniu, który został 

przekształcony przez hitlerowców na obóz internowania dla zakonników
24

. 

Były ochotnik z Ameryki, Tadeusz Samulski (działacz Związku 

Hallerczyków), który przed wojną prowadził w Warszawie aptekę, utrzymywał 

się także z tej pracy w czasie okupacji niemieckiej. Niestety, w czasie Powstania 

Warszawskiego w 1944 r. jego dom wraz apteką został zbombardowany i uległ 

                                                                                                                                    
[http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_27823.html?page=67&&arch=1], dostęp 7 

grudnia 2012. 
22

  J. Walter, Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce, Warszawa 2001, s. 277; 
23

  S. Błażejewski, J. Kutta, M. Romaniuk: Bydgoski Słownik Biograficzny. Tom V. 

Bydgoszcz 1998. , str. 104–105 
24

  S. Błażejewski, J. Kutta, M. Romaniuk: Bydgoski Słownik Biograficzny. Tom V. 

Bydgoszcz 1998, str. 104–105. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziekan_%28Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Front_Pomorski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Gda%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_RP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%9Blubiny_Polski_z_morzem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puck
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Duchacze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejska_G%C3%B3rka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C5%84_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C5%84_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
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zniszczeniu, zginęła też jego żona. Tadeusz Samulski z synem przeżyli 

powstanie, a po zakończeniu wojny wyjechali na Wybrzeże i osiedlili się w 

Gdyni, gdzie senior Samulski znalazł pracę w miejscowym oddziale Polskiego 

Czerwonego Krzyża
25

.  

W Powstaniu Warszawskim w 1944 r. zginął były ochotnik z Ameryki 

Jan Paśniewski, który w latach 1923–1926 był zarządcą majątku rolnego w 

Kuligach należącego do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. 

W wyniku działań wojennych cały swój majątek stracił również kpt. 

Józef Sierociński – były komendant Szkoły Podchorążych Związku Sokolstwa 

Polskiego w Cambridge Springs, PA w 1917 r., oficer Armii Polskiej we Francji 

w latach 1918–1919. Pisał o tym po wojnie w swoim liście do kwatery głównej 

SWAP w Nowym Joku: 

 

Wojna pozbawiła nas domu, oszczędności, absolutnie wszystkiego. W 

Warszawie na miejscu naszego domu jest kupa gruzu; na wsi, gdzie mieliśmy 

dużą posiadłość, też nam nic nie ocalało. Jesteśmy doszczętnie zrujnowani, już 

nie młodzi, wyczerpani wojennymi przeżyciami, chorzy. Z ludzi zamożnych, 

niezależnych materialnie, staliśmy się biedakami bez dachu nad głową. Nie 

mamy poprostu nic. Ani ubrania, ani obuwia, ani bielizny, ani pościeli, ani 

własnego kąta, ani pieniędzy
26

. 

 

Inny były ochotnik z Ameryki, Franciszek Kłusek, był osadnikiem na 

Kresach Wschodnich. Gospodarował na swoim gospodarstwie w osadzie 

Bajonówka, pow. Równe. W styczniu 1940 r. z dwoma synami zdołał przedostać 

się na Podkarpacie pod okupację niemiecką. Zamieszkali we wsi Jaźwin koło 

Dębicy u siostry jego żony, która pozostała z trójką dzieci w Równem na 

Wołyniu. Franciszek Kłusek działał od początku w Związku Walki Zbrojnej a 

później w Armii Krajowej
27

.  

Pierwszy redaktor „Weterana” (organu prasowego SWAP) Czesław 

Żuławski, który przed wojna powrócił na stałe do Polski i osiadł na kawałku 

ziemi kupionym w okolicach Bochni k/Krakowa tak wspominał w 1948 r. 

hitlerowską okupację: 

 

Ja siedzę na małym kawalątku ziemi, więc przynajmniej nie 

potrzebowałem wędrować z papierkiem „Richtung Heimat” w ręku po kraju, 

szukając kąta jak tylu innych kolegów, wygnanych z zachodnich części naszego 

kraju. A przecież i u mnie była sroga bieda, drewniane buty, zdarta bielizna, 

                                                      
25

  Listy od naszych kolegów w Polsce, [w:] „Weteran”, New York City, lipiec 1948, s 1. 
26

  AZG SWAP, syg. Box-52; List J. Sierocińskiego do ZG SWAP w Nowym Jorku z 

7.VII.1946 r. 
27

  J. Kłusek, Za mało żeby żyć za dużo żeby umrzeć, Poznań 1990, s. 163. 
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rozpadające się ubranie, czarny, kwaśny chleb, postne grule, itd. Koledzy, którzy 

siedzieli u obcych ludzi byli jeszcze w gorszem położeniu, oczekując chyba 

Bożego zmiłowania 
28

. 

 

Były ochotnik z Ameryki Feliks Baskiewicz, w liście do ZG SWAP w 

Nowym Jorku w 1948 r. bardzo zdawkowo opisał swoje i swojej rodziny 

wojenne losy: 

 

…od 1939 przebywałem w niewoli niemieckiej do r. 1945, a po powrocie do 

domu nic nie zastałem. Żonę z pięciorgiem dzieci Niemcy wyrzucili na bruk, 

pozostawiając ją zupełnie bez środków do życia, córkę zaś wywieźli do lagru
29

. 

 

Nie mniej łaskawy okazał się los „amerykańskich” weteranów, którym 

przyszło żyć pod okupacją sowiecką.  

 

Pod okupacją sowiecką 

 

Po niespodziewanej agresji Związku Sowieckiego na Polskę w dniu 17 

września 1939 r., która była ciosem w plecy dla walczących z przeważającymi 

siłami niemieckimi wojsk polskiego, wielu byłych ochotników z Ameryki 

znalazło się pod okupacją sowiecką. Niektórzy próbowali wydostać się 

okupowanych terenów by dalej walczyć o wolność Polski. Jeden z nich, 

Stanisław Pałaszewski – b. prezes Chorągwi Pomorskiej Związku Hallerczyków, 

postanowił przedostać się do Francji. Podczas przekraczania „zielonej granicy” 

został raniony przez sowieckich pograniczników. Zmarł ponoć w Rumunii w 

wyniku zakażenia rany. O losach Pałaszewskiego pisał Wojciech Albrycht w 

liście do Leopolda Krzyżaka – adiutanta generalnego SWAP: 

 

Piszesz o Pałaszewskim, moim dobrym przyjacielu. Byliśmy razem na 

kursie w r. 1914 w Cambridge [Springs, PA], następnie w Bydgoszczy, wiele lat 

razem. Pożegnalismy się we wrześniu 1939 r. w Warszawie, po kapitulacji. On 

mnie ciągnął na Rumunię a ja go na Podkarpacie i na Słowację. Nie 

pogodziliśmy się [tj. nie doszliśmy do porozumienia] i każdy poszedł swoją 

drogą. Ja doszedłem na Podkarpacie i tu mając już przepustkę na Słowację, 

zaróciłem i pozostałem w Galicji, on szedł na Rumunię i przepadł. Słyszałem, że 

został ranny i dostał zakażenia i zmarł w Rumunii
30

.  

 

                                                      
28

 Listy od naszych kolegów w Polsce, [w:] „Weteran”, New York City, czerwiec 1948, s 

4. 
29

 Listy z podziękowaniem od naszych kolegów w Polsce, [w:] „Weteran”, luty 1949, s. 3. 
30

 Archiwum ZG SWAP w Nowym Jorku, syg. Box-52; list W. Albrychta do L. Krzyżaka 

z 8 lutego 1963 r. 
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Tragiczny okazał się los b. ochotników z Ameryki, którzy jako 

oficerowie Wojska Polskiego dostali się do niewoli sowieckiej. Przeważnie byli 

to oficerowie zawodowi oraz oficerowie rezerwy, których zmobilizowano do 

wojska w sierpniu 1939 r. tuż przed wybuchem wojny. Niestety, podzielili oni 

los kilkunastu tysięcy polskich oficerów, którzy trafili do specjalnych obozów 

NKWD dla jeńców wojennych w Kozielsku, Charkowie i Ostaszkowie. Na 

rozkaz Stalina z dnia 5 marca 1940 r., poparty przez trzon Biura Politycznego 

KC WKP(b), zostali oni wymordowani w miesiącach kwiecień – maj 1940 r. 

Była to jedna z największych masowych zbrodni w czasie II wojny światowej, 

zbrodni, która spełnia wszystkie kryteria definicji ludobójstwa
31

.  

 

W Katyniu zginęli następujący ochotnicy z Ameryki: mjr. Sylwester 

Drączkowski, Stanisław Łączkowski, por. Antoni Wiącek i por. Wójcik
32

. 

Sylwestra Drączkowskiego i Antoniego Wiącka tak wspominał Stanisław 

Bobrowski, członek Placówki 114 SWAP w Toronto, ONT: 

 

Trudno uwierzyć, że por. Wiącek Antoni i mjr. Drączkowski Sylwester 

są w mogile zbiorowej w Katyniu. 

Ten por. Wiącek, który w bitwie pod Zamościem [podczas wojny polsko-

bolszewickiej 1920 r.], ranny z przestrzeloną piersią, nie daje się odnieść od 

swojej 5-ej kompanii Aż kochający go żołnierze zdobyli karabin maszynowy, 

którego strzałem był ranny. Ten wielki romantyk pozostał po wojnie w Korcu [na 

Wołyniu], na strażnicy sławy bojowej was ochotników amerykańskich i może za 

to tylko tak tragiczny los go spotkał. 

A Sylwester Drączkowski, toż to była dusza 3-go pułku. Był on żywą 

historią dziejów wojennych 3-go pułku i całej 1-ej dywizji [Armii Błękitnej]. I 

jego kości w mogile katyńskiej
33

.  

  

Jeńcem w obozie w Starobielsku był major Wincenty Skarżyński. O 

jego pobycie w tym obozie wspominał por. rez. Bronisław Młynarski: 

 

W obozie przebywał major Skarżyński z czternastoletnim synem, 

obywatelem USA (gdzie się urodził). Major stale pisał petycje o uwolnienie 

syna. Pewnego dnia przyszedł z wiadomością, że następnego dnia przybędzie do 

obozu ambasador USA, do którego jeńcy piszą właśnie petycje. Trzeba je 

przetłumaczyć i za wszelką cenę wręczyć jemu i osobom z jego otoczenia. 

Oczywiście ani ambasador, ani Czerwony Krzyż nie przyjechał. Syn 

                                                      
31

  W. Materski, Mord katyński.Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy, Warszawa 2010, s. 

11. 
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  „Weteran”, New York, czerwiec 1948, s. 3; oraz styczeń 1949, s. 12 
33

  S. Bobrowski, Do Kolegów z Placówki SWAP w Polsce, [w:] „Weteran”, New York, 
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Skarżyńskiego wyszedł z obozu w jednej z ostatnich partii szeregowych. Ojciec 

był z tego powodu prawie obłąkany, nadal pisał podania, Aż wezwali go „z 

rzeczami”. Po kilku dniach ciężkich przesłuchań 12 jeńców podejrzanych o 

przygotowywanie petycji wpakowano do karceru (budynek M) o chlebie i 

wodzie, zaś kilku wyprowadzono za bramę (ich los jest nieznany)
34

. 

 

Nazwisko porucznika (a nie majora, jak podaje Bronisław Młynarski) 

Wincentego Skarżyńskiego widnieje również w wykazie polskich jeńców 

zmarłych w obozie starobielskim, opracowanym przez charkowskie KGB, 

otrzymanym przez stronę polską w 1991 r. Rekord ten wygląda następująco: 

 

Skarżyński Wincenty Władysławowicz  

Data urodzenia:  1888 r. 

Narodowość:  Polak 

ziemianin, właściciel ziemski 

Stopień wojskowy: porucznik 

Przebywał:  starobielski obóz NKWD – do 06.04.40 r. 

Przyczyna:  umarł 
35

 

 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Wincenty Skarżyński został 

zamordowany w jakimś nieznanym miejscu przez NKWD, czy też zmarł 

śmiercią naturalną w obozie w Starobielsku. 

Inny dawny ochotnik z Ameryki, kpt Franciszek Górecki (kawaler 

orderu Virtuti Militari 5 kl. Nr 2603) jako oficer zawodowy walczył w szeregach 

43 pp. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na wschodnie tereny Polski, 

aresztowany przez NKWD rejonu dubieńskiego i osadzony w więzieniu w 

Równem na Wołyniu, skąd 28 marca 1940 przewieziony został do Kijowa i tam 

prawdopodobnie zamordowany wiosną 1940 r.
36

. 

W obozie w Ostaszkowie uwięziony został podkomisarz Policji 

Państwowej Wacław Zarzecki b. ochotnik z Ameryki do Armii Błękitnej we 

Francji, który w 1917 r. ukończył kanadyjską szkołę oficerską w Camp Borden, 

Ontario. Wiosną 1919 r. przyjechał z Francji do Polski z Armią Błękitną, w 

której służył od 31 marca 1918 r. Po włączeniu Armii Błękitnej w struktury 

krajowego Wojska Polskiego, służył w szeregach 44 pp. do 19 października 1922 

r., kiedy to został przeniesiony do rezerwy w randze porucznika. Już 15 listopada 

1922 r. rozpoczął służbę w Policji Państwowej. W latach 1932–1937 pracował w 

województwie poznańskim. Od 1938 r. służył w Bydgoszczy. Wybuch II wojny 

                                                      
34

  W niewoli sowieckiej – por. rez. B. Młynarski (streszczenie), [w:] Ewa Gruner-

Żarnoch, Starobielsk w oczach ocalałych jeńców, Warszawa 2008, s. 149. 
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  E. Gruner-Żarnoch, Starobielsk w oczach ocalałych jeńców, Warszawa 2008, s. 58. 
36

  K. Banaszek, W. K. Roman, Z. Sawicki, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w 

mogiłach katyńskich, Warszawa 2000, s. 88. 
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światowej zastał go na stanowisku komendanta powiatowego Policji 

Państwowej. Ewakuując się z oddziałami policji na wschód, dostał się do niewoli 

sowieckiej i jesienią 1939 r. osadzony zostaje w obozie Ostaszków, położonym 

na wyspie jeziora Seliger. Wiosną 1940 przewieziony został do Kalinina 

(obecnie Twer) i tam zamordowany w piwnicach miejscowej siedziby NKWD, 

po czym pochowany w dołach śmierci w Miednoje
37

. 

Zdecydowana większość podoficerów i szeregowców, którzy we 

wrześniu 1939 r. dostali się do niewoli sowieckiej, trafiła do obozów jenieckich 

w głębi Związku Sowieckiego, gdzie byli wykorzystywani do katorżniczej 

pracy
38

. Inni przeszli przez więzienia i łagry. Jednym z takich żołnierzy był 

dawny ochotnik z Ameryki, Paweł Hereta – b. żołnierz 18 Dywizji Piechoty, 

uczestnik wyprawy na Kijów w 1920 r., odznaczony dwukrotnie Krzyżem 

Walecznych i Krzyżem Niepodległości. Po demobilizacji w 1920 r. nie powrócił 

do Ameryki ze względu na chorą matkę. Pozostał w Polsce, mieszkał w 

Baranowiczach na Polesiu, tam też założył rodzinę. O swoich przejściach po 

wybuchu wojny w 1939 r. tak pisał: 

 

Do 1939 r. pracowałem i z pracy utrzymywałem żonę i troje dzieci. Gdy 

wybuchła wojna zostałem powołany jako rezerwa. Dostałem się do niewoli 

sowieckiej, później zabrano mnie do więzienia gdzie przeszedłem całą gehennę 

co jest nie do opisania. Później zwolniony wstąpiłem do Armii Polskiej, która 

tworzyła się w Rosji. Dalsze etapy to: Iran, Irak, Palestyna, Egipt i cała kampania 

we Włoszech aż do końca wojny, ostatni etap Anglia. W 1949 r. dnia 13 marca 

zachorowałem na serce i dwa lata leżałem w szpitalu. Mam 58 lat, jestem 

całkowicie niezdolny do pracy, jest mi ciężko otrzymuję 5 szylingów 

tygodniowo, zasobów żadnych nie posiadam, oszczędności jakie miałem z 

wojska, trochę gotówki odesłałem rodzinie do Polski, która była wywieziona 

przez NKWD w głąb Rosji a powróciła do Polski w 1947 r. w nędzy, goła i bosa. 

Obecnie jestem w obozie starców [w Anglii] na utrzymaniu społecznym
39

.  

  

Wielu dawnych ochotników z Ameryki było osadnikami wojskowymi na 

Kresach Wschodnich, głównie na Wołyniu. Po zajęciu tych obszarów przez 

wojska sowieckie stali się w terminologii NKWD – „wrogim i niebezpiecznym 

elementem”. Spotykały ich wysiedlenia, aresztowania, więzienia oraz deportacje 

w głąb ZSRR. Ich gospodarstwa (dorobek kilkunastoletniej, niezwykle ciężkiej 

pracy) zostały rozkradzione. Opisuje to w swoich wspomnieniach Julia Kłusek, 
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  J. Walter, Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce. Zbiór dokumentów i 
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której mąż b. ochotnik z Ameryki, Franciszek Kłusek był osadnikiem 

wojskowym w osadzie Bojonówka, gmina Tuczyn, powiat Równe. Akurat w tym 

powiecie, w odróżnieniu od innych rejonów, po nastaniu władzy sowieckiej 

polskich osadników wysiedlono z ich gospodarstw jesienią 1939. Większość 

wysiedlonych przeniosła się wówczas do Równego
40

. 

 

Wszyscy wyczuwali, że stanie się coś niedobrego. I tak zastał nas 17 

października. W tym pamiętnym dniu rano, o godzinie 6, zanim jeszcze 

zdążyliśmy wyjść na podwórze, rozległo się ostre walenie w drzwi. Było jeszcze 

ciemno. Wystraszeni oboje z mężem wyszliśmy przed dom. Stało tam dwóch 

Ukrainców z czerwonymi opaskami na rękawach i uzbrojonych w karabiny. 

Nakazali nam wynieść się z naszego domu najpóźniej do godziny 12. Kto po tej 

godzinie będzie się znajdował jeszcze w obrębie gospodarstwa, zostanie na 

podwórzu rozstrzelany. Zapytaliśmy ich, gdzie mamy iść? Odpowiedzieli, że 

dokąd chcemy. Od tej chwili nic już tu nie było nasze. /…/ Poszłam z mężem 

jeszcze najpierw do obrządku: karmić konie, świnie, kury, doic krowy – jakby do 

nas nie dotarła jeszcze ta straszna prawda. Dopiero potem zaczęliśmy się zbierać. 

Ale co brać? Dokąd iść? Rozpadał się deszcz jakby samo niebo rozpłakało się 

nad naszym losem. Na całym podwórzu pełno Ukraińców, już się nie mogą 

doczekać, kiedy wreszcie oni dorwą się do naszego dziewiętnastoletniego, w tak 

krwawym trudzie gromadzonego dorobku. 

Zaczęliśmy pakować do worków pierzyny, poduszki i kołdry, żeby nas 

siedmioro miało pod czym spać. Ubrań zbyt wiele nie było, bo dotychczas 

wszystkie pieniadze szły w gospodarstwo. /…/ Nikt nie pamiętał o chlebie. Nie 

wzięliśmy nic do jedzenia, a do Równego było 15 kilometrów. 

Wyszlismy z tymi workami na podwórko, a wtedy Ukraińcy zebrani 

przed domem jak dzicy runęli do środka, drzwiami i oknami – przez roztrzaskane 

szyby – ze wszystkich stron. Zdzierali firany z okien, kilimy ze ścian, wynosili 

garnki, nawet wazony z kwiatami, wyrywali sobie wszystko z rąk i szarpali się 

miedzy sobą jak opętani
41

. 

 

Franciszek Kłusek w styczniu 1940 r. z dwoma synami wyjechał do 

Białegostoku, skąd zdołał przedostać się na tereny polskie okupowane przez 

Niemcy. Dzięki temu uniknął aresztowania i wywózki w głąb ZSRR. Niestety, 

los ten spotkał jego żonę i pozostałe dzieci, które 10 lutego 1940 r. zostały 

aresztowane w Równem i deportowane do posiołka Południewica w obłasti 

Gorki, około tysiąca kilometrów na wschód od Moskwy.  
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W październiku 1940 r. wszystkich Polaków z tego posiołka wywieziono 

na północ do obozu pracy w okolicach jezioła Onega, gdzie pracowali przy 

wyrębie lasu. We wrześniu 1941 r. wszyscy Polacy pracujący w tym łagrze 

uzyskali wolność i wyruszyli w podróż do miejsc, gdzie formowała się Armia 

Polska pod dowództwem generała Władysława Andersa. Dwoje jej najstarszych 

dzieci, syn Czesław i córka Irena, zostały przyjęte do wojska. Niestety, Irena 

zmarła 23 czerwca 1942 r. w szpitalu w Guzarze. Julia Kłusek przebywając na 

południu Związku Sowieckiego ciężko zachorowała, jednak zgodziła się aby jej 

jedyne dziecko z którym tam była, córka Zosia, wyjechała z transportem 

ewakuującego się do Persji wojska polskiego. Zosia z Persji przewieziona została 

z grupą polskiej ludności cywilnej do Afryki, trafiła do Kenii do internatu Sióstr 

Nazaretanek w Rongai, a później do sierocińca w osiedlu Masindi w Ugandzie. 

Syn Czesław służył w 5 Dywizji Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a później w 2 

Korpusie Polskim. Za walki pod Monte Cassino został odznaczony Krzyżem 

Walecznych, a za walki pod Anconą Orderem Virtuti Militari V-klasy, zginął 

pod Pesaro 26 sierpnia 1944 r.
42

.  

Julia Kłusek przeżyła, wydostała się ze Związku Sowieckiego w 1942 r. i 

przez Persję, Irak, Turcję i Syrię trafiła w 1944 r. do Libanu. Tam przez 

Czerwony Krzyż dowiedziała się, że jej mąż Franciszek Kłusek i dwaj synowie 

Henryk i Sylwester mieszkają we wsi Jaźwiny, poczta Czarna, pow. Dębica na 

terenie okupacji niemieckiej. Po zakończeniu wojny Julii Kłusek udało się 

sprowadzić z Afryki do Libanu swoją córkę Zosię i w 1947 r. po długich 

perypetiach powróciła do Polski, gdzie połączyła się mężem i synami. Osiedlili 

się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w Strzelinku k/ Słupska na Pomorzu
43

. 

Losy osadników wojskowych z osady Bajonówka ukazane przez Julię 

Kłusek potwierdza w swojej pisemnej relacji inny osadnik z tej osady, Roman 

Walczak: 

 

W miesiąc po wkroczeniu wojsk sowieckich usunięto nas z osad, 

zabroniono nam zabrać inwentarz oraz rzeczy. NKWD poczatkowo odnosiło się 

grzecznie a później robiono zebrania na których mówili aby osadników 

wojskowych zemleć na makę i przesiać przez gęste sito. Urzędników stopniowo 

usuwano z pracy a później wywozono nocami w niewiadomym kierunku. Policję 

aresztowano i wywożono, taki pozostał, który w więzieniu osłabł z głodu, 

zwalniano go do domu. Z urzędników dopuszczono do władzy Ukraińców, 

Białorusinów komunistów. Po usunięciu mnie z osady mieszkałem w Równem 

od 15.XI do 10.II.1940 r. kiedy to wywieziono mnie z rodziną na północ do 

Gorkowskiej obłasti. Wieziono nas 14 dni o głodzie i mrozie, dawano raz 

dziennie jeść i nie wypuszczano z wagonów, rodzice i dzieci krzyczeli, prosili o 
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jedzenie i wodę. Na wyżywienie trudno było zarobić, najwyżej 4 ruble dziennie, 

sprzedano ostatnie ubrania na wyżywienie, tak, iż z głodu ludzie marli. Posiołek 

liczył około 2000 ludzi, było po 10 pogrzebów dziennie
44

. 

 

Inaczej potoczyły się losy osadnika Franciszka Polewskiego (b. 

ochotnika z Ameryki) z osady Hallerowo (poczta Tuczyn, pow. Równe), który z 

całą rodziną oraz innymi osadnikami z tej osady deportowany został 10 lutego 

1940 do archangielskiej obłasti i osadzony w posiołku Komarticha, skąd po tzw. 

amnestii w 1941 r. dotarł z rodziną do armii gen. Andersa i z nią wydostali się na 

wolność. F. Polewski przeszedł cały szlak II Korpusu Polskiego, natomiast jego 

rodzina pozostałe lata wojny spędziła w obozie dla polskich uchodźców 

cywilnych w Tengeru we Wschodniej Afryce. Po wojnie rodzina połączyła się 

ponownie w Wielkiej Brytanii, skąd w 1949 wyemigrowała do Kanady
45

.  

O stratach jakie ponieśli w czasie wojny weterani – b. ochotnicy z 

Ameryki świadczą następujące liczby, np. działające w Bydgoszczy Koło 

Weteranów Armii Polskiej z Ameryki (od lutego 1939 r. Placówka Nr 130 

SWAP w Polsce) liczyło tuż przed wybuchem wojny 380 członków, a wojnę 

przeżyło około 300 (dane niepełne) Z zarządu Koła zamordowanych zostało 

podczas okupacji dwóch członków: Józef Czuba i Idzi Czachla. W Powstaniu 

Warszawskim w 1944 r. zginął trzeci członek zarządu Koła Jan Paśniewski.
46

 

Wojciecha Albrycht tak zwięźle podsumował straty jakie w czasie okupacji 

niemieckiej ponieśli b. ochotnicy z Ameryki: 

  

Podczas okupacji hitlerowcy polowali na nas i bez sądu mordowano. Tak 

padło 52
47

.  

 

Niestety, Albrycht nie podaje imiennego wykazu tych, którzy zginęli. 

Nic też nie wspomina o stratach, jakie ponieśli b. ochotnicy z Ameryki z rąk 

okupanta sowieckiego. Należy jednak zauważyć, że obaj okupanci, tj. niemiecki i 

sowiecki, z taką samą bezwzględnością odnosili się do b. polskich ochotników z 

Ameryki, uważając ich za element wrogi i niebezpieczny dla interesów III 

Rzeszy Niemieckiej, jak i dla Związku Sowieckiego. 
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47

  AZG SWAP, syg. Box-52; list Wojciecha Albrychta do Leopolda Krzyżaka 

(adiutanta generalnego SWAP) z 21stycznia 1963 r. 
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Autor opisuje dzieje Polaków i ich potomków, którzy przybyli po 1918 r. z 

Ameryki do odrodzonego państwa polskiego. Omawia represje, którym zostali 

poddani podczas drugiej wojny światowej, zarówno ze strony Niemców, jak i 

Związku Radzieckiego. 

 

 

Summary: 

 

The author describes the history of the Poles and their descendants who arrived 

after 1918 from America to the reborn Polish state. He discusses the repression to 

which they were subjected during the Second World War, both from the 

Germans and the Soviet Union. 
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Венцислав Чаков 

 

 

СЪДБАТА НА ПОЛСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В БАЛЧИК 1939–1940 

 

 

Септември 1939 г. Полша е прегазена от хитлеристките войски за 

две седмици, а когато, на 17 септември, е нападната в гръб и от съветската 

армия, страната капитулира и престава да съществува като държава. Дни 

преди да настъпи края, започва и масовата евакуация към Унгария и 

Румъния.  

Емигрантската вълна залива цяла Румъния. От 17 септември тук се 

прехвърля полското правителство и президент, както и много военни и 

цивилни. Тук е прехвърлен и полския златен резерв, като една част е 

изпратена във Франция, а другата е депозирана в Букурещ до края на 

войната. Междувременно е подписано споразумение между румънското и 

задграничното полско правителство за финансиране на евакуираните 

именно с тези полски авоари. Издръжката на всеки поляк възлиза на 30 хил. 

леи месечно за възрастен и 1500 за непълнолетен, което отговаря на 

тогавашната средна заплата на длъжностно лице в Румъния. Официално в 

Кралство Румъния намират убежище 50 хил. души, включително 30 хил. 

военни интернирани в 20 лагера. Цивилното население е прието радушно от 

румънците и е настанено в домовете им. Всеки получава лична карта с 

надпис „Полски бежанец”. В страната са отворени техни училища. До края 

на септември в Румъния са създадени и няколко комитета за подпомагане 

на евакуираните и пострадалите от войната. След като получават 

информация за създаване на полски части във Франция, интернираните 

военни започват веднага масови бягства от лагерите, за което румънците си 

затварят очите – те разбират тяхната трагедия и симпатизират на стремежа 

им да продължат борбата срещу окупатора. Много от бегълците се укриват 

в полското посолство в Букурещ, където биват снабдени с цивилни дрехи и 

им издават фалшиви паспорти. Това продължава от края на септември до 

ноември 1939 г., когато посолството е официално закрито. Оттам те са 

насочвани към пристанищата Констанца, където има полско консулство и 

към Балчик. Последното е предпочитано, макар и много по-малко, но затова 

пък няма немски агенти, което би довело и до дипломатически 

неприятности. Така двете пристанища са отправна точка на хиляди поляци 

към Бейрут в Ливан, Ла Валета в Малта и Кипър, а оттам към Франция. 

Така са спасени няколко хиляди военни, които по-късно се вливат в 

полските военни формирования на Запад и Изток и продължават борбата. 

След разгрома на Франция оцелелите полски части са прехвърлени на 

Албиона, където от юли до края на 1940 г. се води т. нар. Битка за Англия. 
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Предимство имат авиаторите и специалистите от военновъздушните сили. 

Така поляците са най-многобройните чуждестранни пилоти в тази 

въздушна битка – 151. 

В тази тревожна есен Балчик , както и цяла Южна Добруджа, е част 

от Кралство Румъния. Полската имигрантска вълна не отминава спокойното 

ни градче, което по това време се е оформило като китно курортно селище 

на румънския елит. Първите техни групи идват тук в началото на октомври 

1939 г. и постепенно целия град се напълва с тях. Дотогава поляци са 

идвали в Балчик, но това са били малцина и то по-богати дошли да почиват, 

или на гости у техни румънски приятели. Докато при идването на първите 

бегълци, балчиклии изпитват към тях само любопитство, постепенно 

разбират, че тези хора, които търсят квартира, са от полза за не толкова 

доброто финансово състояние на много семейства. Така местните жители 

вече чакат на опашка, за да вземат наематели за по няколко месеца. 

Уговорката е 20 леи за люшка /легло/ и херба / чай / на ден. На всички 

местни прави впечатление културното им държание. Съвременникът на 

описаните събития, Иван Мичев, си спомня: “Поляците бяха аристократите 

сред славянството , те бяха бохеми по душа. Имаше ги в цяла Добружда”. 

Друг съвременник, Николай Гунчев, допълва: „Повечето бяха мъже, 

офицери – интелигентни хора. Бяха загубили всичко – родина, някой 

семейства, други близки, трети приятели. Мъката си личеше в очите им, но 

се държаха прилично”. Да, навярно мнозина нашенци правят аналогия 

между техните страдания, с тези на българите в окупирана Добруджа. И 

макар да има разлика между едните славяни, избрали пътя на изгнанието, и 

другите - останали под чуждо владичество – всеки разбира сходните съдби 

на двата братски народа. Имигрантите търсят контакт с местните хора. 

Бързо се сприятеляват с хазяите си. Учат ги на полски песни и маршове, а 

самите те заучават български език. Семейството на Марийка Консулова, 

също дава квартири на поляци, а самата тя , тогава на 20 години, е ухажвана 

от младия Тадеуш, който се обръща към нея гальовно с „пани Марушинка”. 

От тях тя научава говоримо и писмено полския език. Вероятно причина за 

по-лесния контакт е факта, че знае и руски. Тя пише писмата на един от 

квартирантите, вероятно летец, който чрез Червения кръст търси съпругата 

и детето си, с които се разделя в навечерието на войната. При заминаването 

си той и оставя като подарък парашута си, от който тя си ушива красива 

копринена рокля. Славка Чакова споделя, че до тогава тяхното семейство не 

можело да си позволи на Рождество Христово коледна елха, а такава 

донасят и украсяват квартируващите у тях поляци, които правят и подаръци 

на хазяите си за светлия християнски празник. Поляците организират клуб 

за тихи игри / до тогавашния хотел „Ревиера” /, където се играе шах, табла, 

карти и др. Редовно се получава печатания в Букурещ техен вестник 

„Куриер полски”. Два пъти седмично в клуба се организират сбирки с 
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импровизирани концерти, декламации и др. творчески изяви, като на тях са 

канени и българските хазяи. Повечето бежанци се хранят по ресторанти и 

кръчми. Впечатление на местните прави факта, че те пият много и често 

един или друг от тях осъмват в кръчмите. Някои техни момчета започват да 

дружат с местни момичета , но за плътски удоволствия използват само 

услугите на местни жрици на любовта от тогавашния „Синджирли ха”. 

Имигрантите съставят и свой отбор по футбол и волейбол, като правят 

често срещи с балчишките спортисти. Атракция за жителите на града са и 

католическите служби на открито, които се провеждат на площада, където 

сега е ресторант „Морско око”. 

Мнозина с честен труд заработват цяло състояние от неочакваните 

„гости”. Това са хотелиери и ханджии, собственици на кафенета и пивници, 

но не на последно място и местния фотограф – гъркът Евротаки 

Авгениридис, който често получава спешни поръчки, а именно да направи 

снимки за легитимации на новопристигнали поляци. Самият той се хвали, 

че от една подобна поръчка спечелва колкото за цяла година.  

Но зад тази привидна идилия кипи трескава дейност по 

организирането и изпращането на малки и по-големи групи от военни към 

задграничните центрове, набиращи полски доброволци. Работата не 

престава от идването на първите поляци тук, но се засилва особено през 

октомври и ноември 1939 г. Балчиклии знаят, че имигрантите тръгват оттук 

с кораби към Турция, но крайната им цел е още по-наюг, което остава в 

тайна за любопитните хазяи. Транспортирането става с два гръцки кораба – 

„Aghios Niкolaоs” / „Св. Николай” /, и „Patris”, които правят по няколко 

курса през месеците октомври, ноември и декември 1939 г. Любопитно е, че 

първият, преди това, е пренасял овце до Бейрут, но за извозването на 

поляците е преустроен на пътнически. Вторият пътува до Малта. Оттам с 

френски пътнически кораби се продължава за Франция. Едни чакат в 

Балчик дни и седмици, а други месеци, докато се сформира група, като 

първи поемат пътя на юг пилотите и кадетите от авиационните училища, 

след тях и другите офицери и военни специалисти. Иван Мичев допълва 

картината, разказвайки за някои хитрини при „издаването” на документите 

им за самоличност: „На легитимациите им бе ударен печат за изходна виза. 

През деня пътуваха легалните, а през нощта – нелегалните. Имахме и ние 

четирима квартиранти – все млади момчета на по 20-25 години - Чеслав, 

Вацлав, Владимир и още един, чийто име не мога да си спомня. Чеслав и 

Вацлав бяха пилоти. Понеже те имаха такъв печат, а другите двама – не, 

прибягнаха до една хитрина, за което разбрах по-късно. С картоф вземат 

негатив от оригиналния печат и го нанасят върху нужното място на празния 

паспорт. Оставиха си куфарчетата и казаха, че ако минат успешно 

проверката, те да останат за нас. Ние като повечето хазяи, изпратихме 

квартирантите си до пристанището. Всичко мина успешно, така и багажа 
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им остана за нас. В най-големия намерихме сив шинел на един от пилотите, 

който майка ми преправи на шуба, която носих дълги години”. Постепенно 

идва ред и на останалите. Мнозина местни си спомнят, че когато поляците 

отпътуват, от кораба или от кея изсипват останалите им румънски леи в 

морето – те вече не им трябват, а и нямат стойност за тях. Основната част 

си заминава към началото на пролетта на 1940 г., но има и закъснели. Има 

спомени, че малка групичка поляци са сред посрещачите на 

освободителните български войски на 21 септември 1940 г., дори ги 

приветстват с бяло-червеното си национално знаме. Двама от тях остават и 

до по-късно, хващайки се на работа при дърводелците тук. 

След присъединяването на Южна Добруджа към България има 

епизодични случаи на преминаване на закъснели групи поляци през Балчик. 

Използвани са старите канали и връзки, като новите български власти тук 

също симпатизират на полската кауза и се включват тайно в превеждането 

на групите. 

Десетилетия по-късно става известно, че към края на 1940 г. е 

проведена и тайна акция от служителите на полската легация в София, 

подпомогнати от техни приятели в Балчик. Касиерът на взаимно-

спомагателната каса на полските колонии в България, Владислав 

Зембжуйски има за задача да прехвърли закъсняла група полски летци в 

Турция. Идва тук и подготвя условията за тайното им натоварване на нает 

кораб. Зембуйски се уговаря с началника на пристанището , когото познава, 

натоварването да стане навътре в залива, за да се запази в тайна акцията, 

тъй като България е вече твърде благосклонно настроена към Германия. С 

предварително приготвени лодки, пилотите се прехвърлят на кораба. Така 

са спасени 80 летци, които достигат успешно до Турция, а оттам се 

прехвърлят в полските въздушни части в Англия. За коледните празници на 

1939 и 1940 г. много от тези емигранти изпращат картички и писма на 

своите бивши хазяи. Кой от Франция, кой от Англия или Палестина, но 

всички запазили добри спомени от града ни. Така приключва една страница 

от историята на Балчик, за която все по-малко хора знаят и помнят. Ние 

обаче можем да се гордеем, че макар и за кратко време тук пребивават едни 

от най-известните полски асове на Втората световна война, като Виктор 

Урбан, Станислав Скалски, Владислав Гладих, Ян Зумбах, Вацлав Крол и 

др. Малцина знаят, че те стават такива, именно защото успяват да се спасят 

от Полша през 1939 г., но за да достигнат до Англия, където стават герои, 

бранейки английското небе, пътят им към славата минава и през Балчик. 

Вероятно никой не е предполагал, че само три десетилетия по-късно 

града ни ще е сред най-посещаваните места от полските туристи в 

България. Не са редки случаите, когато пред възрастните балчиклии се 

появят побелели поляци, които търсят къщите, където са били на квартира, 

а и старите си хазяи от далечните 1939–1940 г. Ето спомените на един от 
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тях: „Бил съм много малък, на 7-8 години, когато за първи път бях тук. 

Бягахме от немците, които окупираха моята родина. Съдбата ни хвърли в 

това градче, където изкарахме половин година. Нямам много спомени от 

това време, но и досега са пред очите ми морето, което тогава видях за 

първи път, малкото кейче, от което заминавахме с майка и татко оттук. 

Спомням си също и многото плодове. Тогава за първи път видях смокини, 

дюли и други такива дървета, които ги няма у нас. Оттам насетне съм идвал 

много пъти тук. Знайте, че поляците много обичат Балчик”. 
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Daniel Kiper 

  

 

Stan i potrzeby badań nad prasą Polonii amerykańskiej przełomu 

XIX i XX wieku 

 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że dziennikarstwo było jednym z 

najważniejszych rejestratorów przemian społecznych co najmniej od końca XIX 

wieku. Prasa obejmowała, współtworzyła i aktywnie oddziaływała na niemal 

wszystkie dziedziny aktywności ludzkiej w tym okresie. Badacze nie zawsze 

doceniali fakt, że w wielu przypadkach stanowiła ona klucz do poznania 

warunków bytowych, stosunków społecznych i kulturalnych danych 

społeczności, a jej funkcje i rola jaką pełni należały i wciąż należą do 

fundamentalnych zjawisk społecznych. Historycy w procesie hermeneutycznym 

z dużą ostrożnością sięgają po formy dziennikarskie, uznając je za nie dość 

wiarygodne źródło. Zarzucają im subiektywizm, stronniczość oraz ukryte bądź 

jawne tendencje do tworzenia fałszywych sądów
1
. Rola prasy jako źródła 

historycznego jest niewątpliwie uzależniona od celów jakie stawia sobie badacz. 

W badaniach nad historią systemu funkcjonowania samej prasy jej wartość jest 

oczywista
2
. W wielu przypadkach stanowi ona również wartościowe źródło do 

poznania myśli politycznej, sposobów komunikacji międzyludzkiej, 

kształtowania opinii publicznej,  historii mentalności i życia codziennego
3
. 

Dla historyka Polonia amerykańska stanowi niejako odrębny przedmiot 

badań będący refleksją naukową nad losami polskiej emigracji, a dzieje prasy 

polonijnej umieszcza on w szerokim nurcie badań historyczno-prasowych. Dla 

socjologa Polonia jest elementem szeregu zagadnień związanych z ruchami 

migracyjnymi, teoriami asymilacji, tendencjami rozwojowymi zbiorowości 

etnicznych, samą zaś prasę traktuje on jako wytwór społeczny i rejestrator 

przeobrażeń tożsamościowych oraz narodowościowych. Socjologowi fakty służą 

do formułowania uogólnień, historyk zaś dąży do ich wyjaśnienia
4
. W każdej z 

                                                      
1
 S. Orsini-Rosenberg, Badania nad prasą jako wytworem społecznym, „Zeszyty 

Prasoznawcze” 1960, nr 4, s. 26. 
2
 M. Kafel, Prasoznawstwo, Warszawa 1966. 

3
 B. Krzywobłocka, Prasa jako źródło historyczne, “Kwartalnik Prasoznawczy”, 1957, nr 

3, s. 38-41; A. Notkowski, Okoliczności powstawania czasopism jako przedmiot krytyki 

źródła prasowego, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980, z. 2, s. 101-115. W. 

Władyka, Stan badań nad historią prasy a badania dziejów myśli politycznej, w: Polska 

myśl polityczna XIX i XX wieku, t. IV. Na warsztatach historyków polskiej myśli 

politycznej, Wrocław 1980, s. 25. 
4
 S. Orsini-Rosenberg, Miejsce socjologii prasy w prasoznawstwie, “Kwartalnik 

Prasoznawczy”, 1957, nr 2, s. 57. 
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tych nauk i wszystkich innych dyscyplin, które za przedmiot swoich 

zainteresowań poznawczych biorą społeczności polonijne, czy też wytwory ich 

działalności, musimy uznać fundamentalną rolę prasy w procesie uzyskiwania 

celów badawczych. Tak samo w technikach badawczych wchodzących w skład 

prasoznawstwa (dyscypliny naukowej o dość niejasnym statusie ontologicznym), 

należy uwzględnić złożony i różnorodny charakter zjawisk, należących do 

przedmiotu badań, które nas interesują. 

Prasa polonijna, w takim samym stopniu jak prasa innych grup 

etnicznych w Stanach Zjednoczonych odgrywała rolę równie doniosłą jak 

kościoły, szkoły czy organizacje ubezpieczeniowe. Najogólniej rzecz ujmując, jej 

nadrzędnym zadaniem było z jednej strony zachowanie kultury narodowej, 

języka i obyczajów, wyniesionych z kraju pochodzenia, z drugiej pomoc w 

adaptacji do tego, co potocznie nazywano amerykańskim stylem życia
5
. Jednym 

grupom udawało się te cele realizować szybciej i łatwiej, innym trudniej. 

Ważnym zadaniem poznawczym jest ukazanie, które grupy, łatwiej te cele 

realizowały i jakie były tego powody oraz porównanie uzyskanych wyników z 

rezultatami badań nad prasą nieetniczną, która w dużym stopniu kształtowała 

oblicze prasy polonijnej. 

 Niedobór dokumentacji archiwalnej, pamiętników, listów itp. sprawia, 

że prasa stanowi obecnie podstawowe źródło do poznania historii i kultury 

Polonii na przełomie XIX i XX wieku. Na niej przede wszystkim opierali się 

historycy piszący o polskiej emigracji zarobkowej oraz socjologowie 

podejmujący próbę zobrazowania procesów asymilacyjnych oraz przemian 

świadomości narodowej Polonii
6
. Na łamach gazet i czasopism bowiem 

formowały się style myślenia, idee, konwencje, stereotypy i wzorce zachowań 

przyjmowane w środowiskach wychodźczych. Czynnikiem utrudniającym 

badanie omawianego zagadnienia jest brak kompletu większości czasopism oraz 

ich duże rozproszenie. Z długiej listy tytułów ponad połowa znana jest wyłącznie 

z przekazów, a większość roczników ogólnodostępnych jest wybrakowana. Na 

szczęście większość niedostępnych gazet i czasopism to nieistotne efemerydy. Te 

zaś roczniki, którymi dysponujemy, są dzisiaj najlepiej zachowanym 

kompleksem źródłowym i mają największe znaczenie dla badań polonijnych
7
.  

W swoim artykule skupię się na efektach badań nad historią polskiej 

prasy ukazującej się na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych, 

nie wgłębiając się zanadto w interdyscyplinarne aspekty badań prasoznawczych 

                                                      
5
  A. Paczkowski, Prasa polonijna w latach 1870-1939. Zarys problematyki, Warszawa 

1977, s. 14. 
6
 F. Stasik, Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczony Ameryki 1865-1914, 

Warszawa 1985; T. Paleczny, Ewolucja ideologii i przemian tożsamości narodowej 

Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970, Warszawa-Kraków 1989. 
7
 J. Skrzypek, Ze źródeł do dziejów prasy polonijnej, „Roczniki Historii 

Czasopiśmiennictwa Polskiego”, 1969, t. 8, s. 589. 
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należących do różnych dyscyplin naukowych takie jak: język prasy, teorie 

gatunków dziennikarskich, ekonomia prasy, socjologia prasy czy prawo prasowe. 

Postaram się również wyznaczyć kilka postulatów badawczych w odniesieniu do 

podjętego zagadnienia. 

 Istnieje kilka definicji prasy polonijnej. Szersze omówienie tej kwestii 

znajduje się w artykule Małgorzaty Wawrykiewicz, który do dzisiaj zachował 

wartość terminologiczną
8
. Autorka za prasę polonijną uznała wydawnictwa 

periodyczne wydawane poza granicami Polski przez osoby lub instytucje 

uważające się za członków Polonii i przeznaczone na ogół dla osób polskiego 

pochodzenia
9
.   

Zdecydowanie najpełniej opracowano dział bibliograficzny choć 

pierwsze zestawienia polskie Karola Estreichera, Jana Czarnowskiego i Jana 

Kucharzewskiego w odniesieniu do prasy polonijnej wypadają słabo
10

. 

Zadowalający spis bibliograficzny gazet i czasopism Polonii amerykańskiej 

wydał dopiero Stanisław Zieliński na łamach „Wychodźcy”, następnie w 

odrębnej publikacji
11

. Znalazły się tam tytuły stu siedemdziesięciu polsko-

amerykańskich periodyków obok innych pism polskich wydawanych w tym 

okresie poza granicami kraju do roku 1934. Na uzupełnienie wymienionej 

bibliografii trzeba było czekać niemal trzy dekady, kiedy Jan Wepsięć opracował 

niemal kompletny katalog prasy polonijnej, zaliczając do niej również publikacje 

periodyczne, wydawane przez amerykańskie instytucje, dotyczące Polski i 

Polaków w Stanach Zjednoczonych
12

. Niekompletne, ale ilościowo zadowalające 

są bibliografie prasy amerykańskiej George’a Presbury Rowella
13

 oraz Francisa 

Waylanda Ayera
14

. Pomocnym narzędziem badawczym są również drukowane 

katalogi czasopism poszczególnych bibliotek polskich. Na szczególną uwagę 

zasługuje praca Kazimiery Tatarowicz, która zestawiła w osobnej pozycji 

                                                      
8
 Zob. M.M., Wawrykiewicz, Stan badań nad prasą polonijną w Stanach Zjednoczonych, 

„Przegląd Polonijny”, 1980, z. 3, s. 66-67. 
9
 Z. Kacpura, A. Kowalski, Prasa Polonii polskiej i emigracji politycznej (zarys 

monograficzny), Warszawa 1975, s. 285; J. Raczkowska, Prasa polonijna w Stanach 

Zjednoczonych po II wojnie światowej, „Problemy Polonii Zagranicznej”, 1975, t. 9, s. 

407; G. Babiński, Prasa polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w: Polonia 

amerykańska. Przeszłość i współczesność, (red.) H. Kubiak, Wrocław 1988, s. 239.  
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 J. S. Czarnowski, Literatura periodyczna i jej rozwój, Kraków 1892; J. Kucharzewski, 

Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na 

emigracji, Warszawa 1911; Estreicher wymienił zaledwie 3 pisma polskie w Ameryce, 

Zob. W. Chojnacki, Stan i potrzeby bibliografii Polonii zagranicznej (szkic 

bibliograficzny), „Problemy Polonii Zagranicznej”, 1961, t. 2, s. 16. 
11

 S. Zieliński, Bibliografia czasopism polskich za granicą 1830-1934, Warszawa 1935. 
12

 J. Wępsięć, Polish-American Serial Publications 1842-1966. An Annoted 

Bibliography, Chicago 1968. 
13

 Rowell’s American Newspaper Directory, Filadelfia 1869-1908. 
14

 N.W. Ayer and Son’s Directory of Newspapers and Periodicals, Filadelfia 1880-1981. 
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wszystkie polonijne periodyki znajdujące się zbiorach Biblioteki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego
15

, instytucji o największych zasobach prasy polonijnej w Polsce 

obok Biblioteki Narodowej i Ossolineum
16

. Podobne opracowanie odnośnie do 

zbiorów Archiwum w Orchard Lake wykonał Roman Nir
17

, zaś rejestrację 

zasobów Polskiego Muzeum w Ameryce dokonał Alfons Wolanin oraz 

Małgorzata Kot
18

.  

Podjęto również próby tworzenia tematycznych bibliografii prasy 

polonijnej. Eugene Paul Willing, Herta Hatzfelt oraz Thomas Middleton 

zestawili tytuły prasy katolickiej w Stanach Zjednoczonych, uwzględniając 

polskie pisma
19

, zaś osobną bibliografię dla prasy ruchu robotniczego 

amerykańskich grup etnicznych opracował Dirk Hoerder w ramach projektu 

finansowanego przez Deutsche Forschungsgemeinschaft oraz Uniwersytet w 

Bremen
20

. Wspomniana bibliografia tematyczna była rezultatem wnikliwych 

badań, których wyniki znalazły się w wydanej dwa lata wcześniej publikacji 

historyczno-porównawczej na temat prasy ruchu robotniczego w Europie i 

Ameryce
21

.  Wymienione pozycje stanowią do dziś podstawę do studiów nad 

Polonią. Badacze zatem przynajmniej w tym względzie otrzymali możliwie 

wyczerpującą rejestrację dorobku prasowego. Informacje zawarte w 

wymienionych zestawieniach bibliograficznych, artykułach oraz w różnego 
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1939. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1961. 
16
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Bibliography  Westport  1987.  Zwłaszcza Vol.2 (Migrants from Eastern and 
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rodzaju wydaniach leksykograficznych
22

 mogą służyć nie tylko celom o 

charakterze „usługowym” ale pozwalają rozwinąć na ich podstawie zadania 

naukowo-poznawcze, choćby w zakresie różnego rodzaju ujęć statystycznych.    

Sięgając do dokonań amerykańskich w omawianej dziedzinie należy 

wymienić klasyczną pozycję Roberta Parka „The Immigrant Press and Its 

Control” wydaną w roku 1922
23

. W swoim obszernym studium ukazał on rolę 

etnicznej prasy w tworzeniu więzi społecznych i procesów akulturacji. 

Dostarczył bogatego materiału informacyjnego, wyznaczył wzorce naukowe oraz 

system pojęć, które naśladowano przez długie lata w badaniach empirycznych 

nad prasą i grupami etnicznymi
24

. Niestety w przypadku prasy polonijnej 

znalazło się tam wiele nieścisłości. Rozważania Parka na temat prasy były 

pionierskie przede wszystkim w zakresie tworzenia programu socjologicznych 

badań nad formami zachowania zbiorowego, którego wyrazem były m.in. środki 

masowego przekazu
25

. Był to bodaj ostatni moment dla socjologów aby 

spróbować przestawić przynajmniej niektóre problemy prasy etnicznej okresu 

przełomu XIX i XX wieku w warunkach „empirycznie sprawdzalnych”. 

Przedstawiciela szkoły chicagowskiej prasa etniczna interesowała przede 

wszystkim jako jeden z przejawów życia kosmopolitycznego miasta 

amerykańskiego, z  mozaiką językowych kolonii i kulturowych enklaw. Miała 

być ona barometrem, za pomocą którego można było ustalić stopień 

przystosowania imigrantów do politycznych, ekonomicznych i społecznych 

wzorów amerykańskich. Wyniki tych badań miały pokazać jaki dystans dzieli 

poszczególne grupy etniczne od  anglosaskich wzorców, wykazać stopień jej 

radykalizacji oraz zaangażowania w akcje propagandowe na rzecz kraju 

pochodzenia w okresie pierwszej wojny światowej
26

. Dodać należy, że publikacja 

ta, po głośnej pracy Emily Balch
27

 wpisywała się w coraz szerszy nurt badań 

ściśle naukowych, wolnych od antyimigracyjnych fobii. Stanowiła ona kolejny 
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krok w kierunku pokonania uprzedzeń do grup etnicznych sięgających czasów, 

kiedy Benjamin Franklin, podkreślając z jednej strony korzyści niesione przez 

imigrantów, jednocześnie stanowczo sprzeciwiał się istnieniu prasy etnicznej
28

. 

Kontynuatorów badań nad prasą obcojęzyczną z omawianego okresu, na taką 

skalę jak to robił Park, nie było. Ogromna różnorodność prasy etnicznej, 

odzwierciedlającej zarówno zmiany zachodzące w Stanach Zjednoczonych w XX 

wieku, jak i powolny proces jej amerykanizacji, skłaniała raczej badaczy do 

ujmowania jej sytuacji w sposób aspektowy
29

.  

Wspomnieć jeszcze wypada teorie Williama Thomasa i Floriana 

Znanieckiego, którzy w czwartym tomie słynnego dzieła „Chłop polski w 

Europie i Ameryce” postawili kilka oryginalnych myśli odnośnie do roli jaką  

pełniła prasa w społeczności wiejskiej
30

. Autorzy doszli do wniosku, że jedną z 

naczelnych funkcji prasy w środowisku chłopskim (polonijnym) było 

wytwarzanie nowej ponadlokalnej opinii publicznej, która przyczyniła się do 

uświadomienia oraz integracji chłopstwa na poziomie narodowym i klasowym. 

Proces ten, według nich, dokonywał się w opozycji do integracji gminnej, 

parafialnej czy sąsiedzkiej
31

.  

Z czasem omawiane zagadnienie weszło w zakres amerykańskiego 

prasoznawstwa i socjologii historycznej
32

. Przykładem socjologicznych badań 

nad prasą polską w Stanach Zjednoczonym jest artykuł Eugeniusza Obidińskiego 

„The Polish American Press: Survival through Adaptation
33

. Na kilkunastu 

stronach starał się określić zasięg, funkcje prasy polskiej oraz stopień 

amerykanizacji od jej początków do lat siedemdziesiątych XX wieku. Wiele 

kwestii przedstawił on jednak zbyt ogólnikowo. Nie uwzględnił faz rozwojowych 

czasopiśmiennictwa polonijnego na przełomie tego okresu, zmieniającego się 

charakteru treści informacyjnych, a także sposobów rozpowszechniania i 
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przekazywania komunikatów prasowych. Udało mu się jedynie przybliżyć 

dynamikę rozwoju prasy polskiej w ciągu całego okresu istnienia.  

W kilku opracowaniach książkowych dotyczących historii prasy w 

Stanach Zjednoczonych znajdziemy co prawda rozdziały o pismach grup 

etnicznych, ale najczęściej autorzy tych publikacji traktowali prasę imigrantów 

jako całość i nie poświęcali wiele uwagi aktywności publicystycznej 

poszczególnych grup etnicznych. Dlatego też obowiązek napisania prac 

poświęconych prasie spoczął właśnie na badaczach polskich. 

Pierwszymi historykami prasy polskiej w Stanach Zjednoczonych byli 

publicyści polonijni, którzy przetarli drogę historykom zawodowym na tym 

odcinku badań prasoznawczych. Czołowym ich przedstawicielem był Henryk 

Nagiel, który w referacie napisanym na powszechną wystawę kościuszkowską 

we Lwowie w roku 1894, opisał historię polsko-amerykańskiej prasy od jej 

początków do pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych
34

. Jego praca jest do 

dzisiaj podstawowym źródłem do dziejów prasy polonijnej i nie wydaje się aby 

ten stan rzeczy mógł ulec zmianie. Wartość poznawczą tej okolicznościowej 

publikacji podnosi fakt, iż była napisana z dużym obiektywizmem, przez osobę 

znającą środowisko dziennikarskie tego okresu. Na stu trzydziestu stronach 

zebrał on podstawowe informacje dotyczące prasy polonijnej z tego okresu oraz 

przeprowadził jej typologię. Znajdziemy tam zarówno tytuły pierwszych gazet, 

okoliczności ich powstania jak też warunki, w jakich funkcjonowały pierwsze 

polskie drukarnie. Publikacja stanowi również podstawową bazę dla biografów 

polskich redaktorów pierwszego okresu istnienia prasy polskiej w Stanach 

Zjednoczonych.  

 Jeden rozdział w swojej „Historyi polskiej w Ameryce” Wacław 

Kruszka poświęcił „polskiemu gazeciarstwu”. Niestety, fragmenty dotyczące 

początków prasy polonijnej i pierwszego okresu jej rozwoju pozostają w zasadzie 

bezwartościowe, jako  niemal całkowicie przekopiowane z pracy Nagiela. 

Wyjątek stanowi opis historii „Kuryera Polskiego”, którego Kruszka był 

wówczas jednym ze współpracowników
35

. Dopiero od roku 1895 opisał on 

samodzielnie dzieje prasy polskiej na terenie Stanów Zjednoczonych. Następcą 

Nagiela i Kruszki był Stanisław Osada, który w swojej pracy „Prasa i 

publicystyka polska w Ameryce” wydanej w Pittsburghu w 1930 roku 

uwzględnił okres po 1905 roku, który nie został opracowany przez Kruszkę. 

Wartościowym dodatkiem w tej publikacji są opisy sylwetek polsko-

amerykańskich redaktorów
36

.  
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Na bazie prac tych trzech autorów, starających się zobrazować historię 

czasopiśmiennictwa „swojej” grupy narodowej, pisali późniejsi kronikarze 

dziejów Polonii i akademiccy historycy: Andrzej Brożek
37

, Józef Miąso
38

, 

Roman Nir
39

, Edmund Olszyk
40

, Bernard Pacyniak
41

, Andrzej Paczkowski
42

, 

Edward Różański
43

, Józef Skrzypek
44

, Mieczysław Szawlewski
45

, Karol 

Wachtl
46

, Stefan Włoszczewski
47

.  Większość z wymienionych badaczy 

koncentrowała się wyłącznie na zagadnieniach ogólnych, nie wchodząc w analizę 

treści czasopism. W swoich publikacjach uwzględnili oni historię 

poszczególnych organów prasowych, a także ich orientacje ideowe, preferencje 

polityczne i funkcje jakie pełniły w środowiskach polonijnych. Prace te stanowią 

podstawę do bardziej szczegółowych badań nad prasą polonijną oraz punkt 

wyjścia do zgłębiania jej cech wewnętrznych. 

Wspominki o prasie i życiu dziennikarskim Polonii w tym okresie 

notowali  odwiedzający Stany Zjednoczone korespondencji gazet krajowych, 

politycy i pisarze m.in. Henryk Sienkiewicz
48

, Zygmunt Miłkowski
49

, Emil 
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Dunikowski
50

, Stefan Barszczewski
51

 czy Wacław Gąsiorowski, który dał 

barwny literacki opis „gazeciarstwa” polonijnego w książce „Ach te chamy w 

Ameryce”
52

. Teksty te mają jednak wyłącznie wartość dokumentacyjną, 

podobnie jak drobne publikacje o najstarszych gazetach polskich ukazujących się 

w Stanach Zjednoczonych, drukowane w rozmaitych czasopismach polonijnych 

bądź w postaci broszur
53

.  

Do specyficznej grupy należy zaliczyć publikacje propagujące określone 

założenia programowe i postulaty dla prasy polonijnej w danym okresie. 

Najbardziej miarodajnym przykładem jest tutaj tekst Władysława 

Koniuszewskiego z 1911 roku „Dziennikarstwo polskie w Ameryce. Jego braki, 

zadania i obowiązki” umieszczony w książce „Sprawa polska w Ameryce 

Północnej”
54

.  

Odrębną grupę stanowią prace nad powstaniem i rozwojem prasy 

polskiej w poszczególnych stanach czy miastach amerykańskich. Pod tym 

względem dotychczas opracowano: Wisconsin
55

, Baltimore,
56

, Buffalo
57

, 

Detroit
58

. 

  W okresie PRL na fali dużego zainteresowania historią ruchów 

socjalistycznych podjęto szereg opracowań polskiego ruchu robotniczego i jego 
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działalności wydawniczej. Wymienić należy tu zwłaszcza opracowania 

Bolesława Geberta oraz Jana Fiebiga
59

.   

Rolę przyczynków monograficznych konkretnych gazet pełni 

opracowanie Andrzeja Bukowskiego o „Wiarusie” z Winony
60

, a także artykuł 

Zygmunta Wardzińskiego o pierwszym polskim czasopiśmie w Stanach 

Zjednoczonych „Poland”
61

, czy Mirosława Frančićia o „Kurierze 

Nowojorskim”
62

. Do niewielkich szkiców o charakterze problemowym możemy 

zaliczyć publikacje George’a Pabisa, który  podjął próbę charakterystyki relacji 

polskiej prasy w Chicago przed pierwszą wojną światową do zagadnień 

związanych z amerykańskim ruchem robotniczym
63

 oraz Daniela Kipera, który 

uwzględnił rolę „Przyjaciela Ludu” (Milwaukee/Chicago) w procesach 

integracyjnych polonijnych organizacji u progu lat osiemdziesiątych XIX 

wieku
64

. Z kolei Pierwszą próbę badań nad reklamą prasy polonijnej na 

przykładzie „Dziennika Związkowego”, ukazującego się od roku 1908 w 

Chicago, podjął Jacek Serwański
65

.  

Do szkicu dokumentacyjnego, możemy zaliczyć również rozdział 

zatytułowany: „Dzieje Dziennika Chicagoskiego” umieszczony w Albumie 

pamiątkowym parafii św. Stanisława Kostki z roku 1917
66

 oraz jubileuszową 

publikację o „Gwieździe Polarnej” wychodzącej od 1908 roku w Stevens Point, 

Wis.
67

. Brak rzetelnego opracowania monograficznego „Dziennika 

Chicagoskiego” jest najbardziej zauważalny. W tej niezwykle popularnej gazecie 

wydawanej przez zmartwychwstańców, której dzieje mogłyby stanowić temat 

wielu studiów, dotychczas największe zainteresowanie wzbudziło wyłącznie 

zestawienie fragmentarycznej bibliografii oraz nekrologi, publikowane na 
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potrzeby genealogów
68

. Skromnego zarysu dziejowego doczekał się też 

„Dziennik Narodowy”
69

. Z kolei dziejom „Zgody” i „Dziennikowi 

Związkowemu”, organom prasowym Związku Narodowego Polskiego,  jeden z 

rozdziałów swojej pracy o historii tej instytucji poświęcił Donald Pienkos
70

.   

W bujnie rozwijającej się ostatnio biografistyce polonijnej brakuje 

słownika redaktorów, dziennikarzy i wydawców polsko-amerykańskich z 

przełomu XIX i XX wieku. W Polskim Słowniku Biograficznym oraz 

materiałach do słownika publicystów i dziennikarzy polskich drukowanych na 

łamach „Zeszytów Prasoznawczych” znajdziemy krótkie opracowania 

biograficzne pióra Franciszka Germana, takich dziennikarzy jak: Stefan 

Barszczewski, Władysław Dyniewicz, Michał i Wacław Kruszka, Henryk Nagiel, 

Stanisław Osada, Antoni Paryski, Tomasz Siemiradzki, Stanisław Ślisz, Ignacy 

Wendziński, Józef Zawisza. Osobnych opracowań swych biogramów doczekało 

się zaledwie kilku z nich: Hieronim Derdowski, Antoni Paryski, Grzegorz Klupp 

oraz Zygmunt Stefanowicz, ten ostatni  jednak działalność dziennikarską rozwijał 

głównie po roku 1918
71

. Jeśli redaktorzy gazet byli jednocześnie działaczami 

społeczno-politycznymi bądź wydawcami, doczekali się zwykle odrębnych 

publikacji
72

. Natomiast gdy swoją aktywność ograniczali wyłącznie do 
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działalności publicystycznej, z reguły  pomijano ich milczeniem. Nie opisano 

dotychczas specyficznej kategorii zawodowej jaką był dziennikarz w środowisku 

polonijnym, a przecież jego rola miała niebagatelne znaczenie dla życia 

politycznego i społecznego Polonii. Dziennikarze pełnili funkcje nie tylko 

informacyjne, byli przede wszystkim kreatorami społecznych zachowań. Wiele 

pytań czeka do dzisiaj na odpowiedź. Na czym polegała ich praca w warunkach 

amerykańskich? Jaką funkcję chcieli pełnić w polonijnej społeczności a jaką 

faktycznie pełnili? Co wyróżniało tę grupę na tle innych grup polonijnych, czy 

społeczeństwa polskiego w Stanach Zjednoczonych? To tylko niektóre z pytań, 

które warto postawić ludziom nauki zajmującym się badaniom elit polonijnych.  

Zasygnalizować również należy istnienie tekstów nieopublikowanych z 

zakresu interesującego nas zagadnienia, pozostających wciąż w formie maszyno 

lub komputeropisu. Nie można dokładnie ustalić ilości prac doktorskich i 

magisterskich traktujących o różnych aspektach działalności prasy polonijnej z 

przełomu XIX i XX wieku. Stanowią one depozyt licznych bibliotek polskich i 

amerykańskich
73

. Może należałoby pokusić się o sporządzenie ich katalogu i 

przynajmniej niektóre z nich wydać drukiem. Ubolewać należy nad utratą 

kilkuset stronicowego manuskryptu Wacława Flisińskiego, który stanowił 

podstawę do syntetycznego ujęcia historii polskiej prasy w Stanach 

Zjednoczonych od początków jej istnienia do lat 60-tych XX wieku
74

.  

Przeprowadzone wyżej skrótowe omówienie literatury poświęconej 

prasie polonijnej można uzupełnić o kilka refleksji podsumowujących niniejszy 

wywód. Część z nich redefiniuje stare postulaty badawcze,  niektóre zaś dotyczą 

nowych problemów poznawczych.  

Z przykrością należy stwierdzić, że studia historyczne na prasą Polonii 

przełomu XIX i XX wieku wciąż jeszcze nie wyszły ze stadium początkowego, a 

historia polonijnego ruchu wydawniczego stanowi mocno zaniedbaną gałąź 
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wiedzy
75

. Zainteresowanie badaczy tym zagadnieniem jest niewielkie, 

przynajmniej w interesujących nas latach. Większą uwagą cieszy się okres po 

1918 roku, któremu poświęcono sporo wartościowych opracowań opisujących 

polskie organy prasowe i pełnione przez nie funkcje w grupach polonijnych
76

.  

Potrzeby w tej kwestii wydają się szczególnie palące. Prasa polonijna z tego 

okresu brała udział w kształtowaniu umysłów co najmniej dwóch pokoleń 

imigrantów, z których jedno wzięło czynny udział w walkach o niepodległość 

Polski jako jedna z najliczniejszych grup etnicznych w armii amerykańskiej 

podczas pierwszej wojny światowej
77

. Odbijała ona swoisty patriotyzm polskiej 

ludności wyrażający się w różnych typach relacji do kraju pochodzenia. Była też 

odzwierciedleniem stanów mentalnych, procesów pamięci i zapominania o 

swojej ojczyźnie, zmiany postaw i wreszcie przejmowania całkowicie obcych 

wartości. Ujawniała różnego rodzaju konflikty oraz procesy adaptacyjne, 

ujawniała funkcjonowanie ról społecznych jednostek w grupach polonijnych i ich 

ewolucję. Była przekaźnikiem oficjalnej propagandy stronnictw, grup interesów, 

wybijających się jednostek, ale też oddawała głos zwykłym ludziom w epoce 

gwałtownych przemian społecznych na kontynencie amerykańskim, budowania 

imperium i „cudów” gospodarczych Nowego Świata.  

Trzeba przyznać, że wiele faktów, przyjętych za obowiązujące w 

historiografii, mających odsłonić konkretny fragment przeszłości, bądź 

tłumaczyć wybrane zjawisko, opiera się  na wypowiedziach publicystycznych, 

często wyrywanych z kontekstu i pełniących funkcje wyłącznie ilustracyjne. Nie 

dysponując literaturą naukową na temat profilów ideowych wielu czasopism, 
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osób, instytucji, nie można rozwijać badań nad wieloma zagadnieniami i samemu 

czytelnikowi trudno wyciągnąć wnioski z tak przypadkowego i urozmaiconego 

zbioru danych. W skrócie rzecz ujmując, twierdzenia uogólniające, 

argumentowane wybranymi cytatami z prasy, nie zawsze przekładają się na 

„realny obraz rzeczywistości”, który badacz stara się opisać, a sam przedmiot 

badań czynią jeszcze bardziej enigmatyczny. Tak jest choćby w przypadku próby 

opisu profilów ideowych najbardziej wpływowych instytucji polonijnych i ich 

organów prasowych. Tadeusz Paleczny opisując odmiany ideologii Polonii 

amerykańskiej w jednym ze swoich studiów przyznał, że nie udało mu się 

wydobyć całego bogactwa treści znajdującej się w prasie ani odsłonić kulisów 

niektórych zjawisk, czy rozszerzyć je o nowe fakty niezbędne do opisania słabo 

dotychczas znanych zagadnień. Owo bogactwo, jak pisał, „spoczywa  pod ogólną 

warstwą haseł ideologicznych stanowiących jedynie powierzchnię zdarzeń i 

wypadków nie zawsze przy tym przejrzystych i czytelnych”
78

.  

Doskonale ten problem ilustruje szkic monograficzny „Wiarusa” 

ukazującego się od 1886 roku w Winonie autorstwa Andrzeja Bukowskiego
79

. 

Autor w mającej już ponad pół wieku publikacji poradził sobie z biografią 

głównego redaktora tego czasopisma Hieronima Derdowskiego. Kiedy jednak 

podjął próbę opisania poglądów samego redaktora i profilu ideowego tygodnika, 

wywód stał się mniej przejrzysty i zrozumiały. Nie potrafił jasno 

skonceptualizować relacji Derdowskiego do Związku Narodowego Polskiego, 

obozu klerykalnego, socjalistów czy ruchu ludowego. Przytaczane przez niego 

fragmenty wypowiedzi prasowych były niejasne i pełne sprzeczności. Autor nie 

był też w stanie do końca wskazać, czy źródło konfliktów toczonych przez 

„Wiarusa” miało charakter sporów personalnych czy ideowych
80

.   

Po pierwsze, celem badań nad prasą z tego czasu powinno być przede 

wszystkim wykrycie, sformułowanie i przedyskutowanie najistotniejszych 

zagadnień związanych z życiem ideowym Polonii oraz odniesienie ich do 

hierarchii wartości reprezentowanych przez Polonię. Rezultat tych badań pozwoli 

uzupełnić wiedzę nie tylko o prasie polonijnej ale poszerzy obraz historyczny 

życia publicznego Polonii, zarówno jako grupy etnicznej jak również integralnej 

części zróżnicowanego społeczeństwa amerykańskiego. Z kolei porównanie z 

prasą innych grup etnicznych pozwoli ukazać differentia specifica polskiego 

czasopiśmiennictwa na tle czasopiśmiennictwa emigracyjnego, krajowego oraz 

prasy innych grup etnicznych w Stanach Zjednoczonych. 

Po drugie, potrzebne są obecnie nowe metody analizy treści gazet i 

czasopism polonijnych, pozwalające uzyskać coś więcej niż wielokrotnie 
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ustalany i formułowany zakres ich funkcji. Owszem, prasa polska pełniła funkcje 

informacyjne, integracyjne, edukacyjne ale były to naturalne zadania prawie 

każdej prasy etnicznej. Nie można liczyć  w tym wypadku na wiele oryginalnych 

odkryć. Tymczasem jak zauważył Andrzej Paczkowski, szczegółowe badania 

funkcji  społecznych, jakie pełniła prasa polonijna, zostały oparte w większości 

na materiale źródłowym z okresu powojennego
81

. Nie mogą więc być miarodajne 

do XIX wieku. Wiele faktów i hipotez wymaga  zatem weryfikacji. 

Po trzecie, koniecznym wydaje się zbadanie faz rozwojowych 

poszczególnych czasopism, zwłaszcza tych najbardziej opiniotwórczych, które 

wyznaczały podobieństwa i różnice społeczności polonijnych na różnym terenie i 

w różnych okresach. Nawet w samym Chicago zauważalne były różnice w 

sposobie pisania i redagowania czasopism. Jeśli porównamy pisma z odległych 

ośrodków, jak choćby Milwaukee i Filadelfia są one tym bardziej uderzające. 

Kryterium terytorialne nie  jest oczywiście jedynym, którym można się 

posługiwać. Dogłębna charakterystyka „Ameryki” wydawanej przez Paryskiego 

oraz „Gazety Katolickiej” może zobrazować stopnień zróżnicowania ideowego 

społeczeństwa polonijnego. Z kolei monografie organów prasowych 

największych organizacji polonijnych: „Zgody” i „Narodu Polskiego” 

pozwoliłyby może wykazać czym różniły się one od takich gazet jak „Wiarus” 

Derdowskiego, czy „Gazeta Polska w Chicago” Dyniewicza, które były 

typowymi  przedsięwzięciami o charakterze  tzw. prywatnych biznesów. Nikt nie 

starał się wykazać jakie były możliwości organizacyjne i polityczne młodych 

pokoleń polonijnych na podstawie prasy wydawanej przez młodzież: „Sokoła”, 

ukazującego się w latach 1896-1905 czy „Sztandaru”, głównego organu 

prasowego Związku Młodzieży Polskiej w Ameryce. Publikacje Artura Waldo
82

, 

Marka Szczerbińskiego
83

 czy Mieczysława Wrzoska
84

 są w tym względzie 

niewystarczające. 

Po czwarte, rozwój studiów nad dziejami ruchów migracyjnych i życiem 

grup etnicznych domaga się postawienia nowych problemów badawczych. 

Paradoksem jest, że w języku polskim powstała praca na temat tożsamości 

etnicznej dzieci szwedzkich emigrantów w USA, w dużej mierze w oparciu o 

prasę etniczną wydawaną przez szwedzką diasporę oraz roczniki Ewangelicko-

Luterańskiego Synodu Augustana
85

. W odniesieniu do skupisk polskich 
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częściowo braki te nadrabiają publikacje Adama Walaszka odnoszące się do 

badań nad dzieciństwem oraz warunkami życia polskich robotników
86

. 

Przykładem nowych możliwości interpretacyjnych prasy jako źródła do badań 

nad świadomością imigrantów jest również praca Roberta Zeckera odsłaniająca 

świadomość rasową słowackich imigrantów w oparciu o prasę wydawaną przez 

tę grupę etniczną
87

. Kierunki analiz przedstawione w tej publikacji  zachęcają do 

objęcia refleksją wielu istotnych zagadnień, które często mogły być 

nieuświadomione bądź jawnie ukrywane przez publicystów. Na polskim gruncie 

temat ten podjęli Thaddeus Radzialowski oraz Andrzej Kapiszewski w aspekcie 

relacji polsko-murzyńskich w dużej mierze posiłkując się źródłami prasowymi
88

.  

Po piąte, na wyeksponowanie zasługują listy imigrantów do gazet i 

czasopism, które są niezwykle cennym źródłem do historii mentalności oraz 

przemian zachodzących w schematach myślenia polskiej grupy etnicznej. Należy 

pamiętać, że monumentalne dzieło Thomasa i Znanieckiego w dużej mierze 

opierało się właśnie na listach wychodźców pisanych do gazet – głównie „Gazety 

Świątecznej”. Dobrym przykładem pracy, która wykorzystuje taki materiał w 

odniesieniu do emigracji żydowskiej jest książka Izaaka Metzekera, „A Bintel 

Brief”, w której autor podejmuje próbę ukazania wszechstronnego opisu 

codzienności grup imigranckich na podstawie „Jewish Daily Forward”, pierwszej 

gazety żydowskiej w Stanach Zjednoczonych wychodzącej od 1897 roku
89

.  

Po szóste, prowadząc różnego typu badania nad prasą polonijną tego 

okresu należy uzupełnić je o obszar wydawnictw krajowych. Oryginalna 

korespondencja Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ukazująca 

się w gazetach krajowych, stanowią istotne uzupełnienie dla badacza prasy 

polonijnej
90

. Wyniki podjętych badań w tym zakresie tylko na podstawie  

lwowskiego „Przyjaciela Ludu” doprowadziły do zaskakujących wyników. 
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Okazało się, że na początku XX wieku pismo wysyłało 1/3 nakładu do Stanów 

Zjednoczonych, samych zaś korespondentów „Przyjaciela” było tam 44
91

. Nikt 

jednak nie kontynuował tych zagadnień w szerszej skali. W ciągu kilku dekad 

omawianego okresu wydrukowano na łamach największych gazet polonijnych 

ogromną ilość korespondencji z obszarów gdzie zamieszkiwali Polacy. Zarówno 

z miast jak i niewielkich osad farmerskich, z biur, fabryk, kopalń, oficjalnych 

spotkań, towarzyskich zabaw, obchodów rocznicowych etc. Miały one charakter 

informacyjny, polemiczny bądź sprawozdawczy. Nie podjęto analizy lub choćby 

kategoryzacji tego typu gatunku prasowego, a przecież to, co drukowano w danej 

gazecie składało się na jej profil ideowy i politykę wydawniczą. Wyjątkiem jest  

niewielki artykuł Henryka Borka i Andrzeja Brożka o korespondencjach 

Polaków mieszkających w Teksasie do „Gazety Polskiej w Chicago”
92

, a także 

teksty Mirosława Frančićia oraz Danuty Piątkowskiej o kontaktach Polaków 

mieszkających w Stanach Zjednoczonych z krajową prasą
93

.  

  Po siódme, niezbędne jest zbadanie warstwy językowej wypowiedzi 

prasowych, jej terminologii, poetyki, funkcji jaką pełniły, sposobu w jakim się 

wyrażały. Pozwoliłoby to znacznie poszerzyć możliwości współczesnych badań 

nad historią prasy etnicznej. W niej skupiały się jak w soczewce niemal 

wszystkie formy języka mówionego i pisanego, przykłady naśladowania kultury 

elitarnej zarówno w aspekcie publicystycznym jak i literackim, emanacja form 

ludowości, folkloru, wszelkie filiacje romantycznych tradycji.  Przykłady 

wulgaryzacji i spłycania wypowiedzi, były wynikiem zarówno upośledzenia tej 

warstwy społecznej jak i początkiem funkcjonowania masowej komunikacji. Ta 

zaś, za pomocą swoistej papki informacyjnej stopniowo zagarniała wszystko, co 

do pewnego momentu było wytworem elit przewodzących grupom 

wychodźczym czy wytworem instytucji, które organizowały życie społeczno-

polityczne Polonii. Język prasy polonijnej stanowi strukturę, na którą składają się 

systemy znaków, które są rozpoznawalne i naturalne dla danej społeczności i 

mogą być zarówno prostymi formami komunikacyjnymi ale również służyć 
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przekazywaniu symbolicznych znaczeń i sensów. Sformułowanie nowych 

zagadnień w tym zakresie pozwoliłoby przekroczyć granice wąskich specjalizacji  

i uzyskać dostęp do szerszych badań nad komunikacją międzyludzką.  

Po ósme, wypowiedzi prasowe o charakterze ideowo-propagandowym 

mogą być potraktowane jako punkty orientacyjne dla badaczy postaw Polaków w 

Stanach Zjednoczonych w tym okresie jako, że nie jest możliwym dogłębne 

zapoznanie się z poglądami jednostek. Czasopisma polonijne same uważały się 

za głos wspólnoty, często jednak fałszowały rzeczywistość ukrywając prawdziwe 

intencje osób lub grup wydający dany organ prasowy, bo to one były najczęściej 

wylęgarnią pomysłów, a czytelnicy zapoznając się z nimi przyjmowali je, 

identyfikując się z nimi lub kontestowali je. Koniecznym więc byłoby 

uwzględnienie różnorodności owych ośrodków krystalizacji opinii publicznej 

oraz ustalenie zasięgu ich oddziaływania w obrębie ruchów ideowo-

politycznych, a przede wszystkim ukazanie mechanizmów działania propagandy 

i wyników jej stosowania w amerykańskim systemie społeczno-politycznym. 

  Barierą dla badań nad rolą prasy polsko-amerykańskiej jest niewątpliwie 

ogrom materiału źródłowego, który domaga się żmudnej i długotrwałej „roboty 

technicznej”. W  zakres tych badań musiałyby wejść ustalenia stricte 

prasoznawcze tj. dokładna analiza treści gazet i czasopism polonijnych, ich 

ocena, próba klasyfikacji gatunków dziennikarskich,  określenie sytuacji prawnej 

ówczesnych wydawnictw prasowych, odtworzenie organizacji procesu 

redakcyjnego, poligraficznego i sytuację finansową poszczególnych periodyków. 

Dopiero po zgromadzeniu szczegółowego materiału faktograficznego oraz jego 

powiązaniu w ciąg przyczynowo-skutkowy interpretacje będą miały większą 

wartość i pozwolą stworzyć syntezę dziejów Polonii, która pozwoliłaby 

przybliżyć wiele aspektów życia społecznego Polonii do tej pory słabo 

opracowanych.  

Część z wymienionych postulatów była już stawiana przez badaczy
94

. 

Istotne w powyższych rozważaniach jest to, że jedynie prasa Polonii 

amerykańskiej, może stać się przedmiotem badań zakrojonych na szeroką skalę
95

. 

Stanowi ona bowiem około 50% całej prasy polonijnej w omawianym okresie, a 

jej liczebność i zróżnicowanie jest wystarczające nie tylko do prowadzenia 

pogłębionych analiz historyczno-prasowych lecz także studiów 

interdyscyplinarnych.  

Zadanie to jednak często przerasta „możliwości absorpcyjne” jednego 

człowieka i wymaga pracy zespołowej. Wydaje się, że tak szerokiemu obszarowi 

badań nie mogą sprostać indywidualne inicjatywy. Niezbędna jest tutaj 

komunikacja między badaczami, która z jednej strony pozwoliłaby dzielić się 
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wzajemnymi doświadczeniami oraz problemami warsztatowymi, z drugiej 

uniknąć dublowania pracy nad konkretnymi zagadnieniami.  

Obecnie żaden ośrodek naukowo-badawczy w kraju czy za granicą nie 

prowadzi systematycznych badań nad prasą polonijną z tego okresu. Po 

zakończeniu działalności Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i 

XX wieku PAN potencjalne możliwości instytucjonalne do badań nad tym 

zagadnieniem w kraju ma z pewnością Instytut Amerykanistyki i Studiów 

Polonijnych w Krakowie oraz Ośrodek Badań Prasoznawczych, a także Instytut 

Dziennikarstwa UW, zaś  w Stanach Zjednoczonych m.in. Immigration History 

Research Center w Minnesocie. Duże nadzieje w zakresie upowszechniania prasy 

można wiązać również z programem Illinois Newspaper Project, który w ramach 

programu National Digital Newspaper Program, przenosi na nośniki cyfrowe 

roczniki prasy amerykańskiej w stanie Illinois z drugiej połowy XIX wieku i 

pierwszej połowy XX wieku, w tym polskie czasopisma m.in.: „Dziennik 

Narodowy”, „Gazetę Katolicką”, „Kuryer Chicagoski”, „Telegraf”
96

. Wspomnieć 

należy również o programie Center for Research Libraries, który doprowadził do 

zdigitalizowania „Dziennika Związkowego” za lata 1908-1917. 

  Możliwości jakie niesie ze sobą cyfryzacja czasopism polonijnych w 

zasobach internetowych  pozwala mieć nadzieję na ich szersze upowszechnienie. 

Optymistyczne prognozy muszą być jednak okupione ciężką i żmudną pracą 

zespołową oraz wsparciem finansowym instytucji rządowych, tak aby efekty tych 

wysiłków mogły być pożyteczne dla kolejnych pokoleń badaczy.  
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Stan i potrzeby badań nad prasą Polonii amerykańskiej przełomu XIX i XX wieku 

 

 

The status and the needs of research on the American Polonia press at the turn of 
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Streszczenie: 

 

Autor przedstawia stan badań nad prasą amerykańskiej Polonii pod koniec XIX 

w. i na początku XX w. Jednocześnie pokazuje jakie obszary nie zostały jeszcze 

zbadane.  

 

Summary: 

 

The author presents the status of research on the American Polonia press at the 

end of the 19
th
 century and the beginning of the 20

th
 century. At the same time he 

shows what aspects have not been researched yet.  
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Wstęp 

 

W niniejszym artykule dokonam opisu polskiej zbiorowości mieszkającej 

w Niemczech na przestrzeni ostatnich wieków, przede wszystkim skupię się na 

współczesnych społecznych i organizacyjnych problemach. Przybliżę specyfikę 

„starej” i „nowej” oraz „najnowszej” Polonii w Niemczech, przede wszystkim jej 

historię, w tym rodzaje migracji i migrantów, wynikającą z tego różnorodność 

społeczną i jej organizacji oraz wyjaśnię dlaczego mieszkający w Niemczech 

Polacy nie są mniejszością narodową w tym kraju i na czym polega oraz skąd 

wynika asymetria pomiędzy Polonią w RFN i mniejszością niemiecką w Polsce 

w polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 

1991 r. oraz po jego podpisaniu. Wytłumaczę o co chodzi w debacie dotyczącej 

tej asymetrii. Ponadto odpowiem przede wszystkim na te pytania, które wiążą się 

ze specyfiką Polaków żyjących w RFN. Czy Polacy korzystają z praw 

wynikających z traktatu o dobrym sąsiedztwie i czy są oni w stanie egzekwować 

te prawa? Czy są widoczni w niemieckim społeczeństwie? Czy posiada ona 

swoją reprezentację w organach władzy i ciałach przedstawicielskich w kraju 

zamieszkania? Czy istnieją szanse na zmianę obecnej sytuacji? Na te i inne 

pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 

 

Terminologia 

 

Z socjologicznego punktu widzenia opisując Polaków mieszkających w 

Republice Federalnej Niemiec uprawnione wydaje się używanie takich 

sformułowań jak: „Polonia w Niemczech”, „polska zbiorowość w Niemczech” 

czy „polscy migranci w Niemczech”. Niektórzy naukowcy czy rzecznicy 

polskich organizacji, dopatrują się w tych terminach takich atrybutów jak: 

specyfika etniczna, język ojczysty czy miejsce urodzenia. Inni łączą z tymi 

pojęciami poczucie przynależności do kultury polskiej, niezależnie od 

pochodzenia, miejsca urodzenia, przynależności państwowej czy znajomości 

języka
97

. W artykule jednak zdecydowałem się na użycie pojęcia „Polonia”, 

ponieważ jest ono najtrafniejszym określeniem tej grupy społecznej w 

Niemczech. Jest wystarczająco pojemne, by pomieścić większość 

zróżnicowanych tożsamości „Polaków w Niemczech”. W zasadzie pojęcie to 

mieści w sobie wszystkie kategorie osób narodowości lub pochodzenia 

polskiego, które niezależnie od ich statusu pobytu poza krajem macierzystym 

                                                      
97

  H. Mrowka, Organizacje polonijne i ich partnerzy niemieccy, w: Być Polakiem w 

Niemczech, (red.) A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznań 2000, s. 279. 
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kultywują polskie tradycje narodowe i kulturowe
98

. W literaturze przedmiotu 

przyjmuje się, że termin Polonia stosuje się w przypadku, gdzie Polacy formalnie 

nie posiadają statusu mniejszości narodowej w danym państwie – tam, gdzie nie 

został im przyznany status mniejszości przez grupę dominującą. Jest to przede 

wszystkim kryterium polityczne i instytucjonalne
99

. 

Sam termin „Polonia” wywodzi się od łacińskiego określenia naszego 

państwa. Stosowano je już w końcu XIX wieku, obejmując nim osoby 

przebywające na emigracji. Warto wspomnieć, że w okresie międzywojennym 

wprowadzono nowe określenie „Polacy z zagranicy”, zakładając, że emigracja 

polska stanowi część składową narodu polskiego. Po drugiej wojnie światowej 

obok terminu „Polonia” stosowano także termin „wychodźstwo polskie”
100

. W 

zasadzie „Polonię” rozróżniono na dwie grupy Polaków. Zaczęto stosować 

terminologię: „stara” i „nowa” Polonia. Po wojnie zaczęto rozróżniać przybyłych 

Polaków do Niemiec przed 1939 rokiem oraz w okresie wojny i po niej. Grupę 

Polaków w odróżnieniu od przedwojennej emigracji, określanej mianem „starej 

emigracji Polonii”, zaczęto nazywać „nową emigracją Polonią”. Generalnie 

mianem „starej Polonii” określano przede wszystkim osoby polskiego 

pochodzenia, pamiętające o swych korzeniach, niekiedy już w znacznym stopniu 

zasymilowane w nowej ojczyźnie, które były zasiedziałe w Niemczech przed 

wybuchem drugiej wojny światowej. Dotyczyło to osób i potomków „starej” 

migracji zarobkowej w Niemczech, których obecność w tym kraju sięga końca 

XIX wieku. Natomiast „nową Polonią” – tym mianem zaczęto nazywać osoby, 

które osiadły w Niemczech po 1945 r. na stałe. Na marginesie warto wspomnieć, 

że szczególnie najnowsza fala polskich migrantów w tym kraju wydaje się 

odżegnywać od określania się w kategoriach „Polonia”. 

 

 

 

 

Typy polskich migrantów 

 

Podstawowym problemem ze zdefiniowaniem Polaków w Niemczech 

jest ich heterogeniczność. Nie stanowią oni klasycznej mniejszości narodowej. 

Środowiska polskie w Niemczech tworzą swoistą mozaikę różnych grup i fal 

imigracyjnych do Niemiec od końca XIX wieku, aż po dzień dzisiejszy. Zgodnie 
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z kategoryzacją Wiesława Lesiuka i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus można 

rozróżnić kilka typów polskich migrantów żyjących w Niemczech i są to: 

1. Osoby mieszkające w Niemczech na stałe i posiadające jedynie 

obywatelstwo polskie. Z punktu widzenia władz niemieckich są oni 

obcokrajowcami. Przebywają one w tym kraju na statusie cudzoziemca – 

obywatela Unii Europejskiej;  

2. Osoby (potomkowie osób) z tzw. starej migracji, od kilku pokoleń 

zasiedziałe w Niemczech przede wszystkim w Zagłębiu Ruhry, czy 

Berlinie, posiadające niemieckie obywatelstwo i identyfikujące się z 

polską tradycją kulturową. Tylko część z tej grupy posiada polską 

tożsamość narodową; 

3. Osoby głównie z powojennych fal emigracyjnych, którzy po wielu latach 

pobytu w Niemczech w wyniku neutralizacji otrzymali obywatelstwo 

niemieckie po uprzednim zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego, 

aczkolwiek w życiu prywatnym pielęgnują język polski, polską kulturę, 

zwyczaje i tradycje; 

4. Osoby, które w wyniku powojennych procesów geopolitycznych 

przeważnie do dziś posiadają status bezpaństwowca, ponieważ 

odmówiono im obywatelstwa polskiego;  

5. Osoby, określane mianem przesiedleńców lub późnych przesiedleńców 

(Aussiedler lub Spätaussiedler) z Polski, które powołując się na swoje 

niemieckie pochodzenie przybyli do Niemiec i stały się pełnoprawnymi 

obywatelami RFN, przy czym zachowały polskie paszporty i polskie 

obywatelstwo oraz utrzymują więzi z Polską, polską kulturą i zachowują 

polskie tradycje
101

. Tylko część przesiedleńców lub późnych 

przesiedleńców utożsamia się z polskością. Więcej na ten temat w 

dalszej części artykułu.  

 

Ponadto można wyróżnić następujące kryteria podziałów polskiej 

społeczności w Niemczech: 

1. czas przybycia do Niemiec; 

2. miejsce osiedlenia się (na terytorium byłej NRD lub dawnej RFN); 

3. przyczyny emigracji z Polski – przede wszystkim polityczne, 

ekonomiczne, narodowościowe, osobiste; 

4. status prawny emigrantów; 

5. status społeczny (i związany z nim status ekonomiczny); 

6. członkostwo w organizacjach polonijnych; 

7. światopogląd; 
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  W. Lesiuk, A. Trzcielińska-Polus, Wokół definicji przedmiotu badań, w: Być 

Polakiem w Niemczech, (red.) A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznań 2000, s. 143–
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8. poziom świadomości rodowodu etnicznego; 

9. stosunek do kraju macierzystego i do Polaków; 

10. czas trwania pobytu (migracje stałe, okresowe, sezonowe, tzw. 

zawieszone) itd
102

. 

 

Między osobami pochodzącymi z poszczególnych fal uwidaczniają się 

ogromne różnice, wynikające między innymi ze stopnia integracji ze 

społeczeństwem niemieckim. Należy podkreślić, że Polacy w Niemczech różnią 

się przede wszystkim pochodzeniem prawnopaństwowym, terytorialnym, 

etniczno-kulturowy czy subiektywnie deklarowaną lub odczuwalną 

narodowością
103

. Istotne różnice wynikają właśnie z różnego posiadanego statusu 

prawnego w tym kraju. Możemy mówić o osobach posiadających wyłącznie 

obywatelstwo niemieckie (osobach naturalizowanych oraz ich potomkach, a 

także przesiedleńcach), osobach posiadających wyłącznie polskie obywatelstwo 

(z punktu widzenia niemieckiego prawa – cudzoziemców z Unii Europejskiej) 

oraz osobach o podwójnym obywatelstwie (dotyczy to części przesiedleńców, ale 

nie tylko)
104

. 

Polacy w Niemczech to przedstawiciele zarówno starej, jak i nowej oraz 

najnowszej emigracji. Są oni zróżnicowani pokoleniowo, ponieważ mamy do 

czynienia z kilkoma generacjami ludności pochodzenia polskiego. Różne są też 

ich więzi z Polską jako ojczyzną przodków lub własnym krajem ojczystym. 

Zróżnicowany jest także poziom polskiej samoidentyfikacji, sposobu i 

intensywności pojmowania, odczuwania i okazywania polskości
105

. 

Aby wytłumaczyć, jak wygląda współczesna Polonia w Niemczech i na 

czym polegają różnice pomiędzy starą, nową a najnowszą polską emigracją w 

tym kraju, zróżnicowanie grup i organizacji, różnice w relacjach między tymi 

grupami emigrantów, konieczne jest syntetyczne zarysowanie genezy, 

historycznych przesłanek obecności Polaków – poznanie historii emigracji 

polskiej w Niemczech.  

 

 

Pierwsze fale emigrantów 

 

W wyniku sąsiedztwa Rzeczypospolitej szlacheckiej i Prus, unii 

personalnej z Saksonią, rozbiorów Polski – zaboru pruskiego, doszło – nie tylko 

w byłych przygranicznych regionach – do mniej lub bardziej intensywnych 

kontaktów i mieszania się ludności. W drugiej połowie XIX wieku do szybko 
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rozwijających się niemieckich ośrodków przemysłowych nad Renem i Ruhrą, do 

Berlina, Hanoweru, czy miast portowych – Bremy, Hamburga i Lubeki zaczęły 

napływać całe rzesze migrantów z terenów niemieckiego wschodu głównie z 

Wielkopolski, Śląska, Mazur, Warmii czy Pomorza (tereny przede wszystkim 

etnicznie polskie, które znalazły się w granicach Prus). W prowincjach 

uprzemysłowionych, przede wszystkim w Zagłębiu Ruhry, było spore 

zapotrzebowanie na dopływ taniej siły roboczej. Tym bardziej, że pogłębiały się 

różnice zwłaszcza ekonomiczne między zachodnimi i środkowymi prowincjami 

niemieckimi, a biednym rolniczym niemieckim wschodem. Wiele osób 

zdecydowało się wyemigrować na Zachód w poszukiwaniu lepszych warunków 

pracy. Argument ekonomiczny odgrywał kluczową rolę. Wyjazdy te w taki sam 

sposób obejmowały ludność polską, jak i niemiecką. Emigranci z rejonów 

rolniczych, ale także rzemieślnicy i górnicy przyczynili się znacznie do rozwoju 

ośrodków przemysłowych i miast portowych. Należy podkreślić, że 

przemieszczanie się ludności polskiej (ale nie tylko) miało w zasadzie charakter 

wewnętrznej migracji obywateli państwa pruskiego, bez konieczności 

opuszczenia granic państwa, którego byli obywatelami. Zdecydowana ich 

większość pochodziła z obszaru zaboru pruskiego i Górnego Śląska, który 

stanowił od kilku wieków integralną część Prus. Po za tym do niemieckich 

regionów przemysłowych emigrowali również Polacy z pozostałych dwu 

zaborów. Liczba ich była znacznie mniejsza niż emigrantów z zaboru 

pruskiego
106

. Należy w tym miejscu dodać, że nie wszystkie osoby wywodzące 

się z ludności rodzimej z zaboru pruskiego utożsamiały się z polskością, nie 

posiadały polskiej świadomości narodowej, natomiast miały poczucie 

świadomości regionalnej. 

 

Ruch polski w cesarskich Niemczech 

 

Ludność polska zamieszkująca głównie tereny zaboru pruskiego stała się 

mimowolnie polską mniejszością w Prusach. Od 1893 r. Polacy brali udział w 

wyborach do Reichstagu oraz do Landtagów. W Berlinie działał Polski Komitet 

Wyborczy (Polnisches Wahlkomitee). Na terenach, gdzie Polacy nie stanowili 

większości etnicznej, prowadzili działalność społeczno-kulturalną. Były to 

przede wszystkim organizacje o charakterze religijnym, kulturalnym, sportowym 

i zawodowym. Należy jednak pamiętać, że w Prusach, jak i pozostałych 

częściach cesarstwa niemieckiego istniało specjalne ustawodawstwo, które 

ograniczało wolności i swobody wszystkich mniejszości narodowych. 

Utrudnienia miały prowadzić do zatracania przez Polaków swojej narodowej 
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tożsamości. Poza tym ludność polska pod wpływem szkół, oddziaływania 

niemieckiego środowiska zwłaszcza w centrach przemysłowych i miastach 

portowych zaczęła integrować i asymilować się z niemieckim społeczeństwem 

większościowym w państwie pruskim. Wybuch I wojny światowej oraz okres 

trwania wojny przyczynił się do spotęgowania owych tendencji
107

. 

 

Mniejszość polska w Republice Weimarskiej oraz III Rzeszy 

 

Zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę społeczność polska w 

niemieckich ośrodkach przemysłowych, która szacowana była na ponad 250 tys. 

osób, uległa znacznemu liczebnemu osłabieniu. Powodem tego była 

przeprowadzona przez Francuzów i Belgów akcja werbunkowa do pracy w ich 

okręgach przemysłowych i węglowych, do których to udało się około 80-100 tys. 

osób wraz z rodzinami, a około 50 tys. osób wyjechało głównie do USA, Kanady 

i Argentyny. Natomiast 100 tys. osób reemigrowało do Polski. Na terenie 

środkowych i zachodnich Niemiec, nie licząc pogranicza polsko-niemieckiego, 

pozostało około 96-120 tys. osób
108

.  

Jak zauważa Wojciech Wrzesiński: „Nie wszyscy Polacy mieszkający w 

Niemczech chcieli i mogli porzucić swoją ojcowiznę, miejsce pracy i wyjechać, 

często w nieznane do nowej Polski. A i odbudowująca się Polska niepodległa po 

latach niewoli nie była przygotowana do przyjęcia licznych grup reemigrantów, 

którzy byli gotowi wracać do ojczyzny. Wielu Polaków na terenach 

emigracyjnych bało się pozostawać w Niemczech, państwie przegranym, które 

musiało ponieść skutki klęski wojennej. Nie mając możliwości wyjazdu do 

Polski podejmowali dalej tułaczkę emigracyjną, znajdując nowe miejsca pracy 

we Francji lub Belgii”
109

. 

Odrodzenie się państwa polskiego po I wojnie światowej w kształcie 

terytorialnym zarysowanym na konferencji pokojowej w Wersalu oraz decyzjami 

Rady Ambasadorów spowodowało, iż po obu stronach granicy polsko-

niemieckiej pozostały liczne skupiska mniejszości narodowych. Społeczność 

polska na terenie całych Niemiec szacowana była na około 1,2 mln osób. 

Podobnie ludność niemiecka żyjąca w pierwszych latach istnienia II RP w jej 

granicach była szacowana na około 1,2 mln osób. Wielu jednak Niemców 

opuściło Polskę
110

. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku 
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według szacunków Jerzego Tomaszewskiego mieszkało w Polsce 784 tys. 

Niemców
111

. 

Największe skupiska Polaków znajdowały się na pograniczu etnicznym, 

np. na terenie dzisiejszego województwa opolskiego zamieszkiwało ich około 

550 tys., a w Prusach Wschodnich, na terytorium obejmującym Mazury, Warmię 

i Powiśle około 300 tys. Znaczne skupiska robotników polskich znajdowały się – 

jak wyżej zostało wspomniane – w Zagłębiu Ruhry. Od połowy lat dwudziestych 

XX wieku w okresie dwudziestolecia międzywojennego szacowana jest ta grupa 

na ponad 100 tys. osób. Podobnie liczna była także grupa robotników rolnych 

pracujących głównie w Saksonii i Meklemburgii
112

. Ponadto 

kilkudziesięciotysięczna grupa Polaków znajdowała się w Berlinie i okolicach. 

Należy wspomnieć, że istniał problem dotyczący liczebności mniejszości 

polskiej w Niemczech. Polegał on przede wszystkim na tym, że wiele osób 

polskiego pochodzenia nie posiadała polskiej świadomości narodowej i/lub nie 

deklarowała narodowości polskiej, a stosunek do polskości, tradycji i języka 

wśród społeczności polskiej był dosyć zróżnicowany. Wśród większości 

Mazurów, Warmiaków, Ślązaków czy Kaszubów mieszkających poza granicami 

państwa polskiego świadomość narodowa była podzielona między polskimi 

sentymentami a rosnącym przywiązaniem do niemieckiej ojczyzny, w której się 

urodzili. Z ojczyzną tą wraz z wchodzeniem w nowoczesność łączyły ich coraz 

silniejsze więzy, wykraczające nieraz poza stosunek prawny i formalnie 

rozumianą normę powinności i lojalności wobec państwa, w którym żyli. 

Prowadziło to często do odchodzenia od polskości lub nie przyznawanie się do 

niej. Z biegiem lat nastąpiło dalsze pogłębienie związków Mazurów, 

Warmiaków, Ślązaków i Kaszubów z państwem i kulturą Niemiec. 

Polacy w Republice Weimarskiej, nie tylko na obszarach 

autochtonicznych, ale także w skupiskach emigracyjnych, otrzymali dzięki 

postanowieniom konstytucyjnym pełne równouprawnienie w korzystaniu z praw 

i wolności obywatelskiej, na równi z obywatelami niemieckimi narodowości 

niemieckiej. Polacy cieszyli się, że władze niemieckie zerwą z wcześniejszą 

polityką wynaradawiającą wobec nich, której skutków doznawali w latach 

                                                                                                                                    
niemieckiej za ustanowioną na konferencji pokojowej w Wersalu w 1918 r. granicę. 

Wyjazdy były zapewne spowodowane utraconą pozycją narodu panującego w 

dawnym zaborze pruskim oraz w pewnym stopniu obawą przed zemstą ludności 

polskiej za antypolską politykę Prus. 
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cesarstwa
113

. W rzeczywistości Polacy nadal niejednokrotnie musieli się zmagać 

z dyskryminacją, trudnościami i przeszkodami w utrzymywaniu swojej polskiej 

tożsamości. 

Mimo wielu utrudnieniom, to w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego wśród Polaków w Niemczech, doszło do rozkwitu działań na 

polu kulturalnym, politycznym, gospodarczym i religijnym. Polacy stanowili 

najliczniejszą mniejszość narodową w Niemczech. Mniejszość polska w 

Niemczech podobnie jak mniejszość niemiecka w Polsce, choć w znacznie 

mniejszej skali, posiadała swoje organizacje, związki, stowarzyszenia
114

, 

niewielką liczbę szkół z językiem polskim
115

 oraz wydawała kilka gazet
116

. 

Pierwsza powojenna polska organizacja powstała w maju 1919 r. w 

Berlinie pod nazwą: Komitet Narodowy Polaków na Obczyźnie. W listopadzie 

1920 r. powstał Związek Polaków w Prusach Wschodnich, którego założycielami 

byli działacze Rady Ludowej w Olsztynie, aktywni podczas lipcowej kampanii 

plebiscytowej. Zaczęły powstawać także inne polskie, oświatowe, zawodowe, 

kościelne, gimnastyczne, stowarzyszenia, które znaczącą rolę w krzewieniu 

polskości. Postanowiono jednak o ich konsolidacji. W wyniku inicjatywy 

działaczy narodowych w Niemczech, przy aprobacie i pomocy polskich 

czynników krajowych powstał w sierpniu 1922 r. Związek Polaków w 

Niemczech z siedzibą w Berlinie. Powstanie jego nie likwidowało istniejących 

stowarzyszeń. Związek stał się organizacją naczelną Polaków obywateli 

niemieckich. Obszar działania związku na terenie Niemiec podzielono na pięć 

dzielnic. Szczególną rolę w związku odgrywał Jan Baczewski przedstawiciel 

mniejszości polskiej z terenu Prus Wschodnich oraz Jan Kaczmarek z Westfalii. 

Organem prasowym związku był miesięcznik „Polak w Niemczech”. Do 

najważniejszych celów organizacji należało: obrona Polaków przed germanizacją 

oraz budzenie i podtrzymywanie wśród ludności autochtonicznej pogranicza 

polskiej świadomości narodowej
117

. Najważniejszą sferą jej działalności obok 

kultury, była oświata – polskie szkolnictwo. Na przełomie lat dwudziestych i 

trzydziestych XX wieku istniał sprawnie funkcjonujący system szkolnictwa 

polskiego od przedszkoli do szkół średnich. Uzupełniany był licznymi formami 
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nauczania języka polskiego (kursy) oraz pracy kulturalno-oświatowej (świetlice, 

chóry, biblioteki, harcerstwo). W tym czasie istniało ok. 70 placówek 

szkolnych
118

, do których uczęszczało blisko 2 tys. uczniów. Podstawową formą 

nauczania języka polskiego dla polskich dzieci zwłaszcza spoza pogranicza 

etnicznego zwłaszcza na terenie Westfalii-Nadrenii czy Berlina były kursy 

języka polskiego, nazywane potocznie szkółkami.  

„Mimo reprezentacji całości Polonii w Niemczech ZPwN przeżywały 

poważne problemy wewnętrzne wiązały się one z realizowaną przez władzę 

Związku tzw. centralizacją, która zderzyła się z ideą decentralizacji głoszonej 

przez część aktywu terenowego. /…/ W środowisku polskim egzystował także 

konflikt o podłożu politycznym wiążący się ze stosunkiem do władz 

sanacyjnych, których nie popierała część stowarzyszeń o programie 

chrześcijańsko-narodowym”
119

.  

Poza tym po dojściu Hitlera do władzy, system państwa totalitarnego nie 

przewidywał istnienia mniejszości narodowych. Często przy pomocy gwałtów i 

przemocy ograniczano działalność polskich organizacji, spółdzielni i innych 

placówek gospodarczych, kolportaż polskich gazet, książek, funkcjonowanie 

polskich bibliotek i szkół. W okresie czasów nazistowskich, mimo znacznych 

problemów szkolnictwo oraz organizacje polskie nadal istniały do 1939 r.
120

. W 

okresie dwudziestolecia międzywojennego Związek Polaków w Niemczech spod 

znaku Rodła liczył w granicach 32-45 tys. członków.  

Po napaści III Rzeszy na Polskę władze nazistowskie zdelegalizowały 

mniejszość polską. Oficjalnie rozporządzeniami z 27 lutego 1940 r. zakazano 

działalności mniejszości polskiej. Jej majątek został skonfiskowany, a około 

dwóch tysięcy działaczy zesłano do obozów koncentracyjnych. Natomiast 

zwykłych członków poddano radykalnej germanizacji, włącznie ze zmianą imion 

i nazwisk. 

 

Polacy po drugiej wojnie światowej 

 

W chwili zakończenia drugiej wojny światowej znalazło się w 

Niemczech wielu Polaków, głównie ponad milion obywateli polskich – 

robotników przymusowych, nazywanych przez aliantów Dipisami (od 

angielskiego skrótu: DP – Displaced Persons) i byli polscy jeńcy wojenni oraz 

niewielka część przedwojennej mniejszości polskiej w tym kraju. Alianci 

dokonali podziału terytorium III Rzeszy (w tym jego stolicy) na cztery strefy 

okupacyjne. Natomiast niemieckie ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej 
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przypadły głównie Polsce. Wskutek zmian granicznych po drugiej wojnie 

światowej na terytorium czterech stref okupacyjnych znajdowała się niewielka 

część dotychczasowych członków mniejszości polskiej, z kolei na terenach 

niemieckiego wschodu przyznanych Polsce znalazła się główna grupa 

przedwojennej mniejszości polskiej, tj. ludność rodzima przede wszystkim 

Górnego Śląska, Warmii i Mazur, Kaszub, szacowana na około 1 mln osób.  

W pierwszych latach powojennych liczba byłych robotników 

przymusowych oraz jeńców wojennych zmniejszyła się znacznie w wyniku ich 

powrotu do Polski bądź – nie chcąc wracać do komunistycznej ojczyzny – 

emigracji do Francji, Belgii czy za ocean. W momencie powstania obydwu 

państw niemieckich (RFN i NRD w 1949 r.) stara Polonia na zachodzie Niemiec 

liczyła około 80-82 tys. osób, największe skupiska znajdowały się w Zagłębiu 

Ruhry (ok. 70 tys.), oraz po kilka tysięcy w rejonie Hamburga, Hanoweru, 

Mannheim i Ludwigshafen. Natomiast na terenie NRD żyło około 25 tys. osób
121

.  

W RFN przez szereg lat stan Polonii – starej i nowej emigracji – 

oceniany był na ok. 132 tys. osób. Byli to obywatele Niemiec wywodzący się z 

przedwojennej Polonii oraz osoby posiadające w tym kraju status cudzoziemców 

(głównie osoby z nowej emigracji)
122

. 

Po zakończeniu działań wojennych wytworzyły się dla Polaków w 

Niemczech odmienne, w porównaniu z okresem wcześniejszym, warunki 

działalności. W pierwszych latach powojennych wskutek całkowitego rozbicia 

struktur organizacyjnych mniejszości polskiej w Niemczech, fizycznego 

wyniszczenia znacznej liczby jej członków podczas lat wojny oraz podział 

Niemiec na cztery strefy okupacyjne, reaktywacja tej grupy narodowościowej 

następowała wolno oraz napotykała na wiele problemów.  

Niemniej jednak już w kwietniu 1945 r. przystąpiono do odradzania 

ruchu polskiego w Zagłębiu Ruhry, gdzie powołano Polski Komitet Westfalii i 

Nadrenii. Z jego inicjatywy reaktywowano 40 oddziałów Związku Polaków w 

Niemczech oraz 9 kół śpiewaczych. Po otrzymaniu zgody od brytyjskich władz 

okupacyjnych zorganizowano zjazd działaczy polonijnych 20 stycznia 1946 r. w 

Herne. Reaktywowany został Związek Polaków w Niemczech z siedzibą w 

Bochum, który to przejął w zasadzie koordynację struktur organizacyjnych na 

zachodzie Niemiec. W marcu 1948 r. został oficjalnie zarejestrowany przez 

brytyjskie władze okupacyjne oraz uzyskał akceptację swej działalności ze strony 

ministerstwa spraw wewnętrznych Północnej Nadrenii-Westfalii.  

W radzieckiej strefie okupacyjnej wykształciły się polonijne struktury 

organizacyjne pod nazwą Komitet Polski, który to otrzymał zgodę na zwołanie w 

listopadzie 1947 r. zjazdu Polaków mieszkających w radzieckiej strefie 

okupacyjnej, aby ponownie powołać do życia na tych terenach struktury Związku 
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Polaków w Niemczech. W rzeczywistości reaktywowany związek pod tą nazwą 

prowadził działalność na terenach zajętych przez ZSRR i posiadał swoją centralę 

nie w Bochum lecz w Berlinie. Program działania obu central znacząco różnił się 

od siebie. Berlińska centrala kładła nacisk na tymczasowy charakter związku, 

upolitycznienie jego działalności – akceptowała ingerencję przedstawicieli władz 

w Warszawie w wewnętrzne sprawy organizacji. Z kolei centrala w Zachodnich 

Niemczech nawiązywała do przedwojennego programu organizacji. Z wielką 

niechęcią odnoszono się do prób upolitycznienia działalności związkowej oraz 

podejmowanych ingerencji ze strony polskich władz komunistycznych w 

Warszawie. W RFN w 1950 r. doszło do wewnętrznego rozłamu związku. W 

konflikcie zderzyły się dwie koncepcje programowe: przedwojenna narodowo-

katolicka oraz ówczesna polityczno-narodowa. Wskutek czego obok Związku 

Polaków w Niemczech, powstał jego odłam sterowany z Warszawy używając od 

1952 r. nazwy Związek Polaków „Zgoda”. Warto wspomnieć, że w 1950 r. w 

wyniku porozumień między władzami PRL a NRD rozwiązano we wschodnich 

Niemczech struktury Związku Polaków w Niemczech
123

. Od tej pory Polonia w 

NRD została pozbawiona struktur organizacyjnych oraz możliwości zrzeszania 

się. 

Po rozłamie obie polskie organizacje w RFN przystąpiły do 

rozbudowywania swych struktur, starając się przy tym pozyskać członków oraz 

rozszerzyć swoje wpływy. Większą popularnością wśród Polaków w tym kraju 

zaczął cieszyć się związek „Zgoda”, który przy materialnym i ideowym wsparciu 

komunistycznych władzy z Polski, oferował swoim członkom wiele korzyści, 

m.in. uiszczanie mniejszych opłat wizowych przy podróży do Polski. W tym 

okresie czasu powstało także kilka innych organizacji skupiających Polaków w 

RFN (m.in. Zjednoczenie Polskich Uchodźców, Polski Związek Inwalidów 

Wojennych w Niemczech, Związek Żołnierzy Kresowych i inne), liczyły one 

zazwyczaj do kilkuset członków. Należy podkreślić, że żadnej z polskich 

organizacji w RFN nie udało się rozwinąć równie imponującej działalności, jaka 

była udziałem Związku Polaków w Niemczech w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego.  

 

Nowe fale emigracyjne 

 

Nowy napływ ludności polskiej do RFN nastąpił w następnych falach 

emigracyjnych. Kolejną grupę Polaków stanowiły osoby przybyłe do tego kraju 

jako uchodźcy polityczni lub migranci ekonomiczni. Byli oni początkowo 

nieliczni. Wzrost liczebności nastąpił w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, 

po wydarzeniach w Polsce w czerwcu 1976 r. Ważną, a zarazem liczną grupę 

nowej emigracji polskiej w RFN stanowią osoby, które znalazły się tam po 
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wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 XII 1981 r. Grupa ta jest określana 

mianem „emigracji solidarnościowej”. Wśród niej znalazło się wielu 

intelektualistów i artystów, którzy to szukali nie tylko schronienia, ale też 

możliwości działania. Wielkość tej emigracji można określić na 20-30 tys. osób. 

Uciekinierzy polityczni uzyskali w RFN prawo azylu politycznego lub pobytu 

tolerowanego
124

. Część uchodźców wyemigrowała dalej do Francji, USA, 

Kanady czy Australii. 

Należy także pamiętać, że podczas akcji łączenia rodzin (Aktion Link) w 

drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, obok osób narodowości 

niemieckiej emigrowała z komunistycznej Polski trudna do jednoznacznego 

określenia liczba osób narodowości polskiej. W latach sześćdziesiątych XX 

wieku w ramach tzw. „cichej emigracji” oraz w następnych kilku dekadach wielu 

rodzimych mieszkańców Górnego Śląska, Warmii i Mazur oraz Kaszub 

powołując się na swoje niemieckie pochodzenie przybyło do Republiki 

Federalnej Niemiec. Określani mianem przesiedleńców lub późnych 

przesiedleńców (Aussiedler lub Spätaussiedler), otrzymali, w myśl ustawy 

zasadniczej RFN
125

, obywatelstwo tego państwa. Należy w tym miejscu 

zaznaczyć, że w zasadzie od lat sześćdziesiątych coraz bardziej nie poczucie 

narodowości niemieckiej było głównym motywem wyjazdu, lecz brak 

perspektyw w Polsce. Istotną rolę odgrywał czynnik ekonomiczny
126

. W zasadzie 

jedynym sposobem wydostania się na Zachód było powoływanie się na 

niemieckie pochodzenie. 

Wielu spośród przesiedleńców sprowadzało z Polski swoje rodziny, 

głównie współmałżonków, którzy często byli Polakami (Polkami). Należy 

wspomnieć, że większość zwłaszcza „późnych przesiedleńców” zachowało 

polskie obywatelstwo. Ponadto część przesiedleńców po przybyciu do RFN 

podejmowała więzi ze środowiskiem polskim, a nawet aktywnie włączała się do 

działalności polskich organizacji. Poza tym wielu przesiedleńców odczuwa w 

większym lub mniejszym stopniu związek z państwem polskim czy z polską 

tradycją i kulturą. Mimo tego większość z nich nie identyfikuje się z polskością. 

Badacze problematyki polonijnej oraz przywódcy polonijni zaliczają część tej 

zbiorowości do polskiej grupy narodowościowej. Należy jednak zaznaczyć, że 
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władze niemieckie uważają przesiedleńców za Niemców i w żadnym wypadku 

nie zaliczają ich do Polonii.  

Nowe fale emigracyjne przyniosły wzrost aktywności polskich 

organizacji w RFN. Na terenie tego państwa oraz Berlina Zachodniego w latach 

70-tych ubiegłego wieku działało ich 40. Największą liczbę członków oraz 

najaktywniejsze były: Związek Polaków „Zgoda” (około 9,5 tys. członków), 

Związek Polaków w Niemczech (3,5 tys.), Polski Związek Inwalidów 

Wojennych w Niemczech (1 tys.). Pozostałe organizacje liczyły od kilkunastu do 

kilkuset członków. Wielu polskich uchodźców politycznych, zwłaszcza z fali 

„emigracji solidarnościowej”, zasiliło istniejące stowarzyszenia polonijne. Dzięki 

tej grupie powstawało także kilka organizacji nawiązujących w swej działalności 

do programu „NSZZ Solidarności”
127

.  

Od 1950 r. Polonia w Niemieckiej Republice Demokratycznej nie 

prowadziła zorganizowanej działalności ze względu na zlikwidowanie jej 

organizacji. Znaczna część Polonii w tym kraju zamieszkiwała Berlin Wschodni 

oraz jego okolice. Polacy w NRD nie byli wyodrębnioną grupą narodową i nie 

posiadali żadnych dodatkowych praw w odróżnieniu do rodaków w RFN. 

Istotnie różnicowało to możliwości ich działania w obu krajach niemieckich. 

Fakt ten w dalszym ciągu ma wpływ na działalność i życie Polaków w nowych 

landach zjednoczonego państwa niemieckiego. Brakuje im doświadczenia 

związanego z funkcjonowaniem organizacji. Żyją w rozproszeniu, często nie 

wykazują chęci stowarzyszania się. 

Znaczne zmiany liczebności ludności polskiej w NRD nastąpiły 

zwłaszcza w latach 1972-1980, kiedy to otwarto granicę na Odrze i Nysie 

Łużyckiej dla obywateli obu krajów. Mogli oni bez posiadania wizy podróżować 

po kraju swojego sąsiada. Natomiast z powodu znacznego niedoboru siły 

roboczej w NRD wielu Polaków znalazło zatrudnienie w enerdowskich 

przedsiębiorstwach. Część z tych robotników pozostała na stałe we wschodnich 

Niemczech. Do zjednoczenia Niemiec szacowano polską grupę w NRD na 50 

tys. osób
128

. Najwięcej Polaków mieszkało (jak i nadal mieszka) w Berlinie (i 

okolicach), Dreźnie i Lipsku.  

 

Najnowsza fala emigrantów 

 

Rozpad systemu „realnego socjalizmu” w Polsce, zjednoczenie Niemiec 

zwłaszcza pierwsza połowa lat 90-tych XX wieku, następnie przed i po wejściu 

naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz po otwarciu niemieckiego 

rynku pracy w 2011 r. przyniósł współczesne, nowe, czy też najnowsze liczne 

grupy emigrantów polskich w RFN, w których istnieje znaczny odsetek osób o 
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wyższym statusie społecznym, lepiej przystosowanych do życia w warunkach 

tego państwa. Zwłaszcza od kilku lat można zauważyć spory napływ Polaków na 

opuszczone przez Niemców niemieckie tereny przygraniczne. Najwięcej 

obywateli polskich osiedliło się i osiedla w przygranicznym byłym niemieckim 

powiecie Uecker-Randow. Większość z nich na co dzień pracuje po polskiej 

stronie przede wszystkim w Szczecinie, największym mieście tej części 

pogranicza polsko-niemieckiego. Atrakcyjność tego regionu dla Polaków wynika 

przede wszystkim ze względów pragmatycznych. Zwłaszcza z szerszej i tańszej 

oferty mieszkaniowej – z możliwości nabycia lepszej jakości, większego i 

tańszego mieszkania po niemieckiej stronie granicy, a tym samym w niedalekiej 

odległości od rodzinnego kraju
129

. Szacuje się, że w tym rejonie mieszka ok. 4,5 

tys. polskich obywateli
130

. Warto wspomnieć, że w wyborach samorządowych we 

wspomnianym niemieckim powiecie w 2009 r. kandydowało 3 polskich 

obywateli
131

.  

Mimo ograniczeń Polacy od lat korzystali z możliwości pracy w RFN 

głównie sezonowej, gdzie największe zapotrzebowanie było jak i jest w dalszym 

ciągu na pracowników w rolnictwie. Po otwarciu niemieckiego rynku pracy w 

2011 r. istnieje zapotrzebowanie na niemieckim rynku pracy na wysoko 

wykwalifikowanych specjalistów z dobrą znajomością języka niemieckiego. 

Wśród najbardziej poszukiwanych zawodów w RFN są specjaliści sprzedaży, 

wszelkiej maści fachowcy zwłaszcza elektrycy, magazynierzy, pracownicy 

transportu oraz recepcjoniści, asystenci biurowi, opiekunowie osób starszych i 

inni pracownicy socjalni, pielęgniarki i masażyści. Niemniej jednak w dalszym 

ciągu znaczną część migrantów stanowią osoby niewykwalifikowane, na których 

nie ma wielkiego zapotrzebowania na niemieckim rynku pracy. Zwykle 

przeszkodą w znalezieniu satysfakcjonującej pracy jest brak odpowiednich 

kwalifikacji oraz bariera językowa – słaba znajomość języka niemieckiego. 

 

Liczebność oraz rozmieszczenie Polaków w Niemczech 

 

Z powodu niejednoznacznego określenia Polaków w Niemczech ze 

strony polskiej i niemieckiej nie ma precyzyjnych danych dotyczących ich 

liczebności. W tej kwestii istnieją ogromne rozbieżności różnych szacunków 

polskich i niemieckich. Zgodnie z definicją Międzyresortowej Komisji do Spraw 

Polonii i Emigracji przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z 
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1990 r., do polskiej grupy etnicznej w Niemczech należy zaliczyć „wszystkich, 

którzy bez względu na kraj urodzenia i znajomość języka, zachowali tradycje 

polskiego pochodzenia, przejawiają zainteresowanie dla polskiej kultury i 

zrozumienie dla polskich interesów narodowych”
132

. Według wielu polskich 

szacunków niemiecka Polonia określana jest na 1,6 – 2 mln osób, są to osoby z 

różnym statusem prawnym w RFN. We współczesnych Niemczech liczebność 

„starej” Polonii pochodzącej sprzed drugiej wojny światowej (wraz z następnymi 

pokoleniami) określa się ok. 85 tys. osób. „Nową” Polonię, ludzi z okresu 

wojennego i powojennego ocenia się na ok. 45 tys. osób. Emigrantów przybyłych 

w wyniku fal emigracyjnych lat 70., 80., 90. ubiegłego wieku szacuje się na 1-1,5 

mln osób
133

. Z kolei grupa najnowszych polskich emigrantów liczy ok. 120 

tys.
134

.  

Natomiast zgodnie z oficjalnymi danymi Federalnego Urzędu 

Statystycznego, w 2011 r. w RFN liczba Polaków żyjących w RFN wynosiła 

ponad 468 tys. osób. Liczba ta obejmuje osoby posiadające jedynie polskie 

obywatelstwo. Stanowią oni prawie 7% wszystkich cudzoziemców. Tym samym 

byli oni trzecią co do wielkości grupą obcokrajowców w tym kraju – po Turkach 

(23%) i Włochach (8%)
135

. W oparciu o dane niemieckiego Centralnego Rejestru 

Cudzoziemców, Federalny Urząd Statystyczny podaje, że obecnie liczba 

Polaków wzrosła do 532 tys. Teraz stanowią oni drugą co do wielkości grupę 

obcokrajowców
136

. 

Do największych skupisk polonijnych należy teren Zagłębia Ruhry, oraz 

takie miasta jak: Berlin, Brema, Hamburg, Drezno, Frankfurt nad Menem, 

Kolonia, Lipsk, Mannheim, Moguncja, Monachium, Stuttgart. Większość 

Polaków osiedliła się na terenie zachodnich Niemiec, szczególnie w Nadrenii 

Północnej-Westfalii, Bawarii, Saksonii Dolnej i Badenii-Wirtembergii oraz 

Hesji. Są to w zasadzie historyczne tereny fal migracyjnych ludności polskiej. 

Tylko część Polaków zamieszkuje „nowe” landy związkowe RFN. Istniejąca 

dysproporcja między starymi a nowymi krajami federacji, jeżeli chodzi o liczbę 
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zamieszkujących ich migrantów z Polski, wynika nie tylko z historycznych 

polskich fal migracji, ale także kierunku powojennej migracji większości 

migrantów nie tylko z Polski – również z innych krajów.  

Grupy tworzące „nową” i „najnowszą” Polonię są o wiele bardziej 

złożone i wewnętrznie zróżnicowane niż dawna zdecydowanie bardziej jednolita 

grupa emigrantów z końca XIX i początku XX wieku. Znacząco różnią się one 

od siebie pod wieloma względami
137

. Różnią się przede wszystkim długością 

pobytu w Niemczech, wzorcami cywilizacyjnymi, poczuciem odrębności 

narodowej, statusem państwowym, poglądami i demonstrowanym zachowaniem. 

Przed wieloma latami polska grupa narodowościowa w omawianym kraju 

próbowała wprawdzie nawiązać do dawnych tradycji i zawiązać wzorowane na 

nich struktury organizacyjne, wkrótce jednak okazało się, że cele „starej” Polonii 

nie dadzą się pogodzić z celami „nowej”. Przyczyna tego tkwiła zarówno w 

uwarunkowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, które wynikały z ostrych 

podziałów wśród samej Polonii, często podziałów przenoszonych z kraju 

macierzystego. Z tego też powodu polskie organizacje są zróżnicowane oraz źle 

zorganizowane.  

 

Organizacje polonijne oraz polska społeczność po zjednoczeniu Niemiec 

 

Nowy powiew zmian w działalności organizacji Polonii w Niemczech 

przyniosły wydarzenia polityczne na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego r. – wolne 

wybory w Polsce 4 czerwca 1989 r., zjednoczenie Niemiec 3 października 1990 

r. oraz Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 

r. Po zjednoczeniu obydwu państw niemieckich zaczęto tworzyć struktur 

organizacyjne Polonii na terenie byłej NRD
138

. Poza wcześniej powstałymi 

organizacjami powstały także inne. W sumie obecnie na terenie w Niemczech 

istnieje ponad 180 organizacji polonijnych działających zgodnie z niemieckim 

prawem oraz z traktatem polsko-niemieckim o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy. Są to przede wszystkim polonijne organizacje społeczne, kulturalne, 

oświatowe, zawodowe, religijne. Część z nich ma charakter ogólnopaństwowy 

(federalny), inne zaś ograniczają się do krajów związkowych. Tradycyjna 

działalność kulturalna stowarzyszeń polonijnych koncentruje się przede 

wszystkim na prowadzeniu chórów, folklorystycznych zespołów pieśni i tańca 

oraz organizowaniu okolicznościowych koncertów i imprez związanych z 

obchodami polskich świąt religijnych i rocznic narodowych. Poza tym 
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organizacje organizują wystawy, przygotowują nieliczne audycje telewizyjne i 

radiowe, wydają kilka swoich czasopism oraz posiadają swoje strony 

internetowe.  

W tym miejscu warto wspomnieć o pięciu najbardziej liczących się od lat 

organizacjach, skupiających niemiecką Polonię. 

Do nich należy zaliczyć Związek Polaków w Niemczech spod znaku 

Rodła. Jest to najstarsza organizacja w Niemczech skupiająca Polaków od 1922 

r., o znacznych zasługach dla tej grupy i wielkich tradycjach, jednak już od 

dłuższego czasu przeżywający kryzys kadrowo-organizacyjny, który obecnie 

liczy ok. 200 członków płacących składki, głównie są to osoby w starszym 

wieku. Związek posiada „Dom Polski” w Bochum i wydaje periodyk pod nazwą 

„Ogniwo”. W Bochum w czerwcu 2013 r. utworzono Centrum Dokumentacji 

Kultury i Historii Polaków w Niemczech „Porta Polonica”, które ma za zadanie 

dokumentowania polskiej obecności w Niemczech. Docelowo jego siedzibą 

będzie, po renowacji budynku, historyczna siedziba „Rodła”. Decyzję o 

powołaniu placówki podjęto z okazji dwudziestej rocznicy podpisania Traktatu 

między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Centrum finansuje rząd RFN
139

. 

Związek Polaków „Zgoda” powstały w latach pięćdziesiątych był do 

roku 1989 najliczniejszą i najsilniejszą polską organizacją w RFN. Podobnie jak 

organizacja spod znaku Rodła jeszcze do niedawna przeżywał
 

kryzys 

organizacyjny. Jeszcze kilka lat temu posiadał on ponad 300 członków 

skupionych w 26 gromadach i zrzeszał ponad 10 chórów polonijnych. Związek 

był właścicielem „Domu Polskiego” w Recklinghausen oraz wydawał pismo 

„Głos Polski”. Ponad rok temu związek ten zaprzestał prowadzenia działalności, 

przestał istnieć. 

Stowarzyszenie „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji 

i Języka Polskiego” w Niemczech zostało założone w październiku 1994 r. Jego 

celem jest popieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w 

Niemczech; wychowanie młodego pokolenia w duchu i zgodzie z nauką kościoła 

rzymskokatolickiego; popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między 

narodem polskim i niemieckim. Zrzesza on katolicką Polonię i polskich 

katolików skupionych i działających społecznie w polskich ośrodkach 

duszpasterskich w RFN. W jego skład wchodzi ponad 20 zarejestrowanych 

stowarzyszeń parafialnych działających przy Polskiej Misji Katolickiej. W 

ramach parafialnego szkolnictwa, prowadzą one przede wszystkim naukę języka 

polskiego i przedmiotów ojczystych w „szkółkach niedzielnych” dla około 3500 

dzieci i młodzieży. Centrum posiada ośrodek wypoczynkowo-seminaryjny 
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„Concordia”. Jego organem prasowym jest „Nasze Słowo” dwutygodnik 

wydawany przez Polską Misję Katolicką
140

.  

W tym miejscu należy napisać o Polskiej Misji Katolickiej. W miejsce 

utworzonej w 1945 r. Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech powołano w 

1976 r. Polską Misję Katolicką. Odgrywa ona szczególną rolę w środowisku 

niemieckiej Polonii. Ośrodki duszpasterstwa polonijnego integrują miejscową 

„Polonię”. Stanowią one nie tylko centra życia religijnego, lecz także 

kulturalnego oraz nauki języka polskiego. Stanowią miejsca spotkań Polaków i 

ośrodki życia społeczno-kulturalnego Polonii. Polscy księża są często 

animatorami polskiego życia kulturalnego i oświatowego. Wielu z nich opiekuje 

się amatorskimi grupami artystycznymi lub uczy na kursach języka polskiego
141

. 

Polska Misja Katolicka była i jest ostoją polskości oraz bazą najszerzej 

integrującą Polaków w tym kraju. W zasadzie jest jedyną strukturą organizacyjną 

obejmującą swym wpływem szerszą grupę osób polskiego pochodzenia. Misja 

dociera do kilkuset tysięcy osób. W ponad 200 miejscowościach ok. 80-100 tys. 

osób regularnie uczestniczy w niedzielnych mszach świętych odprawianych w 

języku polskim
142

.  

Polska Rada w Niemczech – Zrzeszenie Federalne skupia w swoich 

szeregach polskie organizacje branżowe i zrzeszenia federalne o zasięgu 

ogólnoniemieckim, np. Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników, 

Związek Dziennikarzy Polskich, Zrzeszenie Federalne – Polskie Forum w 

Niemczech, Stowarzyszenie Polskich Handlowców i Przemysłowców 

„BERPOL”. Ogółem Polska Rada w Niemczech zrzesza ponad 100 organizacji 

różnej wielkości. Posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach 

związkowych RFN, gdzie występują skupiska Polonii i Polaków
143

.  

Po zjednoczeniu Niemiec i wejściu w życie Traktatu o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, aby zapobiec istniejącemu rozbiciu 

organizacyjnym Polonii w Niemczech, pojawiły się działania konsolidujące jej 

organizacje. Po wielu rozmowach kilkunastu przedstawicieli Polonii w tym kraju 

w lutym 1992 r. utworzono Kongres Polaków w Niemczech, w celu 

reprezentowania interesów Polonii wobec władz samorządowych i federalnych 

RFN oraz Polski. Ze względu na udział w pracach Kongresu Związku Polaków 

„Zgoda”, która do niedawna utrzymywała intensywne stosunki z władzami PRL, 
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część stowarzyszeń wywodzących się ze środowisk emigracji politycznej nie 

zaakceptowała formuły Kongresu. 

Pomimo tego Kongres Polonii Niemieckiej stał się reprezentantem wielu 

organizacji polonijnych w Niemczech, zrzeszającym Polaków obywateli 

niemieckich. Obecnie skupia on w swoich szeregach 32 niemieckie organizacje 

polonijne, gdzie jedną z najaktywniejszych jest Polskie Towarzystwo Medyczne 

zrzeszające ok. 500 lekarzy z terenu całych Niemiec. Kongres wspiera 

działalność kulturalną, pielęgnowanie polskich zwyczajów i tradycji, kultury oraz 

języka polskiego. Przyczynia się do zbliżenia pomiędzy naszymi narodami – 

polskim i niemieckim poprzez upowszechnianie w RFN wiedzy o Polsce, o jej 

historii, kulturze oraz aktualnej sytuacji politycznej i społecznej. Ponadto 

inspiruje i koordynuje współpracę między organizacjami polonijnymi w 

Niemczech, a macierzą oraz innymi organizacjami polonijnymi na świecie.  

4 kwietnia 1998 r. przedstawiciele Związku Polaków w Niemczech, 

Związku Polaków „Zgoda”, Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, 

Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Polskiej Rady w Niemczech – 

Zrzeszenia Federalnego oraz Kongresu Polonii Niemieckiej, postanowili powołać 

do życia „Konwent Organizacji Polskich w Niemczech”, jako wspólną 

reprezentację interesów Polonii niemieckiej wobec władz i instytucji wszystkich 

instancji Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednak na początku w skład Konwentu Organizacji Polskich w 

Niemczech weszły trzy organizacje. Mimo wielu starań władz Konwentu nie 

wstąpił do tej organizacji Związek Polaków w Niemczech, a Związek Polaków 

„Zgoda” w RFN zgodził się jedynie na zostanie członkiem obserwatorem – w 

rzeczywistości pełnił funkcję obserwatora, a dopiero w 2003 r. zgodził się na 

pełne członkostwo. Konwent, jako nowo powstała reprezentacja Polonii, stał się 

rzecznikiem interesów polskiej grupy narodowej w Niemczech. Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej uznał Konwent za przedstawiciela Polonii i Polaków 

żyjących w Niemczech. Na marginesie warto dodać, że w maju 2013 r. Kongres 

Polonii Niemieckiej wystąpił ze struktur Konwentu. 

20 sierpnia 2010 r. przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w 

Niemczech (Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka 

Polskiego w Niemczech, Kongresu Polonii Niemieckiej, Polskiej Rady w 

Niemczech – Zrzeszenie Federalne i Związku Polaków „Zgoda” w RFN) oraz 

Związku Polaków w Niemczech utworzyli nową organizację patronacką o 

nazwie: Stała Konferencja Organizacji Dachowych Polonii i Polaków w 

Niemczech. Jej celem jest przede wszystkim wypracowywanie wspólnego 

stanowiska Polonii Niemieckiej i Polaków w Niemczech oraz reprezentowania 

ich wobec władz RFN, Polski i Unii Europejskiej.  

Głównym reprezentantem Polonii, a zarazem partnerem polonijnym do 

negocjacji z władzami niemieckimi, polskimi i unijnymi stała się Stała 

Konferencja Organizacji Dachowych Polonii i Polaków w Niemczech, chociaż 
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taką rolę chce odgrywać także Kongres Polonii Niemieckiej. A więc jak można 

zauważyć w zasadzie nie istnieje jeden podmiot polonijny – w środowisku 

polonijnym nie ma jednomyślności w jej reprezentowaniu. Powoduje to pewne 

zamieszanie wśród władz związkowych i federalnych RFN. Poza tym w ich 

oczach jednomyślność w reprezentowaniu Polonii byłaby bardziej wiarygodna. 

Do istniejących organizacji centralnych przynależą często podwójnie te 

same stowarzyszenia. Do tego istniejące spory między samymi organizacjami 

dachowymi oraz same wewnętrzne kłótnie znacznie zmniejszają efektywność 

pracy polonijnych organizacji. W wyniku zaistniałej sytuacji konfliktowej w 

środowisku polonijnym nie tylko jest utrudniony przepływ informacji, ale także 

powoduje powstawanie trudności w porozumiewaniu się z niemieckimi 

partnerami i władzami. Często konsekwencją tego są problemy z przyznawaniem 

dotacji finansowych przez niemiecką administrację państwową.  

W zasadzie do tej pory żadnemu wspólnemu przedstawicielstwu 

interesów Polaków w Niemczech nie udało się zaistnieć w opinii publicznej oraz 

w świadomości społeczeństwa RFN. „Niektórzy przywódcy istniejących 

organizacji polonijnych ze swymi ambicjami reprezentowania interesów 

Polaków na terytorium całej RFN, zużywają – jak się zdaje – więcej czasu i 

energii na wewnętrzne spory niż na skuteczną reprezentację potrzeb i życzeń 

swych rodaków. Tak więc nie istnieje żadne godne uwagi lobby Polaków w 

polityce niemieckiej ani na płaszczyźnie federacji, ani na płaszczyźnie krajów 

czy też gminy. Tam zaś, gdzie dochodzi do pertraktacji z niemieckimi władzami, 

brakuje często wzajemnego zrozumienia. Bark jest też, jak się wydaje, stabilnych 

i niezawodnych kontaktów z mediami niemieckimi”
144

.  

Słabość organizacji polonijnych w Niemczech wynika z ciągnących się 

od lat wewnętrznych kłótni. Przez co wiele osób nie chce wstępować do 

stowarzyszeń lub też odsuwa się od działalności polonijnej. „Do pracy w 

organizacjach polonijnych zniechęcają wiele osób konflikty i rywalizacja 

występująca pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Sytuacja ta wpływa 

dezintegrująco na ogół środowiska polskiego, które i tak nie stanowi w 

Niemczech zwartej społeczności oraz wzbudza nieufność do wszelkich 

formalnych i zinstytucjonalizowanych inicjatyw. Organizacje polonijne w 

stosunkowo niewielkim stopniu ułatwiają emigrantom integrację ze 

społeczeństwem niemieckim i osiągnięcie awansu społecznego. Aktywność 

społeczna Polaków w znacznej mierze koncentruje się na płaszczyźnie 

prywatnej, w kręgu małych i nieformalnych grup koleżeńskich
145

. 
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Na co dzień polskie życie kulturalne w RFN współtworzy nieliczna 

grupa Polaków mieszkająca w tym kraju. Chociaż kilkaset tysięcy osób 

regularnie manifestuje swój związek z polskością, uczestnicząc w polskim życiu 

kulturalnym, oświatowym i religijnym, to w rzeczywistości niewielu Polaków w 

Niemczech należy do stowarzyszeń polonijnych. Nie ma nic trudniejszego niż 

dobrze zorganizować niemiecką Polonię. Wiele osób nie rozumie, po co mieliby 

się zrzeszać. Polskość to dla nich rodzina i przyjaciele, wiadomości na 

polskojęzycznych portalach internetowych i biało-czerwona koszulka, którą 

demonstracyjnie zakładają w dniu meczu Polska-Niemcy. Mimo że mówią po 

polsku, to nie ma w tej grupie poczucia wspólnoty. Na co dzień spotykają się co 

najwyżej na polskojęzycznej mszy świętej
146

.  

W przeciwieństwie od społeczności tureckiej Polacy nie rzucają się 

w Niemczech w oczy. Wielu tych, który przybyło do tego kraju przed 

1989 rokiem, wstydziło się polskiej tożsamości, chcąc się jak najszybciej 

dostosować do otoczenia. Publicznie starali się nie drażnić swą polskością. 

Zdecydowana większość Polaków emigrujących do RFN stosunkowo szybko 

przystosowuje się do nowej rzeczywistości, starając się w możliwie krótkim 

czasie do otaczającego środowiska. Szybko asymilują się i szybko stają się 

częścią niemieckiego społeczeństwa. Zwłaszcza najnowsza emigracja, która dąży 

do stabilizacji zawodowej i dorobienia się, nie są zainteresowani 

manifestowaniem swoich związków z Polską i jej kulturą. Nie angażuje się w 

działalność żadnych organizacji i instytucji życia publicznego
147

.  

W tym miejscu warto dodać, że niewielu Polaków jest członkami 

niemieckich partii politycznych. Bardziej chętniej wolą należeć do niemieckich 

związków zawodowych, jednak żaden Polak nie pełni tam znaczących funkcji. 

Polacy w Niemczech nie mają jednej silnej organizacji ogólnopaństwowej, nie 

tworzą zwartego lobby, które odpowiednio reprezentowałoby interesy polskiej 

społeczności i skutecznie przypominało o jej istnieniu. Nie mają żadnego 

swojego przedstawiciela w Bundestagu czy Bundesracie. W zasadzie nie są oni 

postrzegani w Niemczech jako grupa społeczna. 

 

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz istniejąca 

asymetria 

 

Traktat między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o 

dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. przyniósł 

zmianę sytuacji Polonii w RFN oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. 

Uregulowano w nim prawa i obowiązki Polaków żyjących w RFN oraz 
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mniejszości niemieckiej w Polsce (art. 20-22) według standardów 

międzynarodowych. Traktat stał się modelowym przy tworzeniu traktatów Polski 

z innymi sąsiadującymi państwami.  

W układzie polsko-niemieckim najważniejszy był punkt 20 – tzw. 

„klauzula mniejszościowa”, gdzie stwierdzono: „Członkowie mniejszości 

niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadające polskie 

obywatelstwo, które są niemieckiego pochodzenia, albo przyznają się do języka, 

kultury lub tradycji niemieckiej, a także osoby w Republice Federalnej Niemiec, 

posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia, albo 

przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej, mają prawo, indywidualnie 

lub wespół z innymi członkami swej grupy, do swobodnego wyrażania, 

zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i 

religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Mają one prawo do 

pełnego i skutecznego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności 

bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej lojalności wobec 

prawa”
148

. 

Ogólnie rzecz biorąc, Polacy w Niemczech oraz członkowie mniejszości 

niemieckiej w Polsce mają takie same prawa do swobodnego wyrażania, 

zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i 

religijnej, bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Mają także prawo 

do zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji oświatowych, 

kulturalnych i religijnych, utrzymywania niezakłóconych kontaktów między sobą 

w kraju, jak również kontaktów zagranicznych. Przynależność do danej grupy 

narodowej nie może pociągać za sobą żadnych ujemnych konsekwencji. 

Należy zwrócić uwagę, że w traktacie preferowane jest kryterium 

obywatelstwa. Grzegorz Janusz analizując zapisy traktatu, odnośnie tej kwestii 

napisał: „Stąd też formalnie zawartym układem nie są objęci Polacy 

przebywający w RFN na statusie cudzoziemców. Jednak w przypadku Traktatu z 

Niemcami, w wymienionych w dniu jego zawarcia listach ministrów spraw 

zagranicznych zawarto sformułowanie, że rząd RFN podejmie starania celem 

skorzystania z praw i możliwości wymienionych w art. 20 i 21 Traktatu przez te 

osoby polskiego pochodzenia, języka, kultury lub tradycji, które nie są objęte 

jego postanowieniami. W praktyce odnosi się to sformułowanie do osób 

przebywających w RFN na statusie cudzoziemców
149

. 
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W zasadzie zgodnie z traktatem, Polacy w RFN oraz członkowie 

mniejszości niemieckiej w Polsce, w obu krajach mają te same prawa, przy czym 

Polacy w Niemczech nie są określani jednak jako mniejszość narodowa. Być 

może istniałaby szansa na wynegocjowanie w układzie formalnej równości 

terminologicznej, jednak niewielka aktywność niemieckiej Polonii przed oraz w 

czasie rokowań zaprzepaściła szansę
150

. Należy w tym miejscu podkreślić, że 

każda ze stron zawartego układu stosownie do różnych w obu krajach 

uwarunkowań i potrzeb stara się wypełniać swe zobowiązania. 

W świetle współczesnego prawa międzynarodowego mniejszościami 

narodowymi czy etnicznymi są wyłącznie grupy autochtoniczne, a nie 

napływowe
151

. Kluczowym kryterium kwalifikującym określoną grupę do 

uznania za mniejszość narodową w RFN jest okres zasiedziałości na jego 

terytorium. Według prawa niemieckiego mniejszości narodowe muszą spełniać 

następujące kryteria: posiadać obywatelstwo niemieckie; odróżniać się poprzez 

język, kulturę i historię, a więc poprzez własną tożsamość; wyrażać chęć 

zachowania tej tożsamości; być historycznie i kulturowo od dawna związanymi z 

danym obszarem. W związku z wyżej wymienionymi kryteriami w Niemczech są 

uznane cztery mniejszości narodowe: Duńczycy, Serbołużyczanie, Fryzowie oraz 

Sinti i Romowie. Wszyscy członkowie tych mniejszości są niemieckimi 

obywatelami i żyją od pokoleń w Niemczech.  

Natomiast Polacy w Niemczech nie są uznani za mniejszość narodową. 

W związku ze zmianami granicznymi po drugiej wojnie światowej, 

autochtoniczna ludność polska nie zamieszkuje terytorium Niemiec. Polacy są 

albo emigrantami, albo ich potomkami i nie są w zasadzie historycznie i 

kulturowo od wielu pokoleń związani z miejscem zamieszkania. Jedynie 

potomkowie najstarszych emigrantów wywodzących się jeszcze z XIX-wiecznej 

emigracji z Wielkopolski i Pomorza mogliby spełniać kryteria mniejszości 

narodowej w RFN. Dotyczyłoby to jedynie te osoby, które zamieszkałe są na 

terenie Nadrenii Północnej-Westfalii w Zagłębiu Ruhry. Jednak tylko niewielka 

grupa tych potomków tworzy dzisiejszą niemiecką Polonię. Zdecydowana 

większość potomków emigrantów jest całkowicie zasymilowana ze 

społeczeństwem niemieckim i nie utożsamia się z polskością lecz z 

niemieckością.  

Aby przywrócić niemieckiej Polonii status mniejszości narodowej w 

Niemczech, jaką posiadała ona przed drugą wojną światową działacze polonijni 

w 2009 r. wystosowali do kanclerz RFN Angeli Merkel list z prośbą o uchylenie 

wydanego przez nazistowskie władze rozporządzenia z lutego 1940 r. 
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zakazującego dalszej działalności mniejszości polskiej. Jednak prośba została 

odrzucona. Pomimo tego przedstawiciele Polonii mają nadzieję, że w niedalekiej 

przyszłości uzyskają status grupy narodowościowej, którym cieszą się niemieccy 

Sinti i Romowie. Niemcy nieprędko uznają społeczność polską za mniejszość, 

raz – z wyżej wymienionych względów, a dwa – ze względu na to, że tak jak 

Polakom to musieliby także nadać ten status innym społecznościom żyjącymi w 

RFN – zwłaszcza licznej grupie Turków, Włochów, Rosjan czy z krajów byłej 

Jugosławii. A to wiązałoby się z uszczupleniem niemieckiego budżetu. Dlatego 

też władze niemieckie nie chcą do tej sytuacji dopuścić.  

Pierwsze lata polsko-niemieckiego traktatu zaowocowały ożywieniem 

życia polonijnego. Sprawami realizacji traktatu w kwestii pielęgnacji kultury, 

tradycji i języka polskiego zajmowali się urzędnicy niemieckiego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych. Aby Polonia w Niemczech i jej organizacje mogły 

korzystać z przysługującej im zgodnie z traktatem pomocy, zostały utworzone z 

inicjatywy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 

premierów krajów związkowych RFN tzw. centralne placówki na płaszczyźnie 

krajowej dla grup polonijnych w Niemczech. Ponadto czołowe związki 

komunalne, takie jak Niemiecki Zjazd Przedstawicieli Miast, Sejmik Niemiecki 

oraz Niemiecki Związek Miast i Gmin były, na prośbę Federalnego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, gotowe do realizowania postanowień traktatu w swych 

gremiach oraz w pozostających z nimi w stałych kontaktach urzędach i 

instytucjach
152

. Ponadto w 1992 r. Stała Konferencja Ministrów Kultury Krajów 

Związkowych RFN wezwała kraje związkowe RFN, żeby zgodnie z ustaleniami 

traktatu, stworzyły możliwości nauczania języka polskiego w szkołach 

państwowych. Nauczanie języka polskiego (głównie jako języka obcego) zostało 

przewidziane jako zajęcia uzupełniające, fakultatywne lub obowiązkowe
153

.  

Po pewnym czasie okazało się, że władze niemieckie pragną finansować 

tylko niektóre projekty kulturalne, które w odczuciu Polonii nie zawsze są ważne 

dla utrzymania polskiej kultury i tradycji. Wraz z powstaniem Urzędu 

Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w 1998 r., finansowanie 

polonijnych projektów kulturalnych jest realizowane przez różne komórki tego 

urzędu. Od samego początku organizacje polonijne skarżyły się na uznaniowość i 

brak przejrzystych zasad przy przyznawaniu tych dotacji, o których ostatecznie 

decydują urzędnicy tej niemieckiej instytucji państwowej. Rząd federalny 

przeznacza corocznie ok. 250-300 tys. euro
154

. Finansowane są projekty 

kulturalne o zasięgu ogólnopaństwowym, tj. odbywające się w kilku krajach 

związkowych RFN. Zarówno władze federalne, jak również kraje związkowe i 
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komunalne często wspierają inicjatywy, projekty i stowarzyszenia, które w 

swojej nazwie posiadają przymiotnik „polski”. W rzeczywistości wsparcie 

bardziej otrzymują stowarzyszenia polsko-niemieckie niż polonijne. Nie zawsze 

wnioski o dotacje finansowe składane przez organizacje polonijne uzyskują 

wsparcie w pożądanym wymiarze ze strony władz krajowych, powiatowych, 

zarządów miejskich czy gminnych. Organizacje polonijne w Niemczech 

zazwyczaj nie posiadają wystarczających środków finansowych na 

pielęgnowanie tradycji i języka, prowadzenie polskojęzycznych mass mediów, 

etc. Przyczyną tego jest głównie nie posiadanie w budżecie odpowiednich 

środków na działalność polonijną. Nie raz organizacje chcą otrzymywać także 

dotacje na działalność instytucjonalną oraz inne rzeczy, które są poza formalną 

gestią niemieckiego dotacjodawcy. Zgodnie z niemieckim prawem 

dofinansowanie lub sfinansowanie tego może dokonać sponsor, ale nie mogą być 

zakupione z pieniędzy podatników niemieckich. 

Mimo wielu problemów finansowych i organizacyjnych prowadzona jest 

polonijna działalność kulturalna, istnieje kilka polskojęzycznych czasopism oraz 

nieliczne audycje radiowe i telewizyjne. Jednak Polonia oczekuje od strony 

niemieckiej przyznania środków finansowych na wydawanie na terenie całego 

RFN tygodnika niemieckiej Polonii, oraz na realizację ich programów radiowych 

i telewizyjnych, które odbierane byłby w całych Niemczech.  

Natomiast nauka języka polskiego jako języka ojczystego odbywa się w 

kilkudziesięciu miejscowościach, w kilku krajach związkowych. W 

przeciwieństwie do sytuacji w Polsce, gdzie państwo polskie zapewnia 

mniejszości niemieckiej naukę języka niemieckiego jako języka ojczystego w 

szkołach państwowych, to w RFN nauczanie języka polskiego jako ojczystego 

jest prowadzone przede wszystkim przez organizacje polonijne, zwłaszcza przez 

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w 

Niemczech, które działa w ramach Polskiej Misji Katolickiej. Chrześcijańskie 

Centrum w zasadzie nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej od strony 

niemieckiej
155

. Należy także dodać, że w porównaniu ze znaczną liczbą osób 

polskojęzycznych żyjących w Niemczech, to faktycznie istnieje małe 

zainteresowanie nauką języka polskiego w tym kraju. Często trudno jest zebrać 

wystarczającą liczbę zainteresowanych takimi zajęciami.  

W Polsce istnieją różne opinie w kwestii tzw. klauzuli mniejszościowej, 

realizacji traktatu polsko-niemieckiego wobec Polaków w Niemczech i 

mniejszości niemieckiej w Polsce. Już po podpisaniu traktatu, a zwłaszcza z 

okazji dwudziestej rocznicy podpisania traktatu pojawiły się liczne głosy. 

Dominują zwłaszcza opinie, że w traktacie występuje asymetria polegająca na 

tym, że mniejszość niemiecka w naszym kraju uzyskała pełnię praw, zaś Polacy 

w Niemczech nie mają takiego statusu, takich praw i takiego wsparcia 

                                                      
155

  Por. tamże, s. 6. 
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finansowego. Przez co polityka władz RFN wobec grupy polskojęzycznej 

pozbawiona jest „analogicznego wsparcia” do udzielanego mniejszości 

niemieckiej w Polsce. 

Asymetria dotyczy położenia mniejszości niemieckiej w Polsce (prasa, 

wydawnictwa, nauka języka ojczystego, dostęp do środków masowego przekazu, 

reprezentacja we władzach państwowych), a sytuacji niemieckiej Polonii. Istnieje 

ona na niekorzyść Polaków w Niemczech. Asymetria ma przede wszystkim 

podtekst finansowy i związana jest z kwestią liczebności obu grup. Istnieją spore 

rozbieżności dotyczące ich liczebności. W Polsce wylicza się, że Polacy 

mieszkający w Niemczech otrzymują od rządu niemieckiego ok. 250–300 tys. 

euro rocznie na działalność kulturalną i oświatową, natomiast kwoty rządu 

polskiego dla mniejszości niemieckiej są o wiele większe
156

, chociaż jest 

znacznie mniejsza liczebnie niż Polacy w RFN
157

. Jednak w tym miejscu trzeba 

zaznaczyć, że mniejszość niemiecka w Polsce jest zdecydowanie lepiej 

zorganizowana niż Polonia w Niemczech oraz jest najlepiej zorganizowaną 

mniejszością w Polsce. Zmaga się także z wieloma problemami społeczno-

ekonomicznymi, ale skutecznie potrafi pozyskiwać środki finansowe nie tylko ze 

strony polskiej, ale niemieckiej oraz unijnej. 

W Polsce w związku z odmową niemieckich władz przyznania Polakom 

w Niemczech statusu mniejszości narodowej oraz większego wsparcia, a także ze 

względu na zbliżającą się dwudziestą rocznicę podpisania polsko-niemieckiego 

traktatu o dobrym sąsiedztwie odbyła się debata publiczna dotycząca praw 

Polonii w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. W sprawie 

omawianej asymetrii przeprowadzono na poziomie rządów obu krajów kilka 

wielostronnych rozmów, które zostały zapoczątkowane 11 lutego 2011 r. w 

Berlinie. Obok wice ministrów – niemieckiego oraz polskiego MSW w 
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  Por. A. Żukowski, Deutsch-polnischer Vertrag über gute Nachbarschaft und 

freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 – Entstehung und Beurteilung, 

w: 8. Deutsch-Polnischer Kommunalpolitischer Kongress der Landsmannschaft 

Ostpreußen, Olsztyn 2011, s. 29–30. 
157

  Oficjalnie zgodnie z danymi Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 r. 

liczebność mniejszości niemieckiej w Polsce wynosi 148 tys. osób. Według działaczy 

tejże mniejszości liczba ta jest w rzeczywistości większa. Największe a zarazem 

zwarte skupiska mniejszości niemieckiej znajdują się w województwie opolskim. 

Tam też mniejszość niemiecka posiada swoich przedstawicieli we władzach 

wojewódzkich i samorządowych. W zwartych skupiskach zamieszkałych przez 

Niemców istnieje podwójne nazewnictwo (w języku polskim i niemieckim). Niemcy 

posiadają swoje środki masowego przekazu (czasopisma, prowadzą audycje radiowe i 

telewizyjne, strony internetowe). Mogą uczestniczyć w mszach świętych w języku 

niemieckim (zazwyczaj odbywają się w języku polskim i niemieckim) oraz uczyć się 

w języku ojczystym, jednak do tej pory nie ma ani jednej szkoły z wykładowym 

językiem niemieckim (gdzie wszystkie przedmioty byłyby prowadzone w języku 

ojczystym). 
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spotkaniach tzw. „okrągłego stołu” wzięli udział także przedstawiciele 

organizacji polonijnych w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce. 

Przedmiotem rozmów był przede wszystkim dotychczasowy bilans (stan 

realizacji) i perspektywy zawartego traktatu oraz status Polaków w Niemczech i 

ich wsparcie przez rząd niemiecki. Podczas rozmów „okrągłego stołu” doszło do 

wyjaśnienia skąd biorą się te różnice, czym są one spowodowane, dlaczego 

zwłaszcza Polacy w Niemczech zmagają się z wieloma problemami. Zwłaszcza 

przedstawiciele Polonii mieli możliwość wyartykułowania we wspólnych 

postulatach najpilniejsze potrzeby i oczekiwania, które powinny zostać jak 

najszybciej zrealizowane. Podjęto decyzje dotyczące poprawy istniejącej 

sytuacji, zniwelowania istniejącej asymetrii, aby polepszyć sytuację żyjących 

Polaków w Niemczech. Dzięki tym decyzjom m.in. powstało w Bochum w 2013 

r. – wyżej wspomniane – Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w 

Niemczech „Porta Polonica”.  

Warto dodać, że od kilku lat zwłaszcza Partia Prawo i Sprawiedliwości 

domaga się równych praw dla Polaków mieszkających w RFN. Przykładowo w 

pierwszej połowie maja 2011 r. kilku członków tej partii przybyło do 

województwa opolskiego w celu nakłonienia Polaków do odebrania mniejszości 

niemieckiej niektórych przywilejów zwłaszcza braku konieczności przekroczenia 

5% progu w wyborach do Sejmu RP, aż do momentu dopóki Polacy w 

Niemczech uzyskają takie same prawa jak Niemcy w Polsce. Podczas spotkania 

ze swoimi wyborcami w grudniu 2012 r. w Opolu prezes Prawa i 

Sprawiedliwości skrytykował on sytuację nadawania „bogatych przywilejów” dla 

mniejszości niemieckiej w Polsce, podczas gdy w RFN odmawia się Polakom nie 

tylko oficjalnego uznania ze strony władz, ale również realizacji postanowień 

polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Orzekł, że „Jeżeli Prawo i 

Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to będzie stosowana zasada następująca: tyle 

praw Niemców w Polsce, co Polaków w Niemczech. Asymetria będzie 

zniesiona”
158

.  

Istniejąca asymetria jest argumentem populistycznym tego prawicowego 

ugrupowania politycznego. Na tym stara się zbić swój kapitał polityczny. 

Asymetria wykorzystywana jest jako akcent przedwyborczej gry na fobiach 

antyniemieckich. Antyniemieckie wypowiedzi polityków z Prawa i 

Sprawiedliwości wobec mniejszości niemieckiej w Polsce nie są czymś nowym. 

Szczególnie w okresie kampanii wyborczej partia ta gra dość często kartą 

antyniemiecką
159

. Elita intelektualna, czy też chociażby członkowie Sejmowej 
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  K. Ogiolda, Jarosław Kaczyński w Opolu: „Mniejszość Niemiecka ma za dużo 

przywilejów”, 

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121208/POWIAT01/121209592 

[Data dostępu: 27.01.2014]. 
159

  Patrz: Böser Wille, „Schlesisches Wochenblatt” 2011, nr 21 (998); K. Świerc, Einer 

Tradition ist Genüge getan, „Schlesisches Wochenblatt” 2011, nr 22 (999). 
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Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w takich wypowiedziach i 

postawach upatrują zagrożenie dla wypracowanego konsensusu we wzajemnych 

polsko-niemieckich relacjach
160

. Mamy najlepsze stosunki od dziesięcioleci, więc 

takie antyniemieckie wypowiedzi prezesa największej partii opozycyjnej budzą 

niepokój. 

 

Uwagi końcowe 

 

Z socjologicznego punktu widzenia, o ile posiadanie obywatelstwa jest 

kwestią prawną i obiektywną, to o przynależności do mniejszości decyduje dziś 

kryterium subiektywne czyli przyznanie się do innego narodu, jego kultury, 

języka lub tradycji. Polacy, obojętnie czy posiadają niemieckie czy polskie 

obywatelstwo, żyjący w RFN mają prawo czuć się mniejszością w tym kraju. 

Jednak z prawnego punktu widzenia nie posiadają tego statusu, ze względu na to, 

że na terenie współczesnych Niemiec znaleźli się nie jako autochtoniczna 

ludność lecz jako przybyli emigranci poszukujący pracy lub azylu politycznego. 

Polacy tworzą bardzo zróżnicowaną grupę narodową z czego biorą się różnice 

pomiędzy organizacjami. Wewnętrzne konflikty często wychodzą na zewnątrz. 

To wpływa na negatywny wizerunek Polonii w oczach władz i społeczeństwa 

niemieckiego. Zapewne przy większej gotowości działaczy polonijnych do 

kompromisu oraz wyłonienia jednolitej reprezentacji Polonii przyniosłoby mniej 

problemów w kontaktach z niemieckimi urzędami, decydującymi o 

przyznawaniu dotacji finansowych. Działacze polonijni powinni bardziej 

nauczyć się, wzorem mniejszości niemieckiej w Polsce, umiejętności 

pozyskiwania pieniędzy z różnych źródeł. Powinni popracować nad budowaniem 

wizerunku organizacji polonijnych oraz wypracować skuteczne mechanizmy 

kontaktu z niemieckimi masowymi środkami przekazu. W przypadku nauczania 

języka polskiego rodzice powinni mieć więcej zainteresowania, a do tego 

posiadać własną inicjatywę w staraniach o wprowadzenie nauczania tego języka 

do niemieckich szkół – ich języka ojczystego.  

Niewidoczność Polonii wśród społeczeństwa niemieckiego oraz brak 

dostatecznie silnej reprezentacji oraz posiadania lobby ogranicza możliwości jej 

aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów w tym kraju, które jej 

bezpośrednio dotyczą. Siłą Polonii powinna być współpraca i jedność tego 

środowiska. Powinna ona organizować więcej imprez mających na celu 

wewnętrzną integrację całej społeczności, przy tym pokazywać swoją działalność 

na zewnątrz, zapraszać Niemców na spotkania i zebrania, a przy tym 

utrzymywać dobre kontakty ze społeczeństwem niemieckim.  

                                                      
160

  E. Godlewska, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w opiniach Komitetu 

Doradczego Rady Europy, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 3, s. 72. 
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W rzeczywistości problem istniejącej asymetrii pomiędzy położeniem 

Niemców w Polsce i Polaków żyjących w Niemczech nie tkwi w samych 

zapisach traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r., ale w realizacji jego 

postanowień przez władze niemieckie. Nie chodzi właściwie o formalnoprawne 

uznanie mieszkających w Niemczech Polaków za mniejszość narodową, lecz 

przede wszystkim o większe ich wsparcie finansowe ze strony niemieckiej, a co 

za tym idzie ułatwienie im rozwoju i pielęgnowania kultury i języka polskiego. 

Zlikwidowanie istniejącej asymetrii leży w znacznej mierze w gestii samych 

Polaków, aktywności ich samych, zdolności ich do organizowania się w ramach 

państwa niemieckiego. Niemniej jednak niezbędne jest także działanie 

odpowiednich władz i urzędów Republiki Federalnej Niemiec, które zapewni 

odpowiednią koordynację działań niemieckiej administracji państwowej 

zajmującą się Polakami. Natomiast władze i urzędy Rzeczypospolitej Polskiej 

muszą poświęcić większą uwagę na nadzorowanie tego przedsięwzięcia oraz 

potrafić skuteczniej interweniować u władz niemieckich w sprawach swoich 

rodaków mieszkających w Niemczech.  
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Streszczenie: 

 

Autor skupia się na opisie polskiej zbiorowości mieszkającej w Niemczech na 

przestrzeni ostatnich wieków, przede wszystkim na współczesnych społecznych i 

organizacyjnych problemach. Przybliża historię oraz specyfikę Polonii w 

Niemczech, w tym rodzaje migracji i migrantów, wynikającą z tego 

różnorodność społeczną i jej organizacji.  

 

Summary: 

 

The author focuses on the describe of the Polish community lived in Germany 

over the last centuries, above all on the present social and organizational 

problems. He brings the nearer the history and specificity of the Polonia in 

Germany, including the kind of migrations and migrants, and from this 

consequent social and organizational diversity.  
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POLONIKA NIEMIECKIE W KONTEKŚCIE OCHRONY 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

  

 

Polskie uwarunkowania prawne dotyczące ochrony dóbr kultury 

 

W Polsce w latach 60. XX w. zaczęły obowiązywać liczne ustawy 

państwowe regulujące kwestię przepisów ochrony kultury narodowej, do takich 

należą m.in. Ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury znowelizowana 

w 1990 r.; kolejna – Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz Ustawa z 

dnia 14.07 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ważne dla 

kompletności problematyki mogą być także przepisy związane z prawem 

autorskim
1
. Wymienione dokumenty są gwarantem odpowiedniego 

zabezpieczenia dóbr kultury intelektualnej i materialnej.  

Poza tym warto zauważyć, że wiele instytucji i środowisk angażuje się w 

różnego rodzaju działalność monitorującą, opiniującą oraz opracowuje narodowy 

zasób kulturowy, także ten polonijny.  

Centralną instytucją powołaną do gromadzenia, opracowania i 

upowszechniania dorobku piśmienniczego (intelektualnego) Polaków na świecie 

jest Biblioteka Narodowa w Warszawie. Jak wynik ze statutu książnicy: za jedno 

z głównych jej zadań uznaje się:  

§ 8. 

1. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne, zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, niezależnie od 

nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza dokumenty: 

graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), 

dźwiękowe, audiowizualne i elektroniczne. 

2. Zadania zawarte w ust. 1 dotyczą w szczególności: 

1) zabytków kultury polskiej w dziedzinie piśmiennictwa; 

2) całokształtu krajowej produkcji wydawniczej;\ 

3) wszystkich publikacji polskich lub dotyczących Polski wydanych za 

granicą; 

4) publikacji obcych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem nauki o książce, niezbędnych dla 

                                                      
1
 Por. więcej: B. Howorka, Prawo autorskie w pracy bibliotekarza, Warszawa 2012.  
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rozwoju nauki i kultury polskiej – zwłaszcza wydawnictw 

informacyjnych 
2
.  

 

W tym kontekście pojawia się dokument o kategorii polonika. Polonika 

są trwałymi źródłami wiedzy o dokonaniach naszych rodaków rozproszonych w 

świecie
3
. Dlatego też zbiory o tej proweniencji, od 1956 r. były na bieżąco 

odnotowywane w jednym z członów Bibliografii Narodowej – Polonikach 

Zagranicznych 
4
. 

                                                      
2
  Statut wprowadzony Zarządzeniem Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej i 

zmieniony Zarządzeniem Nr 27 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 

września 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z 18 marca 2010 r. Por.: www.bn.org.pl [1.02.2012 r.]. 
3
  Polonika publikacje polskie lub Polski dotyczące wydane za granicą. Na stronach 

Biblioteki znajdujemy apel następującej treści: Biblioteka Narodowa w Warszawie 

zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wydawców, redaktorów, twórców 

i działaczy polonijnych o pomoc w kompletowaniu zbiorów dokumentujących 

działalność Polonii rozsianej w świecie, w tym czasopism polonijnych wydawanych 

poza granicami naszego kraju /…/. [Zależy nam], by polska myśl intelektualna, a 

także historia polskiego wychodźstwa, przetrwała i była dostępna następnym 

pokoleniom. Dokumenty są rejestrowane w bibliografii Polonika zagraniczne. Por.: 

www.bn.org.pl [1.11.2012 r.].  
4
  Bibliografia „Polonica zagraniczne” jest częścią polskiej bieżącej bibliografii 

narodowej. Rejestruje wydawnictwa zwarte. Oprócz opisów sporządzonych z autopsji 

bibliografia zamieszcza opisy książek pozyskane z wielu źródeł bibliograficznych, 

m.in. w wyniku analizy bibliografii narodowych krajów europejskich i 

pozaeuropejskich, drukowanych katalogów książek, bibliografii specjalnych i 

katalogów on-line większych bibliotek w świecie. Bieżąca rejestracja poloników 

zagranicznych, jest kontynuacją „Wykazu Druków Polskich i Polski Dotyczących”, 

dodatku do „Urzędowego Wykazu Druków” (1928–1939). Roczniki zawierają w 

układzie rzeczowym opisy ponad 3000 książek, które opublikowano za granicą w 

języku polskim lub zostały napisane przez Polaków (opracowane, zredagowane, 

tłumaczone, ilustrowane) bądź tematycznie dotyczą Polski i Polaków. W bibliografii 

znajdują się też opisy dzieł zbiorowych, których tylko część (odrębna praca, utwór, 

fragment) jest polonikiem. Kryteria decydujące o uznaniu dokumentu za polonicum: 

1. kryterium językowe: publikacje w języku polskim, publikacje, w których tekst 

polski występuje obok innych wersji językowych, np. tekst równoległy polski, 

tekst częściowo polski, tekst pol., ros. 

2. kryterium narodowościowe (etniczne): jeśli Polakiem jest autor, współautor, 

tłumacz, redaktor, opracowujący, ilustrator, 

3. kryterium treściowe (przedmiotowe): prace tematycznie dotyczące Polski i 

Polaków. W grupie tej znajdują się:  

o dzieła o dawnych ziemiach Polski, jeśli ich temat dotyczy bezpośrednio związków 

z Polską, 
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Dla dokumentacji poloników ważne są na pewno programy współpracy 

międzynarodowej, ułatwiające Polsce pozyskiwanie wiedzy na ich temat. Polska 

uczestniczy m.in. w projektach unijnych (TEL i TEL-ME-MOR), które 

umożliwiają wymianę informacji bibliograficznych w tym kontekście. Dużą 

pomocą w tym zakresie daje także Rada Europy, zrzeszająca 45 europejskich 

bibliotek z 43 krajów. Jak pisze D. Bilikiewicz-Blanc wraz z rozwojem tych 

kontaktów rośnie także zainteresowanie Polską i językiem polskim 
5
.  

Można zatem uznać, że ochrona dóbr intelektualnych i materialnych 

wytwarzanych przez przedstawicieli emigracji i Polonii, czyli osoby żyjące poza 

granicami swego Kraju, wpisuje się w procedury prawne ochrony dziedzictwa 

narodowego, jak również znajduje wsparcie w przepisach instytucji 

międzynarodowych. 

W Polsce od kilku lat rejestracją kolekcji historycznych, naukowych 

i bibliofilskich stanowiących o polskim dziedzictwie kulturowym zajmuje się 

Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDZN. Prowadzona została tam także 

odpowiednia baza danych, uzupełniająca naszą wiedzę o zasobach dokumentów 

rozproszonych w świecie. W 2009 r. ukazał się drukiem tom 1 opracowania 

Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, w opracowaniu B. Bienkowskiej, E. 

Maruszak i J. Puchalskiego. W planach są kolejne tomy, m.in. Współczesne 

księgozbiory polskie za granicą. Kolekcje polskie w bibliotekach obcych.  

Warto także wspomnieć, że podwaliny pod tego typu działania kładł, 

nieżyjący już prof. A. Kłossowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie i 

kierownik Pracowni Badań nad Książką Polską za Granicą. Pod jego redakcją 

rozpoczęto rejestrację kolekcji poloników w zasobach bibliotecznych i 

archiwalnych 50 instytucji krajowych oraz 5 polonijnych
6
. Niestety wraz ze 

                                                                                                                                    
o publikacje dotyczące polskich ziem zachodnich i północnych wydane po 1945 

roku, 

o publikacje o ziemiach wchodzących w skład dawnej Rzeczypospolitej (Litwa, 

Białoruś, Ukraina, Gdańsk – także w okresie Wolnego Miasta), 

o publikacje o Śląsku (jeśli opisy pochodzą ze źródeł bibliograficznych uwzględnia 

się wszystkie, niezależnie od okresu, którego dotyczą). Por.: www.bn.org.pl 

[1.1.2013 r.].  

 
5
  Por.: D. Bilikiewicz-Blanc, Polonika zagraniczne w polskiej bibliografii narodowej, 

Warszawa 2007, s. 19–22. 
6
  Por.: Cykl broszur: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich we Wrocławiu (1993); Zbiory i prace polonijne Muzeum Literatury im. 

A. Mickiewicza w Warszawie (1984); Polonika zagraniczne i inne zbiory polonijne 

Biblioteki Publicznej miasta st. Warszaw (1987); Polonika zagraniczne w Bibliotece 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu (1998). 
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śmiercią Kłossowskiego (1938–1997) zaniechano instytucjonalnych, dalszych 

badań w tym kierunku
7
. 

Cenną inicjatywą był fakt, rozpoczęcia w 1995 r. spotkań integracyjnych 

polonijnych pracowników książki i mediów pod nazwą: Stała Konferencja 

Muzeów, Archiwów, Bibliotek Polskich na Zachodzie. Dzięki temu emigracyjne 

środowiska mogły na szerszą skale podjąć współpracę ze sobą, celem której stała 

się wzajemna wymiana doświadczeń
8
. 

Poza krajem działa wiele placówek, które zajmują się statutowo m.in. 

dokumentowaniem produkcji polonijnej występującej poza Krajem. Prace w ty 

kierunku prowadzone są m.in. w Instytucjach kultury polskiej w: Nowym Jorku, 

Paryżu, Londynie, Rzymie oraz Rapperswilu, Solurze i innych miastach
9
. Rola 

konsolidacyjna Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na 

Zachodzie zrzeszająca największe polonijne instytucje kultury emigracyjnej ma 

wymiar misyjny i ponadczasowy
10

.  

Do innych znanych realizacji wprowadzanych w życie w latach 1992–

2010, należy zaliczyć prace popularyzacyjne Instytutu Badań Biografistycznych 

w Vaudricourt we Francji, kierowanego przez Z. Judyckiego. Ważnym i 

widomym ich śladem był „Kwartalnik biograficzny Polonii Polacy w świecie” 

(1992–2000) oraz publikacje książkowe rejestrujące polską aktywność w 

kulturze i nauce wielu krajów świata
11

. 

W istniejącym od 2005 r. w Szwajcarii Instytucie Polonicum 

opracowywane są także sukcesywnie polonica trwałe, co jest cennym 

świadectwem wiedzy o wielu miejscach obecności polskiej na obczyźnie. Do ich 

rozpoznania bardzo często wykorzystuje się media, m.in. znane jest polonijne 

pismo patriotyczne „Pro Polonicum” oraz liczne wersje elektronicznych 

                                                      
7
  Por.: A. Wagner, Andrzej Kłossowski, Badacz problematyki polskiej książki na 

obczyźnie, W: Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe, 

pod red. M. Kalczyńskiej, D. Sieradzkiej i ks. Z. Małeckiego, Katowice 2009, s. 17–

26.  
8
  Por.: S. Milewski, 25 lat działalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i 

Bibliotek Polskich na Zachodzie 1979–2004, Warszawa 2006.  
9
  Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Biblioteka Polska w Paryżu, Muzeum 

Polskie w Rapperswilu, Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, Muzeum Polskie w 

Chicago, Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, Fundacja rzymska 

margrabiny S. Umiastowskiej, Biblioteka Polska w Kanadzie. 
10

  M. Kocójowa, Funkcje integracyjne Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek 

Polskich na zachodzie, W: Biblioteki polskie za granicą…, s. 19–38. 
11

  Por. Z. Judycki, Z dziejów Instytutu Badań biografistycznych w Vaudricourt we 

Francji, W: Kultura książki i prasy polonijnej….s. 289–295; M. Kalczyńska, Kilka 

refleksji na temat inicjatyw badawczych w zakresie biografistyki polonijnej, W: 

Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej. Materiały z sesji 

naukowej odbytej w Opolu 19–20 listopada 2004 roku, pod red. T. Detyny, D. 

Kisielewicz. Opole 2004, s. 21–34.  
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dokumentów cyklicznych: „Pro polonikom – kwartalnik polonijny”, „Polskie 

znaki pamięci na obczyźnie”, „Informator Polonicum News” i „Polonicum 

News”. Z inicjatywy założycieli Instytutu opracowywany jest indeks – wykaz – 

tzw. New e-book pod nazwą Śladami Polaków po świecie
12

. 

Dzięki m.in. wsparciu licznych fundacji krajowych i zagranicznych udaje 

się archiwizować i katalogować dorobek diaspory polskiej. W Polskiej Akademii 

Umiejętności rozdzielane są stypendia Towarzystwa Historyczno-Literackiego w 

Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej na prace badawcze w Bibliotece 

Polskiej w Paryżu. Co umożliwia naukowcom na badania z autopsji bogatej 

spuścizny polskiego wychodźstwa
13

. Podobny wymiar ma Fundacja rzymska im. 

Hrabiny J. Z. Umiastowskiej (od 1944)
14

 i Fundacja z Brzezia Lanckorońskich, 

które to przyczyniają się także do ochrony i upowszechniania dziedzictwa 

polskiego rozproszonego w świecie. Do idei tej przyłączają się także krajowe i 

zagraniczne instytucje: Stowarzyszenie Naukowe Polska w Świecie, Światowa 

Rada Badań nad Polonią (od 1997)
15

, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych 

Uniwersytetu Szczecińskiego (Od 2002)
16

 oraz wiele innych.  

W grudnia 2009 r. naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego Katowicach 

zorganizowali międzynarodową konferencję Kultura książki i prasy polonijnej: 

dziedzictwo narodowe i światowe (druk Katowice 2009), zwrócono uwagę na 

kontynuowanie idei opracowania i ochrony dorobku kulturowego Polonii na 

świecie. W 2010 r. z inicjatywy IPN w Gdańsku zorganizowano konferencję na 

temat: Emigracja a środowisko Kultury niezależnej w kraju. Swój dorobek 

                                                      
12

  Por.: E. Mach i S. Mach, Rola prasy polonijnej dla projektu “Polonicum Machindx 

Instytutu” – ewidencja poloników i polskich znaków pamięci na obczyźnie, W: 

Kultura książki i prasy…, s. 320–325. 
13

  Por.: Refleksje z pobytu na stypendium naukowym w Bibliotece Polskiej w Paryżu. 

W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny], red. nacz. Bożena Bednarek-

Michalska. – Nr 5/2009 (105) czerwiec/lipiec. – Czasopismo elektroniczne. – 

[Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2009. – Tryb dostępu : 

http://www.ebib.info/2009/105/a.php?kalczynska. – Tyt. z pierwszego ekranu. – ISSN 

1507–7187.  
14

  Zabezpiecza się ustne świadectwa osób, które przyczyniły się do ukształtowania i 

rozwoju wspólnoty polskiej we Włoszech oraz wspomnienia o nich samych. 

Gromadzona jest dokumentacja dotycząca bieżącej działalności Polaków we 

Włoszech oraz istniejących tam organizacji i instytucji polonijnych. Biblioteka 

Fundacji specjalizuje się w polonikach włoskich, w szczególności dokumentujących 

obecność Polaków w Italii. Por.: www.mab.bn.org.pl [1.03.2013]. 
15

  Światowa Rada Badań nad Polonią (d. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią). 

Zarejestrowane w 1997 r. Towarzystwo Naukowe mające na celu zacieśnianie 

związków pomiędzy nauką w kraju i na emigracji w zakresie badań nad dziedzictwem 

polskiego uchodźstwa niepodległościowego.  
16

  Z inicjatywy prof. J. Leońskiego i dr. L. Watróbskiego organizowane są badania i 

wydawane publikacje. W 2013 r. ukazał się V tom serii Diaspora.  
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prezentowały wówczas instytucje emigracyjne i krajowe zajmujące się 

dokumentacją polskiego dziedzictwa emigracyjnego: Polski Instytut Naukowy w 

Ameryce, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Instytutu Polsko-

Skandynawski, Biblioteka Polska w Londynie, Kongres Polaków w Szwecji, oraz 

osoby związane z czasopismami ukazującymi się w latach 80. XX w. na 

emigracji "Polen Nyt" w Danii oraz "Pogląd" w Berlinie Zachodnim, oraz 

instytucje krajowe zajmujące się ochroną poloników: Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Biblioteka 

Narodowa w Warszawie, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Biblioteka 

Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Gabinet 

Książki i Prasy Polskiej w Niemczech z Opola. Spotkanie podniosło także 

potrzebę konsolidacji badań w zakresie kompleksowej ochrony polskiego 

dziedzictwa rozproszonego, jak również potrzeby kontynuowania badań 

źródłowych nad poruszaną w ramach konferencji tematyką.  

W roku 2012 pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, z 

inicjatywy warszawskiego oddziału IPN odbyła się kolejna tego typu 

konferencja, Polonika bliżej kraju, prezentująca m.in. stan badań nad 

rewindykacją poloniców oraz doświadczeniami archiwów w pozyskiwaniem 

poloników jak również w wykorzystaniu nowoczesnych technik 

digitalizacyjnych do ich opracowywania.  

 

Dziedzictwo rozproszone – ochrona poloników niemieckich 

 

W rozumieniu instytucji ochrony zasobów międzynarodowego 

dziedzictwa kulturowego, dziedzictwo kulturowe każdego narodu – to nie tylko 

zabytki materialne – czyli materialne świadectwa jego przeszłości i cuda 

przyrodnicze, ale również idee niematerialne, dziedzictwo niematerialne, które 

tworzy naszą zbiorową pamięć. Jeśli kultura materialna podtrzymuje tożsamość 

narodu to z pewnością dziedzictwo duchowe, niematerialne tworzy ją, kształtuje, 

wzbogaca i pobudza do materialnego wyrażania
17

. Polonika są przedmiotem 

szczególnej troski – to nośniki społecznej komunikacji, wchodzą w wiele relacji 

międzynarodowych, budują naszą wiedzę o świecie i na odwrót. Dlatego też 

wymagają stałego oglądu badawczego ze strony nauki oraz instytucji 

państwowych. Polonika szczególnie te o znaczeniu historycznym, powinny być 

traktowane jako szczególna wartość, nie tylko z racji ważności dokumentarnej, 

ale przede wszystkim – wartości ponadczasowej składowego elementu 

dziedzictwa kulturowego i intelektualnego narodu
18

. 

                                                      
17

  Por.: Definicja ze strony MKiDZN.  
18

  W nomenklaturze bibliologicznej – dokument jest każdym źródłem informacji 

zapisanym na nośniku materialnym, nadającym się do wykorzystania w celach 

informacyjnych, badawczych lub jako dowód np. rękopis, druk, grafika, obiekt 

muzealny, dzieło sztuki itp.  
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Trudno także nie zauważyć, że w omawianym aspekcie znaczenie tego 

typu dokumentów wiąże się także z ich proweniencją. W obszarze tematyki 

niniejszej publikacji jest to specyfika związków naszego kraju z obszarem 

Europy, czego świadectwem jest obecność Polaków poza swoją ojczyzną, jak 

również ich aktywność w środowisku polonijnym
19

. Dlatego też nie tylko 

dokumenty tradycyjne, ale i cyfrowe, wytwarzane poza Polską noszą miano 

poloników
20

. Za europejski = niemiecki polonic uznamy taki, który jest pamiątką 

kultury polskiej związanej z obecnością Polaków w Niemczech, posiadające 

cechy, zgodne z następującymi kryteriami ich doboru:  

1. autor mieszkający w Niemczech 

2. wydawnictwo działające w Niemczech  

3. tematyka dzieła dotyczy Polski 

4. proweniencja dzieła inna niż polska 

 

Możemy przy tym już uznać, że istnieją odpowiednie przesłanki prawne 

do należytego zabezpieczania dóbr kulturowych, wytwarzanych poza Polską, jak 

również coraz większego znaczenia nabiera proces rejestracji poloników na 

nośnikach cyfrowych (trwałych).  

Jednakże nie istnieje jeszcze do tej pory, odpowiednie zrozumienie dla 

specyfiki ochrony poloników niemieckich, ważnego ogniwa w łańcuchu całego 

dorobku kulturowego Polski w ogóle. Nie ma do tej pory jeszcze odpowiedniego 

                                                      
19

  Istnieje wiele opracowań tego tematu, m.in. redakcji Z. Judyckiego, założyciela 

Instytutu Biografistyki Polonijnej z Paryża, ważne są także kompendia wiedzy red. K. 

Dopierały. Por także: Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i 

światowe, pod red. M. Kalczyńskiej, D. Sieradzkiej, Katowice 2009. 
20

  W tradycji polskiej, sięgającej Karola Estreichera, „polonicum” definiowane jest 

bardzo szeroko, jako „polonicum” językowe, etniczne i przedmiotowe.” Termin 

„polonica” pochodzi ze średniowiecznej łaciny od słowa polonicus = polski. Określa 

się nim druki, rękopisy, dzieła sztuki i różne pamiątki historyczne. „Czasem używa się 

tego wyrazu wyłącznie w zastosowaniu do książki, np. polonica to książki napisane 

przez Polaków, po polsku lub dotyczące Polski.”  

 W Polsce podstawę działalności bibliograficznej stworzyła uświadomiona potrzeba 

utrwalania i przekazywania następnym pokoleniom osiągnięć Polaków w każdej 

dziedzinie, niezależnie od kraju i miejsca zamieszkania, poprzez systematyczne 

gromadzenie informacji o ich dorobku kulturalnym i naukowym. Świadome 

gromadzenie dokumentacji o Polsce i Polakach wynikało ze zrozumienia niepewnej 

sytuacji Polski na mapie świata, z potrzeby wymiany różnych poglądów, prądów i 

tendencji w świecie. Ta uświadomiona konieczność zapobiegała życiu w izolacji od 

osiągnięć i prawd innych narodów, od ich spojrzenia na sprawy Polski i Polaków. 

 Znajomość osiągnięć polskiej myśli naukowej, społecznej, politycznej i kulturalnej 

umożliwia dopiero pełna rejestracja polskiego piśmiennictwa ukazującego się tak w 

kraju, jak i za granicą. Informacje: Danuta Bilikiewicz-Blanc, Biblioteka Narodowa 

w Warszawie.  
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archiwum czy biblioteki zajmującej się tą tematyką. Zbiory poloników 

niemieckich są rozproszone w wielu instytucjach i miejscach. Dlatego też mało 

dostępne dla badaczy. Co prawda wiemy, że ochroną polskiego dziedzictwa 

kulturowego zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

Polsce, a opiekę nad Polakami za granicą sprawuje Komisja Spraw Emigracji i 

Łączności z Polakami za Granicą działająca w Senacie RP
21

, ale nie ma jeszcze 

takiej instytucji, która by kompleksowo chroniła i zabezpieczała dorobek 

kulturowy Polonii niemieckiej.  

Co prawda powstają zaczątki budowy Muzeum Polonii niemieckiej w 

Bochum, czy archiwum PMK w Hanowerze. Jednakże są to jak na razie 

inicjatywy mało znane, raczej nie przygotowane do prowadzenia 

kompleksowych badań naukowych czy systematycznej i wszechstronnej 

działalności związanej ze zbieraniem poloników, opracowywaniem ich i 

ochroną
22

.  

W 2012 r. , pomimo apeli środowisk polonijnych i emigracyjnych, 

polonofili niemieckich i innych, został zamknięty w PIN-IŚ w Opolu, Gabinet 

Książki i Prasy Polskiej w Niemczech. Zbiory archiwalne i biblioteczne 

gromadzone tam od lat przez wielu pasjonatów i sympatyków tematyki zostały 

już częściowo rozproszone. Staraniem Stowarzyszenia Ochrony Poloników 

Niemieckich, powołanego statutowo do ochrony kolekcji Gabinetu Książki i 

Prasy Polskiej w Niemczech, czynione są jednak zabiegi aby znaleźć 

odpowiednie lokum dla tego cennego zasobu
23

. Wiemy bowiem, że Polacy w 

Niemczech nie mają odpowiedniej instytucji archiwizującej ich bogaty dorobek 

kulturowy i naukowy. Dlatego też próbę podjęcia działań dokumentacyjno-

naukowych zainicjowało w 2008 r. wymienione wyżej Stowarzyszenie z Opola. 

Dzięki współpracy ze środowiskami Polonii niemieckiej, m.in. instytucją 

Polskiej Misji Katolickiej, Związkiem Polaków w Niemczech, wieloma 

                                                      
21

  Przedmiotem, której jest utrzymanie więzi z krajem, Polaków i osób polskiego 

pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie 

i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej 

kultury i historii za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu 

i wykonania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Polonią 

i Polakami za granicą. 
22

  O czym pisałam już wielokrotnie, Por.: Źródło do dziejów poloników niemieckich w 

zbiorach Gabinetu Książki i Prasy Polonijnej w Niemczech w PIN – Instytucie 

Śląskim w Opolu. W: Kultura książki i prasy polonijnej, dziedzictwo narodowe i 

światowe, pod red. …, Danuty Sieradzkiej, Zdzisława Małeckiego, Katowice 2009, s. 

296–306.  
23

  Część zbiorów, w maju 2013 r. , została przekazana do kolekcji poloników Biblioteki 

Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu oraz Bibliotece 

polsko-niemieckiej „Caritas” w Opolu oraz polsko-niemieckiej biblioteki Caritas w 

Opolu.  
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organizacjami polonijnymi, mediami, pracownikami nauki, kultury 

systematycznie rejestruje się oraz opracowuje i gromadzi dorobek Polonii 

niemieckiej. Szczególnie zawraca się uwagę na polonika dipisowskie
24

, 

literackie, prasowe, solidarnościowe, papaika – o tematyce religijnej, śląskiej i 

inne.  

W posiadaniu Stowarzyszenia jest duża kolekcja prasy polonijnej i 

emigracyjnej
25

. W sumie jest to ok. 100 tytułów, wydawanych w Niemczech od 

1945–, uzupełniana na bieżąco. W zasobach kolekcji są m.in. roczniki: 

„Ostatnich Wiadomości” (Mannheim), „Archipelagu” (Berlin), „Poglądu” 

(Berlin), „Kuriera” (Hamburg), „Exodusu” (Monachium), „Samego Życia” 

(Dortmund), „Naszego Słowa” (Hanower), „Kuriera Polonica” (Berlin), „Zarysu 

(Messel) oraz inne – wydawane przez Polaków także poza terytorium Niemiec.  

Gromadzi się także publikacje zwarte oraz multimedia, jak również 

dokumenty życia społecznego (korespondencje, plakaty, fotografie, druki ulotne, 

autografy, wycinki prasowe itp.) związane z działalnością osób, organizacji 

polonijnych, emigracyjnych i innych
26

. W latach 2008–2013 na tej podstawie 

powstało wiele prac naukowych i popularnonaukowych, w tym jedna habilitacja 

oraz dwie doktorskie
27

.  

                                                      
24

  W opracowaniu jest katalog zbiorów dipisowskich z kolekcji Opolskiej.  
25

  Przekazywanej do Gabinetu, przez L. Paszka (polonfila niemieckiego i pasjonata 

poloników niemieckich). Dzięki niemu udało się ocalić od zniszczenia setki cennych 

druków z lat 1945–1950, prase polonijną, archiwalia solidarnościowe i inne). 
26

  Więcej: www.polonika.opole.pl; Niemieckie polonica prasowe (ostatnie 

dwudziestolecie XX wieku). W opracowaniu M. Kalczyńskiej i Leonarda Paszka. 

Opole 2004; Das. „Kabinett des polnischen Buches und der polnischen Presse in 

Deutschland” im Schlesischen Institut in Oppeln, „Inter Finitimos: Jahrbuch zur 

Deutsch-Polnischen Beziehungsgeschichte” 6 (2008, dr. 2009), s. 276–280; Źródło do 

dziejów poloników niemieckich w zbiorach Gabinetu Książki i Prasy Polonijnej w 

Niemczech w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu, W: Kultura książki i prasy 

polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe, pod red. M. Kalczyńskiej, D. 

Sieradzkiej, Z. Małeckiego, Katowice 2009, s. 296–306. 
27

  Habilitacyjna: M. Kalczyńska, Kultura książki polskiej w Niemczech. Instytucje 

twórców, produkcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu 

XX wieku, Katowice 2004; doktorskie: A. Łakomy, Polska książka na obczyźnie. 

Niemcy Zachodnie, Warszawa 2012; A. Marcol Dialog jes t  możliwy /  Dia log  

is t  möglich”.  Polsko -niemiecka prasa dwujęzyczna publikowana po  

roku 1989 (2012,  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) 

oraz inne: Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX wieku), oprac. 

M. Kalczyńska, L. Paszek, Opole 2004; Materiały bibliograficzno-internetowe do 

współczesnych polko-niemieckich kontaktów książki i mediów oraz dziedzin 

pokrewnych, Opole 2005; Jan Paweł II we wspomnieniach polsko-niemieckich, oprac. 

M. Kalczyńska, L. Paszek; Opole – Dortmund 2006; Biblioteki polskie za granicą : 

przeszłość i współczesność, pod red. M. Kalczyńskiej, D. Sieradzkiej, Katowice 2007; 
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Kolekcja ma wymiar unikatowy, podlegać powinna szczególnej ochronie 

oraz popularyzacji. Na jej zawartość składają się m.in. zbiory prywatne, oddane 

do użytkowania publicznego, zbiory pochodzące z darów instytucji i osób 

prywatnych, wymiany instytucjonalnej, likwidowanych bibliotek polonijnych i 

inne. Osoby i różne instytucje, które zaufały przekazując je do PIN-IŚ, wierzyły, 

że będą mogły znaleźć w tych murach odpowiednie schronienie i zabezpieczenie 

oraz korzyść w sensie wykorzystania dla rozwoju badań naukowych i ich 

nalezytej popularyzacji
28

.  

Instytut przez wiele lat korzystał z tego dorobku: wydawane były 

uksiążki, realizowane projekty i konferencje, a nawet sukcesywnie nadsyłana do 

biblioteki PIN-u prasa polonijna. Działania, które przez wiele lat były 

prowadzone, niemal społecznie, pro publico bono, powinny być szczególnie 

wspierane, umożliwiając im dalszy rozwój. O czym można przekonać się, kiedy 

właśnie cenne jest to, że w ich obronie stają polonifle Niemieccy i osoby z 

podwójnym polsko-niemieckim obywatelstwem, które dzięki kontaktom z ideą 

Gabinetu odbudowują swoje kulturowe korzenie i rozwijały wiedzę na temat 

Polski.  

 

Aneksy 

1. Wykaz darczyńców Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech 

                                                                                                                                    
Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe, pod red. M. 

Kalczyńskiej, D. Sieradzkiej, Z. Małeckiego, Katowice 2009; Ludzie polonijnych 

mediów w Berlinie = Medienleute der Polonia in Berlin, pod red. nauk. M. 

Kalczyńskiej, przy współpracy L. Paszka, K. Koziewicz, Opole – Berlin 2010; 

Wierszobranie. Słowa wypuszczone na wolność. Wybór wierszy poetów na emigracji, 

pod red. M. Kalczyńskiej, L. Paszka, Dortmund – Katowice 2010; Wierszobranie. 

Żeglując w oceanie słów. Wybór wierszy poetów na emigracji, t. 2, pod red. M. 

Kalczyńskiej, L. Paszka, Dortmund – Katowice 2011; J. Wolski, M. Kalczyńska, 

Piotr Mordel : polski typograf i bibliofil w Berlinie, Opole 2011; Wierszobranie. 

Radość, szczęście i coś jeszcze. Wybór wierszy poetów na emigracji, pod red. M. 

Kalczyńska, L. Paszka, Dortmund 2012. 
28

  Niestety Dyrekcja Instytutu nie okazała dobrej woli w tej sprawie. 
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1. Maria Kalczyńska 

2. Leonard Paszek 

3. Józef Byczkowski 

4. Joachim Glensk 

5. Heinz Kneip 

6. DP-I z Darnstad 

7. Anna Marcol 

8. Ewa Maria Slaska  

9. Henryk Sporoń 

10. Krzysztof Niewrzęda,  

11. Kazimierz Iwosse 

12. Arno Giese 

13. Izabela Degen  

14. Magazyn kulturalny „Zarys” 

(Messel) 

15. Polska Misja Katolicka z 

Niemiec (Wurzburg, 

Hanower, Monachium, 

Berlin) 

16. Bosch Stiftung 

17. Śp. Anatol Kobyliński 

18. Andrzej Piwarski  

19. Ks. Roman Nir 

20. Robert Szecówka  

21. Jerzy Stemplewski 

22. Piotr Roguski 

23. Krystyna Koziewicz 

24. Roman Smolorz 

25. Roman Ulfik 

26. Stanisława Chobian-Cheron 

27. Bernhard Kwoka 

28. Mirosława Koch 

29. Śp. ks. Jan Śliwański 

30. Bonifatius Stopa 

31. Witold Stypa  

32. Regina Mikielewicz 

33. Czesław Ryszka 

34. Elżbieta Wożniewska 

35. Joanan Duda-Morawski 

36. Henryk Wójcik 

37. Jan Zając 

38. Jan Wolski 

39. Piotr Siegfanz 

40. Lidia Cisek 

41. Aleksander Menhard  

42. Aleksandra Proscewicz 

43. Józef Pless 

44. Viki Korb 

45. Krzysztof Mik 

46. Leszek Szaruga 

47. Barbara Babiak 

48. Barbara Uhr 

49. Agnieszka Łakomy 

50. Zdzisław Małecki 

51. i wielu wielu innych  

 

 

2. Prasa Polonii niemieckiej dostępna w zbiorach Stowarzyszenia Ochrony 

Poloników Niemieckich (wybór ważniejszych tytułów) 

  

1. Akcenty Berlin – 2005– do nadal  

2. Angora (edycja niemiecka), Dortmund 1997 – nadal 

3. Aspekty, Düsseldorf, 18 październik 1997–1999  

4. B1, Dortmund, Engen, Jestetten, Berlin, lato 1993 – lato 1998  

5. Biuletyn Bawarski, Monachium, styczeń 2001 – do 2002 [wersja 

tradycyjna] 

6. Biuletyn Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Berlin, styczeń 

1997–2008 
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7. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Polaków „Lechia” w Hanau, 

Hanau, kwiecień 1987 – nadal 

8. Biuletyn Kongresu Polonii Niemieckiej, Krefeld, 1992–1999  

9. Biuletyn Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Medycznego, Berlin, 

grudzień1997–2000  

10. Biuletyn Polskiej Rady w Niemczech, Berlin, 1996–1999  

11. Biuletyn Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w 

Niemczech, Berlin 1997–2007 

12. Dialog, Gdańsk – Berlin, 1987 – nadal 

13. Echo, Monachium, 1999 –2001  

14. Emigrant, Königswinter, 14 października 1995–1997  

15. Europejskie Laboratorium Sztuki, Essen – Tuchomie, 1993–2005 

16. Exodus, Monachium, 1988–1995 

17. Fakty, 2004–2006  

18. Forum Report, Brema, styczeń 1997 – marzec 2000 r.(zawieszone) 

19. Gazeta Bezpłatna, Frankfurt nad Menem, 1999–2004 

20. Gazeta Emigracyjna, Monachium, 15 października 1994–1995  

21. Gazeta Śląska, Kerpen (NRW), październik 2001–2003  

22. Gazetka, Berlin, 1988 – nadal 

23. Głos Polski, Bochum, od 1981 – Recklinghausen 15 stycznia 1951 – 

1999 wznowione w czerwcu 2002 – grudzień 2008  

24. Głos Szkoły, Norymberga, 22 listopada 2001 – nadal 

25. Grenzenlos – Bez Granic, Frankfurt nad Odrą 1993–1999 r.(przeniesione 

do Internetu) 

26. Herald, Kolonia – Wrocław, styczeń 1990–1995 – wznowione w 2008  

27. Info&Tips, Frankfurt nad Menem, marzec 1990– nadal 

28. Informator Polonii Monachijskiej, Monachium, 1996–2005 

29. Informator, Stuttgart, styczeń 1991 – grudzień 2001 (kontynuacja w 

Internecie) 

30. Kolano, Berlin, sierpień 1995–2001  

31. Komunikat Polskiego Towarzystwa Medycznego, Krefeld, 1993 – nadal 

(w wersji Internetowej, nieregularnie) 

32. Kontakty, Berlin, marzec 1995 – nadal 

33. Korona Polska, Wrocław – Kolonia, styczeń 2003–2003 

34. Kronika Kolońska, Kolonia, 1993–1997  

35. Krzyżówki i Humor z Info&Tips, Frankfurt nad Menem, listopad 2002 – 

nadal 

36. Kujon, Berlin, 1990 – 1992  

37. Kunst und Sport, Berlin, 1998  

38. Kurier Gdańskiej, Oberhausen, styczeń 2001–2006 pierwsze trzy numery 

jako My – Wir 
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39. Kurier Polonica, Berlin, maj 1997–2010 (od 2009 nieregularnie, 2–3 

razy w roku) 

40. Kurier, Hamburg, listopad 1989 – (od 2008 nieregularnie, 2–3 razy w 

roku) 

41. Kwartalnik Informacyjny (Akwizgran, Kolonia, Düsseldorf), Aachen, 

Köln, Düsseldorf, wrzesień 2002–2004 

42. Kwartalnik Kulturalny, Essen, 1998–2000  

43. Monachijskie Wiadomości Kulturalne, Monachium, czerwiec 1998 – 

czerwiec 2003 

44. Na Antenie (wybrane numery) 

45. Nasze Słowo, 1990 –2002 – Würzburg, od 2003 – Hanower - do nadal  

46. Ogniwo, Bochum, 1967–1999 

47. Ostatnie Wiadomości (wybrane numery) 

48. Oświatowe To i Owo, Berlin, kwiecień 1999 – do nadal 

49. PL Markt (2008 – nadal)  

50. PolEcho, Hamburg, październik 2001–2006 

51. Polonijny Informator Adresowy, Kolonia, 1994–2002 

52. Polregio (www.polregio.eu 2005 – nadal  

53. Polonik Monachijski, Monachium, 1986 – do nadal w Internecie 

www.polonikmonachijski.de  

54. Polska Gmina w Berlinie, Berlin, styczeń 2003–2003 

55. Polski Informator Kulturalny, Düsseldorf, 1994 -1998 - nieudane próby 

kontynuacji w Internecie 

56. Pomost, Vaihingen/Enz, zima 1993 – marzec 1995  

57. Po Prostu 2005 – nadal ?  

58. Przegląd Tygodnia, Frankfurt nad Menem, 21 maj 1983 – luty 1991  

59. Razem czyli pomóżmy sobie, Berlin, 1998  

60. Samo Życie, sierpień 1995 – do nadal, Hamm do października 1996 

Ahlen do listopada 2002, obecnie – Dortmund 

61. 7 dni 2008–2009  

62. Słowo, Berlin, wiosna 1988–2010  

63. Sowa, Frankfurt nad Menem, marzec1993 – październik 1997 (od marca 

2002 kontynuacja w Internecie jako tygodnik) 

64. Transodra, Poczdam – Szczecin, 1992 – do nadal  

65. Twoja Gazeta, Hanower, grudzień 2001 – 2007 

66. Twoje Kontakty, Mannheim, czerwiec 2002 – 2007  

67. Tydzień 2007–2008 

68. Tygodnik Polski, Mannheim, 22 kwiecień 1996–1998  

69. WIR, Berlin, marzec 1995–2010 

70. Wspomnienia, Monachium/ Olching 1990–1998  

71. Zarys, Messel k. Darmstadt, lato 2001 – do nadal 

72. Zbliżenia, Dortmund 1984–1995  
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73. Znak Czasu, Moers 1978–1990 

74. Życie w Świetle, Carlsberg, grudzień 1982 – ? 
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O D E Z W A w sprawie potrzeby ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego 

Polskie dziedzictwo kulturowe jest dobrem najwyższym, dlatego też należy 

się mu szczególne wsparcie i opieka. Jesteśmy wpisani w bogate dzieje Europy, 

świata. Kontynenty to nie tylko dobra geograficzno-polityczne, lecz także 

wspólnota pewnych wartości, tradycji, dziedzictwa narodów wchodzących w ich 

skład.  

Polacy od lat byli narodem pielgrzymującym. Przez wieki poza granicami 

pozostawiali nie tylko groby swych przodków, ale także dorobek kulturowy i 

intelektualny. Żyjemy dziś w czasach odradzania zainteresowania społeczeństw 

swoim dziedzictwem kulturowo-tożsamościowym. Wiedza na ten temat jest 

jednak wciąż skromna, choć powstają już liczne instytucje zajmujące się jego 

dokumentowaniem i ochroną, także poza granicami Polski. Instytucje 

państwowe, naukowe, władze samorządowe zabiegają także o to, aby wspierać 

rozmaite inicjatywy popularyzujące tą tematykę w obszarze nauki i kultury itp.  

Wiele inicjatyw jest jednak niezauważanych i pomijanych. Dlatego też 

ważną rolą nas wszystkich jest, aby o tych sprawach mówić i wspomagać tych, 

którzy często społecznie zabiegają o pielęgnację polskiego dziedzictwa 

kulturowego w różnych obszarach.  

W Opolu z inicjatywy prof. Marii Kalczyńskiej i Leonarda Paszka oraz osób 

pochodzących ze środowisk polonijnych, naukowych, kulturowych, rozwijana 

była szeroka działalność dokumentacji polskiego dziedzictwa kulturowego w 

kontekście problematyki Polonii niemieckiej 

W związku z tym, że z dniem 1.12 2012 r. został zamknięty Gabinet Książki 

i Prasy Polskiej w Niemczech w PIN-Instytucie Śląskim w Opolu, w imieniu 

Zarządu i członków Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich zwracamy 

się z serdeczną prośbą o wsparcie dla idei ocalenia funkcjonowania Gabinetu, 

jedynej takiej placówki w świecie.  

Zadaniem statutowym naszej organizacji jest wspomaganie pracy Gabinetu, 

czego wielokrotnie dawaliśmy wyraz (konferencje, udział w polsko-niemieckich 

projektach, dotacje do publikacji). Zbierane pieczołowicie dokumenty mają 

wartość unikatową (wydawnictwa dipisowskie, solidarnościowe) i powinny być 

odpowiednio chronione i popularyzowane. Świadczą one o dorobku kulturowym 

polskiej emigracji, uzupełniają zasoby i kolekcje Biblioteki Narodowej i innych 

instytucji tego typu. 

Mamy nadzieję, że dzięki dobrej woli i życzliwości ludzkiej tego typu 

placówki będą mogły być zachowane jeszcze na długo i służyć dla dobra Polonii 

i polsko-niemieckich kontaktów kulturowych, nie tylko w Kraju. 

Podpisany: Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Ochrony Poloników 

Niemieckich  

Ople, 1.09.2012 r.  

3. Listy poparcia dla idei ocalenia Gabinetu Książki i Prasy Polskiej  

w Niemczech  
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W imieniu grupy poetów polonijnych Am Teppershof 10 46117 

Oberhausen Niemcy  

 

Jest takie miejsce w Polsce, gdzie nas chcą. 

Gdzie posyłamy (wydawane gęsto, często własną 

subwencją) nasze pierwsze tomiki poetyckie, które 

zgromadzone wśród innej, wszelakiej twórczości polonijnej 

godnie trwają, jak świadectwo naszej polskiej wrażliwości i 

działalności na obczyźnie. 

Jest tam historia tych, którzy już odeszli i refleksje 

dzisiejszych emigrantów.  

Dzieje i losy ludzi rozproszonych poza granicami Polski. 

Cudownie zauważalne miejsce, gdzie istniejemy! 

Źródło, gdzie KTOŚ pieczołowicie zgromadził i nadal 

czujnie dopełnia naszą historię. 

Gdzie mogliśmy, we wrześniu zeszłego roku 

skonfrontować naszą twórczość 

(poezję, fotografię art., muzykę) z polskimi artystami. 

Mam nadzieję, że nie ostatni raz! 

Jest takie miejsce w Polsce, które jest dla nas ważnym 

łącznikiem z krajem. 

Mam nadzieję, że i Polska nie chce o nas zapomnieć… 

 

W imieniu poetów polonijnych w Niemczech – Joanna 

Duda-Murowski 

W imieniu własnym i wielu przyjaciół i sympatyków 

rozwiązanego właśnie Towarzystwa WIR z Berlina – Ewa 

Maria Slaska 

W imieniu własnym, przyjaciół w Holandii – Andrzej 

Skibniewski  

 

Szanowni Państwo, 

z ogromnym zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość o planach likwidacji 

Waszego  

Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech w PIN-Instytucie Śląskim w 

Opolu. Jesteśmy przekonani, że Wasza placówka jest niezbędna do archiwizacji 

naszych polonijnych działań i chcielibyśmy wyrazić nasze pełne poparcie dla 

Waszej działalności i dla idei ocalenia funkcjonowania Gabinetu. 

Nasza Gmina Polska Piast w Essen istnieje od 1994 roku i przez te wszystkie lata 

pieczołowicie gromadziliśmy w Niemczech polonijne dokumenty i publikacje, 

które naszym zdaniem mają wartość unikatową i powinny być odpowiednio 

chronione i popularyzowane. Pozycje te zbieraliśmy za pośrednictwem naszej 
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Biblioteki Polskiej Piast w Essen oraz wśród naszych członków i Leonard Paszek 

organizował transport tych publikacji do Polski.  

Dlatego niezmiernie ważna jest dla nas idea ocalenia Waszego Gabinetu i 

liczymy na to, że placówka ta będzie mogła być zachowana i służyć dla dobra 

Polonii. 

Z wyrazami szacunku Zarząd Gminy Polskiej Piast w Essen Przewodniczący 

Andrzej Kurkowski  

Katernberger Markt 4 45327 Essen Tel. 0201-5631633 www.piast-essen.de 

 

Szanowni Państwo! 

 

 Z wielkim żalem dowiadujemy się o planach likwidacji Gabinetu Książki 

i Prasy Polskiej w Niemczech w PIN w Instytucie Śląskim w Opolu, którego 

działalność zaskarbiła sobie, w szerokich kręgach naukowych i społecznych w 

kraju i za granicą, ogromny szacunek.  

Prężna praca wspomnianego Gabinetu jest nam dobrze znana ponieważ oboje z 

mężem od wielu lat współpracujemy z panią prof. Marią Kalczyńską, a dowodem 

tego są: wspólne spotkania, konferencje oraz nasze publikacje wydane pod pani 

Profesor redakcją. 

  Ogromnie cenimy prace, prowadzone w placówce kierowanej przez 

panią Profesor, nad właściwym zabezpieczeniem dokumentów z działalności 

Polaków poza granicami kraju, albowiem podczas zbierania materiałów do 

naszych książek o życiu Polaków w Niemczech, niejednokrotnie mieliśmy okazję 

stwierdzić, jak często bezpowrotnie giną cenne ślady po naszych Rodakach, gdyż 

nie zostały one w porę ochronione przed zniszczeniem. 

Dzięki ofiarnej pracy pani prof. Kalczyńskiej i Jej współpracowników wiele 

rzeczy zdołano uratować i naukowo opracować. Byłoby więc niepowetowaną 

stratą gdyby ta ogromnie potrzebna praca została przerwana i na dalsze lata 

zaprzepaszczona. 

Wydaje się nam jednak, iż do tego nie dojdzie i Władze, po ponownym 

przeanalizowaniu faktów, pozwolą na dalszy rozwój działalności, która ma 

przecież ogromną wartość poznawczą, dydaktyczną, popularyzatorską i przynosi 

zaszczyt całemu środowisku. Z wyrazami wielkiego szacunku 

 - Krystyna M. Barbara Leonowicz- Babiak i Zenon Babiak wraz z sympatykami 

Państwa działalności z Dortmundu i Wrocławia  

Wrzesień, 2012 r. 

 

Szanowna Pani/Pan Dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu! 

Jako Opolanka zamieszkała w Berlinie zaangażowana w media polonijne, 

współpracująca z Gabinetem Prasy i Książki Polskiej w 

Niemczech, zaniepokojona jestem ostatnio brakiem stałej aktywności portalu 

www.polonika.opole.pl oraz ograniczonego kontaktu z Panią dr. Marią 

http://www.polonika.opole./


419 

 

Kalczyńską. Dotychczasowa nasza współpraca polegała na dostarczaniu 

dokumentacji życia polonijnego w Berlinie poprzez gromadzenie czasopism, 

ulotek, publikacji, książek jako dorobku kulturalnego Polonii niemieckiej. W 

przeszłości organizowane były konferencje, spotkania, prezentacje dorobku 

twórczego Polonii Niemieckiej.  

W założeniach Instytutu Śląskiego widnieje zapis dot. 

niemcoznawstwa, gdzie integralną część stanowi wspólnota polonijna. 

Gabinet jest dotąd jedyną instytucją, która posiada bogate archiwum 

aktywności polonijnej. Wspólnie z Panią Kalczyńską, i Leonardem Paszek 

opracowaliśmy leksykon "Ludzie mediów Polonijnych w Belinie", mieliśmy 

w planie objąć cały teren Niemiec (zbieram materiały). Portal Gabinetu był 

zawsze aktywny.  

W związku z powyższym proszę o informacje, czy nadal będzie 

kontynuowana działalność, jakie są najbliższe plany rozwojowe dot. 

Gabinetu.  

Z wyrazami szacunku 

Krystyna Koziewicz – sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 

Niemczech, redaktor miesięcznika „Kontakty” oraz portali polonijnych,  

 

W imieniu studentów Politechniki Opolskiej  

Nie zamykajmy się na kulturę! 

Dwudziesty pierwszy wiek miał się charakteryzować intensywną 

integracją europejską. To idea kardynalnej organizacji, którą propaguje– Unia 

Europejska. Polska od 2004 r. należy do członków, ale chyba jedynie „na 

papierze” skoro tak ciężko o byt ideom ochrony polskiego dziedzictwa 

kulturowego. Popieramy działania Stowarzyszenia Ochrony Poloników 

Niemieckich, w zakresie apelu o nie zamykanie Gabinetu Książki i Prasy 

Polskiej w Niemczech w Pin-Instytucie Śląskim w Opolu. Dzięki tej inicjatywie 

możliwe było m.in. w literacki, kulturalny i przyjacielski sposób łączyć 

zwaśnione niegdyś narody: polski i niemiecki. 

Tak często w mediach podkreślana jest potrzeba rozwoju inicjatyw 

społecznych, które służą gromadzeniu, dokumentowaniu i pielęgnowaniu 

dorobku kulturowego, natomiast kiedy już takowe powstają, to brakuje często dla 

nich przychylności. Gabinet oraz SOPN są inicjatywami jedynymi w swoim 

rodzaju, unikatowymi w skali dwóch krajów! Dają one także możliwość 

studentom rozwoju na płaszczyźnie, której nie obejmują programy nauczania w 

toku studiów. To właśnie SOPN nas integrowało i uczyło przyjaźni i potrzeby 

kontaktu między diasporą polską a krajem ojczystym. Z tej potrzeby rodziła się 

twórczość artystyczna, rodziły talenty i grono osób, które potrafiło ową 

twórczość docenić.  

Nie zabierajcie nam dostępu do kultury o zasięgu międzynarodowym!  
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Nie pozwólmy ignorować ambitnej działalności założycieli – Pani prof. 

M. Kalczyńskiej, która kosztem własnego czasu i środków zbudowała 

podwalimy działalności organizacji, która trwać powinna! 

Podpisana: 

Iwona Wilczek oraz studenci Europeistyki Politechniki Opolskiej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Szanowna Pani Profesor, 

z przykrością dowiaduję się o zapowiedzianym zamknięciu Gabinetu 

Książki i Prasy Polskiej w Niemczech w PIN-Instytucie Śląskim w 

Opolu, który powstał z Pani inicjatywy i zebrał w międzyczasie wspaniałą 

kolekcję poloników niemieckich.  

To wielka szkoda dla sprawy kultury polskiej w Niemczech, która w tych 

miesiącach przeżywa w naszym kraju swoisty renesans związany z 

nowym podejściem rządu i uwzględnieniem spraw kultury grupy 

polskojęzycznej w negocjacjach polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu. 

Gabinet pełnił więc wyjątkową rolę archiwizacyjną, monitorującą i 

inspirującą kulturę polskojęzyczną w Niemczech. Mam nadzieję, że 

decyzja o zamknięciu nie jest ostateczna i pragnę podkreślić wyjątkowość 

tejże placówki względem dotychczasowych gospodarzy i sponsorów. 

Życzę pomyślnego rozwoju i załączam  

serdeczne pozdrowienia 
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Prof. Dr. Dieter Bingen 

28.05.2014 

 

Sz. Pani 

Profesor Maria Kalczyńska 

Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich 

w Opolu 

 

 

 

 

 

 

 

Frau           

  02.12.2006 

Kalina Mroz-Jablecka 

ul. Obornicka 30/20        

   Nst.4202-13 

PL-51-113 Wrocław 

          
   kern@dpi-da.de 

 

 

 

 
 

 

 

 

Übersetzungsauftrag 

Übersetzung des Kopernikuspapiers XII vom deutschen ins polnische  

  

 

Sehr geehrte Frau Mroz, 

 

wir bestätigen den bereits mündlich vereinbarten Auftrag zur Übersetzung des o.a. 

Kopernikuspapiers von der deutschen in die polnische Sprache.  

Für Ihre Übersetzungsarbeit erhalten Sie ein Entgelt von 150,00 € (i.B. 

einhundertfünfzig €). 

 

Damit sind alle Ansprüche an das Deutsche Polen-Institut abgegolten. Die 

Nutzungsrechte liegen beim Deutschen Polen-Institut.  

Die Abführung aller gesetzlich notwendigen Abgaben obliegt Ihnen. Das zuständige 

Finanzamt erhält von uns eine Kontrollmitteilung über das ausgezahlte Entgelt. 

 

Die Auszahlung erfolgt auf das von Ihnen angegebene Bankkonto:  
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SWIFT: BANZ PL PR WR 1 
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Maria Kalczyńska 

 

 

Polonika niemieckie w kontekście ochrony dziedzictwa narodowego 

 

 

German Polonika in the context of the protection of national heritage 

 

 

Słowa kluczowe: Polonika, książki, prasa, dziedzictwo narodowe 

 

Key words: Polonika, books, press, national heritage 

 

 

Streszczenie: 

 

Autorka opisuje rolę i znaczenie polskich wydawnictw dla rozwoju kulturalnego 

polskiej społeczności w Niemczech. Analizuje dostępne zbiory słowa 

drukowanego oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie o ich przyszłość. 

 

 

Summary: 

 

The author describes the role and importance of Polish publications for the 

cultural development of the Polish community in Germany. She analyzes the 

available collections of the printed word and tries to answer the question about 

their future. 
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Anna Pachowicz  

 

 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA MARIANA SEYDY DLA 

DZIENNIKARZY ZAGRANICZNYCH Z DNIA 9 LISTOPADA 1939 R. 

 

 

W okresie drugiej wojny światowej politycy polscy przebywający na 

uchodźstwie niejednokrotnie wypowiadali się na temat sytuacji panującej na 

terytorium Rzeczpospolitej. O zatrważających faktach, jakie docierały od tych, 

którym udało się opuścić kraj (nie tylko od Polaków, ale również od 

cudzoziemców), środowisko polskie starało się informować opinię publiczną.  

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami
1
 Trzecia Rzesza (począwszy od 

dnia 1 września) i ZSRR (od dnia 17 września 1939 r.) zaczęły wprowadzać w 

życie nowe ustalenia. Tym nowym zasadom musieli podporządkować się 

mieszkańcy byłego państwa polskiego, odnosiły się one właściwe do wszystkich 

sfer życia, do polityki, do gospodarki, do kultury. Na podstawie opracowanych 

wcześniej wytycznych Trzecia Rzesza i ZSRR przystąpiły również do 

realizowania założeń polityki eksterminacyjnej ludności polskiej
2
.  

W czasie spotkania z przedstawicielami prasy zagranicznej, w gmachu 

Ambasady Polskiej w Paryżu, w dniu 9 listopada 1939 r.
3
, minister w rządzie 

Władysława Sikorskiego – dr Marian Seyda
4
 – odniósł się do wydarzeń, jakie 

                                                      
1
  Układ Ribbentrop-Mołotow został podpisany dnia 23 sierpnia 1939 r. Zob.: 

Secret Additional Protocol to the German-Soviet Boundary and Friendship Treaty of 

September 28, 1939. On the Solidarity of Both Parties in the Suppression of Polish 

Agitation on their Territories, [w:] Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945, 

vol. I: 1939–1943, London 1961, p. 54; S. Dębski, Między Berlinem a Moskwą. 

Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941, Warszawa 2003, s. 86–87; M. Kornat, 

Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-

sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, passim; M. 

Kornat, Polityka równowagi, Kraków 2007, s. 427–464; B. H. Liddell Hart, History of 

the Second World War, London 1997, p. 13–14.  
2
  S. Danter, K. Leszczyński, Eksterminacja ludności w Polsce w okresie okupacji 

niemieckiej 1939–1945, Poznań – Warszawa 1972, passim; Wojna wyzwoleńcza 

narodu Polskiego 1939–1945, oprac. T. Rawski, Z. Stąpor J. Zamojski, Warszawa 

1966, passim; J. Fajkowski, J. Religa, Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939–

1945, Warszawa 1981, passim.  
3
  E. Ponczek, Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej: 1939–1945, 

Łódź 1999, passim. 
4
  M. Seyda urodzony dnia 7 lipca 1879 r. w Poznaniu, był prawnikiem, publicystą, 

członkiem naczelnych władz Stronnictwa Narodowego; od maja do października 

1923 r. ministrem spraw zagranicznych, 1940–1941 ministrem sprawiedliwości, w 

gabinetach premiera Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka 1942–1944 
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miały miejsce na terenie Polski, od dnia 1 września 1939 r. Minister skupił się na 

omówieniu zagadnienia: Polityka eksterminacyjna w Polsce, a cele wojenne 

Niemiec
5
. 

Rozpoczynając, minister M. Seyda odniósł się do przyczyn klęski Polski. 

„Nie jest tutaj moim zamiarem głębsze analizowanie przyczyn klęski militarnej 

Polski; ale niech mi wolno będzie stwierdzić, że udaremnienie polskiej 

mobilizacji błyskawicznym uderzeniem niemieckim ciężką bronią na lądzie, a 

przede wszystkim powietrzu, rozbiło wprawdzie armię polską, pokonało jej 

kierownictwo, że jednak żołnierz polski, choć nieraz niedostatecznie uzbrojony, a 

przeważnie pozbawiony osłony broni ciężkiej, wykazał w walce pierwszorzędne 

walory bojowe. 

Dowodem tego, że olbrzymio przeważające siły niemieckie nie mogły się 

np. długo uporać z wojskami pomorskimi i poznańskimi, najpierw na zachodzie, 

a następnie pod Kutnem, – dowodem tego bohaterska obrona Warszawy i 

wybrzeża Bałtyku w warunkach przecież beznadziejnych – dowodem nie mniej, 

że by nie dopuścić do skrzepnięcia armii polskiej nad Wisłą, Niemcy musieli 

spowodować uderzenie Polski jeszcze w plecy przez armię bolszewicką. 

Walorom wojskowym żołnierza polskiego odpowiadał i odpowiada w 

dalszym ciągu niepodległy, oporny duch narodu polskiego, na który tak skarży 

się prasa niemiecka, a za który tylu Polaków płaci życiem lub zesłaniem do 

obozów karnych, obozów tortur moralnych i fizycznych. 

Kto na najazd niemiecki na Polskę spojrzy z perspektywy choćby tych 

kliku tygodni, które nas od niego dzielą oraz z perspektywy systemu, który się 

tam obecnie stosuje, zda sobie z tego jasno sprawę, że najazd ten zmierzał zgoła 

nie do samego pobicia armii polskiej, lecz wręcz do zniszczenia narodu 

polskiego. Tu chodziło nie o zwycięstwo na placu boju, lecz o eksterminację 

żywiołu polskiego. 

                                                                                                                                    
pełnił funkcję ministra prac kongresowych; zmarł dnia 17 maja 1967 r. w Buenos 

Aires. Personalia naczelnych władz RP na obczyźnie, [w:] RP na obczyźnie 

podczas II wojny światowej, praca zbiorowa pod red. Z. Błażyńskiego, Londyn 1994, 

s. 964–967; B. Kroll, Struktura polskich centralnych władz emigracyjnych w latach 

1939–1945, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1976, t. XXVIII, z. 2, s. 215, 225; A. 

Jankiewicz, Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu RP na emigracji w latach 1939–

1945, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. XXXIII, z. 1, s. 128–130. 
5
  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu 

RP – Londyn (MIiD) 79, Przemówienie Pana ministra Mariana Seydy do prasy 

zagranicznej w Paryżu w dniu 9 XI 39, k. 2–7. Udokumentowanym opisem 

niemieckiej okupacji ziem polskich były wydane w Londynie w 1942 r. tzw. Czarne 

Księgi, tom I: The German Invasion of Poland, II: The German New Order in Poland. 

Por.: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. IV, red. 

naukowy serii M. Zgórniak, oprac. W. Rojek, A. Suchcitz, Kraków 1998, s. 32.  



427 

 

Nie innemu przecież celowi służyło mordowanie ludności polskiej przez 

zarzucanie jej masowo bombami i ostrzeliwanie jej systematycznie z karabinów 

maszynowych znajdujących się na samolotach. A trzeba sobie uświadomić, 

że od momentu sparaliżowania młodego jeszcze lotnictwa polskiego, które 

ograniczyć się musiało do udziału w bezpośredniej akcji wojennej i do bronienia 

wielkich miast, niemieckie samoloty bombardujące krążyły po całej Polsce 

bezkarnie, ze satanizmem wręcz masakrując ludność nawet najmniejszych miast i 

osiedli wiejskich oraz tę, która opuściwszy swe siedziby znajdowała się na 

drogach pieszo, w wozach, samochodach oraz w pociągach ewakuacyjnych”
6
. 

Minister wspomniał o niegodziwych i obłudnych metodach
7
 stosowanych 

przez załogi niemieckich samolotów. Chcąc wprowadzić bezbronną ludność 

polską w błąd, na samolotach wywieszano polskie znaki. Kiedy ludność 

gromadziła się na ulicach czy placach wówczas samoloty te, lecące bardzo nisko 

„rzucały w tłum bomby, a tych co przeżyli, ostrzeliwały z karabinów 

maszynowych”
8
. 

W dalszej części swego wystąpienia minister Seyda odniósł się do 

sytuacji miast, położonych zwłaszcza w środkowej Polsce, które przestały 

istnieć, a jako przykład wymienił Siedlce. Wspomniał także o miastach 

zniszczonych w dużym stopniu, takich jak np. Tarnów, Rzeszów, Piotrków, 

Radomsko, Tomaszów, Radom, Łowicz, Kutno, Sochaczew
9
. Niszczono w tym 

miastach wszelkie zabudowania, nie oszczędzając nawet kościołów, gmachów 

historycznych, pomników sztuki, szpitali, pociągów sanitarnych Czerwonego 

Krzyża. Używając bomb zapalających, spalono wiele miast i wsi, a do ludności, 

która opuszczała miejsca swojego zamieszkania, strzelano z nisko lecących 

samolotów.  

Minister stwierdził: „Gdyby się tę martyrologię ludności chciało 

opowiedzieć szczegółowo, a przeżyłem ją osobiście, trzeba by na to długich 

godzin, a i tak słowa nie są zdolne oddać obrazu rzeczywistości ani w 

przybliżeniu. Bo o to Niemcom chodziło: Polska, szczególnie jej część środkowa 

i południowo-zachodnia, przewidziana przez Hitlera na protektorat Polski, 

względnie fikcję państwa buforowego, spętanego przez Rzeszę, miała być 

zniszczona doszczętnie, by się przez lat dziesiątki nie mogła podźwignąć, i 

okrojona i stłoczona sztucznie obręczą, nie mogła się nigdy stać niebezpieczną 

dla Niemiec, a służyła im wyłącznie do odbioru ich produktów przemysłowych. 

Czego nie dokonały bomby i karabiny maszynowe, to pozostawiono dziełu 

zimna, głodu i chorób epidemicznych. 

                                                      
6
  AAN, MIiD 79, Przemówienie…, k. 2–3. 

7
  Tamże, k. 3. 

8
  Tamże. 

9
  Tamże. 
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Całą wschodnią połowę Polski, która przez wieki stanowiła część 

składową państwa polskiego z takimi ostojami cywilizacji i kultury łacińskiej, 

jak polski Lwów i polskie Wilno, nawet z całymi dzielnicami zwarcie polskimi, 

jak Łomżyńskie i Białostockie, których polskość przez nikogo dotąd nie była 

kwestionowana, została przez Niemców rzucona Rosji bolszewickiej jako ochłap 

za udział w pogwałceniu Polski i poparciu rzekomo pokojowych dążeń Rzeszy 

wobec Francji i Anglii. 

Warto przypomnieć, że w wojnie światowej Niemcy „obdarzyły” Rosję 

bolszewizmem: w obecnej wojnie hitleryzm oddał Rosji bolszewickiej połowę 

Polski. Do tego zagadnienia wrócę, w związku z uwagami o dalszych 

niemieckich celach wojennych. Przejdźmy do tych ziem polskich, do których 

Rzesza główną przykłada wagę – do ziem zachodnich”
10

. 

Następnie przedstawił sytuację, jaka wytworzyła się na wschodnich 

terenach państwa polskiego, „jak Unia Sowiecka wbrew prawu 

międzynarodowemu przeprowadziła w okupowanej wschodniej części w toku 

wojny komedię plebiscytową”
11

, w konsekwencji czego wcieliła te tereny do 

swego państwa, przekazując Wilno Litwinom
12

, „tak Rzesza hitlerowska również 

wbrew prawu międzynarodowemu, w toku wojny, mimo istnienia zgodnie z 

Konstytucją polską wyłonionych władz naczelnych Państwa Polskiego z siedzibą 

w Paryżu, wcieliła zachód Polski do Niemiec”
13

. Na mocy rozporządzenia z dnia 

8 października polskie Pomorze i Poznańskie zostały przekształcone w prowincje 

Rzeszy i do niej inkorporowane – Reichsgau Westproussen i Posen.  

Do terenu Reichsgau Posen przyłączono również Ziemię Kaliską, która 

przed wojną nie należała do Niemiec. Minister wspomniał również, o 

wiadomościach jakie ostatnio nadeszły z kraju, według nich przyłączono do 

prowincji niemieckiej (Reichsgau Posen) także Łódź i okolice. Polski Śląsk 

połączono już wcześniej, na samym początku wojny, ze Śląskiem niemieckim, 

Suwalszczyznę z Prusami Wschodnimi. Ponieważ władze niemieckie planowały 

wcielić te tereny bezpośrednio do Rzeszy, unikały niszczenia tych terenów, 

niemniej jednak przystąpiono do „tępienia”
14

 polskości i Polaków. Polacy mogli 

stracić życie za każdą najdrobniejszą niesubordynację. Minister M. Seyda podał 

dwa przykłady: gimnazjalistów z Bydgoszczy, którzy odmówili wygłoszenia 

pozdrowienia hitlerowskiego i odśpiewania pieśni niemieckiej oraz polskiego 

posła do gdańskiego Volkstagu
15

, Lendziona
16

, osadzonego w więzieniu w nocy z 

                                                      
10

  Tamże, k. 3–4. 
11

  Tamże, k. 4. 
12

  Których tam jest zaledwie 1.000 na 220.000 ogółu ludności. Tamże. 
13

  Tamże. 
14

  Tamże. 
15

  To parlament Wolnego Miasta Gdańska (obszaru Gdańska i jego najbliższej okolicy, 

utworzony na mocy traktatu wersalskiego) mający władzę zwierzchnią, natomiast 

władza wykonawcza była w rękach senatu. 
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1 na 2 września 1939 r. Tam bito go, a w nocy z 2 na 3 września wyrwano mu 

język, krzycząc po niemiecku: „Mówiłeś za dużo, teraz już mówić nie 

będziesz”
17

.  

Minister zwracał uwagę również, na przecieki propagandowych – 

oszczerczych względem Polaków – informacji niemieckich, dotyczących 

uzasadnienia polityki eksterminacyjnej prowadzonej na ziemiach polskich. 

Według strony niemieckiej zachowanie Niemców jest uzasadnione tym, iż 

                                                                                                                                    
16

  Antoni Lendzion, urodzony dnia 10 lipca 1888 r. w Sampławie (powiat Lubawa), syn 

Józefa i Marii z Laskowskich, po śmierci ojca wychowany przez stryja w Toruniu, 

tam ukończył szkołę rzemieślniczą, zdobywając zawód czeladnika krawieckiego. W 

1908 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie zaangażował się w działalność społeczną. Od 

1911 r. był prezesem sekcji krawieckiej Zjednoczenia Zawodowego Polskiego (ZPP) 

w Gdańsku. W okresie I wojny w wojsku niemieckim, ranny, pozostał w nim do dnia 

15 stycznia 1919 r. Należał do Rady Żołnierzy Polaków w Gdańsku, w latach 1928–

1937 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu głównego Gminy Polskiej w Gdańsku. Przez 

trzy kadencje (w kadencji III: 1928–1930, w kadencji IV: 1931 – I połowa 1933 r.; w 

kadencji VI: II połowa 1935–1939 r.) był posłem do Volkstagu, w kadencji IV oraz 

VI był jednym z dwóch polskich reprezentantów walczących o prawa ludności 

polskiej w Gdańsku, m.in. sprzeciwił się przenoszeniu polskich dzieci ze szkół 

powszechnych Polskiej Macierzy Szkolnej do szkół senackich. Był również 

założycielem i członkiem zarządu Związku Byłych Żołnierzy Polaków. Od 1926 r. 

prezes ZZP w Gdańsku, natomiast od marca 1925 r. do września 1932 r. redaktor 

organu ZZP „Związkowiec”. Wobec narastającego napięcia w Gdańsku, 

zaproponowano mu wyjazd z Gdańska, jednak odmówił. Dnia 1 września 1939 r. 

został aresztowany, osadzony najpierw w Victoria-Schule (w dniach 1–15 września 

1939 r. w budynku średniej szkoły dla dziewcząt zorganizowano przejściowe 

więzienie), potem przewieziony do obozu Stutthof, po kilku miesiącach pobytu w tym 

obozie odłączony wraz z grupą 67 przedstawicieli Polonii Gdańskiej – 

najaktywniejszych w życiu społecznym i kulturalnym – nazywaną kampanią karną, 

którą rozstrzelano dnia 22 marca 1940 r. i pochowano w masowym grobie, w 1947 r. 

dokonano ekshumacji pochowano go na cmentarzu w Gdańsku – Zaspie. K. Dunin-

Wąsowicz, Antoni Lendzion, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław – Warszawa 

– Kraków 1972, t. XVII, s. 45–46; Ludzie Wolnego Miasta Gdańska (1920–1939). 

Informator Biograficzny, pod red. M. Andrzejewskiego, Gdańsk 1997, s. 67; J. 

Wójcicki, Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939, Warszawa 1976, s. 280; H. Stępniak, 

Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, Gdańsk 1991, s. 58, 238, 

278; H. Polak, Szkolnictwo i oświata w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939,Gdańsk 

1978, passim; A. K. Kunert, Rzeczpospolita walcząca: styczeń – grudzień 1940, 

Warszawa 1997, s. 132; L. M. Bartelski, Pamięć żywa, Warszawa 1977 s. 123; 

G. Danielewicz, W kręgu Polonii gdańskiej, Gdańsk 1996, passim. 
17

  AAN, MIiD 79, Przemówienie…, k. 4. Informacje te minister Seyda posiadał od 

słyszącego to wydarzenie zza ściany, a już przebywającego w Paryżu, więźnia 

sąsiedniej celi, radcy Komisariatu Polskiego w Gdańsku – Zygmunta 

Zawadowskiego, który wówczas zajmował celę nr 40, natomiast A. Lendzion nr 41. 
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wcześniej to właśnie Polacy masowo mordowali Niemców na Pomorzu, Śląsku i 

w Poznańskiem. „Hitler twierdził o dziesiątkach tysięcy takich rzekomych 

wypadków; teraz mówi się o pięciu tysiącach. Prawda wygląda całkiem 

inaczej”
18

.  

Dr M. Seyda omówił także sytuację, jaka miała miejsce na pograniczu 

polsko-niemieckim we wrześniu 1939 r. „Gdy nastąpiła mobilizacja wojsk 

polskich – w powiatach pogranicznych i punktach strategicznych ważniejszych 

naszych województw zachodnich – doszło do niemieckiej akcji dywersyjnej na 

wielką skalę. Niemcy popełniali na każdym kroku zdradę, dopuszczali się 

sabotażu, podpalali swe gospodarstwa, obwiniając o to Polaków, urządzali 

prowokacje, szpiegowali i sygnalizowali armii niemieckiej wszystkie nasze 

ruchy. Gdy do oddziałów polskich Niemcy zaczęli strzelać, polska ludność 

cywilna stanęła czynnie w obronie polskiej armii regularnej. Niemcy naturalnie 

nie wspominają ani słowem o swych zbrodniach kryminalnych wobec Państwa 

Polskiego; usiłują natomiast przedstawić słuszną obronę ludności polskiej i 

polskiej armii jako rzekome morderstwa, popełniane na „niewinnych ofiarach 

niemieckich”. Taktyka jest jasna, chodzi z jednej strony o uniewinnienie „ex 

post” wojny przeciwko Polsce i potwornego bombardowania ludności cywilnej, z 

drugiej zaś o oszczercze „uzasadnienie” egzekucyj dokonywanych na 

Polakach”
19

. 

Odnosząc się do masowego wypędzania tubylczej ludności polskiej z 

ziem zachodnich, minister podkreślał, iż do wyrzucenia z majątku ziemskiego, 

gospodarstwa włościańskiego, czy posiadłości miejskiej wystarcza jedynie 

oskarżenie, że się było „wrogo usposobionym do niemczyzny”
20

, w miastach 

mieszkańcy otrzymują tylko proste wezwanie do opuszczenia swego 

dotychczasowego miejsca zamieszkania, mają na to dobę lub 3 godziny. „W ten 

sposób ludność polska uciekać musi drogami na wschód, z miasta do miasta, od 

wsi do wsi, wszędzie przepędzana z ziemi swych ojców, wśród zimna i 

niedostatku najdotkliwszego. Stąd śmiertelność jest tam niesłychanie wysoka”
21

. 

Według informacji, jakie dotarły do ministra Seydy, najbezwzględniej 

wypędzano Polaków mieszkających w pasie nadmorskim (m. in. w Gdyni, w 

okolicach Pomorza, Poznańskiego i Śląska), później tereny te zajmowali Niemcy 

(sprowadzani np. z krajów bałtyckich, z Siedmiogrodu, z Węgier oraz z 

ościennych państw) lub koloniści niemieccy (z Wołynia polskiego), aby polskie 

ziemie zachodnie uczynić „proniemieckimi”, „urdeutsch”
22

. 

Minister Seyda zapoznał również zebranych ze statystykami 

dotyczącymi ilości mieszkańców narodowości polskiej, zamieszkujących na 

                                                      
18

  Tamże, k. 5. 
19

  Tamże. 
20

  Tamże. 
21

  Tamże. 
22

  Tamże, k. 6.  
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terenie Pomorza, Poznańskiego i Śląska. Według tych danych większość na tych 

terenach stanowią Polacy i zamieszkują odpowiednio: na Pomorzu 91%, w 

Poznańskim 98%, na Śląsku 93%. „Na ziemiach tych zachodnich, na których 

stała kolebka narodu i państwa polskiego, znajduje się żywioł polski, narodowo 

najtwardszy w wiekowej walce z germanizmem najbardziej zahartowany. Ten 

żywioł wyrywa się z korzeniami z gleby ojczystej, wypędza się poza ziemię, 

wcielono teraz do Rzeszy, a narzuca się tym ziemiom Niemców, nie tylko 

niczym nie związanych z tym krajem, ale mających za zadanie – wymazanie 

kompletne jego oblicza polskiego. Ziemie polskie zachodnie mają się stać krajem 

czysto niemieckim, a owo państewko buforowe czy protektorat z przyczepką 

żydowską dookoła Lublina, czy też bez niej – wasalem Rzeszy. Taki jest cel 

wojenny niemiecki na wschodzie. Tak ma wyglądać kosztem narodu polskiego 

wschód niemiecki na wschodzie „Lebensraum”
23

. 

Następnie minister charakteryzował sytuację, jaka wytworzyła 

się na wschodzie Polski: „Za Bugiem zaczyna się znowu kosztem narodu i 

państwa polskiego – sprzymierzona z Niemcami Rosja Sowiecka. I tu 

dochodzimy do zagadnienia o przełomowej doniosłości międzynarodowej. 

Do ostatnich miesięcy polityczne myślenie hitleryzmu kończyło się 

zawsze perspektywą pójścia na szeroki wschód, wzdłuż Bałtyku i ku Ukrainie, 

ku której Polska, i to cała, miała być pomostem tylko, – nie mniej ku 

południowemu wschodowi, na Bałkany z perspektywą dalszą ku Azji Mniejszej i 

ku Bagdadowi. Teraz, połowa Polski została przez Niemcy oddana Rosji 

Sowieckiej. Tak samo Berlin zgodził się na to, że państwa bałtyckie stały się 

sferą wpływów rosyjskich. Również na Rumunię i Bułgarię prze Unia Sowiecka, 

jak w ogóle w kierunku Bałkanów. W ten sposób Berlin pogodził się z faktem, że 

Rosja Sowiecka zabarykadowała Niemcom drogę na wschód i południowy 

wschód. Jest to jeden z najbardziej rewolucyjnych zwrotów w polityce Rzeszy 

Niemieckiej. 

Należy stwierdzić, że jeżeli Hitler dzięki pomocy armii czerwonej wygrał 

wojnę z Polską, zwycięzcą właściwym na wschodzie jest w chwili obecnej 

Stalin, a nie Hitler. 

Nie mniej faktem jest, że ci, którzy wciąż jeszcze oddają się nadziei, że 

będzie można wygrać kartę sowiecką przeciwko karcie hitlerowskiej – mylą się. 

Leży niewątpliwie w interesie Moskwy, by pchnąć Berlin do katastrofy, ale 

                                                      
23

  Tamże. Pojęcie to w języku niemieckim oznacza ‘przestrzeń życiową’; zostało 

wprowadzone przez niemieckich publicystów w II poł. XIX w. w celu uzasadnienia 

niemieckich żądań terytorialnych: zdobycie Lebensraum na wschodzie Europy po 

Ural było głównym założeniem polityki hitlerowskiej. M. Zgórniak, „Lebensraum” w 

doktrynie politycznej i wojskowej III Rzeszy, „Studia Historyczne” 1980, z. 4, s. 621–

632; I. Kamenetsky, Secret Nazi plans for Eastern Europe; a study of Lebensraum 

policies, New York 1961, passim; K. Fiedor, Lebensraum: ideologie w systemie 

wychowawczym społeczeństwa Trzeciej Rzeszy, Wrocław 1990, passim. 
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Związek Radziecki nie myśli się w żadnym razie wiązać w jakikolwiek sposób z 

Anglią czy Francją. Współpraca Związku Sowieckiego z demokracjami 

zachodnimi jest tylko złudzeniem. W rzeczywistości Unia Sowiecka kusi nową 

swą ofiarę tzn. Niemcy, których klęska pozwoliłaby jej zastrzyknąć bolszewizm 

w organizm narodu niemieckiego. 

Faktem jest z drugiej strony, że potężny blok niemiecki będzie posiadał 

taką dynamikę, iż nie utrzyma się w obecnym swym łożysku. Blok ten olbrzymi, 

zabarykadowany od wschodu i pół. wschodu przez Rosją Sowiecką będzie 

bezwzględnie szukał ujścia ku zachodowi i w przestrzeń zamorską – będzie dążył 

do rozszerzenia swych granic na zachodzie i postawi więcej, niż kiedykolwiek, 

kwestię kolonii i surowców jako zagadnienie bytu swego i rozwoju: 

„Lebensraum” w zachodnim i zamorskim kierunku. 

Nikt chyba pod tym względem nie może się oddawać złudzeniu. Jestem 

przekonany, że życie szybko potwierdzi słuszność tej tezy. I tezy jeszcze jednej, 

że nie ma dla Niemiec drogi odwrotu po tym, co się stało na wschodzie. A tym 

samym nie ma odwrotu i nie może go być i dla przeciwników Rzeszy”
24

.  

Reasumując minister stwierdził, że blok niemiecki musi być nie tylko 

militarnie pokonany, lecz także politycznie rozbity na główne swoje części 

składowe, a narody, przez Rzeszę ujarzmione, muszą odzyskać swą wolność, 

swój obszar narodowy oraz życiowy
25

, naród niemiecki powinien powrócić do 

swych granic. Minister wyraził nadzieję, że zwycięstwo militarne nad Niemcami 

powinno zostać odniesione oraz że „nie powtórzą się polityczne błędy 

kompromisowe Wersalu”
26

, a narody sprzymierzone wygrają nie tylko wojnę, ale 

doprowadzą do zawarcia trwałego pokoju, na który czeka ludzkość. 

Kończąc swoje przemówienie minister zwrócił się przedstawicieli prasy: 

„W imieniu rodaków moich w kraju, a szczególnie w imieniu masakrowanych 

w dalszym ciągu i z ognisk domowych wypędzanych Polaków Pomorza, 

Poznańskiego i Śląska, proszę Panów gorąco, serdecznie, byście zechcieli 

powyżej przedstawioną prawdę tragiczną piętnować jak najgłośniej przed opinią 

publiczną Francji, Anglii oraz krajów neutralnych. Nie łudzę się, by to miało 

pohamować zbrodnicze dzieło niemieckie, ale niechaj ci, których krew tam się 

leje, względnie którzy wypędzani umierają z zimna, głodu i chorób na drogach i 

polach, – niech wiedzą, że nie giną na marne, że ich ofiara waży na szali 

sprawiedliwości dziejowej, że kropla po kropli przyczynia się do pogrążenia 

Niemiec w obliczu całego świata cywilizowanego w klęsce moralnej, za którą 

przyjdzie militarna i polityczna”
27

. 

                                                      
24

  AAN, MIiD 79, Przemówienie…, k. 6–7. 
25

  Tamże, k. 7. 
26

  Tamże. 
27

  Tamże. 
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Minister Seyda w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na zagadnienia 

szczególnie ważne dla Polaków w kraju. W dniu 9 listopada 1939 r. mijał ponad 

miesiąc od rozpoczęcia działań wojennych, społeczeństwo polskie cały czas 

oczekiwało na konkretną pomoc i zdecydowaną reakcję sojuszników. 

Przemówienie, w którym minister odnosił się do tragicznych wydarzeń będących 

udziałem rodaków w kraju, miało więc swoistą wymowę. Świadczyło o 

znajomości sytuacji Polaków w okupowanym kraju, o ich krzywdach i 

cierpieniach oraz dawało nadzieję, że rząd na uchodźstwie nie pozostawi 

rodaków samych. 
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STEFANIA KOSSOWSKA – WYBITNA POSTAĆ POLSKIEJ 

EMIGRACJI W LONDYNIE 

 

 

Stefania Kossowska to znakomita dziennikarka, pisarka, jednej z 

najbardziej znanych i zasłużonych postaci polskiej emigracji pokolenia 

„niezłomnych”. Urodziła się 23 września 1909 r. we Lwowie i tam mieszkała 

przez jedenaście lat. Była córką znanego adwokata Stanisława Szurleja oraz 

Jadwigi z Ciepielowskich. W 1920 r., po wojnie polsko-bolszewickiej 

przeprowadziła się wraz z rodziną do Warszawy. Obcowanie z kulturą w domu 

Szurlejów było naturalne. Po latach wspominała tak:  

  

„Bliskości kultury, radość z kultury, było właściwie bez przerwy 

obecne, nie od święta, tylko na co dzień. Miałam brata i we czworo 

wszyscyśmy bez przerwy czytali, rozmawiali o tym. Moi rodzice 

kupowali wszystkie książki. Chodziło się do teatru, na koncerty. I 

rozmowy były ciągłe na te tematy. Poza tym żyliśmy w środowisku 

ludzi kultury: pisarzy, dziennikarzy, artystów, muzyków /…/”
1
. 

 

Drugą sferą, z którą ciągle stykała się młoda Szurlejówna była, z racji 

wykonywanego przez jej ojca zawodu, polityka: 

  

„Bardzo dużą ilość jego spraw zajmowały sprawy polityczne, które 

były w dużej mierze antysanacyjne. Był obrońcą takich ludzi, jak 

Wojciech Korfanty, Stanisław Mackiewicz, Stanisław Stroński i 

oczywiście również Wincenty Witos w procesie brzeskim. Pamiętam 

nawet moment, jak ojciec przywiózł do naszego domu Witosa, po 

którego pojechał, gdy został zwolniony z więzienia. Tak, że poza 

sprawami sztuki, kultury, muzyki myśmy byli w środku wszystkich 

dziejących się spraw. Spraw politycznych w pewnym sensie. Wszystkie 

te nazwiska były nam wszystkim znane i wiedzieliśmy co się dzieje. To 

                                                      
1
  S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie, „Archiwum Emigracji. Studia, 

szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 229–230, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/ 

archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011 
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było życie bardzo świadome. To nie było życie, które się toczyło, tylko 

które się bardzo intensywnie przeżywało”
2
.  

 

W 1927 r. Stefania Szurlejówna ukończyła Państwowe Gimnazjum i 

Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Po maturze wyjechała do 

Szwajcarii, gdzie na uniwersytecie w Lozannie przez semestr uczyła się języka 

francuskiego. Jeszcze w gimnazjum marzyła o tym, żeby studiować medycynę, 

jednak po ukończeniu szkoły w 1928 r. zdecydowała się, idąc w ślady ojca, na 

studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Zrezygnowała z nich jednak w 

1934 r., ponieważ rozpoczęła „przypadkową przygodą dziennikarską w 

»Bluszczu«”
3
. Po latach stwierdziła, że nie skończyła prawa, dlatego, że wtedy 

na poważnie zajęła się dziennikarstwem. Pierwszą praktykę w „Bluszczu” miała 

prawdopodobnie jeszcze w gimnazjum. O czasopiśmie mówiła, że: „To było 

bardzo szacowne pismo kobiece z dużą tradycją XIX-wieczną. Tam naprawdę 

dosyć dużo się nauczyłam praktycznie techniki dziennikarskiej, chociaż byłam 

oczywiście taką dziewczynką do posyłek, bo tam robiłam herbatę, ale mogłam 

widzieć jak się pracuje”
4
. 

Szurlejówna debiutowała w 1933 r. reportażem z wycieczki do Rumunii, 

Bułgarii i Konstantynopola pt. Jedziemy w świat. Jej publikacja ukazała się w 

ósmym numerze „Świata Dziewcząt”
5
. Doświadczenie w „Bluszczu” zdobywała 

w latach 1933–1935, gdzie publikowała opowiadania oraz artykuły poświęcone 

problematyce społecznej i architekturze
6
. Później zaczęła pisać do codziennych 

pism warszawskich „ABC” i „Wieczoru Warszawskiego”. Po latach wspominała: 

„Redaktorem ich był Stanisław Strzetelski, jeden z dobrych znajomych i 

przyjaciół mego ojca, którego poznałam u rodziców i oczywiście to bardzo mi 

ułatwiło wejście. Początkowo pisałam sprawozdania sądowe, ale w bardzo 

                                                      
2
  Tamże, s. 230. 

3
  M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 235, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 

20.05.2011. 
4
  S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie, „Archiwum Emigracji. Studia, 

szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 231, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum 

_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011; L. Wójcik, Byliśmy niezłomni, 

nieprzejednani (sylwetka Stefanii Kossowskiej), „Nowe Książki” 1996, nr 11, s. 4 

okładki. 
5
  S. Szurlejówna, Jedziemy w świat, „Świat Dziewcząt” 1933, nr 8, s. 11–12. 

6
  J. Chwastyk-Kowalczyk, „Bluszcz” w latach 1918–1939. Tematyka społeczna oraz 

problemy kultury i literatury, Kielce 2003. 
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specjalny sposób. One miały raczej taki felietonowy charakter. Ale również inne 

rzeczy”
7
. 

W 1935 r. nawiązała stałą współpracę z ukazującym się w Warszawie 

tygodnikiem literacko-satyrycznym „Prosto z mostu”, którego założycielem i 

redaktorem był Stanisław Piasecki. Otwarcie przyznawała się, że znalazła się tam 

bez „żadnej literackiej zasługi”
8
.  

 

„Byłam przy narodzeniu »Prosto z mostu«, a w każdym razie przy 

przygotowaniach do narodzin. Bo pamiętam rozmowy u nas w domu 

między Piaseckim, Nowaczyńskim i Strzetelskim, redaktorem 

popularnego »Wieczoru Warszawskiego«, a także »ABC«, gdzie 

Piasecki od kilku lat prowadził dodatek literacko-artystyczny i właśnie 

zamierzał go przekształcić we własne, samodzielne pismo. Bez 

entuzjazmu przysłuchiwałam się tym rozmowom – które zresztą 

głównie obracały się koło spraw praktycznych, administracyjno-

finansowych a nie ideowych, bo rozumiałam, że jednym z celów 

nowego pisma ma być konkurencja z »Wiadomościami Literackimi«, 

na których się wychowałam. Nie podobał mi się też tytuł pisma, jaki 

kiedyś rzucił Piasecki, wydał mi się niepoważny, zamaszysty, 

niewłaściwy dla literackiego pisma. /…/. W czasie tych rozmów o 

nowym piśmie, Nowaczyński, bliski przyjaciel ojca, mruczał do mnie 

w trzeciej osobie, jak to on zwykle: »Będzie tam pisała«. I było rzeczą 

naturalną, że Piasecki zaproponował mi współpracę, gdy pismo 

powstało”
9
. 

 

Mimo początkowego sceptycyzmu i negatywnego nastawienia do pracy 

w „Prosto z mostu”, młoda dziennikarka była zadowolona ze współpracy z 

Piaseckim. W rozmowie z Jerzym Pietrkiewiczem oceniła go następująco: „był 

doskonałym redaktorem, który nie zdążył w pełni rozwinąć wszystkich swych 

możliwości
10

 /…/. Umiał zainteresować różnych czytelników, a także odkrywać i 

uszanować talenty i skłonności współpracowników, którym zostawiał wielką 

                                                      
7
  S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie, „Archiwum Emigracji. Studia, 

szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 230, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum 

_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011. 
8
  O „Prosto z mostu”. Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem [w:] S. Kossowska, 

Przyjaciele i znajomi, Toruń 1998, s.59–65. 
9
  Tamże, s.60. 

10
  Stanisław Piasecki został rozstrzelany na Pawiaku po obronie tajnej drukarni 12 

czerwca 1941 r. 
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swobodę w tym co i jak chcieli pisać”
 11

. Podkreślała, że jest tego najlepszym 

przykładem, bo Piasecki niczego jej nie narzucał i niczego nie zabraniał: 

 

„Nic mnie nie obchodziło poza literaturą, muzyką, sztuką i mogłam o 

tym pisać bez jakiejkolwiek ingerencji z jego strony. /…/. Piasecki 

nigdy nie narzucał mi żadnego nazwiska, ani nie sprzeciwiał się 

mojemu wyborowi /…/. Czasem rzucał tylko lekko jakąś zawodową 

uwagę w rodzaju »czy nie za długie«, »za dużo przymiotników«, co mi 

się później bardzo przydawało”
12

. 

 

Współpracę z „Prosto z mostu” Szurlejówna zakończyła w 1939 r., kiedy 

to w dziewiątym numerze tygodnika ukazał się jej ostatni reportaż pt. W włoskich 

kościołach
13

. Przyczyną odejścia dziennikarki z „Prosto z mostu” było 

prawdopodobnie nawiązanie współpracy z „Wieczorem Warszawskim” i 

„ABC”
14

, choć niektórzy zastanawiają się, czy Szurjejówna nie przestała 

współpracować z „Prosto z mostu” z powodu „coraz bardziej zdecydowanej linii 

politycznej”
15

 tygodnika.  

Z początkiem 1938 r. Stefania Szurlejówna „zaczęła korzystać ze 

»sławy«”
16

 i wyjechała na kilka miesięcy do Rzymu jako korespondent 

zagraniczny kilku pism warszawskich. Efektem podróży było sprawozdanie z 

wizyty Adolfa Hitlera w Rzymie zatytułowane Iluminowana wojna, które zostało 

opublikowane w „Prosto z mostu”
17

. Podczas wędrówki po Włoszech 

dziennikarka poznała Adama Kossowskiego, z którym w październiku 1938 r. 

wzięła ślub.  

Kiedy we wrześniu 1939 r. wybuchła druga wojna światowa, Stefania 

Kossowska opuściła Polskę. Wyjechała 17 września razem z rodzicami przez 

Rumunię do Francji, a potem do Londynu, do którego dotarła „w 

                                                      
11

  O „Prosto z mostu”. Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem [w:] S. Kossowska, 

Przyjaciele i znajomi, Toruń 1998, s. 61–62. 
12

  Tamże. 
13

  S. Szurlej-Kossowska, W włoskich kościołach, „Prosto z mostu” 1939 nr 9, s. 6. 
14

  M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 235, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 

20.05.2011. 
15

  M. Urbanowski, Szurjlejówna z „Prosto z mostu” [w:] Pani Stefa pod red. Rafała 

Habielskiego, Krzysztofa Muszkowskiego i Pawła Kądzieli, Londyn 1999, s. 24. 
16

  M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 237, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 

20.05.2011. 
17

  S. Szurlejowna, Iluminowana wojna, „Prosto z mostu” 1938 nr 24, s.1.  
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okolicznościach nie zwyczajnych”
18

, bo na dworzec Paddington przyjechała 

pociągiem wiozącym prezydenta Władysława Raczkiewicza, witanego na 

peronie przez króla Jerzego VI. Mąż Kossowskiej nie wyjechał z nimi. W 

listopadzie tego samego roku został aresztowany przez wojska sowieckie, 

skazany na pięć lat ciężkich robót w łagrach i zesłany w głąb Rosji, jednak udało 

mu się stamtąd wydostać i pod koniec 1943 r. dotarł do Londynu. 

Po wyjeździe z Polski Stefania Kossowska pracowała najpierw w 

Ministerstwie Informacji w Paryżu, a od lipca 1940 r. w Londynie. Później 

otrzymała posadę referenta do spraw literackich w Ministerstwie Informacji i 

Dokumentacji Polskiego Rządu na Wygnaniu, którą zajmowała do 1947 r. 

Jednocześnie współpracowała jeszcze pod panieńskim nazwiskiem i czasem pod 

nazwiskiem męża z pismami, które ukazywały się poza Polską oraz polską sekcją 

Radia BBC, gdzie wygłaszała regularnie pogadanki o polskich nowościach 

wydawniczych
19

. W tym samym czasie pisywała „między innymi dosyć dużo 

takich trochę propagandowych rzeczy do biuletynu »Światpolu«”
20

. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Stefania Kossowska 

zdecydowała, że zostaje w Londynie. Po likwidacji placówek polskiego Rządu na 

Uchodźstwie, w latach 1949–1953 była urzędniczką Polish University College w 

Londynie. Po 1953 r. rozpoczęła współpracę z „Wiadomościami” Mieczysława 

Grydzewskiego, w których przez ponad dwadzieścia lat prowadziła rubrykę W 

Londynie, podpisywaną pseudonimem Big Ben. Drukowała tam też artykuły, 

recenzje, opowiadania i reportaże z podróży, które były publikowane w cyklu W 

podróży. W 1964 r. nakładem wydawnictwa Bolesława Świderskiego ukazała się 

książka Kossowskiej zatytułowana Mieszkam w Londynie, która była zbiorem 

114 felietonów publikowanych w „Wiadomościach” w latach 1953–1974
21

. 

Publikacja ta spotkała się z uznaniem wielu publicystów, którzy wysoko ocenili 

jej twórczość, jak na przykład znany pisarz emigracyjny, Zygmunt Nowakowski:  

 

„Big Ben… posiada w najwyższym stopniu to, co zwiemy »zdrowym 

chłopskim rozumem«. Umie patrzeć nadzwyczaj bystro na sprawy tego 

świata. Nie imponują mu Anglicy, choć dostrzega u nich także pewne 

                                                      
18

  R. Habielski, Zamiast wstępu [w:] Pani Stefa pod red. Rafała Habielskiego, 

Krzysztofa Muszkowskiego i Pawła Kądzieli, Londyn 1999, s. 6. 
19

  M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 237, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 

20.05.2011.  
20

  S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie, „Archiwum Emigracji. Studia, 

szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 233, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_ 

emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011. 
21

  S. Kossowska, Mieszkam w Londynie, Londyn 1964. 
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zalety… Rybak, który z mętnych wód tego miasta (Londynu) potrafi 

wyłowić zawsze coś interesującego. Podziwiam to, że Big Ben potrafi 

wydoić całą treść tygodnia, że w szarzyźnie i we mgle dostrzega tyle 

plam, tyle gry świateł i cienia. Big Ben nie jest fotografem i nie jest 

karykaturzystą, ale malarzem tych pięciu dni, które dzielą jeden 

weekend od drugiego. Kto inny przechodzi sto razy codziennie ta samą 

ulicą, jak ślepiec, jak człowiek głuchoniemy, Big Ben zaś widzi 

wszystko i wszystko słyszy, przykłada ucho do piersi Londynu, bada 

puls, ekskursjuje, przeprowadza analizę, wie ile jest cukru i ile jest 

białka. Moda kobieca, kościół, ludzie, ogród zoologiczny, jubileusz, 

wystawa obrazów, albo psów albo kwiatów, Wimbledon, bomba 

atomowa, autobus, kino, itd. itd., wszystko to mieści się w 

stenograficznych rysunkach Big Bena, zawsze pełnych polotu, 

bystrości, dowcipu, inteligencji i ogłady towarzyskiej. Zna stolicę 

Anglii lepiej niż wielu zawodowych londyńczyków. Technika pisarska 

najwyższej miary…”
22

. 

 

W tym samym czasie, kiedy Kossowska pisała do „Wiadomości” zaczęła 

również stałą współpracę z Radiem Wolna Europa, które ogłosiło wówczas 

konkurs na esej: Dlaczego nie wracam do kraju?
23

. W 1954 r. Kossowska 

zdobyła w nim pierwszą nagrodę i została freelancerem rozgłośni. Pracowała tam 

aż do 1994 r., kiedy Radio Wolna Europa zostało zlikwidowane. Publikowała 

także w piśmie RWE „Na Antenie”
24

.  

W styczniu 1969 r. zaczęła redagować „Wiadomości” w zastępstwie 

chorego Mieczysława Grydzewskiego. Pomagał jej w tym Michał Chmielowiec, 

który niebawem później również zachorował i zmarł. Po śmierci obu redaktorów, 

w 1974 r. Kossowska przejęła redakcję pisma. Rafał Habielski wyraził opinię, że 

biorąc pod uwagę to „co, jak i gdzie pisała Stefania Kossowska, wydaje się 

oczywiste, że została redaktorem »Wiadomości«, pisma niezwykłego, będącego 

czymś więcej niż tylko wydawanym w Londynie tygodnikiem”
25

. Jego zdaniem 

                                                      
22

  Fragment opinii Zygmunta Nowakowskiego zamieszczony na okładce publikacji S. 

Kossowskiej, Mieszkam w Londynie, Londyn 1964.  
23

  S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie, „Archiwum Emigracji. Studia, 

szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 233, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_ 

emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011. 
24

  M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 237, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 

20.05.2011. 
25

  R. Habielski, Zamiast wstępu [w:] Pani Stefa pod red. Rafała Habielskiego, 

Krzysztofa Muszkowskiego i Pawła Kądzieli, Londyn 1999, s. 7–8. 
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„Wiadomości” były klubem, w którym spotykali się najwybitniejsi ludzie pióra, 

miały swój bardzo określony wymiar polityczny i były łącznikiem pomiędzy 

współczesnością a przeszłością przypominając o zachowaniu postawy i 

powinnościach emigracji. „Objęcie przez Stefanię Kossowską redakcji tygodnika 

było znakiem czasu. Przejawem naturalnego następstwa pokoleniowego oraz 

zatarciem podziałów i animozji przedwojennych”
26

. 

 Dla Kossowskiej było to jednak ogromne wyzwanie, ponieważ nigdy 

samodzielnie nie redagowała żadnego pisma. Odpowiedzialność była tym 

większa, że Grydzewski jako redaktor, poświęcał się „Wiadomościom” 

całkowicie. Po latach dziennikarka w rozmowie z Mirosławem Kowalskim 

przyznała, że „nie znosił telefonu, żal mu było każdego kwadransa na rozmowę. 

Jeśli się z kimś spotykał, to przeważnie w czasie lunchu. Wyłączył się z życia 

towarzyskiego, z nikim się nie widywał”
27

. Ona i jej mąż byli prawdopodobnie 

jedynymi osobami, do których przychodził na kolację. Praca była dla 

Grydzewskiego „jedyną przyjemnością, narkotykiem, on się tą pracą zabijał”
28

. 

Zmarł w Londynie na udar mózgu w wieku 72 lat w 1970 r.  

Problem pojawił się, kiedy zachorował Michał Chmielowiec. Kossowska 

nie ukrywała, że: 

 

„Wtedy zaczęła się tragedia, kto go zastąpi? Juliusz Sakowski mnie 

przydusił, żebym się zgodziła na dalsze wychodzenie pisma. Ja – 

bardzo niechętnie – byłam dziennikarką, ale nigdy gazety nie 

redagowałam – wyraziłam zgodę. I jakoś mi poszło. Chmielowiec był 

poważnie chory, szedł do szpitala na dwa miesiące, na pół roku, na trzy 

tygodnie i wtedy ja go zastępowałam. Było to o tyle zabawne, że 

myśmy nigdy nie pracowali razem w redakcji. Raz tylko, w ciągu 

godziny, Chmielowiec powiedział mi co i jak, pokazał jakieś teczki… 

Przez cały 1973 rok Chmielowiec już nie przychodził, na początku 

1974 r. zmarł i wtedy ja – z konieczności – zostałam redaktorem 

»Wiadomości«”
29

.  

 

W 1977 r. Kossowska, która trzy lata wcześniej przejęła całkowicie 

redakcję pisma, stała się także jego dyrektorem finansowym i administracyjnym. 

Krzysztof Muszkowski pisał o tym, że dziennikarka obawiała się czy podoła 

obowiązkom, które na nią spadły: „Miałam wiele strachu i różnych wątpliwości. 

                                                      
26

  Tamże. 
27

  Świadectwa, Rozmowa Mirosława Kowalskiego ze Stefanią Kossowską, „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 276, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 

20.05.2011. 
28

  Tamże. 
29

  Tamże. 
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A jednocześnie czułam że spotkał mnie wielki zaszczyt. Samodzielna redakcja! 

Mogłam sama decydować! Ale jak zareagują na moje rządy autorzy 

przyzwyczajeni do literackiego dyktatora Grydzewskiego, którego erudycja 

zniewalała niemal ich wszystkich”
30

.  

We wspomnianej już rozmowie z Mirosławem Kowalskim opowiadała, 

że w „Wiadomościach” zajmowała się „dosłownie wszystkim”
31

: odpisywała na 

listy, obliczała honoraria, załatwiała sprawy bankowe, nie mówiąc już o czytaniu 

i adiustowaniu tekstów, łamaniu numeru, wybieraniu zdjęć i ilustracji, robieniu 

rewizji. Kossowska nie miał czasu na nic, bo „to była praca bez niedziel, bez 

świąt, bez godzin, ponieważ to była typowa emigracyjna instytucja 

jednoosobowa”
32

. Przez wszystkie lata redakcja „Wiadomości” składała się z 

trzech osób. Do pomocy byli „urzędnik przychodzący na trzy godziny i 

załatwiający prenumeraty oraz pani – też na trzy godziny do pomocy w 

korekcie”
33

. Ówczesna redaktor „Wiadomości” wyznała również, że nigdy nie 

myślała o zmianie formuły pisma, ponieważ to byłoby „sprzeniewierzeniem się 

Grydzewskiemu”
34

, jednak zdecydowała się wprowadzić kilka zmian, żeby je 

odświeżyć: 

 

„Grydzewski miał swoje zasady i te zasady trzeba było uszanować. 

Stronił od bieżącej polityki i nigdy nie zamieszczał artykułów 

politycznych na aktualne tematy. Był lojalny wobec swoich autorów – 

jak się już kogoś drukowało, to nie było mowy o atakowaniu go na 

łamach. Nie uznawał żadnych rocznic /…/. Na starość zaczęły mu się 

nadzwyczaj podobać wspominki rozmaitych paniuś ze szlacheckich 

dworków – drukował tego tyle, że już człowiek wiedział na pamięć co 

się w tych dworkach działo – i z tymi wspominkami ja, oczywiście, 

                                                      
30

  K. Muszkowski, Rozmowy przy perliczce, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, 

dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 264, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum 

_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011. 
31

  Świadectwa, Rozmowa Mirosława Kowalskiego ze Stefanią Kossowską, „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 277, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/ 

archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011. 
32

  S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie, „Archiwum Emigracji. Studia, 

szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 233, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum 

_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011. 
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  Świadectwa, Rozmowa Mirosława Kowalskiego ze Stefanią Kossowską, „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 277, wersja elektroniczna 
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20.05.2011. 
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musiałam zrobić porządek. I podobnie z poezją, bo Grydzewski – to 

bardzo śmieszne powiedzieć – człowiek, który właściwie stworzył całą 

szkołę poetycką, tak naprawdę nie znał się na poezji. Jemu się podobał 

Asnyk, Konopnicka i ich odpowiedniki w nowoczesnej literaturze. 

Czasem drukował wierszydła tak okropne… Tej akurat tradycji ja 

kontynuować nie mogłam. Drukowałam rzeczy, które Grydzewskiemu 

na pewno by się nie spodobały, drukowałam z największą 

przyjemnością, zresztą – wiersze młodych poetów z kraju, niektórych 

pod prawdziwym nazwiskiem, innych pod pseudonimem. Ale o żadnej 

radykalnej zmianie linii programowej pisma nie mogło być mowy. Po 

pierwsze dlatego, że ja sama nie miałam ambicji nowatorskich, a po 

drugie – że nie było młodych, którzy chcieliby przejąć 

»Wiadomości«”
35

. 

 

Rozpoczęcie współpracy i redagowanie tygodnika wiązało się w 

przypadku Kossowskiej z jeszcze jednym obowiązkiem. W 1973 r. została 

wybrana na członka jury najważniejszego na emigracji wyróżnienia literackiego 

za książkę wydaną na obczyźnie, tzn. Nagrody „Wiadomości”, gdzie zastąpiła 

zmarłego w czerwcu tego roku Wacława Grubińskiego. Jak określił to Tadeusz 

Nowakowski, była tam „animatorką polskiego życia kulturalnego nad Tamizą”
36

. 

W latach 1976–1991 pełniła także rolę przewodniczącej komisji wymienionej 

wyżej nagrody. Owocem tej pracy stała się szczegółowa historia powołania jury 

Nagrody „Wiadomości” i przyznawania wyróżnień, która ukazała się w formie 

publikacji zwartej pt. Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–

1990 zadedykowanej Janowi Badeniemu, niezawodnemu przyjacielowi 

„Wiadomości”
37

. Zdaniem Krzysztofa Muszkowskiego książka ta była dowodem 

„niezawodnej pamięci o ludziach, którzy hojnie i z zacisza, a jakże wydatnie 

przyczynili się do istnienia literatury polskiej na emigracji”
38

. 

Stefania Kossowska redagowała „Wiadomości” aż do ich zamknięcia w 

marcu 1981 r. Później wciąż pozostała aktywną pisarką i publicystką. 

Współpracowała z Radiem Wolna Europa i Radiem BBC, publikowała artykuły 

w prasie emigracyjnej, m.in.: „Kulturze”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Orle 

Białym”, „Pulsie”, „Pamiętniku Literackim”, „Dzienniku Polskim i Dzienniku 

Żołnierza” i „Kalendarzu Dziennika Polskiego”. W latach 1982–1984 była 

również kierownikiem działu literackiego dodatku londyńskiego „Dziennika 

                                                      
35

  Tamże. 
36

  L. Paszkowski, Spojrzenie z dalekiej perspektywy [w:] Pani Stefa pod red. Rafała 

Habielskiego, Krzysztofa Muszkowskiego i Pawła Kądzieli, Londyn 1999, s. 133. 
37

  Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990, oprac. i przedmowa 

Stefania Kossowska, postscriptum Tadeusz Nowakowski, Londyn 1993.  
38

  K. Muszkowski, Złote żniwo państwa Kossowskich [w:] Pani Stefa pod red. Rafała 

Habielskiego, Krzysztofa Muszkowskiego i Pawła Kądzieli, Londyn 1999, s. 18. 
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Polski i Dziennika Żołnierza” – „Tygodnia Polskiego”. Z pismem 

współpracowała już od 1959 r. Wówczas zaczęła pisać cykl felietonów 

zatytułowany Ważne i nieważne, który ukazywał się pod pseudonimem „sk”. 

Felietony pisane były sporadycznie do 1972 r. i regularnie do 1984 r.
39

.  

Mirosław Supruniuk wyraził o wspomnianym cyklu następującą opinię:  

 

„Pisane w latach 50. i 60. felietony nie zestarzały się, a aktualne 

wówczas zagadnienia i wydarzenia stanowią dziś o kolorycie 

»polskiego Londynu«. Emigracja opisana jest przez Kossowską bez 

zbędnego patosu i megalomanii, ale jednocześnie dostrzega ona 

autentyczny i heroiczny wysiłek, który w atmosferze pojałtańskiej 

izolacji i politycznej niechęci ze strony władz angielskich stworzył 

przeróżne instytucje społecznego i kulturalnego życia”
40

. 

 

Ważnym wydarzeniem w życiu Stefani Kossowskiej było nawiązanie 

współpracy z paryską „Kulturą”. Kossowska wysoko ceniła redaktora 

miesięcznika – Jerzego Giedroycia, „tytana pracy”, który był dla niej literackim i 

dziennikarskim „generałem”, a nawet „hetmanem”
41

. Podziwiała jego 

pracowitość i doświadczenie, dlatego chętnie zgodziła się z nim współpracować:  

 

„Zupełnie nie pamiętam kiedy rozpoczęłam jakieś prace dla 

Giedroycia, ale było to chyba po śmierci Zbyszewskiego w 1985 r., 

kiedy Giedroyc zapytał mnie w liście, czy nie napisałabym o Wacku 

Zbyszewskim. Napisałam, choć nie było to bardzo szybko, tekst WAZ 

ukazał się po kilku miesiącach i to był właściwy początek współpracy z 

Giedroyciem. /…/ prosił mnie o opinie na temat różnych tekstów, 

całych książek, przysyłał mi korektę, a nawet więcej niż korektę, bo 

robiłam i wstęp, i nawet adiustację, czy rewizję. Ale Giedroyc krzyczał 

na mnie, żebym coś pisała, nawet niekoniecznie do »Kultury«, ale 

żebym pisała. O ludziach. I sam podsunął mi parę tematów /…/. 

                                                      
39

  M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 238–239, wersja 

elektroniczna http://www.bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data 

dostępu: 20.05.2011. 
40

  Tamże, s.238. 
41

  K. Muszkowski, Rozmowy przy perliczce, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, 

dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 267, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum 

_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011. 
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Odpisywałam, że nie mogę, nie chcę, a on, że jak nie będę pisała, to 

zardzewieję”
42

.  

 

O Stefani Kossowskiej mówi się, że była jedynym wielkim redaktorem 

emigracyjnym, który był również doskonałym pisarzem, ponieważ pisała też 

książki literackie. W druku, oprócz wspomnianych już wcześniej dwóch 

publikacji, tzn. Mieszkam w Londynie i Od Herberta do Herberta. Nagroda 

„Wiadomości” 1958–1990, ukazały się także antologia „Wiadomości” na 

emigracji
43

 oraz następujące wybory opowiadań, felietonów, artykułów 

recenzyjnych i wspomnieniowych: Jak cię widzę, tak cię piszę
44

, Galeria 

przodków
45

 oraz Przyjaciele i znajomi
46

. Do tego dodać trzeba koniecznie liczne 

rozproszone artykuły, przemówienia i polemiki pisane dla ksiąg pamiątkowych, 

paryskiej „Kultury”, Radia Wolna Europa, BBC i innych mediów
47

. 

W 1984 r. Stefania Kossowska zakończyła regularną współpracę z 

„Tygodniem Polskim”. Z listu do przyjaciółki Anny Frajlich dowiadujemy się 

dlaczego:  

 

„Moja współpraca z »Tygodniem« bardzo kuleje, od czasu do czasu 

przygotowuję do druku jakieś teksty, czy sama cos piszę, ale nie mam 

już żadnego wpływu na to co się ukazuje. Stosunki tam się bardzo 

zmieniły, zarówno personalne jaki i zawodowe, myślę tu o poziomie 

pisma, znaleźli tam »przytułek« różni emeryci, mało znający się na 

dziennikarstwie, a jeszcze mniej mający ambicji i zainteresowania tym 

co robią. A także hasają tam jako autorzy różni nowi przybysze z kraju, 

niestety nie najlepsi i o dziwnych czasem poglądach… Ale niech to 

                                                      
42

  Absolutna wolność. Stefania Kossowska o „Środzie Literackiej” i książkach. 

Rozmowa Mirosława A. Supruniuka ze Stefanią Kossowską, „Archiwum Emigracji. 

Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 247, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_ 

emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011. 
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  „Wiadomości” na emigracji. Antologia prozy 1940–1967 w wyborze i z przedmową 

Stefanii Kossowskiej, Londyn 1968. 
44

  S. Kossowska, Jak cię widzę, tak cię piszę, Londyn 1973. 
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  S. Kossowska, Galeria przodków, Warszawa 1991. 
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  S. Kossowska, Przyjaciele i znajomi, Toruń 1998. 
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  M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 238, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 

20.05.2011. 
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Pani zostawi dla siebie, bo nie chcę kalać własnego gniazda, jeszcze z 

dawnej lojalności do instytucji emigracyjnych”
48

. 

 

W lutym 1986 r. w wieku prawie 80 lat, Stefania Kossowska podjęła się 

redagowania miesięcznego dodatku do „Dziennika Polskiego i Dziennika 

Żołnierza” – „Środy Literackiej”. Dodatek ten prowadziła aż do sierpnia 2002 r. 

Z korespondencji z Anną Frajlich wynika, że nie chciała się zgodzić na 

redagowanie „Środy”, ale zrobiła to z myślą o dawnych autorach „Wiadomości”. 

W liście z lutego 1986 r. napisała:  

 

„Ja na starość nie mogę spełnić żadnych obietnic, które sobie robiłam – 

przeczytać odkładane na ten czas książki, uporządkować papiery itd. 

Nie zmniejsza mi się zajęć, wprost odwrotnie, myślę, że po prostu 

dlatego, że coraz mniej jest tu ludzi zdolnych do jakiej takiej 

dziennikarskiej pracy. Teraz ma być wznowiona »Środa Literacka« w 

»Dzienniku Polskim«, którą robił przez długi czas Baliński. Nie bardzo 

miałam ochotę to robić, ale tak mnie duszono, że się w końcu 

zgodziłam. /…/. Nie może to być nic ambitnego – proszono mnie o to 

ze względu na poziom czytelników »Dziennika« – ale oczywiście chce 

to utrzymać na jakim takim poziomie – i dać trochę miejsca dawnym 

autorom »Wiadomości«, którzy teraz nie bardzo mają gdzie pisać”
49

. 

 

O współpracy z „Dziennikiem Polskim” i redagowaniu „Środy” 

Kossowska opowiedziała w 2002 r. Mirosławowi Supruniukowi. W rozmowie z 

nim stwierdziła, że w „Dzienniku” pomagała nieoficjalnie i chyba nawet nie 

dostawała za to honorarium. „Redaktor Szumski prosił mnie żebym zajmowała 

się stroną literacką, »stroną kobiecą«, przysyłał mi różne artykuły pytając czy 

nadają się do druku”
50

. W „Środę Literacką” nikt nie ingerował, mogła 

redagować ją tak, jak chciała:  

 

                                                      
48

  List Stefani Kossowskiej z 22 lipca 1984 roku [w:] S. Kossowska, Definicja 

szczęścia. Listy do Anny Frajlich 1972–2003, do druku przygotowała, słowem 

wstępnym i przypisami opatrzyła A. Supruniuk, Toruń 2007, s. 82. 
49

  List Stefani Kossowskiej z 2 lutego 1986 roku [w:] S. Kossowska, Definicja 

szczęścia. Listy do Anny Frajlich 1972–2003, do druku przygotowała, słowem 

wstępnym i przypisami opatrzyła A. Supruniuk, Toruń 2007, s. 101. 
50

  Absolutna wolność. Stefania Kossowska o „Środzie Literackiej” i książkach. 

Rozmowa Mirosława A. Supruniuka ze Stefanią Kossowską, „Archiwum Emigracji. 

Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 246, wersja elektroniczna 
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„Byłam we wspaniałej sytuacji, bo mi pozostawiono wolną rękę i 

nigdy, przez 16 lat, nikt się nie wtrącił z najdrobniejszą uwagą, ani 

żaden z redaktorów, ani nikt mi nic nie nakazywał. To była absolutna 

stuprocentowa wolność i niezależność. I pomysł na »Środę« był mój, 

absolutnie. Najpierw wymyśliłam rubrykę pn. »Archiwum 

Londyńskie«. Zawsze mnie martwiło, że pisarze emigracyjni, których 

znałam, o których wiedziałam, że mieli znaczenie dla emigracji, tacy 

jak Zygmunt Nowakowski, Józef Łobodowski, Józef Mackiewicz, 

Stanisław Stroński czy inni, idą w zapomnienie. To miała być »rubryka 

przypominania«, proste przedrukowywanie fragmentów ich książek. 

Ale okazało się, że właściwie największą moją pracą było szukanie do 

każdego numeru «Środy» nowego tekstu, mądrego i ważnego, aby 

urozmaicić, aby nie znudzić, czasem musiałam przeczytać kilka książek 

na nowo /…/”
51

. 

 

Do „Środy Literackiej” pisali emigranci i osoby z kraju: Anna Frajlich, 

Zbigniew Herbert, Wacław Iwaniuk, Janina Kościałkowska, Jan Kott, Józef 

Łobodowski, Jadwiga Mauer, Danuta Mostwin, Tadeusz Nowakowski, Jerzy 

Pietrkiewicz, Zofia Romanowiczowa czy ks. Jan Twardowski. Przez szesnaście 

lat ukazało się aż dwieście numerów tego dodatku literackiego.   

Stefania Kossowska należała również do organizacji związanych z 

kulturą. Od 1986 do 1992 r. była członkiem Związku Pisarzy Polskich na 

Obczyźnie, a w latach 80. pełniła funkcję doradcy literackiego wydawnictwa 

Polska Fundacja Kulturalna w Londynie. Od roku 1990 publikowała również w 

kilku pismach ukazujących się w Polsce: „Dekadzie Literackiej”, „Gazecie 

Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” czy „Więziach”
52

. 

Poza pracą redakcyjną, pochłaniało ją przyjmowanie licznych gości z 

Polski, którzy przyjeżdżali do Londynu w celu zdobywania wiedzy o życiu na 

emigracji. Byli to głównie „biedni studenci, magistrzy i świeżo upieczeni 

doktoranci historii i polonistyki, których zaciekawiła atrakcja emigracji 

literackiej, artystycznej i politycznej”
53

. Oprócz Instytutu Polskiego, Muzeum im. 

gen. Sikorskiego czy Biblioteki Polskiej, poszukiwali informacji właśnie u 

Stefani Kossowskiej. Nie był to przypadek, ponieważ była ona w tamtym czasie 

znana w Polsce zarówno z „Wiadomości” jak i paryskiej „Kultury” oraz z Radia 

Wolnej Europy. „A co najważniejsze, reprezentowała »starą« emigrację wojenną, 
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  Tamże, s. 248. 
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  M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum 

Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 239, wersja elektroniczna 
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jako że była w Londynie od czasu, kiedy znalazł się tu rząd polski
54

. Wśród nich 

byli m.in.: Rafał Habielski, Paweł Kądziela, Jarosław Koźmiński, Janusz 

Kryszak Stanisław Sławomir Nicieja, Mirosław Adam i Anna Supruniukowie czy 

Jerzy Wójcik. Kossowska pomagała im w poszukiwaniu materiałów 

archiwalnych i książek niezbędnych do badań nad dorobkiem twórców polskiej 

kultury na emigracji, starała się o stypendia dla nich, gościła ich w swoim domu, 

udzielała cennych rad i wskazówek, tłumaczyła i przekazywała informacje. 

Każdego roku przyjeżdżało do niej od kilkunastu do ponad dwudziestu osób. 

Anna i Mirosław Supruniuk przeprowadzali inwentaryzację Archiwum 

„Wiadomości”. Pod koniec października 1994 r. Archiwum wraz z 

wyposażeniem pokoju redakcyjnego i pamiątkami po redaktorach, przy wsparciu 

finansowym Fundacji z Brzezia Lanckorońskich zostało przewiezione do 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Kossowska „kruszyła kopie o to 

Archiwum, uważając, że tylko tam, w Toruniu, archiwa skatalogowane, 

uporządkowane i zabezpieczone przed zniszczeniem będą miały szansę 

przetrwania, bo tylko tam znajdzie się właściwy personel i właściwe 

pomieszczenie”
 55

. Jej zdaniem, jako dziennikarki i pisarki, dostęp do tych 

archiwaliów powinni mieć historycy, pisarze i socjologowie. Uważała, że jeśli 

archiwa nie będą dostępne dla pracowników nauki, szybko stracą swoją 

wartość
56

. Później, od 1995 r. współredagowała serię wydawniczą „Archiwum 

Emigracji”, którą wydawał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Za swoją działalność literacką i redaktorską Stefania Kossowska 

otrzymała wiele nagród i odznaczeń. Wśród nich znalazły się m.in. takie, jak: 

nagroda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w 1980 r., nagroda im. Stefana 

Badeniego w 1984 r. czy nagroda „Kultury” im. Zygmunta Hertza w 1993 r. 

Ponadto w 1980 r. Edward Raczyński nadał jej Krzyż Oficerski Polonia 

Restituta, a 14 lat później została odznaczona przez Lecha Wałęsę Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1997 r. Senat Uniwersytetu w 

Toruniu przyznał jej również Medal „Za Zasługi Położone dla Rozwoju UMK”
57

.  

Mimo zmęczenia i ogromnego wysiłku Stefania Kossowska nie 

przestawała być aktywną i nigdy nikomu nie odmówiła pomocy. Nazywała siebie 
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„agencją”
58

, w której można było uzyskać informacje na temat danej osoby, 

dowiedzieć się, kto tę osobę znał i kto może o niej powiedzieć coś więcej i 

zdobyć adresy. Po latach odcinała się od przeszłości i nie lubiła wspominać tego, 

co było. Mówiła:  

 

„Ja nie mam wspomnień. Ja mam zasadę, którą stosuję – przeczytałam 

kiedyś taką formułkę: »Nigdy nie myślę o przeszłości. Miałam ją, ale 

minęła« (Never think about the past. I had one but I did it lost). Ja nie 

miałam oryginalnego życia, moje życie właściwie, ciekawość mojego 

życia polegała na kontaktach z ludźmi, na znajomości mnóstwa 

ciekawych ludzi. Wydaje mi się, że moje życie jest nieciekawe…”
59

.  

 

W połowie lat 90. Kossowska zaczęła mieć problemy ze wzrokiem. 

Cierpiała na glaukomę i kataraktę. Mimo to wciąż interesowała się literaturą, 

czytała i pisała oraz redagowała „Środę Literacką”. W 2002 r. zdecydowała 

„zamknąć swoje życie”, o czym pisała w liście do Anny Frajlich:  

 

„Jestem na dnie depresji i wyczerpania – likwidacja domu po 40 latach 

życia i pracy nas obojga w nim – to koszmar, którego nikomu nie 

życzę. /…/. 1 lipca przeprowadzam się do Antokolu /…/, dom już 

prawie opróżniony z tego, co ważne, na ostatnim etapie sprzedaży, 

zostaną jeszcze meble i »śmieci«, którymi ktoś inny ma się zająć. 

Dotąd wszystko było w moich rękach. Marzę, by już się znaleźć w 

moim pokoiku – na szczęście z własnym telefonem i telewizją i 

wreszcie odpocząć po 60 latach pracy”
60

.  

 

I tu, w Antokolu, pod opieką sióstr Felicjanek spędziła ostatni rok 

swojego życia. Zmarła 15 września 2003 r. w wieku 94 lat. Została pochowana 

                                                      
58

  List Stefani Kossowskiej z 20 listopada 1996 roku [w:] S. Kossowska, Definicja 

szczęścia. Listy do Anny Frajlich 1972–2003, do druku przygotowała, słowem 

wstępnym i przypisami opatrzyła A. Supruniuk, Toruń 2007, s. 165. 
59

  Absolutna wolność. Stefania Kossowska o „Środzie Literackiej” i książkach. 

Rozmowa Mirosława A. Supruniuka ze Stefanią Kossowską, „Archiwum Emigracji. 

Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 250, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_ 

emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011.  
60

  List Stefani Kossowskiej z czerwca 2002 roku [w:] S. Kossowska, Definicja 

szczęścia. Listy do Anny Frajlich 1972–2003, do druku przygotowała, słowem 

wstępnym i przypisami opatrzyła A. Supruniuk, Toruń 2007, s. 198–199. 
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obok męża
61

 na cmentarzu w opactwie karmelitów w Aylesford, tak jak sobie 

tego życzyła
62

. 

Z Kossowską na emigracji się liczono, podziwiano, ale równie często 

odbierana była przez środowisko pokolenia „niezłomnych” jako osoba 

kontrowersyjna, bowiem umiała podejmować niepopularne decyzje, jak np. 

zamknięcie „Wiadomości” i odesłanie archiwum pisma do Polski, czy nagłe 

opuszczenie interlokutora, który nie był wystarczająco interesujący. Poświęcano 

jej filmy dokumentalne, liczne wywiady i artykuły. Nie szukała rozgłosu. Nie 

lubiła i unikała kierowanych pod jej adresem słów uznania, czy wyrazów 

wdzięczności. Jak pisała Irena Stemplowska, na wiadomość, że pokazano o niej 

film w telewizji, czy poświęcono jej jakąś publikację, reagowała zdumieniem, 

popłochem i zdecydowaną niechęcią do zapoznania się z tymi materiałami. Na 

przykład uroczystość wręczenia jej medalu Uniwersytetu w Toruniu przeżyła 

jako „dobro… konieczne”
63

, a propozycji wydania na jej cześć kolacji nie 

zaakceptowała, bo „niemożliwe byłoby umieszczenie wszystkich gości na 

jednym najbardziej honorowym miejscu – po jej prawej stronie”
64

. Kossowska 

uważała, że „Emigracja nie tworzyła nowych ludzi. Ludzie o jakimś wielkim 

wymiarze rodzą się w swoim kraju. Na geniusza i na wybitnego człowieka składa 

się wszystko, nie tylko miejsce urodzenia, ale rodzina, szkoła, otoczenie, światło, 

uniwersytet”
65

. Pamiętała też o wszystkich, którzy zostawili po sobie ślad w jej 

życiu. Poświęcając im swoje publikacje pisała: „Nie wszyscy, których życie 

bywało mądre, piękne, ciekawe, mieli głośne nazwiska i miejsce w historii i 

często pamięć o nich ginie gdy odchodzą ich współcześni. I tylko oni mogą ich w 

tej pamięci zatrzymać”
66

. 

                                                      
61

  Adam Kossowski zmarł 31 marca 1986 roku. 
62

  M. Bielicka, Niedzielne spotkania, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 

2006, z. 1–2(7–8), s. 275, wersja elektroniczna 

http://www.bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ 

ae_7.pdf, data dostępu: 20.05.2011. 
63

  I. Stemplowska, Wszystko się wyda [w:] Pani Stefa pod red. Rafała Habielskiego, 

Krzysztofa Muszkowskiego i Pawła Kądzieli, Londyn 1999, s. 179. 
64

  Tamże. 
65

  Tamże. 
66

  Motto z książki S. Kossowskiej, Przyjaciele i znajomi, Toruń 1998. 
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PROFESOR ANDRZEJ ŻAKI – SZWAJCARSKI FILAR PUNO 

 

 

W 2013 r. swoje 90.lecie obchodził 

profesor Andrzej Julian Żaki, urodzony 6 

września 1923 r. w zabytkowym miasteczku 

Świrz, położonym na południe od Lwowa. Jest 

jednym z najwybitniejszych polskich 

historykówii archeologów.  

Uczęszczał do gimnazjum w 

Przemyślanach, okres okupacji niemieckiej 

spędził w Świrzu, w konspiracji AK-owskiej. 

Strony rodzinne opuścił pod koniec wojny i 

osiadł w Krakowie, gdzie w 1945 r. podjął studia 

historyczne na odradzającym się Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Praca magisterska profesora 

Żakiego dotyczyła historii Świrza, którego 

zabytki (głównie renesansowy kościół i zamek) z 

pasją opisywał w tworzonej przez siebie historii 

rodzinnego miasteczka. Profesor Żaki w 

rozmowie przeprowadzonej w 2006 r. z Januszem M. Paluchem
1
 wspomina: „/…/ Odrysowywałem z mozołem te zabytki i 

obfotografowywałem je aparacikiem »Kodak – baby« za ówczesne 12 złotych”
2
.  

Pierwszym kontaktem Andrzeja Żakiego z archeologią, był wyjazd w 

1945 r. do Wrocławia, gdzie uczestniczył w akcji wykopaliskowej i 

zabezpieczaniu tamtejszych zbiorów archeologicznych. W wymienionej 

wcześniej rozmowie z Januszem M. Paluchem dla „Cracovia Leopolis” profesor 

Żaki zapytany o to, skąd się wzięło jego zainteresowanie archeologią stwierdził: 

                                                      
11

  Od Autorki: Janusz M. Paluch, absolwent Archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie, autor wywiadów m.in.: z profesorem A. Żaki, które ukazały się na 

łamach „Cracovia Leopolis” – kwartalnika wydawanego przez Krakowski Oddział 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz 

nowojorskiego „Przeglądu Polskiego” – dodatku kulturalnego do „Nowego 

Dziennika”.  
2
  „Cracovia Leopolis”, 2006, nr 2, s. 20. 
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„To przede wszystkim praktyka. Oczywiście na historii wykładali 

również archeolodzy, dr Rudolf Jamka, czy prof. Stefan Nosek. Właściwie to był 

czas, kiedy będąc historykiem nie można było umknąć pracom 

wykopaliskowym”
3
. Profesor Żaki coraz bardziej interesował się odkrywaniem 

śladów, jakie czas i wydarzenia na długo ukryły w ziemi.  

„Na trwałe związał się z archeologią w 1946 r., gdy został stypendystą 

Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademii Umiejętności, a następnie 

stypendystą Funduszu Odbudowy Nauki Polskiej w latach 1947–1949.”
4
  

Andrzej Żaki uczestniczył w badaniach wykopaliskowych w Igołomi, 

Zofipolu i Tropiszowie, prowadzonych przez ówczesnego dyrektora 

krakowskiego Muzeum Archeologicznego – doc. Tadeusza Reymana. W 

rozmowie z Januszem M. Paluchem Andrzej Żaki wspomina: „/…/ Badaliśmy 

tam stanowiska neolityczne /…/ zaczęło mnie to wciągać, zaczęło mi się podobać. 

Postanowiłem coś więcej zdziałać w tym zakresie. Wtedy do pisania zachęcił 

mnie prof. Stefan Nosek. W 1949 r. obroniłem doktorat (przyp. Autorki: na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), którego tematem były 

»Początki kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Wisły«. Moim promotorem był 

właśnie prof. Stefan Nosek. /…/ A kulturą łużycką zainteresowałem się wówczas 

z tego względu, że za Lehrem-Spławińskim – z którym dane mi było kontaktować 

się w tamtym czasie – uchodziła ta kultura za prasłowiańską. Jednak bardziej – 

sam nie wiem dlaczego – pociągał mnie okres wczesnego średniowiecza. Może 

dlatego, że to jednak bliżej historii?”
5
. 

W 1949 r. Andrzej Żaki był członkiem zespołu prowadzącego badania 

wykopaliskowe na Wawelu, pod kierunkiem dr Gabriela Leńczyka, a od 1950 r. 

objął samodzielny nadzór nad badaniami archeologicznymi na Wawelu. Przez 

ponad 20 lat, aż do wyjazdu z Polski do Szwajcarii w 1972 r., kierował 

archeologicznymi pracami wykopaliskowymi na wzgórzu wawelskim. Dzięki 

temu odkryto wiele zabytków kultury narodowej, w tym zwłaszcza reliktów 

budowli przedromańskiej, będącej prawdopodobnie najstarszym kościołem w 

Polsce. Swoje badania profesor Żaki rozszerzał sukcesywnie na bliższe i dalsze 

otoczenie Wawelu, czyli na miasto Kraków, a potem na całą Małopolskę. W 1953 

r. Zorganizował Zespół Badań nad przedlokacyjnym Krakowem i przeprowadził 

szereg wykopalisk, których efektem były cenne odkrycia w różnych dzielnicach 

miasta. Na ich podstawie odtworzył rozwój przestrzenny Krakowa wiślańskiego i 

wczesnopiastowskiego, wzrost ilościowy mieszkańców i przeobrażenia ich 

kultury oraz przyczynił się do odtworzenia genezy wczesnej historii Sącza, 

Wojnicza i Przemyśla. Profesor w rozmowie dla kwartalnika „Cracovia 

                                                      
3
  „Cracovia Leopolis”, 2006, nr 2, s. 20. 

4
  Zenon Woźniak, „Polonia minor medii aevi” Studia ofiarowane Panu Profesorowi 

Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków – Krosno 2003, s. 16. 
5
  „Cracovia Leopolis”, 2006, nr 2, s. 20. 
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Leopolis”, wspomina prace wykopaliskowe na zamku przemyskim: „To były 

szalone lata 50., lata badań nad początkami państwa polskiego. Zacząłem 

właściwie od stwierdzenia, że zamek przemyski nie był nigdy badany. My w 

Krakowie przekopujemy wzgórze wawelskie, a w Przemyślu nic się nie robi! A 

przecież, wyobrażałem sobie, musi być to szczególne miejsce w dziejach Polski. 

/…/ To mnie bardzo zdopingowało i pochłonęło, w okresie wakacyjnym podjąłem 

wykopaliska na zamku przemyskim /…/”
6
. 

Profesor Żaki odkrył tam przedromański zespół architektoniczny, złożony 

z rotundy i prostokątnego palatium, przypuszczalnie wzniesiony przez Bolesława 

Chrobrego po roku 1018 oraz „relikty cerkwi z fundacji księcia Włodara z XII 

wieku”
7
.  

Podsumowaniem tych wszystkich badań, była 654.stronicowa rozprawa 

zatytułowana Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej wydana w 1974 

r.
8
 przez Polską Akademię Nauk. Dzieło to, pomimo upływu 40 lat intensywnych 

badań nad tą epoką, należy do najczęściej cytowanych książek z tego zakresu, a 

dla historyków tego okresu jest dziełem niezastąpionym. 

Innym trwałym dokonaniem wawelskim Andrzeja Żakiego było 

przygotowanie Rezerwatu Archeologicznego z późniejszą wystawą Wawel 

Zaginiony oraz wystawa w krakowskim Muzeum Archeologicznym w 1959 r. na 

700.lecie lokacji Krakowa – Kraków Przedlokacyjny. 

W 1951 r. Andrzej Żaki utworzył grupę badawczą pod nazwą Karpacka 

Ekspedycja Archeologiczna, gdyż pasją twórcy stały się Karpaty, w których 

zafascynował go zwłaszcza problem grodzisk i zamczysk karpackich. Badania 

objęły blisko 300 stanowisk na obszarze polskich Karpat wraz ze strefą 

przedgórzy. Działalność jego zespołu skłoniła innych badaczy do zainteresowania 

się terenem Karpat. Na słowackiej Orawie podjęto pierwsze polsko – słowackie 

badania wykopaliskowe i zorganizowano dwa sympozja karpackie, w roku 1961 i 

1965. Od lat 70.tych XX w., w Karpaty zaczęły systematycznie wyruszać coraz 

liczniejsze ekipy badawcze, w tym wznowione polsko – słowackie ekspedycje 

terenowe. W 1958 r. profesor Żaki założył czasopismo „Acta Archeologica 

Carpathica”, będące organem Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie, które przez kilkanaście lat redagował. „W 

czasopiśmie tym publikował on wyniki poszukiwań i odkryć w obrębie Karpat 

polskich i sąsiednich oraz lansował nowy kierunek badawczy, nazwany 

archeologią gór. W osobnym rozdziale Z archeologii innych gór zamieszczane 

                                                      
6
  „Cracovia Leopolis”, 2006, nr 2, s. 21. 

7
  Zbigniew Andrzej Judycki, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Słownik 

biograficzny pracowników naukowych, PUNO Londyn 2008, s. 108.  
8
  Od Autorki: Zenon Woźniak w „Polonia minor medii aevi” 2003, podaje rok 1973, 

jako datę ukazania się Archeologii Małopolski wczesnośredniowiecznej. 
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były zarówno oryginalne komunikaty na temat prac i odkryć, jak i notatki 

sprawozdawcze na ten temat z różnych systemów górskich świata”
9
.  

W latach 1967–1971 Andrzej Żaki przygotowywał wyprawę badawczą w 

Andy, która miała być jednocześnie pierwszą polską ekspedycją archeologiczną 

do Ameryki Południowej i pierwszą weryfikacją studiów teoretycznych z zakresu 

archeologii gór w strefie wysokogórskiej. Niestety, nie zezwolono na realizację 

tej wyprawy.  

W 1972 r/ profesor Żaki wyjechał do Szwajcarii, gdzie od dłuższego już 

czasu czekała na niego żona, dr medycyny Janina Krauss – Żaki. Po wyjeździe 

nadal publikował na łamach czasopism krajowych – zwłaszcza w „Acta 

Archeologica Carpathica”, przede wszystkim jednak chciał zrealizować swoje 

pasje, których wcześniej nie udało mu się wprowadzić w życie. Na własny koszt 

w latach 1973–1978 podjął kilka wypraw w Andy peruwiańskie, na Wyspę 

Wielkanocną i szereg wysp Polinezji. Badania te były prowadzone w 

porozumieniu z miejscowymi archeologami a z czasem włączone do programu 

prac Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. W rozmowie dla 

„Cracovia Leopolis” w 2006 r. Andrzej Żaki tak mówi o swoich wyprawach 

naukowych: „/…/ wyjazd w Andy… To można tłumaczyć tylko moim 

niespokojnym duchem. Rzeczywiście, trochę tam wędrowałem. Ale żeby 

prowadzić tam wykopaliska, nie zawsze trzeba mieć duże pieniądze. Jestem 

dumny, że miałem suwerenny udział w wykopaliskach w Andach i na Wyspie 

Wielkanocnej. Może choć odrobinę udało mi się pchnąć wiedzę o prehistorii 

Ameryki Południowej do przodu. Zajmowałem się tam przede wszystkim 

badaniem pozostałości osiedli przedkolumbijskich i rytów na murach domostw 

kamiennych”
10

. 

Badania wykopaliskowe prowadzone w Andach oraz studia nad 

archeologią krajów andyjskich, zostawiły niewątpliwie trwały ślad w dziejach 

badań archeologicznych w Peru. Prasa peruwiańska pisała: „Uczony polski 

odsłania dla Peru nowe strefy archeologiczne”
11

. „W latach 1975/1976 limeński 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos zaoferował naszemu badaczowi 

profesurę, którą tenże przyjął, jednakże przybywszy do Peru na wiosnę 1976 r. 

przez kilka miesięcy nie mógł podjąć zajęć ze studentami z powodu strajków, 

rozruchów, a potem stanu wyjątkowego. By nie tracić czasu wyruszył ponownie 

na badania terenu w okolice Ayangay i w najwyższe rejony andyjskie, w 

Cordillera Blanca i Cordillera Negra, przygotowując jednocześnie skrypt 

seminaryjny na temat archeologii gór i fenomenów przedkolumbijskiego 

                                                      
9
  Andrzej Żaki Ayangay. Polskie odkrycia archeologiczne w Peru. Londyn 1978, 

Przedmowa Tadeusza Sulimirskiego, s. 7. 
10

  „Cracovia Leopolis”, 2006, nr 2, s. 22. 
11

  Andrzej Żaki Ayangay. Polskie odkrycia archeologiczne w Peru. Londyn 1978, 

Przedmowa Tadeusza Sulimirskiego, s. 7. 
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osadnictwa w Andach peruwiańskich. Rezultaty badań okazały się nader ważkie, 

a skrypt został opublikowany jako wspólne wydawnictwo uniwersytetu 

limeńskiego i naszej Uczelni”
12

. 

 
 

Zdjęcie okładki publikacji Ayangay. Polskie odkrycia archeologiczne w Peru. 

Źródło: Archiwum prywatne autorki. 

 

                                                      
12

  Od Autorki: Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO). 
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Wyprawa na Wyspę Wielkanocną i wyspy Polinezji w 1978 r., zrodziła 

zainteresowanie profesora Żakiego najdawniejszymi dziejami osadnictwa 

ludzkiego Ziemi Ognistej i Oceanii, a zwłaszcza Tasmanii. 

Od 1976 r. profesor Żaki nawiązał współpracę z Polskim Uniwersytetem 

na Obczyźnie w Londynie
13

, gdzie prowadził wykłady z archeologii i etnografii. 

W 1977 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego PUNO.  

Profesor Żaki bardzo się zaangażował w sprawy PUNO i jego działalność 

naukowo-badawczą. Profesorowi leżało na sercu podniesienie rangi Uczelni i 

próba pomocy finansowej, z którym to problemem placówka borykała się od 

samego początku. Próbował znaleźć sposób, żeby pozyskać jak największą liczbę 

wysoko wykwalifikowanej kadry, a tym samym rozszerzyć program studiów o 

nowe kierunki i dyscypliny naukowe. Postanowił założyć w Szwajcarii 

Towarzystwo Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (TP PUNO) i 

pomysł ten zrealizował w grudniu 1977 r. Profesor Eugeniusz Stanisław 

Kruszewski w „Kronice poświęconej sprawom polskim” z 1978 r. odnotował: „W 

grudniu ub. powstał w Szwajcarii pierwszy oddział Towarzystwa Przyjaciół 

Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, który postawił sobie za 

zadanie: popieranie idei PUNO jako ośrodka wolnej nauki polskiej oraz 

udzielanie mu wszechstronnej pomocy materialnej i moralnej. Cele swoje 

Towarzystwo realizuje przez: 

 informowanie społeczeństwa polskiego i innych grup 

narodowościowych o założeniach i pracach Uniwersytetu Polskiego, 

 zachęcanie młodzieży do korzystania ze studiów PUNO i ułatwianie 

ich przez pomoc stypendialną, 

 zbieranie funduszów na rzecz uczelni a także na stypendia. 

 Członkiem Towarzystwa może być każda osoba fizyczna i prawna 

uznająca i przestrzegająca cele statutowe oraz opłacająca składki 

członkowskie”
14

. 

 

Od stycznia 1978 r. powstawały kolejne oddziały w Danii, Szwecji i 

Norwegii, noszące wspólną nazwę Oddział skandynawski i realizujące te same 

cele, które były wytyczone przez Oddział szwajcarski. 

Andrzej Żaki stworzył i przez ponad dwadzieścia lat redagował 

„Universitas”, kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie
15

.  

                                                      
13

  Od Autorki: W wyniku nawiązanej współpracy, osoby związane z PUNO 

towarzyszyły w wyprawach A. Żakiego do Peru, a wyniki tych wypraw ukazały się 

jako wspólne dzieło dwóch uniwersytetów – limeńskiego i PUNO w Londynie.  
14

  „Kronika poświęcona sprawom polskim”, [Kopenhaga] 1978, nr 1/2. 
15

  „Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie, 1992, numer 51 [październik – grudzień]. 
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Zdjęcie przykładowej okładki jednego z numerów kwartalnika „Universitas”. 

Źródło: Materiały przekazane autorce przez Redakcję „Universitas” w celach naukowych. 

 

Pismo to stało się pomostem łączącym polską społeczność emigracyjną z 

Polskim Uniwersytetem w Londynie. Kwartalnik wydawany był w latach 1980–
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2001, ukazało się 85 numerów, w tym także podwójne, łączące jednocześnie dwa 

kwartały. Czasopismo informowało czytelników o życiu PUNO w Londynie, a 

także o rozwoju i osiągnięciach nauki polskiej na świecie. W periodyku 

znajdowały się stałe rubryki, takie jak: PUNO nasza Uczelnia, Ludzie PUNO, 

Nauka – Kultura – Polityka, Proverbia latina, Warto przeczytać, Z ostatniej 

chwili, Kalendarium PUNO. W piśmie publikowali uczeni polscy z całego świata, 

reprezentujący różne dziedziny nauki. Czasopismo porusza też ważne aspekty i 

dylematy moralne, które pojawiały się wtedy wśród Polaków osiadłych poza 

granicami Kraju.  

Poza redagowaniem i publikowaniem kwartalnika „Universitas”, redakcja 

zajmowała się szeroką działalnością społeczną i odgrywała ogromna rolę w życiu 

szwajcarskiej emigracji. Była to redakcja „otwarta” i czynna. Członkowie 

redakcji, patrioci, na bieżąco śledzili wydarzenia w Kraju i na świecie, często 

omawiane podczas „Zuryskich spotkań klubowych”, na które zapraszano 

wszystkich zainteresowanych. Organizowali odczyty, wykłady, spotkania z 

historykami i działaczami politycznymi. Interesowali się problematyką 

samorządową, czego wyrazem stało się zorganizowanie wspólnie ze szwajcarską 

Gminą Opfikon „Sympozjum Gmin”, na które zaproszonych zostało czterdziestu 

przedstawicieli Gmin samorządowych województwa mazowieckiego. Poza tym 

redakcja popularyzowała kulturę polską za granicą, zapraszała i organizowała 

wystawy, występy zespołów i artystów z Polski. Przykładowo m.in. Szwajcarię 

odwiedził ludowy zespół kurpiowski. W wyniku tej wizyty wydano w 2007 r. 

publikację na temat Kurpiów w języku zurysko-niemieckim
16

. 

                                                      
16

  Lehman H. R., Marzantowicz T. M., Küürpischi hoochziit (Kurpiowskie wesele), 

Ostrołęka – Zürich 2007. 
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Zdjęcie okładki publikacji na temat Kurpiów wydanej w języku zurysko-niemieckim 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce w 2007 r. 

Źródło: Materiały przekazane autorce przez Redakcję „Universitas” w celach naukowych. 

 

Przez trzy lata z rzędu, podczas adwentu, gościł na terenie Szwajcarii i 

Niemiec kurpiowski kwintet instrumentalno-wokalny, który dawał szereg 

koncertów świątecznych, utrwalonych na taśmach magnetofonowych. Redakcja 

organizowała też pomoc w doskonaleniu znajomości języka szwajcarskiego i jego 

dialektów, wydawała na własny koszt Poradnik dydaktyczny do nauki języka 
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zuryskoniemieckiego
17

 i tworzyła kursy językowe, co pomagało nowoprzybyłym 

Polakom rozpocząć życie zawodowe w nowym kraju osiedlenia.  

 

 
 

Kopia okładki Poradnika dydaktycznego do nauki języka zuryskoniemieckiego. 

Źródło: Materiały przekazane autorce przez Redakcję „Universitas” w celach naukowych. 

 

                                                      
17

  Tadeusz Marzantowicz Poradnik dydaktyczny do nauki języka zuryskoniemieckiego 

dla początkujących, Zurych 1993. 
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Członkowie redakcji nawiązali też długoletnią (trwającą do dzisiaj) 

współpracę z literatami szwajcarskimi i archeologami ze Szwajcarii i Niemiec. Ta 

współpraca przyniosła wiele cennych publikacji i opracowań naukowych z 

dziedziny językoznawstwa, literatury, historii i archeologii. Kolejnym elementem 

łączącym środowisko emigracyjne, w którym przez długie lata aktywnie 

uczestniczyła redakcja kwartalnika, była popularyzacja książki i prasy polskiej. 

Podjęto współpracę z biblioteką Halszki Vincenz-Poniatowskiej, z którą wspólnie 

opracowywano rubrykę „Universitas” Warto przeczytać, organizowano kiermasze 

książki polskiej, wystawy prasy i publikacji emigracyjnych, spotkania z autorami, 

sprowadzano książki polskie wydawane za granicą. Wielokrotnie wyjeżdżano na 

wspólne wycieczki, których inicjatorami i realizatorami byli członkowie redakcji 

kwartalnika oraz organizowano uroczyste bale sylwestrowe, które niewątpliwie 

służyły integracji emigracyjnej społeczności polskiej. Przez wiele lat członkowie 

zespołu redakcyjnego kwartalnika TP PUNO zajmowali się problemem ekologii, 

uczestniczono w konferencjach i sympozjach dotyczących wszystkich jej 

aspektów. Wyrazem tego są liczne artykuły z zakresu tej dziedziny, pojawiające 

się na łamach „Universitas” np. Tadeusz Marzantowicz – Globalne zmiany 

środowiska naturalnego wyzwaniem ludzkości
18

; Jan Marcinkiewicz – Stan 

„katastrofy ekologicznej” w górnośląskim okręgu przemysłowym
19

; Andrzej M. 

Peszyński – Problem istnienia – ekologia wychowania
20

; Tadeusz Marzantowicz 

– Postęp ekologiczny w ogrzewnictwie
21

. W Szwajcarii prof. Andrzej Żaki wraz z 

żoną, przystąpił do szerokiej akcji pozyskiwania członków dla TP PUNO, 

zarówno w środowisku polonijnym, jak i wśród rodzimych obywateli tego kraju. 

Powstały fundusze dla PUNO z miesięcznych składek członkowskich, które wraz 

z innymi dodatkowymi datkami były odprowadzane do Londynu i przyjmowane 

tam z wielkim entuzjazmem. Było to jedyne wtedy źródło zasilenia finansowego 

Uczelni. Profesor Żaki stał się naukowym i finansowym filarem PUNO.  

Jako archeolog, po wyjeździe do Szwajcarii, Andrzej Żaki nadal skupiał 

się na prowadzeniu badań w tej dziedzinie nauki. Dokonał wielu cennych odkryć 

archeologicznych. Jego naukową pasją było poznanie związków Szwajcarii z 

Polską w czasach panowania Ottonów w cesarstwie zachodnim, a w 

szczególności ważne stało się ustalenie szlaków podróży Św. Wojciecha w czasie 

jego wypraw do Rzymu. Profesor odkrył parafie, w których prawdopodobnie św. 

                                                      
18

  „Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie, 1993, numer 53/54 [lipiec – wrzesień], s. 17–18. 
19

  „Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie, 1993, numer 53/54 [lipiec – wrzesień], s. 19–20. 
20

  „Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie, 1994, numer 56 [styczeń – marzec], s. 17–20. 
21

  „Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie, 1995, numer 61/62 [kwiecień – wrzesień], s. 30–32. 
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Wojciech się zatrzymał. Dotarł do klasztoru św. Maurycego, odkrył znaczenie i 

ustalił dokładne pochodzenie włóczni św. Maurycego, której replikę cesarz Otton 

III podarował Bolesławowi Chrobremu na zjeździe gnieźnieńskim w roku 1000 

(dzisiaj grot tej włóczni przechowywany jest w skarbcu katedry wawelskiej w 

Krakowie).  

Profesor Żaki w ramach swojej działalności naukowej w PUNO, był 

inicjatorem i realizatorem trzech znaczących sympozjów naukowych.  

I Sympozjum Naukowe PUNO (obejmujące wszystkie dziedziny wiedzy) 

– odbyło się 15 października 1978 r. w Londynie. Miało na celu przedstawienie 

bieżących prac naukowo-badawczych miejscowych i zamiejscowych profesorów i 

wykładowców PUNO. Po zakończeniu spotkania odbyło się zebranie grupy 

organizacyjnej Sympozjów pod kierunkiem rektora, prof. Sulimirskiego, podczas 

którego postanowiono publikować „materiały w nowej serii wydawniczej PUNO 

pod nazwą SYMPOSIONES, grupując je wedle dyscyplin naukowych w 

poszczególnych tomach lub zeszytach”
22

. Redakcję powierzono prof. Andrzejowi 

Żakiemu i ustalono również, że tom pierwszy, ze względu na zestaw i ilość 

przedstawianych lub przesłanych tekstów – poświęcony będzie historii i 

archeologii. Założono, że przyszłe tomy „Symposiones” powinny być 

„przedmiotem wymiany bibliotecznej z co najmniej kilkoma ośrodkami naukowo-

badawczymi świata”
23

. Niestety, „Symposiones” nie stało się nową serią 

wydawniczą PUNO. Wprawdzie po każdym Sympozjum (organizowanym przez 

prof. Żakiego) materiały zostały opracowane i opublikowane, ale nie doszło do 

skutku (jak wcześniej zakładano) zorganizowanie regularnych, corocznych 

sympozjów PUNO z wszystkich dyscyplin naukowych, których uwieńczeniem 

miały być kolejne numery „Symposiones”. W rezultacie wydano w Londynie 

tylko pierwszy tom w 1981 r., obejmujący materiały I Sympozjum, sfinansowany 

przez TP PUNO. Ukazały się w nim artykuły: prof. Andrzeja Żaki Początki 

chrześcijaństwa w Polsce południowej w świetle źródeł archeologicznych i 

pisanych; Leona Koczy Jan Brożek w Szkocji; Wiktora Sukiennickiego Nieznani 

lub zapoznani; Jerzego „Jura” Lerskiego Szkocka kontrofensywa Zachodniej 

Słowiańszczyzny, oraz komunikaty naukowe następujących autorów: Zenona 

Woźniaka, Heleny Zoll-Adamikowej, Imre Boba, Jana Gurby, Michała Bidy, 

Eugeniusza Kruszewskiego, Jerzego „Jura” Lerskiego i Andrzeja Żakiego. 

II Sympozjum Historyczno-Archeologiczne PUNO – odbyło się w 

Hamburgu w dniach 7–8 października 1989 r. Poświęcone było tematom: 1. 

Pogranicze słowiańsko-germańskiego we wczesnym średniowieczu. 2. 

Archeologia gór. W spotkaniu czynny udział wzięli badacze z Polski, Wielkiej 

Brytanii, Danii, Szwecji, Szwajcarii i Niemiec Zachodnich. „Uczestniczyli w nim 

również członkowie hamburskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół PUNO z 

                                                      
22

  „Symposiones I”, Universitas Polonorum in Exteris, Londyn 1981, s. 255. 
23

  „Symposiones I”, Universitas Polonorum in Exteris, Londyn 1981, s. 255. 
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mec. Władysławem Broniwój-Orlińskim na czele, który walnie dopomógł w 

pracach organizacyjnych”
24

. 

W I części Sympozjum, dotyczącej pogranicza słowiańsko-germańskiego 

we wczesnym średniowieczu, z referatami wystąpili: Andrzej Żaki – Pogranicze 

słowiańsko-germańskie we wczesnym średniowieczu. Wybrane zagadnienia 

badawcze strefy Wagrii i dorzecza górnego Menu; Ingo Gabriel – 

Starigard/Oldenburg in Wagrien. Slawisch-germanische Beziehungen im Spiegel 

archäologischer Funde; Lech Leciejewicz – Polskie badania archeologiczne w 

Starej Lubece (1947–1950); Günter P. Fehring – Neue archäologische 

Erkenntnisse zum slawischen und frühdeutschen Lübeck; Helena Zoll-

Adamikowa – Problem osadnictwa skandynawskiego na południowych 

wybrzeżach Bałtyku w IX – X wieku; Jerzy Strzelczyk – Helmold – świadek 

zmierzchu Słowiańszczyzny wagryjskiej i jego kronika. W II części Sympozjum, 

która dotyczyła archeologii gór, wystąpili: Zofia Halina Archibald – Starożytne 

obiekty kultowe w Rodopach; Cezary Kuczyński – Archeologia stref górskich 

Wielkiej Brytanii. Uwagi z punktu widzenia polskiego archeologa; Andrzej 

Rachwaniec O metalurgii i oddziaływaniu kultur południowokarpackich na 

dorzecze górnej Wisły w epoce brązu; Bożena Wyszomirska-Werbart – Dawne 

lapońskie obiekty kultu i miejsca ofiarne w górach północnej Skandynawii 

(wykład habilitacyjny); Marek Wyszomirski-Werbart – Przyczynki do archeologii 

północnego Peru. Wczesnoneolityczna ziemianka z miejscowości Tembladera w 

dolinie Jequetepeque; Andrzej Żaki – Andyjska strefa wysokogórska w świetle 

archeologii oraz Notatki z archeologii Tybetu (Streszczenie). Na marginesie 

głównej tematyki Sympozjum odbyła się obrona pracy doktorskiej mgra Andrzeja 

Rachwańca Stosunki kulturowe w starszym i środkowym okresie epoki brązu na 

terenie zachodniej Małopolski oraz przedstawiony został komunikat prof. 

Eugeniusza Kruszewskiego pt. O pracach Instytutu Polsko-Skandynawskiego. 

Materiały z II Sympozjum Historyczno-Archeologicznego wydane 

zostały jako „Zeszyt Naukowy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie”, w Nowej 

Serii, numer 4 Wydziału Humanistycznego w 1991 r.
25

. 

Andrzej Żaki interesował się słowiańszczyzną wczesnośredniowieczną i 

na łamach „Universitas” wielokrotnie zamieszczano artykuły z dziedziny 

archeologii, będące wynikami wspólnych badań profesora Żakiego i 

zaprzyjaźnionych archeologów niemieckich, np.: Łódź słowiańska pod Lubeką 

                                                      
24

  „Zeszyt Naukowy Wydziału Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie”, II Sympozjum Historyczno – Archeologiczne, 1991, Nowa Seria: numer 4, 

przedmowa Andrzeja Żaki, s. 5. 
25

  „Zeszyt Naukowy Wydziału Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie”, II Sympozjum Historyczno – Archeologiczne, 1991, Nowa Seria: numer 4. 
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(„Universitas”, 1993, nr 55)
26

, 750-lecie Berlina („Universitas”, 1987, nr 28/29)
27

, 

Ku początkom Berlina („Universitas”, 1987, nr 30)
28

. 

Profesor Żaki rozwinął współpracę z Polską Akademią Nauk i Polską 

Akademią Umiejętności. Razem prowadzono badania dotyczące czasów św. 

Wojciecha i ustalano szlaki, którymi podróżował. W wyniku tej współpracy 

zorganizowano III Sympozjum Historyczno-Archeologiczne PUNO w Saint-

Maurice nad Rodanem, w dniach 12–13 kwietnia 1997 r. Materiały z Sympozjum 

zostały opublikowane w opracowaniu zatytułowanym Święty Wojciech i Jego 

czasy w 2000 r. w Krakowie, nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. 

Sympozjum zostało zrealizowane dzięki staraniom Polskiej Misji Katolickiej w 

Szwajcarii (reprezentowanej przez ks. prał. J. Ksawerego Sokołowskiego), która 

przygotowując uroczystości obchodów tysiąclecia śmierci męczeńskiej św. 

Wojciecha, zapragnęła powiązać je z sympozjum naukowym, przygotowywanym 

w Szwajcarii przez prof. Andrzeja Żakiego i Wydział Humanistyczny PUNO na 

temat archeologii alpejskiej i początków chrześcijaństwa w Alpach. Szwajcarska 

Polska Misja Katolicka zapewniła również miejsce obrad i zakwaterowanie 

uczestnikom w budynkach opactwa w St. Maurice, a Towarzystwo Przyjaciół 

PUNO w Szwajcarii zajęło się pracami techniczno-organizacyjnymi. „O pomoc 

finansową, szczególnie o pokrycie kosztów przejazdów zaproszonych referentów 

i gości, zwrócił się Komitet Organizacyjny z apelem do społeczności polskiej w 

Szwajcarii. Pomoc ta nie zawiodła”
29

.  

Przewodniczącym obrad był prof. Aleksander Gieysztor z Warszawy 

(wieloletni członek i dwukrotny prezes Polskiej Akademii Nauk). Wygłosił on 

referat wstępny zatytułowany Nowi przybysze do Europy roku tysięcznego. 

Kolejnymi referentami byli: Andrzej Żaki – Krajobraz naturalny i kulturowy 

szlaku wędrówek świętego Wojciecha w krajach Europy; Helena Zoll-

Adamikowa – Postępy chrystianizacji Słowian przed rokiem 1000 (na podstawie 

źródeł nekropolicznych); Zofia Kurnatowska – Święty Wojciech a chrystianizacja 

Polski (w świetle źródeł archeologicznych); Jerzy Wyrozumski – Legenda pruska 

o świętym Wojciechu; Przemysław Urbańczyk – Misja św. Wojciecha do Prusów 

w świetle badań archeologicznych; Stanisław Suchodolski – Święty Wojciech w 

świetle źródeł numizmatycznych; Harry Leeming – Ślady prapolskich wpływów w 

XVI-wiecznych zabytkach staropruskich; Leszek Bednarczuk – Związki językowe i 

                                                      
26

  „Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie, 1993, numer 55 [październik – grudzień], s. 12–14. 
27

  „Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie, 1987, numer 28/29 [styczeń – czerwiec]. 
28

  „Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na 

Obczyźnie, 1987, numer 30 [lipiec – wrzesień], s. 8–12. 
29

  Św. Wojciech i jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno – Archeologicznego 

Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie Saint-Maurice, 12–13 kwietnia 1997 roku, 

Zurych 2000, przedmowa prof. Andrzeja Żaki, s. 6. 
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kontakty kulturowe Polski południowej ze Słowacją i Czechami w czasach 

świętego Wojciecha; Mieczysław Rokosz – Pamięć i kult św. Wojciecha – 

Adalberta w Rzymie; Teresa Dunin-Wąsowicz – Święty Wojciech i jego najstarszy 

kult w Europie w świetle badań dawnych i nowych; Mieczysław Paszkiewicz – 

Drzwi gnieźnieńskie na tle innych drzwi brązowych w XI i XII wieku w Europie 

południowej i zachodniej; Gerard Labuda – Święty Wojciech jako patron Polski i 

Europy; Mieczysław Rokosz – Włócznia św. Maurycego, Andrzej Żaki – Saint 

Maurice nad Rodanem i jego klasztor. 

Wybór streszczeń referatów ukazał się drukiem staraniem redakcji 

„Universitas” w formie broszury przed sympozjum.  

 

 
Kopia strony tytułowej broszury wydanej przez redakcję „Universitas” przed III 

Sympozjum Historyczno-Archeologicznym w Saint-Maurice.  

Źródło: Materiały przekazane autorce przez Redakcję „Universitas” w celach naukowych. 
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Dzięki inicjatywie prof. Jerzego Wyrozumskiego, Sekretarza Generalnego 

Polskiej Akademii Umiejętności (z którą od lat związany był prof. Andrzej Żaki – 

główny organizator) materiały z III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego w 

Saint-Maurice ukazały się nakładem tejże Akademii. 

 

 
 

Zdjęcie książki Święty Wojciecj i Jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno-

Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie Saint-Maurice, 12–13 kwietnia 

1997 r.  

Źródło: Archiwum prywatne autorki. 
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Profesor Andrzej Żaki w 2003 r. z przyczyn osobistych powrócił do 

Krakowa, gdzie zajmował się współpracą z Polską Akademią Umiejętności, 

której został członkiem oraz z czasopismem „Acta Archeologica Carpathica”, 

którego był założycielem. W Krakowie mieszka do dziś. 
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Streszczenie:  

 

Artykuł prezentuje postać wybitnego archeologa i historyka – profesora Andrzeja 

Żakiego. Praca powstała dzięki udostępnieniu prywatnych materiałów i 

wspomnieniom współpracowników i przyjaciół profesora, a także dzięki 

dokumentacji archiwalnej ze zbiorów prywatnych, bibliotek i instytucji 

naukowych.  

  

 

Summary: 

 

This article is dedicated to professor Andrzej Julian Żaki – outstanding 

archaeologist and historia. This work is largerly based on private documentation 

and memories of co – workers, friends and archive materials, informed about 

main facts of his lifetime and professional achievements.  

. 



 

 

Oskar S. Czarnik 

 

 

STANISŁAW KOŚCIAŁKOWSKI JAKO WSPÓŁORGANIZATOR 

POLSKIEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ NA WSCHODZIE 

W LATACH 1941–1949 

 

 

„27 lipca, niedziela. Dzień szczególnie ciężki, słotny, zimny, z ciężką 

pracą związany /…/ Szukam wciąż środków ratunkowo-psychicznych dla siebie. 

Ponieważ zesłany do Wiatki biskup wileński Adam Stanisław Krasiński 

gromadził na wygnaniu przez lat 20 materiały do słownika synonimów polskich, 

które następnie wydała Akademia Umiejętności w Krakowie (po przybyciu 

tamże autora udzielając mu tytułu swego członka), przyszło mi na myśl, że może 

ot tutaj na wygnaniu mogę rozpocząć zbieranie materiałów do słownika 

homonimów polskich (wyrażeń jednobrzmiących – różnoznacznych). 

Przyświecała mi przy tym myśl, że mogłaby to być praca zbiorowa, która pewne 

zainteresowanie obudzić by mogła w większej liczbie osób i oderwać od smutnej 

rzeczywistości. Jakoż zacząłem tę robotę. »I przyjaciele dopomogli 

rozmowie…Dorzucali mi słowo po słowie« spisując je nieraz podczas robót 

leśnych na korze brzozowej ułamkami ołówków, i w ten sposób ku końcowi r. 

1941 udało mi się zebrać około 1000 homonimów”
1
 .  

Powyższa adnotacja powstała w Soświe, w łagrze nr 47 

północnouralskiego okręgu sowieckich obozów koncentracyjnych. Jej autorem 

był Stanisław Kościałkowski, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 

uczony o bogatym dorobku badawczym, obejmującym m.in. materiały związane 

z historią gospodarczą ziem północno-wschodnich I Rzeczypospolitej w drugiej 

połowie XVIII wieku, zwłaszcza z rolą polityczną i organizacyjną Antoniego 

Tyzenhausa
2
. 

                                                      
1
  S. Kościałkowski, Raptularz, Londyn 1971, s. 59. 

2
  Zob. L. Żydkowicz, Kościałkowski Stanisław. Polski Słownik Biograficzny. Tom XIV. 

Red nacz. Emanuel Rostworowski. Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 394–

396. Stanisław Kościałkowski, syn Józefa, powstańca z 1863 r. i Ludwiki z 

Eysymontów, urodził się 24 X 1881w Grodnie i ukończył tu w 1900 r. ze złotym 

medalem gimnazjum rosyjskie. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale 

Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 1901 r. 

przeniósł się do Krakowa, gdzie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim historię, a 

jako przedmiot poboczny literaturę polską. Napisał pracę doktorską (według 

ówczesnego nazewnictwa) Rola polityczna Antoniego Tyzenhausa i uzyskał w 1905 r. 

stopień doktora filozofii UJ. Przebywał następnie w Rzymie jako stypendysta 
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Stanisław Kościałkowski, aresztowany w Wilnie wraz z żoną Eugenią 14 

czerwca 1941 r., po dłuższej więziennej podróży transportem kolejowym i 

rzecznym został osadzony w łagrze 8 lipca 1941 r. W kilka tygodni później , 30 

lipca 1941 r. Rząd RP w Londynie zawarł porozumienie z rządem sowieckim 

(tzw. układ Sikorski-Majski), przewidujące m.in. zwolnienie wszystkich 

obywateli polskich z więzień i łagrów. W wielu rejonach ZSRR ociągano się z 

realizacją układu. Dopiero w styczniu 1942 r. w obozie w Soświe (na wschód od 

północnego Uralu) zaczęto zwalniać obywateli II Rzeczypospolitej. Jak 

wspominał Kościałkowski, w ciągu 2. półrocza 1941 i na początku 1942 r. w 

jego najbliższym otoczeniu (zapewne spośród mieszkańców baraku) zmarło 58 

osób wskutek przepracowania, niedożywienia, zimna, nie leczonych 

odpowiednio chorób. Byli wśród nich Polacy, Litwini, Żydzi oraz osoby innych 

narodowości. 

Kościałkowski podjął w łagrze inne inicjatywy naukowe i literackie. 

Dzięki jego zachętom powstała w obozowym baraku – przy zachowaniu 

odpowiednich środków ostrożności – swoista wszechnica więzienna. Jej 

założyciel wygłosił serię odczytów. Uwzględnił m.in. tematy: historia Polski i 

Litwy, Julian Ursyn Niemcewicz, zarys rozwoju i periodyzacja dawnej literatury 

polskiej. Inni prelegenci wybierali zagadnienia, związane z ich 

zainteresowaniami, profesją, dotychczasowym dorobkiem. Poruszali zatem 

różnorodne sprawy, jak np. spirytyzm, prawo karne w Polsce i na Litwie, 

krajoznawstwo (w tym relacje o podróżach do egzotycznych krajów), wiedza o 

prasie (np. sposoby redagowania gazety), naukowa organizacja pracy, 

działalność teatralna, profilaktyka zdrowotna. Odczyty wygłaszali z pamięci 

więźniowie Polacy, czasem Litwini. Rosjanie, Żydzi. Prelekcje i dyskusje 

prowadzono przeważnie po polsku, niekiedy po rosyjsku
3
. Spotkania 

konspiracyjne w baraku służyły także upowszechnianiu twórczości literackiej, 

np. Zdzisław Broncel przedstawił zebranym swoje pierwsze wiersze powstałe w 

obozie (wydał je później jako Sonety uralskie w tomie Łaska nocy, Jerozolima 

1943)
4
. 

                                                                                                                                    
krakowskiej Akademii Umiejętności. W sierpniu 1906 r. zamieszkał w Wilnie, gdzie 

pracował jako nadetatowy nauczyciel języka polskiego w tamtejszych szkołach 

średnich. Współorganizator szkolnictwa polskiego po zajęciu Wilna przez Niemców 

w 1915 r., zarazem dyrektor gimnazjum polskiego. Od 1919 r. uczestniczył w pracach 

przygotowawczych związanych z założeniem Uniwersytetu Stefana Batorego w 

Wilnie. Od 1921 r. zastępca profesora USB, od 1923 r. profesor nadzwyczajny USB 

w zakresie historii Polski, od września 1937 r. do 15 XII 1939 profesor zwyczajny 

USB. Po zajęciu jesienią 1939 r. Wilna przez Litwinów i przejęciu przez nich 

uniwersytetu był zatrudniony jako kustosz opiekujący się zbiorami wileńskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, włączonymi do Instytutu Lituanistyki.  
3
  S. Kościałkowski, op. cit. s. 128, 133–134, 143–147, 150–151, 153–154, 161. 

4
  Tamże, s. 153–154. 
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Wszystkim tym inicjatywom wileńskiego uczonego towarzyszyła 

głęboka troska o żonę przebywającą na zesłaniu, o losy Ojczyzny, a także o 

przyszłość towarzyszy obozowej niedoli. W notatkach autora zaznaczała się też 

troska uczonego, któremu zabrano warsztat naukowy, cenne rękopisy i książki, 

przedmiot jego badań. Dnia 16 września 1941 r. zapisał w swym Raptularzu: 

„Dziś jakoś z wyjątkową wyrazistością stanęło mi przed oczami Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Wilnie. Co się z nim dzieje? Czy są na miejscu skarby kultury 

takimi wysiłkami, taką ofiarnością wielu lat i tylu jednostek zgromadzone?! 

Zbiory Orzeszkowej, Karłowicza, Brensztejna! Rękopisy najdroższe, bezcenne, 

które wszystkie miałem po sto razy w ręku, księgi ukochane, czy stoicie jeszcze 

na półkach uszeregowane, niby wojsko przeznaczone do zdobywania świata 

ciemnoty, muzealia pamiątkowe, taką pieczołowitą troską zawsze otoczone! Kto 

was teraz ogląda i dogląda? Komu jesteście teraz i na co potrzebne? Czy nie 

rozkradziono was, nie rozproszono po świecie, tak by nie został ślad polskiego 

wysiłku, polskich myśli i polskich umiłowań”
5
.  

W związku z wygłoszoną wcześniej prelekcją Kościałkowskiego o 

periodyzacji literatury polskiej, słuchacze przygotowali program artystyczny 

prezentujący poezję ojczystą, a także wybrane fragmenty prozy. Uwzględnili 

twórczość poetycką od Bogurodzicy do początków XX w., m.in. utwory Jana 

Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Franciszka Karpińskiego, Antoniego 

Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta 

Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Adama Asnyka, Stanisława 

Wyspiańskiego. Repertuar obejmował też wyjątki z prozy Henryka Sienkiewicza 

i Adama Szymańskiego. Więźniowie wygłaszali teksty z pamięci. Rozpoczęli 

recytacje. Doszli w swym programie tylko do Pana Tadeusza. Jak się okazało, 

barak już od pewnego czasu znajdował się pod szczególną obserwacją władz 

obozowych. Niespodziewanie i niepostrzeżenie wkroczył do niego komendant 

łagru. Przerwał nielegalne jego zdaniem zgromadzenie. Przypomniał ostro 

więźniom, że zabrania się w obozie wszelkich zbiorowych praktyk religijnych, a 

na imprezy oświatowe czy artystyczne należy uzyskać specjalne zezwolenia 

władz. Kościałowski próbował w następnych dniach negocjować z 

komendantem. Starał się go przekonać, że spotkania poświęcone dawnej poezji 

polskiej i upowszechnianiu wiedzy nie zagrażają bezpieczeństwu ZSRR
6
. 

Perswazja uczonego była na razie bezskuteczna.  

Sytuacja zmieniła się niespodzianie pod koniec grudnia 1941. 

Komendant zezwolił na kontynuację spotkań naukowych i literackich pod 

warunkiem wcześniejszego zgłaszania tematów. Na początku stycznia 1942 r. 

odbyło się jeszcze kilka prelekcji. W tym samym czasie rozpoczęło się 

                                                      
5
  Tamże, s. 99. 

6
  Tamże, s. 181. 
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zwalnianie obywateli polskich z obozu. Cała sprawa stała się tym samym 

nieaktualna. 

Kościałkowski wyszedł z łagru dnia 19 stycznia 1942 r. Wraz z innymi 

towarzyszami niedoli dotarł najpierw do miejscowości Gary, gdzie był stacja 

kolejowa, a stamtąd wyruszył w dalszą drogę. Po kilku tygodniach podróży 

przybył do Kujbyszewa. Znalazł się tutaj pod bezpośrednią opieką Ambasady 

RP, kierowanej przez prof. Stanisława Kota. Tak wspominał spotkanie z 

niedawnym łagiernikiem Józef Czapski: „Wracam jednego dnia do „hotelu”. 

Nasz pokój jest jeszcze pusty. Zaledwie paru kolegów śpi na łóżkach, a na 

samym środku, pod samą lampą elektryczną, wstawiono nowe łóżko. Leży na 

nim człowiek o kościanej twarzy Jezusika z figur przydrożnych, wynędzniała, 

niezmiernie sympatyczna twarzyczka z bródką. Dowiedziałem się od 

układających się do snu kolegów, że był to profesor Kościałkowski z Wilna, 

który właśnie przybył z Sośwy, jednego z najbardziej ponurych i zagubionych w 

tundrze obozów – między Uralem a rzeką Ob. /…/ Ten zasłużony historyk, od 

młodości czynny organizator tajnych szkół nauczania jeszcze w Wilnie, /…/ nie 

stracił /…/ ani jednej iskry bystrości swego umysłu. Cichy, pragnący wszystkim 

usłużyć, za wszystko niewspółmiernie wdzięczny, coraz to pogrążony w 

modlitwie, oczarował nas wszystkich. Niewielu spotkałem w życiu ludzi z takim 

światłem wewnętrznym, z taką niewymuszoną, naturalną dobrocią”
7
.  

Kościałkowski przybył do Teheranu w sierpniu 1942 r., w toku tzw. 

drugiej ewakuacji Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa i 

części ludności cywilnej z ZSRR do Iranu. Zatrzymał się tu na dłużej. 

Otrzymywał regularny zasiłek z Funduszu Kultury Narodowej przy Rządzie RP 

w Londynie. Wystarczało to na skromne utrzymanie i prowadzenie w niewielkim 

zakresie indywidualnych badań naukowych. Z powyższej formy pomocy 

korzystało 76 uczonych, literatów i artystów, przebywających w okresie II wojny 

światowej na Środkowym i Bliskim Wschodzie
8
.  

Exodus wiosną i latem 1942 r. z ZSRR do Iranu ponad 115 000 

obywateli polskich stanowił zarazem ich masowe spotkanie z Orientem. Doszło 

do niego w dramatycznych okolicznościach, jak wywózka tysięcy osób w głąb 

ZSRR, pobyt w sowieckich więzieniach, łagrach i miejscach zsyłki, zwolnienie i 

pokonanie przez nich tysięcy kilometrów, by znaleźć opiekę polskich instytucji 

cywilnych i wojskowych, które wiosną 1942 r. działały w azjatyckich 

republikach ZSRR. Spotkanie z Orientem, to zarazem wyjście wychodźców 

cywilnych i wojskowych z ZSRR do Iranu, dłuższy pobyt w tym kraju lub 

stopniowa ewakuacja do innych krajów świata. Wtedy właśnie w kręgach 

uczonych polskich, przebywających od niedawna w Iranie, zrodziła się 

                                                      
7
  J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Warszawa 1990, s. 193–194. 

8
  J. Draus, Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950. 

Lublin 1993, s. 280–283. 
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inicjatywa, by wykorzystać narzucone przez wojnę masowe spotkanie z kulturą 

Wschodu i stworzyć instytucję naukową, koordynującą indywidualne wysiłki 

badawcze. Taka była geneza Towarzystwa Studiów Irańskich, które powstało we 

wrześniu 1942 r., tuż po zakończeniu drugiej ewakuacji Polaków z ZSRR do 

Iranu. Grupę założycielską współtworzyli profesorowie Uniwersytetu Stefana 

Batorego w Wilnie: Czesław Czarnocki, Stanisław Kościałkowski, Wiktor 

Sukiennicki i Stanisław Swianiewicz, a także Zygmunt Klemensiewicz z 

Politechniki Lwowskiej oraz docent Stanisław Zaremba z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Wspierał powyższe zamierzenie dr Karol Bader – poseł Rządu 

RP w Iranie, pomoc materialną okazywała również teherańska Delegatura 

Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Rządu RP w Londynie.  

Pierwsze walne posiedzenie towarzystwa odbyło się 23 października 

1942 r. w lokalu Poselstwa RP w Teheranie. Uchwalono wówczas statut i 

wybrano władze organizacji: Radę Naukową, Zarząd i Komisję Rewizyjną. 

Przewodniczącym Rady Naukowej, a zarazem prezesem towarzystwa został prof. 

Stanisław Kościałkowski, funkcję sekretarza pełnił mgr Bronisław Minc, a do 

zarządu weszli: prof. Wiktor Sukiennicki, doc. Stanisław Zaremba, dr Jakub 

Hoffman oraz przedstawiciel Poselstwa RP w Teheranie – dr Zygmunt 

Krzysztoporski. Skład Zarządu ulegał zmianom wskutek wyjazdów jego 

członków do innych krajów, w późniejszym okresie działali w nim również Jan 

Buzek i dr Franciszek Machalski. Kancelarię i sprawy finansowe powierzono 

Melanii Gołaszewskiej. 

Nowo powołana instytucja podjęła różnorodne zadania badawcze. Cel 

główny wiązał się z Iranem, zarazem ze wspomnianym spotkaniem tysięcy 

wychodźców z kulturą krajów Środkowego i Bliskiego Wschodu. Uwzględniano 

także tematy z innych dziedzin, jak np. nauki matematyczno-przyrodnicze, 

medycyna, prawo. Towarzystwo Studiów Irańskich starało się wspierać wszelkie 

polskie inicjatywy naukowe na Środkowym Wschodzie. Zabiegało energicznie, 

by zapewnić tymczasowy warsztat badawczy uczonym, którzy dopiero niedawno 

wyszli z więzień i łagrów, którzy niedawno opuścili miejsca zsyłki, a teraz 

przebywali w gościnnym i egzotycznym dla nich kraju, zarazem tysiące 

kilometrów od Polski, od bliskich im niegdyś archiwów, bibliotek, laboratoriów 

czy innych pracowni. Przejawem tych poczynań było zorganizowanie podręcznej 

biblioteki naukowej towarzystwa. Liczył ona na początku swej działalności, a 

więc w 1943 r. 370 tytułów dzieł, w tym połowa z nich była poświęcona Iranowi, 

a pozostałe należały do innych dziedzin wiedzy.  

W ramach towarzystwa działały początkowo 4 sekcje: Historyczna, 

przemianowana później na Historyczno-Filologiczną (przewodniczący prof. 

Stanisław Kościałkowski), Prawno-Polityczna (przewodniczący prof. Wiktor 

Sukiennicki), Ekonomiczna (przewodniczący prof. Stanisław Swianiewicz), 

Lekarska (przewodniczący dr medycyny Jan Rogowski). W późniejszym czasie 

powstała też Sekcja Matematyczno-Przyrodnicza, kierowana przez doc. 
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Stanisława Zarembę. W ciągu prawie trzyletniej działalności towarzystwo 

zgromadziło 56 prac wykonanych przez jego członków. Większość dotyczyła 

Iranu (49), przy czym uwzględniono takie dyscypliny, jak ekonomia (8 tytułów), 

polityka (6), religie Iranu (5), język perski i literatura irańska (4), krajoznawstwo 

(4), prawo (3), a także archeologia, geografia, historia, etnografia, sztuka i 

transport. Znaczenie praktyczne dla Armii Polskiej na Wschodzie i wychodźców 

cywilnych miał blok tematów medycznych, dotyczących higieny w krajach 

tropikalnych.  

Zebrania naukowe towarzystwa odbywały się raz na tydzień. W toku 

spotkań omawiano 128 tematów z różnych dziedzin. Większość poświęcono 

Iranowi, poruszano również tematykę polską, a jako prelegenci wystąpili m.in. 

literaci Teodor Parnicki i Melchior Wańkowicz oraz ekonomista i politolog prof. 

Stanisław Swianiewicz. 

Stosunkowo wcześnie, bo już w listopadzie 1942 r. Zarząd Towarzystwa 

Studiów Irańskich nawiązał kontakty z władzami Uniwersytetu Teherańskiego. 

Dzięki zawartemu porozumieniu profesorowie tej uczelni wystąpili kilkakrotnie 

na zebraniach towarzystwa podejmując wybrane zagadnienia z historii literatury 

perskiej (Saïd Naficy), archeologii (Mehdi Bahrani), prawa (Chasseri Zadeh), 

wiedzy politycznej (Szahid Nourrai). Prelegentem był też prezes irańskiego Sądu 

Apelacyjnego dr Ahmed Humen, który omówił status kobiety w życiu 

społeczeństwa irańskiego. Na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu 

Teherańskiego wystąpili z wykładami gościnnymi członkowie towarzystwa, 

m.in. prof. S. Kościałkowski, doc. Stanisław Zaremba, dr Wiktor Turek, kpt dr 

Wacław Loga, dr Franciszek Machalski (w języku perskim), mgr Bronisław 

Minc. Wykłady, prelekcje, rozmowy odbywały się przeważnie w języku 

francuskim, którym władali dobrze przedstawiciele obu stron. Spotkania 

towarzystwa miały często charakter otwarty, zapowiadała je niejednokrotnie 

prasa polska wychodząca w Teheranie
9
. 

Wybitnym osiągnięciem towarzystwa było wydanie w latach 1943–1945 

trzech kolejnych tomów wydawnictwa „Studia Irańskie”. Redaktorem rocznika 

był S. Kościałkowski, a publikację finansowały instytucje rządowe „polskiego 

Londynu” – Ministerstwo Informacji i Dokumentacji oraz Fundusz Kultury 

Narodowej. 

„Studia Irańskie” to szczególne świadectwo spotkania uczonych polskich 

ze Wschodem. W poszczególnych rocznikach ukazały się obszerne, 

niejednokrotnie pionierskie prace poświęcone Iranowi, krajom Środkowego 

                                                      
9
  Tamże, s. 254–266, 280–283. Zob. też Sprawozdanie z działalności Towarzystwa 

Studiów Irańskich (TSIr) w Teheranie od 20 listopada 1942 do 20 kwietnia 1944. 

„Studia Irańskie” 1944, t. II, s. 148–157; Oskar S. Czarnik, W drodze do utraconej 

Itaki.. Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców 

Karpackich (1940–1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu (1941–1946). 

Warszawa 2012. s. 287–289.  
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Wschodu, związkom Polski z tym regionem świata. Tak np. Antoni Dudryk-

Darlewski zajął się szerzej w swym studium geografią Iranu
10

, Bronisław Minc 

referował gospodarkę tego kraju
11

, Wiktor Sukiennicki omówił rolę Iranu w 

polityce międzynarodowej, zwłaszcza w XIX i XX wieku
12

. W kręgu 

zainteresowań autorów periodyku znalazły się zagadnienia lingwistyczne i 

obyczajowe. Świadczyły o tym artykuły Franciszka Machalskiego, Władysława 

Świątkowskiego, Henri Goblota, Marii Gerstmanówny
13

. Muzyka Iranu była 

przedmiotem rozważań Stefanii Niekraszowej
14

. Zasługuje przy tym na uwagę 

wydatny udział autorów irańskich w zawartości rocznika. Profesor Uniwersytetu 

Teherańskiego, Saïd Naficy zamieścił w periodyku obszerne studium 

przedstawiające kształtowanie się perskiego języka literackiego oraz zarys 

historii literatury irańskiej – jej inspiracje religijne i artystyczne, podział na 

epoki, przykłady dawnych i współczesnych osiągnięć
15

. Inny uczony irański, 

Hassein Kasmar, opublikował w roczniku artykuł Okultyzm i przesądy w Iranie
16

. 

Wymuszone przez wojnę spotkanie wychodźców ze Wschodem skłaniało 

do szukania pewnych porównań między historią Polski a dziejami kraju, który 

stał się dla uczonych-tułaczy miejscem dłuższego, chociaż wciąż przejściowego 

pobytu. Podjął ten wątek m.in. prezes towarzystwa – Stanisław Kościałkowski. 

Uczynił to w swym przemówieniu powitalnym, wygłoszonym w czasie 

uroczystej inauguracji działalności instytucji. Powyższy tekst opublikował jako 

Słowo wstępne w pierwszym roczniku „Studiów Irańskich”
17

. Autor doszukiwał 

się w tym wystąpieniu różnych zbieżności między Polską a Iranem. Wziął pod 

uwagę okresy świetności politycznej i kryzysu państwowego w dziejach obu 

krajów, różne formy uzależnienia od obcych mocarstw, przykłady utraty 

suwerenności. Wiele analogii nasuwało mu ich „pomostowe” połączenie – nie 

tylko pod względem geograficznym, ale i kulturalnym. Kościałkowski 

sygnalizował, jak nawarstwiały się w Iranie, podobnie jak w Polsce, różnorodne 

wpływy ideowe, literackie i artystyczne, docierające z zewnątrz, zwłaszcza ze 

                                                      
10

  A. Dudryk-Darlewski, Geografia Iranu, „Studia Irańskie”, 1943, t. I. s. 9–36. 
11

  B. Minc, Stosunki gospodarcze dzisiejszego Iranu, op. cit., 1943, t. I, s. 37–132. 
12

  W. Sukiennicki, Iran w polityce światowej, op. cit. 1943, t. I. s. 133–163. 
13

  F. Machalski, Język perski, op. cit., 1945,, t. III, s. 1–28; Władysław Świątkowski, 

Studia nad obyczajowością Iranu, s. 29–112; Henri Goblot, Zwyczaje i obyczaje 

współczesnego Iranu, s. 113–156; Maria Gerstmanówna, Stanowisko kobiety perskiej 

w ostatnich 50 latach, s. 157–183. 
14

  S. Niekraszowa, Muzyka perska, s.191–199, 
15

  S. Naficy, Cztery wykłady o literaturze perskiej,, op. cit. 1944. t. II s. 1–90.. Artykuł 

opublikowany w roczniku 1944 zawierał tekst wykładów, które autor wygłosił na 

posiedzeniach Towarzystwa Studiów Irańskich 28 XII, 31 XII 1942 oraz 4 I i 7 I 

1943. 
16

  H. Kasmar, Okultyzm i przesądy w Iranie,op. cit., 1945, t. III, s. 184–190. 
17

  [S. Kościałkowski], Słowo wstępne, op. cit., 1943, t. I, s. 3–8. 
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wschodu i zachodu. Podkreślał zarazem, iż oba kraje asymilowały zewnętrzne 

pierwiastki, by wzbogacać własną tożsamość duchową i zachowywały ją mimo 

niesprzyjających uwarunkowań geopolitycznych. 

Można rozważać, czy paralele zaznaczone przez Kościałkowskiego nie 

były zbyt rozległe, czy wileński uczony nie wprowadzał pewnej nadinterpretacji 

w zestawianiu powyższych zjawisk. Odważne, choćby nawet ryzykowne ujęcie 

tych spraw było jednak pomysłem oryginalnym, interesującym. 

Stosunki między Polską a krajami Wschodu, zwłaszcza Persją, uczynił 

Kościałkowski przedmiotem systematycznego wykładu. W swej 

francuskojęzycznej książce L’Iran et la Pologne à travers les siècles, wydanej 

pod auspicjami Towarzystwa Studiów Irańskich, ujął powyższą tematykę 

wielostronnie
18

. Wskazał na wstępie różne zapożyczenia tureckie i perskie w 

polszczyźnie. W toku dalszych wywodów omówił pierwsze wzmianki o Persji 

czy innych krajach Wschodu w piśmiennictwie polskiego średniowiecza. Położył 

nacisk na kontakty polityczne przedrozbiorowej Rzeczypospolitej z Persją, 

zwłaszcza w XVII i XVIII wieku. Wiele miejsca poświęcił ówczesnym relacjom 

handlowym między obu krajami, a także elementom orientalnym w polskiej 

kulturze materialnej XVI, XVII i XVIII wieku. Przypomniał relacje autorów 

polskich, odbywających w tym okresie podróże po krajach Wschodu, przytoczył 

przykłady zainteresowania tym regionem świata wśród autorów z czasów I 

Rzeczypospolitej. Kolejnym ogniwem opracowania była tematyka wschodnia w 

dziełach uczonych polskich XIX i XX wieku, a także orientalne inspiracje 

artystyczne, zaznaczające się wyraźnie w niektórych utworach okresu 

romantyzmu i Młodej Polski. Kościałkowski zamknął swą książkę prezentacją 

instytucji, które zajmowały się problematyką wschodnią w odrodzonej 

Rzeczypospolitej. 

Jak wiadomo, książka powstała w oddaleniu od polskich archiwów czy 

bibliotek, w oparciu o materiały, jakie uczony, a zarazem tułacz mógł 

wykorzystać w Teheranie, w miejscu swego przejściowego pobytu. Autor był 

zatem skazany na pewną szkicowość, sprawozdawczość. Mimo to rozprawa 

Kościałkowskiego była czymś więcej niż rozwinięciem wstępnego wykładu. 

Stanowiła odważną próbę pewnego wstępnego, syntetycznego zarysu, który 

mógłby inspirować przyszłych odbiorców do dalszych, bardziej szczegółowych 

badań. 

Warto dodać, że w „Studiach Irańskich” przeplatano publikacje naukowe 

tekstami literackimi, przede wszystkim tłumaczeniami z bogatej poezji perskiej. 

Przekładami zajmował się Franciszek Machalski, który znał język irański i 

tłumaczył wybrane utwory bezpośrednio na polski. Inni autorzy przekładali 

                                                      
18

  S. Kościałkowski, L’Iran et la Pologne à travers les siècles. Teheran 1943. Publikacja 

liczyła 58 stron i była rozwinięciem wykładu wygłoszonego na jednej z uczelni 

teherańskich 14 kwietnia 1943 r. 
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teksty wykorzystując ich wersję w języku francuskim. W kolejnych tomach 

„Zeszytów Irańskich” zamieszczano również przeglądy bibliograficzne, 

zawierające literaturę naukową w różnych językach na temat Iranu. 

Rejestracja bibliograficzna objęła też polskie przedsięwzięcia edytorskie 

na wygnańczym szlaku. Na łamach „Studiów Irańskich” Melania Gołaszewska i 

Stanisław Kościałkowski opublikowali pierwszą bibliografię poloników 

irańskich z lat 1942–1944
19

. Rozpoczęli tym samym rejestrację, która w 

przyszłości stanie się ważnym źródłem informacji dla Biblioteki Polskiej w 

Londynie i dla Biblioteki Narodowej w Warszawie. Ten wkład wychodźczy do 

bibliografii narodowej, uzyskany w znacznej mierze dzięki Kościałkowskiemu, 

jest wciąż aktualny jako zbiór ważnych, wręcz unikatowych wiadomości. 

Pod patronatem Towarzystwa Studiów Irańskich wydano prace z innych 

dziedzin, jak np. prawo polskie czy medycyna. Członkowie towarzystw 

publikowali zarazem swe teksty nakładem innych instytucji. Tak np. 

Kościałkowski przygotował w Iranie podręcznik dla uczniów i nauczycieli 

Tysiąc lat historii Polski w zarysie (Teheran 1944, Delegatura Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Iranie), wykorzystywany w 

szkołach polskich na Środkowym i Bliskim Wschodzie. 

Stopniowo zmniejszała się liczba wychodźców przebywających w Iranie. 

Wygnańcy zgodnie z porozumieniem władz polskich z władzami brytyjskimi 

udawali się do krajów Afryki Wschodniej i Południowej, a także do Indii, Nowej 

Zelandii i Meksyku. Sporo działaczy politycznych, pisarzy, naukowców i 

nauczycieli i młodzieży podążało z Iranu do Palestyny i Libanu. W pierwszej 

połowie 1945 r. większość instytucji polskich w Iranie kończyła swą działalność. 

Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej i Zarządu Towarzystwa Studiów Irańskich 

odbyło się 28 czerwca 1945 r. pod przewodnictwem Franciszka Machalskiego. 

Prezes, S. Kościałkowski, nieco wcześniej udał się do Libanu. Zakończono 

oficjalnie działalność towarzystwa, jego członkowie wyruszyli w większości do 

Bejrutu, w ślad za nimi dotarła tam biblioteka stowarzyszenia, licząca wówczas 

1000 woluminów
20

.  

Gościnny Liban stanowił w latach 1945–1950 ostatni etap wojennej i 

powojennej wędrówki Polaków przez kraje Środkowego i Bliskiego Wschodu. 

Liczba wychodźców w tym kraju do 1947 r. sięgała prawie 6 tysięcy. 

Funkcjonowała w Libanie sieć polskich szkół powszechnych (podstawowych) i 

średnich. Apogeum jej rozwoju przypada na rok szkolny 1946/1947. Do 8 szkół 

powszechnych i 4 średnich uczęszczało wówczas 1286 uczniów, a powyższe 

placówki zatrudniały 113 nauczycieli i innych pracowników. Na uczelniach 

wyższych w Bejrucie studiowało łącznie około 300 Polaków, najwięcej w roku 

                                                      
19

  M. Gołaszewska, S. Kościałkowski, Polonica bibliograficzne irańskie z lat 1942–

1944. „Studia Irańskie” 1945, t. III, s. 206–290. 
20

  J. Draus, op. cit., s. 266. 
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akademickim 1945/1946 (razem 264 studentów i studentek), w tym 143 na 

katolickim Uniwersytecie Francuskim św. Józefa, 100 na Uniwersytecie 

Amerykańskim i 21 w Akademii Sztuk Pięknych)
21

. Działały w tym kraju liczne 

wygnańcze organizacje religijne i kulturalne. Ukazywało się do 1950 r. łącznie 

ponad 20 polskich czasopism, wydano w tym okresie ponad 90 tytułów 

rodzimych książek
22

. Rząd Libanu aż do 1956 r. uznawał Rząd RP w Londynie 

jako jedyną legalną reprezentację narodu polskiego i utrzymywał z nim stosunki 

dyplomatyczne. 

Założony w kwietniu 1945 r. Polski Instytut Studiów Bliskiego Wschodu 

stanowił kontynuację Towarzystwa Studiów Irańskich w Teheranie. W nowo 

założonej instytucji działało wiele osób znanych już ze swego irańskiego 

dorobku. Dyrektorem Polskiego Instytutu Studiów Bliskiego Wschodu został 

prof. S. Kościałkowski, a do Zarządu weszli: Leon Czosnowski – delegat 

Poselstwa RP w Bejrucie, ks. Kamil Kantak – profesor w polskim Seminarium 

Duchownym Biskupa Polowego w Bejrucie, niegdyś pracownik Seminarium 

Duchownego w Pińsku, dr Franciszek Machalski – do niedawna działacz TSIr, 

przed wojną adiunkt Instytutu Orientalistycznego UJK we Lwowie, prof. Antoni 

Markowski – kierownik pracowni drzeworytniczej w Libańskiej Akademii Sztuk 

Pięknych, prof. Edward Romański –wykładowca w katedrze inżynierii wodnej 

Uniwersytetu Amerykańskiego w Bejrucie, prof. Wincenty Samolewicz – były 

pracownik Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie, doc. Stanisław 

Zaremba – niegdyś pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekretarzem 

instytutu była Melania Gołaszewska (taką samą funkcję pełniła w TSIr), a po jej 

wyjeździe z Libanu w 1948 r. przejął to stanowisko dr Władysław Błotnicki. 

Opiekę nad biblioteką, założoną niegdyś w Teheranie, sprawował początkowo dr 

Franciszek Machalski, a od 1948 r. Roman Zdzieński. 

Uchwałą Zarządu z 1948 r. Polski Instytut Studiów Bliskiego Wschodu 

zmienił swą nazwę na Instytut Polski w Bejrucie i stał się zarazem filią Polskiego 

Instytutu Naukowego w Ameryce. W strukturze bejruckiego ośrodka naukowego 

działały dwie podstawowe sekcje: Orientalistyczna i Ekonomiczna. 

Sekcja Orientalistyczna, kierowana bezpośrednio przez S. 

Kościałkowskiego i F. Machalskiego, podjęła szeroki program badań związanych 

z krajami Wschodu. Obejmował on wybrane zagadnienia z zakresu historii, 

językoznawstwa, literatury prawa i religioznawstwa. Prowadziła zarazem 

kwerendę poświęconą gromadzeniu i katalogowaniu poloników libańskich, 

irackich i afrykańskich oraz najnowszych irańskich (kontynuowała tym samym 

prace dokumentacyjne rozpoczęte już wcześniej w Teheranie).  

Sekcja Ekonomiczna, kierowana przez prof. Wincentego Samolewicza, 

zajęła się wybranymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki Libanu oraz Polski. 
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  Ks. K. Kantak, Dzieje uchodźstwa polskiego w Libanie, Bejrut 1955, s. 104–126. 
22

  Por. O. S. Czarnik, op. cit., s. 50–51, 385–400, 485. 
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Pod jej patronatem omawiano też pewne problemy z zakresu techniki, wiążące 

się z życiem społecznym i gospodarczym Libanu
23

. 

Biblioteka naukowa instytutu, założona niegdyś w Teheranie, liczyła pod 

koniec lat czterdziestych około 4 tys. tomów. 

Władze libańskie zatwierdziły w 1946 r. polski ośrodek naukowy w 

Bejrucie jako instytucję prowadzącą studia wyższe. Zgodnie z wymogami 

rejestracji, także w myśl własnych zamierzeń, instytut powołał odpowiednie 

placówki dydaktyczne: Studium Polonistyczne, Studium Ekonomiczno-

Handlowe, Studium Prawa Polskiego oraz Polską Szkołę Przemysłu 

Poligraficznego działającą w powiązaniu z Imprimerie Catholique (Drukarnią 

Katolicką) Uniwersytetu Francuskiego
24

. 

Prof. S. Kościałkowski współorganizował Studium Polonistyczne i był 

dyrektorem tej placówki. Doniosłą rolę w jej organizacji odegrał też Michał 

Tyszkiewicz – sekretarz Poselstwa RP w Libanie. Dwuletnia uczelnia powstała i 

funkcjonowała z pomocą Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 

Amerykańskiego Zatwierdziły ją odpowiednim aktem prawnym z 23 X 1946 

władze Libanu – prezydent i minister oświaty. Zajęcia rozpoczęły się 

jesienią1946 r., wykład inauguracyjny wygłosił dyrektor studium – prof. S. 

Kościałkowski. Program I roku obejmował wstęp do nauk historycznych oraz 

wybrane zagadnienia z dziejów Polski, gramatykę opisową języka polskiego, 

historię literatury staropolskiej, teorię literatury i stylistykę, metodykę nauczania 

języka i literatury polskiej, psychologię wychowawczą i lektorat języka 

francuskiego. Dla II roku studiów przewidziano zarys historiografii polskiej i 

wybrane zagadnienia z dziejów ojczystych, historii powszechnej i historii 

kultury, a także gramatykę języka starocerkiewno-słowiańskiego, gramatykę 

historyczną języka polskiego, historię nowożytnej literatury polskiej, zarys 

literatury angielskiej wraz z lektoratem języka angielskiego i lektorat języka 

francuskiego. Program był zatem równorzędny w stosunku do zakresu nauczania 

na I i II roku filologii polskiej na uniwersytetach w II Rzeczypospolitej.  

Ta interesująca placówka dydaktyczna działała stosunkowo krótko. 

Polska młodzież akademicka stopniowo opuszczała Liban, by udać się do innych 

krajów. Na 22 studentki, które rozpoczęły naukę w1946 r., dyplomy ukończenia 

uczelni uzyskało tylko 6. Pozostałe wcześniej wyjechały z Bejrutu. Studium 

zakończyło oficjalnie swą działalność 10 czerwca 1948
25

. 

Staraniem Instytutu Polskiego w Bejrucie ukazało się w drugiej połowie 

lat czterdziestych XX w. 9 książek z różnych dziedzin, m.in. Zarys 

współczesnych poglądów na motywację Wiktora Szyryńskiego (1947, podręcznik 

z zakresu psychologii dla Studium Polonistycznego), Arytmetyka handlowa 

                                                      
23

  J. Draus, op. cit., s. 266–270. 
24

  Por. K. Kantak, op. cit., s.152–177; O. S. Czarnik, op. cit., s.388. 
25

  J. Draus, op. cit., s. 270–272. 
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Jerzego Wołka-Łaniewskiego (1949), Podręczny słowniczek polsko-angielski ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy w domu i na roli Henryka Słowikowskiego 

(1949). Stanisław Kościałkowski opracował w tym okresie 4 dzieła. Należał do 

nich szkic biograficzny O. Maksymilian Ryłło (Bejrut 1946), poświęcony jezuicie 

polskiemu pracującemu w Libanie, założycielowi Uniwersytetu św. Józefa 

Bejrucie (tzw. Uniwersytetu Francuskiego). Charakter poradnikowy miał Mały 

przewodnik po Bejrucie (Jerozolima 1946). Kolejna praca nosiła tytuł Historia, 

historiografia, historyka. Wykład wstępny, wygłoszony na otwarciu Studium 

Polonistycznego w Bejrucie (Bejrut 1948). Autor powrócił do tego tekstu kilka 

lat później w Wielkiej Brytanii. Znacznie go rozbudował i wydał jako książkę pt. 

Historyka. Wstęp do studiów historycznych (Londyn 1954). Podjął w niej istotne 

zagadnienia z zakresu metodologii badań historycznych – heurystyki, krytyki 

źródeł, konstrukcji syntezy. Kościałkowski przeznaczył tę poszerzoną wersję 

swego dzieła dla studentów Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, rzecz ukazała 

się nakładem tej uczelni. 

Autor napisał w Libanie jeszcze jedną książkę – Polacy a Liban i Syria w 

toku dziejowym (Bejrut 1949). Nawiązał w niej – zwłaszcza w jej pierwszych 

rozdziałach – do tych kontaktów Rzeczypospolitej ze Wschodem, które 

przypomniał już wcześniej w rozprawie L’Iran et la Pologne à travers les 

siècles. W porównaniu z publikacją teherańską położył większy nacisk na 

zjawiska i wydarzenia z XIX i początku XX wieku. Dlatego bohaterami jego 

książki byli nie tylko podróżnicy, misjonarze i pielgrzymi, ale również Polacy 

służący w XIX w. w armii tureckiej i przebywający w związku z tym w krajach 

Bliskiego Wschodu. Podobnie wiele miejsca poświęcił polskim pisarzom i 

artystom odbywającym wówczas podróże po tym regionie świata. Autor ujął 

zarazem dokładnie kontakty polityczne między odrodzonym państwem polskim a 

krajami Bliskiego Wschodu w okresie międzywojennym oraz w latach 

zakończonej niedawno wojny. Wzbogaca tę monografię wykaz Polaków i osób o 

polskich nazwiskach, ochrzczonych lub zmarłych w Bejrucie. Wykaz 

sporządzono na podstawie ksiąg kościelnych w parafii OO. Kapucynów pod 

wezwaniem św. Ludwika w Bejrucie. Zamykają książkę indeksy nazw 

osobowych i geograficznych. Złożono ją na Kursie Drukarskim zorganizowanym 

przy Instytucie Polskim w Bejrucie. Powyższa publikacja, sygnowana przez 

Instytut Polski, świadczyła niezbicie o postępie, jaki dokonał się w ciągu kilku lat 

w polskim ruchu wydawniczym na obczyźnie. Dowodziła tego zawartość 

merytoryczna książki, jej solidne opracowanie redakcyjne i wykonanie 

techniczne. 

Swoistym zamknięciem działalności Instytutu Polskiego w Bejrucie oraz 

przedsięwzięć naukowych Kościałkowskiego podejmowanych na Wschodzie 

było dwutomowe opracowanie zbiorowe pn. Teka Bejrucka (Bejrut 1949). Część 

I (zeszyt A) zawierała ogólne prace z zakresu socjologii i ekonomii oraz 

rozprawy poświęcone gospodarce i kulturze krajów Wschodu (np. Zygmunt 
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Borelowski, Podstawy teorii Adama Smith’a w świetle teorii Leona 

Petrażyckiego, Władysław Błotnicki, Beduini południowej Palestyny, Edward 

Romański, Podstawowe zagadnienia gospodarki wodnej i erozji gleby w 

Libanie). Inny charakter miała część II – zeszyt B. Dzięki inicjatywie 

Kościałkowskiego zamieszczono w tym zeszycie 5 odrębnych zestawień 

bibliograficznych, utrwalających polski dorobek edytorski uzyskany w czasie 

wojny i w pierwszych latach po jej zakończeniu w Iranie, Iraku, Libanie, Indiach 

oraz w Afryce. Autorami tych opracowań dokumentacyjnych byli Stanisław 

Kościałkowski, Melania Gołaszewska, Roman Zdzieński, Maria Łagowska, 

Władysław Błotnicki, Jakub Hoffman
26

. Ich opracowania, stanowiące 

kontynuację prac rozpoczętych jeszcze w Teheranie, miały charakter pionierski. 

Prócz setek opisów bibliograficznych zawierały cenne uwagi na temat charakteru 

niektórych rejestrowanych druków. Zeszyt B Teki Bejruckiej stał się ważnym 

źródłem dla dzieł bibliograficznych powstających w Bibliotece Polskiej w 

Londynie, a także dla bibliografii Polonica zagraniczne, wydawanej przez 

Bibliotekę Narodową w Warszawie. Na wschodnich drogach wojennej i 

powojennej tułaczki powstały dzieła naukowe wzbogacające do dziś kulturę 

narodową. 

Dnia 27 lipca 1950 r., na pokładzie brytyjskiego statku „Providence”, 

prof. S. Kościałkowski wraz z małżonką, która przeżyła zesłanie w ZSRR, 

wyruszył w podróż z Libanu do Wielkiej Brytanii. Zamknął się pewien okres 

jego działalności, rozpoczętej dokładnie 9 lat wcześniej, gdy w sowieckim obozie 

koncentracyjnym Sośwa zbierał materiały do słownika homonimów, a pomagali 

mu w tym współwięźniowie, czyniąc odpowiednie adnotacje ułomkami ołówków 

na kawałkach kory brzozowej. 

                                                      
26

  Zob. Teka Bejrucka, Zeszyt B, Bejrut 1949. S. Kościałkowski, M. Gołaszewska, R. 

Zdzieński, Polonica bibliograficzne irańskie z roku 1945 tudzież uzupełnienia do lat 

1942–1944 (s.1–22, 187–189); S. Kościałkowski, M. Łagowska, Polonica 

bibliograficzne libańskie z lat 1942–1949 (s. 23–110); H. Słowikowski, Polonica 

bibliograficzne irackie z lat 1940–1946 (s.111–144); W. Błotnicki, Polonica 

bibliograficzne indyjskie z lat 1942–1948 (s.145–172); Polonica bibliograficzne 

afrykańskie z lat 1943–1949, (s. 173–186).  
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Magdalena Górka 

 

 

MORALNE WYCHOWANIE W DUCHU POLSKOŚCI POZA 

POLSKĄ – ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ ALEKSANDRY PODHORECKIEJ 

 

 

Aleksandra Podhorodecka, z domu Giertych urodziła się w Warszawie  

dnia  11 czerwca 1939 roku. Ojciec Jędrzej – pisarz i działacz polityczny, oficer 

Marynarki Wojennej,  niebawem po wybuchu wojny został zabrany do niewoli w 

Zatoce Gdańskiej. Matka – Maria z rodziny Łuczkiewiczów, została w 

Warszawie przez całe sześć lat wojny wraz z czwórką małych dzieci i bez 

jakichkolwiek środków do życia. Podczas Powstania  Warszawskiego cała 

rodzina ukrywała się w piwnicy: z początku żyliśmy jak myszy pod miotłą. Nikt o 

naszym istnieniu nie wiedział, a w okolicy panowała cisza i głucha pustka. Mama 

gotowała w nocy, w nocy też wychodziła po wodę do pompy. Stara pompa 

skrzypiała i piszczała, a myśmy klęczeli w piwnicy i modlili się, żeby tego hałasu 

nikt nie usłyszał. Śniadanie było zawsze gorące, obiad ciepły ale kolacja zupełnie 

zimna. Opowiadano nam bajki, czytano książki i hamowano każdy głośniejszy 

wybryk
1
.  Ojciec Jędrzej wojnę spędził w obozach jenieckich, z których to 

regularnie uciekał. Oswobodzony przez Amerykanów dotarł do Anglii, aby w 

1945 roku na podstawie sfałszowanych dokumentów powrócić do Polski, zabrać 

rodzinę i  przez zieloną granicę skutecznie uciec z kraju. Aleksandra Giertych 

przyjechała do Anglii w maju 1946 roku
2
 i od samego początku osiedliła się w 

północnym Londynie.  

Przywieziono mnie do Anglii jako siedmioletnie dziecko. Nie pytano się 

mnie czy chcę opuścić  Polskę – miałam potem przez długie lata, w sumie 

całkiem nieuzasadniony, żal do rodziców, że podjęli za mnie taką decyzję. 

Dopiero dużo później zrozumiałam, że nie mogli postapić inaczej 
3
. 

 

                                                      

1
 Aleksandra Podhorodecka, Wspomnienie, praca wyróżniona na konkursie autorskim 

„Tygodnia Polskiego” w grupie autorów poniżej lat 30, „Tydzień Polski”, Londyn, 1965, 

nr 23 (133), s.5.; Laureaci Konkursu Autorskiego, „Tydzień Polski”, Londyn, 1965, nr 17 

(179), s. 6-7. 
2
 Aleksandra Podhorodecka, Polakom spragnionym Boga i Ojczyzny, Historia Kościoła i 

Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Devonii, Londyn, 2009, s. 

198. 
3
 Aleksandra Podhorodecka, Promocja języka polskiego w świecie, prelekcja wygłoszona 

podczas konferencji naukowej  Promocja języka i kultury polskiej w świecie, Kazimierz 

Dolny nad Wisłą, 4-7 XII 1997, s.1., [w:] archiwum prywatne autorki. 
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Fot.6. Portret jedenastoletniej Aleksandry Podhorodeckiej (po prawej) 

wraz z siostrą, wykonany przez Anielę (Lelę) Pawlikowską, pamiątka rodzinna 

znajdująca się w domu Państwa Podhorodeckich w Londynie. Fot. Magdalena 

Górka. 

Ciężka sytuacja w jakiej znaleźli się Polacy rozsiani po całym świecie w 

momencie zakończenia wojny nie była łatwa. Konferencja w Jałcie zamknęła 

przed większością powrót do Ojczyzny, za której wolność walczyli  mężnie na 

różnych frontach wojennych. Będąc świadomi, że okrutny i niesprawiedliwy los 

skazał ich na dalsze lata tułaczki i uchodźctwa politycznego mieli jednak 

nadzieję, iż sytuacja ta nie potrwa długo. Żyli nadzieją, iż kolejny kataklizm 

zburzy istniejący układ polityczny i pozwoli im powrócić do kraju, gdzie będą 

mogli uczestniczyć w odbudowie państwa,  tak bardzo zniszczonego przez 

wojnę. Los zarządził jednak – w wielu przypadkach – zupełnie inaczej. Czas 

biegł swoim rytmem a w Polsce niewiele zmieniało się na lepsze. Należało 

zacząć troszczyć się o warunki materialne i oswoić z myślą „dłuższego” pobytu 

na Wyspach. Nie była to sprawa prosta, w najtrudniejszej sytuacji znaleźli się 

ludzie wykształceni: o każdą pracę starało się wielu chętnych – demobilizacja 

wojska angielskiego zasiliła ogromnie rynek pracy i Polakom przypadły w 

udziale najgorsze, najczarniejsze zajęcia. Do ogromnej tęsknoty za Ojczyzną i 

ciężkich warunków materialnych dochodziło upokorzenie w pracy. Adwokatom, 

dziennikarzom, politykom nie łatwo było chwycić za łopatę w kopalni czy zmywak 

w restauracji Lyonsa. A do tego właśnie zmuszała ich sytuacja życiowa
4
.  

Aleksandra do dnia dzisiejszego pamięta tragiczną sytuację swojego ojca 

– dziennikarza i przedwojennego attache konsularnego, któremu angielski 

pracodawca odmówił pracy – nocnego mycia autobusów – tylko dlatego, iż była 

dla niego „zbyt dobra”, wobec czego zaproponował ją bezrobotnemu Anglikowi. 

Gorzkie to były słowa. Przez długie powojenne lata ojciec wykonywał 

najrozmaitsze prace: zmywał naczynia w restauracji, piekł chleb na nocnej 

zmianie w piekarni, szył teczki, zanim został przyjęty do zawodu 

nauczycielskiego, w którym pozostał do emerytury. Ciężkie to były lata
5
. 

Państwo Giertychowie tak kształtowali postawy swoich dzieci, iż 

dorastały one w przekonaniu iż, Polska to jest wspaniała i szlachetna rzecz. 

Sponiewierana przez los, zniszczona przez wojnę, rujnowana przez komunizm ale 

szlachetna i wspaniała. Pielęgnowanie języka polskiego i polskiej kultury było 

                                                      
4
 Aleksandra Podhorodecka, Czy wystarczy przekazać język?, notatki autorki 

przygotowane do wystąpienia podczas pierwszego Forum Oświaty Polonijnej 

organizowanego w Pułtusku w 1995 roku, s.1. [w:] archiwum prywatne autorki. 
5
 Aleksandra Podhorodecka, Promocja języka w świecie, prelekcja wygłoszona podczas 

konferencji naukowej  Promocja języka i kultury polskiej w świecie, Kazimierz Dolny 

nad Wisłą, 4-7 XII 1997, s.2., [w:] archiwum prywatne autorki. 



490 

 

naszym obowiązkiem ideowym i politycznym. Mieliśmy dbać o dobre imię Polski, 

bronić jej spraw, mówić światu o jej losie. Mieliśmy być jej ambasadorami na 

codzień i w każdym środowisku: w szkole, na studiach, w pracy
6
. Wychowywali, 

dając im gruntowne zasady moralne, właściwą hierarchię wartości i miłość
7
. 

Aleksandra ukończyła szkołę Notre Dame w Londynie i anglistykę na 

Keele University
8
 w środkowej Anglii. Już w latach studenckich ujawnił się jej 

talent pisarski, to właśnie z tego okresu pochodzi jeden z pierwszych 

opublikowanych wierszy Aleksandry Giertych Eyes, który ukazał się w gazetce 

studenckiej „Cum grano nine” w języku angielskim
9
.   

W 1962 roku wyszła za mąż za Zygmunta Podhorodeckiego, który w 

1940 roku przeszedł Syberię i spęził pięć lat w Afryce zanim przyjechał do 

Anglii. Obecnie są szczęśliwymi rodzicami pięciorga dzieci jak i również 

dziadkami 10 wnuków. Obrała swój nauczycielski zawód  by z ogromną pasją, 

zaangażowaniem i poświęceniem uczyć młodzież w szkołach angielskich i 

polskich. W latach 1970-2000 pracowała w Szkole Przedmiotów Ojczystych w 

parafii na Devonii przy Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, przygotowując 

najpierw młodzież do egzaminów OL a następnie, przez ponad 20 lat, do dużej 

matury. Założeniem tych szkół od samego początku było, iż nie mają być one 

wyłącznie szkołami języka polskiego. Miały spełniać zadanie dużo głębsze: dać 

dzieciom poczucie przynależności do narodu polskiego, ukazując zarówno jego 

historię, wielkie bogactwo literackie i kulturalne, jak i tradycję oraz kulturę.  

Aleksandra Podhorodecka działa społecznie w wielu polskich 

organizacjach, między innymi w redakcji „Gazety Niedzielnej”, Instytucie 

Polskim Akcji Katolickiej, Radzie Parafialnej i  ,,Związku Dziennikarzy”.  

 Członkiem Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej
10

 została w 1971 roku, 

pełniąc początkowo rolę sekretarza, następnie wiceprezesa a od 30 czerwca 

                                                      
6
 Tamże, s.7. 

7
 Aleksandra Podhorodecka, Saga rodziny Giertychów, „Dziennik Polski”, Londyn, 07 

VII 1999, s. 6. Artykuł poświęcony promocji książki Barbary O’Driscoll pt. „Zmów  

tylko Zdrowaśkę” („Just say Hail Mary”), która odbyła się w Sali Malinowej POSK-u 

dnia 12 czerwca 1999r; Aleksandra Podhorodecka, Po prostu zmów  zdrowaśkę, „Gazeta 

Niedzielna”, Londyn,  1999, nr 29/2659, s. 4. 
8
 Aleksandra Podhorodecka, Eksperymentalny uniwersytet, „Dziennik Polski i Dziennik 

Żołnierza”, Londyn, 1967, nr 3, s. 3. 
9
 Aleksandra Podhorodecka, Eyes, [w:], pismo uniwersyteckie „Cum grano nine”, Keele 

University, 1957, s.7. 
10

 Polska Macierz Szkolna – jej powstanie zainicjował inż. Józef Świątkowski, który 28 

kwietnia 1905 roku zwołał w Warszawie pierwszą naradę w tej sprawie. Doprowadziła 

ona do zorganizowania w dniu 16 czerwca tegoż roku Zgromadzenia Przygotowawczego, 

które wybrało tymczasowy Zarząd, powierzając mu opracowanie statutu Stowarzyszenia 

w myśl opinii wyrażonych na zebraniu. Początkowo prace te prowadzone były częściowo 

konspiracyjnie, ale po manifeście konstytucyjnym z 30- go października 1905 r., 
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1999
11

 do dnia dzisiejszego sprawując funcję Prezesa tejże organizacji. Również 

od roku 1971 zaczęła redagować dwa pisma młodzieżowe „Dziatwa” i  „Razem 

Młodzi Przyjaciele”, w których to funkcję redaktora pełniła ponad 30 lat. 

Pisemko ukazywało się regularnie, gdyż nigdy nie było samowystarczalne, lecz 

zawsze subsydiowane przez PMS i w związku z powyższym nie musiało się 

borykać z trudnościami finansowymi na jakie napotykały inne polskie 

czasopisma. Miało to również tę ogromną zaletę iż redaktorzy nigdy nie byli w 

swojej pracy skrępowani a cena pisma nie była wygórowana, ale dostosowana do 

możliwości przeciętnego Polaka
12

. Aleksandra Podhorodecka świadoma 

ogromnej roli, jaką odgrywa prasa - między innymi w tak ważnym na obczyźnie 

utrzymaniu języka i kształtowaniu świadomości narodowej – podejmowała ten 

wątek wielokrotnie, zawsze reprezentując działalność wydawniczą Polskiej 

Macierzy Szkolnej
13

. Redagowała i przygotwywała do druku także „Poradnik 

Nauczycielski” i „Biuletyn”, wydawane również przez PMS. Podkreślić należy, 

iż równocześnie z bardzo aktywną działalnością redakcyjną w tym samym czasie 

wychowywała piątkę małych dzieci. 

Poza działalnoscią pisarsko – wydawniczą dla Polskiej Macierzy Szkolnej pisała 

bardzo dużo do prasy emigracyjnej, głównie „Dziennika Polskiego i Dziennika 

Żołnierza” oraz do „Gazety Niedzielnej”. Przedstawione przez autorkę artykułu 

tytuły zostały wybrane przypadkowo a  ich głównym celem jest ukazanie 

szerokiego wachlarza tematycznego. Bardzo często motywem przewodnim 

tekstów Pani Aleksandry Podhorodeckiej były relacje z wydarzeń oświatowych. 

Duży procent stanowiły także artykuły traktujące o sprawach młodzieży: Czego 

żadamy od młodego pokolenia?
14

, Konflikt czy zjednoczenie?
15

- praca na temat 

współistnienia pokoleń emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, nagrodzona 

biletami autokarowymi do Polski. W tekstach Aleksandry Podhorodeckiej 

                                                                                                                                    
korzystając z możliwości prawnych, Zarząd poinformował liczne wydawnictwa o 

istnieniu Polskiej Macierzy Szkolnej.  

Więcej [w:] Tadeusz Radzik, Polska Macierz Szkolna Zagranicą 1953-1993, Lublin 

1995; Aleksandra Podhorodecka, W służbie oświacie, Londyn 2003. 
11

 Aleksandra Podhorodecka, Zmiany w Zarządzie Głównym PMS, „Dziennik Polski i 

Dziennik Żołnierza”, Londyn, 1999,  nr 169, s. 6. 
12

 Alesandra Podhorodecka, Czasopisma młodzieżowe w Wielkiej Brytanii, wystąpienie z 

dnia 14 maja 1985 roku podczas sympozjum organizowanego przez Instytut Badań nad 

Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, temat: 

Polonijne środki społecznego przekazu a tożsamość etniczna i życie religijne Polonii, 

rękopis autorki, s. 6. 
13

 Aleksandra Podhorodecka, Rola polonijnej prasy oświatowej, „Głos Nauczyciela”, 

2002, nr 3, s. 58-59. 
14

 Aleksandra Podhorodecka, Czego żądamy od młodego pokolenia?, „Dziennik Polski i 

Dziennik Żołnierza”, Londyn, 1974, nr 126, s. 3. 
15

 Aleksandra Podhorodecka, Konflikt czy zjednoczenie?, „LUK Magazyn Emigracji 

Polskiej”, Londyn, 1996, nr  12, s. 7-8. 
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widoczne jest bardzo mocne przywiązanie do kultury i tradycji katolickiej. Jako 

przykład może posłużyć artykuł zatytułowany Jaki prezent dałem Jezusowi na 

gwiazkę
16

, w którym autorka przedstawiając zwyczaje bożonarodzeniowe, jakie 

obchodzono w jej domu rodzinnym zwraca szczególną uwagę na przygotowanie 

nie tylko materialnych prezentów, ale przede wszystkim czystych serc i sumień, 

gdyż to właśnie - jak pisze -  powinno być istotą tych świąt: warto się nawet 

teraz zastanowić, co moglibyśmy z siebie dać, jakiej pozbyć się wady, jakiej 

nabyć cechy chrześcijańskiej, jak okazać ludziom pomoc.
17

 

Wielką pasją Pani Aleksandry Podhorodeckiej zawsze były i są pdróże, stała się 

organizatotem wielu wyjazdów i wycieczek, pisząc z nich później artykuły, takie 

jak chociażby Miasto kontrastów
18

, Z Devonii do Lourdes
19

, Statkiem po Nilu
20

 

czy Śladami św. Pawła... i coś więcej!
21

. 

Często w swoich tekstach podejmowała istotne tematy moralne,  żywe  i aktualne 

również dziś:  artykuły traktujace o aborcji – pierwszy z roku 1967 - Czy 

zabijanie nienarodzonych dzieci będzie w Anglii legalne?
22

, Czy nie pora zmienić 

ustawę?
23

 oraz Jeszcze o aborcji
24

; poruszające problematykę małżeństwa i 

macierzyństwa: Zagadnienia wychowawcze
25

 oraz Kariera czy macieżyństwo?
26

 

a także tekst: Wychowanie do życia zaczynać w szkole
27

 traktujący o potrzebie 

przygotowywania młodych ludzi do życia w małżeństwie i rodzinie już w latach 

szkolnych. 

W kręgu jej bliskich zainteresowań leżał również teatr. Obecna na wielu 

przedstawieniach bardzo często recenzowała je potem na łamach czasopism, 

                                                      
16

 Aleksandra Podhorodecka, Jaki prezent dałem Jezusowi na gwiazdkę, „Gazeta 

Niedzielna”, Londyn, 1974, nr 1/1327, s.2.  
17

 Tamże. 
18

 Aleksandra Podhorodecka, Miasto kontrastów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 

Londyn ,1966, nr 171, s. 3.  
19

 Aeksandra Podhorodecka, Z Devonii do Lourdes, „Dziennik Polski i Dziennik 

Żołnierza”, Londyn, 1996, nr 121, s. 5. 
20

 Aleksandra Podhorodecka, Statkiem po Nilu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 

Londyn, 1999, nr 267,  s. 6. 
21

 Aleksandra Podhrodecka, Śladami św. Pawła... i coś więcej, „Dziennik Polski i 

Dziennik Żołnierza”, Londyn, 2001, nr 271, s. 6. 
22

 Aleksandra Podhorodecka, Czy zabijanie nienarodzonych dzieci będzie w Anglii 

legalne?, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 1967, rękopis autorki. 
23

 Aleksandra Podhorodecka, Czy nie pora zmienić ustawę?„Tydzień Polski”, Londyn, 

1974, nr 4(22), s. 8. 
24

 Aleksandra Podhorodecka, Jeszcze o aborcji, „Dziennik Polski”, Londyn, 1975, 

rękopis autorki. 
25

 Aleksandra Podhorodecka, Zagadnienia wychowawcze, „Lud”, 17 XII 1968, s. 2. 
26

 Aleksandra Podhorodecka, Kariera czy macieżyństwo?, „Lud”, 23 X 1973, s. 6. 
27

 Aleksandra Podhorodecka, Wychowanie do życia zaczynać w szkole, „Gazeta 

Niedzielna”, Londyn, 1996, nr 26/2500, s. 1. 
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pisząc również o jego problemach i działalności: Taniec Sławomira Mrożka
28

, 

Dalsze plany teatralne
29

, Nowe Szaty Cesarza
30

. 

Edukacja i szkolnictwo zdecydowanie było jednak najczęściej poruszanym 

tematem, gdyż Pani Podhorodecka pracując w Zarządzie PMS wielokrotnie 

odwiedzała sobotnie szkoły, jeździła na zjazdy, konferencje i  sympozja, 

zarówno krajowe, jak i zagraniczne.  Pomagała także przy organizacji 

konkursów, konferencji i Walnych Zjazdów. W obrębie tematyki oświatowej 

powstało wiele ciekawych tekstów, z których pochodzą między innymi takie jak: 

Krytycznie o szkolnictwie
31

, Przyszłość Polskich Szkół Sobotnich
32

, Przyszłość 

emigracyjnej oświaty
33

, Konferencja Młodzieżowa na SSEES
34

, Czego 

wymagamy od szkolnictwa?
35

. Bardzo dobrze były jej znane również problemy 

szkolnictwa angielskiego: O angielskim szkolnictwie
36

 oraz Kiedy nastąpi 

normalizacja w angielskim szkolnictwie?
37

 

Rodzina to kolejny wątek, który bardzo często podejmuje w swoich rozmowach i 

artykułach prasowych, twierdząc iż każda rodzina jest podstawową komórką 

społeczeństwa i od jej równowagi psychicznej i zdrowego trzonu moralnego 

zależy oblicze całego narodu
38

. W dniach 1-3 października 1999 roku, 

uczestnicząc w konferencji naukowej „Sytuacja Rodzin Polskich Poza Krajem”, 

która odbyła się w Księżówce w Zakopanym zorganizowanej przez Instytut 

Polskiej Akcji Katolickiej oraz Fedreację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w 
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35

 Aleksandra Podhorodecka, Czego wymagamy od szkolnictwa, „Tydzień Polski”, 

Londyn, 1970, 48(284), s. 8. 
36

 Aleksandra Podhorodecka, O angielskim szkolnictwie, „Dziennik Polski i Dziennik  

Żołnierza”, Londyn, 1991, nr 23, s. 4.  
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„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 1991, nr 281, s. 5. 
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swojej relacji  O polskiej rodzinie za granicą
39

 napisała: z wielkim wzruszeniem 

słuchaliśmy ludzi ze Wschodu, którzy, w ciężkich warunkach i przez długie lata 

odcięci od kontaktów z Ojczyzną, przechowywali nie tylko wiarę, ale i język 

ojczysty. Ich śpiewna mowa była ujmująca, a poziom znajomości języka 

imponujący
40

. 

Język ojczysty to kolejny, bardzo istotny element, którym żywo interesowała się 

Prezes PMS. Piękno ojczystej mowy było zawsze bliskie jej sercu. Wielokrotnie, 

na przykładzie swojej rodziny, podkreślała ogromną rolę zachowania języka 

ojczystego. Jak sama później napisała przyczyny te były raczej natury 

uczuciowej. Jest jeszcze jeden czynnik, bardzo praktyczny, dla którego nie 

zaniedbaliśmy języka polskiego. Dzieci nasze – mimo różnych problemów 

stworzonych przez pewne wyobcowanie ze środowiska angielskiego, są w 

wyjątkowo szczęśliwej sytuacji. Mają szansę poznania drugiej kultury, drugiego 

języka, drugiego świata
41

. 

Aleksandra Podhorodecka jest autorką kilku książek: Tajemniczy 

dywanik, Polakom spragnionym Boga i Ojczyzny. Historia Parafii i Kościoła pw. 

Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza, W służbie oświacie. 50 lat 

Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Ostatnie dziesięciolecie. Historia Polskiej 

Macierzy Szkolnej 2003-2013. 

Odznaczona i uhonorowana wieloma odznaczeniami: 

3 maja 1990 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta 

Ryszarda Kaczorowskiego. 

6 stycznia 1995 Złotym Krzyżem Polskiej Misji Katolickiej nadanym 

przez księdza Stanisława Świerczyńskiego. 

7 maja 2003 Srebrnym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

nadanym przez Pana Andrezeja Stelmachowskiego. 

11 lutego 2003 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej nr 83797. 

W roku 2010 odznaczona Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska” nadanym przez Prezesa Organizacji Pana Longina Komołowskiego. 

20 kwietnia 2011 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi nadanym 

przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

29 grudnia 2013 Member of the British Empire nadany przez królową 

Elżbietę II. 

1 października 2013 otrzymuje „Bene Merito” nr 331/2013 nadany przez 

Ministra Radosława Sikorskiego z Ministerstwa spraw Zagranicznych. 
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12 listopada 2013 zostaje uhonorowana medalem pamiątkowym 

nadanym przez Macierz Polską w Republice Czeskiej. 

             

Postać nietuzinkowa i wyjątkowa. Znakomitym podsumowaniem 

stawiającym postawę i dokonania Aleksandry Podhorodeckiej w odpowiedniej 

optyce, są jakże aktualne w jej życiu słowa Władysława Donigiewicza
42

 , który 

wzywał polską społeczność na emigracji, aby dźwignęła się na odpowiednie 

wyżyny uczucia, myśli twórczej i świadomości obowiązku, by składając daninę w 

postaci udziału w tej żmudnej i często niewdzięcznej pracy, dała dowód troski o 

losy przyszłych pokoleń
43

. 
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Moralne wychowanie w duchu Polskości poza Polską - życie i działalność 
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Streszczenie: 

 

Artykuł jest poświęcony postaci Aleksandry Podhorodeckiej uhonorowanej przez 

królową Elżbietę II tytułem British Empire za działalność na rzecz edukacji, 

wieloletniego prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej.  Celem jego jest również 

pokazanie, iż żyjąc na obczyźnie można w pełni zachować swój ojczysty język, 

kulturę i wartości moralne, będąc jednocześnie pełnowartościowym członkiem 

brytyjskiej społeczności. 
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Summary: 

 

The article is dedicated to Alexandra Podhorodecka, awarded by Queen 

Elizabeth II British Empire for her commitment and dedication to education, a 

long-time chairman of The Polish Educational Society. The purpose of this essay 

is also to show that despite of living in a foreign country the native language, 

culture and moral values can be fully preserve, while being a full-fledged 

member of the British community.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławomir Zych 

Bartosz Walicki 

 

 

KS. KAZIMIERZ KWAŚNY, REKTOR POLSKIEJ MISJI 

KATOLICKIEJ WE FRANCJI (1900–1987) 

 PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII 

 

 

Niedocenianą kartą z dziejów Kościoła w Polsce i aktywności jego 

duszpasterzy jest działalność polonijna. Już od końca XIX stulecia kapłani polscy 

podejmowali pracę wśród Polaków, którzy w poszukiwaniu chleba i lepszego 

życia wyjeżdżali za granicę. Dotyczyło to zarówno obu Ameryk, jak i krajów 

kontynentu europejskiego. Nigdy nie zabrakło chętnych kapłanów, którzy 

odpowiadali na apele władzy kościelnej, by roztaczali opiekę duchową nad 

polskimi wychodźcami. W długim szeregu tych duszpasterzy uwagę zwraca 

postać ks. Kazimierza Kwaśnego, długoletniego rektora Polskiej Misji 

Katolickiej we Francji. 

Ks. Kazimierz Kwaśny przyszedł na świat w dniu 16 stycznia 1900 r. 

Jego rodzinną miejscowością była Dukla. Po ukończeniu edukacji na poziomie 

podstawowym, w roku 1910 wstąpił do gimnazjum w Jaśle. Naukę w tej szkole 

ukończył w roku 1918
44

. Zaznaczyć warto, że w ostatnim okresie nauki, jako 

uczeń ósmej klasy, ochotniczo zaciągnął się do Wojska Polskiego. Przez 

                                                      
44

  Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [dalej: AAPrz], Akta Personalne Kapłanów 

[dalej: APK]. Tabele Służbowe, Tabela służbowa ks. Kazimierza Kwaśnego. 
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nauczycieli oceniany był jako uzdolniony. Egzamin dojrzałości złożył pomyślnie 

w dniu 8 listopada 1918 r.
45

. 

Jesienią 1919 r. Kazimierz Kwaśny wstąpił do Seminarium Duchownego 

w Przemyślu. Tam przez cztery lata trwało jego przygotowanie do kapłaństwa
46

. 

Jak podkreślali świadkowie życia przyszłego rektora Polskiej Misji Katolickiej 

we Francji, wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości na trwałe 

ukształtowały jego życie. Owocem tego była wielka miłość do Ojczyzny i narodu 

polskiego. Podobnie ważny był też wzór kapłaństwa ukazywany przez uznanego 

za świętego, ówczesnego biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara
47

. 

Uwieńczeniem formacji duchowej młodzieńca było przyjęcie święceń wyższych. 

W dniu 19 maja 1923 r. przyjął subdiakonat, a następnego dnia diakonat. Do 

święceń prezbiteratu przystąpił razem z 19 kolegami kursowymi w dniu 27 maja 

1923 r.
48

 

Kapłan nie pozostawał obojętny na potrzeby Kościoła powszechnego i 

lokalnego. Przykładowo w roku 1924 wsparł Bratnią Pomoc alumnów 

Seminarium Duchownego w Przemyślu datkiem stanowiącym pięć stypendiów 

mszalnych
49

. Całe życie dbał o swoją stałą formację duchową. Należał m.in. do 

Związku Mszalnego. Msze św., do odprawiania których był zobligowany, 

celebrował m.in. w latach: 1924 i 1926
50

. W uznaniu zasług na polu 

duszpasterskim władza duchowna wyróżniła duklanina w późniejszym czasie 

godnością pronotariusza apostolskiego. Stało się to w 40. rocznicę jego 

kapłaństwa, w roku 1963. Tytuł przyznał mu papież Jan XXIII
51

. Władze 

francuskie uhonorowały go z kolei odznaczeniem Ordre de la Santé Publique
52

. 

Jako neoprezbiter ks. Kazimierz Kwaśny podjął z dniem 1 sierpnia 1923 

r. posługę duszpasterską w parafii pw. Trójcy Świętej w Czudcu, w dekanacie 

strzyżowskim. Zastąpił tam ks. Józefa Lecha, skierowanego jako wikariusz ad 

personam do Łowiec
53

. W Czudcu posługiwał jako wikariusz przy proboszczu 

ks. Błażeju Stopie. Była to dość duża parafia, licząca 6.540 wiernych z Babicy, 
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Czudca, Nowej Wsi Czudeckiej, Piekarówki, Przedmieścia Czudeckiego, 

Wyżnego i części Zaborowa. Celebry miały miejsce w murowanym kościele pw. 

Trójcy Świętej z roku 1748
54

.  

Później młody kapłan trafił na wikariat w parafii pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy, w dekanacie rudnickim. Na 

stanowisku tym pracował bardzo krótko, gdyż zaledwie od 1 sierpnia do 17 

sierpnia 1925 r.
55

 Wspomagał tam proboszcza ks. Ignacego Pyzika 

duszpasterzującego wśród 6.000 parafian z Jastkowic, Kłyżowa, Kuziorów, 

Moskali, Paleni, Pysznicy, Rudy Jastkowickiej i Studzieniec. Ośrodkiem kultu 

była tam wówczas tymczasowa kaplica zastępująca zniszczony podczas I wojny 

światowej kościół
56

. 

Następnie władza duchowna skierowała ks. Kazimierza Kwaśnego do 

nowo utworzonej ekspozytury pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach
57

. 

Powierzono mu tam stanowisko ekspozyta
58

. Kapłan szafował sakramenty i 

głosił słowo Boże w murowanej świątyni poświęconej pod wezwaniem 

Przemienienia Pańskiego. Objął swoją troską 2.230 wiernych. Zamieszkiwali 

oni: Jastkowice z Kuziorami, Moskalami i Paleniami oraz Rudę Jastkowicką
59

. 

Na tej placówce duchowny musiał zmierzyć się z nasiloną agitacją Świadków 

Jehowy. Wielce przydatny okazał się wówczas jego talent kaznodziejski, który 

jeszcze po latach był wspominany przez wiernych
60

. 

Po niecałym roku zarządzania ekspozyturą w Jastkowicach duklanin 

ponownie podjął obowiązki wikariuszowskie. Tym razem przeniósł się na własną 

prośbę do Przeworska; jego miejsce w Jastkowicach zajął natomiast 

dotychczasowy wikariusz przeworski ks. Edward Saletnik
61

. Ks. Kazimierz 

Kwaśny duszpasterzował tam od 26 czerwca 1926 r. do 1 lipca 1930 r. W 

międzyczasie, w dniach 30 kwietnia i 1 maja 1930 r. zdał pomyślnie egzamin 

konkursowy na proboszcza
62

. Parafia pw. Ducha Świętego w Przeworsku była 

wymagającą placówką duszpasterską. Proboszcz, a zarazem wicedziekan 

przeworski, ks. Leon Gondelowski był kierownikiem duchowym 15.930 

wiernych. Drugim wikariuszem pozostawał ks. Jan Hajnar, zaś katechetami byli 
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ks. Antoni Gagatnicki i ks. Roman Harmata. Okręg parafialny tworzyło oprócz 

samego miasta kilkanaście wsi: Budy Przeworskie, Chałupki, Dębów, 

Gorliczyna, Grzęska, Maćkówka, Mirocin, Mokra Strona, Rozbórz, Studzian, 

Ujezna i Żurawiczki
63

. 

Na wikariacie przeworskim dojrzało w pełni powołanie ks. Kazimierza 

Kwaśnego do duszpasterzowania wśród Polonii. Najpierw poświęcił się pracy 

wśród wychodźców polskich w Antwerpii. Wyjechał tam z grupą polskich 

robotników w roku 1929
64

. Później duchowny zdecydował się na wyjazd do 

Francji. Wcześniej zwrócił się do biskupa przemyskiego Anatola Nowaka z 

prośbą o umożliwienie mu nauki języka francuskiego i skierowanie na placówkę, 

gdzie miałby odpowiednie ku temu warunki. W dniu 10 czerwca 1930 r. pisał: 

„Najprzewielebniejszy Księże Biskupie! Ponieważ zbliża się czas mego urlopu, 

zwracam się do Waszej Biskupiej Mości z prośbą, aby mnie Naj. Ks. Biskup 

umieścił do czasu mego wyjazdu do Francji w takiem miejscu, gdziebym mógł 

nauczyć się języka francuskiego. Może na tymczasowe zastępstwo gdzie? Może 

Wasza Biskupia Mość zezwoli mi na zamieszkanie w Seminarjum w Przemyślu, 

w ogóle, o ile to możliwe, tam, gdzieby był ktoś, ktoby mi mógł udzielić 

kilkunastu lekcji. Jestem gotów iść prosto z Przeworska tam, gdzie Wasza 

Biskupia Mość miejsce dla mnie obmyśli, aż do tego właśnie czasu, w którym 

mam wyjechać”
65

.  

W odpowiedzi na to rządca diecezji wyraził zgodę, aby duchowny 

opuścił Przeworsk i przez krótki okres przebywał na urlopie wypoczynkowym
66

. 

W dniu 26 czerwca 1930 r. skierował też pismo do prepozyta w Przeworsku, w 

którym przeczytać można m.in.: „Uwiadamiamy, że X. Kazimierza Kwaśnego, 

tamtejszego wikarego, przeznaczyliśmy do pracy duszpasterskiej wśród 

robotników polskich we Francji, a do czasu wyjazdu do Francji udzielamy mu 

urlopu. Na jego miejsce wnet przeznaczymy innego ks. wikarego”
67

. 

Jednocześnie podobne zawiadomienie zostało wysłanego do dziekana 
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przeworskiego w Urzejowicach
68

. Osobne pismo przekazane zostało do 

kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu
69

. 

Od dnia 1 sierpnia 1930 r.
70

 duchowny z Dukli podjął pracę 

duszpasterską wśród emigrantów polskich we Francji
71

. Cały czas pozostawał 

jednak kapłanem inkardynowanym do diecezji przemyskiej
72

. We Francji kapłan 

służył na placówce duszpasterskiej w Audun-le-Tiche
73

. Obejmowała ona 

kilkanaście miejscowości w trzech diecezjach: Nodkeil, Ottange, Bure, Aumetz, 

Russage, Redange, Crusnes, Villerupt, Cantenbonne, Thil, Hussigny, Blagny, 

Sedan, Nouzon, Ville, Revin, Charleville, Vouzières i Mouzon
74

. W jego 

pośmiertnym wspomnieniu podkreślano trudną sytuację materialną, w której 

przyszło mu żyć i pracować: „Nikt nie przygotował nowemu proboszczowi ani 

mieszkania, ani warunków życia. Długi czas dzielił stół z nowo przybyłymi 

emigrantami w kantynie robotniczej. To była jego szkoła życia emigracyjnego i 

dlatego tak był miłowany, gdyż zawsze był bliski ludziom”
75

. 

W Audun-le-Tiche ks. Kazimierz Kwaśny pozostał przez następne lata. 

Przez pewien czas nosił się wprawdzie z zamiarem opuszczenia tego miejsca i 

podjęcia pracy duszpasterskiej w Brazylii
76

. Ostatecznie pracował na 

dotychczasowej placówce aż do wkroczenia wojsk niemieckich do Francji 

podczas II wojny światowej. Warto odnotować, że kapłan wyjechał stamtąd jako 
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ostatni Polak, a i to stało się na wyraźne polecenie władz wojskowych. Razem z 

wiernymi osiadł wówczas w departamencie Vienne. Kiedy ks. Wojciech 

Rogaczewski zmarł w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, przyszłemu 

rektorowi Polskiej Misji Katolickiej powierzono obowiązki dziekana we Francji 

wschodniej. Do Audun-le-Tiche duchowny powrócił dopiero po zakończeniu 

okupacji niemieckiej
77

. 

W swoim świadectwie współzałożyciel Kongresu Polonii Francuskiej i 

jego długoletni prezes Józef Kudlikowski przekazał w grudniu 1987 r. o ks. 

Kazimierzu Kwaśnym: „Kiedy wiosną 1945 r, odwiedziłem go, aby pomógł mi 

w znalezieniu mieszkania dla nauczyciela polskiego p. Dymały, zastałem go w 

dużym budynku. Mieszkał tylko w jednym pokoju. Pod ścianą łóżko nakryte 

kocem, na środku stół, drewniana ławka. To był cały jego majątek. Resztę domu 

oddał nauczycielowi. Jeszcze teraz myślę jak mógł On zorganizować życie 

religijne w swoim ośrodku /…/. Znalazł przecież tylko 3 osoby, na których 

pomoc mógł liczyć i stary «złamany» rower”
78

. 

W roku 1947 ks. Kazimierz Kwaśny został zamianowany rektorem 

Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Aby decyzja ta zyskała moc prawną, 

prymas kard. August Hlond uzyskał stosowną zgodę biskupa przemyskiego 

Franciszka Bardy. W piśmie do tego hierarchy z dnia 8 września 1947 r. pisał: 

„Pozwalam sobie zwrócić się do Waszej Ekscelencji z uprzejmą prośbą o zgodę 

na zamianowanie ks. Kwaśnego, duszpasterza polskiego i dziekana w Alzacji, 

Rektorem Misji Polskiej w Paryżu i tym samym szefem duszpasterstwa 

polskiego we Francji. Dotychczasowy Rektor Misji ks. Franciszek Cegiełka
79

 ze 

Zgromadzenia OO. Pallotynów odszedł z tego arcyważnego stanowiska na 

własną prośbę, a wśród kapłanów zajętych obecnie we Francji ks. Kwaśny jest 

ogólnie uważany za najodpowiedniejszego kandydata na jego następcę. Cieszy 

się bowiem opinią wzorowego kapłana, odznacza się wielką gorliwością, ma dar 

słowa i powagę zarówno u księży, jak i uchodźców – a poza tym zna dokładnie 

stosunki francuskie i włada językiem francuskim. Pragnąłbym zamianować 

księdza Kwaśnego Rektorem na czas nieograniczony, czyli do odwołania, ale 

gotów jestem na żądanie Waszej Ekscelencji zobowiązać się, że po trzech latach 

wróci do diecezji, gdyby Wasza Ekscelencja go odwołał. Triennium jest okres 

najkrótszy, na który w tamtych warunkach warto powoływać Rektora”
80

. 

Z uwagi na pilny charakter powołania oraz ewentualną zwłokę 

spowodowaną komunikacją pocztową, prymas prosił biskupa przemyskiego o 
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odpowiedź telegraficzną. Bp Franciszek Barda przychylił się do przedstawionej 

prośby. Zgodził się też, aby funkcja Rektora Polskiej Misji Katolickiej została 

powierzona bezterminowo. Telegram o tej treści został wysłany w dniu 14 

października 1947 r.
81

 O tym, jak pilna była to sprawa, świadczy najlepiej 

kolejne pismo prymasowskie datowane na 20 października tegoż roku. W 

dokumencie tym kard. August Hlond pisał do rządcy diecezji przemyskiej: 

„Dziękuję serdecznie Waszej Ekscelencji za łaskawą zgodę w sprawie ks. 

Kwaśnego. Zamianowałem go już rektorem Misji Polskiej we Francji i jestem 

przekonany, że jest to wybór szczęśliwy, zwłaszcza na tle wypadków bieżącej 

chwili. Warunki polskiej pracy duszpasterskiej we Francji są obecnie trudniejsze 

niż kiedykolwiek, ale Najświętsza Maria Panna Wniebowzięta będzie wspierała 

działalność nowego rektora, który umie pracować i modlić się”
82

. 

Informacja o nominacji ks. Kazimierza Kwaśnego na rektora Polskiej 

Misji Katolickiej we Francji przekazana została w liście kard. Augusta Hlonda do 

kapłanów polskich pracujących w tym kraju, datowanym na 14 października 

1947 r.
83

 Osiem dni później pełniący obowiązki rektora ks. Czesław Wędzioch
84

 

zawiadomił o tym ks. Kazimierza Kwaśnego. Nie tylko złożył mu z tej okazji 

stosowne gratulacje, lecz także przejawił radość, że prymas uwzględnił jego 

propozycję przedstawioną pisemnie z Paryża i osobiście w Warszawie. 

Zaznaczył wszakże: „Stanowisko Rektora Misji oczywiście nie będzie w tej 

chwili łatwe, jak to dobrze Ksiądz Dziekan zdaje sobie z tego sprawę, ale z łaską 

Bożą i przy współpracy z księżmi wszystkie trudności będzie można pokonać. Ze 

swej strony zapewniam swe usługi i pomoc w każdym czasie”
85

. 

Oficjalne przedstawienie nowego rektora miało miejsce podczas Zjazdu 

Duchowieństwa Polskiego we Francji odbytego w Clamart pod Paryżem w dniu 

14 listopada 1947 r. Obecnych było tam około 50 kapłanów polskich. Wyrazy 

uznania ks. Kazimierzowi Kwaśnemu w imieniu zebranych przekazał wówczas 

ks. Czesław Wędzioch. Sam duklanin dał też wówczas dowód swojej pokory 

kapłańskiej, mówiąc: „/…/ odszedł wielki człowiek, Ksiądz Doktor Cegiełka ze 

stanowiska Rektora, a przyszedł na to miejsce mały człowiek”
86

. 
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Agendy Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej we Francji zostały 

przekazane ks. Kazimierzowi Kwaśnemu przez ks. Czesława Wędziocha w dniu 

21 listopada 1947. W tym czasie na terenie Misji posługę duszpasterską 

świadczyło 110 księży polskich, nie licząc duchownych z Polskiego Seminarium 

Duchownego w Paryżu i kapelanów Wojska Polskiego. Do polskich instytucji i 

zakładów kościelnych we Francji zaliczano wówczas: wspomniane wyżej 

seminarium, Polskie Gimnazjum Katolickie w Chevilly prowadzone przez księży 

pallotynów, Zakład św. Kazimierza (sierociniec i szkołę dla dziewcząt) sióstr 

szarytek w Paryżu, Zakład św. Stanisława Kostki (sierociniec i szkołę dla 

chłopców) księży pallotynów w Osny, Szkołę Gospodarstwa Domowego sióstr 

pelczarek w St Ludan par Hindesheim, Księżówkę – Dom Księży Pallotynów w 

Paryżu, Polski Ośrodek Młodzieżowy ojców misjonarzy oblatów w Thierry oraz 

internat dla chłopców w Bethune pozostający pod kierownictwem tychże 

zakonników. Nowy rektor przejął kierownictwo Misji z personelem, biurami, 

archiwami i majątkiem, w tym Sekcję Dobroczynności „Caritas” z Wydziałem 

Opieki Więziennej, Sekcję Pomocy dla Młodzieży Studiującej oraz patronat nad 

Polskim Zjednoczeniem Katolickim we Francji. W dniu przekazania Misji kasa 

„Caritas” wykazywała saldo dochodowe 29.175,50 franków, a kasa kościelna 

saldo w rachunkach parafialnych 20.695 franków i 33.810 franków w 

stypendiach mszalnych
87

. 

Przed nowym rektorem Polskiej Misji Katolickiej stanęło ważne zadanie 

organizacji pracy polskiego duszpasterstwa we Francji. Nie można tu zapominać, 

że w okresie okupacji niemieckiej zniszczona została większość akt, a sama 

praca kapłanów zdezorganizowana. Brakowało też tak bardzo potrzebnych 

środków finansowych. Kapłan zadbał o Polskie Zjednoczenie Katolickie, które 

skupiało katolickie organizacje polonijne. Dla wytyczenia konkretnych 

kierunków działań i ujęcia ich w nowe formy ks. Kazimierz Kwaśny 

współtworzył również Kongres Polonii Francuskiej
88

. Dzieło to zostało 

zrealizowane w dniu 19 lipca 1949 r., gdy w Lens odbył się zjazd polskich 

organizacji katolickich. Wówczas to nowo powstały Kongres skupił 11 

związków, które razem zrzeszały około 50.000 osób
89

. Najważniejszymi z nich 

były: bractwa różańcowe liczące 13.000 członków i Katolicki Związek 

Młodzieży Polskiej liczący 10.000 członków, a także Związek Harcerstwa 

Polskiego
90

. 

Kapłan doskonale rozumiał, że do sprawnego podejmowania posługi 

wśród emigrantów niezbędna jest rozbudowana sieć placówek polonijnych. 

Zaowocowało to powoływaniem nowych parafii. W tym zakresie nawiązał i 
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utrzymywał bardzo dobrą współpracę z miejscowymi biskupami
91

. Publikował 

liczne apele, prośby i tłumaczenia na łamach „Polski Wiernej” i „Głosu 

Katolickiego”, które były półoficjalnymi organami Polskiej Misji Katolickiej. 

Zamieszczał też publicystyczne artykuły w polonijnym czasopiśmie 

„Narodowiec”
92

. 

W dniu 2 stycznia 1961 r. zdarzył się epizod, który mógł pokrzyżować 

szeroko zakrojone plany duszpasterskie wytyczone przez rektora. W trakcie 

przechodzenia przez jezdnię ks. Kazimierz Kwaśny został potrącony przez 

samochód. Jakkolwiek lekarze orzekli, że życiu duchownego nie groziło 

niebezpieczeństwo, wymagał on kilkutygodniowej opieki medycznej
93

. Wypadek 

ten ujawnił, jak wielką sympatią i życzliwością cieszył się kapłan w środowisku 

francuskiej Polonii. Wyrazy szczerego współczucia okazywali mu nie tylko 

księża, ale również liczni wierni świeccy. Wzruszony tym rektor opublikował 

nawet specjalne podziękowanie rodakom za troskę i pamięć
94

. 

Dla prowadzenia duszpasterstwa konieczna była też pewna baza 

materialna i lokalizacyjna. To właśnie ks. Kazimierzowi Kwaśnemu zawdzięczać 

należy usamodzielnienie kościoła polskiego w Paryżu. Przejęty też został dom 

Misji. Pamiętać należy, że właściwie aż do roku 1964 głównym dysponentem 

świątyni była francuska parafia Madeleine. Były tam sprawowane niedzielne 

Msze św., organizowano tam rekolekcje, prowadzono katechezę. Do roku 1967 

mieściła się tam jeszcze francuska sala skautów, biblioteka, pomieszczenie dla 

Pań Miłosierdzia. Mieszkali tam też trzej bracia szkolni i dozorca z 

siedmioosobową rodziną. Sama Misja Polska mogła korzystać z kościoła, gdy nie 

był on zajęty. Dobre kontakty ks. Kazimierza Kwaśnego z ówczesnym 

proboszczem Madeleine i wieloletnie starania przyniosły przekazanie świątyni 

dla Polonii. Od roku 1964 trwało czyszczenie kościoła i jego wnętrza. 

Przeciągnęło się ono na kolejne lata
95

. 

Sporym wyzwaniem stojącym przed duklaninem było przygotowanie 

Polonii we Francji do wielkiego jubileuszu tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. 

W tym celu powołał Komitet Tysiąclecia Polski Katolickiej, do którego zaprosił 

wszystkie organizacje polonijne. Dużym sukcesem rektora było to, że apel ten 

spotkał się z powszechnym zrozumieniem i pozytywnymi odpowiedziami
96

. 

Jubileusz połączony został z peregrynacją wizerunku Matki Bożej 

Częstochowskiej. Obchody te uwieńczyło nabożeństwo w katedrze Notre Dame 

w Paryżu. Z tej okazji odbyła się też akademia w sali Pleyel. Uczestniczyło w 
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niej wielu dostojników kościelnych i świeckich nie tylko z Francji, lecz również 

z innych krajów
97

. 

Z dniem 1 lutego 1972 r. ks. Kazimierz Kwaśny przeszedł na 

emeryturę
98

. Na stanowisku rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji zastąpił 

go wówczas ks. Zbigniew Biernacki rodem z Podkarpacia, który pracował na 

tym stanowisku do roku 1985
99

. Oznaką ciągłości Misji była wspólna Msza św. 

koncelebrowana w kościele polskim w Paryżu przez ks. Kazimierza Kwaśnego i 

ks. Zbigniewa Bernackiego w dniu 6 lutego 1972 r. Okolicznościowe kazanie 

wygłosił wówczas bp Władysław Rubin, Delegat Prymasa Polski do Spraw 

Uchodźczych. Później odbyło się spotkanie kapłanów i biskupa z francuską 

Polonią
100

. 

W wartych zacytowania słowach bp Władysław Rubin zaznaczył, iż 

odchodzący rektor „zadanie swe spełniał godnie, spokojnie, gdy trzeba było 

stanowczo – zawsze z miłością dla każdego człowieka, z gotowością do każdej 

ofiary. Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli dobre wasze 

uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. To 

dwudziestopięciolecie rektorstwa Misji Polskiej we Francji jest właśnie takim 

światłem, które wielbi Kościół, wielbi Boga i przejdzie do historii jako jeden z 

najpiękniejszych okresów działalności duszpasterstwa polskiego we Francji”
101

. 

Do śmierci ks. Kazimierz Kwaśny mieszkał w Paryżu. Nie ustawał 

jednak w cichych działaniach duszpasterskich na rzecz Polonii. Jak zapisano: 

„/…/ kiedy zrezygnował po 25 latach z Rektoratu, usunął się w cień, wędrując 

jedynie do paryskich szpitali, aby nieść polskie słowo i pomoc duchową 

opuszczonym, samotnym Rodakom”
102

. Polonia nie zapominała jednak o swoim 

byłym rektorze. Wielkim wydarzeniem w życiu tej polskiej wspólnoty była 50. 

rocznica przyjęcia przez niego święceń kapłańskich. Z tej okazji jubilat 

celebrował uroczystą Eucharystię w kościele polskim w Paryżu. Okazja ta 

zgromadziła licznych kapłanów i wiernych świeckich. Później na dziedzińcu 
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kościelnym zorganizowano akademię ku czci duchownego
103

. Nie mniej okazale 

świętowano 60. rocznicę kapłaństwa duklanina
104

. 

Ostatnie kilka tygodni życia ks. Kazimierz Kwaśny spędził 

sparaliżowany w szpitalu
105

. Kapłan zmarł w poniedziałek 23 listopada 1987 r. w 

Paryżu. Był to jego 88. rok życia, 64. rok kapłaństwa oraz 57. rok pracy we 

Francji. Ceremonie pogrzebowe miały miejsce 1 grudnia 1987 r.
106

 Smutna 

uroczystość skupiła ponad czterdziestu kapłanów, w tym rektora ks. Tadeusza 

Frankowa z Brukseli oraz przedstawicieli Polskiego Seminarium Duchownego w 

Paryżu. Obecni byli też przedstawiciele Kongresu Polonii Francuskiej, delegacje 

wszystkich organizacji katolickich tworzących Polskie Zjednoczenie Katolickie, 

dyrektor „Narodowca” Michał Kwiatkowski i licznie zgromadzeni niezrzeszeni 

wierni świeccy. Słowa wprowadzenia do liturgii wygłosił kapelan ks. Alfons 

Marcel Stopa. Kazanie powiedział bp Szczepan Wesoły. Ostatnie pożegnanie 

skierował natomiast rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Stanisław 

Jeż. Zwłoki duchownego spoczęły w mogile na polskim cmentarzu w 

Montmorency
107

. 

Charakteryzując na koniec sylwetkę kapłana, przywołać można krótkie, 

ale trafne określenia: „/…/ niezapomniany rektor Polskiej Misji Katolickiej we 

Francji. Pronotariusz Apostolski, wyróżniony przez Kościół i władze świeckie, 

odznaczany… ale przede wszystkim – kapłan! – czcigodny, wierny w służbie 

Boga i człowieka. /…/ Wspaniały kaznodzieja”
108

. Inna opinia stanowiła: „Był 

ks. Kwaśny człowiekiem umiejącym odczytywać znaki czasu. I tak można by 

mnożyć fakty jego życia prostego, jasnego i wielkiego wielkością autentycznej 

służby Bogu i każdemu ze swych Rodaków, których tak prawdziwie kochał”
109

. 

Jeszcze inny świadek życia ks. Kazimierza Kwaśnego odnotował: „Przemierzył 

On swoimi krokami całą Francję. Żywym słowem i pismem umacniał myśl, 

uczucie i serce emigrantów w wierze i miłości Ojczyzny, do której nigdy nie 

wrócił, bo nas za mocno kochał. Kochał dzieci i młodzież, której patronował. Był 

wszędzie, gdzie Go potrzebowano, bo szanował i cenił każdego pracę i wysiłek i 

nie bał się wyrazić wdzięczności”
110

. 
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POLITYCZNE KONCEPCJE PAŃSTWA W CYWILIZACJI 

STAROŻYTNEJ GRECJI WEDŁUG DEMOKRYTA, PLATONA 

I ARYSTOTELESA 

 

 

W nauce wyróżniono wiele modeli państw. Ważniejsze w dziełach myśli 

politycznej zostały zdefiniowane już w starożytnej Grecji. Między innymi jedną 

z bardziej znanych to koncepcja Arystotelesa, w której filozof określił państwo 

jako wspólnotę równych mających na celu możliwie doskonałe życie jego 

obywateli. 

Z tej koncepcji do czasów nam współczesnych interpretuje się państwo 

jako formę organizowania się społeczeństwa na określonym etapie jego rozwoju 

społecznego. Zatem państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa, 

posiadającą suwerenną władzę, to również organizacja przymusowa i 

ograniczona własnym terytorium. 

W tym ujęciu wyróżniono cztery elementy państwa: 

1. Jest ono organizacją polityczną ponieważ skupia swoją główną 

aktywność procesach zarządzania. 

2. Jest strukturą suwerenną w wymiarach wewnętrznym i zewnętrznym. 

Suwerenność wewnętrzna oznacza, że władza państwowa jest władzą 

najwyższą na jego obszarze. Suwerenność zewnętrzna oznacza, że 

państwo jest organizacją niezależną w podejmowaniu decyzji od 

innych państw. W tym wymiarze suwerenność państwa jest jednak 

ograniczona z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne, polityczne i 

militarne w środowisku międzynarodowym. 

3. Jest organizacją terytorialną z określoną populacją ludzi 

zamieszkujących w wyznaczonych granicach. Zachowuje ono 

wyłączność do danego obszaru. 

4. Jest organizacją przymusową, a przynależność do niej ma charakter 

sformalizowany przez obywatelstwo. Ludność przebywająca na jego 

terytorium jest zobligowana do akceptowania obowiązującego w nim 

prawa, a naruszenie go wywołuje sankcje z możliwością 

wyegzekwowania porządku prawnego zgodnie z obowiązującymi 

normami
1
. 
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Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę kultury europejskiej. Jest ona 

również kolebką teorii polityki. Walki, jakie toczyły się we wszystkich 

państewkach oraz pomiędzy różnymi państwami i grupami państewek greckich, 

stanowiły podłoże na którym wyrosły pierwsze zarysy koncepcji politycznej. 

Starożytni filozofowie greccy zajmowali się zarówno ogólną teorią polityczną, 

jak i analizowali kwestie związane ze sztuką rządzenia. Bogactwo ustrojów 

państwowych, liczne przewroty, które miały tam miejsce, są materiałem 

politologicznym, który warto studiować do czasów obecnych z uwagi na 

uniwersalny i ponadczasowy ich przekaz. 

W wieku V – IV p.n.e. nastąpił rozwój i upadek demokracji ateńskiej. 

Trzy nazwiska przeszły do historii: Demokryta
2
, Platona, Arystotelesa. Każdy z 

nich reprezentował inną orientację filozoficzną, inne siły społeczne i każdy z 

nich inaczej ujmował zagadnienia polityczne. Każdy z nich w swoisty sposób 

opisał rzeczywistość polityczną. To, co ci trzej filozofowie pisali o demokracji, 

tyranii i walkach politycznych, stanowi rzeczywisty fundament wiedzy po-

litycznej, a jednocześnie w dziełach tych filozofów znajdujemy wszystkie 

podstawowe elementy, umożliwiające uchwycenie tego, co nas najbardziej 

interesuje: starożytna sztuka polityki. 

 

Demokryt 

 

Motto: 

Im mniej godni swoich 

wysokich urzędów są ci, 

którzy je piastują, tym 

pewniej się czują i tym 

mocniej się nadymają 

głupotą i bezczelnością
3
. 

 

Demokryt żył w V–IV wieku p.n.e. Nie znamy dokładnie ani daty 

jego urodzin, ani śmierci, wiadomo jednak, że dożył sędziwego (zapewne 

około 100 lat) wieku w okresie 470–360 p.n.e. Pokaźny spadek, który 

otrzymał, umożliwił mu zwiedzenie całego niemal ówczesnego świata 

cywilizowanego. Zwiedził między innymi Babilonię, Egipt, Persję. Przez 

pewien czas przebywał w Atenach. Nie znalazłszy jednak uznania, powrócił 

do rodzinnej Abdery. Stroniąc od życia publicznego poświęcił się wyłącznie 

pracy naukowej. Był jednym z najbardziej wszechstronnych myślicieli, ja -

kich wydała ludzkość. Zajmował się filozofią, etyką, naturą człowieka , 

rozwojem przyrody, estetyką, logiką, muzyką, matematyką, geografią, 

                                                      
2
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astronomią, techniką, medycyną i agronomią. Wszystkie niemal dzieła, a 

było ich co najmniej sześćdziesiąt, zaginęły, zniszczone 

najprawdopodobniej w pierwszych latach naszej ery przez fanatycznych 

przeciwników materializmu i racjonalizmu. Do dnia dzisiejszego zachowały 

się jedynie fragmenty dzieł, przeważnie w formie cytatów w dziełach 

innych uczonych. Niektórzy twierdzą, że Arystoteles zawdzięczał ogrom 

swej wiedzy między innymi studiowaniu dzieł Demokryta. 

Świat składa się zdaniem Demokryta z poruszających się atomów. 

Różnią się one kształtem, położeniem i porządkiem. Ilość połączeń między 

nimi jest nieskończona. Ich immanentną właściwością jest ruch. Ruch ten 

jest samoistny, przez nikogo nie został nadany ani nie jest podtrzymywany 

przez nikogo z zewnątrz, spoza przyrody. Demokryt jest twórcą pierwszej 

ewolucyjnej koncepcji rozwoju świata oraz życia na ziemi. Na początku, 

wszechświat stanowiło splecione ze sobą niebo i ziemia. Wszystkie 

składniki były ze sobą pomieszane. Dopiero później zaczęła się oddzielać 

ziemia od nieba, to znaczy, że ognista część powietrza zebrała się w gór -

nych przestworzach, gęsta natomiast i chłodniejsza część powietrza złączyła 

się ze składnikiem wilgotnym i powstała ziemia. Życie na ziemi powstało 

ewolucyjnie. Drogą ewolucji, powstał również sam człowiek, a po pewnym 

czasie powstało również społeczeństwo. W trakcie życia społecznego 

powstała mowa. Ludzie nauczyli się produkować podpatrując samą przy-

rodę. 

Materialistyczna historia filozofii nosi od Demokryta nazwę „linii 

Demokryta”. Jest to kierunek rozwoju przeciwstawny idealistycznej 

filozofii Platona. Roli Demokryta w historii myśli ludzkiej nie należy 

sprowadzać tylko do zasług w dziedzinie ontologii i gnoseologii. Demokryt 

jest również przedstawicielem demokratycznego kierunku w rozwoju 

greckiej myśli polityczno-prawnej. 

Państwo powstało w drodze ewolucji. Powołane zostało do istnienia 

po to, aby harmonizować interesy ogółu oraz interesy indywidualne.  

Obywatel, rozumiejący się na rzeczy, będzie szanował interesy 

państwa i uczyni wszystko, aby było ono dobrze rządzone. Zasady dobrego 

rządzenia państwem są, zdaniem Demokryta, następujące:  

1. Nie naruszać zasad sprawiedliwości i nie stosować gwałtu dla 

własnej korzyści. 

2. Należy podporządkować się prawu, władzy oraz tym ludziom, 

którzy przewyższają nas pod względem umysłowym, wymaga 

tego przyzwoitość. 

3. O szczęściu obywateli decydują nie tylko ich majątki, ale 

również wolność, i swobody demokratyczne. 
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4. Wszyscy obywatele, dobrzy i rozsądni, powinni brać udział w 

życiu publicznym i nie uchylać się od wynikających stąd 

obowiązków. 

Takie państwo stanowić będzie opokę dla człowieka oraz zapewni 

mu spokój i szczęście. Jeżeli to państwo upadnie wszystko zginie.  

Zasadę, że dobro państwa należy stawiać ponad dobro osobiste, 

można interpretować w sposób dwojaki: 

 w duchu totalitarno-autokratycznym, gdzie lekceważy się 

interesy jednostki, jej godność, osobiste potrzeby duchowe i 

materialne; 

 w duchu demokratyczno-indywidualistycznym, tam wszyscy 

powinni aktywnie zajmować się sprawami, które są wspólne 

dla wszystkich członków społeczeństwa, przy czym „dobra 

ogólnego” nie traktuje się jako czegoś 

ponadindywidualnego, niezależnego od jednostek, lecz 

wyłącznie jako swoistą sumę lub sferę wspólnych spraw i 

zainteresowań wszystkich członków społeczeństwa. 

Wielkich dzieł można dokonywać jedynie przy jednomyślności panującej 

wśród obywateli. Jedność ta powinna być, jak wynika z doktryny, jednością 

myśli i moralności. Szczególnie ważna jest jednomyślność bogatych i biednych. 

Jeśli ludzie bogaci zdecydują się pomagać biednym, udzielać im pożyczek 

pieniężnych itp., oznacza to, że w społeczeństwie istnieje wzajemne współczucie, 

jedność obywatelska, braterstwo, wzajemna obrona, jednomyślność i inne dobra, 

których trudno zliczyć czy wyliczyć. Wojnę domową traktuje Demokryt jako 

jedno z największych nieszczęść, przynosi ona szkody wszystkim, jest równie 

unicestwiająca dla zwycięzców, jak i dla zwyciężonych. 

W państwie powinni rządzić najlepsi, trudno bowiem podporządkować 

się gorszemu, sama natura wymaga, aby rządził lepszy. Tego określenia, iż rządy 

w państwie winny być rządami najlepszych, nie należy interpretować w sensie 

arystokratycznym, tak jak pojmował rządy najlepszych Platon. Przez określenie 

„najlepsi” rozumie Demokryt nie tych, którzy są najlepiej urodzeni, lecz naj-

lepszych w sensie intelektualno-moralnym. 

Sztuka rządzenia państwem jest zdaniem Demokryt ze wszystkich sztuk 

najwyższą. Nikt, kto ma ku temu kwalifikacje, nie powinien się od niej uchylać. 

Rządzący powinni dbać o to, aby zyskać uznanie ogółu obywateli, a nie 

tylko swoich bliskich. Ta druga postawa byłaby oportunizmem i spowodowałaby 

szkody. 

Prawdziwy mąż stanu nią będzie lekceważył szacunku opartego na 

prawdziwej przyjaźni tych, którzy go cenią, nie będzie lekceważył opinii 

publicznej nie będzie się starał przypodobać się ludziom. 
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Gdy do rządów dostają się głupcy, wówczas im mniej godni są swych 

stanowisk, z tym większym lekceważeniem odnoszą się do współobywateli, tym 

więcej popełniają głupstw oraz gwałtów. 

Każdy obywatel winien znaleźć właściwą proporcję między 

wykonywaniem funkcji publicznych a troską o własne interesy. Dobry obywatel 

nie powinien zaniedbywać swych własnych spraw zajmując się cudzymi. A z 

drugiej strony, kiedy ktoś lekceważy sprawy publiczne, zyskuje złą reputację, 

jeśli nawet nie kradnie i nie popełnia jakichkolwiek niesprawiedliwości. Po-

pełnianie błędów jest nieuniknione, lecz zarazem pamiętać należy, że niełatwo u 

ludzi zyskać przebaczenie. 

Demokryt porusza jeden z najtrudniejszych problemów demokracji 

wszystkich czasów: co uczynić, aby władza pochodząca z wyboru była silna oraz 

energicznie ścigała naruszycieli prawa, i jak zarazem zapewnić, aby ludzie 

sprawujący swe funkcje z wyboru nie obawiali się, iż w razie konsekwentnego 

egzekwowania przepisów prawnych i narażenia się tym samym części obywateli 

staną się po upływie kadencji obiektem szykan ze strony nowych wybrańców. 

Przekonuje, że powinno się znaleźć środki prawne i nie tylko prawne, 

aby ten, kto sprawując funkcję publiczną i nie popełniając jakiejkolwiek 

niesprawiedliwości (jeśli nawet ostro ścigał naruszycieli prawa), nie dostawał się 

następnie bezbronny we władzę złoczyńców i nie był obiektem szykan z ich 

strony. Wadą ówczesnej demokracji greckiej było właśnie to, że nie zapewniała 

ona należycie interesów ludzi sprawiedliwych, którzy sprawowali urzędy. 

Demokryt stał na stanowisku, że rządzących można i należy krytykować. 

W starożytnej Grecji niektórzy spośród rządzących zarzucali swym krytykom, że 

wskazują tylko na ujemne strony działalności rządu, przy czym nie podkreślają 

równocześnie rzekomo dodatnich, jasnych stron rządzącej administracji. 

Główne zasady Demokrytowej koncepcji demokracji są następujące: 

1. Rządzący, powinni być wybierani.  

2. Rządzących wolno krytykować za wszystko, co źle czynią.  

3. W parze z demokracją winna się rozwijać samodyscyplina społeczna. 

4. Rządzący winni się co pewien czas zmieniać, lecz zmiany nie powinny 

następować zbyt często. Za swą działalność zgodną z prawem nie 

powinni być represjonowani
4
. 

 W polityce zaleca zasadę umiarkowania i umiejętności zawierania 

kompromisów. Nigdy nie należy wpadać w skrajność uważa, ani w życiu 

osobistym, ani publicznym. Poglądy te pozostają w logicznej zgodzie z jego 

koncepcją państwa i demokracji. 

 Gdy Demokryt zalecał umiar i kompromisowość to kierował je przede 

wszystkim do rządzących, ale przyjmował tym samym milczące założenie, iż 

                                                      
4
  G. Mosca, Historia doktryn politycznych, Biblioteka Wiedzy, t. XLVIII, Warszawa 

1939, s. 30. 
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istnieją również kierunki polityczne skrajne, których istnienie uznać należy za 

fakt i nieuchronność. Polaryzacja w państwie nie jest zależna ani od woli 

poszczególnych jednostek, ani nawet całych grup społecznych, nie wyłączając 

rządzących. Poszczególne jednostki stają się jednak nosicielami i 

upersonifikowaniem sprzecznych interesów społecznych, czasami nawet 

samodzielnych i suwerennych w stosunku do siebie, na ogół jednak okrojonych i 

niesamodzielnych w stosunku do rządzącego centrum. 

Celem państwa, według filozofa jest wprowadzenie harmonii do 

sprzecznych interesów. To spostrzeżenie jest słuszne, ale tylko z pewnego, ściśle 

określonego punktu widzenia. Celem państwa jest nie tylko trzymanie w karbach 

posłuszeństwa przeciwników ale również sprowadzanie do jednego mianownika 

zasadniczych interesów walczących ze sobą grup w ramach obozu rządzącego. 

Umiejętność przezwyciężania sprzecznych interesów nie jest łatwa, do 

tego potrzebna jest mądra władza. Aby ustalić, czy władza jest mądra należy do 

niej zastosować te same kryteria, które stosuje się do oceny mądrości człowieka, 

a są to: jego myśli, jego słowa i jego czyny
5
. 

W polityce ostatecznie liczy się skutki, a nie intencje liberałów. Polityka 

ocenia się według jego czynów. 

 

Platońska wizja państwa 

 

Motto: 

A jeżeli do rządów zabiorą 

się ludzie ubodzy i jeśli 

łaknący dóbr osobistych 

dorwą się do dobra 

publicznego aby je 

rozdrapywać dla siebie, 

wtedy nie ma sposobu. 

Zaczną się walki o władzę i 

taka wojna domowa 

wewnątrz państwa zgubi i 

samych walczących i zgubi 

resztę państwa
6
. 

 

                                                      
5
  W. Kornatowski, Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji, Toruń 1949, s. 160–

161. 
6
  Platon, Państwo, Księga VII, 521. Przełożył i komentarzem opatrzył W. Wytwicki, 

Kraków 2009. 
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Platon (427–347 r. p.n.e.) był najwybitniejszym idealistą w starożytności. 

Jest pierwszym filozofem, o którego życiu i twórczości posiadamy pewne i 

wiarygodne wiadomości. Zachowały się wszystkie wydane jego pisma. 

Urodził się w rodzinie arystokratycznej, do jego przodków zalicza się 

jeden z siedmiu mędrców greckich prawodawca Solon (ok. 635–560 r. p.n.e.). 

Krewni i przyjaciele Platona zasiadali też w oligarchicznej radzie trzystu 

tyranów, którzy w 403 r. p.n.e. w wyniku wojny na krótko objęli rządy w 

Atenach. Fakt ten oraz bliskie relacje ze skazanym na śmierć Sokratesem (ok. 

470–399 r. p.n.e.) zamknął przed filozofem drogę do kariery politycznej. 

Zainteresowanie Platona polityką oraz przekonanie, że na czele państwa powinni 

stać filozofowie, wywodzi się zapewne z tego właśnie czasu. 

Poza pisaniem od wczesnej młodości interesowała go filozofia, toteż już 

w wieku dwudziestu lat został uczniem Sokratesa. O początkach nauki Platona 

napisze później Arystoteles, że przejąwszy myśl Sokratesa, sformułował pogląd, 

że definicja dotyczy czegoś innego niż postrzeganie zmysłowo rzeczy. Ponadto 

Platon studiował nauki presokratyków, przede wszystkim Heraklita (ok. 500 r. 

p.n.e.), pitagorejczyków oraz eleatów. Po śmierci Sokratesa spędził Platon krótki 

czas na wygnaniu w Megerze, potem przypuszczalnie udał się do Egiptu, a około 

390 r. p.n.e. wyjechał w podróż do południowej Italii i Syrakuz na Sycylię. 

Zamierzał tam stworzyć idealne państwo, próba ta się nie powiodła (został 

skazany na śmierć przez tyrana Syrakuz Dionizosa za mieszanie się do polityki, 

szczęśliwie został wykupiony od kary przez przyjaciół). Powrócił do Aten, gdzie 

założył szkołę zwaną Akademia
7
. 

Stworzył wiele dzieł, z których najważniejsze to: Państwo, Prawa, 

Sofista Polityk. Wszystkie napisane w formie dialogów. Platon jest 

przedstawicielem idealizmu obiektywnego. Podstawową tezą Platona jest 

uznanie istnienia dwóch światów: idei i rzeczy. Prawdziwy, samoistny byt 

właściwy jest według niego tylko ideom. One tylko istnieją rzeczywiście, są 

wieczne i niezmienne. Świat zaś, w którym żyjemy, świat rzeczy takiego 

samoistnego bytu nie posiada. To co zmysły ludzkie postrzegają, to jedynie 

cienie, nikły odblask poszczególnych idei. 

Świat idei zbudowany jest w sposób hierarchiczny. Na samym szczycie 

stoi idea Dobra. Ten swoisty dualizm we wszechświecie doprowadził Platona do 

wniosku, że człowiek ma oprócz ciała nieśmiertelną i niematerialną duszę
8
. 

                                                      
7
  Akademia została założona w 387 r. p.n.e. Była „pierwszym uniwersytetem Europy”. 

Nazwana tak została od miejsca gdzie miała siedzibę w gaju platanów i drzew 

oliwnych poświęconych herosowi Akademosowi. Kształcenie w niej służyło celom 

praktycznym, np. takim jak przygotowanie adeptów do służby państwowej. Szkoła 

zawsze skupiała wybitnych nauczycieli. Przetrwała prawie tysiąclecie, została 

zamknięta edyktem cesarza Bizancjum Justyniana. 
8
  M. Vogt, Historia filozofii dla wszystkich, Warszawa 2007, s. 73–74. 



518 

 

Filozof wyodrębnił siedem rodzajów ustrojów państwa. Tą typologię 

przedstawił według kryterium ilości osób sprawujących władzę w państwie. W 

zależności od tego wyróżnił monarchię, arystokrację i demokrację. 

Jeśli w którymkolwiek z tych państw władza sprawowana jest w taki 

sposób, iż nie przestrzega się praw i nie dba o dobro całości, wówczas monarchia 

przekształca się w tyranię, arystokracja w oligarchię, demokracja zaś już się w 

nic przekształcić nie może, lecz jest po prostu demokracją opartą na strachu. 

Wszystkie te sześć ustrojów przykre są dla życia zbiorowego, najlepszy byłby 

ustrój siódmy idealny. Zasady tego ustroju omówione są w Państwie
9
. 

Najlepszą z tych wszystkich form rządzenia jest monarchia, najgorszą 

zaś demokracja, ale jeśli prawo nie jest przestrzegane, wówczas najlepsza z tych 

form, to znaczy monarchia, przekształca się w tyranię, w której życie jest 

najbardziej uciążliwe. Najlżej zaś ze wszystkich ustrojów niepraworządnych jest 

znieść demokrację. 

Uważa jednak, że demokracja jest ustrojem złym. Przeświadczenie to 

bierze z założenia, że umiejętności polityczne są niezwykle u ludzi rzadkie 

dlatego nie są udziałem całego ludu. Występował przeciwko idei wyborów. 

Uważał bowiem, że jeżeli nie wybiera się architektów, sterników okrętów czy 

lekarzy, to jaki sen ma wybieranie ludzi, którym powierza się władzę nad nimi. 

W swoim ustroju idealnym, na czele którego stać będzie mądry polityk, 

posiadający królewskie uzdolnienia, prawa nie powinny odgrywać większej roli. 

Przemyślenia i dalej argumenty filozofa w tej kwestii są następujące: 

prawo nigdy nie może objąć jasno i dokładnie tego, co jest najlepsze i 

najsprawiedliwsze równocześnie dla wszystkich, i dlatego nie może nakazywać 

tego, co najlepsze. 

Wyraźna niechęć do ludu, demokracji, prawa i praworządności 

uwieńczona zostaje w dalszych rozważaniach Platona wyraźną apoteozą gwałtu. 

Jest rzeczą zupełnie obojętną uważa nawiązując do przykładu z lekarzem czy 

leczy on według przepisów, czy też bez nich, obojętne jest, czy wykonujemy 

jego polecenia chętnie, czy niechętnie, byleby były one skuteczne i wydane w 

oparciu o umiejętność lekarską. 

Podobnie rządzący, jeśli posiadają wiedzę, a nie tylko jej pozory, 

powinni panować zarówno w oparciu o prawa, jak i bez praw, tak nad chętnymi, 

jak i niechętnymi, ubogimi i bogatymi, byleby rządzili zgodnie z zasadami 

umiejętności i sztuki politycznej. 

Wówczas kiedy rządzą zgodnie z umiejętnością królewską, mogą robić 

wszystko, co uznają za wskazane. 

Platon pisał: „I gdyby nawet zabijali niektórych albo wyganiali z granic 

państwa, aby je oczyścić dla jego dobra, alboby ludzi przesiedlali, wysyłając ich 

gdzieś za granicę, niby roje pszczół, i przez to by pomniejszali państwo, alboby 

                                                      
9
  Platon, Państwo, op.cit. 
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skądsiś tam, zza granicy sprowadzali ludzi i robili obywatelami i tak by państwo 

powiększali – dopóki kierują się wiedzą i sprawiedliwością i ocalają państwo, i 

poprawiają je według sił, to powinniśmy mówić, że wtedy ten ustrój o tych 

cechach charakterystycznych jest dla nas jedynym słusznym ustrojem 

państwowym, a jeżeli mówimy o innych, trzeba powiedzieć, że one nie są 

prawowite ani istotnie oryginalne, tylko naśladują ustrój ten”
10

. 

W państwie idealnym winny być wyodrębnione, dwie warstwy: ci, 

którzy rządzą, i ci, którzy bronią państwa oraz druga grupa ludzi: rzemieślnicy, 

rolnicy i niewolnicy. Warstwę rządzącą obowiązują ścisłe zasady komunizmu: 

nie wolno im posiadać żadnej własności prywatnej, nie wolno im dziedziczyć, bo 

nie mają co, nie wolno im się niczego dorabiać. Te rygory motywuje Platon w 

sposób następujący posiadanie majątku demoralizuje, jeśli nie chce się 

doprowadzać rządzących do zdegenerowania, należy radykalnie pozbawić ich 

źródeł dochodów, związanych z zajmowanymi stanowiskami. Można to uczynić, 

tylko w jeden sposób znieść w stosunku do nich własność prywatną, poddać ich 

stałej kontroli różnych strażników i nadzorców, uniemożliwić założenie rodziny i 

bogacenie się. 

W ostatnim, najbardziej dojrzałym utworze swego życia, w Prawach
11

 

Platon rezygnuje z niektórych krańcowości swojej doktryny. Dochodzi już do 

wniosku, że owego idealnego polityka społeczeństwo zapewne nie wyda na 

świat, dlatego rządy poszczególnych jednostek chce zastąpić rządami prawa. 

I oto dochodzimy do paradoksu: pierwsza najbardziej znana i dojrzała 

definicja demokracji, zaprezentowana przez Solona, brzmi, że są to rządy nie 

ludzi nad ludźmi, lecz praw nad ludźmi. 

W państwie dobrze rządzonym (praworządnym) suwerenne rządy winny 

sprawować prawa. Prawa bowiem są tym, co jest najbardziej zbliżone do tego, co 

boskie i nieśmiertelne, prawa są rezultatem 
-
rozumu, a rozum darem boskim. 

Najlepsza władza państwowa to taka, która uważa się za sługę praw. Państwu na-

tomiast, w którym rządzący doprowadzają do tego, iż prawo staje się podwładne 

i bezsilne, grozi zagłada
12

. Każdy inny ustrój, w którym rządzi nie prawo, lecz 

ludzie, nie może dać dobrych rezultatów, bez względu na to, czy rządzić będzie 

jedna osoba, czy większość narodu. 

Państwo „/…/ w którym jest prawo panem zwierzchników, a 

zwierzchnicy sługami praw, cieszy się bezpieczeństwem i pełnią 

błogosławieństw /…/”
13

. 

Sposób wyznaczania władz w państwie, w którym suwerenem będą 

prawa, przedstawia Platon bardzo szczegółowo. Ma to być jakaś mieszanina 

                                                      
10

  Platon, Sofista Polityk, Wydawnictwo Antyk 2002. 
11

  Platon, Prawa, Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA – WERO 1997. 
12

  Tamże, 713 CD. 
13

  Tamże, 715 D. 
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elementów demokracji bezpośredniej, pośredniej oraz odgórnego 

nominowania. Wszystkie propozycje Platona zmierzają do tego, aby z jednej 

strony uniezależnić urzędników od zmiennych nastrojów ludu ale z drugiej 

strony chciałby uniknąć sytuacji, w której nieodpowiedzialni urzędnicy 

różnych szczebli nawzajem będą się powoływać na różne stanowiska 

państwowe, nie ponosząc przy tym żadnej odpowiedzialności za swe 

decyzje. 

Uczony stawia więc problem doniosły: jak zapewnić ciągłość, 

trwałość i siłę władzy, unikając zarazem deprawacji jej poszczególnych  

urzędników. Filozof niezwykle jasno i precyzyjnie wypowiada myśl, iż 

okazja czyni człowieka tyranem i niesprawiedliwym. Aby władza nie stała 

się niesprawiedliwa i tyrańska, muszą istnieć ku temu odpowiednie 

gwarancje, uniemożliwiające jej degenerację. 

Niechaj sobie nikt nie wyobraża mówi nam filozof, że „/…/ przysięgi 

zdołają powściągnąć butę tego, kto jest młody i ma w swoim ręku władzę, dającą 

się przetworzyć w tyranię”
14

. Dalej proponuje stworzenie kontroli i nadzoru nad 

urzędnikami wszelkiego szczebla. 

W kwestiach materialnych zauważa, że posiadanie mienia i pieniędzy 

jest konieczne i pożyteczne. Jednak w ściśle określonych granicach. Nadmierne 

bogactwo budzi, wrogie uczucia i rozłam w państwie oraz między po-

szczególnymi ludźmi, a niedostatek najczęściej pozbawia wolności. Człowiek 

powinien posiadać taki majątek, który zapewnia mu życie bez trosk i kłopotów 

materialnych, ale nie powinien posiadać więcej. 

Po powyższych ustaleniach według uczonego można przystąpić do 

procesu wychowania. 

Samo wychowanie polega na tym, iż „/…/ pociąga się i przywodzi 

młodzież do jego sposobu myślenia, jaki prawo uznało za słuszny i jaki 

najzacniejsi i wiekiem najpoważniejsi ludzie na podstawie swego doświadczenia 

przyznają, że słuszny jest rzeczywiście”
15

. 

Wychowywać należy w przede wszystkim przez przykład. Platon 

dochodzi do wniosku, że tam gdzie ludzie starsi zachowują się w sposób 

niewłaściwy, tam młodzież nie może być inna; wychowywanie nie może polegać 

na ustawicznym upominaniu, raczej wychowanek powinien widzieć, że „/…/ my 

przez całe życie wypełniamy to, do czego ich nawołujemy i zachęcamy”
16

. 

Wychowanie, jak cała działalność państwa, powinno być totalne, to 

znaczy obejmować wszystkie dziedziny życia, wszystko, co człowiek robi i 

myśli, od najwcześniejszej młodości do najpóźniejszej starości. W Platońskiej 

koncepcji państwa nie ma żadnej strefy życia prywatnego, wszystko dzieje się na 
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  Tamże, 692 B. 
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  Tamże, 659 D. 
16

  Tamże, 729 C. 
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widoku publicznym, wszyscy, a w szczególności powołani do tego urzędnicy, 

pilnie baczą, aby nakazy i zakazy państwa były ściśle przestrzegane. 

Prawodawca winien czuwać nad każdą działalnością obywateli. 

Dla państwa nie jest rzeczą obojętną utrzymanie kontaktów z innymi 

państwami ponieważ obywatele państwa dobrze rządzonego przesiąkają złymi 

wpływami innych państw. Dla większości natomiast państw nie wyposażonych w 

najlepsze prawa, przesiąkanie obywateli innymi wpływami i obyczajami 

cudzoziemskimi nie ma żadnego znaczenia, gdyż państwom tym nic już 

zaszkodzić nie może. Platon najchętniej więc izolowałby zupełnie swe idealne 

państwo od zagranicy. Najchętniej nie wpuściłby żadnego cudzoziemca do kraju 

ani obywatelom własnym nie zezwolił na wyjazdy za granicę. Niestety, dodaje, 

postępowanie takie mogłoby być uznane przez obcych za objaw dzikości, 

zamykanie drzwi przed gościem naraziłoby nas na opinię zarozumialców i 

gburów. „/…/ A nie należy bynajmniej lekceważy sobie tego, czy mamy u 

innych dobrą, czy złą opinię”
17

. W idealnym państwie (w Prawach jest to 

państwo praworządne) na najwyższym szczeblu ma stać cnota i rozum. 

Platon zaszczepił u wielu późniejszych filozofów ideę, że dobry ustrój, 

praworządny powinien być oparty nie na dobrych intencjach rządzących, lecz na 

wzorowej organizacji państwa. W tych ramach dobrej organizacji instytucji i 

praw, ludzie będą dobrzy. 

Platon, tak jak Demokryt, widzieli, że w społeczeństwie istnieją 

sprzeczności i powodują ustawiczne walki. Demokryt z tych faktów wysnuwał 

wnioski demokratyczne; demokracja, jego zdaniem, łagodzi przebieg konfliktów. 

Inaczej Platon: autorytetem, terrorem, propagandą i wychowaniem, izolacją od 

zagranicy chciał konflikty zlikwidować. Idealistyczno-filozoficzna teza jakoby 

istniały niedoścignione idee, stanowiła podmurowanie tezy politycznej, że może 

istnieć doskonałe państwo władane przez doskonałą jednostkę. 

 

Arystotelesa teoria społeczeństwa 

 

Motto: 

„Prawdziwą 

sprawiedliwością jest 

przeżyć to co się uczyniło 

innym”. 

     

W starożytności największe zasługi w empirycznym prezentowaniu i 

analizowaniu wydarzeń politycznych był Arystoteles (384–322 r. p.n.e.). Urodził 

się w mieście Stagira w Macedonii. Pochodził z zamożnej rodziny, jego ojciec, 

Nikomach, był lekarzem króla macedońskiego Amyntasa II. Przez dwadzieścia 
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lat kształcił się w Akademii Platońskiej. Tam zapoznał się z systemem 

filozoficznym Platona oraz przyswoił sobie całą ówczesną naukę. W 347 r. p.n.e. 

po śmierci Platona w Akademii na jego następcę wybrano Speuzypa, jego 

siostrzeńca. Rozczarowany tym Arystoteles opuścił Ateny. Celem wędrówki było 

Assos na wybrzeżu Azji Mniejszej, gdzie jego kolega z Akademii Heremiasz, 

zdobył władzę dyktatora i otworzył filię Akademii. Z Pytią przybraną córką 

Heremiasza ożenił się. 

W 343 r. p.n.e., kiedy filozof przebywał w Lesbos, król macedoński Filip 

II wezwał go na swój dwór do Pelli, gdzie powierzył mu stanowisko nauczyciela 

jego czternastoletniego syna Aleksandra, którego potomność nazwała 

„Wielkim”. Objąwszy władzę w roku 336, Aleksander zwolnił Arystotelesa ze 

stanowiska nauczyciela. 

Jednak uczony cieszył się szczególnymi względami i doświadczał 

życzliwości od tego władcy. 

Aleksander miał podobno rozkazać swoim żołnierzom w licznych 

wyprawach, aby egzotyczne zwierzęta i rośliny na jakie natrafią wysyłać do 

nowo założonej szkoły przez Arystotelesa w Atenach – do Likejonu (od którego 

pochodzi nazwa „Liceum”). Tam wśród szpalerów gimnazjonu poświęconego 

Apollinowi Likejosowi przechadzali się, prowadząc naukowe dyskusje, 

Arystoteles i jego uczniowie. Stąd wzięła się nazwa szkoły: perypatetycy, 

„przechadzający się”. Po śmierci Aleksandra i rozpadzie jego imperium 

rozpoczął się ruch antymacedoński i prześladowania osób związanych z 

Aleksandrem Wielkim. Arystoteles jako były jego wychowawca został 

oskarżony o bezbożność i bluźnierstwo. Uczony opuścił Ateny i schronił się w 

Chalkis na Eubei gdzie zmarł
18

. 

Arystoteles w swoich dociekaniach naukowych zajął się również teorią 

społeczeństwa. Rozpoczynała ją refleksja nad genezą życia zbiorowego. „Kto 

obserwuje wzrastanie od samego początku, zyskuje najlepszy pogląd na rzecz”. 

Jaka jest geneza stanu społecznego? W jaki sposób powstał, jak się rozwija i ku 

jakiemu celowi zmierza? Otóż państwo (dla Greków państwo i społeczeństwo 

były to pojęcia synonimiczne) odpowiadał Stagiryta, jest produktem naturalnego 

rozwoju. Pierwsze ogniwo tego procesu stanowi rodzina jako elementarna 

wspólnota ludzka. Rodzina zaspokaja codzienne, bezpośrednie potrzeby i 

poprzez nią realizuje się dążenie do utrzymania gatunku. Ale z upływem czasu, 

w miarę dynamicznego wzrostu potrzeb, wspólnota rodzinna okazała się czymś 

niedostatecznym. Stąd proces łączenia się poszczególnych rodzin we wspólnoty 

obszerniejsze: osady, gminy wiejskie, które dysponowały większymi 

możliwościami Solidarne działanie w owych większych zbiorowościach potęgo-

wało ludzkie siły i pozwalało zaspokajać ludzkie potrzeby. Dopiero jednak 

powstanie państwa jako wspólnoty najobszerniejszej, a więc takiej, która 
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osiągnęła już kres wszechstronnej samowystarczalności, umożliwiło rozkwit 

osobowości, zaspokojenie potrzeb nie tylko materialnych, ale i duchowych. 

Państwo posiada swoją prehistorię, powstało w czasie i w czasie się 

umacnia. Ale dla Arystotelesa nie jest ono tylko prostą konsekwencją na-

turalnego rozwoju, instrumentem użytecznym dla zaspokajania ludzkich potrzeb, 

ale także celem, do realizacji którego człowiek nieuchronnie zmierza. To z samej 

natury rzeczy wszystkim ludziom właściwy jest pęd do życia we wspólnocie. 

„Człowiek – podkreślał Arystoteles – jest istotą stworzoną do życia w państwie 

więcej niż pszczoła lub jakiekolwiek zwierzę żyjące w stadzie, to jest rzeczą 

jasną”. Człowiek jest bowiem „zoopolitikon”, „zwierzęciem politycznym”, istotą 

społeczną. I tę swoją istotę może zrealizować jedynie w gromadnym współżyciu. 

Dopiero w państwie ludzie – odnosząc swoją egzystencję do wartości 

powszechnych – stają się rozumni. I dopiero w państwie stają się istotami moral-

nymi. Tylko we współżyciu wzajemnym i przez to współżycie kategorie etyczne 

zdobywają sens. Nie są one przecież miarą stosunku człowieka do samego siebie, 

lecz jego stosunku do innych ludzi, z którymi współżyje i współdziała. 

Dopiero w państwie stajemy się ludźmi, urzeczywistniając swoją naturę, 

realizując jej potencje i cele. Poza państwem mogą istnieć albo zwierzęta albo 

bogowie, my zaś, ludzie, nie jesteśmy ani jednymi ani drugimi. Z historycznego 

punktu widzenia państwo stanowi rezultat złączenia się jednostek, jest więc 

czymś późniejszym od nich, to przecież nie z uwagi na czas, a z logicznego pun-

ktu widzenia jest ono czymś wcześniejszym niż poszczególne jednostki. To one 

stają się ludźmi dopiero w państwie, przez nie i dzięki niemu, jako że cel ich 

istnienia tylko tu, w społeczeństwie, może się urzeczywistnić, a ich natura 

zaktualizować. Dlatego państwo jest wartością wyższą niż jednostka. Jednostka 

musi się państwu podporządkować i zawsze baczyć na jego dobro. „Nie trzeba 

sądzić – podkreślał Arystoteles – że ktoś z obywateli do siebie samego należy, 

wszyscy należą do państwa, bo każdy z nich jest częścią państwa”. 

Państwo jest całością niepodzielną. Stanowi prawdziwy organizm, 

którego poszczególne cząstki istnieją dla całości i ze względu na nią, w trosce o 

spełnienie jej naczelnych celów. Wartość człowieka polega na jego społecznie 

służebnej funkcji, na działaniu zgodnym z interesem całości. I tylko takie dzia-

łanie nadaje życiu jednostki rozumny charakter i może zapewnić jej osobiste 

szczęście. Jest to działanie zgodne z samą naturą rzeczy
19

. 

Doszliśmy do idei, które wyznawał Platon. To on uważał, że 

społeczeństwo jest całością ponadindywidualną, że w całości jednostka musi się 

bezwzględnie podporządkować, odnajdując w tym akcie podporządkowania sens 

egzystencji. Nie było też dla niego większego dobra nad to, które umacnia 

państwo i służy jego jedności. Ale Platon wyobrażał sobie, że owa jedność 

wymaga całkowitego upodobnienia jednostek, ujednolicenia ich myśli, uczuć i 
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działań, kwestionował też prawo jednostki do nieskrępowanego rozwoju 

osobowości. Pragnąc wyeliminować wszelkie różnice i sprzeczność jedno-

stkowych interesów, domagał się likwidacji własności, różnic strojów, 

sporządzenia jednolitego menu, postulował zniesienie monogamicznej rodziny i 

był za zaprowadzeniem wspólnoty żon, kreśląc projekt państwowego 

rozmnażania oraz państwowego systemu wychowania dzieci, oddzielonych od 

rodziców. 

Inaczej u Arystotelesa. Wprawdzie i dla Stagiryty państwo jest dobrem 

najwyższym, a troska o jego jedność i pomyślność stanowi istotny cel wszelkich 

działań. Tylko że dobro państwa, jego potęga, bogactwo i szczęśliwość, nie tylko 

że nie wymagają likwidacji indywidualnych różnic i upodobnienia wszystkich 

obywateli, ale nawet – wręcz przeciwnie – maksymalnego rozwoju osobistych 

zdolności i naturalnych różnic. Polemizując z koncepcją Platona pisał: „To tak, 

jakby ktoś symfonię przekształcił w monotonię, a rytm zmienił w pojedynczy 

takt”. Właśnie dzięki temu, że ludzie są różni – dowodził – że mogą wykonywać 

w zgodzie z własnymi zdolnościami rozmaite prace, państwo jako całość staje się 

bogate, samowystarczalne, szczęśliwe i silne. „Z osób zupełnie jednakich – 

dodawał – państwo powstać nie może”. Różnorodność bowiem umożliwia 

osiągnięcie pełni, jest warunkiem prawdziwej harmonii, jest drogą do 

zrealizowania wszechstronnej samowystarczalności. 

Arystoteles przeciwstawiał się tedy zdecydowanie platońskiej zasadzie 

jednolitością zgodnie z którą obywatele mieli wieść klasztorno-wojskowy tryb 

życia. Kwestionował też przekonanie Platona, że ważne jest tylko szczęście 

całego państwa a nie tych czy innych jednostek, co odbierało człowiekowi nawet 

prawo do indywidualnego szczęścia. Dla Arystotelesa szczęśliwość państwa nie 

jest jakowąś abstrakcją niezależną od realnej sytuacji jego obywateli. „Przecież 

państwo jako całość – twierdził – nie może być szczęśliwe, gdy szczęścia nie 

będą odczuwać wszystkie jego części, czy też ich większość, albo i pewne tylko 

jego człony. Bo ze szczęściem to nie tak, jak z liczbą parzystą, która może nią 

być jako całość, mimo że żadna z jej części składowych nie jest parzysta; 

natomiast gdy chodzi o szczęście, jest to niemożliwe”. Arystoteles uważał zatem, 

że nie należy przeciwstawiać się rozwojowi indywidualności i dążeniom 

jednostek do szczęścia, trzeba nawet je wspomagać, ale należy jednocześnie 

ciągle i uważnie baczyć, aby partykularne działania i interesy jednostek nie 

popadały w konflikt z dobrem ogólnym, interesem całości. Trzeba więc 

wychowywać ludzi, żeby zawsze swoje postępowanie normowali podług 

powszechnych zasad współżycia, trzeba też żądać od władców, aby ingerowali w 

życie obywateli, karząc za egoizm i prywatę uczynków. Dlatego filozof – 

przeciwstawiając się platońskiemu postulatowi wspólnoty dóbr – afirmował 

własność indywidualną. Zdawała mu się ona nieodłącznym warunkiem ludzkiej 

aktywności, stosowną nagrodą za poniesione trudy, najskuteczniejszą gwarancją 

osobistej wolności. Ale chwaląc własność prywatną Arystoteles zabiegał 
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zarazem o „właściwą miarę”. Dopiero taka miara wydawała mu się czymś 

pięknym i słusznym. Właściwa miara, czyli złoty środek pomiędzy 

skrajnościami: nadmiarem i ubóstwem. Ponieważ ci, którzy posiadają w 

nadmiarze, są dla państwa elementem niebezpiecznym. Troszczą się tylko o 

własne dobro i egoistyczne interesy, usiłują strzec swoich posiadłości i zawsze 

wietrzą groźbę, usiłując jej siłą przeciwdziałać. Również ci, którzy własności nie 

posiadają i żyją w nędzy, są dla państwa elementem niebezpiecznym. Pozbawieni 

moralnych hamulców, żądni materialnych dóbr, za wszelką cenę usiłują się wyr-

wać z biedy. Stanowią zarzewie niepokoju i anarchii, ślepą siłę wykorzystywaną 

przez demagogów. Obie te warstwy znajdują się w stanie nieustannego konfliktu. 

Ale jeśli społeczeństwo nie ulega rozpadowi i unicestwieniu, to dlatego, że ist-

nieje czynnik stabilizujący. Jest nim klasa średnia a więc ci, którzy ani nie 

posiadają nadmiaru, ani nie odczuwają braku. Klasa ta to najwartościowszy 

element w państwie, występuje przeciwko uzurpacjom możnych i zarazem 

utrzymuje biedny lud ryzach i posłuszeństwie. To właśnie w interesie tej klasy 

państwo powinno spracować swoją politykę. Ma zmierzać do tego aby 

wzmacniać stan średni, bo to kładzie kres walkom wynikającym z nierówności. 

Gdzie stan średni jest liczny, tam najmniej powstają bunty i rozłamy między 

obywatelami, a społeczeństwo staje się wolne od wstrząśnień wewnętrznych. W 

taki sposób powoli i rozważnie państwo ma dążyć do spełnienia społecznego 

ideału, eliminacji klas skrajnych. 

Ideał Arystotelesowskiego państwa-środka był oczywiście ideałem 

politycznie umiarkowanym, przeciwstawiającym się wszelkim skrajnościom, w 

myśl dewizy, że tylko właściwa miara, słuszny środek, są godne akceptacji. W 

ustroju politycznym Aten za najlepszych polityków uważał Solona i Tucydydesa, 

zwolenników demokracji
20

. 

 

*** 

W swej koncepcji Arystoteles łączył rożne motywy, usiłując je kojarzyć i 

syntetyzować. Również Demokryt, uważał, że społeczeństwo jest produktem 

złączenia się jednostek, a więc ich tworem, i zarazem – podobnie jak Platon – 

sądził, iż jest ono ponadindywidualnym organizmem, a jeśli nawet nie pod 

względem historycznym, to pod względem logicznym, wcześniejszym od 

poszczególnych jednostek, jako że one dopiero w państwie stają się sobą, to jest 

ludźmi. Podobnie jak Demokryt, domagał się, aby państwo respektowało 

indywidualne skłonności, interesy, potrzeby, aby dążyło do zapewnienia do-

brobytu i szczęścia swoim obywatelom, i jednocześnie – podobnie jak Platon – 

żądał od jednostek absolutnego podporządkowania się państwu, zalecając nawet 

władzy, aby „nadzorowała tych, których sposób życia niezgodny jest z 

ustrojem”. Ten miłośnik natury ludzkiej i szermierz wolności nie miał zbyt 
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wielkiego zaufania do ludzi, gdy pisał, że „możność robienia, co się chce nie 

nadaje się do tego, aby utrzymać w karbach zło tkwiące w każdym człowieku”, i 

kiedy domagał się, aby obywateli poddawać wszechstronnej kontroli, ograniczać 

ich wolność, podporządkowywać licznym prawom. 

To co dzisiaj nazywamy demokracją grecką, stanowiło o wyjątkowości 

Greków w cywilizacji. Stali się wzorem dla filozofów, pisarzy następnych 

pokoleń w euroatlamtyckim świecie. Był to wzór na tyle atrakcyjny, że pociągał 

wielu uczonych za przykładem tego wszystkiego, co w ograniczonym zakresie 

polis doświadczali i przeżywali w odniesieniu do ludzkich możliwości, sztuki 

stawiania pytań. W przypadku Greków mamy do czynienia z wyjątkowym 

przykładem spotkania się w obywatelskiej wspólnocie podlegania i kształtowania 

politycznego, bycia politycznym przedmiotem i podmiotem, dzięki czemu 

polityczność uzyskuje swój wymiar ponadczasowy i uniwersalny jako element 

dominujący. W tym kontekście powstaje sens jednoczesnego wykształcenia się 

polityczności i idei humanitaryzmu, zwłaszcza w dobie, gdy z jednej strony 

polityczność zaczyna ulegać coraz mocniej autonomicznym procesom, z drugiej 

zaś w formie przybiera nowy niesprecyzowany wymiar
21

. Demokracja w drugiej 

połowie XX wieku zwyciężyła ale czy tak dalej zostanie w rzeczywistości 

świata? 
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indicates a variety of approaches to the best model of governance that functioned 

in ancient Greece. 





 

 

Matylda Łazarczyk 

 

 

BARACK OBAMA PODĄŻAJĄCY ŚLADAMI 

JOHNA F. KENNEDY’EGO? 

 

 

Co łączy Baracka Obamę z Johnem F. Kennedym? Dlaczego Obama 

został nazwany „czarnoskórym Kennedym” przez niemieckiego dziennikarza – 

Christopha von Marschalla
1
? Co sprawiło, że Amerykanie widzą w Obamie 

Kennedy’ego? Pytań nasuwa się wiele, ale co do jednego możemy być 

przekonani. Barack Obama swoim zwycięstwem dał Amerykanom tyle radości, 

co niegdyś John F. Kennedy. Obaj charyzmatyczni przywódcy stali się 

symbolem przełomu w sposobie prowadzenia polityki w Białym Domu, oraz 

zwiastunem spełnienia się amerykańskiego marzenia. Zdecydowałam się na 

sformułowanie podrozdziału w postaci pytania, gdyż jak później wykażę, 

autorytetem przywódczym Baracka Obamy nie jest John Kennedy, lecz 

prezydent wywodzący się z Partii Republikańskiej.  

Nie tylko wybór Baracka Obamy na prezydenta USA był zaskoczeniem. 

Także Johnowi F. Kennedy’emu swego czasu dawano niewielkie szanse na 

zwycięstwo. W przypadku Obamy główną przeszkodą była rasa i brak 

politycznego doświadczenia, zaś jeśli chodzi o Kennedy’ego, największą barierę 

stanowiła jego wiara, bowiem Kennedy był katolikiem. Ponadto obaj kandydaci 

w momencie ubiegania się o fotel prezydenta byli stosunkowo młodzi, co było 

postrzegane raczej jako ich wada aniżeli zaleta. 

Tytułem wstępu, przybliżę nieco postać prezydenta J. F. Kennedy’ego, 

jak również jego drogę do Białego Domu. Joseph Fitzgerald Kennedy urodził się 

29 maja 1917 roku w Brooklinie (Massachusetts). Kennedy pochodził z 

wyższych warstw społecznych, a jego rodzina żywo interesowała się polityką. 

Dziadkowie Johna F. byli liderami Partii Demokratycznej w Bostonie. Jeden z 

nich – John „Honeyboy” Fitzgerald był pierwszym irlandzko-amerykańskim 

burmistrzem Bostonu. Ojciec 35 prezydenta USA był jednym z pierwszych 

stronników Franklina Roosevelta. Służył Nowemu Ładowi jako prezes Komisji 

Papierów Wartościowych i Giełd, zaś w latach 1938–1940 pełnił obowiązki 

ambasadora USA w Wielkiej Brytanii
2
.  

                                                      
1
  Ch. von Marschall, Barack Obama. Czarnoskóry Kennedy, przeł. J. Miron, Warszawa 

2008. 
2
  H. Brogan, John Fitzgerald Kennedy, przeł. I. Scharoch, Wrocław 2003, s. 22. 
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Ojciec Johna – Joseph Patrick Kennedy przygotowywał synów do 

rozpoczęcia kariery politycznej. W okresie młodości to starszy syn państwa 

Kennedych – Joseph Patrick junior wykazywał większe zainteresowanie polityką 

i to w nim widziano przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tymczasem 

nieoczekiwany wypadek losowy spowodował, że Joseph P. poniósł 

przedwczesną śmierć (został zastrzelony przez Niemców w czasie lotu bojowego 

na terenie Europy), w związku z czym oczekiwaniom i ambicjom ojca musiał 

sprostać młodszy syn – John F. 

Młody Kennedy nie należał do prymusów. W szkole był przeciętnym 

uczniem. Wiele osób twierdziło, że wychowywał się w cieniu swojego starszego 

brata, co być może przyczyniło się do tego, że w okresie młodzieńczym John był 

bardziej obojętny na treści naukowe. Z kolei, niepodważalnym atutem Johna F. 

była jego łatwość nawiązywania kontaktów (był duszą towarzystwa) oraz 

nieodłączny optymizm. Istniała tylko jedna rzecz, która mogła w znaczącym 

stopniu niepokoić jego rodzinę. Otóż, John był chorowitym dzieckiem, a z 

czasem doszły jeszcze dolegliwości kręgosłupa. Z uwagi na słaby stan zdrowia 

John F. często przebywał w szpitalu. Miał wtedy czas na czytanie książek, które 

stanowiły jedną z jego pasji. Rodzice chcieli, aby młodszy syn podjął studia w 

Uniwersytecie Harvarda. Jednak on nie chciał być ciągle porównywany do 

swojego starszego brata, który kontynuował studia na najbardziej prestiżowej 

uczelni w USA. Postanowił aplikować do Princeton. Jednakże choroba 

uniemożliwiła mu podjęcie studiów w Princeton w terminie, co poskutkowało 

tym, że gdy poczuł się lepiej, zdecydował, że rozpocznie studia w Harvardzie. 

Błysnął w końcówce studiów, kiedy to napisał pracę dyplomową na temat: Why 

England slept (Dlaczego Anglia spała), za którą otrzymał drugą nagrodę w 

dziedzinie nauk politycznych. Ponadto książka trafiła do druku, po czym została 

sprzedana w liczbie 80 tys. egzemplarzy. Dzięki tej publikacji 24.letni John 

Kennedy stał się znaną postacią w Stanach Zjednoczonych, z dobrymi 

perspektywami na przyszłość
3
. 

Wygrana w wyborach prezydenckich była dla Johna F. Kennedy’ego nie 

lada wyczynem, któremu zapewne nie sprostałby, gdyby nie trzyletni okres 

wytężonej pracy, niezawodnych kalkulacji i szczęścia, które w walce o władzę 

jest nieocenionym darem. 

W Ameryce politycy poddawani są tzw. testowi przydatności (avaibility), 

który jest nieco inny dla Demokratów i Republikanów. Ów test musiał przejść 

również John F. Kennedy. Rzec można, że wynik testu Kennedy’ego nie 

zachwycił w porównaniu do innych kandydatów, a wręcz napawał niepokojem. 

Stan, z którego wywodził się Kennedy nie należał do stanów priorytetowych, tak 

jak Nowy York czy Illinois. Dlatego też Kennedy nie mógł uchodzić za faworyta. 

Ponadto na niekorzyść demokraty działał jego stosunkowo młody wiek, co 

                                                      
3
  L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005, s. 765. 
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skutecznie wykorzystywał Lyndon Johnson, zwracając się w sarkastyczny 

sposób do Johna Fitzgeralda „chłopcze”
4
. Trudno było także doszukać się zasług 

Kennedy’ego w czasie jego kadencji w Izbie Reprezentantów i w Senacie. 

Niejasne było również stanowisko demokraty z Massachusetts odnośnie 

komunizmu. Na domiar złego, dla części amerykańskiego społeczeństwa pod 

znakiem zapytania była legalność interesów prowadzonych przez klan 

Kennedych, a zwłaszcza przez ojca Johna F. Niektórzy z obawą podchodzili do 

tego, że Kennedy był katolikiem, bowiem w USA dominującą religią jest 

protestantyzm, a w szczególności baptyści i metodyści
5
. 

Tym, co pozwoliło Johnowi F. Kennedy’emu zwyciężyć była, bez 

wątpienia jego pewność siebie i determinacja. Nie przeszkadzały mu komentarze 

na temat jego zbyt młodego wieku. W dodatku domniemanie o „nieczystych” 

interesach ojca nie było w stanie zbić go z tropu. Jedyne, co mogło wprowadzić 

Kennedy’ego w zakłopotanie, to jego poprzednik w Białym Domu, którego 

popularność nie zmalała, nawet po dwóch kadencjach. Dwight David Eisenhower 

cieszył się tak dużym uznaniem społecznym, że gdyby istniała możliwość 

pozostania na trzecią kadencję w Białym Domu, na pewno uzyskałby 

wystarczające poparcie ze strony swoich rodaków. Mocną stroną Kennedy’ego 

było to, że nie bał się nowych wyzwań. Był człowiekiem stworzonym do walki, 

nawet w niesprzyjających warunkach. Podobnie było w przypadku Obamy. 

Początkowo żona Baracka, Michelle z rezerwą podchodziła do politycznego 

zapału męża. Toteż Barack obiecał małżonce, że jeżeli jego start się nie 

powiedzie i przegra wybory prezydenckie w 2008 r., już nigdy nie będzie ubiegał 

się o prezydenturę. W przypadku obu prezydentów niegasnąca nadzieja pomogła 

im uwierzyć w siebie, dzięki czemu marzenie o urzędowaniu w Białym Domu się 

ziściło. 

Obama, podobnie jak Kennedy opowiada się za budowaniem silnej 

Ameryki, ale ciemnoskóry demokrata wyraźniej podkreślał potrzebę zmiany 

politycznego stylu w Waszyngtonie. Obaj prezydenci zyskali miano 

showmanów. Kennedy, w czasie kiedy telewizja dopiero stawała się 

najpopularniejszym medium, potrafił zręcznie wykorzystać ją do autoprezentacji. 

Dzięki jego sugestiom konferencje prasowe transmitowano na żywo, co 

pozwoliło mu umocnić swoją pozycję polityczną. „Kennedy jako pierwszy 

prezydent prawdziwie telewizyjny miał szansę wykorzystać dyskurs publiczny w 

nowych realiach. I skorzystał z niej w pełni, nadając wielkie znaczenie stylowi 

politycznemu
6
. Jak na owe czasy takie przedsięwzięcie było nie tylko 

nowatorskie, ale przede wszystkim przyczyniło się do wielkiego sukcesu 

                                                      
4
  H. Brogan, John Fitzgerald Kennedy, przeł. I. Scharoch, Wrocław 2003, s. 14. 

5
  Tamże, s. 13–14. 

6
  B. Szklarski, Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. 

Amerykańska prezydentura końca XX wieku, op. cit., s. 99. 
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demokraty z Massachusetts. Skuteczność stylu Kennedy’ego opierała się na 

szczególnym połączeniu psychologicznego i symbolicznego wymiaru dyskursu 

publicznego. Kennedy uchwycił to, co wkrótce dzięki telewizji stało się normą w 

amerykańskiej demokracji. Jego publiczne wystąpienia udowodniły, jak wielka 

jest rola dyskursu publicznego
”7

. Poprzez występy w telewizji Kennedy i Obama 

stali się ulubieńcami Amerykanów. W XX wieku ludzie z zaciekawieniem 

wsłuchiwali się w treści, jaki przekazywał im Kennedy, zaś w XXI w. to Obama 

stał się jednym z najlepszych politycznych mówców. Tak, jak niegdyś John 

Kennedy, dziś Barack Obama wykorzystuje środki masowego przekazu do wali o 

głosy wyborców, a także do komunikowania się ze swoim narodem. W czasach 

Kennedy’ego hitem była telewizja, zaś obecnie Obama trafia zwłaszcza do 

młodego odbiorców za pomocą Twittera. 

John F. Kennedy należał do ludzi, których nie przerażały nowe 

wyzwania. Zawsze uśmiechnięty. Przy czym prezentował się doskonale, niczym 

hollywoodzki aktor. Nawet w obliczu bólu, chciał pokazać Amerykanom, że 

życie staje się łatwiejsze, kiedy człowiek myśli pozytywnie. Symbolem 

optymizmu Kennedy’ego był jego promienny uśmiech, entuzjazm, jak również 

rozluźniony, ale jednocześnie poważny sposób bycia. Kennedy tak był 

przywiązany do swojego uśmiechu, że gdy magazyn „Time”, który nadał mu 

miano człowieka roku 1961, opublikował jego portret z poważnym wyrazem 

twarzy, czuł się urażony. Prezydentura była tym, co dodawało Kenndy’emu 

skrzydeł. Jego współpracownicy dostrzegali w nim radość z faktu bycia 

prezydentem. Swoją pozytywną energią John „zarażał” innych, co sprawiało, że 

jego doradcy mieli większą motywację do wykonywania powierzonym im zadań. 

Kennedy uwielbiał trudne wyzwania i ryzyko. Porażki go nie deprymowały. 

Wprost przeciwnie, po wszelkich niepowodzeniach, był jeszcze bardziej 

zdeterminowany do działania
8
. 

Przemówienia Johna Kennedy’ego były niemal tak samo porywające, jak 

obecnie mowy Obamy. Kennedy uchodził za dobrego mówcę, ale starał się nie 

bazować na argumentach emocjonalnych, które tylko na krótko metę są 

atrakcyjne dla odbiorcy. John znacznie chętniej powoływał się na fakty, 

używając przy tym logicznej argumentacji. Emocje stanowiły dla niego jedynie 

uzupełnienie faktów. Nawet z natury nużące mowy prawne John F. potrafił 

przedstawić w sposób ciekawy. W przemówieniach Kennedy’ego nie brakowało 

także humoru, aczkolwiek dygresje nie mogły przyćmić właściwego tekstu 

wystąpienia
9
. 

                                                      
7
  Tamże, s. 102. 

8
  J. A. Barness, John F. Kennedy on Leadership. The Lessons and Legacy of a 

President, New York 2005, s. 54. 
9
  Tamże, s. 90–96. 
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Od najmłodszych lat ulubionym zajęciem Johna F. oprócz marynarki 

wojennej była polityka zagraniczna, w której jednocześnie czuł się ekspertem. W 

1945 r. miał okazję uczestniczyć jako dziennikarz w założycielskiej konferencji 

ONZ oraz relacjonować wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii
10

. W 

momencie kiedy obejmował urząd prezydenta sytuacja międzynarodowa na 

świecie była skomplikowana, ale Kennedy nie bał się nowych wyzwań i 

odważnych decyzji. Podejmował trudne rozmowy z Sowietami. Starał się 

załagodzić konflikt irlandzki. Ponadto duże znaczenie miały dla niego stosunki z 

Berlinem, gdzie wypowiedział znamienne słowa „Ich bin ein Berliner” (jestem 

berlińczykiem). Obama także nie zapomina o Europie. Podróżując w maju 2011 

r. po Europie, w Irlandii oznajmił, że jest Irlandczykiem, zaś w Polsce 

powiedział, że po części czuje się Polakiem, gdyż przez wiele lat zamieszkiwał 

Chicago – amerykańskie miasto, w którym Polacy mają swoją dzielnicę. 

 Ogromne znaczenie dla popularności 35 prezydenta USA miało 

zapoczątkowanie lotów promów kosmicznych NASA. To, co stanowiło o 

sukcesie Kennedy’ego, Barack Obama postanowił zakończyć. Już nie zobaczymy 

wzbijających się w powietrze wahadłowców. Ostatni z nich – Atlantis właśnie 

zakończył swoją ostatnią podróż kosmiczną (21.07.2011). Decyzja Obamy 

przyczyniła się do końca pewnej epoki w dziejach Stanów Zjednoczonych i 

świata, której prekursorem był John F. Kennedy. Jeżeli pracownicy NASA przy 

wsparciu Obamy bądź też innego prezydenta (jeśli w 2013 roku nastąpi zmiana 

warty w Białym Domu) w przeciągu kilku lat nie zbudują nowych promów 

kosmicznych, można będzie mówić o upadku dominacji Ameryki w badaniach 

nad podbojem kosmosu i zaprzepaszczeniu wkładu, jaki włożył w rozwój NASA 

prezydent Kennedy. 

Christoph von Marschal w swojej książce pt.: „Barack Obama. 

Czarnoskóry Kennedy”, zredagowanej jeszcze przed wygraną Obamy w 

wyborach prezydenckich 2008, nazwał demokratę, czarnym Kennedym, czy jak 

wielu Amerykanów mawia „Kennedym naszego pokolenia”. Niemiecki 

dziennikarz w następujący sposób wypowiedział się o Afroamerykaninie: 

„Obama jest dla Ameryki tą niespełnioną obietnicą, która będzie spełniona – 

czarny F. Kennedy
”11

. W książce Marschala nie ma zbyt wielu odniesień i 

porównań ciemnoskórego demokraty do Johna Kennedy’ego. Autor więcej 

uwagi poświęca kampanii wyborczej i drodze Obamy na szczyt. Zatem, tytuł 

książki jest jedynie inspiracją do tego, w jaki sposób można postrzegać 

demokratę z Chicago. Dla wielu Amerykanów jest on bezsprzecznie synonimem 

powrotu do sposobu sprawowania władzy w stylu Kennedy’ego, ale nie jego 

wiernym odwzorowaniem. „Porównuję Obamę do Kennedy’ego, bo widzę 

                                                      
10

  H. Brogan, John Fitzgerald Kennedy, op. cit., s. 39. 
11

  Ch. von Marschall, Barack Obama. Czarnoskóry Kennedy, przeł. J. Miron, Warszawa 

2008, s. 205. 
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podobne reakcje społeczeństwa na jego kandydaturę. Amerykanie są w podobny 

sposób zmęczeni przeszłością i obowiązującą polityką. Konkurencją Obamy jest 

pokolenie, które za chwilę będzie odchodzić, starsi panowie w czarnych 

garniturach i z białymi włosami. Obama, podobnie jak Kennedy, wychodzi z 

propozycją zdecydowanej zmiany w sposobie myślenia o relacjach USA ze 

światem
”12

. Obama stał się symbolem nowoczesnej prezydentury, otwartej na 

rozwiązywanie problemów współczesnego świata. Prezydentury, której wysoką 

poprzeczkę w latach 60 zawiesił John F. Kennedy. 

Pomimo wyraźnych podobieństw obu prezydentów, są też istotne 

różnice, które wskazują na to, że droga Obama do Białego Domu była dużo 

bardziej skomplikowana. Tym, co wspólne dla Obamy i Kenned’ego to 

przynależność do tej samej partii, ukończenie studiów w elitarnym Uniwersytecie 

Harvarda (z jedną różnicą Obama jest absolwentem prawa, Kennedy nauk 

politycznych) oraz młody wiek, w momencie ubiegania się o urząd prezydenta 

Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego w sytuacji zagrożenia Kennedy i Obama 

opowiadali się po stronie pokoju, ale zarówno jeden jak i drugi nie odciął się 

zupełnie od problemów wojennych (pierwszy prowadził wojnę w Wietnamie, zaś 

drugi kontynuuje dwie wojny – w Iraku i Afganistanie). Z tą tylko różnicą, że 

Kennedy odbył służbę wojskową, pływał w okrętach marynarki wojennej, a 

Obama nigdy nie miał okazji przebywać na froncie. Kennedy od najmłodszych 

lat był przygotowywany przez ojca do sprawowania funkcji publicznych, dzięki 

czemu przed prezydenturą zdobywał doświadczenie jako kongresmen i senator. 

Obama musiał dochodzić do wszystkiego samodzielnie, poprzez co jego 

doświadczenie polityczne jest niewielkie. Rodzinę Kennedych można było 

zaliczyć do amerykańskiego establishmentu klasy wyższej, zaś rodzice Obamy 

byli na pograniczu klasy niższej i średniej. Obama jest pierwszym prezydentem 

Mulatem. Kennedy był pierwszym katolickim prezydentem w historii USA. W 

momencie objęcia władzy przez Kennedy’ego sytuacja gospodarcza nie była tak 

katastrofalna, jak teraz, kiedy to Ameryka może okazać się wkrótce bankrutem. 

Kennedy miał może nieco trudniejszą kampanię wyborczą, ponieważ musiał 

przekonać wyborców, że będzie co najmniej tak samo dobrym prezydentem, jak 

jego sławny poprzednik Eisenhower. Obama nie musiał niczego udowadniać. 

Wyborcy wiedzieli od początku, że jest on przeciwieństwem wyjątkowo mało 

popularnego, zbliżającego się do schyłku swojej prezydentury - George’a W. 

Busha. Od Obamy oczekiwana przede wszystkim „łagodniejszego” sposobu 

podejścia do władzy i skutecznej walki z bezrobociem. Toteż do końca nie 

możemy mieć pewności, czy Barack Obama zechciałby określić siebie 

przydomkiem „czarny Kennedy”. 

                                                      
12

  Ch. von Marschall, Obama rozczaruje Europę, ale Europa i tak go będzie kochać, 

[w:] E. Sarnacka-Mahoney (red.), Odziedziczona rewolucja. Dlaczego Obama, 

dlaczego teraz, co dalej z Ameryką?, Warszawa 2009, s. 99. 
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Już we wstępie można wyczytać, że ciemnoskóry prezydent wybrał 

innego przywódcę za wzór do naśladowania. W dodatku prezydenta, który nie 

wywodził się z Partii Demokratów. Mowa o Abrahamie Lincolnie, który dla 

Baracka Obamy jest ikoną najlepszego wodza w dziejach Ameryki Północnej. 

Obama swój start w wyborach prezydenckich 2008, ogłosił w 2007 roku właśnie 

w mieście Lincolna. Nie bezpodstawne jest przeświadczenie, że niemal nad 

każdą decyzją Obamy czuwa „duch Lincolna”. „W czasie swojej kampanii 

prezydenckiej Obama często zaznaczał, że Lincoln był jego ulubionym 

prezydentem. Przyznał reporterom, że pewnego razu podczas sporu w Senacie 

miał ochotę uciec i udać się do Pomnika Lincolna, aby odetchnąć i przypomnieć 

sobie wszystkie ciężkie chwile przez jakie przeszły Stany Zjednoczone
”13

.  

Co sprawiło, że możemy mówić o wyjątkowym przywództwie 16 

prezydenta USA? Abraham Lincoln to ulubieniec Amerykanów od wielu lat. 

Wygrał większość plebiscytów na najlepszego prezydenta w historii USA. 

Sekretarz stanu, John Hay określił Lincolna mianem „największej osobowości od 

czasów Chrystusa”
14

. Abraham urodził się 12 lutego 1809 r. w Hodgenville w 

stanie Kentucky. Lincoln w przeciwieństwie do Kennedy’ego nie miał 

dogodnych warunków do nauki. Jego sytuacja rodzinna była zbliżona do sytuacji 

Baracka Obamy. Rodzice Abrahama byli biedni, bez wykształcenia. Nie 

zachęcali go do nauki, a wręcz go od niej odciągali (w szczególności jego 

ojciec). Angażowano go często do wykonywania różnych prac fizycznych (m.in. 

orał, siał, wycinał drzewa). Wysiłek fizyczny nie był szczytem marzeń Lincolna. 

Abraham, jeśli tylko mógł, wolał poświęcać swój czas na czytanie książek i 

rozmowy z ludźmi. „Mimo że nikt i nic nie zachęcało do nauki, Abe potrafił 

zdobyć jak najwięcej wiedzy. Kiedy znalazł więc książkę, miał trochę wolnego 

czasu i kawałek świeczki – czytał. Czytał między innymi Bajki Ezopa, 

Robinsona Crusoe i Biblię. Kiedy orał, robił przerwę, aby koń mógł odpocząć, on 

zaś wyciągał książkę Parsona Weema o życiu Jerzego Waszyngtona. Książkę tę 

Abe pożyczył. Niestety, zamoczył się i musiał odpracować za nią 3 dni, ale 

posiadł ją na własność, co sprawiło mu ogromną radość”
15

. Samodyscyplina i 

zapał do nauki pomogły mu wzbić się na intelektualne wyżyny, dzięki czemu w 

przyszłości mógł zostać prawnikiem, a następnie prezydentem. 

Tym, co wyróżniało Abrahama Lincolna spośród innych polityków, był 

jego pozytywny stosunek do mniejszości murzyńskiej. Lincoln uważał, że 

niewolnictwo powinno być zniesione, gdyż każdy człowiek ma prawo do 

godnego życia. Także czarni. Jeśli tylko ciemnoskórzy uczciwą pracą i 

inteligencją zasłużą na nagrodę, nie powinno im się jej odbierać. „Jeśli kolor 

skóry jest elementem zasadniczym – mówił – i biały człowiek rości sobie prawo 

                                                      
13

  http://www.polska-usa.pl/prezydenci/inauguracja-w-stylu-lincolna, 23.07.2011 r. 
14

  L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005, s. 307. 
15

  Tamże, s. 309. 
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do zniewolenia człowieka o ciemniejszej skórze, to może nadejść moment, że 

biały człowiek zostanie kiedyś zniewolony przez człowieka o jeszcze jaśniejszej 

skórze. Jeśli zaś przewaga intelektualna stanowi uzasadnienie niewolnictwa, 

wówczas każdy, kto będzie miał w tym interes, będzie mógł zniewolić innego 

człowieka
”16

. Wizja Lincolna o równości szans była nowatorska jak na XIX wiek. 

Jednak nie należy zapominać, że i w tym przesłaniu 16 prezydent USA kierował 

się zdrowym rozsądkiem, co wiązało się z tym, że na wysokie stanowiska 

zdecydowanie nie był skłonny mianować Murzynów. Wobec tego, gdyby Barack 

Obama żył w czasach Abrahama Lincolna, najprawdopodobniej nie miałby szans 

na zostania senatorem, nie wspominając już o prezydenturze. 

Tym, co wspólne dla Obamy i Lincolna, to bezpośredni sposób 

komunikacji i nieprzeciętna zdolność zjednywania sobie słuchaczy. „Tak jak 

Lincoln Obama uwielbia słowa, wierzy, że retoryka i oratorstwo mogą zmienić 

myślenie ludzi. Ponadto Obama w podobny sposób mówi o różnych rzeczach i 

jest tak samo pewny siebie podczas debat, co osiąga nie przez ogniste oratorstwo, 

ale przez spokojne usposobienie oraz uzasadnione argumenty” – mówi dla CBS 

News Douglas Brinkley profesor historii z Uniwersytetu Rice i historyk 

prezydencki
17

. Kolejnym argumentem, który wskazuje na zbieżną osobowość 

obu panów jest ich otwartość na drugiego człowieka, chęć bycia jak najbliżej 

ludzi i ludzkich problemów. Lincoln zawsze z niecierpliwością oczekiwał gości 

w Białym Domu. Podobnie Barack Obama wraz z żoną Michelle często goszczą 

w głównej mierze dzieci w ogrodach prezydenckiej posiadłości. Już Lincoln 

swoją otwartością do ludzi sprawiał, że ochroniarze musieli wzmocnić czujność. 

Obama również nie ułatwia zadania Secret Service. Jak tylko jest ku temu 

sposobność wita się z tłumem (często wbrew woli ochroniarzy). Podczas 

ostatniej podróży do Europy (maj 2011 r.) widoczny był gest Obamy, jaki 

wykonał w kierunku pewnej Angielki, która rozmawiała przez telefon 

komórkowy. Ku zdumieniu tłumu i ochroniarzy prezydent USA zabrał 

dziewczynie telefon i zaczął rozmawiać z jej mamą. Wrażliwość oraz pragnienie 

bycia jak najbliżej ludzi jest istotnym czynnikiem mobilizującym dla przywódcy, 

który sprawia, że społeczeństwo darzy większym zaufaniem swego wodza. 

Poprzednicy ciemnoskórego demokraty niejednokrotnie wpatrywali się w 

obraz Abrahama Lincolna w Waszyngtonie, szukając oddechu od codziennych 

spraw, natchnienia i wsparcia. W związku z czym Obama nie jest pierwszym 

prezydentem, który wzoruje się na Lincolnie. 16 prezydent Stanów 

Zjednoczonych był wciąż żywy w pamięci bynajmniej części jego następców. 

„Każdy z prezydentów idąc korytarzem myślał o Lincolnie. Wpatrywali się w 

jego portret. Richard Nixon zwykł pić gin, a służby specjalne zabierały go przed 

pomnik Lincolna w nocy, aby mógł z nim „porozmawiać” – mówi Brinkley. – 

                                                      
16

  Tamże, s. 312. 
17

  http://www.polska-usa.pl/prezydenci/inauguracja-w-stylu-lincolna, 23.07.2011 r. 
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Theodore Roosvelt miał pukiel włosów Lincolna w pierścieniu, który 

nosił”
18

. Takie postacie jak Abraham Lincoln, Martin Luter King potrafiły 

stworzyć wyjątkową atmosferę, zjednoczyć kraj nawet w dobie różnych 

kryzysów. Nic więc dziwnego, że Barack Obama chciałby być chociaż w 

niewielkim stopniu taki jak oni. 

Rozwój politycznej kariery Lincolna i Obamy przypada na stan Illinois, 

chociaż stany pochodzenia obu prezydentów są różne (Kentucky, Hawaje). Obaj 

zdobyli wykształcenie prawnicze, co dało im solidne podstawy do późniejszych 

wystąpień publicznych, które niekiedy można porównać do biblijnych 

przypowieści. Przed prezydenturą sprawowali zaledwie czteroletnią kadencję w 

Kongresie Stanów Zjednoczonych. Zarówno w przypadku Lincolna, jak i Obamy 

najważniejszą osobą w ich życiu była matka. Cała inauguracja Baracka Obamy 

przypominała 12 - dniową podróż Abrahama Lincolna z Filadelfii do 

Waszyngtonu (mijając po drodze takie miasta, jak Nowy Jork, New Jersey i 

Pensylwania). Obama przemierzał tę samą trasę, aby upamiętnić szlak Lincolna. 

Podczas zaprzysiężenia 44 prezydent USA korzystał z Biblii Lincolna. W 150 

rocznicę zaprzysiężenia na urząd prezydenta Abrahama Lincolna, Barack Obama 

wspomniał, że czcigodny prezydent Lincoln nauczył Amerykanów, że nie należy 

dzielić kraju w kategoriach Północ i Południe, że Ameryka jest ponad 

podziałami. Niezależnie od koloru skóry, wszyscy ludzie są Amerykanami, zaś 

to, co ich dzieli nie jest i nie może być silniejsze od tego, co ich łączy. Dlatego 

też "nowe narodziny wolności" prezydenta Lincolna wciąż rozbrzmiewają w 

sercach rodaków
19

 . 

Tak wiele jest odniesień Baracka Obamy do Abrahama Lincolna, że 

wszelkie inne porównania okazują się być bezskuteczne. Ciemnoskóry 

demokrata od początku głosił, że jest wielkim orędownikiem 16 prezydenta 

USA. Uważa, że jego prezydentura to w pewnym sensie także zasługa Lincolna, 

który przyczynił się do zniesienia niewolnictwa. Podążając za ideą swojego 

wielkiego poprzednika, Obama kontynuuje przesłanie o jedności Ameryki. 

„Zostaję zatem przy Lincolnie, który jak nikt przedtem rozumiał refleksyjną 

funkcję naszej demokracji oraz jej ograniczenia. Pamiętamy moc i głębię jego 

przekonań, jego niezłomny opór wobec niewolnictwa i jego przeświadczenie, że 

podzielony dom musi runąć /…/ Chcę wierzyć, że Lincoln ani przez chwilę nie 

zrezygnował ze swoich przekonań dla osiągania doraźnych celów. Dążył do 

utrzymania równowagi między dwiema sprzecznymi myślami: że trzeba 

rozmawiać i szukać porozumienia właśnie dlatego, że jesteśmy niedoskonali i 

nigdy nie możemy działać tak, jakbyśmy mięli pewność, że Bóg jest po naszej 

stronie, i że czasami musimy mimo to podejmować działania, jak gdybyśmy tę 

                                                      
18

  Tamże. 
19

  http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/04/presidential-proclamation-

150th-anniversary-inauguration-abraham-lincoln, 23.07.2011 r. 
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pewność mieli, licząc na to, że opatrzność uchroni nas przed błędem
”20

. Lincoln 

jest i najprawdopodobniej pozostanie fenomenalnym przywódcą dla Baracka 

Obamy, a także dla jego następców. Amerykanie uwielbiają wielkie osobowości, 

a do takich z pewnością należeli Thomas Jefferson, Franklin Delano Roosevelt, 

Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy i wielu innych bardziej bądź mniej 

znanych przeciętnemu odbiorcy. Bez względu na to, do którego ze swoich 

poprzedników Barack Obama zechce się odnieść dziś, tudzież w przyszłości, 

wciąż pozostanie aktualne przesłanie Johna F. Kennedy’ego „/…/ nie pytajcie, 

rodacy, co kraj może zrobić dla was, lecz co wy możecie zrobić dla swojego 

kraju
”21

. Albowiem nie istnieją idealni przywódcy, a sprawowanie władzy, jak 

również dążenie do dobrobytu i szczęścia jest wspólnym zadaniem rządzących i 

społeczeństwa. 

 

                                                      
20

  B. Obama, Odwaga nadziei. Moja droga życiowa, wartości i ideały polityczne, op. 

cit., s. 116. 
21

  L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, op. cit., s. 772. 
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POLSKOŚĆ I WYCHOWANIE DO POLSKOŚCI W TWÓRCZOŚCI KS. 

JANA TWARDOWSKIEGO NA PODSTAWIE UTWORÓW  

Z LAT 1944–1992 

 

  

Dokonując analizy utworów ks. Jana Twardowskiego z lat 1944–1992, 

pochodzących ze zbiorów: Wiersze (1959), Znaki ufności (1970), Poezje wybrane 

(1979), Niebieskie okulary (1980), Rachunek dla dorosłego (1982), Który 

stwarzasz jagody (1983) (1988), Na osiołku (1986), Sumienie ruszyło (1989) 

(1990), Tak ludzka (1990), Nie bój się kochać (1991), Nie martw się (1992), jak i 

z utworów publikowanych w czasopismach oraz antologiach, dostrzec można 

„dyskretnie” podejmowaną przez autora kwestię polskości.  

W tytułowym szkicu utworu Polskość jako sytuacja, autorstwa 

Mieczysława Porębskiego, kluczowy termin polskość jawi się jako słowo – 

pomnik, jako słowo dostojne i niezbędne. Polskość – jak twierdzi Mieczysław 

Porębski – warunkuje istnienie wspólnoty duchowej, która skupia się wokół 

pewnych historycznie ukształtowanych symboli. Z symbolami tymi polskość 

identyfikuje swe trwanie i godność. Symbole – jak podkreśla autor – przyjmują 

zwykle różny kształt: mogą to być określone miejsca, obrazy, dźwięki, smaki, 

czy kolory
1
.  

Mieczysław Porębski wskazuje także, iż wielopłaszczyznowo rozumiana 

polskość, utożsamiana ze wspólnotą w sensie duchowym, jak i sytuacja, 

warunkowana przez tę wspólnotę może sytuować się na skrzyżowaniu innych 

sytuacji, wcześniej uformowanych, takich jak: chrześcijańskość, sarmackość czy 

ludowość
2
.  

Odniesienia do polskości dotyczyć mogą także miejsc, szczególnie tych, 

w których się dorasta, gdyż przez nie człowiek zakorzenia się w rodzimym 

języku i krajobrazie. W tym kontekście polskość definiowana jest zwykle jako 

ogół cech stanowiących o polskim charakterze, o byciu Polakiem
3
.  

W nawiązaniu do tej myśli nie sposób nie przytoczyć definicji polskości, 

nakreślonej w dramacie Wyzwolenie. Tu – swoiste dla Wyspiańskiego 

                                                      
1
  M. Porębski, Polskość jako sytuacja, Kraków 2002, ss. 219. 

2
  Por. D. Oko, Przełom, wyzwanie, szansa , Kraków 1998, s. 48, por. także S. Wszołek, 

Pytając o Boga, Tarnów 1996, s. 158–159. 
3
  M. Porębski, Polskość jako sytuacja, dz. cyt., s. 157. 
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manifestowanie polskości to szukanie Polski wszędzie, w każdym dziele sztuki, w 

każdym zdaniu, gdzie jest zawarta piękność i myśl głęboka, a niepokojąca, to 

robienie Polski na każdym kroku i codziennie
4
.  

Polskość ujęta w poetycką formę wierszy, zyskuje w twórczości ks. Jana 

Twardowskiego globalny charakter, odnoszący się z jednej strony do rodzimej i 

bliskiej codzienności, tej z prostym kubkiem z jednym uchem, ze starym stołem z 

jedną ceratą, z matką, która patrzyła w oczy, z drugiej do właściwego poecie 

podziwu nad światem, do Polski z raną, tak bardzo przywodzącej na myśl 

Norwidowski gorzki chleb polskości
5
.  

Waldemar Smaszcz, autor Posłowia, zatytułowanego Zaufałem drodze 

do zbioru Wierszy wybranych Jana Twardowskiego z lat 1944–1992 podkreśla, 

że wpisanie /…/ w przyrodę daje namiastkę raju, pozwala powrócić do /…/ 

szczęśliwych czasów, kiedy wraz z roślinnością i zwierzętami [człowiek] 

znajdował się w kręgu nieustannego działania łaski bożej. Owo wpisanie dotyczy 

jednak nie tylko człowieka i przyrody, ale także przyrody i szeroko rozumianej 

rodzimości (czy też, jak sugeruje temat polskości)
6
.  

 Na tle powszechnie obecnej przyrody – fauny i flory, zwracają więc 

uwagę szczególnie polskie, a przez to najbliższe: wróble, wrony, jaskółki, 

gołębie, bociany, biedronki, zające, świstaki, psy, następnie kwiaty i zioła: 

niezabudki, rumianki, mlecze, leśne zawilce, konwalie, dziewanny, malwy, 

maciejki oraz inne byliny i kwiaty – z konieczności zimnotrwałe. 

Polskość zobrazowana przyrodą odczuwana jest wszystkimi zmysłami: 

wzrokowymi (dostrzegamy więc ślimaka lekko ozłoconego, białe lilie, czajki 

czarno-białe, osę zabieganą w kółko, babie lato, czerwień buków), słuchowymi 

(jest więc las szumiący, gwizd kosa, głuchy odgłos łąki, przepiórka, która 

szeleści, słowik, którego wciąż słychać) oraz czuciowymi (wśród których zwraca 

uwagę zapach szałwi i trzęsący się liść osiki).  

Ważnym motywem poezji Twardowskiego, sytuującym się w kategorii 

ojczystej przyrody i krajobrazu polskiego jest widok z okna – rzeczywisty, choć 

ubarwiony spojrzeniem serca: 

 

jesiony za oknem obejmują się jak skrzydła 

za oknami – zamarznięty sad 

za oknem wiatr czerwcowy 

                                                      
4
  S. Wyspiański, Wyzwolenie, opr. A. Łempicka, BN I 200, Wrocław 1970. 

5
  Por. T. Dzidek, Mistrzowie teologii, Kraków 1998, s. 468; Gorzki to chleb jest 

polskość" : wybór myśli politycznych i społecznych / Cyprian Kamil Norwid ; wybrał 

i wstępem opatrzył Jerzy Robert Nowak. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. 
6
  J. Twardowski, Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932 – 2006, Warszawa 2007; Por. 

także: M. Kubik, Portrety pisarzy: Ks. Jan Twardowski – poeta świętego luzu, w: 

Gazeta uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 6 (73), 

2000. 
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za oknami bór pachnie żywicą 

i pszczoły z pasiek się złocą 

okno takie, by księżyc dowiązywał się złoty
7
 

  

Za oknem dostrzegamy także Jezusa, prostego, jak kościół tylko z jedną 

malwą. Niezwykła ta obecność uwydatnia odwieczną prawdę o posłuszeństwie 

przyrody wobec Boga i Jego niezbywalnych praw. Odległe brzmienie Jana z 

Czarnolasu, uświadamiające stworzeniu prawdę, iż za Jego rozkazaniem w 

brzegach morze stoi … znajduje kontynuację w utworach sławiących 

prawidłowości polskich pór roku, specyfikę poszczególnych miesięcy roku 

kalendarzowego oraz niezmienność praw przyrody, a mianowicie: 

 

w maju kwitną rośliny niskie, a w czerwcu wysokie 

 

po wilgach i derkaczach przychodzi pierwsza burza 

 

niebo białe po burzy, po deszczu niebieskie 

 

nagietki, co kwitną przed dziesiątą rano 

 

żółknie pora roku – węgorze wyruszają w ostatnią podróż 

 

podbiał zamyka się na noc, a pszczoła sprawy ważne powiadamia tańcem 

 

grusza, co kwitnie zaraz przed jabłonią 

 

nie w porę, jak w listopadzie spóźnione buraki
8
 

 

Od reguł przyrody, czy szerzej natury następuje niezwykle płynne 

przejście do ujęcia polskości w sensie stricte historycznym. Wbrew 

oczekiwaniom nie jest tych elementów wiele, lub też są one prezentowane 

pośrednio, poprzez różnorodne konteksty.  

W tej kategorii dostrzega się wpływ wątków biograficznych księdza – poety, w 

szczególności fakt jego członkostwa w AK, współpracy z prasą podziemną oraz 

udziału w Powstaniu Warszawskim. Formacja duchowa i intelektualna oraz 

będąca jej efektem szczególna wrażliwość teologa – humanisty to poza 

Warszawskim Seminarium Duchownym także owoc studiów polonistycznych na 

Uniwersytecie Warszawskim, to doświadczenie zdobyte na łamach 

                                                      
7
  Tamże. 

8
  J. Twardowski, Wyznanie, tamże. 
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międzyszkolnej piłsudczykowskiej Kuźni Młodych, w końcu to kapłańskie 

zaangażowanie i wieloletnia praca duszpasterska
9
.  

Panteon wielkich Polaków zapełniają na kartach tomików poetyckich ks. 

Twardowskiego postacie różnych epok, m. in. ks. Piotra Skargi, Józefa 

Piłsudskiego, Fryderyka Chopina, Artura Grottgera, Rydza Śmigłego, Królowej 

Jadwigi i Władysława Jagiełły, Romualda Traugutta, Mikołaja Kopernika, 

Bolesława Prusa, Maksymiliana Kolbe, Jakuba Wujka. Poeta pochyla się jednak 

także nad zwykłym człowiekiem – bohaterem codzienności: nad dziewczynką od 

pierwszej Komunii w cerowanej sukience, nad kobietą, co biega po dworcu, 

urzędniczką na poczcie zmęczoną listami, nauczycielką przed klasówką, 

niewierzącą, która dużo czyta i mniej widzi, nad bezdomną, nad panią z 

kapeluszem, nad ludźmi nerwowymi.  

Z rekwizytów polskości tworzone są przez Twardowskiego różnorodne 

obrazy rodzimej rzeczywistości. Na uwagę zasługują zwłaszcza środki 

artystyczne, szczególnie budowane na ich fundamencie porównania. 

Dostrzegamy więc:  

 

Matkę Bożą biegającą jak wróbel polski po podwórku 

 

serce [które] zadrżało jak owies 

 

Kościół jak Pałac Kultury
10

 

 

Polskość identyfikuje w dużej mierze polska mentalność – swoisty 

narodowy charakter, uosobiony w sentymentalizmie, emocjonalnym stosunku do 

przeszłości, czy religijności. Zwraca więc uwagę Kościół /…/ z tacą, na której 

ktoś guzik położył, gdzie śpiewają, modlą się o księży, gdzie w szatni mól lub 

inaczej nieudany motyl. Eksponowana jest też odwieczna polska gościnność, 

która zwykle ostatecznie zawodzi, gdy zjawia się człowiek – gdy przychodzi nie 

w porę
11

.  

Odchodzący świat synestetycznie miesza zapachy owoców, pasty do 

podłóg, lawendy w szufladzie. Łączy postacie przy stoliku na kółkach z 

pasjansem, fotografie umarłych bez których przecież niepodobna istnieć. 

Kluczowym słowem przedstawianego w utworach odchodzącego świata 

jest staroświeckość: staroświecki księżyc, staroświecka moda, staroświeckie 

wiersze, staroświecka pszczoła. W innych przypadkach, mimo formalnego braku 

tego słowa, staroświecki wymiar posiada: sygnet z herbem Ogończyk, chrabąszcz 

                                                      
9
  M. Quoist, Między człowiekiem a Bogiem, Wrocław 1986. 

10
  J. Twardowski, Tak ludzka, w. Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932 – 2006, 

Warszawa 2007, s. 154. 
11

  Za M. Kindziuk, Trzeba iść dalej, w: Niedziela, nr 7, 2006, s.8. 
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przedwojenny, głupie rozmowy sprzed wojny, długopis co został po matce, polski 

śnieg przedwojenny, czy też lampa z czajnikiem starym, wydartym chyba niebu.  

We wstępie do zbioru Mała Ojczyzna sam autor oraz odpowiedzialna za 

dobór tekstów Aleksandra Iwanowska zgodnie podkreślają, że wszystkie wiersze 

pisane są polskim sercem. Mówią [bowiem] o domu rodzinnym, matce, 

przywołują wspomnienia, pamięć i literaturę narodową, mówią o polskim 

Kościele, naszej wierze i niewierze, pobożności i tradycjach, pejzażu rodzinnym, 

uczuciach. Pisane w Polsce i po polsku, nie w Paryżu, Tokio, Sztokholmie, ale w 

Lipkowie, Świnotopie, Kamieńczyku, Żabiej Wólce, między lipcem, a sierpniem, 

kiedy wiesiołek żółty jak kanarek
12

.  

W jednym z wywiadów dla Rzeczpospolitej z 21 grudnia 2001 r. (298) 

ks. Jan Twardowski wskazał, że jego wiersze pozbawione są nowoczesności, że 

są świadomie proste. Poeta podkreśla, że stara się zachowywać w utworach 

dawną formę słów (onego czasu, pacholę, rządca, włodarz, nieboszczka), 

odczytywać na nowo zapomniane konteksty. Stąd dzięki jego wierszom utrwalić 

możemy treści niesione przez polskie przysłowia i powiedzenia, 

odzwierciedlające zakorzenione w narodzie prawdy. Wśród najczęściej 

spotykanych wyróżnić można następujące: przychodzić w wilczej skórze; 

wyskakiwać jak Filip z konopii; po nitce do kłębka. Twórcza inwencja ks. Jana 

podpowiada mu często wielorakie modyfikacje – stąd odczytujemy, że dym 

zamiast do diabła idzie do nieba, zaś to, co minęło, to chociażby świętej pamięci 

dom rodzinny
13

.  

Poeta wydaje się być niezwykle zdeterminowany w twórczym procesie 

ocalania od zapomnienia wszystkiego, co kulturę polską stanowi – od 

wzniosłych rejonów sztuki (gdzie choć pszczoła nie zna Chopina, są za to 

orkiestry dęte, głos oboju, fletu, są polskie kolędy), do polskiej kuchni (z 

wigilijnymi kluskami z makiem, z polskim za słonym rosołem, z kurą, czy też z 

barszczem, co śmieszy uszkami)
14

.  

Często eksponowana w licznych monografiach fascynacja ks. 

Twardowskiego naturą i tym wszystkim, co uosabia polska wieś ma swój wyraz, 

m. in. w barwnie nakreślonym rustykalnym krajobrazie, wzbogacanym 

synestetycznie przez wyrażenia: zapachy, smaki, dźwięki i kolory (np. sad z 

płotem, jarmarczne eksponaty, a wśród nich śmieszne serduszko z różową 

wstążeczką, stroje pełne haftu, figura Chrystusa znanego z Cepelii)
15

. 

                                                      
12

  J. Twardowski, Mała Ojczyzna, Warszawa 2002. 
13

  Anioł Stróż od moich wierszy /Jan Twardowski, rozm. przepr. Jan Bończa-

Szabłowski/, „Rzeczpospolita” z 21 grudnia 2001 r. (298), s. A 17. 
14

  Cały. świat jest święty… /Jan Twardowski ; rozm. przepr. Anna Wilkowska / 

„Guliwer”1998, nr 6, s. 14–15. 
15

  Por. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego, red. Andrzej Sulikowski, Lublin 

1995. 
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Wartości wsi postrzeganej sercem nie umniejsza w żadnej mierze 

brzydota, a właściwie smutna strona piękna, mająca uhonorowane miejsce w 

świecie przedstawionym przez Twardowskiego. Jest więc kościółek tak brzydki 

[że] brzydota wprost [leje się] z każdej większej dziury, dobry święty Antoni [ma] 

twarz wykrzywioną, jest też baranek z chorągwi, któremu popsuły się żebra, jest 

baldachim jak szczudło, co [łowi] mole we frędzle, konfesjonał, któremu 

odrastają uszy, obraz świętej Tereski, który służył latem za plażę dla much, jest 

zzieleniała miedź, wyleniały kolor nieba, smutny szelest, posadzka kościoła 

wytarta i krzywa, jest mól, co cztery razy gryzie, a potem ucieka
16

.  

To patrzenie sercem jest w relacji świat polskiej wsi – a kapłan i poeta w 

pełni uzasadnione. Rzeczywistość utrwalona tradycją, tworzona od pokoleń na 

fundamencie niezbywalnych praw Bożych, duchowo i duszpastersko zadziwia 

Twardowskiego. Spośród sytuacji obrazujących zwykle duchowość człowieka, 

na co dzień obcującego z naturą i w niej odnajdującego transcendencję – Boga 

podkreślić warto: troskę o chleb powszedni (ułomki chleba dla wróbli, żeby się 

nic nie zmarnowało), religijność (Droga Krzyżowa w południe; wiejskie na wsi 

Godzinki; w maju litania), pamięć narodową (od Mickiewicza, który chrzcił 

swoje dzieci wodą z Niemna), przywiązanie religijne (choć komputer zapomni – 

kukułka pamięta; świecę się stawia tuż obok śmierci; gdy oczy zamkną i zapalą 

świecę). 

Twardowski – określany często mianem piewcy codzienności – 

uwydatnia zwykły polski dzień, naznaczone zmęczeniem postacie, zjawiska 

społeczne, we wszystkim odnajdując ukryte, głębokie piękno.  

Poeta wskazuje na własną rodzinę, jako na kolebkę wartości, miejsce 

duchowej, intelektualnej i patriotycznej formacji. Matka emanuje zwyczajnym 

pięknem przyszywając guzik – może ją przypomnieć nawet jeden krzyżyk 

włóczki, jest zaś święta, tak, że tylko przez skromność /…/ w domu rodzinnym nie 

robiła cudów, a choć odeszła – czuwa niewidzialna.  

Matka jest ponadto   

łagodna /…/ 

cała w czasie teraźniejszym niedokończonym 

wychyla się z nieba 

żeby przyszyć oberwany guzik 

Kto lepiej potrafi 

w czyich palcach drży igła jak drucik ciepła 

gdy tyle dzisiaj uczuć a mało miłości.  

 

Babcia natomiast – święta i dobra uczyła wzniosłych prawd, że istnieje 

miłość – wielka miłość. Twardowski zapełnia także kreślony przez siebie słowem 

                                                      
16

  Por. B. Zeler, Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie: o poezji księdza Jana 

Twardowskiego, Katowice 2001. 
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świat przypadkowymi postaciami – zatrzymuje niejako w kadrze: paniusię w 

przedpowstańczym szalu, panią z parasolem, panią w kapeluszu, wuja z gazetą w 

ręku. Jednocześnie autor niekiedy lokalizuje położenie geograficzne, wskazując 

tym samym i argumentując swoisty klimat polskości: Matka Boska przeszła przez 

Katyń; pies skakał do Narwi, zaś Bóg chodzi jak po Tatrach w niebie
17

.  

Przeszłość, jak i teraźniejszość przyjmuje Twardowski z sobie właściwą 

pokorą, ze stabilnym przeświadczeniem o wierności Bogu i samemu sobie w 

każdym czasie i w każdej dziejowej sytuacji. Z głęboką kontemplacją i rzadko 

dosłownie oddaje na kartach swych tomików cześć walczącym, którzy stawali 

się prochem. Przeszłość jawi się mu zawsze jako dziejowa droga krzyża, żadne 

jednak krzyże nie krwawią, gdy jest świętość i spokój – tłumaczy.  

To, co istotne – prawdy i teologiczne wywody Twardowski wyposaża w 

kostium polskości – polskiej przyrody, folkloru, historii. Jest to obecne niemal 

wszędzie w jego poezji – od głównych założeń, po środki artystyczne, po 

wymyślne porównania (np. babie lato jest jak grzech za lekki). Szczególnie 

widoczne wydaje się być zjednoczenie Boga z człowiekiem na kartach dziejów. 

Jest to zawsze spotkanie jednostkowe, indywidualne – rzec by można – 

prywatne. Bóg przyjmuje na siebie rany człowieka, bolączki historii i rany 

nowych czasów, dlatego uzasadniona staje się prośba podmiotu lirycznego:  

 

O Jezu potłuczony, z tą szramą i tą różą 

na chłopców spójrz z Powiśla, co do mszy przy mnie służą 

Niech jednym choć oddechem westchnienie mi powierzą 

czupurnych rówieśników co pod gruzami leżą
18

 

 

To nierozerwalne przymierze Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem 

trwa mimo przemijania wszystkiego wokół, mimo, iż rozeszły się całkiem drogi, 

zgubiło się i odkryło – pozostał człowiek i Pan Bóg. 

Szczególnym klimatem polskość doświadcza świat poprzez Maryjność narodu. 

Królowa, Matka Zawierzenia jest dla Polski i Polaków – ludzi z przydeptanym 

sercem jedynym dziejowym ratunkiem – stąd płynie przeświadczenie:  

 

Nie bój się kochać, jeśli tylko wierzysz 

Matka Boska Królową więc Jej ziemia cała 

przetrzyma ustrój, przeżyje rozstanie …
19

 

 

                                                      
17

  Por. T. Traczyk, Moje wzruszenia, „Poezja Dziś”, nr 2. – (1999), s.64. 
18

  J. Twardowski, Prymicja, w. Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932 – 2006, 

Warszawa 2007. 
19

  J. Twardowski, Nie bój się, tamże. 
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POWSTANIE LISTOPADOWE W ŚWIETLE RELACJI POSŁA 

SASKIEGO JEANA FRÉDÉRICA LEMAISTRE Z PETESBURGA 

DO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKSONII MINCKWITZA 

 

 

Jest faktem znamiennym, że obce archiwa zawierają wiele cennych i 

istotnych dokumentów nieznanych polskim historykom mogących rzucić sporo 

nowego światła na nasze dążenia do „wybicia się na niepodległość” w okresie 

polskich powstań narodowo-wyzwoleńczych. Do takich materiałów 

rękopiśmiennych zaliczyć można niewątpliwie relacje posłów saskich z 

Petersburga, Berlina, Wiednia i Paryża z okresu powstania listopadowego, jakie 

znajdują się w archiwum państwowym w Dreźnie. 

Relacje te ułatwiają nam poznanie przed jak wielkim zadaniem stanęli 

Polacy podejmując w 1830/31 rozpaczliwą i uciążliwą walkę z Rosją ale także 

dzięki nim możemy prześledzić jak Prusy i Austria będące sprzymierzeńcami 

caratu zareagowały na polskie powstanie. Ponadto możemy się z nich dużo 

dowiedzieć, jak dyplomaci francuscy i brytyjscy podchodzili do sprawy polskiej 

traktując ją jako kwestię odległą i marginesową wobec bliższej im sprawy 

belgijskiej czy walk rewolucyjnych ogarniających coraz silniej półwysep 

apeniński. Oczywiście, że czynnikiem bardzo istotnym była pewna uległość 

wielu mocarstw wobec Mikołaja I, który podobnie jak caryca Katarzyna II butnie 

twierdził, że ma pełne prawo o decydowaniu o losie Polski jako kraju swych 

zbuntowanych nielegalnie poddanych. 

Niewątpliwie wielką wartość do poznania głównych motywów i działań 

Mikołaja I, Dybicza i Paskiewicza wobec powstania listopadowego zarówno w 

jego początkowej jak i końcowej fazie posiadają relacje ówczesnego posła 

saskiego z Petersburga Jeana Friedricha Lemaistra przesyłane do Drezna do 

ministra spraw zagranicznych Saksonii Minckwitza. 

Jest zrozumiałe, że nie popierał on słusznej walki narodu polskiego z 

obcą przemocą ale niejednokrotnie był pełen podziwu dla olbrzymiego 

poświęcenia i zaangażowania powstańców. Z głęboką odrazą odnosił się do 

panoszącej się w Rosji cenzury, jaka obowiązywała w prasie i niejednokrotnie 

krytykował stan zakłamania wokół spraw polskich jaki cechował warstwę 

rządzącą. 

Jego depesze, zwłaszcza te kwietniowe z 1831 r. zasługują szczególnie 

na uwagę, gdy odnotowuje objawy olbrzymiej dezaprobaty miejscowego 

społeczeństwa dotyczące błędnej strategii marszałka Dybicza, który mimo 

olbrzymiej przewagi militarnej nie jest w stanie odnieść tak ciągle 

wyczekiwanego zwycięstwa. 
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Należy niewątpliwie zwrócić uwagę, że sprawy polskie są bardzo często 

poruszane w depeszach posła saskiego, być może z pewną szkodą dla innej 

ważnej tematyki a zwłaszcza stosunków Rosji z pozostałymi mocarstwami 

europejskimi. 

Już w swej depeszy z 21 grudnia 1830 r. dyplomata saski wspomina o 

przeprowadzonej pospiesznie mobilizacji, która ma doprowadzić do tego, że pod 

broń ma zostać powołanych 140 tys. żołnierzy
1133

. Ta pokaźna liczba ma być 

uzupełniona dodatkowo przez pobór 200 tys. rekrutów
1134

. W związku z 

napływającymi do Petersburga wiadomościami, że powstanie w Polsce stale się 

rozszerza rząd w Petersburgu doszedł do przekonania, że koniecznym staje się 

użycie całej armii rosyjskiej celem jego stłumienia
1135

. 

W tejże depeszy dyplomata saski odnotowuje, że w związku z 

wybuchem powstania w Polsce nastąpiło wzmożenie działalności policji 

rosyjskiej w Petersburgu by nie dopuścić do jakichkolwiek rozruchów
1136

. 

Rzecz znamienna, że nawet jak donosi ów poseł w ostatnich dniach 

zmieniono repertuar w teatrach w Petersburgu i odtąd miały być wystawione 

tylko takie przedstawienia, które zapewnią carowi bezwzględne posłuszeństwo i 

spokój w państwie
1137

. Ponadto Lemaistre donosi, że w związku z wybuchem 

powstania w Grodnie, Wilnie, Mińsku, na Podolu i Wołyniu wprowadzono stan 

wojenny, w wyniku czego administracja cywilna została zastąpiona administracją 

wojskową a wszystko zostało podporządkowane władzy zwierzchniej marszałka 

Dybicza
1138

. 

Jak wynikało z jego relacji w Petersburgu przewidywano, że Polacy 

mogą wystawić armię liczącą 80 tys. a także 100 tys. milicji. Z tych danych 

miałoby wynikać, że całkowita kapitulacja nie nastąpi zbyt szybko
1139

. 

Poseł saski odnotowuje również fakt, że mieszkańcy Petersburga są 

bardzo zaskoczeni i zdziwieni tym, że Wielki Książę Konstanty zachował się 

całkowicie biernie w pierwszej fazie powstania
1140

. W depeszy tej Lemaistre 

wspomina o liście generała Grigorija Rosena, który prosi o dostarczenie mu 

pewnej sumy pieniędzy i 4 tys. par butów, co mogłoby wskazywać na to, że 

niektóre oddziały wojska rosyjskiego nie były zbyt dobrze zaopatrzone
1141

. 

                                                      
1133

  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 261–262, No 27 Lemaistre à Minckwitz, St 

Pétersbourg, 9/21 décembre 1830, ps à Dresde le 1 janvier 1831.  
1134

  Tamże. 
1135

  Tamże. 
1136

  Tamże. 
1137

  Tamże. 
1138

  Tamże. 
1139

  Tamże. 
1140

  Tamże. 
1141

  Tamże. 
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Natomiast w depeszy z 23 grudnia 1830 r. poseł saski informuje, że 

Wielki Książę Konstanty wycofując się z Polski dotarł już z wojskiem rosyjskim 

w okolice Wołynia
1142

. Ponadto donosi on, że w drodze do Petersburga delegacja 

polska, w skład w której wchodził Książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki i 

Jan Jezierski złożyła Wielkiemu Księciu Konstantemu wizytę
1143

. 

Poseł saski skarży się wielokrotnie, że jest pozbawiony wiarygodnych 

informacji o polskim powstaniu i tylko musi być zdany na to co donoszą 

dzienniki zagraniczne, gdyż w Rosji panuje ostra cenzura i rząd nie zezwala na to 

by do społeczeństwa przedostawały się takie wiadomości, które mogłaby być 

uznawane za nieodpowiednie i przyjęte przez społeczeństwo ze szkodą dla rządu. 

W tejże depeszy dyplomata saski wspomina o dwóch odezwach 

wydanych przez cara 17 grudnia 1830 r., w których było powiedziane, że istnieją 

pewne możliwości uzyskania przebaczenia dla zbuntowanych Polaków za 

popełnione wykroczenia, ale nie było mowy o jakichkolwiek ustępstwach ze 

strony Mikołaja I
1144

. 

W dalszym ciągu w tej depeszy Lemaistre donosi o podróży księcia 

Lubeckiego i hrabiego Jezierskiego, których zatrzymano w Narwi i którym 

zabroniono wjazdu do Petersburga gdyby występowali jako przedstawiciele 

władz powstańczych, gdyż mogli tylko reprezentować legalne władze Królestwa 

Polskiego
1145

. 

Ponadto w tej depeszy poseł saski wspomina o audiencji, jaką otrzymał 

książę Lubecki u Cesarza Mikołaja I. Z jego relacji wynika, że w spotkaniu tym 

uczestniczyło kilka wybitnych osobistości a między innymi Wielki Książę 

Michał, minister Aleksander Golicyn i przewodniczący Senatu Hrabia Koczubej 

a także i inni dostojnicy
1146

. W zasadzie to, co powiedział Mikołaj I Lubeckiemu 

było zgodne z tym, co zawierały jego odezwy do Polaków z 7 grudnia 1830 r. 

Również w tej depeszy poseł saski wspomina o tym, że marszałek Dybicz po 

krótkotrwałej niedyspozycji ma wkrótce udać się do Wilna a następnie do 

Białegostoku
1147

. 

Lemaistre w depeszy z 4 stycznia 1831 r. ponownie ubolewa na tym, że 

nie otrzymuje ciągle wiarygodnych danych, co aktualnie dzieje się w Warszawie, 

gdyż władze w Petersburgu stosują skutecznie metodę by nic nie przedostało się 

                                                      
1142

  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 257–258, No 28 Lemaistre à Minckwitz, St 

Pétersbourg, 11/23 décembre 1830, ps à Dresde le 2 janvier 1831.  
1143

  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 
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do opinii publicznej nic takiego, co mogłoby być niezgodne z propagandowymi 

ustaleniami rządu
1148

. 

W tejże depeszy dyplomata saski donosi o przybyciu do Petersburga 

innego wysłannika polskiego Tadeusza Wyleżyńskiego, który musiał się 

obowiązkowo spotkać z Aleksandrem Benckendorffem by uzyskać możliwość 

wyjazdu do Petersburga i był także szczegółowo wypytywany o cel swojej 

podróży. 

Wiadomo, że miał on poinformować Lubeckiego o wydarzeniach jakie 

zaszły ostatnio w Polsce i o głównych poczynaniach Józefa Chłopickiego
1149

. 

Ponadto przybywał on z misją specjalną od ówczesnego dyktatora, któremu 

bardzo zależało, by doprowadzić do układów z Mikołajem I i powstrzymać 

stosunkowo groźny impet, jaki zaczęło przybierać polskie powstanie
1150

. 

Również w tej depeszy Lemaistre wspomina o audiencji, jaką udzielił 

Cesarz Janowi Jezierskiernu. Wynikało z niej, że Mikołaj I z jej przebiegu był 

bardzo zadowolony i miał powiedzieć polskiemu wysłannikowi by po powrocie 

do Warszawy starał się nakłonić swoich rodaków do tego, by zastosowali się do 

warunków przedstawionych im w jego odezwie z 17 grudnia 1830 r.
1151

. 

Ponadto w relacji Lemaistra znajdujemy wzmiankę dotyczącą aktualnej 

polityki władz francuskich wobec Polski. Miało z niej wynikać, że rząd francuski 

wcale nie zamierza popierać polskiego powstania, a tylko stronnictwo 

rewolucyjne we Francji będzie wykorzystywać atut powstania by rząd stał się 

bardziej skłonny do rozpoczęcia wojny
1152

. 

W tej dość ważnej depeszy poseł saski rozpatruje także szanse jakie mają 

Polacy podejmując zbrojne starcie z Rosją. Zgodnie z jego przewidywaniem 

powstańcy mimo wielkiej odwagi, opuszczeni przez wielkie mocarstwa będą 

musieli ulec w nierównej walce zbrojnej. Jakkolwiek są w stanie zapewnić 

dostawę karabinów nawet dla 150.tysięcznego wojska to jednak dysponują zbyt 

szczupłą ilością artylerii a także niezbędnej amunicji. Dlatego dochodzi on do 

wniosku, że powstańcy muszą zostać pokonani na skutek miażdżącej przewagi 

rosyjskich armat
1153

. 

Ciągle jednak nie jest on w pełni przekonany czy dojdzie do zbrojnego 

starcia i wierząc w możliwości pokojowego załatwienia sporu wyraża pogląd, iż 

wszystko zależy od tego jak Polacy zareagują na stanowczą wprawdzie ale 
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pojednawczą (szlachetną w jego mniemaniu) odezwę cesarza rosyjskiego
1154

. 

Poseł saski wielokrotnie wypowiada się o sytuacji w armii rosyjskiej a zwłaszcza 

o korpusie stacjonującym na Litwie i dochodzi do wniosku, że wbrew temu co 

podają dzienniki francuskie morale w wojsku rosyjskim jest bardzo dobre
1155

. 

Równocześnie skrzętnie notuje on różnorodne wypowiedzi odnośnie tego 

czy cesarz powinien udać się na teren działań wojennych. Jego zdaniem 

większość osób skłania się do wyrażenia opinii, że dopiero po ostatecznym 

uśmierzeniu powstania powinien udać się do Polski
1156

. 

Lemaistre wiele uwagi poświęca temu jak przebiega mobilizacja i 

dlatego w swych depeszach pisze, że wielu wyższych wojskowych opuszcza 

Petersburg i udaje się do swych miejsc przeznaczenia
1157

. 

Oceniając aktualną politykę zagraniczną Francji poseł saski wskazuje na 

to, że rząd francuski mimo nieodpowiedzialnych wypowiedzi Lafajetta 

popierającego polski punkt widzenia jest zdecydowany dążyć konsekwentnie do 

zachowania pokoju
1158

. 

Dyplomata saski jak już wspomniałem uprzednio skarży się ustawicznie 

że jest nadal pozbawiony rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących 

wewnętrznej sytuacji w Polsce, gdyż władze w Petersburgu starają się usilnie by 

żadne tego typu wiadomości nie docierały do miejscowej opinii publicznej
1159

. 

Szczególnie niepokojącym był fakt, że brakowało informacji o tym jak 

dawne prowincje polskie Podole, Wołyń i Wilno zareagowały na wybuch 

polskiego powstania. Natomiast w prasie ciągle były świadczyć o całkowitym 

przywiązaniu i uległości wobec legalnych władz carskich. Ton i wymowa tych 

odezw miała sugerować, że nawet gdyby powstańcy starali się wywołać w tych 

prowincjach jakieś zaburzenia to muszą się liczyć z całkowitym fiaskiem ich 

poczynań
1160

. 

 Rozpatrując wszechstronnie wszelkie za i przeciw Lemaistre 

wielokrotnie stwierdza, że powstanie polskie skoro ogranicza się tylko do 

samego obszaru Królestwa Polskiego i jest pozbawione możliwości wywołania 
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zbrojnego oporu w dawnych polskich prowincjach to na skutek olbrzymiej 

przewagi wojsk rosyjskich nie ma żadnych widoków powodzenia
1161

. 

 Poseł saski w sposób zbyt uproszczony i mało realny oceniał wysiłki 

Cara zmierzające do polubownego zakończenia sporu z powstańcami. Przecież w 

zasadzie Car nic konkretnego nie obiecywał ale tylko żądał całkowitej 

kapitulacji. Zdaniem Lemaistra było to jednak dość dużo bo zapewniał on, że 

okaże pewną pobłażliwość względem sprawców winnych za doprowadzenie do 

wybuchu powstania
1162

. 

 Reprezentant Drezna rozpatruje kwestię polską w kontekście wydarzeń, 

jakie mogą nastąpić po upadku powstania a także w perspektywie przyszłej 

polityki rządu francuskiego. Twierdzi, iż na skutek mało stabilnej sytuacji w tym 

kraju może tam dojść do całego szeregu zaburzeń a nawet w konsekwencji do 

wybuchu wojny o zasięgu ogólnoeuropejskim
1163

. Także w tej depeszy omawia 

Lemaistre jakie represje zastosowały władze carskie wobec Polaków w odwet za 

wywołane powstanie. Należał do nich między innymi zakaz sprowadzania 

towarów z Polski
1164

. Godnym uwagi jest także fakt, że władze carskie wydały 

szereg dekretów zmierzających do całkowitego zespolenia dawnych polskich 

prowincji z innymi prowincjami rosyjskimi
1165

. 

 Rzecz znamienna, że dyplomata saski interesował się także warunkami 

atmosferycznymi w czasie kiedy wojska rosyjskie wyruszały by wa1czy z 

powstańcami. Wskazywał on, że właśnie wtedy wystąpiły bardzo silne mrozy co 

dodatkowo utrudniało działania militarne armii rosyjskiej
1166

. 

 W depeszy z 23 stycznia 1831 r. Lemaistre okazując pewne zdziwienie 

donosi, że pojednawcze (według niego) żądania Cara Mikołaja I zostały przez 

Polaków odrzucone. W dalszym ciągu tej depeszy wspomina o tym, że nastąpiło 

złożenie z urzędu dyktatora Chłopickiego oraz wystosowano apel do rządu 

francuskiego z prośbą o pomoc dla Polski. Jak się okazało jeszcze nawet przed 

dotarciem tego apelu do Paryża już wielka ilość Francuzów pospieszyła do 

Polski i znajduje się obecnie w Dreźnie
1167

. 
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 W kolejnej depeszy z 26 stycznia 1831 r. jest powiedziane, że w 

Warszawie panuje duża dezorganizacja a dzięki temu, że stronnictwa wzajemnie 

się zwalczają armia rosyjska będzie miała ułatwione zadanie
1168

. 

 Śledząc pilnie aktualne wydarzenia w armii rosyjskiej Lemaistre 

odnotował fakt, że Dybicz z przeprowadzonej inspekcji w korpusie litewskim 

jest bardzo zadowolony
1169

. 

 Również w depeszy z 28 stycznia 1831 r. Lemaistre ubolewa nad tym, że 

zostały unicestwione wszelkie próby pojednania polsko-rosyjskiego na skutek 

zdecydowanej odmowy spełnienia postulatów narzuconych przez cara 

rosyjskiego. 

 Miarę goryczy dopełnił fakt, że sejm polski 25 stycznia 1831 r. 

zdetronizował Mikołaja I
1170

. W dalszym ciągu tej depeszy dyplomata saski 

donosi, że Dybicz wydał specjalne odezwy do Polaków a także iż korzystając z 

tego, że nadal trwają silne mrozy zamierza w kilku punktach przeprawić się 

przez Wisłę
1171

. 

 W depeszy z 8 lutego 1831 r. Lemaistre wspomina o silnym wzburzeniu, 

które nadal panuje w Warszawie. Będąc głęboko rozczarowanym faktem 

odmowy zaakceptowania pojednawczych ofert Mikołaja I przez powstańców 

dochodzi do wniosku, że przywrócenie pokoju może by osiągnięte tylko na 

drodze starcia zbrojnego
1172

. Zwraca także uwagę na fakt, że w Warszawie 

urządzono wielką manifestację na rzecz pięciu poległych dekabrystów w 

pamiętnych wydarzeniach grudniowych z 1825 r.
1173

. 

 Dyplomata saski ustawicznie pilnie śledził wszelkie wypowiedzi posła 

francuskiego Casimira Louisa Mortemarta, który miał stwierdzić że rząd 

francuski nie będzie się mieszał w niczym do spraw polskich
1174

. 

 Analizując początkowe działania operacyjne Dybicza Lemaistre 

stwierdza, że cała kampania wojenna musi się skończyć podobnie do tej w 1794 
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r. ale też bardzo trudnym będzie po ostatecznym zwycięstwie uregulowanie 

spraw polskich
1175

. W dalszym ciągu tej depeszy z 13 lutego 1831 r. Lemaistre 

donosi swemu zwierzchnikowi, że armia rosyjska licząca 90 tys. żołnierzy i 260 

armat dnia 5 lutego 1831 r. przekroczyła granice Polski
1176

. 

 Podaje również, że generał Pahlen zdobył w Łomży znaczne magazyny i 

że ośmiu polskich oficerów, którzy mieli zorganizować na tych terenach milicję 

dostało się do niewoli
1177

. 

 Według relacji Lemaistra mieszkańcy terenów, na które wkroczyły 

wojska rosyjskie przyjmowały ich jako wyzwolicieli, gdyż poprzednio byli oni 

obciążeni olbrzymimi kontrybucjami i świadczeniami na rzecz powstania
1178

. Z 

depeszy Lemaistra z 19 lutego 1831 r. miało wynikać, że w Petersburgu 

oczekiwano niecierpliwie na wiadomości o pierwszych zwycięstwach 

odniesionych przez Rosjan i o klęskach polskich rewolucjonistów
1179

. 

 Śledząc pilnie początkową fazę przebiegu kampanii Dybicza Lemaistre 

wskazuje na pewne utrudnienia jakie napotyka armia rosyjska, co spowodowane 

być miało nieprzewidzialną odwilżą i niezbyt dobrym zaopatrzeniem armii w na 

skutek złego stanu dróg
1180

. 

 W depeszy z 26 lutego 1831 r. przekazuje Lemaistre pierwsze niezbyt 

dokładne informacje o bitwie pod Okuniewem. Wynika z niej, że siły polskie 

które brały udział w walce liczyły 55 tys. żołnierzy i miały do dyspozycji 60 

armat. Z relacji możemy się dowiedzieć, że starcie między wojskami rosyjskimi i 

polskimi było bardzo zacięte i że poważne straty poniósł w walce pułk czwarty 

oraz że wzięto do niewoli tysiąc jeńców. Jeżeli chodzi o straty rosyjskie to miały 

one wynosi6 4 tys. ludzi zabitych i rannych
1181

. 
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 W depeszy z 2 marca 1831 r. Lemaistre informuje swego zwierzchnika o 

planach Dybicza w przeddzień bitwy pod Grochowem
1182

. 

 Natomiast depesza z 5 marca 1831 r. zawiera wiele interesujących 

szczegółów odnośnie do bitwy pod Grochowem w dniu 25 lutego 1831 r. 

Według relacji Lemaistra zbrojne starcie obu armii pod Grochowem było bardzo 

zacięte i trwało od 8 rano do 6 wieczorem. Zacietrzewienie podczas stoczonego 

boju było tak silne, że nie brano żadnych jeńców z wyjątkiem tylko rannych. 

Straty armii rosyjskiej zostały oszacowanie na 5 tys.
1183

. 

 W depeszy z 9 marca 1831 Lemaistre omawia sytuację jaka wytworzyła 

się w Warszawie po bitwie pod Grochowem. Wówczas jak wiadomo odwołano 

ze stanowiska wodza naczelnego Michała Radziwiłła i przekazano go Janowi 

Skrzyneckiemu, co wywołało ostry sprzeciw ze strony kilku generałów którzy 

złożyli dymisję nie chcąc pozostawać pod rozkazami zbyt młodego oficera. 

Ponadto w tej depeszy Lemaistre wspomina, że generał Józef Chłopicki został w 

bitwie ciężko ranny a mieszkańcy Warszawy sprzeciwiają się kontynuowaniu 

dalszych działań zbrojnych
1184

. 

 W kolejnych depeszach poseł saski omawia sytuację wewnętrzną jaka 

wytworzyła się w Warszawie i wskazuje na silne różnice zdań wśród głównych 

przywódców powstania í na problemy związane z zaopatrzeniem w niezbędne 

potrzeby
1185

. 

 Także w tej depeszy Lemaistre wspomina o misji Michała Mycielskiego, 

który miał udać się do kwatery Dybicza by omawiać pod jakimi warunkami 

Polacy mogliby się zgodzić na przywrócenie tronu Mikołajowi I. Zdaniem posła 

saskiego Polacy wysuwając podobne propozycje narażają się na ośmieszenie
1186

. 

 W dalszej części tej depeszy Lemaistre donosi, że Dybicz podzielił swoją 

armię na trzy korpusy, z których jeden pozostał nadal pod Warszawą a dwa inne 

miały działać w górnym odcinku Wisły i w dolnym odcinku tej rzeki
1187

. 
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 W powyższej depeszy z 15 marca 1831 r. reprezentant Drezna wspomina 

o tym, że korpus polski w sile 140 żołnierzy pod rozkazami Józefa Dwernickiego 

i Piotra Szembeka przeprawił się przez Wisłę pod Puławami. Wyraża on 

przypuszczenie, że korpus ten zamierza wkroczyć do Wołynia i Podola po to by 

udać się potem do Turcji a następnie do Francji
1188

. 

 Poseł saski w tejże depeszy zastanawia się jakie represje spadną na 

Polaków za wywołane powstania. Komentując rozmaite wypowiedzi, jakie do 

niego docierają jest przekonany, że nastąpi unieważnienie polskiej konstytucji, 

podział kraju i wcielenie Królestwa Polskiego do cesarstwa rosyjskiego, oraz że 

przywódcy powstania zostaną surowo ukarani a także nastąpi konfiskata ich 

mienia. Wyraża również pogląd, że na skutek wielu stoczonych bitew car 

rosyjski nie będzie już tak bardzo skłonny do pojednania jak to miało miejsce 

zanim zaczęły się działania wojenne i że konfiskata dóbr Czartoryskich stanie się 

faktem dokonanym
1189

. 

 W depeszy z 6 kwietnia 1831 r. Lemaistre donosi o coraz częściej 

napływających do Petersburga wiadomościach o zaburzeniach na Litwie, które 

wybuchły z powodu źle przeprowadzonego tam naboru do wojska. Jak z jego 

relacji wynika w rozruchach tych miało wsiąść udział około 5 tys. do 6 tys. 

miejscowych chłopów
1190

. 

 W dniu 9 kwietnia 1831 r. Lemaistre odnotowuje poważne zarzuty jakie 

powszechnie są wysuwane przeciwko Dybiczowi. Z naciskiem podkreśla, że w 

Rosji coraz bardziej wzrasta nieufność wobec osób obcego pochodzenia 

piastujących wysokie godności w armii. Ostro oskarża się Dybicza o to, że 

swoimi opieszałymi działaniami w czasie kampanii w Polsce naraża na szwank i 

kompromitację prestiż i sławę całego narodu. Godnym pożałowania jest fakt, że 

Dybicz mając do dyspozycji armię prawie 150 tys. ciągle nie odniósł takiego 

zwycięstwa jak Aleksander Suworow w 1794 r.
1191

. 

 Poseł saski w swych depeszach wielokrotnie wspominał o drastycznych 

odezwach Mikołaja I, które zapowiadając bezwzględne represje wobec osób 

wzniecających rozruchy miały na celu skutecznie zastraszyć mieszkańców Litwy 

i przyczynić się do ostatecznej likwidacji powstania. Temu celowi miało też 

służyć mianowanie generała Pawła Pahlena komendantem korpusu armii 
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  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 197–204, No 23 Lemaistre à Minckwitz, St 
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  Tamże. 
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Angelegenheiten, No 3322, p. 187–188, No 27 Lemaistre à Minckwitz, St 
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Angelegenheiten, No 3322, p. 183–186, No 28 Lemaistre à Minckwitz, St 

Pétersbourg, le 28 mars/9 avril 1831, ps à Dresde le 20 avril 1831.  
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stacjonującego na Litwie z równoczesnym nadaniem mu uprawnień, jakie 

obowiązują iw czasie wojny
1192

. 

 W relacji z 15 kwietnia 1831 r. Lemaistre rozpatruje szczegółowo 

przyczyny, które doprowadziły do klęski 6 korpus armii pod dowództwem 

Teodora Geismara na początku kwietnia 1831 r.
1193

. Również w tej depeszy poseł 

saski wspomina, że coraz częściej dochodzą go krytyczne głosy odnośnie tego, 

że kampania Dybicza jest zbyt nieudolnie prowadzona i brak jej niezbędnego 

rozmachu i szybkości
1194

. 

Natomiast w relacji 20 kwietnia 1831 r. dyplomata saski ubolewa nad 

tym, że zaopatrzenie armii rosyjskie w żywność jest stosunkowo 

niewystarczające a to głównie z powodu złych dróg i powstania na Litwie, do 

którego doszło na skutek uciążliwych rekwizycji wśród tamtejszych chłopów
1195

. 

Ponieważ w dotychczasowych działaniach zbrojnych Dybicza ciągle 

brak było końcowego wyniku i decydującego zwycięstwa, car rosyjski 

postanowił użyć do stłumienia powstania całej swej armii z wyjątkiem tej, która 

stacjonowała na Kaukazie i dlatego zdecydował się na powołanie armii 

rezerwowej, która miała liczyć około 100 tys. żołnierzy i której centrum 

organizacyjnym miał być Witebsk. Dowództwo nad tą armią miał objąć Piotr 

Tołstoj i miała ona być niezależna od Dybicza
1196

. 

Kwietniowe depesze Lemaistra zawierają wiele interesujących doniesień 

o starciach generała Jana Nepomucena Umińskiego pod Liwcem. Wiadomo, że 

Umiński postawił sobie ambitne zadanie a zarazem bardzo trudne do wykonania 

by przeciąć komunikację między główną armią Dybicza stacjonującego w 

Siedlcach a korpusem gwardii przebywającej w okolicach Łomży
1197

. Ponadto 

znajdujemy tam wiele wzmianek o potyczkach korpusu Teodora Rüdigera z 

oddziałem Dwernickiego pod Boremlem
1198

. 
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Z doniesień, jakie otrzymywał w Petersburgu poseł saski wynikało, że 

jeszcze przed bitwą przed Ostrołęką 26 maja 1831 r. działające osobno (w 

pojedynkę) oddziały polskie zaczęły coraz częściej ponosić dotkliwe klęski na 

skutek olbrzymiej przewagi wojsk rosyjskich. Tak się też stało ze stosunkowo 

dużym oddziałem Juliana Sierawskiego, którego zaatakował i rozbił generał 

rosyjski Cyprian Gwalbert Kreutz
1199

. 

W dalszym ciągu tej depeszy, która zawiera informację o ciągłych 

sukcesach wojsk rosyjskich jest wzmianka o tym, że oddział złożony z 2 tys. 

włościan został przez Kozaków zaatakowany i całkowicie rozbity a tym samym 

został zniweczony plan powstańców, którzy chcieli zaatakować Wilno
1200

. 

Również kolejna depesza Lemaistra zawiera dalsze informacje o klęskach 

powstańców i podaje nowe szczegóły o zwycięstwie odniesionym przez generała 

Kreutza nad korpusem generała Juliana Sierawskiego pod Kazimierzem
1201

. 

Poseł saski w swych depeszach wskazuje wielokrotnie, że Rosjanie są 

głęboko rozczarowani dotychczasowym przebiegiem kampanii zbrojnej Dybicza 

gdyż wydawało im się początkowo, że dzięki olbrzymiej przewadze militarnej 

stosunkowo szybko osiągną swój cel, którym jak zawsze było całkowite rozbicie 

powstańców i wykazanie im iż walka z niezwyciężoną armią rosyjską jest 

zawsze pozbawiona sensu. Na skutek jednak źle prowadzonej kampanii w Polsce 

ich duma narodowa bardzo ucierpiała
1202

. 

Przyznać jednak należy że Lemistre niejednokrotnie z wyrazami pełnego 

podziwu patrzył na olbrzymią waleczność i patriotyczny zapał Polaków a nawet 

czasami nie szczędził im pochwał twierdząc, że pod względem sztuki militarnej 

należą do najznakomitszych żołnierzy świata i udowodnili, że mogą z 

powodzeniem walcząc o słuszną sprawę przeciwstawić się olbrzymim siłom 

które ma do dyspozycji władca autokratyczny tego wielkiego imperium
1203

. W 

tejże depeszy podobnie jak w wielu innych reprezentant Drezna zwraca uwagę, 

że w Petersburgu odczuwa się brak wszelkich rzetelnych informacji o tym jakie 

są rzeczywiste nastroje wśród ludności Witebska i Mińska a więc na tych 

terenach, które dawniej należały do państwa polskiego a po kolejnych rozbiorach 

zostały włączone do cesarstwa rosyjskiego
1204

. 

Również w innych pozostałych relacjach z kwietnia 1831 r. Lemaistre 

powołuje się na dostępne mu biuletyny rządowe, w których jest mowa o klęskach 
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  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 168–169, No 34 Lemaistre à Minckwitz, St. 

Pétersbourg, le 17/29 Avril 1831, ps à Dresde le 12 mai 1831.  
1202

  Tamże. 
1203

  Tamże. 
1204

  Tamże.  



561 

 

jakie zadali Dwernickiemu na Wołyniu generałowie rosyjscy Rüdiger i 

Dawidow
1205

. 

Poseł saski wiele uwagi poświęca usilnym zabiegom jakie czyniły 

władze rządowe by sfinalizować powołanie armii rezerwowej na czele której jak 

to już uprzednio wspominałem miał stanąć hrabia generał Piotr Tołstoj
1206

. 

Trzeba również przyznać, że dyplomata saski śledził pilnie wszelkie 

informacje jakie dotyczyły spraw polskich a ukazywały się w dziennikach 

angielskich i francuskich. Miało z nich wynikać, że rządy Anglii i Francji 

zaprotestowały ostatnio przeciwko projektom Rosji zmierzającym do anulowania 

polskiej konstytucji i do wcielenia z tego kraju do cesarstwa rosyjskiego
1207

. 

Wiele uwagi w swych depeszach poświęcał również Lemaistre 

zaburzeniom, do jakich doszło w kwietniu 1831 r. w Dreźnie. Jego zdaniem były 

one spowodowane działalnością partii anarchicznej (rewolucyjnej) we Francji i 

dobrze się stało, że rząd szybko je uśmierzył i przywrócił spokój tak potrzebny w 

Dreźnie
1208

. 

W tejże depeszy z 7 maja 1831 r. poseł saski donosi o przekroczeniu 

granicy austriackiej przez oddział Dwernickiego i złożeniu tam broni. Zdaniem 

dyplomaty saskiego Dwernicki po klęsce generała Sierawskiego nie miał 

żadnych szans na skuteczne przeciwstawienie się przeważającym siłom 

rosyjskim. Zwrócił on ponadto uwagę, że fakt ten spowodował wielką radość w 

Petersburgu
1209

. 

Także w swej relacji z 13 maja 1831 r. Lemaistre ponownie nawiązuje do 

okoliczności przekroczenia granicy austriackiej przez korpus Dwernickiego. 

Donosi w niej, że generał austriacki przekazał generałowi rosyjskiemu konie i 

broń jaką dysponował wspomniany korpus, lecz odmówił wydania żołnierzy i 

oficerów którzy z uwagi na konieczność odbycia kwarantanny zostali skierowani 

w głąb tego państwa
1210

. 

Poseł saski wielokrotnie wskazuje na pewne trudności w zaopatrzeniu 

głównej armii Dybicza, które wyłoniły się na skutek rozmaitych chorób i 

powtarzających się zaburzeń w dawnych polskich prowincjach wcielonych po 
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rozbiorach do Rosji
1211

. Wielokrotnie jednak w swych depeszach Lemaistre 

porusza problem, że Polacy nadal wysuwają pewne propozycje ugody które 

ustawicznie przekazują głównemu dowódcy armii rosyjskiej
1212

. 

Dyplomata saski ponownie dokonuje globalnej oceny całej kampanii 

Dybicza w Polsce i stwierdza, że sława Rosji bardzo ucierpiała w Europie gdyż 

nie sprawdziło się przekonanie o dużej wartości bojowej armii rosyjskiej. 

Wysuwa ponadto przypuszczenie, że dotychczasowe mniemanie o zdolnościach 

militarnych Dybicza, o ile nie odniesie on wkrótce druzgocącego zwycięstwa, 

zostanie mocno nadwyrężone
1213

. 

W swych relacjach niejednokrotnie Lemaistre zwraca uwagę, że na 

skutek ściągnięcia dodatkowych posiłków z głębi Rosji powstańcy litewscy 

zostali wszakże pobici, a mimo tego powstanie trwa nadal
1214

. 

Dużo uwagi poświęca poseł saski agonii powstania na Wołyniu. 

Wskazuje na sprytną, umiejętną i dalekowzroczną politykę władz rządzących by 

stanąć w obronie tamtejszych chłopów, których miejscowa szlachta polska chce 

nakłonić na próżno do wywołania powstania
1215

. 

Lemaistre zwraca uwagę, że Dybicz bardzo liczy na to że Polacy stracą 

ochotę do walki gdy dotrze do nich informacja, że powstańcy nie mogą liczyć na 

pomoc Francji gdyż tamtejszy rząd nakłania ich tylko do pójścia na ugodę z 

Rosją
1216

. 

Reprezentant Drezna jednak jest przekonany o tym, że Francja usilnie 

zabiega o cesarza Mikołaja I by po odniesieniu definitywnego zwycięstwa nad 

powstańcami nastąpiło przywrócenie tych instytucji ustrojowych, jakimi cieszyło 

się Królestwo Polskie przed wybuchem powstania
1217

. 

Także w depeszy z 18 maja 1831 r. dyplomata saski wskazuje na to, że 

ustawiczne nieszczęścia i klęski jakie ponoszą Polacy zmuszą ich w końcu do 

rozpoczęcia rozmów pokojowych
1218

. Ciągle jednak jest przekonany, iż mimo 

tego że Rosjanie nie odnieśli błyskotliwego zwycięstwa to i tak musi nastąpić 

całkowita kapitulacja Polaków na warunkach określonych przez cara 

rosyjskiego
1219

. W dalszym ciągu tej depeszy Lemaistre donosi o bezwzględnym 
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i brutalnym postępowaniu władz rosyjskich wobec uczestników powstania na 

Litwie
1220

. 

Poseł saski tendencyjnie i zgodnie z obowiązującą doktryną przedstawia 

stosunki społeczne na Litwie jakoby to panowie polscy zmuszali chłopów do 

udziału w powstaniu wbrew ich woli. Wiadomo, że sytuacja wyglądała raczej 

odmiennie i chłopi mieli swoje głębokie powody do niezadowolenia z represyjnej 

polityki rządu rosyjskiego. 

Widocznie rozmowy z wieloma wpływowymi osobistościami, na które 

powołuje się poseł saski stępiły w pewnym stopniu ostrze jego poglądów, co 

uwidoczniło się zwłaszcza w ocenie tego czy szalejąca w dalszym ciągu w Rosji 

cholera jest zakaźna czy nie. Lemaistre w tej kwestii powoływał się na swoje 

rozmowy z gubernatorem Moskwy hrabią Golicynem, który kategorycznie 

stwierdził że cholera nie jest chorobą zakaźną i utrzymywał, że dobre 

odżywianie, odpowiedni ubiór, wzorowy stan czystości w mieszkaniu i częste 

jego przewietrzanie to niezbędne środki mogące skutecznie zapobiec 

rozprzestrzenianiu się tej groźnej choroby
1221

. 

W liście z 9/21 maja poseł saski donosił, że oddział wojsk polskich pod 

dowództwem hrabiego Rzewuskiego rozpoczął działania powstańcze na terenie 

Podola, co bardzo poważnie zaniepokoiło władze rządowe w Petersburgu
1222

. 

W tej samej depeszy komentował on decyzję władz austriackich w 

związku z internowaniem korpusu Dwernickiego. Interpretując błędnie postawę 

Mikołaja I nie sądził, iż rząd rosyjski będzie się domagał ekstradycji żołnierzy 

tego korpusu
1223

. 

W raporcie z 13/25 maja 1831 r. Lemaistre omawiał okoliczności, które 

doprowadziły do klęski powstańców pod Lubartowem. Wskazywał zarazem na 

niekorzystne prognozy co do nasilenia działań w okolicach Warszawy, na skutek 

zgromadzenia tam dużej liczby wojska, gdyż wówczas zaistniałyby warunki do 

jeszcze większego rozprzestrzenienia się cholery
1224

. 

W tej depeszy poseł saski przekazał kilka szczegółów o walkach 

toczonych przez polskie oddziały na terenie Semigalii, a zwłaszcza pod Połągą. 

Jego zdaniem tamtejsi powstańcy nie mieli większych szans, by osiągnąć jakiś 

wymierny sukces, a ich działania skazane były na niepowodzenie
1225

. 
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We wspomnianej korespondencji reprezentant Drezna omawiał także 

działania powstańcze na terenie Podola. Jego zdaniem również próby powstańcze 

Rzewuskiego i braci Sobańskich były skazane na niepowodzenie, losy korpusu 

Dwernickiego powinny stać się dla nich smutną przestrogą
1226

. 

W tej samej depeszy omawiał on również naciski Petersburga w sprawie 

ekstradycji żołnierzy z korpusu Dwernickiego władzom rosyjskim
1227

. 

W kolejnej relacji z 16/28 maja wspomina on o ostatecznej klęsce 

powstańców na Podolu oraz o ich bohaterskiej i rozpaczliwej obronie
1228

. 

W powyższej depeszy Lemaistre donosił także o perfidnej polityce 

Mikołaja I, który – kierując się oczywiście chęcią zemsty – w specjalnym ukazie 

zarządził konfiskatę dóbr przywódców powstania na Podolu, a majątki te 

postanowił rozdzielić między generałów rosyjskich zasłużonych w walkach z 

powstańcami. Celowo też postanowił polepszyć los chłopów w tych dobrach
1229

. 

Również w tej korespondencji poseł saski opisał pobieżnie okoliczności 

związane z działaniami na froncie w przededniu bitwy pod Ostrołęką. Między 

innymi wspominał o wycofaniu się gwardii spod Łomży w kierunku na Białystok 

i o działaniach Dybicza mających na celu pospieszne przyjście gwardiom z 

pomocą
1230

. 

W tej samej depeszy reprezentant Drezna przedstawił również główne 

powody przyjazdu marszałka Paskiewicza do Petersburga. Jego zdaniem, 

powszechnie panowało przekonanie, że będzie on mianowany naczelnym 

dowódcą armii na miejsce marszałka Dybicza
1231

. 

W swych relacjach poseł saski wielokrotnie donosił o paradach 

wojskowych, jakie często odbywały sę w Petersburgu. Zwracał on przy tym 

uwagę na ich okazałość i znaczenie
1232

. 

W depeszy z 20 maja/1 czerwca 1831 r. Lemaistre poddał ostrej krytyce 

wojskowe działania Dybicza w czasie pościgu, jaki prowadził Skrzynecki za 

gwardiami. Był przekonany, ż e mógł on rozbić całkowicie, nieostrożnie 

wysuniętą do przodu, armię polską
1233

. 
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W analizowanej depeszy Lemaistre wskazywał na to, że w 

społeczeństwie rosyjskim panuje duże niezadowolenie w związku z 

nieskutecznością działań Dybicza i brakiem sukcesów armii, którą dowodził. 

Zwracano przy tym uwagę na jego obce pochodzenie. Z relacji tych wynikało, że 

niechęć wobec głównodowodzącego armią rosyjską stale się potęguje, a nawet 

sam cesarz, analizując jego raporty, oceniał go krytycznie. 

W dalszym ciągu tej ważnej depeszy poseł saski omawiał dotychczasowe 

zasługi wojenne Paskiewicza w czasie wojny w Persji i zastanawiał się nad rolą, 

jaką miał odegrać w przyszłości
1234

. 

W liście z 27 maja/8 czerwca Lemaistre przytaczał natomiast dalsze 

szczegóły dotyczące odwrotu wojsk polskich po bitwie pod Ostrołęką. 

Wspomina także o rozbiciu oddziałów powstańczych na Podolu, zaznaczając 

równocześnie, że część z nich schroniła się na terenie Galicji
1235

. 

W tejże depeszy donosił również o klęsce, jaką poniósł generał Sacken 

pod Łomżą
1236

. 

w relacji z 30 maja/11 czerwca Lemaistre omawiał skutki i następstwa 

przegranej przez powstańców polskich bitwy pod Ostrołęką. Zwrócić należy 

uwagę, że dane liczbowe, jakie podawał, są mocno przesadzone i niezgodne z 

rzeczywistością. Z jego doniesień bowiem miało wynikać, że Polacy, podobnie 

jak i Rosjanie, stracili 20 tys. żołnierzy
1237

. 

Ta sama depesza zawiera również informacje o tym, że Polacy 

przerzucili na Litwę znaczny oddział powstańczy w liczbie 6 tys. żołnierzy i 

zamierzają tym samym wzmocnić działania tamtejszych rebeliantów
1238

. 

W niezwykle ważnej depeszy z 4 czerwca 1831 r. poseł saski 

relacjonował, że opinia publiczna w Petersburgu jest zajęta głównie dwoma 

kwestiami: wojną w Polsce i groźbą rozszerzenia się cholery. Jego zdaniem, 

tamtejsze społeczeństwo spodziewało się, że po zwycięskiej bitwie pod Ostrołęką 

dojdzie szybko do dalszych korzystnych działań armii rosyjskiej. Zamiast tego 

nastąpił jednak pewien zastój i brak rzetelnych informacji o tym, co dzieje się na 

froncie
1239

. 
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Lemaistre ubolewał nad tym, że miejscowe społeczeństwo nie było 

dokładnie informowane o planach Polaków zmierzających do zorganizowania 

powstania na Litwie. Jak dowiedział się z pewnego źródła z Warszawy, na Litwę 

wkroczył korpus generała Chłapowskiego, składający się z tysiąca 

kawalerzystów i tysiąca piechurów
1240

. 

Wspominał, że oddział generała Giełguda, który po pobiciu generała 

Sackena wkroczył na Litwę, liczył 5 tys. żołnierzy i tysiąc konnych. Jego 

zdaniem wojska te wspólnie z generałem Chłapowskim i 4 tys. powstańców 

litewskich zamierzają podjąć ofensywę w kierunku Wilna
1241

. 

Lemaistre wskazywał na to, iż mimo pewnych niepowodzeń opór 

powstańców wciąż trwa. Według niego powstanie na Podolu wcale nie zostało 

ostatecznie stłumione, a napływający z Galicji ochotnicy wzmacniają siły 

insurgentów
1242

. 

Analizując szczegółowo treść depesz posła saskiego, zwrócić należy 

uwagę, iż wielokrotnie podawane przez niego informacje są całkowicie 

niezgodne z rzeczywistością. Donosi on bowiem, że 16 tys. ochotników z 

Wielkiego Księstwa Poznańskiego zasiliło armię powstańczą oraz że 6 tys. z 7 

Korpusu Armii Litewskiej również walczy po stronie polskiej
1243

. 

Lemaistre widział jednak przyszłe losy Polski w czarnych barwach. Jego 

zdaniem powstańcy – mimo godnego podziwu oporu – na skutek braku 

materiałów i środków niezbędnych do prowadzenia działań wojennych, które 

mogą zdobyć tylko dzięki przemytowi, byli skazani na zbliżającą się 

nieuchronnie klęskę
1244

. 

Dyplomata saski dokonał także wnikliwej oceny roli, jaką w 1831 r. w 

sprawie polskiej odegrała na dworze petersburskim dyplomacja Francji i Anglii. 

Stwierdził, że wszystkie zabiegi, które miały położyć kres wojnie polsko-

rosyjskiej, okazały się całkowicie nieskuteczne, bo Mikołaj I nie chciał się 

zgodzić na żadne wstępne warunki przerwania działań wojennych i z uporem 

powtarzał, że powstańcy najpierw muszą się poddać
1245

. 

Oceniając wszechstronnie przebieg wojny polsko-rosyjskiej poseł saski 

doszedł wniosku, że ten groźny spór nie może być rozstrzygnięty poprzez 

układy, gdyż dla cesarza pokonanie Polaków było sprawą prestiżową, a dla 

powstańców walką o przetrwanie – na śmierć i życie
1246

. 

Jak już wspomniałem, relacje saskiego dyplomaty są zazwyczaj 

niedokładne, zwłaszcza gdy podaje dane dotyczące strat liczbowych 
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poszczególnych stron. Pisze on bowiem, że armia rosyjska podczas swych 

działań w Polsce straciła 80 tys. ludzi. Wiadomo, że są to liczby mocno 

zawyżone i powstaje pytanie, skąd czerpał on tego typu informacje. Jednak te 

poważne straty, jego zdaniem, muszą wpłynąć na rosyjską opinię publiczną, z 

którą cesarz musi się liczyć i dlatego nie może postępować zbyt łagodnie wobec 

tych, którzy doprowadzili do wybuchu tej tragicznej wojny
1247

. 

Poseł saski omawiał także możliwość ewentualnej wojny Francji i Anglii 

z Rosją. Według niego taka wojna lądowa nie byłaby korzystna dla tych państw, 

natomiast istniałaby pewna szansa na zwycięstwo, gdyby Rosja została 

zaatakowana na morzu
1248

. 

W swej depeszy z 6/18 czerwca 1831 r. Lemaistre donosił o tym, jak 

opinia publiczna w Petersburgu zareagowała na wiadomość o śmierci Dybicza. 

Godne podkreślenia jest stwierdzenie, że wiadomość ta nie zrobiła na 

mieszkańcach stolicy Rosji większego wrażenia
1249

. 

W tejże korespondencji poseł saski wspominał o tym, że generał Giełgud 

zrezygnował z próby zdobycia Wilna i wycofał się w kierunku Kowna, by w 

dalszej kolejności opanować Libawę, dokąd miały dotrzeć obce statki z 

posiłkami dla Polaków
1250

. 

Reprezentant Drezna przekazał również informacje o klęsce oddziałów 

polskich pod dowództwem generała Giełguda w bitwie z Rosjanami 

dowodzonymi przez generała Sackena, do jakiej doszło między Kownem a 

Georgenburgiem
1251

. 

W tej samej depeszy Lemaistre zwracał uwagę na stały napływ 

dodatkowych wojsk rosyjskich, a zwłaszcza na to, że siły armii rezerwowej 

zmierzające w kierunku Litwy wzrosły do 24 tys. żołnierzy. Jego zdaniem, 

niezgoda panująca wśród polskiej kadry dowódczej i brak środków do 

prowadzenia działań wojennych spowoduje, że agonia powstania staje się coraz 

bliższa
1252

. 

W kolejnym raporcie z 19 czerwca/1 lipca 1831 r. donosił, że 

namiestnictwo nad Podolem i Wołyniem zostało powierzone generałowi 
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Sackenowi, a namiestnictwo nad Grodnem, Wilnem i Białymstokiem – 

generałowi Tołstojowi
1253

. 

Pisał też, że dzieci popów i urzędników kościelnych zostały na mocy 

specjalnego zarządzenia zobowiązane do podjęcia służby wojskowej, co 

spowoduje, iż liczba rekrutów w państwie wzrośnie o 10 tys. lub 12 tys.
1254

. 

W liście z 18/27 lipca 1831 r. Lemaistre relacjonował, że mieszkańcy 

Petersburga z wielkim napięciem oczekują na końcowy rezultat działań 

wojennych po przekroczeniu Wisły. Jego zdaniem Paskiewicz w zasadzie 

realizuje z powodzeniem wcześniejszy plan Dybicza
1255

. 

Zgodnie z poglądem posła saskiego, wszystkie okoliczności miały 

wskazywać na to, że plan ten się powiedzie, gdyż rezerwowa armia rosyjska 

zniszczyła wszelkie punkty oporu na prowincji, co zapewniło utrzymanie 

łączności z armią główną. Polacy natomiast, na skutek braku jedności, są 

załamani i przygnębieni
1256

. 

Lemaistre przytaczał również znamienną opinię feldmarszałka 

Paskiewicza o stanie wojsk rosyjskich, kiedy objął on funkcję 

głównodowodzącego. Z jego raportu miało wynikać, że nastrój w armii, 

dyscyplina i stan zaopatrzenia były wzorowe
1257

. 

W owej depeszy Lemaistre donosił, że wojska polskie z terenów Litwy, 

które przekroczyły granice Prus, liczą około 6 tys. –7 tys. żołnierzy, wśród 

których było także 600 oficerów. Jeden oficer miał przypadać na 10 żołnierzy
1258

. 

We wspomnianym raporcie Lemaistre zanotował ciekawy fakt, że w 

Charkowie na Ukrainie tamtejsi studenci próbowali wzniecić powstanie, co im 

się częściowo udało
1259

. 

W depeszy z 18/30 lipca 1831 r. dyplomata ów wspomina o dalszych 

sukcesach armii rosyjskiej, a mianowicie o tym, że operujący w województwie 

lubelskim generał Rüdiger, zamierza się przeprawić przez górną Wisłę i że 

forteca w Zamościu została całkowicie otoczona przez generała Kajssarowa
1260

. 
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W kolejnej korespondencji z 22 sierpnia/3 września 1831 r. poseł saski 

omawiał sytuację w Warszawie w przededniu planowanego ostatecznego 

natarcia. Wskazywał na to, że Paskiewicz bardzo starannie przygotowuje się do 

spełnienia powierzonego mu zadania. Oceniając nastroje panujące w naczelnym 

dowództwie wojsk polskich, zaznaczał, że brakuje tam jedności, a uciekinierzy i 

dezerterzy powodują, iż szeregi obrońców wciąż maleją. Przewidywał, że w razie 

gdyby Warszawa została zdobyta szturmem, to mogłoby dojść do groźnych 

następstw na skutek rozjątrzenia żołnierzy rosyjskich
1261

. 

W depeszy z 29 sierpnia/10 września 1831 r. poseł saski donosił o 

dalszych przygotowaniach i umacnianiu pozycji wojsk rosyjskich w przededniu 

szturmu na Warszawę. Wspominał również o tym, że pod Warszawę dotarły 

dalsze silne oddziały, a zwłaszcza dwudziestotysięczny korpus generała Kreutza. 

Pisał także o tym, że strona polska odmówiła przyjęcia propozycji Paskiewicza, 

by zdecydowano się na kapitulację. Lemaistre relacjonował również, że korpus 

generała Rosena został zmuszony do wycofania się w kierunku Brześcia 

Litewskiego i że podjęte ostatnio działania wojsk polskich ułatwiają zaopatrzenie 

polskiej stolicy w żywność
1262

. 

W liście z 2 września 1831 r. poseł saski przedstawił rozmaite prognozy i 

przypuszczenia, jaki będzie ostatecznie wynik działań zbliżającego się szturmu. 

Oczywiście, jego zdaniem, klęska powstańców rozwiąże wszystkie problemy, ale 

gdyby Polakom udało się odeprzeć atak wroga, to sytuacja mogłaby się zmienić 

na ich korzyść. Mogliby wówczas zająć się reorganizacją armii i uzyskać 

pożyczkę od państw zachodnich, gdzie ich sprawa budzi sympatię
1263

. 

Jednak przewidywał on, że taki rozwój wydarzeń jest mało 

prawdopodobny, gdyż wśród naczelnego dowództwa w Warszawie brakuje 

jedności i odpowiednich generałów. Jego zdaniem Polacy popełnili błąd, 

pozbawiając naczelnego dowództwa generała Skrzyneckiego, gdyż jego następcy 

nie potrafią należycie wypełnić powierzonego im zadania
1264

. 

Lemaistre wielokrotnie wskazywał na bardzo niekorzystne następstwa 

przeciągającej się wojny polsko-rosyjskiej. Wspominał o olbrzymich stratach w 

ludziach i kosztach finansowych wojny oraz o tym, że w przyszłości trzeba 
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będzie nadal rządzić, tym krajem, w którym Rosjanie będą przypominać rolę 

dozorcy w więzieniu
1265

. 

Poseł saski ponownie stwierdził, że wszelkie zabiegi przedstawicieli 

Francji i Anglii w Petersburgu, zmierzające do zmiany stanowiska Mikołaja I, 

spełzły na niczym, gdyż car nadal obstawał przy tym, by Polacy najpierw się 

poddali. Jego zdaniem należy się jednak liczyć ze wspaniałomyślnością cesarza, 

który powinien ukarać tylko głównych przywódców powstania, a wybaczyć 

narodowi polskiemu
1266

. 

W depeszy z 5/17 września 1831 r. poseł saski donosił o wkroczeniu 

wojsk rosyjskich do Warszawy. Wspominał o tym, że Paskiewicz zamierzał 

odroczyć decyzję o ostatecznym szturmie, ale skoro dowiedział się, iż Warszawę 

opuścił dwudziestotysięczny korpus pod dowództwem generała Girolamo 

Ramoriny, to zdecydował się na wcześniejszy atak
1267

. 

Poseł saski początkowo pisał, że bitwa nie była zbyt zaciekła, a Polacy 

bronili się stosunkowo nieudolnie i bez większego zapału. Jak podawał, 15 tys. 

obrońców Warszawy złożyło broń, a 138 armat dostało się w ręce Rosjan
1268

. 

W tejże depeszy odnotował również, że książę Adam Czartoryski wraz z 

korpusem generała Ramorino znalazł schronienie na terytorium Galicji
1269

. 

W korespondencji z 9/21 września 1831 r. Lemaistre ponownie 

stwierdzał, że bitwa o Warszawę nie była zbyt zacięta. Analizując przyczyny 

klęski Polaków, zgodnie zresztą z raportem Paskiewicza, wskazywał na to, że 

Polacy nie mieli zdolnego dowódcy, a niekorzystny rozwój wydarzeń nastąpił na 

skutek panującego rozprzężenia, które poważnie osłabiło wśród nich wolę 

walki
1270

. 

Z relacji posła saskiego wynikało, że wiadomość o kapitulacji Warszawy 

spowodowała wielką radość, zarówno na dworze carskim, jak i wśród 

mieszkańców Petersburga
1271

. 

Przewał on, że upadek Warszawy przyczyni się także do uspokojenia 

wzburzonych nastrojów w całej Europie
1272

. 
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W kolejnej depeszy z 12/24 września 1831 r. Lemaistre donosił z 

ubolewaniem, że upadek Warszawy nie oznacza wcale końca wojny, gdyż w 

Modlinie został powołany do życia nowy rząd; na mocy podjętych decyzji 

zostały anulowane warunki kapitulacji, którą podpisali generałowie Krukowiecki 

i Małachowski. Zaznacza on, że taki rozwój wypadków zostanie bardzo źle 

przyjęty przez cesarza, który może zrezygnować ze swych planów spodziewanej 

wielkoduszności wobec winnych
1273

. 

W depeszy z 16/28 września 1831 r. reprezentant Drezna wspominał 

natomiast ze smutkiem, że na skutek sprzeciwu pewnych generałów, którzy nie 

godzą się na warunki kapitulacji, nadal brak ostatecznego rozwiązania 

zaistniałego konfliktu. W owej korespondencji relacjonował o klęsce korpusu 

polskiego pod dowództwem generała Ramorino, który został pobity przez 

generała Rosena i zmuszony do przejścia na terytorium austriackie. Ponadto 

podawał on, że wojska powstańcze w Modlinie liczyły 23 tys. żołnierzy oraz 40 

dział i że wśród nich przebywa Joachim Lelewel
1274

. 

W kolejnym raporcie z 22 września/5 października 1831 r. przekazywał 

informacje o toczących się układach między Paskiewiczem i Bergiem a 

przywódcami polskimi w Modlinie. Z jego relacji wynikało, że zamierzają oni 

opuścić Modlin i udać się w kierunku Płocka, by potem przekroczyć granicę 

Wielkiego Księstwa Poznańskiego
1275

. 

W tejże depeszy wspominał także o burzliwych wydarzeniach, do jakich 

doszło w Paryżu na wieść o zdobyciu Warszawy przez armię rosyjską
1276

. 

W liście z 26 września/18 października 1831 r. Lemaistre poinformował 

o ostatecznym rozbiciu korpusu polskiego pod dowództwem generałów 

Różyckiego i Kamińskiego przez generała Rüdigera
1277

. Wskazywał również na 

olbrzymią demoralizację i rozprzężenie, jakie zapanowały ostatnio wśród resztek 

armii polskiej. Ponadto dodał, iż rząd, który uprzednio ukonstytuował się w 

Modlinie, rozwiązał się, a jego członkowie ratowali się ucieczką
1278

. 
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le 16/28 septembre 1831.  
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  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 40–41, No 78 Lemaistre à Minckwitz, St. Pétersbourg, 

le 23 septembre/5 octobre 1831.  
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  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 38–39, No 79 Lemaistre à Minckwitz, St. Pétersbourg, 

le 26 septembre/8 octobre 1831.  
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Donosił także, że wkrótce ma być wydany specjalny ukaz carski, gdzie 

ma zostać powiedziane, iż ci oficerowie, którzy po zawarciu konwencji z dnia 26 

sierpnia/7 września, postanowili nadal walczyć z Rosjanami, zostaną pozbawieni 

prawa łaski
1279

. 

W depeszy z 7/19 października 1831 r. Lemaistre omawia podniosłe 

uroczystości religijne i wojskowe, jakie odbyły się w Petersburgu z okazji 

zakończenia wojny z Polską. Wzięła w nich udział także małżonka generała 

Paskiewicza
1280

. 

W owym liście poseł saski wspominał o wysokich wyróżnieniach i 

nagrodach dla polskich magnatów, którzy w czasie powstania opowiedzieli się 

po stronie Rosji. I tak, hrabia Stanisław Zamoyski został członkiem Rady 

Cesarstwa i otrzymał Order św. Andrzeja, generałowie Stanisław Grabowski, 

Aleksander Różniecki i Wincenty Krasiński otrzymali Ordery Andrzeja 

Newskiego, natomiast książęta Antoni Jabłonowski i Józef Lubomirski zostali 

odznaczeni Orderem św. Anny pierwszej klasy. Ponadto otrzymali oni godność 

senatorów cesarstwa. 

W depeszy z 3/15 października 1831 r. Lemaistre przekazał informację o 

wkroczeniu w granice Prus resztek armii polskiej liczącej od 18 tys. do 20 tys. 

Jego zdaniem, był to smutny epilog polskich działań powstańczych. Jedynie 

Modlin i Zamość utrzymywały się nadal jako ostatnie punkty oporu, natomiast 

powstanie całkowicie dogorywało. Poseł saski wspominał w tej depeszy o 

specjalnym biuletynie, który zawierał znamienne szczegóły związane ze 

zdobyciem Warszawy
1281

. 

Analizując główne przyczyny niepowodzeń powstańczych, saski 

dyplomata stwierdza, że Polacy musieli przegrać, bo ich głównym 

przeciwnikiem i nieubłaganym wrogiem była panująca niezgoda. Wspomina 

również o tym, że generał Maciej Rybiński w chwili przekroczenia granicy z 

Prusami miał przy sobie 40 milionów florenów polskich, które oczywiście 

powinien zwrócić po uprzednim rozbrojeniu polskich oddziałów prawowitym 

władzom rosyjskim
1282

. 

W tej depeszy donosił on również o paradach wojskowych i uroczystym 

Te Deum odprawianym z okazji zwycięskiego zakończenia wojny z Polską
1283

. 
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  Tamże. 
1280

  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 30–31, No 82 Lemaistre à Minckwitz, St. Pétersbourg, 

le 7/19 octobre 1831.  
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  Tamże. 
1282

  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 32–33, No 81 Lemaistre à Minckwitz, St. Pétersbourg, 

le 3/15 octobre 1831.  
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Natomiast w bardzo ważnej depeszy z 8/20 października 1831 r. 

Lemaistre analizował główne decyzje rządu rosyjskiego w sprawie przyszłych 

losów Królestwa Polskiego. Co do zapowiedzianej amnestii stwierdził, że 

nastąpiły pewne modyfikacje, ponieważ cesarz był bardzo oburzony, że tak duża 

liczba żołnierzy polskich szukała schronienia za granicą. Przeciwko oficerom 

polskim, którzy złożyli broń na obcym terytorium, został wydany specjalny ukaz. 

Mogli oni wrócić do kraju tylko pod warunkiem, że otrzymają specjalne 

pozwolenie cesarza
1284

. 

Lemaistre w tej znamiennej depeszy omawiał podstawowe założenia 

rosyjskiej polityki wobec Polski. Jakkolwiek Polska pozostanie nadal 

Królestwem w swych dawnych granicach, to główne instytucje państwowe, 

jakimi się uprzednio cieszyła, zostaną zlikwidowane. Nie będzie już Sejmu ani 

dogodnego systemu finansowego niezależnego od Rosji. Nie będzie armii, a 

rekruci zostaną wcieleni do pułków rosyjskich. Polakom zostaną odebrane dawne 

korzystne przywileje handlowe i przemysłowe. Nie będzie już 

uprzywilejowanego eksportu wyrobów przemysłowych do Rosji, co uprzednio 

odbiło się niekorzystnie na przemyśle rosyjskim
1285

. 

Analizując wszechstronnie te przyszłe zarządzenia rządu rosyjskiego, 

trafnie przewidywał, że doprowadzą one do zniszczenia polskiego przemysłu, 

który uprzednio tak dobrze się rozwijał i swoje osiągnięcia zawdzięczał 

przywilejom ze strony rosyjskiej. Oceniając bardzo głęboko i szczegółowo 

przewidywane decyzje Petersburga, poseł saski doszedł do wniosku, że Rosja, 

podkopując fundamenty, na których opierają się żywotne zasady ustrojowe 

państwa, to znaczy niszcząc rząd, finanse, armię i przemysł, odbierze narodowi 

prawo do normalnego rozwoju, a tym samym sprowokuje kolejną rewolucję
1286

. 

Poseł saski swej depeszy z 10/22 października 1831 r. zwraca uwagę, że 

państwa zachodnie zażądały od Rosji, by ustalenia, jakie zostały przyjęte wobec 

Polski na kongresie wiedeńskim, nadal obowiązywały. Rząd rosyjski odrzucił 

jednak tę propozycję, wskazując na to, że Polacy przez masowy udział w 

powstaniu i ogłoszenie aktu detronizacji doprowadzili do tego, iż owe zasady 

stały się całkowicie nieaktualne
1287

. 

List posła saskiego z 28 października/9 listopada 1831 r. zawierał 

szczegółowy wykaz tych osób, które zostały wyłączone spod amnestii carskiej. 

Między innymi należeli do nich ci, którzy w noc 29 listopada dopuścili się 
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  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 27–29, No 83 Lemaistre à Minckwitz, St. Pétersbourg, 
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zbrodni na generałach, a także ci, którzy podczas wydarzeń sierpniowych 1831 r. 

popełnili podobną zbrodnię. Z amnestii wyłączonych zostało pięciu członków 

rządu, podczas kadencji którego przyjęto akt detronizacji Mikołaja I. Z amnestii 

wyłączony został także Roman Sołtyk, który – jak wiadomo – wystąpił z 

wnioskiem o detronizację. Oprócz tego nie zostali nią objęci wszyscy główni 

przywódcy rewolucji oraz ci, którzy wzięli udział w powstaniu z terenów 

dawniej włączonych do cesarstwa rosyjskiego. Pozbawieni prawa amnestii 

zostali również ci, którzy po zawarciu konwencji warszawskiej podjęli ponownie 

działania zbrojne i przeszli na terytoria państw obcych
1288

. 

Lemaistre wspominał również o zapowiedzi konfiskaty majątków tych, 

którzy wzięli czynny udział w powstaniu
1289

. 

Poseł saski wyraził przypuszczenie, że gdyby kogoś z wykluczonych z 

amnestii udało się pochwycić, to raczej wobec niego nie będzie stosowana kara 

śmierci, a tylko zostanie zesłany na Sybir. Generałowie polscy, którzy wzięli 

udział w powstaniu, zostaną natomiast ostro skarceni, ale będą mogli powrócić 

do służby w wojsku
1290

. 

Lemaistre w jednej ze swych kolejnych depesz z listopada 1831 r. 

donosił, że do Petersburga dotarł transport polskich więźniów i że wkrótce ma 

nadejść kolejny. Jego zdaniem, były to osoby z wyższych klas społecznych i 

zostały zakwalifikowane jako kandydaci do zesłania na Syberię
1291

. 

Jako ciekawostkę należy przytoczyć to, że Lemaistre w tym liście 

wspomina o znamiennym wystąpieniu metropolity moskiewskiego, który 

publicznie obciążył cesarza odpowiedzialnością za wszelkie zło, jakie zaistniało 

w Rosji od chwili objęcia przez niego tronu
1292

. 

W swym raporcie grudniowym Lemaistre dokonał gruntownej analizy 

sytuacji wewnętrznej w Rosji. Zwrócił uwagę na rosnące wpływy stronnictwa 

skrajnie narodowego, które jest bardzo nietolerancyjne wobec wszelkiego 

postępu i obawia się utraty swoich przywilejów, domagając się jednocześnie 

ograniczenia praw przyznanych uprzednio Polakom. Stronnictwo to domagało 

się izolacji Rosji od Europy i było przekonane, że kraj ten może być państwem 

całkowicie samowystarczalnym. Zdawało sobie ono doskonale sprawę z tego, iż 
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  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen 

Angelegenheiten, No 3322, p. 167–170, No 88 Lemaistre à Minckwitz, St. 
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opinia publiczna państw zachodnich i tamtejsi dziennikarze są nieprzyjaźnie 

ustosunkowani wobec Rosji
1293

. 

Poseł saski uważał, że zapowiedź zniszczenia polskiego przemysłu 

uderzy także w fabrykantów i robotników z Niemiec, których w ciągu ostatnich 4 

lat przybyło tu około 250 tys. i którzy będą zmuszeni powrócić do swej dawnej 

ojczyzny
1294

. 

 Celem lepszego zrozumienia postawy ....carskiego wobec powstania 

listopadowego odsyłam czytelnika do wartościowej pracy Władysława 

Bortnowskiego „Powstanie listopadowe w oczach Rosji”, Warszawa 1964 i do 

cennego artykułu Genowefy Kurpisowa „Społeczeństwo rosyjskie wobec 

powstania listopadowego” zamieszczonego w zbiorczej pracy pod redakcją 

Władysława Zajewskiego „Powstanie listopadowe”, Warszawa 1980, s. 424–435. 
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Streszczenie: 

 

Autor przedstawia korespondencję posła saksońskiego ze swoim ministrem 

spraw zagranicznych, w którym opisuje swoje refleksje na temat przebiegu i 

szans powstania listopadowego. 

 

 

Summary: 

 

The author presents the correspondence between a Saxon envoy and his foreign 

minister in which he shares his thoughts on the November Uprising.



Wojciech Stankiewicz 

 

 

WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI 

W OKRESIE SPRAWOWANIA PREZYDENCJI W RADZIE UNII 

EUROPEJSKIEJ 

 

 

Istnieje w Unii Europejskiej nieoficjalny pogląd, iż prawdziwym jej 

członkiem państwo staje się wówczas gdy po raz pierwszy zakończy półroczny 

okres przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Rzeczpospolita prezydencję 

objęła 1 lipca 2011 r. – siedem lat po wstąpieniu do Wspólnoty. Zadania jakie w 

tym czasie weszły w skład jej kompetencji nie należały do najłatwiejszych, 

biorąc pod uwagę okoliczności, w których Polska przejmowała przewodnictwo 

od ustępujących Węgier. 

Wydarzenia na Dalekim Wschodzie zwane „arabską wiosną”, 

zapoczątkowane 17 grudnia 2010 r. w Tunezji samospaleniem Mohameda 

Bouaziziego w proteście przeciwko władzy oraz trudnej sytuacji życiowej, stały 

się dla innych państw (w których niezadowolenie społeczne wzrastało niekiedy 

od kilkudziesięciu lat – Libia) przyczyną istotnych wewnątrzpaństwowych 

zmian
1
. Pogarszanie się relacji na linii Unia Europejska – Bliski Wschód, 

niekończący się kryzys strefy euro, tendencje izolacyjne państw, utrzymanie 

spójności między krajami Wspólnoty, oburzenie społeczeństwa greckiego 

spowodowane bezsilnością władz krajowych i Unii Europejskiej, potrzeba 

diametralnych zmian, stanowiły najważniejsze wyzwania z którymi przyszło 

zmierzyć się pierwszej polskiej prezydencji
2
. 

Opisane wyżej wydarzenia spowodowały powrót najważniejszej ze sfer 

w relacjach międzynarodowych – polityki zagranicznej, która stała się 

pierwszorzędnym tematem nie tylko w Unii Europejskiej ale i każdym państwie, 

utrzymującym z nią jakiekolwiek stosunki polityczne. Państwo polskie z racji 

pełnionej funkcji musiało zwielokrotnić podjęte wysiłki.  

Celem pracy jest analiza i ocena wybranych aspektów polityki 

zagranicznej prowadzonej przez Polskę w ramach przewodnictwa w Radzie Unii 

                                                      
1
  C. Spindel, The People Want to Toppie the Regime: Exploring the Arab Spring in 

Egypt, Syria and Jordan, PDF, [online:] 

http://sgo.sagepub.com/content/early/2011/11/10/ 

2158244011428648.full.pdf+html, dostęp: 26.05.2012. 
2
  Austro – French Centre for rapprochement in Europe, Synthesis of the international 

conference. The Polish Presidency of the UE Council: Challenges and Opportunities 

organized in Warsaw on December, 5
th

 2011, PDF, [online:] www.oefz.at, dostęp: 

25.05.2012. 
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Europejskiej
3
, na tle problemów z jakimi Wspólnota zetknęła się od czasów 

ostatniego rozszerzenia granic w 2004 r. Zasadne jest również w tym kontekście 

podjęcie rozważań na temat wpływu postanowień Traktatu Lizbońskiego na 

politykę zagraniczną Unii Europejskiej. Uzasadnieniem podjętego problemu jest 

jego nieznajomość wśród społeczeństwa, spowodowana nowością oraz ciągłym 

brakiem odpowiedniej literatury. 

Hipoteza niniejszego opracowania zawiera się w twierdzeniu, że polityka 

zagraniczna prowadzona przez polską prezydencję była w znacznym stopniu 

ograniczona przez postanowienia Traktu Lizbońskiego i uwarunkowania 

międzynarodowe, do których zalicza się kryzys strefy euro, pogarszające się 

stosunki między państwami czy zmiany będące konsekwencją wydarzeń na 

Dalekim Wschodzie. Napotkane problemy nie przeszkodziły w osiągnięciu 

sukcesów czego przykładem jest ratyfikacja tzw. „sześciopaku”, parafowanie 

przez UE i Ukrainę umowy o stowarzyszeniu czy podpisanie traktatu o 

przystąpieniu Chorwacji do UE
4
 . 

W celu udowodnienia powyższej tezy postawiono następujące pytania 

badawcze: 

1. Jakie zmiany w stosunku do poprzednich norm prawnych regulujących 

zadania i obowiązki prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 

wprowadzono Traktatem Lizbońskim? 

2. Czy Polska dostosowała się do ram prawnych narzuconych na 

działalność prezydencji zawartych w Traktacie Lizbońskim? 

3. Czy Polska prezydencja przyczyniła się do zacieśnienia więzi i 

zmobilizowania Unii Europejskiej do dalszej walki z kryzysem strefy 

euro? 

4. W jaki sposób polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 

wpłynęło na walkę z europejskim kryzysem finansowym? 

5. Jakie czynniki i uwarunkowania charakteryzują działalność Polski w 

rejonie Partnerstwa Wschodniego? 

6. Jakich osiągnięć dokonała polska prezydencja wypełniając wcześniej 

zamierzone cele związane ze wschodnimi sąsiadami? 

7. Jakie przyczyny spowodowały poświęcenie tak niewielkiej uwagi 

zagadnieniu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony? 

                                                      
3
  W pracy dokonano analizy i oceny następujących kierunków polityki zagranicznej 

prowadzonych przez polską prezydencję w Radzenie UE: walka z kryzysem strefy 

euro, Partnerstwo Wschodnie oraz wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE. 
4
  Zagadnienia dotyczące podpisania traktatu o przystąpieniu Chorwacji do UE nie jest 

szerzej rozwijane w dalszej części pracy jednak z uwagi na doniosłość i wagę 

wydarzenia mającego miejsce podczas polskiej prezydencji, zostało umieszczone jako 

jedno z najważniejszych osiągnięć polskiej polityki zagranicznej w okresie 

sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.  
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Zrozumienie całej pracy umożliwiło wykorzystanie metody decyzyjnej 

oraz historycznej a po części również analizy instytucjonalno-prawnej
5
.  

 

Traktat Lizboński – zmiany dotyczące działalności prezydencji w UE 

 

Pierwsza prezydencja służyła Wspólnocie już w 1958 r., reprezentując jej 

interesy na arenie światowej. Wykorzystywana jako instrument do propagowania 

własnych interesów, stała się sposobem na dostosowanie całej Unii do własnych 

przekonań i założeń politycznych. W gestii prezydencji leżały pertraktacje w 

sprawie umów między Unią a innymi podmiotami prawa międzynarodowego. 

Przedstawiciele państwa, które sprawowało w danym momencie prezydencję byli 

również automatycznie zobligowani do pełnienia dodatkowej funkcji 

reprezentującej całą Unię
6
.  

Wprowadzając w życie Traktat Lizboński
7
 dokonano zmiany w 

funkcjonowaniu przedstawicielstwa w Radzie UE. Tworząc nową strukturę 

prawną Unii zrezygnowano z reprezentowania interesów przez poszczególne 

państwa Wspólnoty. Co prawda pozostawiono samą instytucję prezydencji, 

jednak ze znacznie okrojonymi kompetencjami. Od tej pory za wszystkie decyzje 

związane z polityką zagraniczną Wspólnoty odpowiada Wysoki Przedstawiciel 

Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Od 1 grudnia 2009 r. 

urząd ten sprawuje Catherine Ashton, brytyjska polityk oraz była Komisarz Unii 

Europejskiej. Działając z ramienia Rady poprzez wysuwanie propozycji kreuje 

politykę zagraniczną dbając o jej należyte wykonanie. Do kompetencji 

Wysokiego Przedstawiciela zalicza się także prowadzenie dialogu w imieniu 

Unii oraz szeroko pojętą reprezentację. Catherine Ashton jednocześnie 

przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych – FAC (wcześniej, wyżej 

wymienione zadanie również leżało w obowiązkach państwa sprawującego 

prezydencję). W wypełnianiu obowiązków pomaga brytyjskiej polityk 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych – ESDZ
8
. Ponadto Wysoki 

                                                      
5
  A. J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 126–131.  
6
  P. Zerka, W kierunku „prezydencji ambitnej”? uwarunkowania przygotowań polskiej 

prezydencji w zakresie polityki zagranicznej Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja w 

Unii Europejskiej. Polska 2011, pod red. A. Nowak – Fara, Oficyna Wydawnicza 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 123. 
7
  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing 

the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007., Dz. Urz. UE, C 306 

z 17.12.2007, t. 50, [online] http://eur-

lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2007&serie=C&textfield2= 

306&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=en, dostęp: 18.03.2012. 
8
  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union …, artykuł 9c, 13a. 
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Przedstawiciel zobowiązany jest do regularnych rozmów z Parlamentem 

Europejskim, na którego forum konsultuje wspólne stanowiska dotyczące 

obszaru jej działań. 

Wymiana kompetencji prezydenckich dokonana przez Unię w związku z 

traktatem nie była równoważna. Pozbawiona głównych zadań prezydencja stała 

się organem pobocznym, z pewnością jednak nie marginalnym. W zamian 

wprowadzono niezliczoną ilość drobnych obowiązków, niestety nie 

rekompensując sytuacji sprzed ratyfikacji traktatu. Pozostawione kompetencje 

nie pozwalają na podjęcie działań, które w polityce UE uważane są za istotne i 

niezbędne. W przyszłości może to ulec nieznacznej zmianie gdyż nie rozwiązano 

jeszcze wszystkich problemów związanych z praktyczną działalnością 

Wysokiego Komisarza w czym prezydencja rotacyjna upatruje sukcesów
9
. 

Współcześnie wzrosła rola przewodniczącego Rady UE jako mediatora 

w sprawach wewnętrznych między instytucjami oraz członkami Unii, jak i 

zewnętrznych między Wspólnotą, a państwami trzecimi, gdy brak konsensusu 

powoduje dezorganizację i opóźnienia w pracach nad kolejnymi projektami. Tak 

znaczne poszerzenie kompetencji wykazuje uboczne skutki do których po raz 

kolejny zalicza się interes narodowy państwa sprawującego przewodnictwo. Z 

teoretycznego punktu widzenia prezydencja powinna mieć charakter neutralny i 

bezstronny, nawet jeżeli w grę wchodzą interesy kraju, do którego przynależy. 

Praktyka pokazuje jednak, że państwa wykorzystują ten czas jako niepowtarzalną 

reklamę, zmieniającą bądź poprawiającą własny wizerunek
10

. Jedyną 

działalnością, na której kraj pełniący rolę przewodniczącego prac w Radzie UE 

powinien się skupić, jest doprowadzenie do jak największej ilości kompromisów 

i ustaleń, które w przyszłości pozwolą na stabilny rozwój. Jak stwierdził szef 

dyplomacji belgijskiej Steven Vanackere w 2010 r.: „Unia Europejska ma 

„cztery koła”: Radę, Komisję, Parlament oraz Wysokiego Przedstawiciela. 

Zadaniem prezydencji jest zapewnienie, aby każde z tych kół prowadziło Unię z 

jednakową prędkością i w tym samym kierunku. Natomiast prezydencja nie 

powinna być „piątym kołem u wozu”
11

”. Przewodzący kraj nadal stoi na czele 

organów przygotowawczych FAC-u, przygotowuje i przewodniczy każdemu ze 

spotkań członkowskich, sporządza projekty aktów prawnych, ekspertyzy, 

osiemnastomiesięczny program działania Rady UE. Przedstawiciele kraju 

prezydenckiego uczestniczą w posiedzeniach plenarnych Parlamentu 

Europejskiego (gdzie odpowiadają na pytania parlamentarzystów oraz wydają 

deklaracje w imieniu całej Rady UE), posiedzeniach komisji Parlamentu 

                                                      
9
  P. Zerka, op. cit., s. 129–132.  

10
  A. Kosowska, Czy jest o co walczyć? Prezydencja Rady Unii Europejskiej i jej 

znaczenie dla państw członkowskich, [w:] 2011 – Polska Prezydencja w Unii 

Europejskiej, pod red. R. Riedla, P. Klimontowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Opolskiego, Opole 2010, s. 130–132.  
11

  P. Zerka, op. cit., s. 128. 
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Europejskiego jak i Komitetów Pojednawczych. Prezydencja może również 

występować z własnymi inicjatywami, które przysłużą się dalszemu rozwojowi 

Unii, a przede wszystkim współpracować z Wysokim Przedstawicielem
12

. 

Polska prezydencja mimo ograniczeń zawartych w traktacie zdecydowała 

się na przywództwo otwarte i mocno zaangażowane w sprawy Unii Europejskiej. 

Polityka zachęcająca do współpracy, dalsze rozszerzenia Wspólnoty, wdrażanie 

w życie norm ekonomiczno-prawnych mających na celu poprawę strefy euro, 

negocjacje ze Wschodnimi partnerami. Postępowanie rządu polskiego wskazuje, 

że nie chciał stracić szansy, która ze względu na współczesną niestabilność 

polityczną może się więcej nie powtórzyć. Okres przewodnictwa miał być dla RP 

okazją (podobnie jak wśród innych prezydencji) na demonstrację sił 

dyplomatycznych oraz budowę silnej pozycji wśród państw wschodnich, które 

Polska również uwzględniła w programie prezydencji.  

Zdawało się, że plany zostaną pokrzyżowane wydarzeniami w krajach 

arabskich jednak Polska mądrze wykorzystała okoliczności kreując swój 

wizerunek jako państwo o najlepszych predyspozycjach do prowadzenia obrad 

na temat demokratycznych transformacji, oferując pomoc doświadczonego 

partnera. Takie postępowanie zyskało dużo sympatyków, w tym aprobatę samej 

Catherine Ashton, która w sierpniu 2011 r. wydelegowała Radosława 

Sikorskiego na swojego zastępcę w rozmowach prowadzonych w Afganistanie
13

.  

Zaczęto postrzegać Polskę jako kraj otwarty, gotowy do współpracy, 

modernizacyjny i zaradny za czym przemawiała jej stabilność gospodarcza czy 

też niecałe ćwierć wieku jakiego potrzebowała na budowę współczesnego 

wizerunku kraju. Premier Donald Tusk zauważył w przemówieniu 

podsumowującym prezydencję, że nie do końca udało się zrealizować wszystkie 

postulaty zamieszczone w programie prezydencji. Powodem nie jest 

nieskuteczność kraju przewodniczącego ale krótki, półroczny okres 

przewodnictwa, który w polityce jest niewystarczającym by dokonać istotnych 

zmian i ustaleń, a także okoliczności w jakich przyszło podejmować decyzje. 

Według premiera były one trudniejsze niż się spodziewano, a mimo to polska 

prezydencja w rankingu państw, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 r., 

                                                      
12

  L. Jesień, Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura 

przywództwa politycznego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 

2011, s. 112–114.; A. Gostyńska, D. Liszczyk, „Prezydencja wspomagająca” jako 

model funkcjonowania prezydencji rotacyjnej w zakresie działań zewnętrznych UE, 

„Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 56 (805) z dn. 

31.05.2011, s. 1–2.  
13

  M. Pijanowska, Sikorski reprezentuje UE w Afganistanie, [online] 

http://swiat.re.pl/artykul/39837.html, dostęp: 17.03.2012. 
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wykazując się profesjonalizmem oraz zaangażowaniem została uznana za jedną z 

najbardziej udanych
14

.  

 

Walka z kryzysem strefy euro jako główny priorytet polskiej prezydencji 

 

Przygotowania do sprawowania prezydencji RP rozpoczęła już w 2007 r. 

kiedy do rządu polskiego dotarła informacja o decyzji Rady UE dotycząca 

porządku sprawowania prezydencji przez poszczególne kraje
15

. Wyznaczając 

priorytety w polityce zagranicznej Polska kierowała się trzema podstawowymi 

warunkami: odzwierciedleniem zapatrywań i poglądów kraju, uwzględnieniem 

ówczesnej sytuacji geopolitycznej Unii Europejskiej oraz ustaleniem 

alternatywnej ilości priorytetów tak aby ich realizacja była w pełni możliwa
16

.  

W porównaniu do dnia w którym Polska obejmowała prezydencję, 

rozwój gospodarczy (przed 2008 rokiem) wykazywał stabilność, a rynki 

finansowe krajów członkowskich płynność, dlatego też tworząc wstępny 

program prezydencji, priorytety Polski przedstawiały się inaczej. Za kluczowy 

czynnik mający stanowić o polskim sukcesie uznano negocjowanie długoletniego 

budżetu UE na lata 2014–2020. Na drugim miejscu uplasowało się promowanie i 

rozwój stosunków w ramach Partnerstwa Wschodniego
17

. Waga i kolejność 

priorytetów zmieniła się wraz z nadejściem krytycznego 2011 r. kiedy na kryzys 

gospodarczy, a w szczególności problem grecki nałożyły się interwencje w 

krajach arabskich. W marcu zbankrutowała Grecja, poważne problemy 

odnotowano w Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech. Pomoc jaką 

podejmowali w stosunku do nich najwięksi płatnicy w UE nie dawała rezultatów. 

Patowa sytuacja postawiła Niemcy i Francję przed trudnym zadaniem – 

opracowania strategii pozwalającej na odbudowę Unii stabilnej i zrównoważonej 

gospodarczo. Polska wyznaczyła sobie natomiast kolejny i najważniejszy cel – 

                                                      
14

  PAP, Tusk podsumowuje polską prezydencję: Chcieliśmy więcej, [online] 

http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/370409,donald-tusk-w-brukseli-

podsumowuje-osiagniecia-polski-podczas-prezydencji.html, dostęp: 27.03.2012. 
15

  Council Decision of 1 January 2007 determining the order in which the office of 

President of the Council shall be hold (2007/5/WE, Euratom), Dz. Urz. UE, L 328 z 

15.12.2005, t. 48, [online] http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:328:0060:0061: 

EN:PDF, dostęp: 16.04.2012. 
16

  L. Jesień, Przygotowania do prowadzenia prezydencji w Unii Europejskiej, „Polski 

Przegląd Dyplomatyczny”, styczeń – marzec 2011, nr 1 (59), s. 93.  
17

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, informacje związane z UE z dn. 21 lipca 2010 

[online] 

http://www.premier.gov.pl/rzad/pozostale_dokumenty/informacje_zwiazane_z_ue/_w

stepna_lista_priorytetow_p,5071/, dostęp: 15.04.2012. 
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utrzymać strefę euro w jedności by sytuacje które odnotowano w pierwszym 

półroczu 2011 r. nie powtórzyły się. 

Gdyby strefa uległa rozpadowi Polska mimo, iż do niej nie należy 

poniosłaby katastrofalne skutki podobnie jak gospodarka europejska. Waluta 

euro jest czynnikiem stabilizującym stosunki międzynarodowe, który od 

początku wzmacniał europejską przedsiębiorczość. Upadek euro oprócz 

wszystkich skutków ekonomicznych i gospodarczych (recesja, słabość narodowej 

waluty, zacofanie gospodarcze itp.) o których spekulowano w 2011 r.
18

 

przyniósłby jeden zasadniczy problem – całkowity rozpad integracji jaką 

osiągnęły kraje Unii oraz automatyczny powrót do narodowego egoizmu. 

Mając na uwadze wszystkie spekulacje oraz będąc obserwatorem 

wydarzeń w strefie euro nie dziwi fakt czynnego zaangażowania polskiej 

prezydencji w utrzymanie stabilności politycznej i ekonomicznej. Mimo braku 

przynależności do krajów z europejską walutą, Rzeczpospolita na każdym kroku 

starała się podjąć dialog. Szczególnie pamiętne wydają się być w tej kwestii 

przemówienia dwóch polskich polityków: Premiera Donalda Tuska w 

Parlamencie Europejskim 6 lipca 2011 r. w związku z rozpoczęciem prezydencji 

Polski w Radzie Unii Europejskiej
19

, oraz Ministra Spraw Zagranicznych 

Radosława Sikorskiego 28 listopada 2011 r. podczas roboczej wizyty w 

Berlinie
20

. Obaj politycy usilnie namawiali Europę do możliwie największej 

integracji uważając, iż jest ona jedyną droga porozumienia się i podjęcia szerszej 

współpracy. Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że nie kryzys spowodował 

brak zaufania a odwrotnie, odchodzenie od wspólnych działań i brak 

wiarygodności przyczyniły się do wywołania kryzysu. Wspólna 

odpowiedzialność za przyszłość Europy stanowi jedyną możliwą drogę do 

zintegrowania jej członków. Radosław Sikorski oponował również za integracją 

w kluczowych obszarach, pozostawiając jednocześnie wybór względem 

ostatecznych decyzji. Wypowiedziane przez polskich polityków postulaty 

spotkały się z poparciem wśród słuchaczy. Polska stała się największym 

entuzjastą i promotorem jedności europejskiej. 

                                                      
18

  L. Baj, Straszne życie bez euro. Upadek waluty wywoła potężną recesję, [online] 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10752976,Straszne_zycie_bez_euro__Upadek_w

aluty_wywola_potezna.html, dostęp: 23.03.2012. 
19

  Przemówienie premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim 6 lipca 2011 r. na 

inaugurację polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [online] 

http://www.rp.pl/artykul/684032.html, dostęp 17.03.2012. 
20

  R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej, przemówienie Ministra Spraw 

Zagranicznych, Berlin , 28 listopada 2011 r., [online] 

http://www.msz.gov.pl/files/docs/ 

komunikaty/20111128BERLIN/radoslaw_sikorski_polska_a_przyszlosc_ue.pdf, 

dostęp: 15.03.2012. 
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Wypowiedziane przez obu polityków słowa, prezydencja polska 

potwierdziła czynami. Największym sukcesem w walce z kryzysem było 

niewątpliwie osiągnięcie przez Polskę porozumienia między członkami Unii w 

sprawie wprowadzenia w życie sześciu aktów legislacyjnych dotyczących 

zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Akty normatywne, potocznie 

zwane „sześciopakiem”
21

 są swoistego rodzaju system wczesnego ostrzegania, 

których zadaniem jest niedopuszczenie w przyszłości do wydarzeń które 

nastąpiły np. w Grecji w 2011 r.
22

. Ponadto dodatkowym przeznaczeniem tych 

aktów jest przywrócenie stabilności i zaufania rynków finansowych w stosunku 

do finansów publicznych każdego z krajów posługujących się walutą euro. 

Najtrudniejszym zadaniem dla Polski okazało się przeforsowanie zapisu 

wprowadzającego automatyczne sankcje w stosunku do państw niestosujących 

się do kryteriów wysokości zadłużenia określonych w pakcie stabilności i 

wzrostu.  

Również Niemcy i Francja jako jedni z największych płatników UE 

zaprezentowali tak zwany pakt fiskalny, który miał być kolejnym sposobem na 

ratowanie strefy euro. Pertraktacje na jego temat toczyły się podczas polskiej 

prezydencji zaś rozwiązanie rozmów przyniósł szczyt Rady Unii Europejskiej w 

na początku marca 2012 r., zwany Traktatem o stabilności, koordynacji i 

zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej ma na celu gospodarcze 

pobudzenie Unii, a w konsekwencji zwiększenie jej wiarygodności i wydajności 

poprzez wprowadzenie rygorystycznej dyscypliny fiskalnej
23

. Zamysłem autorów 

było stworzenie mechanizmów zapobiegających niebezpiecznym dla Unii 

kryzysom finansowym.  

Powrót do stanu gospodarczego sprzed kryzysu wymaga współpracy 

wszystkich członków Unii Europejskiej, zarówno płatników jak i beneficjentów. 

Narodowy egoizm spowodowałby jedynie większą niestabilność europejskiego 

                                                      
21

  P. Pniewski, S. Stellmaszyk, Prezydencja Polski w UE – podsumowanie z punktu 

widzenia ZBP, [online] http://www.zbp.pl/site.php?s=MTM0Nzk5NjE=, dostęp: 

19.03.2012. 
22

  Rok po ogłoszeniu upadłości Grecji nic nie wskazuje na poprawę tamtejszych 

warunków politycznych, gospodarczych i społecznych. Światowi ekonomiści oraz 

analitycy od dawna spekulują nad przyszłością państwa greckiego oraz jego 

ewentualnym wystąpieniem ze strefy euro. Za takim rozwiązaniem opowiada się 

ponad połowa greckiego społeczeństwa, zaniepokojona koniecznością oszczędności, 

kosztem utraty wysokich funduszy socjalnych, a przede wszystkim miejsc pracy (od 

2011 r. pracę straciło ponad 230 tys. osób).; Por. N. Malkoutzis, Greece – A Year in 

Crisis. Examining the Social and Political Impact of on Unprecedented Austerity 

Programme., „International Policy Analysis”, Friedrich Ebert Stiftung, czerwiec 2011, 

s. 2 i nast. 
23

  Traktatem o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, 

[online] http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf, dostęp: 

10.04.2012. 
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rynku. Należy wypracować wśród członków Wspólnoty nowe podejście do 

polityki fiskalno-monetarnej opartej na solidarności i współpracy, które 

zapobiegłoby dalszemu pogłębianiu się kryzysu. Stworzenie instytucji o zasięgu 

międzynarodowym niedopuszczającej do załamań gospodarczych rynku 

europejskiego jest trafnym celem zważywszy na fakt, jak olbrzymie sumy (które 

mogły być przeznaczone na rozwój i modernizację krajów członkowskich) 

Europa wykorzystała na ratowanie zadłużonych, upadających gospodarek
24

. 

Pełniąc funkcję prezydencji Polska obawiała się powstania tzw. Europy 

dwóch prędkości z czołówką głównych płatników Unii Europejskiej i 

pozostałymi – biernymi obserwatorami wszystkich wydarzeń. Działalność, której 

się podjęła w ramach zniwelowania zagrożenia została jednak zepchnięta na 

boczny plan
25

. Przyczyną jest, brak przynależności Polski do strefy euro. RP 

została sklasyfikowana jako obserwator nie zaś uczestnik działań mających na 

celu ratowanie euro, (doskonałym potwierdzeniem powyższego faktu jest 

podpisany pakt). Europa dwóch prędkości, której obawiała się Polska istniała 

wcześniej czego potwierdzeniem jest silna pozycja gospodarcza i polityczna 

Niemiec oraz Francji. Od nich w szczególności zależą działania i losy 

współczesnej Unii Europejskiej. Wyraźnym dowodem było chociażby wcześniej 

wspominane przemówienie polskiego Ministra Spraw Zagranicznych, w którym 

zwracał się do Niemiec o bezpośrednią pomoc w ratowaniu strefy euro i 

nieuleganie narodowym egoizmom, które mogłyby zaszkodzić zarówno 

narodowi niemieckiemu jak i całej Wspólnocie. 

Uzdrowienie strefy euro było podczas polskiej prezydencji szczególnie 

ważnym punktem. Stając się członkiem Unii w 2004 r. Polska automatycznie 

wyraziła zgodę na przyjęcie w stosownym dla siebie czasie waluty euro. Chociaż 

powyższa deklaracja była jednym z podstawowych warunków wstąpienia do 

Wspólnoty, w traktacie nie określono dokładnego terminu. Z perspektywy czasu 

takie rozwiązanie wydaje się dogodnym, zważywszy na fakt, w jakim stanie 

znajduje się strefa euro obecnie. Wszystkie zamysły chociaż niewypowiedziane 

na głos nosiły znamiona narodowego egoizmu, który w przyszłości miał 

skutkować łatwiejszym i szybszym zaaklimatyzowaniem się w Eurolandzie.  

 

Polityka w ramach Partnerstwa Wschodniego (PW) 
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  J. Evans, David Coast, Exiting from the Crisis: Towards a Model for More Equitable 

and Sustainable Growth, „International Politics and Society” 2011, nr 2 (kwiecień), s. 

27–30.  
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  Celem polskiego rządu było wynegocjowanie w ramach paktu fiskalnego możliwości 

uczestnictwa Polski i innych krajów nie legitymujących się walutą euro we 

wszystkich obradach jej dotyczących czemu najbardziej przeciwny był francuski 
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Od 2008 r., kiedy Unia Europejska przyjęła projekt tzw. Partnerstwa 

Wschodniego wysunięty przez Polskę oraz Szwecję
26

, stał się on flagową ideą 

obu państw. Był również pierwszym i najważniejszym dokonaniem polskiego 

MSZ
27

 od wejścia do Wspólnoty i takim też miał pozostać. Nie do końca 

postawione zamierzenia podczas polskiej prezydencji w 2011 r. sprawdziły się.  

Priorytety niezależnie od kraju, który sprawuje prezydencję, mimo ich 

wcześniejszego ustalenia, często ulegają modyfikacji. Zazwyczaj przyczyną jest 

stale zmieniająca się geopolityka oraz uwarunkowania międzynarodowe w jakich 

danemu państwu przyjdzie przez pół roku sprawować przewodnictwo w Radzie 

Unii Europejskiej.  

W takiej sytuacji znalazła się Polska. Odkąd do rządu RP dotarła 

wiadomość o wyznaczeniu terminu objęcia przez Polskę przewodnictwa w 

zarządzaniu pracami Rady UE
28

, do czasu ich objęcia znacznie zmodyfikował 

preferencje związane z prezentowaną polityką zagraniczną w tym obszarze. 

Przyczyny należy szukać przede wszystkim w poważnym kryzysie strefy euro, 

który apogeum osiągnął przed objęciem stanowiska przez Polskę. Zmiany w 

Traktacie Lizbońskim, niedawne wydarzenia w krajach arabskich, a nawet na 

Bliskim Wschodzie
29

 wydawały się krzyżować plany polskiego rządu wiązane z 

tym regionem.  

Poważna sytuacja geopolityczna nie oznacza, że działalność w sferze 

Partnerstwa Wschodniego stała się punktem marginalnym, czego dowodem są 

postulaty jakie umieściła Polska w programie swej prezydencji. W ramach 

jednego z jej punktów – „Europa korzystająca na otwartości”, RP nadal z 

ramienia Unii starała się pogłębiać relacje na płaszczyźnie wschodnio-

europejskiej w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa, granic, ruchu osobowego, 

gospodarki, handlu oraz w obszarze środowiska i społeczeństwa
30

. Skutki tych 

zabiegów oceniano różnorodnie, podobnie jak całą prezydencję, jednak aby noty 

                                                      
26

  Zob.: alx, Sukces polskiej dyplomacji: Unia przyjęła projekt Wschodniego 

Partnerstwa, [online] 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,5332874,Sukces_polskiej_dyplom

acji__Unia_przyjela_projekt.html, dostęp: 18.03.2012.  
27

  L. Koćwin, Partnerstwo Wschodnie. Aktorzy i interesy regionalnej geopolityki Unii 

Europejskiej, [w:] 2011 – Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, pod red. R. Riedla, 

P. Klimontowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 357–

360. 
28

  Council Decision of 1 January 2007 determining… op. cit.  
29

  Zob.: M. Kacewicz, Julia i Mr. Hyde, „Newsweek”, z dnia 17 – 23.10.2011, nr 

42/2011, s. 60 i nast. 
30

  Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 

2011 r., [online] 

http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/program_polskiej_prez

ydencji_w_radzie_ue.pdf, dostęp: 17.03.2012, s. 10. 
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były rzeczywiście obiektywne, należałoby się odnieść także do wcześniejszych 

przejawów działalności polskiego rządu w zakresie współpracy z państwami za 

wschodnią granicą. 

Partnerstwo Wschodnie w pełnym brzmieniu dokumentu traktatowego 

zwane Propozycją Polsko-Szwedzką Partnerstwo Wschodnie
31

, zakładało 

współpracę w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (w Polsce: EPS, w UE: 

ENP – The European Neighbourhood Policy)
32

 z takimi krajami jak Gruzja, 

Azerbejdżan, Armenia, Mołdawia, Ukraina i na specjalnych zasadach Białoruś
33

. 

Wśród wymienionych państw nie znajduje się największy sąsiad Unii 

Europejskiej – Rosja. Przyczyną jest niezadowolenie byłej potęgi z faktu 

utworzenia nowej gałęzi polityki unijnej, w której od początku upatruje 

zagrożenia „/…/ dla swoich interesów na obszarze poradzieckim
34

”.  

Kiedy proponowano projekt Partnerstwa Wschodniego Unia Europejska 

była otwarta na współpracę oraz integrację, nie szczędziła środków finansowych 

na nowe projekty i operacje, prowadzące do zwiększenia i tak już szerokich 

wpływów w regionie europejskim. Jedną z ważniejszych przyczyn takiego 

nastawienia było stopniowe odchodzenie Wspólnoty od polityki prorosyjskiej. 

Również Rosja przestała interesować się strukturami Unii Europejskiej 

wykazując, iż z racji swej wielkości, potęgi oraz niezliczonego bogactwa w 

zasoby naturalne potrafi rozwijać się indywidualnie, nie bacząc na inne państwa 

                                                      
31

  Propozycja Polsko – Szwedzka Partnerstwo Wschodnie, [online] 

http://www.msz.gov.pl/ 

Propozycja,Polsko-Szwedzka,19890.html, dostęp: 17.03.2012. 
32

  L. Czechowska, Partnerstwo Wschodnie na tle innych regionalnych mechanizmów 

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa –wskazania dla polskiej prezydencji, [ w: ] Polska 

prezydencja w Unii Europejskiej, pod red. J. Nadolskiej, K. A. Wojtaszczyka, Oficyna 

Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2010, s. 245 – 268.; The Policy: What is the 

European Neighbourhood Policy?, [online] 

http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm, dostęp: 16.04.2012.  
33

  Białoruś potępiona przez władze Unii Europejskiej z powodu panującego w niej 

reżimu politycznego w konsekwencji represji wobec opozycji, nie brała udziału w 

praktycznych działaniach związanych z funkcjonowaniem Partnerstwa Wschodniego, 

mimo, iż należy do państw objętych przez ENP. 
34

  WojK, Siergiej Ławrow krytykuje Partnerstwo Wschodnie, „Tydzień na Wschodzie. 

Biuletyn Analityczny OSW”, z dnia 25.03.2009, nr 12 (87), s. 8.; A. Zagorski, 

Eastern Partnership from the Russian Perspective, „International Politics and 

Society” 2011, nr 3 (lipiec), s. 41–43.  

 Warto jednak zauważyć, że mimo zagrożenia jakie Rosja odczuwała w stosunku do 

nowokreującego się tworu politycznego jakim jest Partnerstwo Wschodnie, 

uczestniczyła chociaż nie bezpośrednio w ogólnej inicjatywie unijnej – ENP, jednak 

już w 2003 r. oficjalnie się z niej wycofała.; Por. Ł. Adamski, Partnerstwo Wschodnie 

a polska prezydencja: modernizacja jako wyzwanie dla Europy Wschodniej, „Polski 

Przegląd Dyplomatyczny”, styczeń – marzec 2011, nr 1 (59), s. 21. 
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Europy. Obustronna niechęć, przekonanie o samowystarczalności, a przede 

wszystkim poczynania byłego mocarstwa na arenie międzynarodowej w latach 

2005–2008
35

 jednoznacznie przesądziły o ochłodzeniu się stosunków między 

niedawnymi partnerami
36

. Relacje na linii Rosja – Unia Europejska od 2008 r. 

ocenia się wyłącznie jako poprawne. Istnieje jednak dosyć ważny wyjątek w 

porównaniu z okresem gdy Partnerstwo Wschodnie powstawało. Unia 

Europejska podczas polskiej prezydencji osłabiona jest głębokim kryzysem 

waluty. Traci atrakcyjność jako partner i wspólnik dla krajów Partnerstwa 

Wschodniego, jakim była dotychczas. Skutki uwidoczniły się natychmiast w 

postaci automatycznego wzrostu wpływów Federacji Rosyjskiej w tym rejonie. 

Podobnie jak Unia z wielkim zainteresowaniem śledzi poczynania Kremla tak też 

rząd rosyjski uważnie obserwuje każde działnie Unii, a każde niepowodzenie 

stara się obrócić na swoją korzyść. „Politycy w Brukseli powinni o tym pamiętać, 

nie tylko mając na uwadze dwustronne stosunki UE z jej największym sąsiadem, 

ale przede wszystkim dla dobra krajów sąsiedzkich uzależnionych dzisiaj od 

Rosji
37

”. 

Polska prezydencja wywarła istotny wpływ na projekt PW zarówno 

przed, podczas jak i po zakończeniu kadencji. W tak trudnym okresie dla Europy 

starała się odnowić i udoskonalić dawno zakurzony projekt który, jeszcze kilka 

lat temu wykazywał tak wielki potencjał. Mając na uwadze aspiracje Unii 

dotyczące państw wschodniego regionu Polska dążyła do wypełnienia ogólnych 

celów Wspólnoty z nimi związanych. Do podstawowych zadań należało 

umocnienie w państwach PW demokracji – podstawowej zasady zapewniającej 

dalszą współpracę oraz integrację z UE. Zaangażowanie społeczeństw krajów 

unijnych oraz z terenów zza wschodniej granicy w działalność na rzecz rozwoju 

projektu polsko-szwedzkiego.  

Ważnym punktem było również ustalenie konkretnych zasad, na 

podstawie których miała i nadal ma się odbywać współpraca między Wschodem 

a Zachodem. Kolejnym celem było rozpoczęcie działań przynoszących faktyczne 

korzyści każdej ze stron. Kraje Unii Europejskiej, a w szczególności Polska jako 

                                                      
35

  Mowa w tym przypadku o rosyjsko-ukraińskim kryzysie gazowym na przełomie roku 

2005/2006, stanie napięcia między Rosją a Gruzją w 2006 r., wojnie rosyjsko – 

gruzińskiej w roku 2008. 
36

  M. Kaczmarski, Polska polityka wschodnia na tle polityki wschodniej Unii 

Europejskiej. Czyli Europa idzie na Wschód (po 2005 roku), [online] 

http://csm.org.pl/fileadmin/files/ 

Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2009/Marcin%20Kaczmarski_POLSKA%20PO

LITYKA%20WSCHODNIA%20NA%20TLE%20POLIT.pdf, dostęp 13.04.2012, s. 

11–15.  
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  P. Marcinkowska, Partnerstwo Wschodnie i jego potencjał, [online] 

http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,434,Partnerstwo_Wschodnie_i_jeg

o_potencjal, dostęp: 21.03.2012 
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promotor PW powinna zachęcać byłe republiki radzieckie do możliwie 

najszerszej współpracy, ukazując tym samym płynące z niej korzyści. Wspólnota 

nie powinna lekceważyć największego ze wschodnich sąsiadów – Rosji, potęgi 

regionalnej, współzawodniczącej z Unią o wpływy w państwach należących do 

PW. Ponadto jako doświadczony sąsiad Unia powinna pomagać krajom zza 

wschodniej granicy w niedopuszczaniu do konfliktów, ewentualnie w ich 

pokojowym rozwiązaniu
38

. 

W polityce zagranicznej Polski sprawy dotyczące wschodnich sąsiadów 

od zawsze odgrywały istotną rolę. Nie zawsze jednak była to rola pozytywna, 

czego dotyczy (chociaż niebezpośrednio) współpraca z Rosją. Przez długi czas 

zarówno społeczeństwo polskie jak i władza nie mogły wyzbyć się niechęci w 

stosunku do byłego zaborcy co szczególnie utrudniało wzajemne kontakty 

między tymi krajami. Ponadto takie nastawienie wykazywano również w 

relacjach z państwami które, znajdowały się między Polską a Rosją sądząc, iż 

będąc pod wpływem Kremla mogą stać się jeszcze większym zagrożeniem z racji 

bezpośredniej granicy z Polską.  

Dużą zmianę w polityce zagranicznej Polski oraz formalne odejście od 

tego typu twierdzeń spowodował wynik wyborów w 2007 r. Nowy rząd zaczął 

postrzegać politykę wschodnią jako szansę na wzmocnienie pozycji państwa na 

arenie międzynarodowej, oraz zaistnienie w opinii Wspólnoty. Polska miała stać 

się niezastąpionym „pomostem” łączącym Unię z krajami Bliskiego Wschodu. 

Dodatkowym atutem wysuniętej przez polski rząd koncepcji, miały być jej 

historyczne uwarunkowania, w szczególności związane z wydarzeniami z 

czasów transformacji ustrojowej w latach 90. XX wieku. Unia Europejska 

wyraziła zgodę ponieważ potrzebowała młodego ambitnego, gracza, który 

ułatwił by jej dostęp do społeczeństw byłego ZSRR. Powstał zatem wizerunek 

Polski jako patrona Partnerstwa Wschodniego wspieranego przez Szwecję i inne 

kraje europejskie, który czuwa nad możliwie pomyślnym rozwojem i współpracą 

z tym regionem. 

W bezpośrednich relacjach z sąsiadami Polska szczególną uwagę 

poświęciła Ukrainie, którą Unia uważa za najbardziej prawdopodobnego członka 

Wspólnoty w przyszłości, Polska zaś za potencjalnego sojusznika
39

. Są to 

dalekosiężne i niepotwierdzone plany, gdyż do tej pory oprócz kilku 

niejednoznacznych deklaracji Ukraina nie podjęła żadnej inicjatywy, by 

przekonać Unię o gotowości do wstąpienia w jej struktury. Najważniejszą 

przyczyną jest sposób prowadzenia polityki zagranicznej Ukrainy, której 

kierunki wzajemnie się wykluczają. Z jednej strony podległa Rosji w związku z 

ciągłym stacjonowaniem rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie i 

                                                      
38

  G. Gromadzki, An Urgent Challenge for Today’s Europe: The Eastern Partnership, 

„International Politics and Society” 2011, nr 3 (lipiec), s. 21–24. 
39

  L. Koćwin, op. cit., s. 364 – 366.  
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uzależnieniem od dostaw gazu
40

, z drugiej świadoma korzyści jakie może dać 

innowacyjność oraz budżet Unii zapewnia o współpracy w kolejnych 

programach
41

. Z wielką trudnością przychodzi Ukrainie wdrażanie reform 

proponowanych przez Wspólnotę
42

, ponadto nie wyjaśniono nadal kwestii 

spornych krytykowanych przez Unię, dotyczących działań prezydenta Wiktora 

Janukowycza względem opozycji oraz związanej z tym strony rosyjskiej
43

. Mimo 

tak wielu zastrzeżeń Ukraina nadal aspiruje do stanowiska prekursora myśli 

politycznej Europy wśród krajów Partnerstwa, podobnie jak dziś jest nim Polska.  

Białoruś – jedyna dyktatura europejska, od początku domagała się 

akceptacji panującego w niej reżimu oraz możliwie największych, długotrwałych 

profitów w ramach „chęci współpracy” z Unią
44

. Druga strona do tej pory nie 

uzyskała deklaracji mającej na celu urzeczywistnienie realnej współpracy oraz 

wypuszczenia wszystkich więźniów politycznych. Obecnie konflikt między 

stronami pogłębia się coraz bardziej z powodu polityki prorosyjskiej jaką 

prowadzi Białoruś oraz braku zainteresowania propozycjami jakie przedstawił jej 

z ramienia Unii chociażby w 2010 r. Minister Radosław Sikorski
45

. Obrane przez 

Białoruś stanowisko wywołało falę oburzenia w Brukseli doprowadzając do 

nałożenia sankcji na część białoruskich działaczy politycznych
46

. Aktualnie, 

relacje między rządem białoruskim a Unią Europejską nie wskazują na poprawę 

wzajemnych stosunków w przyszłości oraz podjęcie współpracy prowadzącej do 

ich ustabilizowania.  

Kolejny kraj – Azerbejdżan nigdy nie aspirował do wstąpienia w 

struktury Unii, gdyż po pierwsze nie spełnia unijnych wymagań, po drugie 

członkowstwo ciągnęłoby za sobą przymus zmiany autorytarnej formy władzy na 

pełną demokrację do czego nie dopuszcza obecny, dożywotni prezydent kraju 
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Ukrainy z UE, [online] http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-
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44

  V. Ulakhovich, Belarus and the Eastern Partnership: Still a Long Way to Go, 
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Ilham Alijew. Mimo to Azerbejdżan rości sobie prawa do stworzenia przez Unię 

ułatwień na granicach oraz zawarcia umowy o wolnym handlu
47

.  

Sytuacja Gruzji jest odmienna. Pomoc jaką uzyskała podczas konfliktu z 

Rosją w 2008 r.
48

 znacznie zmienił położenie i nastawienie byłej Republiki 

Radzieckiej w stosunku do Unii
49

. Gruzja jest również kluczowym partnerem 

Unii w budowie rurociągu energetycznego, dzięki któremu uzyskałaby przewagę 

nad pozostałymi państwami Partnerstwa Wschodniego. Ponadto, jeżeli 

negocjacje związane z tematem rurociągu rozpoczęłyby się, Gruzja z pewnością 

może liczyć na pewne ustępstwa w zaproponowanych przez siebie kwestiach. 

Armenia ubiega się o pomoc w normalizacji stosunków politycznych z 

Turcją, ułatwień w ramach ruchu osobowego na granicach oraz funduszy 

unijnych, które pozwoliłyby na stabilizację i wzmocnienie wewnętrznej sytuacji 

w kraju. Spełnienie armeńskich oczekiwań również nie jest do końca możliwe. 

Obecny prezydent – Serż Sarkisjan doszedł do władzy w wyniku fałszerstwa 

wyborczego, naruszając jednoznacznie podstawowe prawa demokratyczne, o 

które Unia zabiega na każdym kroku. Drugim argumentem przeciwko 

współpracy z armeńskim rządem jest tłumienie każdego sprzeciwu opozycji lub 

karanie więzieniem politycznym, czym prezydent Serż Sarkisjan również nie 

zyskuje poparcia ze strony Wspólnoty.  

Należy się zastanowić czy Unia rzeczywiście prawidłowo postępuje w 

stosunku do krajów Partnerstwa, które nagminnie nie wywiązują się z 

postanowień zawartych w ramach porozumienia, gdyż w przypadku Białorusi 

nawet nałożenie sankcji nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Może w ramach 

przewodnictwa Partnerstwu Wschodniemu, Polska i Szwecja powinny znaleźć 

rozwiązanie umożliwiające sprawniejszą współpracę Unii Europejskiej z tymi 

krajami. Nasuwa się więc pytanie czy warto było zabiegać o stworzenie projektu 

współpracy międzynarodowej jakim jest Partnerstwo Wschodnie jeżeli rezultaty 

działalności w ramach powstałego programu są znikome. Czy nie prostszym 

rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie prac od początku unikając po obu stronach 

błędów, które zaistniały do tej pory. Warto pomyśleć również nad tym czego 

rząd polski lub cała Unia może dokonać by nie nazywano Partnerstwa 

Wschodniego jej „politycznym bękartem”
50

.  
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Pocieszające w tym przypadku wydaje się położenie Mołdawii – 

prawdziwej przyszłość Unii Europejskiej oraz lidera pośród krajów Partnerstwa 

Wschodniego w skutecznym wprowadzaniu reform wskazanych przez 

Wspólnotę. Wysiłki rządu Vlada Filata
51

 zostały zauważone. Unia natychmiast 

zaproponowała Mołdawii wyjście poza granice współpracy prowadzonej w 

ramach Partnerstwa, polegające między innymi na stopniowej integracji z całą 

Unią Europejską, wdrażaniu kraju w poszczególne projekty, wprowadzanie na 

rynek wewnętrzny Wspólnoty czy uczestnictwo w kluczowych aspektach 

współpracy politycznej w ramach unijnej polityki. Ponadto cały czas prowadzone 

jest doradztwo, oraz zwiększanie wsparcia finansowego mające na celu jeszcze 

szybszą modernizację
52

.  

Polsce od początku zależało i dalej powinno zależeć na utrzymaniu jak 

najlepszych stosunków z wschodnimi sąsiadami, gdyż korzyści płynące z 

obustronnych relacji mają dla niej ogromne znaczenie. Budowanie regionalnych 

więzi między państwami Unii a krajami Partnerstwa pogłębia i rozwija 

współpracę oraz ociepla kontakty, tworzone są nowe rynki zbytu, a prestiż 

państwa jako promotora koncepcji rośnie wprost proporcjonalnie do rezultatów 

odniesionych dzięki prowadzonym rokowaniom na linii Unia Europejska – 

Wschód. Do sukcesu zaistnienia koncepcji wschodniej z pewnością przyczyniła 

się współpraca z prezydencjami, sprawującymi urząd przed Polską, a w 

szczególności z prezydencją czeską i szwedzką, które nie dopuściły do upadku 

projektu w jego początkowym, najważniejszym stadium
53

.  

Zbudowane w ciągu prawie trzech lat polityczne podstawy 

funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego znacznie uprościły Polsce 

wprowadzenie kolejnych reform zacieśniających współpracę na płaszczyźnie 

ekonomicznej, gospodarczej i politycznej. Przygotowywane od kilku lat w 

porozumieniu ze strukturami unijnymi swoje zwieńczenie miały uzyskać na 

Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Warszawie. Miały – gdyż przebieg 

spotkania zdecydował o innym zakończeniu.  

Przedstawiciele państw i rządów oraz delegaci unijni przybyli 29 

września 2011 r. do Warszawy by poruszyć wiele spraw niezbędnych w związku 
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  V. Filat – polityk mołdawski, premier od 25 września 2009 z ramienia Partii Liberalno 

– Demokratycznej. W 2010 r. przez dwa dni pełnił również funkcję prezydenta z 

powodu nierozstrzygniętych wyborów głowy państwa w pierwszym głosowaniu 

parlamentu. 
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  EU/Moldova Action Plan, [online] 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/moldova_ 

enp_ap_final_en.pdf, dostęp: 25.03.2012. 
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  J. Jańczak, B. Przybylska – Maszner, Partnerstwo Wschodnie w ramach polityki 
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z dalszym funkcjonowaniem współpracy regionalnej. Za najpilniejsze uznano 

uregulowanie problemu wizowego oraz negocjacje związane z poszerzeniem 

strefy handlu między Unią, a krajami Wschodu. Poruszono również temat 

umowy stowarzyszeniowej, której chęć zawarcia zdeklarowało pięciu członków 

Partnerstwa Wschodniego (z wyjątkiem Białorusi, w stosunku do której nie 

wysunięto takiej propozycji). Ma ona na celu pogłębienie współpracy na wielu 

płaszczyznach, a w przyszłości członkowstwo współpracującego państwa w UE. 

Drugi dzień konferencji poświęcono na omówienie spraw dotyczących Białorusi, 

a także sytuacji jaka panuje na Ukrainie. Dyskusja dotyczyła w szczególności 

osoby Julii Timoszenko, której proces toczył się równolegle ze Szczytem 

Partnerstwa. Sprawa ukraińskiej opozycjonistki wywołała oburzenie 

przedstawicieli UE, którzy nakazali Wiktorowi Janukowiczowi natychmiastowe 

wstrzymanie rozprawy sądowej pod groźbą zerwania umów 

stowarzyszeniowych. Prezydent rzeczywiście odwołał proces rywalki 

politycznej, sam jednak nie pozostał dłużny wobec delegatów unijnych 

sprzeciwiając się oraz namawiając do protestu inne kraje, wobec podpisu 

dodatkowej deklaracji wyrażającej zaniepokojenie uczestników Szczytu PW 

problemem łamania praw człowieka na Białorusi
54

. Doszło również do bojkotu 

spotkania przez władze białoruskie wywołane niewysłaniem zaproszenia dla 

prezydenta – Aleksandra Łukaszenki. Urażony rząd Białorusi odmówił wysłania 

w ramach delegatury swego ministra spraw zagranicznych
55

. Ponadto A. 

Łukaszenko oświadczył, że wszystkie decyzje, które zapadły na Szczycie i 

związane z nimi dokumenty, podpisane bez współudziału białoruskich polityków 

uznaje za nieważne i nieobowiązujące jego kraj
56

. 

Szczyt Partnerstwa Wschodniego okazał się nie tyle porażką 

dyplomatów, (chociaż po części jest to również ich wina) ale niepotrzebnym i 

mało znaczącym dla polityki prowschodniej spotkaniem. Zamęt jaki 

spowodowały sprawy białoruska i ukraińska doprowadził do całkowitego 

odejścia od spraw będących priorytetem spotkania, takich jak polityka wizowa. 
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  A. Jaskot, Warszawski Szczyt Partnerstwa Wschodniego – pieniądze, wizy, i Białoruś, 
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Po części zawiodła również prezydencja, zaś próba zaprezentowania się jako 

aktywnego i skutecznego gracza na arenie europejskiej, który posiada najlepsze 

uprawnienia do tego by stać się unijnym rzecznikiem wśród wschodnich 

sąsiadów nie należała do udanych. Polska nie do końca sprawdziła się w tym 

przypadku jako mediator i łącznik europejsko-wschodni, zaś spotkanie posłużyło 

jedynie jako okazja do ukazania, że w pewnych okolicznościach kraje 

Partnerstwa Wschodniego dyktują warunki współpracy politycznej, a nie potężna 

i wpływowa Unia. Szczyt uświadomił Wspólnocie jak mocno osłabiły ją 

wewnętrzne problemy ostatnich kilku lat.  

Mimo braku konkretnych ustaleń wrześniowego Szczytu PW oraz wielu 

krytycznych ocen ze strony mediów i polskiej opozycji, długoterminowe 

pertraktacje prowadzone przez Polskę w ramach prezydencji i poza nią oraz 

porozumienia między Unią a Wschodem przyniosły efekty. Najważniejszym jest 

doprowadzenie do parafowania przez przedstawicieli UE i Ukrainy umowy o 

stowarzyszeniu. Unia zdobyła pretekst, którym może zmotywować Ukrainę do 

sprawniejszego działania w ramach poprawy warunków politycznych w kraju 

Janukowycza, gdyż głównie od tego zależy jak szybko Unia doprowadzi do 

podpisania i ratyfikacji dokumentu
57

. Rozpoczęto negocjacje z Mołdawią, Gruzją 

i Armenią w związku z Strefą Wolnego Handlu (DCFTA) o czym zapewniała 

Wspólna Deklaracja Warszawskiego Szczytu
58

. Program pozwoli w przyszłości 

na zniesienie ceł, rozszerzenie handlu, likwidację pozataryfowych barier, a 

przede wszystkim wzrost gospodarczy uczestniczących w nim krajów oraz ich 

głębszą integrację ze Wspólnotą Europejską. Prawie miesiąc po zakończeniu 

Szczytu podpisano z Azerbejdżanem umowę o tymczasowej dostawie na 

terytorium Unii gazu ziemnego. „Z czasem, gdy ilość surowca przekroczy 

możliwości infrastruktury ma zostać wybudowany nowy gazociąg biegnący 

przez Turcję do granicy z Grecją i Bułgarią”
59

. W lutym 2012 r. Armenia 

podpisała umowę z Frontexem
60

. Media polskie uznały Partnerstwo Wschodnie 
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za nieistotny, nie w pełni zrealizowany punkt polskiej prezydencji w Radzie UE, 

środowisko polityczne przyjmuje odwrotne stanowisko powołując się między 

innymi na wyżej wymienione osiągnięcia.  

Podjęta przez Polskę i Szwecję inicjatywa Partnerstwa Wschodniego od 

początku była trudnym projektem, gdyż nie istnieje jednolity klucz, który można 

wykorzystać do współpracy ze wszystkimi państwami działającymi w ramach 

koncepcji z 2008 r. Doskonałym wydaje się pomysł Unii zakładający traktowanie 

każdego z tych krajów w sposób indywidualny. Ponadto przy tak dynamicznym 

rozwoju środowiska międzynarodowego trudno jest przewidzieć jak może 

potoczyć się dalsza ścieżka rozwojowa Partnerstwa Wschodniego
61

. Należy mieć 

nadzieję, że kraje uczestniczące w tym projekcie nie zapomną, iż projekt został 

stworzony by łączyć nie zaś by dzielić, jak współcześnie twierdzi np. Białoruś. 

Jest to myślenie niebezpieczne, które szerzej propagowane może doprowadzić do 

nieoczekiwanych skutków, na które państwa powinny być od dawna 

przygotowane. Kraje Wschodu są podmiotami silnymi, które często za wszelką 

cenę dążą do narzucenia woli innym aktorom stosunków międzynarodowych, 

dlatego też Polska nawet po ukończeniu półrocznej prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej powinna starać się pozostać graczem asertywnym, którego 

Wspólnota będzie wspierać w każdym podjętym działaniu skierowanym do 

sąsiadów zza wschodniej granicy. 

 

Polska prezydencja wobec polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) 

 

Ostatni punkt niniejszej pracy zostanie poświęcony rozważaniom na 

temat europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, której państwo polskie 

podobnie jak Unia nie poświęciły w drugiej połowie 2011 r. szczególnej uwagi. 

Był to wielki błąd zwłaszcza, że polityka bezpieczeństwa i obrony oprócz NATO 

stanowi jeden z najważniejszych aspektów polskiej polityki bezpieczeństwa. 

Uwarunkowania międzynarodowe zaś (wydarzenia związane z „arabską 

wiosną”) również dawały sposobność do poruszenia tego tematu. 

Jako państwo początkujące na arenie unijnej Polska nie była do końca 

przekonana względem słuszności prowadzenia tego typu polityki twierdząc, iż 

wszystkie kwestie związane z obronnością powinny pozostać w gestii NATO. 

Wstępując do struktur organizacji w 1999 r., Polska uznała Pakt 

Północnoatlantycki (z jego największym płatnikiem – Stanami Zjednoczonymi) 
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za skuteczne zabezpieczenie militarne w razie wybuchu konfliktu 

międzynarodowego. Poglądy te uległy zmianie po wojnie w Iraku, w której 

Polska uczestniczyła jako sojusznik NATO, a w szczególności Stanów 

Zjednoczonych. Przekonała się wówczas, iż deklaracja prezydenta Georga 

Walkera Busha dotycząca planów współpracy na płaszczyźnie militarnej 

związanych z tarczami antyrakietowymi była obietnicą bez pokrycia.  

Rosnące niezadowolenie wywołane niekompetencją Stanów oraz 

postępowanie względem Rosji
62

, wzbudziło w polskim rządzie przekonanie o 

konieczności sformułowania nowej koncepcji obronnej. Doskonałą alternatywą 

okazała się europejska opcja NATO – WPBiO, stwarzająca duże możliwości 

rozwoju państwa w poszczególnych filarach związanych z obronnością. Już w 

2010 r. Polska doczekała się własnej grupy bojowej, której zadania opierają się 

na jak najszybszym rozpoczęciu akcji od momentu, w którym zostanie podjęta 

decyzja o jej przeprowadzeniu
63

. Ponadto RP działała i działa w wielu operacjach 

mających na celu przywrócenie pokoju i stabilizacji w poszczególnych regionach 

świata
64

. Rząd polski od początku był również zainteresowany działalnością 

Europejskiej Agencji Obrony (EDA) zajmującej się przemysłem obronnym. Z 

inicjatywy EDA Polska podjęła się współpracy w ramach dwóch programów 

inwestycyjnych dotyczących technicznych rozwiązań systemów obrony żołnierzy 

i sprzętu oraz nowych technologii
65

.  

Szeroka współpraca w ramach WPBiO przejawiała się w latach 2009–

2010 chęcią wzmocnienia jej ogólnych kompetencji co wyrażono we wstępnym, 

a następnie głównym programie polskiej prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej. Za priorytet w tej dziedzinie polityki uznano potrzebę wzmocnienia 

wszystkich struktur odpowiedzialnych za planowanie, prowadzenie oraz 

wykonywanie wszystkich podejmowanych operacji. Wyeksponowano 

konieczność stworzenia dowództwa operacyjnego Unii oraz ustosunkowano się 

do kwestii wprowadzenia bezpośredniego dialogu Unii Europejskiej z NATO
66

. 

Propozycje jakie wystosowała Polska przyjęły się z ogólną aprobatą 

dając początek inicjatywie na szerszą skalę. Podczas spotkania ministrów państw 

należących do Trójkąta Weimarskiego zaproponowano aby priorytety rządu 
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polskiego stały się również postulatami Trójkąta w ramach działalności WPBiO. 

Tak powstała „weimarska inicjatywa WPBiO” oraz projekt listu do Wysokiej 

Przedstawiciel zawierający wszystkie wymienione wyżej postanowienia, z 

prośbą o przedstawienie ich na forum całej UE. Pozytywna odpowiedź Catherine 

Ashton pokryła się z uznaniem i oficjalnym przyjęciem treści dokumentu przez 

Radę UE, która zobowiązała Wysoką Przedstawiciel do przygotowania raportu 

na temat możliwości jak najszybszego wdrożenia postulatów listu w życie
67

.  

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony od zawsze posiadała 

niewielkie poparcie wśród państw obejmujących przewodnictwo w Radzie Unii 

Europejskiej. Powodem jest specyfika tej polityki, polegająca na trudności 

tematu , a w szczególności dojście do konsensusu w podjętych rozmowach. 

Dlatego należy się Polsce plus za odwagę. Niemniej jednak temat WPBiO w 

polskiej prezydencji zakończył się na umieszczeniu kilku postulatów w 

programie oraz powolnym wdrażaniu w życie treści listu weimarskiej inicjatywy 

WPBiO. Polska nie sprostała do końca zadaniu w odróżnieniu do tria, którym w 

ramach polityki bezpieczeństwa udało się dokonać kilku istotnych rzeczy. 

Hiszpanii pomijając kontynuację dalszego wzmacniania postanowień programu 

sztokholmskiego
68

, udało się ustanowić Europejską Służbę Działań 

Zewnętrznych
69

, rozszerzono działania związane z programem ALTHEA, Belgia 

skupiła się na problemach związanych z kryzysem i innymi priorytetami swej 

prezydencji, a Węgry wpisały się w podjęte przez siebie działaniach jako 

promotorzy bezpieczeństwa w kontekście rozwijania tzw. wspólnego obszaru 

wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
70

. 

Stan bezpieczeństwa Polski w ciągu ostatnich trzech lat pogorszył się w 

znacznym stopniu. Stale rosnąca siła zachodnich sąsiadów oraz będące pod 

niebezpiecznym wpływem Rosji Ukraina i Białoruś powodują, iż Polska zaczęła 

poszukiwać alternatywnych rozwiązań tego problemu, jeszcze zanim objęła 
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przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Zawiedziona postawą Stanów 

Zjednoczonych zwróciła się ku instytucjom Unii Europejskiej gdzie otrzymała 

obronę i bezpieczeństwo. Należy mieć nadzieję, że brak działań ze strony Polski 

w związku z WPBiO był spowodowany w większości uwarunkowaniami 

międzynarodowymi, nie biernością wywołaną zadaniami jakim Polska musiała 

sprostać sprawując prezydencję. 

Na podstawie analizy i oceny wybranych aspektów polityki zagranicznej 

prowadzonej przez Polskę w okresie sprawowania prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej sformułowano następujące wnioski: 

1. Traktatem z Lizbony wprowadzono wiele zmian związanych z zakresem 

zadań oraz obszarem działań prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, 

powodując w konsekwencji zmniejszenie jej znaczenia w hierarchii 

instytucjonalnej Unii Europejskiej. Pomimo utraty pewnych obowiązków 

zyskała nowe, które powinna wykonywać z równie dużym 

profesjonalizmem.  

2. Polska prezydencja mimo utrudnień wprowadzonych przez nowe 

przepisy prawne oraz uwarunkowania geopolityczne jakie zaistniały 

podczas przejmowania przez nią wyznaczonego stanowiska nie 

stanowiły utrudnień w osiągnięciu pewnych wyznaczonych przez rząd 

celów. Przede wszystkim stała się zauważalnym, ambitnym graczem, 

którego nie należy lekceważyć chociażby z racji potencjału jaki 

wykazała podczas walki z kryzysem. 

3. Wprowadzenie przez Traktat Lizboński nowych stanowisk takich jak 

Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa czy Przewodniczący Rady Europejskiej miało zapobiec 

negatywnym skutkom nieskutecznych prezydencji przedlizbońskich. 

Wykorzystywanie sprawowanej funkcji do wpływu na przebieg 

własnych interesów miało ponadto przyspieszyć działania, dzięki którym 

Unia mogłaby znacznie sprawniej funkcjonować. 

4. Kryzys waluty euro doprowadził do niestabilności całej Unii 

Europejskiej. Skutkiem była automatyczna utrata wpływów np. w 

regionie Partnerstwa Wschodniego. Stało się to równoważne z 

poszerzeniem rosyjskiego znaczenia na tym obszarze co warunkuje 

niedawna historia tych terenów. Ponadto kryzys ukazał słabe strony Unii 

Europejskiej, do których zalicza się nieumiejętność radzenia sobie z 

narodowym egoizmem, utratę wiarygodności wśród jej członków, czy 

nieumiejętność poradzenia sobie z ogólnymi tendencjami 

izolacjonistycznymi.  

5. Współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego pokazała, że państwa 

uczestniczące w programie regionalnym nadal nie są gotowe do 

zacieśnienia więzi z Unią. Współpraca polepszy się gdy państwa 

należące do polsko-szwedzkiego programu udowodnią, iż zarówno ich 
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postawa jak i podejmowane działania są adekwatne do oczekiwań 

postawionych w 2008 r. przez Unię. Głównym warunkiem, który muszą 

spełnić są uzyskanie wiarygodności oraz chęci zmiany na lepsze.  

6. Unia powinna zdecydować się jaki pakiet reform oraz sankcji zastosować 

w stosunku do krajów Partnerstwa Wschodniego nagminnie łamiących 

postanowienia zawartych umów. 

7. Dzięki dużemu zaangażowaniu się Polski w rozwój i działalność w 

ramach Partnerstwa Wschodniego, Unia Europejska zyskała 

sprzymierzeńca oraz pomocnika umacniającego jej poglądy na 

poradzieckich terenach.  

8. Polsce mimo ukończenia prezydencji nadal powinno zależeć na 

mobilizacji państw Wschodu do działania, gdyż współpraca przynosi 

zarówno całej Unii Europejskiej jak i poszczególnym krajom wiele 

korzyści. 

9. Kwestią do przemyślenia pozostaje posiadanie przez Unię Europejską 

własnej armii. Wspólnota powinna dobrze się zastanowić czy taka 

instytucja nie pomogłaby jej w szybszym, bezpośrednim reagowaniu na 

wydarzenia międzynarodowe takiego typu jak „arabska wiosna” czy 

wydarzenie w 2008 r. na linii Gruzja – Rosja. 

10. Celem Unii Europejskiej na najbliższy czas powinno być jak najszybsze 

uporanie się z kryzysem finansowym i gospodarczym, który nie wpływa 

korzystnie zarówno na relacje wewnętrzne jak i zewnętrzne. 

11. Reformy związane z ratowaniem strefy euro powinny w równym stopniu 

dotyczyć państw Eurolandu oraz tych, które dopiero zamierzają do niego 

przystąpić. Jest to konieczne w celu budowania stabilności i jedności 

między państwami członkowskimi. 

12. Unia Europejska potrzebuje ciągłych zmian, by w razie kolejnych 

rozszerzeń granic być przygotowaną na problemy związane z 

zarządzaniem tak wieloma państwami, różniącymi się od siebie pod 

względem politycznym, gospodarczym, społecznym jak i religijnym.  
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Arnold Kłonczyński, My w Szwecji nie porastamy mchem….  

Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945–1980,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012,  

ss. 474, ISBN 978-83-7326-910-1.  

 

 

Monografia A. Kłonczyńskiego „My w Szwecji nie porastamy 

mchem…” jest pierwszą całościową pracą o emigrantach z Polski w Szwecji 

wydaną w Polsce, którą można postawić na równi z wydawnictwem „Polacy w 

Szwecji po II wojnie światowej”, jaka ukazała się w Sztokholmie w 1992 r. 

Autor wykorzystał w niej liczne materiały archiwalne i publikacje traktujące o 

emigrantach polskich w Szwecji w latach 1945–1980. Wśród nich wyróżniają się 

źródła archiwalne z archiwów polonijnych (Archiwum Emigracji Polskiej w 

Sztokholmie oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w 

Londynie); szwedzkich – Rigsarkivet – Archiwum Państwowego w Sztokholmie; 

a także polskich (Archiwum Akt Nowych i Archiwum Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, 

Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu). Spośród innych 

źródeł Autor uwzględnił cenne i wiarygodne teksty drukowane, wspomnienia i 

literaturę piękną oraz codzienną i periodyczną prasę w liczbie 71 tytułów 

polonijnych, szwedzkich, żydowskich i polskich oraz filmy dokumentalne. A. 

Kłonczyński spożytkował w końcu generalnie wszystkie dostępne opracowania o 

Polakach i Polonii w Szwecji, a także dotyczące ich strony internetowe. 

Koncepcja pracy jest przemyślana pod względem metodologicznym i 

zasadniczo, choć nieproporcjonalnie do omawianych problemów, zgodna z 

wypracowanym schematem polskich opracowań polonijnych. Układ treści jest 

problemowo-chronologiczny, a chronologia uwidacznia się w każdym 

sproblematyzowanym rozdziale. Książka posiada charakter głównie historyczno-

socjologiczny, lecz nie brak w niej i wątków psychospołecznych. Składa się ona 

z jedenastu rozdziałów.  

Celem pierwszego było określenie skali emigracji z Polski do Szwecji w 

latach 1945–1980 oraz jej rozmieszczenie na terenie kraju osiedlenia, z 

uwzględnieniem poszczególnych, zróżnicowanych fal migracyjnych w latach 

1945–1956, 1956–1968, 1968–1970 i 1970–1980. W 1980 r. w Szwecji 

przebywało około 20 tys. Polaków, z czego połowa jeszcze z polskim 

obywatelstwem. Około 70% emigrantów z Polski mieszkało w trzech dużych 

miastach: Sztokholmie, Malmö i Göteborgu.  

Charakterystyka społeczno-ekonomiczna emigrantów oraz ich miejsce na 

szwedzkim rynku pracy podjęte zostały w drugim rozdziale. A. Kłonczyński 
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wskazał też w nim na problemy adaptacyjne emigrantów i ich rodzin. Polacy 

wyróżniali się na tle innych grup imigranckich w Szwecji stosunkowo wysokim 

poziomem wykształcenia. Składali się przede wszystkim na emigrację 

ekonomiczną, co przekładało się na stosunek do Szwecji i podejmowania starań 

związanych z poprawą statutu materialnego. Podejmowali pracę głównie w 

przemyśle i usługach. Byli grupą szybko przystosowującą się do warunków 

panujących w Szwecji. Nie zamykali się w hermetycznych społecznościach 

imigranckich, ale też nie utrzymywali szerszych kontaktów z otoczeniem 

szwedzkim. Ich dzieci jednak szybko asymilowały się. Emigranci z Polski byli 

lojalnymi, ale niezbyt aktywnymi uczestnikami życia publicznego w Szwecji.  

Kolejny, trzeci rozdział pracy skoncentrowany został na stosunku władz i 

społeczeństwa szwedzkiego do imigrantów z Polski w różnych okresach. Autor 

zwrócił w nim również uwagę na politykę imigracyjną Szwecji i sposób 

traktowania społeczności uchodźczej z Polski. Władze szwedzkie wprowadziły 

po drugiej wojnie światowej stosunkowo liberalną politykę imigracyjną, z której 

korzystali obywatele polscy. Polacy potrafili wykorzystać możliwości, jakie 

dawały szwedzkie przepisy prawa imigracyjnego. Nie byli oni szykanowani, a 

stosunek społeczeństwa szwedzkiego do polskiej grupy narodowościowej był 

zróżnicowany i wynikał z osobistych doświadczeń i kontaktów z Polonią. Pewne 

przypadki działania niezgodnego z prawem nie zbudowały powszechnie 

funkcjonującego negatywnego wizerunku polskiego imigranta. Natomiast część 

elit politycznych wspierała aktywnie polskie uchodźstwo niepodległościowe, 

niechętnie odnosząc się do władz PRL. Byli to przede wszystkim członkowie 

środowisk opozycyjnych wobec dominującej w życiu publicznym szwedzkiej 

partii socjaldemokratycznej.  

Rozdział czwarty stanowi szerokie omówienie struktur organizacyjnych 

emigracji niepodległościowej, czyli antykomunistycznej, wrogo nastawionej do 

PRL, a więc Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Polskiego Związku byłych 

Więźniów Politycznych, Koła Lwowian i innych mniejszych prolondyńskich 

„kół”, „ognisk” lub „klubów”; takich organizacji parasolowych jak Rady 

Uchodźstwa Polskiego, Zjednoczenia Polskiego i Federacji Uchodźstwa 

Polskiego, a także innych organizacji społecznych i charytatywnych, a głównie 

Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji, jak również partii politycznych: 

Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej oraz 

organizacji młodzieżowych: Zrzeszenia Studentów Polskich i Zrzeszenia 

Studentów i Absolwentów Polskich w Szwecji i organizacji harcerskich.  

Piąty rozdział wprowadził w wielowarstwową politykę władz polskich 

dotyczącą problemu emigracji, w szczególności szwedzkiej, oraz działania 

podejmowane w celu zarówno inwigilacji, jak również pozyskiwania do 

współpracy środowisk polonijnych. Przedstawione zostały stowarzyszenia, 

nazywane „reżimowymi” przez działaczy uchodźstwa niepodległościowego. 

Chodziło głównie o Komitety Polonijne związane z obchodami Tysiąclecia 
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Państwa Polskiego, na bazie których powstały potem różne lokalne 

stowarzyszenia kulturalne, zakładane z inspiracji konsulatów PRL (jak np. 

Towarzystwa Polskiego „Ogniwo” w Sztokholmie), które później weszły w skład 

prokrajowego Centralnego Związku Organizacji Polonijnych. 

Z rozdziałem piątym blisko koresponduje rozdział szósty, ponieważ 

omówiony został w nim zróżnicowany stosunek emigracji do rodaków 

pozostających w Kraju, a także do władz PRL w latach 1945–1956, 1956–1969 i 

1970–1980, oraz do opozycji demokratycznej, rodzącej się w latach 

siedemdziesiątych XX w.  

Kolejny, siódmy rozdział stanowi kontynuację poprzedniego, traktując o 

związkach emigrantów z Polski w Szwecji z rządem londyńskim. Przedstawiona 

została w nim działalność Delegatury Polskiej Opieki Społecznej Rządu RP na 

Skandynawię, szwedzkiej Komisji Skarbu Narodowego, Biura Rozgłośni 

Polskiej Radia Wolna Europa i związki aktywnych politycznie osób i środowisk 

z Rządem RP na Uchodźstwie.  

Ósmy rozdział poświęcony został zagadnieniom związanym z 

funkcjonowaniem społeczności Żydów polskich, m. in. Związkowi Żydów 

Polskich i innych organizacji, istotnych dla pełnego obrazu emigrantów z Polski, 

m. in. działalności organizacyjnej przez nich prowadzonej..  

W rozdziale dziewiątym Autor scharakteryzował rolę opieki 

duszpasterskiej w życiu emigracji polskiej i skoncentrował się na problemach 

braku księży polskich w Szwecji oraz konfliktów pomiędzy samymi 

duchownymi i pomiędzy klerem a społecznością polską w Szwecji. Przedstawił 

m. in. sylwetki ks. Czesława Chmielewskiego i ks. Jana Buczkowskiego.  

W dalszym, dziesiątym rozdziale zatytułowanym „Życie kulturalne i 

oświatowe emigracji” A. Kłonczyński omówił różne aspekty życia 

emigracyjnego: rozwój literatury, szkół i szkółek emigracyjnych, życia 

artystycznego oraz funkcjonowania bibliotek i prasy polonijnej. Mimo wielu 

trudności – jak rozproszenie po rozległym obszarze Szwecji oraz problemów 

materialnych i lokalowych – organizacje emigracyjne starały się zapewnić 

możliwość nauki języka polskiego najmłodszym emigrantom, a starszym 

dostarczać książki i czasopisma, które pozwalały utrzymać związki z całą 

społecznością uchodźczą. Szczególnie warte podkreślenia były starania na rzecz 

utrzymania szkolnictwa polskiego oraz drukowania pism jako platformy 

umożliwiającej wymianę poglądów i źródła wiedzy o sytuacji zarówno w Kraju, 

jak i na emigracji.  

Ostatni, jedenasty rozdział pracy stanowi próbę ukazania wkładu 

emigrantów z Polski w życie publiczne Szwecji i podnosi zasługi wybitnych 

artystów, naukowców, dyplomatów, dziennikarzy i literatów, którzy poprzez 

swoje dokonania zapisali się na stałe w świadomości Szwedów. Znalazły się tam 

życiorysy pięciu wybitnych dziennikarzy i dyplomatów, ponad piętnastu 

literatów i wydawców, krótsze noty biograficzne czterdziestu pięciu 
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pracowników nauki i ponad stu polskich artystów z różnych dziedzin sztuki. 

Obrazują one skalę udziału Polaków w życiu kulturalnym i naukowym w 

Szwecji.  

Pomimo wysokiej wartości pracy, przede wszystkim ze względu na 

zasób wykorzystanych źródeł, temat i problematyka opracowania budzą kilka 

wątpliwości. Pierwszą z nich nasuwa sam tytuł pracy z użytym sformułowaniem 

„Emigranci z Polski w Szwecji”. Nie jest to adekwatne określenie. Bardziej 

właściwe byłoby zastosowanie nazwy „Polacy i Polonia w Szwecji”, oznaczające 

ogół poszczególnych Polaków i Polonię jako całość w łącznym ujęciu tych pojęć. 

Przemawia za tym nie tylko fakt i rozpoczęcia i zakończenia opracowania 

przedstawieniem sylwetek znanych Polaków i Polek w Szwecji, lecz również to, 

że duża część Polaków w tym kraju, należąc do prokrajowych organizacji, 

chętnie określała się mianem „Polonii”, od którego odżegnywała się emigracja 

niepodległościowa. Stowarzyszenie Wspólnota Polska i część badaczy 

polonijnych używa określenia „Emigracja Polska i Polonia”.  

Dalszą istotną wadą książki jest brak większej liczby uogólnień i 

mocniejszych akcentów wskazujących na specyfikę emigrantów z Polski w 

Szwecji, zwłaszcza ze względu na obecność dużej warstwy inteligencji, 

wielkomiejskie osiedlenie i zamożność.  

Niektóre problemy w książce postawione zostały nieostro i znalazło się 

kilka niedopowiedzeń, co sprawiło wrażenie pewnych niejasności w poruszanej 

problematyce. Ten krytyczny sąd dotyczy głównie opisu prokrajowych zrzeszeń 

polonijnych, wobec którego można wysunąć również zarzut zbytniego 

wyabstrahowania go osobno pośród uczynionych podobnym sposobem opisów 

innych organizacji. Lepiej byłoby zestawić obok siebie zrzeszenia „londyńskie” i 

„warszawskie”, by bardziej uwypuklić ich profile ideowe i działalność, a 

zarazem wykazać wyraźniej różnice między nimi.  

Kontrowersje może budzić też zbyt duża liczba rozdziałów, 

rozczłonkowująca znacząco treść opracowania. Nieproporcjonalnie duża jest 

przy tym liczba rozdziałów traktująca o organizacjach Polaków w Szwecji, 

zajmująca prawie połowę treści publikacji. Bardziej właściwe byłoby zamiast 

nich zamieścić opisy kwestii społecznych, a przede wszystkim adaptacji Polaków 

w Szwecji, która w książce zajmuje znikome miejsce. W większości innych 

publikacji zamieszczona jest ona w osobnym rozdziale, a nie tylko w 

podpunktach rozdziału, jak w omawianej pracy.  

W sumie jednak książka A. Kłonczyńskiego My w Szwecji nie porastamy 

mchem… Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945–1980 daje całościowy i w 

miarę obiektywny obraz dziejów i teraźniejszości życia Polaków i Polonii w 

Szwecji, stanowiąc o nich dobre, podstawowe kompendium wiedzy.  

 

Elżbieta Later Chodyłowa 



 

 

Józef Szymański, Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą, t. I, 

Lublin 2010, ISBN 978-83-60944-24-0, ss. 198. 

Józef Szymański, Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą, t. II, 

Lublin 2011, ISBN 978-83-60944-48-6, ss. 269 

 

 

Duchowieństwo jako grupa społeczna i religijna zasługuje z pewnością 

na historyczno-leksykograficzne opracowania przede wszystkim z powodu rangi 

społecznej jaką posiadało na przestrzeni wieków. Przedstawiciele Kościoła 

hierarchicznego byli czołowymi propagatorami szeroko rozumianej kultury 

religijnej, a ich działalność w wielu przypadkach dotyczyła nie tylko kwestii 

duszpasterskich. Od drugiej połowy XIX w. włączali się oni w działalność 

społeczną i gospodarczą. Podobnie było na emigracji, gdzie obok działań 

zmierzających do poprawy warunków materialnych wychodźstwa duchowni 

stawali się nauczycielami starych i młodych pokoleń wychodźczych, redaktorami 

i wydawcami gazet, kapelanami, członkami towarzystw naukowych, twórcami 

rozgłośni radiowych, korespondentami, artystami ect. W wielu przypadkach ich 

biografie stanowią klucz do poznania rozmaitych subkultur wyznaniowych, 

politycznych, intelektualnych, artystycznych czy zawodowych.  

W XX wieku olbrzymia ilość dokumentacji narosłej w rozmaitych 

instytucjach kościelnych pozwala ogarnąć coraz więcej form pracy 

duszpasterskiej tej grupy społecznej w aspekcie badań historyczno-

socjologicznych. Materiału do tychże badań z roku na rok przybywa. Wymienić 

tutaj należy liczne opracowania biograficzne duchowieństwa emigracyjnego 

(diecezjalnego i zakonnego) w formie słowników i leksykonów jakie ukazały się 

w ostatnim czasie
1365

.  

Omawiana publikacja należy do serii Biblioteki Ośrodka Archiwów, 

Bibliotek i Muzeów Kościelnych. Oparta została w dużej mierze na 

dokumentacji osobowej przechowywanej w polskich archiwach diecezjalnych, 

zakonnych oraz w archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Słownik 

wydano tzw. metodą holenderską, czyli każdy tom zawiera biogramy w układzie 

alfabetycznym od A do Z oraz spis haseł z poprzednich tomów. W „Słowniku” 

znalazły się biogramy księży diecezjalnych, duchowieństwa zakonnego, 

biskupów, kardynał, a nawet biogram Karola Wojtyły, który po wojnie pełnił 

posługę duszpasterską wśród Polaków w Belgii. Uwzględniono również 

                                                      
1365

  J.A. Pielorz, Polscy Oblaci na Zachodzie Europy 1905-2010: historia pracy 

duszpasterskiej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Niemczech, Francji, 

Belgii, Holandii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii, Poznań 2012; S. Tylus, Leksykon 

polskich Pallotynów 1915-2012, Ząbki-Poznań 2013. B. Tarkowska, Kapelani Wojska 

Polskiego pomordowani na Wschodzie 1940-1941, Warszawa 2013. 
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kapłanów wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej na krótki okres. Zatem 

możemy wnioskować, że duszpasterzem emigracyjnym był każdy duchowny, 

który pracował z Polakami poza granicami kraju w dowolnym okresie czasu. 

Wybór życiorysów nie został oparty na wyraźnym kryterium i ma charakter 

subiektywnej selekcji, stąd wynikła pewna przypadkowość w doborze 

biogramów zawartych w obu tomach, autor bowiem uwzględnił obok siebie 

zarówno szeregowych duchownych jak i wyższe duchowieństwo, księży 

diecezjalnych i zakonnych. Do każdego tomu dołączył ponadto indeks, który 

ułatwia korzystanie ze „Słownika”, bibliografię oraz wykaz skrótów. Pomysł 

ukazywania się publikacji w takiej formie nie powinien budzić wątpliwości, 

pozwala bowiem na stałe uzupełnianie haseł.  

Autor jest od lat związany z Ośrodkiem Badań nad Polonią i 

Duszpasterstwem Polonijnym KUL, w którym prowadzi badania nad 

duszpasterstwem polonijnym w świecie w XX wieku. Samodzielnie podjął 

kwerendę, opracował zebrany materiał i skomponował go leksykograficznie. Jest 

to rzadki dziś przykład poświęcenia. Podobne prace w obecnych realiach 

naukowo-badawczych realizuje się zwykle w zespołach i są one rozłożone na 

wiele lat, przy znacznych nakładach finansowych. Chociażby z tej przyczyny 

warto zastanowić się również nad możliwościami wykorzystania omawianej 

publikacji do rozwoju badań nad polskim duszpasterstwem poza granicami kraju. 

Celem publikacji, jak zaznacza autor, jest ukazanie „skali zaangażowania 

i oddziaływania kapłanów pełniących posługę duszpasterską”. Jeśli za ową 

„skalę” uznamy zakres i zasięg ich działalności, oraz wymierne jej efekty w 

społecznościach, w których ta działalność się odbywała trzeba uznać to za 

zadanie ambitne, lecz chyba nieco wykraczające poza ramy niniejszej publikacji. 

Oczywistym jest, że taki postulat nie zawsze można ująć w haśle słownikowym, 

które narzuca rygory metody biograficznej. Hasło słownikowe ma dopiero służyć 

analizie, interpretacji, czy też badaniom porównawczym i stąd też zapewne wiele 

życiorysów w pracy ogranicza się do podania jedynie „ogólnych danych”. 

Jeśli autorowi uda się opublikować kolejne tomy w takiej formie jak 

dotychczas, wówczas materiał ten pozwoli m.in. na uchwycenie natężenia ruchu 

migracyjnego polskiego duchowieństwa w pierwszej połowie XX w. w 

gwałtownie zmieniającej się sytuacji politycznej, ustalenie jego liczby oraz 

zasięgu geograficznego. Dokumentacja personalna pozwoli również na 

odsłonięciu wielu kwestii szczegółowych z badanego zagadnienia związanych z 

pochodzeniem społecznym duchownych oraz poziomem ich wykształcenia, 

jakością posługi duszpasterskiej i jej wpływu na poziom oświaty polonijnej, 

życiem kulturalnym i religijnym oraz stratami wśród kleru w czasie drugiej 

wojny światowej.  

Po ukazaniu się dwóch tomów „Słownika” jest jeszcze stanowczo za 

wcześnie, by orzec, które z wymienionych problemów można ująć w sposób 

kompleksowy. Już teraz jednak publikacja jest poznawczo wartościowa, a wraz z 
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kolejnymi tomami z pewnością zainteresowanie nią będzie wzrastać nie tylko 

wśród badaczy zajmujących się zbliżoną problematyką.  

Przy całych pozytywach omówionych wyżej, nie da się jednak pominąć 

pewnych mankamentów publikacji. Przede wszystkim lektura wstępu pozostawia 

pewien niedosyt. Brakuje w nim wyraźnie definicji duszpasterstwa 

emigracyjnego, które stanowiłoby oparcie dla tak pomyślanej konstrukcji. 

Duszpasterstwo rozumiane jako głoszenie słowa Bożego, odprawianie mszy i 

sprawowanie sakramentów, ma długą tradycję sięgającą później starożytności, 

jednak zjawisko duszpasterstwa emigracyjnego nie sięga już tak głęboko. Czy 

polskie duszpasterstwo emigracyjne istniało w czasach staropolskich i należy je 

wiązać z duszpasterstwem wojskowym? Czy też jego istnienie łączyć należy z 

początkiem emigracji politycznej po utracie przez Rzeczpospolitą 

niepodległości? W tym wypadku początkiem duszpasterstwa polonijnego byłyby 

czasy napoleońskie, wymiar posługi duchowieństwa łączyłby się zdecydowanie z 

funkcjami wojskowymi, a duszpasterz emigracyjny znaczyłby w wielu 

wypadkach tyle samo co kapelan. Brak refleksji nad tym zagadnieniem powoduje 

niepewność u czytelnika jakie kryteria są stosowane przez autora i w jaki sposób 

orzeka on czy dany duchowny był duszpasterzem emigracyjnym czy też nie był.  

Brakującą definicję należałoby dostosować również do realiów działań 

duszpasterskich w różnych okresach historycznych. Posługa kapłańska była w 

dużej mierze uzależniona od sytuacji w jakiej funkcjonowała administracja 

kościelna. Inne były dla niej warunki w okresie zaborów, inne w dwudziestoleciu 

międzywojennym, w czasie wojny i w PRL-u. Znacznie unowocześniło się 

podejście do posług duszpasterskich w Kościele po II Soborze Watykańskim. We 

wszystkich wymienionych okresach historycznych funkcjonowały różnorodne 

typy pracy duszpasterskiej, zmieniała się jej sytuacja prawna oraz instytucjonalne 

formy wspólnot polonijnych. Informacje biograficzne mogłyby przynajmniej w 

niektórych przypadkach ułatwić rekonstrukcje zarówno założeń programowych 

działalności duszpasterskiej w danym okresie historycznym i zarazem ustalić w 

jakim stopniu były one faktycznie realizowane, a w jakim pozostawały tylko 

postulatami. Zbyt wiele mamy w literaturze przedmiotu badań prowadzonych 

powierzchownie, schematycznie i jednostronnie, a wnioski z nich płynące nie 

uwzględniają choćby stopnia ewolucji jaka dokonywała się w sposobie 

uprawiania duszpasterskiego fachu, kształtowania i przemian świadomości 

duszpasterzy, którym dane było pracować na emigracji przez wiele lat. Pomijanie 

tych aspektów prowadzić może do ogólnikowych wniosków i deformacji 

rzeczywistości. Uściślenie terminologii pozwoliłoby częściowo przełamać 

zauważalny obecnie brak refleksji nad naturą i różnorodnością typów pracy 

duszpasterskiej, jego charakterem oraz próbami określenia sposobu badań na tym 

zagadnieniem.  

Brak definicji może stanowić również problem w refleksji nad czasami 

współczesnymi, w których zmieniają się formy działań duszpasterskich. Czy 
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duszpasterstwo polskie, polonijne i polskojęzyczne mają to samo znaczenie? A 

co z ewangelizacją Polonii mówiącej w języku kraju przyjmującego? Prędzej czy 

później autor będzie musiał sprostać tym teoretycznym problemom, które będą 

miały również konsekwencje w zakresie tematycznym i metodologicznym.  

Jednym z pierwszych problemów jaki się nasuwa w kontekście 

powyższych rozważań jest kwestia różnorodności wyznaniowej Polonii. 

Katolicyzm, co prawda zdecydowanie dominował na terenach objętych 

działalnością polskich palcówek duszpasterskich i w przeważającej części 

stanowił integralną część tożsamości Polaków za granicą, ale nie był jedynym 

polskim wyznaniem. Duchowieństwu katolickiemu należy się oczywiście 

pozycja uprzywilejowana, jednak w tak sformułowanym tytule nie ma żadnych 

podstaw aby nie uwzględnić innych obrządków czy wyznań. Pominięcie 

duszpasterzy unickich i neounickich jest poniekąd zrozumiałe jako, że swoją 

działalność ograniczali oni do ludności ukraińskiej, podlegając biskupom 

obrządku bizantyńsko-słowiańkiemu ale czy jest to uzasadnione w przypadku 

ewangelików lub duchownych Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego? 

Wiemy, że dla tych pierwszych pod już pod koniec XIX wieku w Stanach 

Zjednoczonych podejmowano próby zorganizowania duszpasterstwa. 

 Z samego tytułu nie wynika również, że duszpasterzami będą wyłącznie 

polscy duchowni. Czy zatem znajdą się tam przedstawiciele innych 

narodowości? Z jednej strony wydaje się niepotrzebne uwzględniać wszystkich 

duchownych pracujących z Polakami. Niekiedy bowiem obcojęzyczni księża 

obsługiwali Polaków tylko i wyłącznie dlatego, iż administracja kościelna w 

danym kraju z różnych względów zwlekała z przydzieleniem polskiego 

duchownego. W niektórych jednak przypadkach można się zastanawiać czy nie 

zrobić wyjątku od tej reguły dla takich jednostek jak ks. Edward Ortved, znany 

duński duszpasterz tamtejszej Polonii. 

Problem może powstać również co do uściśleń terminologicznych 

dotyczących funkcji pełnionych przez duchownych pracujących na emigracji w 

charakterze misyjnym. Stosunkowo łatwiej na gruncie teoretycznym dokonać 

rozróżnienia na duszpasterza emigracyjnego i misjonarza, choć i tutaj z 

formalno-prawnego punktu widzenia jeśli mówimy np. o misyjnym charakterze 

działalności duszpasterskiej, każdy duchowny może być traktowany zarówno 

jako misjonarz i zarazem duszpasterz polskiej emigracji (ks. Konrad Trzeciak t. I, 

s. 147-8). Trudność przychodzi gdy mamy rozstrzygnąć pojedyncze przypadki 

duchownych, których żywiołem była bardziej działalność polityczna niż 

duszpasterska. Podajmy choćby znanych księży przebywających na emigracji jak 

ks. Antoni Krechowiecki czy ks. Karol Mikoszewski. Czy można ich zaliczyć do 

duszpasterzy emigracyjnych? Warto w tym względzie podjąć próbę 

usystematyzowania zakresu posługiwania się pojęciem duszpasterstwa 

polonijnego.  
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Jeśli weźmiemy na serio postulat uwzględnienia wszystkich duszpasterzy 

emigracyjnych jest to zadanie niewykonalne. O wielu z nich poza imieniem, 

nazwiskiem oraz tymczasowym miejscem pobytu nic nie wiemy. Dotyczy to 

choćby ogromnej rzeszy duchownych pracujących na przełomie XIX i XX wieku 

w Ameryce Łacińskiej i Północnej. Zresztą sam autor przyznaje, że 

„Opracowanie nie rości sobie prawa do pełnego i wyczerpującego przedstawienia 

sylwetek duszpasterzy”.  

Przechodząc do omawiania właściwej treści „Słownika” podkreślić 

należy solidną bazę źródłową, na której jest oparty. Sprawia to, że inicjatywa ta 

jest pożyteczna dla dalszych badań naukowych. Podjęty wysiłek widać przede 

wszystkim w starannie opracowanych pozycjach bibliograficznych widniejących 

pod każdym z biogramów, co podnosi wartość użytkową dzieła. 

Z treści biogramów wynika, że część z osób występujących w 

„Słowniku”, przebywała poza granicami kraju przez większą część swojego 

życia, inne miały tylko emigracyjny epizod. Życiorysy duchownych, którzy 

przebywali na placówkach zagranicznych czasowo powinny być w niektórych 

wypadkach bardziej rozbudowane. Niekiedy autor eksponuje mniej ważne 

okoliczności życia danego kapłana w kraju, a lakonicznie informuje czytelnika o 

jego posłudze duszpasterskiej za granicą. Razi to zwłaszcza przy biogramach 

wybitnych duchownych (Jan Król, Karol Wojtyła). Wydaje się, że w takich 

wypadkach autor powinien uwypuklić wyłącznie okres, który dotyczy ich pracy z 

Polakami na emigracji, bo w wielu przypadkach pozostałe elementy biografii są 

znane z innych opracowań. Stosowanie proporcji jest tu szczególnie ważne, 

ponieważ znacznie ułatwia korzystanie z publikacji do ujęć socjologicznych. 

Jeśli słownik w założeniu ma koncentrować się na duszpasterstwie polonijnym, 

informacje o działalności w kraju nie powinny dominować nad tymi pierwszymi.  

W przypadku ks. Jana Brandysa dwa zdania to za mało jak na generała i 

szefa duszpasterstwa katolickiego Wojska Polskiego w Wschodzie, nota bene 

mianowanego na tę funkcję nie jak autor pisze w roku 1941, ale 21 stycznia 1943 

r. (wcześniej, od września 1941 pełnił ją ks. Włodzimierz Cieński). Pewne 

aspekty działalności duszpasterzy, pełniących kierownicze stanowiska, 

wymagałaby szerszego opisu, jak choćby okoliczności odwołania z funkcji 

rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Cegiełkę, które jak twierdzi 

autor odbyło się pod naciskiem władz PRL. Warto byłoby jednak wspomnieć o 

tym, że kapłan ten uznawał wyłącznie rząd londyński za reprezentanta państwa 

polskiego okazując radykalną niechęć do przedstawicieli władz PRL, co 

prowadziło do notorycznych napięć i konfliktów dyplomatycznych. Wydaje się, 

że naciski na dymisję ks. Cegiełki były raczej wyjątkiem niż regułą i miały 

charakter raczej personalny niż instytucjonalny. 

Inny przykład niedopowiedzenia mamy w tomie 1 w biogramie ks. 

Aleksandra Kubika: „Swoimi działaniami naraził się dość licznie mieszkającym 

tam Niemcom” – autor nie wyjaśnia jaki był charakter tych działań, religijny, 
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społeczny, a może polityczny? Czy miało to jakiś związek z aresztowaniem ks. 

Kubika 22 IX 1939 r. przez niemiecką policję?  

Zdecydowanie zbyt krótki jest również biogram bp. Józefa Gawliny, 

którego działalności w latach wojny należało poświęcić nieco więcej uwagi z 

racji funkcji jaką pełnił w Wojsku Polskim. Pod jego biogramem w obszernym 

zestawieniu bibliograficznym brakuje kilku istotnych pozycji m.in. J. 

Odziemkowskiego, Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914–1945, 

Warszawa 1998 (publikacja ta pojawia się dopiero w 2 tomie), W. Cieńskiego, Z 

dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego w latach 1941–1945 od Związku 

Radzieckiego do Wielkiej Brytanii „Duszpasterz Polski Zagranicą” nr 2/1985, a 

przede wszystkim pracy M. Wesołowskiego, Duszpasterstwo w II Korpusie 

generała Władysława Andersa, Kielce 2004 oraz książki Z. Werry, Działalność 

duszpasterska w 2 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. 

Władysława Andersa 1941–1947, Warszawa 2009. Zbyt skromny jest także 

biogram ks. Henryka Repki, który pełnił przez 20 lat funkcję rektora Polskiej 

Misji Katolickiej w Belgii, a od 1973 w Holandii. 

Dla badacza losów duchowieństwa katolickiego na wschodnich terenach 

Rzeczypospolitej w drugiej wojnie światowej zastanawiająca może być 

informacja na temat polskiego kapucyna Marcina Hilarego Wilka, który w 

październiku 1944 miał się udać na Wschód w celach misyjnych, będąc 

jednocześnie administratorem parafii Krywotyń (s. 149). Autor nie wspomina 

jednak, że w 1943 pracował on już w parafii OO. Kapucynów na Zamarstynowie 

we Lwowie. Poza tym nie wydaje się, aby podejmowanie tego typu „wypraw” na 

ówczesne tereny ZSRS w tym czasie miało sens, chyba że dany kapłan 

świadomie chciał narażać swoje życie. Wszystko wskazuje na to, że pełnił on na 

Wschodzie zwykłą posługę duszpasterską i mało prawdopodobne aby czynnie 

angażował się w „agitację antyradziecką” jak twierdzi autor. Aresztowano go z 

pewnością za sam fakt bycia kapłanem Kościoła katolickiego w tym miejscu, 

podobnie jak wcześniej ks. Teofila Skalskiego czy ks. Kazimierza Naskręckiego. 

Z tych samych powodów interesujące są losy ks. Alfonsa Wysieckiego, który 

„został zwolniony z obozu w Dachau” i „przybył do Norwegii z armią 

niemiecką”. Pytanie czy jako jeniec czy kapelan Wehrmachtu? 

Brakuje wyraźnie w publikacji biogramów z przełomu XIX i XX wieku. 

Te zaś które zostały umieszczone (Jan Marek czy Aulich Henryk Manswet) 

zostały już wcześniej szerzej omówione . Należy więc uzbroić się w cierpliwość i 

czekać na kolejne tomy. 

 Wszystkie w/w zastrzeżenia nie podważają wartości omawianej edycji, 

która jeśli będzie kontynuowana, pozwoli badaczom poszerzyć wiedzę na temat 

duszpasterstwa polonijnego i stać się dla nich pomocą naukową oraz inspiracją 

do pracy nad tym obszarem badawczym. Oczekiwanie na kolejne tomy pozwala 

mieć nadzieję na bardziej pogłębiony obraz duchowieństwa, który nie tylko 

potwierdzi wkład w zachowanie tradycji i wiary katolickiej ale pozwoli uchwycić 
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dynamikę przemian środowisk duchowieństwa pracującego na emigracji wśród 

Polonii. Istnieje paląca potrzeba kompleksowych badań nad tymi zagadnieniami, 

połączona z możliwością szerszego udostępnienia materiałów dla badaczy. 

Omawiana publikacja może ułatwić próbę uporządkowania problematyki 

związanej z działalnością duszpasterstwa emigracyjnego i w ten sposób dać 

podstawę do badań statystyczno-porównawczych. Właściwie wykonana praca w 

tym zakresie pozwoli na opracowanie kwestionariusza badawczego do 

charakterystyki polskiego duchowieństwa emigracyjnego na przestrzeni kilku 

pokoleń. W innym przypadku „Słownik” będzie wyłącznie zbiorem informacji, 

pozwalającym jedynie sprawdzić i poszerzyć wiedzę użytkownika o interesującą 

go postać.  

 

Daniel Kiper 

  



 

 

Czesław Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym 

Jorku, Nowy Jork 2013, ss. 250. 

 

 

Czesław Karkowski, doktor filozofii, znany w nowojorskim środowisku 

polonijnym dziennikarz, wieloletni redaktor „Nowego Dziennika” i wykładowca 

na dwóch amerykańskich college’ach podjął ciekawy temat badawczy 

poświęcony nagrodom Alfreda Jurzykowskiego przyznawanym przez Fundację 

jego imienia. Autor znakomicie wywiązał się z trudnego zadania wspierając swą 

rozprawę skrupulatnie wykorzystanymi dokumentami, które zachowały się w 

archiwach trzech nowojorskich organizacji: Polskiego Instytutu Naukowego, 

Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Niestety, 

większość dokumentacji sekretariatu Nagród została zniszczona przez władze 

Fundacji Jurzykowskiego, gdy ta zbliżała się do kresu swego istnienia. Tym 

bardziej więc książka o niemal kompletnie zapomnianej polonijnej instytucji oraz 

o mało znanym Alfredzie Jurzykowskim, jednym z najbogatszych 

przemysłowców polskich XX w., stanowiąca ważny przyczynek do badań nad 

emigracją w Stanach Zjednoczonych, zasługuje na uwagę. 

Fundacja Alfreda Jurzykowskiego powstała w 1960 r. w Nowym Jorku. 

Przez 47 lat przyświecał jej szlachetny i ambitny cel popierania rozwoju polskiej 

kultury, reklamowania jej w świecie poprzez wyróżnianie Polaków, których 

osiągnięcia zasługiwały na uwagę w Stanach Zjednoczonych. Dla Rudolfa 

Rathausa (1900–1968), wieloletniego członka Rady Nadzorczej Fundacji im. 

Alfreda Jurzykowskiego i przyjaciela Jurzykowskiego, w okresie kiedy 

powstawała Fundacja i opracowywano jej system nagród wielkim źródłem 

inspiracji był przykład prestiżowej amerykańskiej nagrody Pulitzera.  

Nagrody Fundacji A. Jurzykowskiego przyznawane były rokrocznie w 

latach1964–1998. Otrzymało je 470 laureatów. Byli wśród nich naukowcy, 

artyści, pisarze, poeci, tłumacze, reżyserzy, lekarze, księża. Z listy 

nagrodzonych, zamieszczonej jako aneks w tej rozprawie, wyłuskajmy kilka 

przynajmniej nazwisk: Magdalena Abakanowicz (1982), Kazimierz Brandys 

(1982), Kazimierz Dejmek (1973), Karol Estreicher (1972), Bronisław Geremek 

(1985), Janusz Głowacki (1994), Witold Gombrowicz (1966), Jerzy Grotowski 

(1971), Zbigniew Herbert (1964), Paweł Jasienica (1965), Wacław Jędrzejewicz 

(1974), Tadeusz Kantor (1982), Ryszard Kapuściński (1994), Leszek 

Kołakowski (1968), Witold Lutosławski (1966), Janusz Pajewski (1998), 

Krzysztof Penderecki (1965), Zbigniew Religa (1992), Józef Tischner (1987), 

Stanisław Ulam (1966), Andrzej Wajda (1984). 

 Wśród laureatów przewagę miały osoby mieszkające w Polsce (ponad 

stu więcej nagrodzonych), a z ponad 195 zagranicznych laureatów niemal 
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połowa mieszkała w USA. Inni wywodzili się z Wielkiej Brytanii, Francji, 

Niemiec i innych krajów europejskich oraz z Kanady, Izraela, Meksyku i 

Australii. Nagroda Alfreda Jurzykowskiego miała więc rzeczywiście światowy 

zasięg i autentyczny prestiż nobilitujący ją do nieoficjalnej nazwy „polskiego 

Nobla”. Zgodnie z intencją założyciela, miała mieć charakter apolityczny. „Ale 

przecież w ówczesnych warunkach zimnej wojny i konfliktu zaostrzającego się 

po kryzysie berlińskim (w sierpniu 1961 r. rozpoczęto budowę muru dzielącego 

miasto na dwie części) i kryzysie kubańskim w rok później – jak pisze 

Karkowski – samo zamierzenie dotyczące honorowania wybitnych Polaków 

ponad podziałem na bloki polityczno-ekonomiczne, było niemal bezpośrednią, a 

na pewno wyraźną deklaracją polityczną. /…/ Twórcy tacy, jak przykładowo /…/ 

Marian Hemar (1969), Gustaw Herling-Grudziński (1964), Leszek Kołakowski 

(1968) czy Janusz Zawodny (1981) byli szczególnie zaciekle zwalczani przez 

komunistyczne władze, a wokół ich nazwisk i osiągnięć panowało surowo 

egzekwowane milczenie” (s. 169). 

Uroczystość nagradzania wyróżnionych osób przyciągała uwagę całego 

środowiska polonijnego Nowego Jorku i nie tylko. Najpierw odbywała się w 

siedzibie Polskiego Instytutu Naukowego, a od 1985 r. w ekskluzywnych 

wnętrzach budynku Fundacji Kościuszkowskiej na Manhattanie.  

Ta polsko-amerykańska organizacja korzystała z pomocy Fundacji 

Jurzykowskiego i administrowała pieniędzmi przyznawanymi jej na potrzeby 

stypendiów udzielanych studentom, naukowcom i artystom. Z jednego z nich 

dwukrotnie skorzystała autorka tego tekstu. 

Nie byłoby Fundacji i jej nagród, gdyby nie pieniądze Alfreda 

Jurzykowskiego, jego wizja, „dobra ręka do interesów”, rozmach i rozumienie 

tego, aby „swoimi pomysłami i pieniędzmi spowodować jak najwięcej dobra” (s. 

200). W 1960 r., na otwarciu kupionego przez siebie domu dla Polskiego 

Instytutu Naukowego powiedział on: „Znam się tylko na produkcji dóbr 

materialnych. Nie znam się na produkcji wartości naukowych i artystycznych, ale 

wiem jedno: także produkcji naukowej i artystycznej nie można opierać 

wyłącznie na talencie. Trzeba solidnego podbudowania i trzeba bodźców” (s. 

200). Jurzykowski ustanowił największą prywatną polską fundację, jaka 

kiedykolwiek istniała. 

Jak zdobył tak wielki kapitał? 

Alfred Jurzykowski, syn Franciszka i Luizy urodził się na Śląsku 

Cieszyńskim, w Opawie. Gdy miał osiem lat zmarł mu ojciec. Wraz z matką 

przeniósł się do Bielska-Białej i tam ukończył szkołę średnią. W czasie I wojny 

służył w armii austriackiej, a potem wstąpił do wojska polskiego. Po skończeniu 

służby wojskowej studiował kierunki ekonomiczne w Wiedniu. W 1922 r. 

powrócił do Polski. W latach 1922–1929 rozwinął własną firmę „Dom 

Handlowy” w Warszawie. Potem nabył zakład perfumeryjny „Florida”. W latach 

30. powołał swoje trzecie przedsiębiorstwo „Towarzystwo Handlowo 
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Przemysłowe. A. Jurzykowski” i wreszcie czwarte „Import-Export Alfred 

Jurzykowski”, a tuż przed wybuchem wojny powstało piąte i ostatnie „Polish 

Asiatic”. Wartość całego koncernu oceniana była w 1938 r. na 8 mln złotych 

(netto). Prywatne fundusze jego właściciela wynosiły 3 mln złotych. Niemal 

wszystko stracił w momencie wybuchu wojny. Powołany w lipcu 1939 r. do 

wojska jako oficer rezerwy przedostał się do Rumunii 17 września, stamtąd do 

Włoch i do USA. Osiedlił się w Nowym Jorku. Wraz z Alfredem Shenkerem 

założyli zakład produkcji wyrobów czekoladowych „Delicia”. W 1950 r. 

Jurzykowski wyjechał do Brazylii. Dostrzegł potencjalny problem tego kraju, 

jakim był transport, a właściwie jego brak. W wyniku porozumienia z niemiecką 

firmą Daimler Benz AG stał się wyłącznym sprzedawcą i przedstawicielem tej 

firmy na cały kraj z siedzibą w Rio de Janeiro. Na miejscu montował Mercedesy 

transportowe ze sprowadzanych z Niemiec części. Zakupił też rozlegle tereny w 

Paranie, które powierzył w administrację księciu Aleksandrowi Czartoryskiemu. 

Plantacja kawy przynosiła dobre zyski. Jurzykowski stał się znanym i cenionym 

w Brazylii biznesmenem, ale także filantropem. „Ten wielki biznesmen nie tylko 

pomagał Polakom – jak napisał o nim Juliusz Targowski, który pracował dla 

Jurzykowskiego i dobrze go znał – ale wyposażył Zakon Maltański w samochód-

poradnię lekarską, inwestował w slamsy Rio, wybudował szkołę i wiele innych 

obiektów użyteczności publicznej. A wszystko to czynione było nie w celach 

autoreklamy, ale z potrzeby serca” (197). „Jako filantrop – napisał z kolei Juliusz 

Osuchowski, nieżyjący już badacz brazylijskiej Polonii – współpracował ze 

znanym ze swej działalności charytatywnej arcybiskupem Helderem Camarą, 

który był wówczas biskupem pomocniczym w Rio de Janeiro. Przy współpracy z 

organizacją „Cruzada Sao Sebastiao” dokonał ulepszeń socjalnych w siedmiu 

największych dzielnicach nędzy (fawelach) Rio de Janeiro, przeprowadzając w 

nich sieć wodociągową i elektryczną, budując schody ułatwiające komunikację z 

miastem oraz szkoły. Ustanowił też stypendia dla Brazylijczyków, chcących 

studiować medycynę” (s. 197). 

Wiele innych planów przerwała choroba. Chory na raka Jurzykowski 

leczył się w Nowym Jorku. Tutaj zmarł 29 maja 1966 r. Pochowany został na 

cmentarzu Gate of Heaven w Valhalla, NY.  

Rozprawa Czesława Karkowskiego o Nagrodach Fundacji Alfreda 

Jurzykowskiego ukazuje szerokie tło polonijnego Nowego Jorku, tego po drugiej 

wojnie światowej, kiedy zawiązywały się w tym mieście ośrodki aktywnej 

politycznie emigracji polskiej i gdzie krystalizowały się ambitne programy 

niepodległościowe, ale także wcześniejszego polskiego oblicza nowojorskiej 

metropolii, kształtowanego przez starą imigrację. Autor przywołuje wiele 

organizacji, tytułów prasowych oraz nazwisk ludzi znaczących w środowisku. Są 

też fotografie. Wartościową książkę można kupić na amazon.com. 

 

Danuta Piątkowska 



 

 

Eugeniusz S. Kruszewski, Na obrzeżach dyplomacji. 

Przedstawicielstwo Rządu RP na Uchodźstwie w Danii w latach 1976–1990, 

Instytut Polsko-Skandynawski, Kopenhaga 2013,  

ss. 211, ISBN 87-890048-70-9. 

 

 

Autor omawianej publikacji jest polskim naukowcem i działaczem 

społecznym, żyjącym od niemal pół wieku w Danii. Urodził się w 1929 r. w 

Zbąszyniu, edukację w kraju ukończył zdobyciem dyplomu Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej w Sopocie. Odbywszy zasadniczą służbę wojskową, podjął pracę 

zawodową. Nie udało mu się z przyczyn od niego niezależnych rozwijać 

zainteresowania i działalność naukową, co było główną przyczynę 

wyemigrowania Polski.  

Do Danii przybył w 1969 r. i zamieszkał w stolicy kraju. Pracę 

zarobkową godził z dalszymi studiami. Dzięki uzyskanemu stypendium odbył w 

latach 1972–1974 staż naukowy w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu w 

Kopenhadze. Kolejne stopnie naukowe doktora (1975) i doktora habilitowanego 

osiągnął w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. W uczelni tej pełni 

stanowisko profesora, realizując wykłady i badania naukowe. Specjalizuje się w 

problematyce z zakresu historii stosunków międzynarodowych oraz historii 

powszechnej. Mieszka nieprzerwanie w Kopenhadze, gdzie działa społecznie, 

zwłaszcza kierując Instytutem Studiów Polsko-Skandynawskich, którego był 

założycielem.  

Rezultaty prowadzonych badań historycznych i politologicznych 

opublikował w dziesięciu książkach, 230 artykułach naukowych, jest także 

autorem wielu artykułów publicystycznych.  

Omawianą książkę, wydaną w 2013 r., poświęcił zagadnieniom bardzo 

dobrze mu znanym, gdyż jemu przypadła rola uczestniczenia na powierzonym 

odcinku w służbie dyplomatycznej rządu RP na uchodźstwie w Londynie. W 

latach 1976–1990 był delegatem tegoż rządu wypełniając powierzone zadania 

dyplomatyczne w Danii. Podjął dobrą decyzję, by po latach zrekonstruować 

wydarzenia związane z ważnym, a ciągle nie do końca znanym fragmentem 

dziejów „Polski poza Polską”, jak zwykło się określać rozbudowaną strukturę 

polskiej emigracji niepodległościowej w latach 1945–1990. 

Utworzenie 28 czerwca 1945 r. Tymczasowego Rządu Jedności 

Narodowej z udziałem kilku byłych polityków przybyłych z emigracji ze 

Stanisławem Mikołajczykiem na czele, zachodni alianci uznali za początek 

wypełniania ustaleń dokonanych w Jałcie. Rząd ten uznała Francja 29 czerwca, a 

następnie 5 lipca Wielka Brytania i USA. W następnych miesiącach podobną 

decyzję podjęły władze wielu innych państwa. Tracąc międzynarodowe uznanie, 
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rząd RP na uchodźstwie nie zaprzestał działalności. Jego najważniejszym celem 

w latach 1945–1990 było usilne dążenie do uniezależnienia Polski od ZSRR. 

Środki do jego realizacji nie rokowały skutecznych rezultatów. Powojenna 

Polska, pomimo ograniczonej suwerenności, była realnym bytem, zyskującym 

wyższą rangę w stosunkach międzynarodowych. 

Rząd RP na uchodźstwie po wycofaniu w połowie 1945 r. 

akredytowanych przy nim przedstawicielstw światowych mocarstw, uznawało 

nadal kilka znaczących państw. Oficjalnie jego placówki dyplomatyczne 

funkcjonowały najdłużej w Hawanie (1949), Dublinie (1952), Bejrucie (1956), 

Madrycie (1969) oraz ambasada RP w Watykanie (1972).  

Cele międzynarodowe rząd polski rezydujący na uchodźstwie w 

Londynie realizował przez nieoficjalną służbę dyplomatyczną złożoną z 

wyznaczonych osób działających społecznie. Przez wiele lat rolę tę spełniało 

wielu powojennych dyplomatów, a zwłaszcza Kajetan Morawski we Francji, 

Józef Lipski i Jan Wszelaki w USA, Józef Potocki w Hiszpanii. Po ich rezygnacji 

lub śmierci misję delegatów pełnili wyznaczani polonijni działacze społeczni, 

osiedleni w poszczególnych krajach. Ministrowie spraw zagranicznych w 

poszczególnych krajach. Ministrowie spraw zagranicznych w kolejnych 

kadencjach rządu koordynowali działalność podległych im delegatom poprzez 

instrukcje. Na ich treść miały wpływ raporty przesyłane do Londynu przez 

delegatów oraz bieżące wydarzenia polityczne, dotyczące zwłaszcza Europy 

Środkowej i Polski. 

W latach 80. XX oraz w latach następnych, z pewnymi zmianami 

praktycznie do końca istnienia rządu RP na uchodźstwie, tj. 20 grudnia 1990 r., 

jego przedstawiciele w radzie delegatów pełnili nieoficjalną misję 

dyplomatyczną w Australii, Belgii, Luksemburgu, Brazylii, Chile, we Francji, w 

Hiszpanii, Kanadzie, Meksyku, Niemczech Zachodnich, Nowej Zelandii, 

Szwajcarii, USA i Wenezueli. Natomiast w Danii, Holandii, Szwecji i Japonii 

działalność realizowali pełnomocnicy ministra spraw zagranicznych rządu RP na 

uchodźstwie.  

Delegaci realizowali ciągłą akcję informacyjną o sytuacji w jakiej Polska 

przymusowo po wojnie funkcjonuje, realizowali cele niepodległościowe z myślą 

o niej, dbali o sprawy Polonii, polskich uchodźców i emigrantów. 

Rząd RP szczególne znaczenie wiązał z utrzymaniem swych delegatów 

w USA, Francji, Hiszpanii, Watykanie, ONZ, dbał także o nich i ich działalność 

w krajach mniejszych, nieodgrywających najważniejszy ról w polityce 

międzynarodowej, np. w takich jak Dania. W przypadku tego skandynawskiego 

kraju ważyły także czynniki, jak jego stosunkowo bliskie Polski położenie, 

tradycje wojennych dobrych stosunków dyplomatycznych oraz zbiorowości 

polonijne, liczące łącznie kilkanaście tysięcy osób. 

Autor książki poprzedzając zasadniczą jej treść, wynikającą z podjętego 

tematu, w sposób bardzo ciekawy wprowadził, w skróconej oczywiście formie, w 
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stosunki dyplomatyczne polsko-duńskie. Przypomniał, że ich początek miał 

miejsce tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po pierwszej wojnie 

światowej. Uległy one zawieszeniu 9 kwietnia 1940 r. na skutek zajęcia i 

okupacji Danii przez Niemcy. Poseł RP rezydujące w Kopenhadze dr Jan 

Starzewski (1895–1973) wyjechał do Londynu, gdzie do końca wojny pracował 

w MSZ rządu RP na uchodźstwie. Po kapitulacji Niemiec został ponownie 

desygnowany na to stanowisko, lecz nie zdołał go objąć, gdyż Dania uznała z 

dniem 7 lipca rząd w Warszawie, który przysłał wkrótce do Kopenhagi swego 

dyplomatę. 

W przedwojennej Warszawie reprezentował Danię wytrawny dyplomata 

Jørgen L. Mogensens (1909–2000). Od pierwszych dni września 1939 r. pomagał 

na wiele sposobów, także materialnie wielu Polakom i Żydom ratując ich 

nierzadko od śmierci z rąk okupanta. Zmuszony szykanami przez Niemców, 

opuścił Warszawę w końcu grudnia tegoż roku. Następnie, jako delegat 

okupowanej Danii, został wysłany, nie bez wewnętrznych rozterek, do Gdańska, 

gdzie od 1942 r. pełnił misję dyplomatyczną. Za współdziałanie z polskim 

ruchem oporu została przez Niemców aresztowany w końca wojny doczekał w 

obozie koncentracyjnym. Po wojnie utrwalił swe przeżycie w autobiograficznych 

książce i artykułach. Po kres swego życia pozostał przyjacielem Polski i 

Polaków, o czym w pełnych szacunku i uznania słowach pisze autor omawianej 

książki. Profesor Kruszewski wyraził na jej kartach wdzięczność osobistą dla 

wybitnego polskiego dyplomaty, za okazane mu wsparcie jako emigrantowi 

polskiemu i politykowi reprezentującemu rząd RP i Radę Narodową na 

uchodźstwie w Londynie. 

Efektywność i funkcjonowanie polskich najważniejszy władz 

rezydujących na uchodźstwie nie mogła być wysoka, ze względu na brak 

międzynarodowego uznania, skromne możliwości wpływania na bieg zdarzeń 

europejskich, a także brak środków finansowych. Ta ostatnia sprawa została 

częściowo złagodzona przez utworzenie dekretem Prezydenta RP w 1949 r. 

Skarbu Narodowego gromadzące przez swe oddziału w poszczególnych krajach 

(także w Danii, o czym pisze autor), środki finansowe na najpilniejsze potrzeby. 

Na skuteczność działalności polskich władz na uchodźstwie oraz 

emigracyjnej dyplomacji negatywnie wpływały wewnętrzne podziały i 

nieustanne spory. 

Pierwszy rozłam, nie tak groźny w skutkach jak następne, nastąpił po 

objęciu w czerwcu 1947 r. urzędu prezydenta przez Augusta Zaleskiego, a nie 

przygotowywanego do tej roli premiera rządu Tomasza Arciszewskiego. 

Utworzona wówczas Rada Polityczna poprzez swoich przedstawicieli w 

poszczególnych krajach starała się przekonywać opinię publiczną do swoich 

racji. Kolejny rozłam nastąpił w połowie 1954 r., gdy po konstytucyjnej 

siedmioletniej kadencji Zaleski nie przekazał urzędu swemu następy. Wówczas 

w opozycji do konstytucyjnych władz powstała Rada Jedności Narodowej, Rada 
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Trzech (zastępująca urząd prezydenta) oraz Egzekutywa Zjednoczenia 

Narodowego jako opozycyjny rząd. Ta ostatnia posiadała dział spraw 

zagranicznych, którym kierował dr Jan Starzewski, desygnując w wielu krajach 

swoich przedstawicieli.  

Po śmierci Zaleskiego w 1972 r. i pełnieniu misji przez kolejnych 

prezydentów (S. Ostrowskiego, E. Raczyńskiego, K. Sabbata i R. 

Kaczorowskiego), zamęt wewnątrz zbiorowości polonijnych i emigracyjnych 

oraz w pewnym stopniu w skali międzynarodowej wprowadził uzurpujący sobie 

prawa do tego urzędy Juliusz Nowina-Sokolnicki. W wielu krajach mianował on 

swoich przedstawicieli, w opozycji do dyplomatów rządu RP na uchodźstwie. 

Swoją szkodliwą działalność zaznaczył także w Danii, o czym w jednym z 

podrozdziałów pisze profesor Kruszewski. 

Można przyjąć, iż dzieje Polonii duńskiej zostały gruntownie zbadane 

przez historyków polskich i duńskich, a zwłaszcza E. Olszewskiego (Emigracja 

polska w Danii 1893–1993, Warszawa – Lublin 1993), S Kościelecką (Dzieje 

Polonii w Danii 1892–1940, Szczecin 1983), E. Later Chodyłową (liczne 

publikacje), G. Nellemana (kilka publikacji), także innych. Udział w badaniach 

dziejów i problemów polskiej emigracji i stosunków polsko-duńskich w istotny 

sposób zaznaczył także profesor Kruszewski w formie publikacji książkowych i 

artykułów, natomiast żaden z badaczy nie zainteresował się oddziaływaniem na 

Polonię i emigrację duńską oraz społeczeństwo tego kraju emigracyjnej 

dyplomacji. Czyni to wybór tematu badawczego przez autora omawianej książki 

w pełni uzasadniony i poznawczo pożyteczny. 

Przy czym pierwszą próbę w rekonstrukcji powyższych zagadnień, w 

formie zarysu, podjął autor kilkanaście lat wcześniej artykułem zamieszczonym 

w tomie pt. Akcja niepodległościowa na terenie międzynarodowym 1945–1990. 

Praca zbiorowa. Reaktor Tomasz Piesakowski (Polskie Towarzystwo Naukowe 

na Obczyźnie, Londyn 1999). W rozdziale dotyczącym roli Polonii duńskiej w 

polityce rządu RP na uchodźstwie, pewien fragment ukierunkował na omówienie 

działalności jego delegatury w Danii (s. 297–325). Zagadnień tych, ze względu 

na ograniczoną objętość rozprawy wymogami redakcyjnymi, nie zdołał szerzej 

rozwinąć, skomentować i wyjaśnić. Uczynił to dopiero w sposób dalece bardziej 

kompletny w omawianej książce. 

Jest ona skonstruowana według kryterium problemowo-

chronologicznego, składa się z dwuczęściowego wstępu, dziewięciu rozdziałów, 

streszczenia w języku duńskim not biograficznych, aneksu, indeksu nazwisk. 

Rozdział główny, wiążący się bezpośrednio z genezą i działalnością delegatury 

został zbudowany z trzynastu podrozdziałów szczegółowych. 

W słowie od autora, wchodzącego w zasadzie (przynajmniej 

problematyką) w skład wstępu, profesor Kruszewski pisze, iż będąc wyznaczony 

na delegata rządu RP na uchodźstwie w Londynie, do pełnienia misji w kraju 

swego zamieszkania, nie posiadał atrybutów zawodowego dyplomaty. W 
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podobnej sytuacji, jak pisze, znalazło si wielu działaczy w innych krajach, ale w 

latach 70. I 80., kiedy obejmując funkcje przedstawicieli rządu, musieli wypełnić 

luki po dyplomatach, którzy tych lat nie dożyli. Powołane 9 lipca 1945 r. 

Stowarzyszenie Pracowników Polskiej Służby Zagranicznej w Londynie, w lipcu 

1945 r. skupiało jeszcze 507 osób, byłych polskich dyplomatów, zamieszkałych 

poza krajem. Z upływem lat jego szeregi z przyczyn naturalnych stawały się 

coraz skromniejsze, także przez podejmowanie przez wiele osób prac 

zarobkowych w różnych dziedzinach i zerwania kontaktów ze środowiskami 

zorganizowanej polskiej emigracji. 

Autor książki deklaruje we wstępie, iż poświęcił ją na zrelacjonowanie 

działalności delegatury reprezentującej w Danii polski rząd na uchodźstwie, 

jednej z dwudziestu czterech, jakie zostały w okresie powojennym utworzone. 

Ich istnienie uważa za ważne i potrzebne, gdyż wniosły one swój udział do 

spełnienia oczekiwań całej emigracji. Pisze w dalszej część wstępu: „Trzon 

emigracji niepodległościowej i tysiące społeczników, wolontariuszy we 

wszystkich dziedzinach było przekonane, że warto poświęcić się służbie dla 

wolności narodu, która wysiłkiem społeczeństwa w kraju zaowocowała w końcu 

pokojowym odzyskaniem niepodległości przez Polskę” (s.10). odtworzenie 

genezy i działalności delegatury w Danii rządu RP wymagała od autora 

wykorzystania archiwum tej instytucji oraz dokumentów stowarzyszeń 

niepodległościowych duńskiej Polonii, przechowywanych w Instytucie Polsko-

Skandynawskim w Kopenhadze (s. 10–11). Informacja ta nie jest precyzyjna, 

wymaga wyjaśnienia i uzupełniania, co czyni w końcowej części recenzji książki, 

po bliższym jej omówieniu co do formy, konstrukcji i treści. 

Autor nadmiernie rozszerzył początkową część książki. Jak już 

wspomniano, Od autora i Wstęp powinny być połączone i raczej krótce (s. 9–29). 

Brakuje wyjaśnienia i uzasadnienia podjętego tematu, stanu wiedzy w tym 

zakresie przez wprowadzenie do literatury, dokładniejszej charakterystyki 

wykorzystanych źródeł, przejrzystej konstrukcji książki. Jeśli tych zagadnień 

piszący nie przemyśli na początku, to dopuszcza możliwość zaistnienia chaosu w 

jego utworze, niewłaściwych proporcji na omówienie poszczególnych zagadnień, 

wielokrotne zawiązywanie czy nawet dublowanie informacji wcześniej 

podanych. Profesor Kruszewski poruszył we wstępie wiele wątków odnoszących 

się do historii emigracji niepodległościowej, przejawów jej aktywności, do 

zagadnień międzynarodowych powojennych losów Polski oraz informacji z 

własnej biografii (dozowanych fragmentami w różnych częściach książki). 

Trudno uchwycić główny tok wywodów autora, a styl jakim pisze w sposób 

wyrywkowy w tak wielu sprawach, siłą rzeczy pobieżnie (a nawet 

bezkrytycznie), odbiega od oczekiwanego poziomu i graniczy z 

moralizatorstwem.  

Uzupełnieniem historycznych wywodów ze wstępu dotyczycących 

emigracji niepodległościowej jest treść pierwszych dwóch rozdziałów książki, 
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zatytułowanych Prezydent i Rząd na Uchodźstwie oraz Reprezentanci 

dyplomatyczni. W końcowej części drugiego rozdziału autor omówił warunki w 

jakich działały osoby włączone do honorowej służby w emigracyjnej dyplomacji 

i zadania jakie winni realizować. Zwrócił uwagę na pewne usterki w 

koordynowaniu ich pracy przez kolejnych ministrów spraw zagranicznych rządu 

RP oraz podejmowane przez innych ministrów decyzje powodujące 

organizacyjny chaos. Jednak nie podjął próby wyjaśnienia tych problemów, 

kierując postulat w tym zakresie pod adresem innych historyków. Szkoda, bo 

profesor Kruszewski dzięki wykonywanej specjalizacji naukowej i wiedzy 

zdobytej przez wiele lat poprzez działalność społeczną i polityczną jest osobą do 

tego zadania szczególnie predystynowaną.  

Ciekawe i prawdopodobnie mało znaczne są informacje podane przez 

aotura na teamat polsko-duńskich stosunków dyplomatycznych, od których 

zaczyna się główna część ksiązki zatytułowana Delegatura Rządu RP na 

Uchodźstwie w Danii (lepiej i poprawniej powinno się napisać Delegatura w 

Danii rządu RP na uchodźstwie w Londynie). Z treści rozdziału niezbicie 

wynika, iż ma on formę wspomnień profesora Kruszewskiego, który rolę 

delegata pełnił. Początkowe wrażenie, które można odnieść po lekturze stron 

wcześniejszych, że mamy do czynienia z historyczną pracą naukową, okazuje 

się, że błędnie.  

Profesor Kruszewski otrzymał nominację do pełnienia roli 

przedstawiciela w Danii rządu RP pismem z dnia 16 lipca 1976 r., przez nim nikt 

jej nie pełnił. Zostało ono podpisane przez premiera Alfreda Urbańskiego i 

ministra spraw zagranicznych profesora Bronisława Hełczyńskiego. Zamierzając 

działać zgodnie z duńskim porządkiem prawnym, profesor Kruszewski winien 

uzyskać stosowną zgodę. Złożył więc wizytę w duńskim MSZ, która zakończyła 

się rezultatem pomyślnym. Jako delegat rządu nie uznawanego oficjalnie , musiał 

działać będąc jego przedstawicielem poza korpusem dyplomatów 

akredytowanych w Kopenhadze. Pewien stopień satysfakcji doznał, jak pisze, po 

przyjęciu go z racji powierzonej funkcji w szeregi Towarzystwa Spraw 

Międzynarodowych. Należeli do niego czynni i emerytowani służby 

dyplomatycznej i byli ministrowie rządu duńskiego. Członkostwo w tak 

szacownym gremium było więc, jak pisze, „wyróżnieniem i na tym forum była 

możliwość nawiązania kontaktów z wpływowymi osobistościami Danii” (s. 81). 

Podtrzymywał je profesor Kruszewski przez wszystkie lata pełnienia misji, aż do 

jej zakończenia w 1990 r. 

Delegatura, pracująca w zasadzie jednoosobowo, nie otrzymywała od 

narodowców (rządu RP na uchodźstwie) żadnych środków finansowych. 

Wszystkie wydatki ponosił jej kierownik, natomiast w dziedzinie współpracy 

otrzymywał wsparcie stowarzyszeń polonijnych oraz przedstawicieli elity 

społeczeństwa duńskiego. 
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W latach 1977–1981 profesor Kruszewski reprezentował Polonię duńską 

w Radzie Narodowej w Londynie. Miał możliwość w tym okresie, dzięki 

wyjazdom do Londynu, gruntowniejszego poznania warunków działania polskich 

najważniejszych władz na uchodźstwie oraz ich polityki wobec Polski, Polonii i 

społeczeństw krajów w jej osiedlenia. 

Autor omawianej książki (już wiemy, że wspomnień) dokładnie w 

układzie problemowo-chronologicznym omówił podstawowe dziedziny i 

wynikające z nich zadania realizowane przez delegaturę. Troską zatoczono 

miejsca pochówku polskich żołnierzy z lat drugiej wojny światowej w Danii oraz 

Norwegii (Narvik). Delegat reagował na przejawy nieprzyjaznej atmosfery, którą 

przedstawiciele władz PPL starali się wytworzyć wobec polskiej emigracji 

niepodległościowej. Przyjmował i organizował pobyt w Danii wizyty 

emigracyjnej polskich polityków, a po 1990 r. działaczy NSZZ „Solidarność” 

przyjeżdżających z Polski. Organizował i przekazywał pomoc prawną i 

finansową polskim uchodźcom docierającym do Danii docelowo lub 

wyjeżdżającym dalej na Zachód. Współdziałał z patriotycznie usposobionymi 

stowarzyszeniami polonijnymi. Reprezentował rząd RP na uchodźstwie podczas 

uroczystości świeckich i kościelnych. Do ważniejszych zadań w tej dziedzinie 

należało reprezentowanie rządu podczas uroczystości sześćsetlecia 

chrystianizacji Litwy, odbytej 28 czerwca 1987 r. w Rzymie, połączonej z 

beatyfikacją biskupa Jurgiusa Matulaitisa.  

Profesor Kruszewski wspomniał także o szkodliwej działalności Juliana 

Sokolnickiego, na którą reagował „akcją informacyjną na temat Sokolnickiego 

głównie skierowane do obywateli na terenie krajów skandynawskich, by 

uchronić ich i nas od kompromitacji” (s. 129). 

Zwartość narracji omawianej książki zakłóca włączenie kolejnych 

rozdziałów zatytułowanych: Polacy i Polonia, Skarb Narodowy, Naczelny 

Komitet Wolnych Polaków, Pro Polonia, Polska Misja Katolicka. Bowiem na ich 

treść złożyły się informacje o ich genezie, historii, przejawach działalności, a 

jedynie incydentalnie korespondujące z problematyką funkcjonowania 

delegatury. 

Po rozdziałach wyżej wspomnianych, tylko nieznacznie powiązanych z 

głównym tematem, zamieszczony został epilog (zatytułowany Postremo), 

wieńczący omawianą działalność delegatury. Zakończenie pełnionej misji 

profesor Kruszewski odtworzył niezbyt dokładnie. Pisze, iż nastąpiło ono „wraz 

z powołaniem rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego i Prezydenta RP w 

osobie Lecha Wałęsy w wyborach powszechnych”. Przy czym wydarzenia te 

nastąpiły nie równocześnie, lecz w półtorarocznym odstępie. Uzupełnienie tej 

informacji odczytujemy z przypisu nr 155 (s. 159) oraz załącznika nr 12. Wynika 

z nich, iż autor przesłał pismo z datą 30 kwietnia 1990 r. do ministra spraw 

zagranicznych profesora Zygmunta Szkopiaka, informując go o zakończeniu 

misji, ale bez wyjaśnienia powodu podjętej decyzji. 
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Autor w sposób niezwykle plastyczny a zarazem emocjonalny (co jest 

zrozumiałe ze względu na rangę wydarzenia, do którego doszło po 

kilkudziesięciu latach) spotkania z premierem wolnej Polski Tadeuszem 

Mazowieckim i ministrem spraw zagranicznych w październiku 1989 r. w 

Watykanie i Rzymie. 

W następnym roku nastąpiła wymiana osób pełniących dotychczas 

funkcje konsularne i dyplomatyczne. Funkcję ambasadora rządu RP w 

Warszawie objął Jerzy Sito, z którym stowarzyszenia polonijne nawiązały 

serdeczny kontakt (przed nim przedstawiciele związani z upadłym systemem byli 

przez nie sabotowani). 

Ten końcowy rozdział, ciekawy przedstawiający przejście od etapu 

zniewolenia do wolności dla Polski, o które emigracja nieustannie walczyła, jest 

świetnym podsumowaniem wspomnień delegata w Danii rządu RP na 

uchodźstwie. Szkoda, że cała książka nie została w takiej formie napisana, z 

przekazaniem przez jej autora jeszcze więcej informacji i szczegółów 

dotyczących pełnionej misji i polityki zagranicznej polskich władz na 

uchodźstwie w Londynie. Tekst książki powinien przejść staranniejszą 

adjustację, by wyeliminować dosyć dużą liczbę usterek literowych i językowych. 

Pomimo tej uwagi książka prezentuje się bardzo korzystnie pod względem 

estetycznym i graficznym, wzrok przyciągają nieznane szerzej fotografie z 

precyzyjnym opisem. Znaliśmy dotąd profesora Eugeniusza S. Kruszewskiego 

jako historyka, po lekturze książki poznajemy jego dorobek jako polityka i 

dyplomaty. 

 

Sylwia Łopato, Marek Szczerbiński  

 

 



 

 

Sylwia Łopato, Leonard Nowak, Marek Szczerbiński, Studia 

z dziejów harcerstwa polskiego na obczyźnie (1912 –1946), Gorzów 

Wielkopolski 2012, ss. 398, ISBN 9788393351022. 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego, który działa poza granicami Kraju, ma 

swoje korzenie od pierwszych jego istnienia. Ruch młodzieżowy oparty na 

zasadach skautingu, który rozpoczął swoją działalność w ostatnich latach 

zaborów, rozkwitł w okresie niepodległości międzywojennej. Kolejne losy Polski 

w okresie drugiej wojny światowej nie przerwały służby harcerskiej ani na polu 

bitwy w Kraju, ani w łagrach sowieckich, ani na obczyźnie. Studia z dziejów 

harcerstwa polskiego na obczyźnie (1912–1946) to kolejna publikacja 

Stowarzyszenia Naukowego „Polska w Świecie” z Gorzowa Wielkopolskiego, 

która podejmuje ten temat. Książka pod red. Sylwii Łopato, Leonarda Nowaka i 

Marka Szczerbińskiego zawiera artykuły problemowe, materiały źródłowe oraz 

recenzje stanowiące przekrój historyczny i genezę powstawania oraz 

kształtowania się drużyn harcerskich i gromad zuchowych. I tak kolejno książka 

prezentuje następujące pozycje: 

1. Stan badań dziejów harcerstwa poza granicami Polski - Marka 

Szczerbińskiego, Krzysztofa Wasilewskiego. 

2. Geneza i rozwój harcerstwa wśród Polaków na obczyźnie w 

latach 1912-1918 – Moniki Piotrowskiej, Krzysztofa 

Wasilewskiego. 

3. Działalność harcerstwa w zbiorowościach polonijnych w latach 

1919-1939 – Marka Szczerbińskiego, Krzysztofa Wasilewskiego. 

4. Harcerstwo na obczyźnie po wrześniu 1939 roku – Sylwii Łopato, 

Moniki Piotrowskiej 

5. Działalność harcerstwa poza Polską w pierwszym okresie po 

zakończeniu drugiej wojny światowej (czerwiec 1945 – marzec 

1947) – Dariusza Karpińskiego, Sylwii Łopato, Moniki 

Piotrowskiej. 

6. Udział harcerzy w działaniach Armii „Kraków” w kampanii 

wrześniowej 1939 roku - Eugeniusza Januły. 

7. Relacje między harcerstwem na obczyźnie a harcerstwem w 

okupowanej Polsce (1939–1945) – Sylwii Łopato, Moniki 

Piotrowskiej. 
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8. Harcerstwo polskie na obczyźnie w latach 1967–1970 w świetle 

sprawozdania harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego – Romana 

Nira. 

9. Źródła do dziejów harcerstwa na obczyźnie w zbiorach Muzeum 

Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy – opracowane przez Magdalenę 

Bierzyńską-Sudoł, Adama Sudoła. 

 

Autorami rozpraw i recenzji, które złożyły się na monografię, są 

osoby utrzymujące stała łączność ze Społecznym Ośrodkiem 

Dokumentacji i Badan Dziejów Harcerstwa na Obczyźnie w Gorzowie 

Wielkopolskim. 
Pierwszą część publikacji stanowią rozprawy przybliżające genezę 

harcerstwa w ogóle oraz jego historię na obczyźnie. Operuje się tutaj konkretną 

cezurą wyznaczoną datami – od 1912 do 1945 r. i od 1945 r. do współczesności. 

Podkreślony jest fakt, że badacze dziejów i przemian zbiorowości polonijnych 

nie pomijali harcerstwa w swoich publikacjach, dzięki czemu możliwa stała się 

rekonstrukcja jego ewolucji w poszczególnych krajach imigracyjnych. Na uwagę 

zasługuje tutaj powojenne wydanie książki autorstwa W. Błażejewskiego – „Z 

dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939)”. Jest to kronikarski zapis przeszłości 

harcerstwa od jego genezy do wybuchu drugiej wojny światowej. Autor opisał, 

jak na tle skautingu rozpoczęło swoją działalność harcerstwo polonijne.  

Tę samą tematykę podjął i rozwinął E. Sikorski w swoim 

monograficznym opracowaniu z 1988 r. Autor do jej napisania wykorzystał 

dokumentację źródłową, publikacje oraz własne wspomnienia z działalności w 

harcerstwie w okresie międzywojennym.  

Historię z autopsji związaną z działalnością ugrupowania opublikował R. 

K. Daszkiewicz w książce zatytułowanej „Harcerstwo polskie poza granicami 

kraju od zarania do 1939 r. w relacjach i dokumentach”. Jako działacz harcerstwa 

w Kijowie w latach pierwszej wojny światowej oparł się wyłącznie na własnych 

wspomnieniach i cytatach z prasy harcerskiej wydawanej w latach 

międzywojennych.  

Zagadnienie uściślił H. Kapiszewski, który spisując monografię skupił 

się na dziejach harcerstwa polskiego w Niemczech. Obejmuje ona kompletne 

dzieje harcerstwa w Niemczech, od jego genezy przed I wojną światową, poprzez 

utworzenie i działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, aż do 

jego rozwiązania przez władze Trzeciej Rzeszy na początku 1939 r. Tej samej 

tematyki dotyczyły publikacje J. Kwietniewskiego, I. Lasończyk i S. Grobelnego. 

Działalności harcerstwa w Berlinie poświęciła uwagę A. Poniatowska, 

uzupełniając poprzednie monografie, jednak dużym wkładem była publikacja M. 

Lisa. Mając dostęp do ukrytych przez jego naczelnika – Józefa Kachla – 
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dokumentów, dostarczył wielu cennych źródłowych informacji poświęconych 

harcerstwu polskiemu funkcjonującemu w Niemczech.  

Równolegle zaczęły się też pojawiać publikacje świadczące o 

działalności harcerstwa polskiego na obczyźnie. W sposób kompleksowy genezę 

tego ugrupowania w Austrii zrekonstruował W. S. Kucharski. Również duńska 

zbiorowość harcerska została scharakteryzowana w monografii S. Kościeleckiej, 

a następnie E. Olszewskiego. Na rolę harcerstwa wśród Polonii francuskiej 

zwrócił natomiast uwagę P. Kraszewski w metodologicznym artykule „Związek 

Harcerstwa Polskiego we Francji w latach międzywojennych. Zarys 

problematyki badawczej”.  

W połowie lat osiemdziesiątych ukazał się nawet artykuł dokumentujący 

działalność harcerstwa wśród Polonii osiadłej w chińskim mieście Harbin. 

Również na Węgrzech, Rumunii, w Indiach i Afryce działalność polonijnych 

harcerzy znalazła swoje miejsce w historycznych publikacjach dzięki takim 

działaczom jak Csorba, Stasierbski, Budziński, Dubicki, Pancewicz, 

Truchanowicz, czy Kliszewicz.  

W czasie drugiej wojny światowej wśród wojennego wychodźstwa 

Polaków harcerstwo spontanicznie wznawiało swą działalność we Francji, 

Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce i innych krajach oraz w 

Polskich Siłach Zbrojnych. Harcerstwo na emigracji rozkwitło na czterech 

kontynentach gdziekolwiek znaleźli się instruktorki i instruktorzy po zawierusze 

wojennej. Gdy harcerstwo w Polsce powojennej przechodziło zmiany i zakazy 

pod wpływem rządów komunistycznych, harcerstwo poza Krajem kontynuowało 

pracę na terenach Argentyny, Australii, Europy, Kanady, Stanów Zjednoczonych 

i Wielkiej Brytanii.  

W 1946 r. na Zjeździe w Enghien pod Paryżem, odbytym z udziałem 

Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego, przyjęto powojenną strukturę 

ZHP działającego poza Polską i obejmującego wszystkie kraje osiedlenia się 

Polaków. Łączyła ich nie tylko idea, ale także założenia wychowawcze i 

programowe. Składały się na nie następujące elementy: gry i zabawy łącznie z 

obozownictwem oraz hierarchia stopni i sprawności. Zastęp miał stanowić 

podstawową komórkę organizacyjno – wychowawczą. Historyczne zawirowania 

przestawiły działalność drużyny na ćwiczenia wojskowe i konspiracyjne. 

Harcerze i harcerki uczestniczyli w kursach sanitarnych organizowanych przez 

sekcje Polskiego Czerwonego Krzyża. Kilkakrotnie harcerstwo musiano 

reaktywować.  

Zrecenzowany rozdział książki pt.: Studia z dziejów harcerstwa 

polskiego na obczyźnie (1912–1946) stał się bazą i wytyczną kolejnych 

uszczegółowionych rozważań na temat genezy i działalności harcerstwa w 

zbiorowościach polonijnych, składających się na część pierwszą publikacji. 

W następnej części książki zamieszczone zostały artykuły źródłowe 

stanowiące autentyczne i dokumentalne podłoże wcześniejszych rozważań. To 
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także pole cennych uwag i opinii wielkich autorytetów, ich wspomnień i 

materiałów biograficznych. Mowa tu między innymi o Henryku Kapiszewskim, 

Janie Nowaku-Jeziorańskim, Janie Rossmanie. Niezwykłą wartość źródłową ma 

publikacja Romana Nira zatytułowana „Harcerstwo polskie na obczyźnie w 

latach 1967–1970 w świetle sprawozdania harcmistrza Ryszarda 

Kaczorowskiego”. Materiałem źródłowym stało się dla autora sprawozdanie 

złożone przez R. Kaczorowskiego na zebraniu Naczelnej Rady Harcerskiej w 

Londynie 28 sierpnia 1970 r., a przechowywane obecnie w prywatnym archiwum 

ks. Rafała Gogolińskiego-Elston. Utytułowany „Harcmistrzem Rzeczypospolitej” 

Ryszard Kaczorowski dokonał organizacyjnego i merytorycznego podsumowania 

działalności Harcerstwa zarówno w Polsce jak i na obczyźnie. Podkreślał też, że 

w okresie młodzieżowego buntu harcerstwo nie może być ugrupowaniem 

masowym, w które angażuje się członków wbrew ich ideałom. W świat 

harcerstwa trzeba wkroczyć z otwartym sercem i świadomością służby Ojczyźnie 

– jeśli nie z bronią w ręku, to poprzez kultywowanie historii i tradycji. 

Kwintesencją rozważań Ryszarda Kaczorowskiego będą jego słowa 

zamieszczone w „Przedmowie” – „Polska odzyskała niepodległość i ZHP w 

swoim programie pokojowym na pierwszym miejscu postawił udział w 

odbudowie i wychowaniu nowego obywatela odrodzonego państwa polskiego. 

Równolegle wśród Polaków, którzy żyli poza krajem harcerstwo też 

organizowało młodzież. W całym świecie, gdzie mieszkali Polacy, z wyjątkiem 

Związku Sowieckiego, powstały jednostki organizacyjne ZHP utrzymując żywy 

kontakt z macierzą”. 

Zakończenie książki stanowią omówienia i recenzje innych publikacji 

dotyczących harcerstwa, a w szczególności emigracyjnej i polonijnej prasy. Są to 

pozycje Wiesława Kukli i Mariana Miszczuka recenzowane przez Zuzannę 

Brożek i Alicję Kleczewską. Autorki zwracając uwagę na broszurowe wydania, 

podkreślają, że nie umniejsza to ich wartości merytorycznej. Wskazują również 

na te elementy, które wymagają zdefiniowania i uzupełnienia. Opinie 

recenzentek mogą być pomocne w badaniach naukowych prowadzonych 

zarówno przez amatorskich jak i profesjonalnych historyków.  

Zamykający publikację aneks zawiera wybór harcerskich dokumentów – 

w tym komunikatów i uchwał oraz wykaz skrótów związanych z tematyką. 

Śmiało można stwierdzić, że książka pt.: Studia z dziejów harcerstwa polskiego 

na obczyźnie (1912–1946) umiejętnie przybliżyła genezę i ewolucję skautingu 

oraz polskiego i emigracyjnego harcerstwa. Stanowi jednocześnie formę hołdu i 

upamiętnienia stuletniej działalności harcerstwa polskiego na obczyźnie. 

 

Dagmara Iwaniuk 
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Tomasz Jurek, Polonijna kultura fizyczna w Niemczech (1918 – 1939), 

Warszawa 2013, ss. 310,  ISBN 978 – 83-930278-7-3 

 

Dzieje zbiorowości polonijnej w Niemczech są od wielu lat systematycznie 

badane. Wyniki pracy historyków, politologów, socjologów, specjalistów także 

innych dziedzin( np. językoznawców, kulturoznawców) , są opublikowane w 

stale zwiększającej się liczbie publikacji zwartych i artykułów.                                          

Uwaga ta nie oznacza, że w tej problematyce nie pozostaje już nic do 

uzupełnienia czy weryfikacji. Zawsze można dotrzeć do nowych źródeł pełniej i 

dokładniej naświetlających wydarzenia , umożliwiając także poznanie ich 

przyczyn, przebiegu, skutków i znaczenia. 

                                                                                

Stała jest także obecność zbiorowości polonijnych w granicach naszego 

zachodniego sąsiada. W miejsce pokoleń odchodzących dziewiętnastowiecznych, 

przybywają pokolenia kolejne, aż do czasów współczesnych. Zmieniają się 

warunki społeczne, polityczne i ekonomiczne, mające wpływ na ich trwanie i 

przemiany, stąd wynika uzasadnienie kontynuacji badań zagadnień cząstkowych 

oraz ogólniejszych i syntetyzujących. Badanie dziejów kultury fizycznej w 

zbiorowościach polonijnych ma duże znaczenie, ze względu na jej rolę w 

procesie ich integracji i asymilacji.                            

 

Przez określenie polonijna kultura fizyczna, rozumieć należy uczestniczenie w 

niej w ramach stowarzyszeń etnicznych, funkcjonujących wewnątrz zbiorowości 

polonijnej, w zasadzie bez uczestnictwa społeczeństwa przyjmującego.                   

 

Z takim etapem mieliśmy do czynienia głównie w XIX w., aż do wybuchu 

pierwszej wojny światowej i w latach międzywojennych, kiedy stowarzyszenia 

te, na fali upowszechnienia sportu w ogóle, powstawały na obczyźnie, tworzone 

przez polskich imigrantów i działały na ich potrzeby. Z biegiem czasu proces ten 

zmieniał się w ten sposób, że stowarzyszenia te stopniowo zanikały lub 

przekształcały się w typowe dla istniejących w krajach osiedlenia Polonii (np. 

kluby sportowe Polonii francuskiej, upodobniały się czy wręcz zmieniały w 

typowe, dla tego wieloetnicznego państwa).                                                                     

 

Dzieje polonijnej kultury fizycznej w Niemczech w XIX i XX w., zwłaszcza do 

września 1939 roku, zostały dosyć dobrze zbadane. Znamy działalność typowych 

jej form organizacyjnych, to jest Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, klubów 

sportowych miejskich i robotniczych, wychowania fizycznego w 

stowarzyszeniach młodzieżowych katolickich i w harcerstwie, opisanych w kilku 

monografiach zwartych oraz dziesiątkach artykułów. 
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Podejmując kolejną próbę badawczą w tej problematyce, należy wziąć pod 

uwagę dotychczasowy stan badań i wskazać na istniejące w nich luki.                                    

Przypomnienie tych uwag, może być pomocne w pełniejszej ocenie 

przybliżającej czytelnikom książki.                                                                                                  

Autor w syntetyczny sposób ujął w pierwszej części wstępu problem migracji 

ludności polskiej w głąb państwa pruskiego do 1914r. oraz zagadnienia emigracji 

sezonowej i stałej w latach drugiej Rzeczypospolitej. 

                                                

Przyjął za wybitnymi badaczami problemów polsko – niemieckich, iż do 

wybuchu drugiej wojny światowej , polska emigracja w Niemczech liczyła 

szacunkowo około 1,5 miliona osób. Wyróżnił ludność polską autochtoniczną, 

zamieszkałą na terenach przyległych da granicy oddzielającej oba państwa, 

wytyczonej przez traktat wersalski i plebiscyty na Powiślu oraz Górnym Śląsku.      

Autor wychodzi z obiektywnego założenia, że kolejne pokolenia ( od 1870 r. do 

września 1939 r.), żyjące w różnych regionach Niemiec narażone były na zanik 

etnicznej tożsamości ze względu na nieuchronnie zachodzące procesy integracji i 

asymilacji. Ta ostatnia była intensyfikowana w różnych sposób, często brutalny, 

przez władze państwowe, celem zniemczenia polskiej grupy narodowościowej. 

Obrona przed tym, i to nie całkowita, lecz powodująca opóźnienie zachodzących 

procesów zależała od tego, jak długo zbiorowości polonijne zachowają 

autonomię kulturową, wspomaganą przez inicjatywy własne oraz działania władz 

i instytucji społecznych państwa polskiego.                      

 

W kolejnej części wstępu autor doprecyzował pojęcie kultury fizycznej, przez 

którą należy rozumieć wychowanie fizyczne, sport, rekreację  i turystykę, 

uprawiane łącznie lub wybiórczo w polonijnych stowarzyszeniach społecznych.   

Dziedziny te realizowały w latach międzywojennych różne stowarzyszenia, a 

mianowicie TG,,Sokół’’, kluby sportowe, stowarzyszenia młodzieżowe, szkoły 

powszechne i dwa gimnazja, w Bytomiu i Kwidzynie.  

                                                                

Z kolei autor omówił syntetycznie stan badań dziejów mniejszości polskiej w 

Niemczech, wymieniając w przypisach publikacje najbardziej znaczące. Określił 

główne działy problemowe, jakie zostały w nich poddane analizie. Stwierdził, iż 

zarówno polska, jak też niemiecka nauka historyczna, nie może wykazać się 

zadawalającym stanem badań nad dziejami polonijnej kultury fizycznej. Wskazał  

zagadnienia lepiej i słabiej opracowane, cytując w przypisach wcale nie małą 

liczbę publikacji zwartych i artykułów naukowych, popularnych i wspomnień.                                                                                                                                      

Autor pisze, iż wpływ pozytywny na zainicjowanie i rozwój badań polonijnych 

spełniło utworzenie w 1955 roku Towarzystwa Łączności z Polonią ,, Polonia’’.        

Z pewnością i taką  rolę ono spełniło, zwłaszcza od przełomu lat 60. I 70 ub.w., 

ale należy pamiętać przede wszystkim o jego roli politycznej, która została dosyć 
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wszechstronnie ( chociaż czasem zbyt tendencyjnie) oceniona w ostatnich latach 

przez historyków i politologów. 

                                                                     

Zakończyło ono swą działalność decyzją zjazdu walnego, odbytego 24 marca 

1990 r. w Warszawie. Wcześniej w lutym tegoż roku powstało z inicjatywy 

ówczesnego marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego 

stowarzyszenie ,, Wspólnota Polska’’, które z poprzednim nie miało nic 

wspólnego ( o czym autor omawianej książki nie pisze w sposób jednoznaczny).   

Szkoda, że autor skrótowo i fragmentarycznie omówił bazę żródłową , 

wykorzystaną do badań własnych .Poinformował o tym, iż złożyły się na nią 

materiały archiwalne oraz opracowania żródłowe. Nie zatrzymał się nad 

omówieniem ich rodzajów, jakości, znaczenia dla zgłębienia podjętego tematu.             

Szczególnie interesujące powinny być dla polskich badaczy informacje o 

materiałach pozyskanych z archiwów niemieckich. Autor pisze na ten temat 

dosyć nieprecyzyjnie, iż one dotyczą pojedynczych teczek i wybranych 

dokumentów ( s.14). Nie dowiadujemy się, co teczki te zawierały, czy był w nich 

materiał różniący się od zasobów archiwaliów polskich. 

                                                           

Równie powściągliwie odniósł się do wyjaśnienia zakresu kwerendy , dokonanej 

w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym w 

Warszawie oraz w archiwach państwowych w Opolu, Olsztynie, Poznaniu, 

Szczecinie i Wrocławiu ( pominął Archiwum Państwowe w Katowicach).                               

Pisze, iż w archiwach terenowych dominują dokumenty polskich placówek 

dyplomatycznych w Niemczech oraz niemieckich władz terenowych do 1939 r.   

( s.15 ). 

                                                                                                                                               

W Niemczech była tylko jedna polska placówka dyplomatyczna, mianowicie 

Poselstwo, a od 1-go października 1934 roku Ambasada RP w Berlinie. 

Natomiast na polską służbę konsularną, składały się konsulaty w Berlinie, 

Hamburgu, Królewcu, Kwidzynie, Lipsku, Monachium, Olsztynie, Opolu, Pile, 

Szczecinie, Wrocławiu ( czasowo także w Essen, Frankfurcie i Kolonii). Służba 

dyplomatyczna realizowała inne zadania niż obsada placówek konsularnych. 

Polonijnymi stowarzyszeniami w Niemczech zajmowały się te ostatnie, w 

znaczeniu realizacji funkcji opiekuńczej, konsultacyjnej, także finansowej.         

W 1925 roku działało w Niemczech piętnaście placówek konsularnych i była to  

największa sieć konsularna utworzona przez rząd Drugiej Rzeczypospolitej za 

granicą.                                                                  

                                                                           

Cel badań określił autor dosyć skromnie, pisząc: ,,kwerenda archiwalna 

pozwoliła wypełnić wiele istniejących luk i tym samym szerzej ukazać rozwój 

ważnej dziedziny życia narodowego Polaków w państwie niemieckim do 1939 

r.’’ ( s.15). 
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Nie wskazał jednak, jakie dostrzegł luki, jakich zagadnień one dotyczą i czy ich 

likwidacja, przyczyni się w istotny sposób do wniosków generalnych, czy tylko 

zwiększy uszczegółowienie wiedzy faktograficznej. 

                                                             

Autor nie określił nawet w przybliżeniu, jakie sygnatury poddał kwerendzie w 

Archiwum Akt Nowych. Procedurę tę realizowali przed nim historycy badający 

dzieje polonijnej kultury fizycznej, także w Niemczech. Jednym z nich był  

zwłaszcza Bernard Woltmann, którego publikacje w liczbie 46 pozycji , autor 

wymienił w bibliografii swojej książki. Zarówno on, jak i wszyscy badacze 

dziejów Polonii w Niemczech, wertowali zespoły MSZ, Ambasady RP , 

konsulatów, Światowego Związku Polaków z Zagranicy, kierując się 

archiwalnym opisem zawartości teczek. Autor nie udziela informacji, czy istniała 

potrzeba wykonania takiej samej pracy, czy być może jakieś sygnatury nie były 

do tej pory wykorzystane. 

                                                                                                            

Wstęp autor kończy tradycyjnym omówieniem konstrukcji pracy, na którą składa 

się siedem rozdziałów zasadniczych, zakończenie, aneksy, bibliografia, indeks 

nazwisk, wykaz skrótów, streszczenie w językach niemieckim i angielskim. 

Rozdział pierwszy ma konstrukcję chronologiczną, natomiast pozostałe sześć 

problemową. Każdy z nich składa się z podrozdziałów w liczbie od czterech do 

sześciu, co przyczyniło się do zachowania prawidłowych, równomiernych 

proporcji w układzie treści książki.                            

                                           

W rozdziale pierwszym autor nakreślił główne problemy obrazujące  sytuację 

społeczną ludności polskiej w Niemczech. Wyróżnił etap zamknięty w latach 

1871 – 1914, charakteryzujący się migracją ludności polskiej w głąb Niemiec 

oraz etap emigracji z Polski w latach 1918 – 1939. W pierwszych z nich było to 

przemieszanie się osób w ramach jednego państwa, z ziem zaboru pruskiego na 

zachód, w regiony przemysłowe.         

 

W etapie drugim proces ten ukierunkowany także na cel ekonomiczny, był  

emigracją, gdyż odbywał się z przekroczeniem granicy polsko – niemieckiej.              

Różnił się także tym, że emigranci stali i sezonowi mogli liczyć na opiekę ze 

strony odrodzonego państwa. 

                                                                                                    

Autor bardzo starannie przeanalizował ustawodawstwo niemieckie wobec spraw 

narodowościowych, począwszy od aktów rangi niższej i lokalnej, aż po 

konstytucję. Wskazał na obowiązujące zasady międzynarodowe i zależności 

wynikające z dwustronnych aktów prawnych  polsko – niemieckich.                                  

W kolejnej części tegoż rozdziału dokonał omówienia zasad polityki polskiej 

wobec emigracji, ustawodawstwo w tej problematyce, obowiązki należące do 
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Urzędu Prezydenta RP, MSZ, Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Nie pominął  

charakterystyki, roli, zadań i działalności Rady Organizacyjnej Polaków z 

Zagranicy, utworzonej w lipcu 1929 r. W sierpniu 1934r została ona 

przekształcona w Światowy Związek Polaków z Zagranicy ( Światpol).                                   

Obie organizacje realizowały w latach 1929 – 1939, będąc formalnie 

instytucjami społecznymi, polityką państwa  (MSZ) wobec zbiorowości 

polonijnych w świecie. Dyskusyjna jest teza autora, iż po podpisami paktu o 

nieagresji w styczniu 1934 r. między Polską , a Trzecią Rzeszą, władze polskie 

wywierały presję na Światpol, aby nie stosował zdecydowanych działań w 

obronie mniejszości polskiej w Niemczech. Jeszcze większe zdziwienie budzi 

następującej treści ostatnie zdanie trzeciego podrozdziału: ,, W 1939 roku w 

wyniku atmosfery zagrożenia wojną, zainteresowanie sprawami Polonii 

niemieckiej znacznie zmalało, niemal do całkowitego wygaśnięcia latem 1939 r” 

(s.33.)     

                                                                                                                                                 

Przeczy takiemu obrotowi zdarzeń cały szereg udokumentowanych, rzetelnych 

publikacji, wśród których wymienimy chociaż ,,  Zjazdy i Konferencje Konsulów 

polskich w Niemczech’’. Protokóły i sprawozdania 1920 – 1939. Opracowali 

Henryk Chałupczak, Edward Kołodziej, Lublin 1999( zwłaszcza dokumenty z lat 

1938 – 1939). 

                                                                                                                                      

Rozdział drugi, zatytułowany ,,Tradycje polonijnej kultury fizycznej w 

Niemczech do 1918 roku”, nie różni się problematyką, sposobem wykładu, 

stylem interpretacji zdarzeń, wnioskowaniem, a także objętością od rozdziałów 

kolejnych , odnoszących się do charakterystyki polonijnej kultury fizycznej w 

Niemczech w latach ( jak w tytule książki) 1918 – 1939. Jeśli za początek tego 

rodzaju aktywności Polonii niemieckiej przyjmuje się utworzenie pierwszego 

gniazda Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół'' w 1889 r. w Berlinie, od którego 

to zdarzenia autor tworzy narrację, aż po datę wybuchu drugiej wojny światowej, 

to wyłania się uwaga, że data tego zdarzenia byłaby bardziej uzasadnioną 

cenzurą początkową. Formalnie i merytorycznie omawiana książka spełniała by 

wówczas rolę syntezy dziejów polonijnej kultury fizycznej w Niemczech.                                                                                                                        

W kolejnych rozdziałach od trzeciego do szóstego, autor w syntetyzującej 

formie, bardziej faktograficznej  niż oceniająco – wnioskującej,  relacjonuje 

działalność TG ,,Sokół’’, klubów sportowych, omawia zakres i formy 

wychowania fizycznego i sportu w polonijnym szkolnictwie powszechnym i 

gimnazjalnym, wychowanie fizyczne, rekreację, turystykę, obozownictwo w 

Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej oraz w Związku Harcerstwa 

Polskiego w Niemczech. 
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W rozdziale siódmym omawia ruch wycieczkowy osób dorosłych i młodzieży 

polonijnej do Polski w związku z Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu  

(1929) , I Zjazdem Polaków z Zagranicy ( 1929), II Zjazdem Polaków z 

Zagranicy i towarzyszących im imprez z I Igrzyskami Sportowymi Polaków z 

Zagranicy i Wolnego Miasta Gdańska ( sierpień 1934 r.), a także z innych okazji, 

np. kolonii letnich organizowanych w latach międzywojennych przez Związek 

Obrony Kresów Zachodnich (od  1934 r. Polski Związek Zachodni).                                                        

Autor książki zadał sobie ogromny trud opracowując wiele tabel i zestawień 

faktograficznych, kserokopii dokumentów i fotografii. Wystarczy wspomnieć, iż 

ostatnia tabela jest oznaczona numerem 48, co jest godne podziwu. Część z nich 

pochodzi z przedruku, ale to nie umniejsza wysokiej oceny książki, za jej formę 

ilustracyjną i estetyczną ( chociaż niektóre z tabel nie są zaopatrzone  o żródło 

pochodzenia). Potknięciem jest błąd (s.165) w imieniu sekretarza Ambasady RP 

w Berlinie, był nim Henryk Malhomme, a nie jego brat Leon (także  dyplomata, 

od 1938 r. wicewojewoda śląski , zamordowany w Starobielsku w 1940 r.)                                                                                                                 

Z pewnym zaskoczeniem wczytujemy się w dosyć obszerne zakończenie. Nie 

odnajdujemy w nim odpowiedzi na główny cel, jaki autor sformułował we 

wstępie, to jest jakie luki i z jakim rezultatem udało mu się zlikwidować w 

dotychczasowych ustaleniach na temat dziejów polonijnej kultury fizycznej  w 

Niemczech. Zamiast tego autor dokonał porównania z nimi oraz warunków  

funkcjonowania kultury fizycznej mniejszości niemieckiej w Polsce.                         

To budzi zdziwienie, gdyż takie ujęcie nie było przewidziane w treści książki.   

Aneksy są ciekawe, ich zamieszczenie uzasadnione. Powinny być jednak 

ponumerowane i zaopatrzone w opis żródła pochodzenia. Ostatnia uwaga natury 

porządkującej , może  być odniesiona do bibliografii. Zespoły archiwalne, które 

autor przebadał w AAN w Warszawie, powinny być uzupełnione o sygnatury. 

Cały zespół MSZ liczy bowiem niemal 13 tysięcy teczek, inne zespoły są 

również obszerne, np: zespół Ambasada RP w Berlinie liczy niemal 4 tysiące 

teczek. Wiadomo, że kwerendą obejmuje się nie całe zespoły, lecz sygnatury 

wyselekcjonowane na podstawie archiwalnego opisu. Doprecyzowania wymaga 

zestawienie tytułów prasy, a zwłaszcza podanie przy każdym z nich miejsca 

redakcji i przewertowane roczniki. Brak precyzji przy wymienionych w 

bibliografii relacjach nie ulega wątpliwości. Należało podać gdzie one są 

przechowywane, albowiem ich autorzy nie mogli udzielić ich autorowi książki.   

Władysław Gębik, żył w latach 1900 – 1986, a Jan Boening w latach 1903 –

1982. Walorem omawianej książki w jej częściach zasadniczych , dotyczących 

polonijnej kultury fizycznej, jest zwartość, komunikatywność, precyzja, 

chronologia narracji. Może ona być zalecana nie tylko dla wąskiego kręgu osób o 

zainteresowaniach historycznych, ale również dla młodzieży szkolnej, 

poszukującej dobrych, sprawdzonych wzorców wychowawczych i  

patriotycznych.              
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Wiesław Kukla, Marian Miszczuk, Wydawnictwa Związku Harcerstwa Polskiego 

na Wschodzie 1941-1947. Materiały i źródła, Warszawa 2013, ss. 200  ISBN 978 

– 83 – 932707 – 1 – 2 

 

 

Omawiając kolejną książkę znanych autorów, specjalizujących się w 

problematyce historycznej harcerstwa działającego poza Polską, warto zwrócić  

uwagę na jej cel i walory poznawcze. 

                                                                                 

Zespół autorski pisze we wstępie, iż książka zamyka ich „badania nad harcerskim 

ruchem wydawniczym poza krajem’’ ( s.10).Stanowi zwieńczenie ośmiotomowej 

serii publikacji książkowych tychże autorów, przybliżających genezę i dzieje 

harcerstwa działającego poza krajem, ze szczególnym uwzględnieniem akcji 

wydawniczej w latach 1912 – 2012, a więc przez pełne stulecie.                                                                                                                                

Książka posiada konstrukcję problemową. Kolejno omawiane zagadnienia 

szczegółowe, występują jednak w porządku chronologicznym.  Budowa książki 

jest więc przejrzysta, łatwa w odbiorze przez czytelników.                                        

Nie powinni oni mieć trudności wędrując przez kartki  książki  w przyswojeniu 

sobie jej wątków, faktografii i dat ( te ostatnie nie powodują „ przeładowania’’ 

jej treści). 

                                                                                                                                        

Realizując badania autorzy wykorzystali zróżnicowane źródła, od dokumentów 

archiwalnych, wydawnictw zwartych, literatury o treści harcerskiej, aż po 

roczniki omawianych harcerskich periodyków i przedruków.                                                  

Rolę informującą pełni tekst wstępu. Autorzy wyjaśniają w nim okoliczności 

utworzenia ZHP na wschodzie i wprowadzają w zarys jego działalności , 

począwszy od 1940 roku, aż po jego rozwiązanie w końcu listopada 1948 r.                

Autorzy wyjaśnili, co należy rozumieć pod słowem wschód, to jest określeniem 

terenu, na którym działały jednostki harcerstwa, utworzone przez polską 

młodzież. 

                                                                                                                                      

Powstawały one tam, gdzie stacjonowały oddziały Armii Polskiej na  Wschodzie  

( Irak, Iran, Palestyna) oraz gdzie zorganizowany był pobyt ludności cywilnej, 

wywiezionej wraz z nią w 1942 roku z ZSRR. Pojęcie wschód, jest więc 

zbiorczym, nie całkiem precyzyjnym określeniem rozbudowanej struktury tego 

harcerstwa z ośrodkiem kierowniczym w Palestynie. 

                                                            

Drużyny harcerskie utworzone zostały wśród żołnierzy, a także wśród ludności 

cywilnej przebywającej czasowo w Iranie, Indiach, Libanie, kilku krajach 

afrykańskich, Nowej Zelandii, a nawet Meksyku ( po zakończeniu wojny we 

Włoszech i okupowanej Austrii). 
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ZHP na Wschodzie działał w porozumieniu  z ZHP poza granicami kraju (od 

lutego 1946 roku pod inną nazwą) z siedzibą w Londynie, ale posiadając pełną 

autonomię.   

                                                                                                                                     

Autorzy wymienili kilka opracowań historycznych, wcześniej wydanych, które w 

większym stopniu podejmowały zagadnienia , kompletniej omówione w ich 

książce. Pominęli jednak w swoich badawczych poszukiwaniach kilka ważnych 

publikacji, co należy uznać za istotne potknięcie. 

                                                                 

Chodzi zwłaszcza o dwie następujące książki, obecne w zbiorach krajowych 

bibliotek: L. Taylor „Polskie sieroty z Tengeru. Od Syberii przez Afrykę do 

Kanady 1941 – 1949’’, Poznań 2010 ( ss.302) oraz J. Pietrzak „ Polscy uchodźcy 

na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki , instytucje, 

organizacje’’, Łódź 2012 (ss.573). 

                                                                                                 

Pierwsza z nich pomogła by  autorom omawianej publikacji w sposób bardziej 

precyzyjny przeanalizować  działalność harcerstwa na tle społecznych i 

egzystencjonalnych warunków życia polskich zbiorowości uchodźczych, w 

miejscach ich czasowego usytuowania. 

                                                                                       

Autor drugiej pominiętej pracy, wyróżniającej się zarówno pod względem 

metodologicznym, jak też szczegółowością , zakresem tematycznym i sposobem 

jego analizy i uogólnienia, jeden z rozdziałów poświęcił działalności ZHP na 

Wschodzie, nie pomijając jego wydawnictw. 

                                                                             

Na tle obu pozycji, spełniających kryteria i wymogi publikacji naukowych, 

omawiana książka, nie może być w podobny sposób oceniana. Przede  

wszystkim dlatego, że jej konstrukcja oraz styl narracji, przewaga faktografii nad 

procedurą wyjaśniającą, plasuje ją wśród publikacji amatorskich.                                         

Oczywiście to jej nie dyskwalifikuje, jedynie świadczy, że powinniśmy 

odpowiedzieć na pytanie, czy spełnia ona funkcję informacyjną i 

popularyzatorską. Odpowiedź jest pozytywna, wynika ona z faktu, iż autorzy 

książki bardzo szeroko , w sposób uporządkowany, z dużą znajomością podjętej 

problematyki, zapoznali czytelników z harcerskimi wydawnictwami oraz 

autorami w harcerskich mundurach. 

                                                                                         

Konstrukcja książki, także potwierdza jej głównie popularyzatorskie zadanie. 

Oprócz wstępu, złożyły się na nią dwa rozdziały. Pierwszy z nich posiada osiem 

nie podrozdziałów, lecz części, o zróżnicowanej objętości i szczegółowej 

tematyce. Odbiegając od przyjętych zasad autorzy posiłkowali się w tej części 

książki przedrukiem tekstów innych autorów, bez uzupełnień i komentarzy, nie 

podając także dokładniej opisanych źródeł ich pierwodruku. 
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W tym rozdziale autorzy bardzo dokładnie scharakteryzowali wydawnictwa 

realizowane przez harcerstwo w Kenii, Rodezji Południowej, Rodezji Północnej, 

Tanganice, Ugandzie, Związku Południowej Afryki, Palestynie, Iranie i 

Meksyku. W rozdziale drugim autorzy przedrukowali artykuły znanych działaczy 

i publicystów harcerskich z tamtych lat w osobach Józefa Brzezińskiego, 

Wilhelma Słabego, Ignacego Płonki, Zdzisława Peszkowskiego, Jeremiego 

Śliwińskiego, Henryka Kapiszewskiego, Zygmunta Szadkowskiego, Edwarda 

Wiszniewskiego i Marii Kapiszewskiej: Widać więc  różnice w treści i zasadach 

konstrukcji obu rozdziałów książki. Ten drugi , nie jest typowym rozdziałem  

(dla publikacji naukowej), powinien być  potraktowany przez autorów jako 

aneks.      Dodajmy jednak, iż dobór artykułów jest uzasadniony realizacją celu 

poznawczego, wprowadzają one czytelników w tematykę publicystyki 

harcerskiej tamtych lat. 

                                                                                                                  

W końcowej części książki autorzy umieścili zawsze niezwykle potrzebne w 

wydawnictwach zwartych indeksy nazwisk i nazw geograficznych.                               

Publikacja ta jest rzeczywiście dopełnieniem serii wydawniczej autorów, 

podsumowaniem ich pasji badawczej, wnosi także spory wkład do ogólnej 

wiedzy o działalności wydawniczej polskich zbiorowości uchodźczych w latach 

drugiej wojny światowej. 
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PROF. DR HAB. BERNARD WOLTMANN  

(9.11.1932 – 2.10.2013) 

 

 

Dnia 9 października 2013 r. na gorzowskim cmentarzu komunalnym 

pożegnany został prof. dr hab. Bernard Woltmann, który zmarł po krótkiej i 

ciężkiej chorobie 2 października 2013 r. w Poznaniu. Jego pamięć uczciła 

społeczność Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu podczas 

uroczystego posiedzenia Senatu w dniu 3 grudnia 2013 r. w Zamiejscowym 

Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.  

Prof. B. Woltmann ogółem pracował 58 lat w trzech zakładach 

kształcenia nauczycieli: Liceum pedagogicznym w Szczecinku (1954–1960), 

Studium Nauczycielskim w Kołobrzegu (1960–1971) oraz AWF w Poznaniu 

(1971–2012). Najdłuższy etap życia wiąże się z Zamiejscowym Wydziałem 

Kultury Fizycznej (wcześniej Filią, Instytutem) AWF Poznań w Gorzowie Wlkp.  

Życiowa droga Profesora rozpoczęła się 9 listopada 1932 r. w 

Szamocinie, położonym na pograniczu Pomorza i Wielkopolski, gdzie urodził się 

w rodzinie kupieckiej Matyldy z domu Kowalskiej oraz Franciszka 

Woltmannów. Po ukończeniu w 1946 r. miejscowej szkoły podstawowej 

uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. św. Barbary w Chodzieży (1946–1951) 

oraz do Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie (1950–1951). W latach 1951–1954 

był studentem Wyższej szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

Równolegle zajmował się sportem, początkowo w rodzinnym Szamocinie, a 

następnie uprawił lekkoatletykę w KKS „Lech” Poznań. Po ukończeniu studiów 

z nakazu pracy został nauczycielem w Liceum Pedagogicznym w Szczecinku. 

Następnie wykładał w Studium Nauczycielskim w Kołobrzegu, gdzie w latach 

1968–1971 pełnił funkcję zastępcy dyrektora tej placówki.  

Źródłem osiągnięć naukowych i zawodowych prof. B. Woltmanna była 

aktywna działalność naukowa, prowadzona w okresie czterech i pół dekad. Po 

uzyskaniu doktoratu w macierzystej uczelni w 1970 r. (promotor: prof. Zdzisław 

Grot) osiągnął habilitację w AWF Warszawa w 1981 r., a następnie uzyskał tytuł 

profesorski w 1993 r. Twórczość profesora dotyczyła początkowo kultury 

fizycznej na dawnym pograniczu polsko-niemieckim, a następnie objęła 

tematykę rozwoju wychowania fizycznego i sportu w zachodnio-północnej części 

Polski, na tzw. ziemiach odzyskanych. Profesora interesował także rozwój 

poszczególnych dyscyplin sportowych, zwłaszcza lekkoatletyki, zarówno w 

aspekcie regionalnym, jak również ogólnopolskim. Jednak głównym nurtem 

zainteresowań badawczych była polonijna kultura fizyczna, w zakresie której 

zorganizował i rozwinął badania w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.  
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W okresie pracy nauczycielskiej i akademickiej B. Woltmann 

opublikował łącznie 273 pozycje, w tym 2 monografie autorskie, 3 monografie 

współautorskie, 12 prac zbiorowych pod redakcją, 9 prac zbiorowych pod 

współredakcją, 12 tomów materiałów konferencyjnych w opracowaniu i pod 

redakcją, 4 Kroniki AWF Poznań oraz 218 artykułów naukowych, wśród nich 43 

artykuły obcojęzyczne w wydawnictwach zagranicznych.  

Dużą wagę B. Woltmann przywiązywał do kształcenia i promocji kadry 

naukowej. W latach 1972–2012 regularnie prowadził seminarium doktorskie, z 

którego 21 osób ukończyło doktorat (kolejno: Zbigniew Szafkowski, Robert 

Korban, Leonard Nowak, Edward Janik, Wojciech Jans, Leszek Trybuś, Piotr 

Godlewski, Tomasz Jurek, Janusz Płaczek, Ignacy Krzewiński, Ryszard 

Kulczycki, Grzegorz Cwojdziński, Renata Golanko, Przemysław Pieczyński, 

Renata Urban, Stanisław Zaborniak, Magdalena Krawczyk, Iwona Tabaczek-

Bejster, Iwona Pezdan-Śliż, Marta Przydział, Barbara Grańska). Opiekował się 

habilitantami, spośród których 4 osoby uzyskały habilitację (kolejno: Tomasz 

Jurek, Eligiusz Małolepszy, Stanisław Zaborniak, Jerzy Urniaż). Ponadto 

wykonał 30 recenzji dysertacji doktorskiej, 4 recenzje wydawnicze rozpraw 

habilitacyjnych, 6 recenzji dorobku habilitantów oraz 4 recenzje dorobku 

naukowego w postępowaniu o tytuł profesora. W dydaktycznej działalności 

akademickiej wypromował również ponad pół tysiąca magistrów.  

W 1971 r. związał się na 41 lat z zamiejscowym ośrodkiem AWF Poznań 

w Gorzowie Wlkp., który współtworzył, będąc pierwszym zatrudnionym 

nauczycielem. Pełnił funkcję kierownika Pracowni Teorii i Metodyki WF 

(1.09.1971 – 31.08.1972), Pracowni Historii i Organizacji KF (1.09.1972 – 

31.08.1975), Samodzielnej Pracowni Historii i Organizacji KF (1.09.1975 – 

31.08.1982), Pracowni Badań Polonijnej KF (1.09.1982 – 31.08.1984), 

Samodzielnej Pracowni Badań Polonijnej KF (1.09.1984 – 30.09.1991), Zakładu 

Badań Polonijnej KF (1.10.1991 – 20.12.1992), Zakładu Polonijnej KF 

(21.12.1992 – 30.11.2001), Zakładu Olimpizmu i Polonijnej KF (1.12.2001 – 

31.08.2012). Ponadto kierował Zespołem Pracowni Teorii i Metodyki WF 

(1.11.1971 – 31.08.1971), Katedrą Rekreacji i Organizacji KF (22.12.1992 – 

30.11.2001), Katedrą Historii KF i Olimpizmu (1.12.2001 – 31.08.2003).  

Prof. B. Woltmann wchodził także w skład władz uczelni, pełniąc 

początkowo funkcje: Prodziekana ds. filii (1.09.1971 – 31.08.1982, 1.09.1984 – 

22.11.1984), Prodziekana ds. nauki (1.09.1982 – 31.08.1984), Dziekana 

Zamiejscowego Wydziału WF (23.11.1984 – 31.08.1987), Prorektora ds. 

Zamiejscowego Wydziału WF (1.09.1987 – 30.11.1990), Prorektora ds. 

kształcenia zamiejscowego (1.09.1993 – 31.08.1999), Dyrektora Instytutu WF 

(1.09.1999 – 31.10.2003). 

W działalności akademickiej i naukowej bazował na współpracy z 

licznym gronem polskich i zagranicznych naukowców. W kraju blisko 

współpracował z profesorami: Jerzym Gajem, Andrzejem Gąsiorowskim, 
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Tomaszem Jurkiem, Leonardem Nowakiem, Mirosławem Ponczkiem, Markiem 

Szczerbińskim, Leonardem Szymańskim i Stanisławem Zaborniakiem. Na arenie 

międzynarodowej współpracował z historykami niemieckimi Diethelmem 

Bleckingiem, Hansem-Georgiem Johnem, Hansem Langenfeldem, Karlem-

Heinzem Schodrokiem, Hansem Joahimem Teihlerem, Horstem Ueberhorstem, 

Norbertem Urbainskym, a także z prof. Edmondem Gogolewskim z Francji, 

Kunihiko Karaki z Japonii i Markiem Waicem z Czech.  

Działając na rzecz ruchu naukowego w kraju aktywnie brał udział w 

życiu stowarzyszeń naukowych. Był inicjatorem powołania i jednym ze 

współzałożycieli Gorzowskiego Towarzystwa Naukowego oraz Sekcji Historii 

Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, której w latach 1993–

2003 przewodniczył. Był także prezesem PTNKF – oddziału gorzowskiego tej 

organizacji. Należał także do Polskiej Rady Olimpijskiej oraz Rady 

Porozumiewawczej Badań nad Polonią w Warszawie. Był jednym z najbardziej 

znanych polskich historyków kultury fizycznej za granicą, m. in. dzięki 

uczestnictwu w międzynarodowych towarzystwach naukowych: 

Międzynarodowego Komitetu Historii Sportu i Wychowania Fizycznego 

(ICOSH), Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Wychowania Fizycznego 

i Sportu (ISHPES), Europejskiego Komitetu Historii Sportu oraz innych. Brał 

udział w kilkunastu konferencjach zagranicznych w Bośni – Hercegowinie, 

Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Japonii, 

Niemczech, Norwegii, RPA, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech.  
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