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Od Redakcji
Wyjazdy Polaków z ojczyzny do ró nych krajów na pewien okres lub na sta e
trwaj nieprzerwanie od ko ca XVIII w. do wspó czesno ci.
Polityczn ich genez sprzed 220 laty przyjmujemy ze zrozumieniem, gdy
trudno zachowa oboj tno wobec kl ski powstania ko ciuszkowskiego i trzeciego
rozbioru Polski.
Trudniej zaakceptowa emigracj wspó czesn , ekonomiczn , g ównie m odych
Polaków. Obchodzimy dziesi ciolecie cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej bez
dwóch milionów m odych rodaków, którzy opu cili j po 2004 roku i
prawdopodobnie do niej nie wróc . Emigracja trwa nadal, mimo i korzystne zmiany
w naszym kraju wida w ka dym mie cie i w ka dej wsi.
Proces emigracji jest wi c wpisany w dzieje Polski i ycie Polaków. Nie sposób
znale odpowiedzi czy i kiedy przestanie by polskim problemem.
Redakcja „Przegl du Polsko-Polonijnego” od pierwszego numeru realizuje ide
cznego opisywania losów Polaków yj cych w kraju i na obczy nie, gdy s one
czone z histori Polski od ponad dwóch wieków. Wspó praca z autorami, którzy
podkre laj to za enie metodologiczne owocuje coraz ciekawszymi tekstami.
Redakcja inicjuje sympozja naukowe o tematyce wykazuj cej wspólne
znaczenie wa nych wydarze historycznych dla naszych rodaków niezale nie od
miejsca ich zamieszkania. Stara si publikacjami zwartymi honorowa dokonania
wybitnych Polaków, którym one, jak zw aszcza druga wojna wiatowa, podzieli a
ycie na etap w kraju i uchod stwa poza nim.
Redakcja ceni sobie szczególnie sta wspó prac z instytucjami naukowymi
i stowarzyszeniami polskimi na obczy nie. Uda o si zrealizowa wiele wspólnych
zada wydawniczych i badawczych z Polskim Towarzystwem Naukowym na
Obczy nie w Londynie, kiedy kierowali nim kolejno profesor Edward Szczepanik
i profesor Stanis aw Portalski. Od d szego czasu wspó praca ta jest utrzymywana
za po rednictwem Krzysztofa Rowi skiego, redaktora naczelnego rocznika
naukowego tego stowarzyszenia.
Równie korzystna w sensie wyników organizacyjnych, naukowych
i wydawniczych jest wspó praca z Centralnym Archiwum Polonii w Orchard Lake,
zw aszcza w latach, gdy kierowa nim ksi dz doktor Roman Nir, obecnie zast pca
redaktora naczelnego „Przegl du Polsko-Polonijnego”.
Redakcja oraz liczne grono osób wspó pracuj cych z pó rocznikiem doceniaj
Jego znacz
rol w zabezpieczaniu polskiego dziedzictwa kulturowego w USA
oraz w badaniach dziejów Polski i Polaków. Podwójnym, bie cym, numerem
Redakcja pragnie uhonorowa osob Ksi dza 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 of Abroad in
London, when it was led by Professor Edward Szczepanik and Professor Stanis aw
Portalski. As for now this cooperation has been maintained by Krzysztof Rowi ski,
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 opato, Marek Szczerbi ski
JUBILEUSZ KSI DZA DOKTORA ROMANA NIRA
Wspó twórca koncepcji „Przegl du PolskoPolonijnego”, zast pca redaktora naczelnego, uko czy
w 2014 r. 50.lecie kap stwa, 40.lecie pracy
naukowej, a w styczniu 2015 r. 75.lecie urodzin.
***
Dzi kuj c za wspó prac
oraz gratuluj c
yciowych
osi gni ,
dedykujemy Jubilatowi
niniejszy numer pó rocznika.
***
Przedstawiaj c w zarysie biografi Jubilata, urodzonego 22 stycznia w Praszce,
miejscowo ci po onej nieopodal Cz stochowy, przybli ymy jego dzia alno na
drodze yciowej w Polsce, USA i ponownie w Polsce.
Szko podstawow uko czy w Praszce, szko redni w Gorzowie
skim.
Studia filozoficzno-teologiczne odby w Wy szym Seminarium Duchownym w
Krakowie, w trakcie których przygotowa pierwsze publikacje naukowe,
opublikowane w pó roczniku „Nasza Przesz
”.
wi cenia kap skie otrzyma z r k ks. biskupa Stefana Bare y w dniu 17 maja
1964 r. w Cz stochowie. Skierowany zosta do parafii Mstów, a nast pnie do pracy
duszpasterskiej w Kalei. Po kolejnych dwóch latach uda si na studia historycznobibliotekoznawcze do Warszawy. Kontynuowa tak e prac duszpastersk w
ko cio ach, m.in. w Mi osnej i Wilanowie. Po uko czeniu studiów w Akademii
Teologii Katolickiej zaanga owany zosta do pracy w Bibliotece Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
W zwi zku z tym przeniós si do Lublina, kontynuowa badania z zakresu
historii i organizacji bibliotek ko cielnych. Realizowa tak e wyk ady z zakresu
historii kultury i archiwistyki. Rozpraw doktorsk obroni w 1974 r. Systematycznie
realizowa badania z zakresu archiwistyki wybranych problemów historii Ko cio a
i historii powszechnej, publikowa kolejne rozprawy w renomowanych czasopismach
uczelnianych oraz Instytutu Historii PAN.
Nowy rozdzia w yciu ks. Nira rozpocz si w 1978 r. na skutek obj cia
funkcji archiwisty w Zak adach Naukowych w Orchard Lake. Przebywaj c tam,
ukierunkowa swoje zainteresowania badawcze na problemy polonijne. Obj , obok
innych obowi zków, funkcj
dyrektora Centralnego Archiwum Polonii,
zapocz tkowanego przez ks. Józefa Swastka. Poprzednik zostawi nieuporz dkowane

zbiory, do ich przechowania nie by o te odpowiedniego miejsca. Ksi dz Nir
dostosowa wyznaczone pomieszczenia do wymogów placówki gromadz cej,
opracowuj cej i udost pniaj cej systematycznie uzupe nione zbiory. Centralne
Archiwum Polonii dzi ki jego pracy sta o si profesjonaln placówk naukowobadawcz , ze zbiorów której w nast pnych latach korzystali naukowcy polonijni,
osoby przybywaj ce z Polski, jak te obcokrajowcy.
Gromadzone zbiory ksi dz Nir przyporz dkowa do nast puj cych dzia ów
semantycznych:
1. Archiwum Szkó 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.
kopisy biblioteczne, dysertacje
13. Literatura genealogiczna
14. Ksi gozbiór podr czny
15. Materia y dotycz ce 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 Wi niów Politycznych
22. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Zwi zku Harcerstwa Polskiego
23. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Zwi zku Narodowego Polskiego
24. Zbiory dra Edwarda Ró skiego
25. Zbiory Zwi zku piewaków Polskich w Ameryce
26. Muzeum ks. Józefa D browskiego
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 O wiaty Polonijnej
32. Muzeum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Detroit
33. Archiwum i Muzeum In ynierów Polsko-Ameryka skich
34. Archiwum i Muzeum NSZ Brygady wi tokrzyskiej
35. Archiwum Kongresu Polonii Ameryka skiej na Stan Michigan
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36. Archiwum i Muzeum Junackich Szkó Kadeckich i Szkó M odszych
Ochotniczek w Palestynie.
Ksi dz Nir, niezale nie od absorbuj cych czynno ci administracyjnych
i organizacyjnych, prowadzi badania z zakresu ród oznawstwa. Efektem ich by o
opublikowanie w latach 1981–1988 na amach „Dziennika Polskiego” (Detroit) serii
kilkudziesi ciu artyku ów pod wspólnym tytu em ród a do historii Polonii.
Uzupe niane systematycznie w nast pnych latach, zebrane w ca
, ukazywa y si w
formie zwartej. Kontynuacja publikacji serii róde zosta a wznowiona w nast pcy
detroickiego dziennika, ukazuj cego si tak e w tym mie cie „Tygodniku wiat
Polski”.
W 1981 r. ksi dz Nir wystosowa apel do Polonii, wznawiany w kolejnych
latach, o przekazywanie zbiorów osobistych, rodzinnych, stowarzysze i wszelkich
instytucji polonijnych wieckich i ko cielnych do Centralnego Archiwum Polonii w
Orchard Lake. Apel poskutkowa nadzwyczajnie, nap ywa zacz y masowo
dokumenty od stowarzysze polonijnych, materia y od osób prywatnych, roczniki
prasy i archiwalia redakcji czasopism polonijnych. Zg oszenia zamiaru przekazania
daru ksi dz Nir potwierdza osobi cie. Najcz ciej sam po nie wyje
do ró nych
miejscowo ci USA. Rezultatem tych wypraw by y, obok dokumentów i róde ,
unikalne fotografie i eksponaty muzealne powi kszaj ce specjalistyczne dzia y
zbiorów Centralnego Archiwum Polonii. Przez wszystkie lara pobytu w USA ten
zas ony archiwista i historyk opracowywa i porz dkowa zbiory, sporz dza
inwentarze i katalogi. Pozyskiwa dla potrzeb rozwijaj cej si placówki archiwalnomuzealnej nowe pomieszczenia zapewniaj ce odpowiednie warunki do
przechowywania i udost pniania zbiorów. Na prze omie lat 1987/1988 rozpocz ,
dzi ki pozyskanemu od darczy cy sprz towi, komputeryzacj zbiorów. W 1996 r.
ksi dz Nir zainicjowa wydawanie drukiem katalogów Centralnego Archiwum
Polonii w Orchard Lake. Ich redagowanie wymaga a wr cz benedykty skiej pracy i
staranno ci, wystarczy powiedzie , ka dy z nich liczy po kilkaset stron druku.
Niewiele archiwów ameryka skich czy polskich mog o poszczyci si tak
zaawansowanymi publikacjami katalogowymi. Ksi dz Nir do przej cia na emerytur
wyda cznie sze tomów katalogowych.
Wiele pracy przysparza udost pnianie zbiorów. Ksi dz Nir zna doskonale
zagadnienia skomplikowanych dziejów Polonii w USA oraz w innych krajach,
dlatego kierowanych jest do niego wiele pyta szczegó owych i pró b o kwerend .
Przysy aj je naukowcy, studenci, dziennikarze, ró ne instytucje polonijne i
ameryka skie.
Ze zbiorów przechowywanych w Centralnym Archiwum Polonii,
systematycznie uzupe nianiach, skorzysta o do tej pory wielu historyków,
socjologów, polityków, badaj cych problemy polonijne z instytucji naukowych
polskich i ameryka skich. Ksi dz Nir zawsze serdecznie, udzielaj c wszechstronnej
informacji i pomocy doradczej, przyjmowa m.in. naukowców Uniwersytetu
Jagiello skiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego,
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii
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Teologii Katolickiej w Warszawie oraz innych. Doradza
autorom
przygotowywanych prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Dzi ki
udost pnionym zasobom Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake napisanych
zosta o wiele cennych artyku ów i pozycji zwartych.
Ksi dz Nir, historyk Ko cio a, Polski i Polonii, publikowa swoje prace w
specjalistycznych czasopismach naukowych wydawanych w USA, Kanadzie,
Francji, Wielkiej Brytanii i we W oszech. W Polsce publikacje jego zamieszczone s
m.in. w takich periodykach jak: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” (Lublin),
„Przegl d Polonijny” (Kraków), „Collectanea Theologica” (Warszawa), „Przegl d
Historyczny” (Warszawa), „Roczniki Biblioteczne” (Wroc aw), „Studia
Historyczne” (Kraków), „Zapiski Historyczne” (Toru ). Jego artyku y informacyjne i
popularne zamieszcza o wiele periodyków polonijnych, a zw aszcza: „Czas”
(Winnipeg), „Duszpasterz Polski Zagranic ” (Rzym), „Dziennik Zwi zkowy”
(Chicago), „G os Polski” (Toronto), „Gwiazda Polarna” (Stevens Point), „Naród
Polski” (Chicago), „Narodowiec” (Lens), „Nowy Dziennik” (Nowy Jork), „Stra ”
(Scranton), „Zgoda” (Chicago) i inne. Wspó pracowa z pras polonijn nie tylko
jako autor. Od 1979 r. by redaktorem naczelnym „Biuletynu Centrum Jana Paw a
II”, w latach 1980–1988 wchodzi w sk ad redakcji „Dziennika Polskiego” (Detroit),
w latach 1986–1992 by korespondentem „Gwiazdy Polarnej” (Stevens Point).
Opracowywa has a i biogramy z dziejów Polonii do Encyklopedii Katolickiej
wydawanej przez KUL i Polskiego S ownika Biograficznego wydawanego przez
Instytut Historii PAN w Krakowie.
Bierze aktywny udzia w dzia alno ci stowarzysze naukowych w USA
i Polsce. Wyg asza referaty na forum Polskiego Towarzystwa Genealogicznego
Stanu Michigan. Uczestniczy w sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie
Archiwistów Ameryka skich. Utrzymuje naukowe kontakty z bibliotekami polskimi
w Londynie, Pary u, Rapperswil.
Wyg asza referaty podczas spotka w ramach Sta ej Konferencji Muzeów,
Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzi, które odby y si w Rzymie (1993),
Londynie (1994), Lublinie (1995), Wroc awie (1996), Pary u (1997), Rzymie (1999)
i Krakowie (2004).
Wspomaga przesy aj c publikacje w kraju niedost pne, dublety prasy,
kserokopie róde dla Instytutu Bada nad Poloni i Duszpasterstwem Polonijnym
KUL, Katedrze Historii Najnowszej KUL. Temu pierwszemu przekaza obszern
baz ród ow 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 zwi zane z pracami
magisterskimi.
Jubilat nale y do wielu stowarzysze
naukowych i spo ecznych,
a w szczególno ci do: Towarzystwa Naukowego KUL, Polish American Historical
Association, Society of American Archivists, Immigration History Research Center,
The Ko ciuszko Foundation, Pi sudski Institute of America, Polish Genealogical
Society of Michigan, Polish American Priests Association, Polskiego Towarzystwa
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Naukowego na Obczy nie w Londynie, Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej
w Chicago.
Jako kap an w czy si od pocz tku pobytu w USA do pracy duszpasterskiej
ród Polonii metropolii detroickiej. W latach 1980–1987 pe ni funkcj dyrektora
„Dni Polskich”, tj. spotka organizowanych w ka
pierwsz niedziel miesi ca na
terenie Polonijnych Zak adów Naukowych Seminarium Polskiego w Orchard Lake.
Na program ich sk ada y si nabo stwa, homilie, okoliczno ciowe odczyty,
spotkania z ciekawymi lud mi ze rodowisk polonijnych i przyby ych z Polski.
Nabo stwa w j zyku polskim, odbywane w Seminarium Polskim, celebrowane
przez ksi dza Nira, transmitowa o do rzesz s uchaczy radio polonijne. Przez 22 lata
w ka dy weekend i wi ta wyje
do odleg ej o 35 mil od Orchard Lake parafii w
Wyandotte, gdzie sprawowa kap sk pos ug . Utrzymywa kontakt z
duchowie stwem archidiecezji detroickiej, w czaj c si
w dzia alno
stowarzyszenia polskich kap anów. Ojciec wi ty Jan Pawe II mianowa ksi dza
Nira pra atem. Papiesk nominacj otrzyma z r k abp. Stanis awa Nowaka 13
pa dziernika 2001 r. w Cz stochowie.
Ksi dz Nir powo any zosta na Alumna Honorowego i Ambasadora Polonijnych
Zak adów Naukowych Seminarium Polskiego w Orchard Lake.
Kardyna Józef Glemp delegowa go w lipcu 1998 r. do Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Pa stwowych jako przedstawiciela Episkopatu Polski do spraw polskich
archiwów poza granicami Polski. W 2001 r. powo any zosta w sk ad Rady
Dziedzictwa Archiwalnego, której przewodniczy Ryszard Kaczorowski, by y
prezydent RP na uchod stwie.
Prezydent RP Lech Wa sa odznaczy w 1994 r. ksi dza Nira Krzy em
Kawalerskim Orderu Zas ugi Rzeczypospolitej Polskiej.
Jubilat wspó pracowa od 1997 r. z Rad Porozumiewawcz Bada nad Poloni
z siedzib w Gorzowie Wielkopolskim. Powsta a ona z inicjatywy profesora
Edwarda Szczepanika, premiera ostatniego rz du RP na uchod stwie w Londynie.
Profesor Szczepanik kierowa Rad Porozumiewawcz do 2001 r., z jego inicjatywy
odby o si kilka konferencji naukowych, wydano cztery firmowane przez ni
periodyki naukowe, ustanowiono honorow nagrod „Za osi gni cia w badaniach
polonijnych”. Kapitu a nagrody doceni a znacz cy w tej dziedzinie dorobek ksi dza
Nira i w 2000 r. przyzna a mu j , szczególnie za publikacje z dziejów Polonii,
archiwizowanie i katalogowanie zbiorów Centralnego Archiwum Polonii w Orchard
Lake.
Jubilat systematycznie, aktywnie wspó pracuje z powsta ym w 2003 r.,
w miejsce Rady Porozumiewawczej, Stworzeniem Naukowym „Polska w wiecie”
w Gorzowie Wielkopolskim. Jest wspó autorem jej publikacji oraz organizowanych
przez ni konferencji naukowych.
W 2008 r. ksi dz Roman Nir przeszed na emerytur . Pozosta przez pewien
czas w Orchard Lake, a nast pnie powróci do Cz stochowy, nie zmniejszaj c ani
troch aktywno ci naukowej. Od 20 kwietnia 2010 r. pe ni funkcj sekretarza
naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago.

17

Bibliografia
1. Teczka dokumentów osobistych ks.dr. Romana Nira z Centralnego Archiwum
Polonii w Orchard Lake.
2. Donda M., Kronikarz Polonii (Ks. Roman Nir), „Zwi zkowiec” (Toronto), nr
27, 29 kwietnia 1999.
3. Dusza E., Ks. pra at Roman Nir – archiwista i dziejopis Polonii, „Gwiazda
Poranna” (Stevens Point), nr 5, 28 lutego 2009.
4. Horkey D.E., Jubileusz ksi dza Romana Nira, w: „Archeion” (Warszawa),
2000, t. 101.
5. Judycka A., Judycki Z., Polacy w wiecie, w: „Kwartalnik Biograficzny
Polonii” (Pary ), 1992, . 1.
6. Skrzyniarz R., 35-lecie kap stwa ks. dra Romana Nira Dyrektora
Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, w: „Archiwa, Biblioteki i
Muzea Ko cielne” (Lublin), 1999, t. 72.
7. Who’s Who in Polish America, 1st edition 1996–1991, New York, NY 1966.
Za cznik
WYKAZ PRAC OPUBLIKOWANYCH PRZEZ ROMANA NIRA
W LATACH 1971–2013
1971
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wk ad protestantyzmu do kultury polskiej. (The contribution of Protestantism to the
culture of Poland). Wi . R.14:1971 nr 1, s. 119–122.
Rec.: Studia Theologica Varsaviensia nr 1, 1970. Chrze cijanin w wiecie nr
10:1971, marzec – kwiecie , s. 100–103.
Nieznane ród o do biografii Andrzeja Krzyckiego. (An unknown Source for the
biography of Andrew Krzycki). Przegl d Historyczny. R.62:1971 nr 2, s. 273–279.
Rec.: My l Posoborowa w Polsce. Praca zbiorowa pod red. ks. J. My kowa. ATK
Warszawa 1970, ss. 393. Homo Dei. R.40:1971 nr 3(145), lipiec – wrzesie , s. 234–
236.
Rec.: Tolerancja Religijna, P. Skwarczy ski. Szkice z dziejów reformacji w Europie
rodkowo-wschodniej, Londyn 1967. Chrze cijanin w wiecie. Nr 12:1971, lipiec –
sierpie , s. 95–97.
Bibliografia wyznaniowych czasopism i biuletynów wewn trznych w Polsce. (A
bibliography of denominational periodicals and bulletins Publisher in Poland).
Chrze cijanin w wiecie. Nr 13:1971, wrzesie – pa dziernik, s. 85–93, tab.
Rec.: Studia o Ojcu Maksymilianie Kolbe. Dzie o zbiorowe pod red. o. J. Romana
Bara, ATK, Warszawa 1971, ss. 289. Colloquium Salutis. Wroc awskie Studia
Teologiczne. T.3:1971, s. 285–287.

18

1972
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Rec.: H. Rybus, Prymas Maciej Drzewicki 1503–1513, Warszawa 1968, ss. 260.
Kwartalnik Historyczny. R.79:1972 nr 1, s. 166–168.
Zakony w Polsce od XVI do XVIII wieku. (Religious Orders in Poland from the
16th to the 18th century). Wi . R.15:1972 nr 3, s. 103–110.
Rec.: Wk ad protestantyzmu do kultury polskiej. Praca zbiorowa, Warszawa 1970,
ss. 200. Przegl d Historyczny. R.63:1972 z.1, s. 160–163.
Rec.: K. Bihlmeyer, H. Tuchle, Historia Ko cio a, Staro ytno chrze cija ska,
Warszawa 1971, ss. 448. Homo Dei. R.41:1972 nr 1(147) stycze – marzec, s. 80.
Adwentyzm. (Adventism). Wi . R.15:1972 nr 5, s. 130–134.
Rec.: W. Gastpary, Historia Ko cio a. Okres redniowieczny, Warszawa 1969, ss.
151. Studia Historyczne. R.15:1972 nr 1(56), s. 133–135.
Rec.: J. Alfaro, Teologia post pu ludzkiego, Warszawa 1971, ss. 141. Homo Dei.
R.41:1972 nr 2(148), kwiecie – czerwiec, s. 157–158.
Rec.: Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wroc awiu,
oprac. W. Urban, Warszawa 1970, ss. 320.
ski Kwartalnik Historyczny Sobótka.
R.27:1972 nr 2, s. 354–355.
Bibliografia bie ca 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.
Teologia Koranu. (Theology of the Koran). Wi . R.15:1972 nr 7/8, s. 245–249.
Rec. : Ko ció w Polsce – wieki XVI–XVIII, t.2, Kraków 1970, ss. 1113, pod
reakcj J. K oczowskiego. Nasza Przesz
. T.37:1972 s.243–251.
Rec.: Studia Pelpli skie, T.1, Pelplin 1970, ss. 206. Zapiski Historyczne. R.37:1972
z. 4, s. 171–172.
Komunikat o bie cej 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.
Rec.: P. Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska, Siedlce 1971, ss. 383.
Homo Dei. R.41:1972 z.4, s. 312–313.
Rec.: Studia o Maksymilianie Kolbe, praca zbiorowa pod red. J. Bara, Warszawa
1971, ss. 289. Colloquium Salutis. T.3:1971, s. 285–287.
Rec.: J. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnie nie skich, Warszawa
1971, ss. 185. Czasopismo Prawno-Historyczne. T.24:1972 z.2, s. 238–240.
Studia o Ojcu Maksymilianie. (Studies about Father Maximilian Kolbe).
Cz stochowskie Wiadomo ci 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). Chrze cijanin w wiecie.
Nr 21:1973, s. 73–75.
26. Rec.: J. Wieteska, Katalog pra atów I kanoników prymasowskiej kapitu y owickiej,
Warszawa 1971, ss. 238. Kwartalnik Historyczny. R.80:1973 nr 1, s. 131–132.

19

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 Ko cio a w Polsce przed nowym tysi cleciem
1815–1965, Rzym 1966, ss. 555. Nasza Przesz
. T.38:1972, s. 251–255.
30. Rec.: M. Zahajkiewicz, Msza wi ta w Polsce przed soborem trydenckim w wietle
rodzimych komentarzy, Warszawa 1972, ss. 332. Ruch Biblijny i Liturgiczny.
R.26:1973 nr 1, s. 53–54.
31. Atlas Historii Ko cio ów Chrze cija skich.(An atlas of the histories of Christian
Churches). Studia Historyczne. R.16:1973 z.2, s. 287–299.
32. Nowy Periodyk Teologiczny. Pozna skie Studia Teologiczne, Pozna , 1972, ss.
438. (A New periodical on theology. Theological Studies of Pozna ). Chrze cijanin
w wiecie. Nr 23/3:1973, maj – czerwiec, s. 108–110.
33. Rec.: J. Ochma ski, Biskupstwo wile skie w redniowieczu, Pozna 1972, ss. 118.
Nasza Przesz
. T.39:1973, s. 233–237.
34. Rec.: J. Sziling, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Ko cio a katolickiego,
Pozna 1970, ss. 306. Nasza Przesz
. 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)).
skie
Studia Historyczno-Teologiczne. T.6:1973, s. 367–369.
36. Rec.: W. Szetelnicki, Parafia w. Bonifacego we Wroc awiu w latach 1945–1970,
Roma 1970, ss. 244.
skie 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. Przegl d bibliograficzny. Polska bibliografia za rok 1969. (A Bibliographical
survey. Polish bibliography for 1969). Ateneum Kap skie. R.85:1973 z.2, s. 317.
40. Rec.: A. Gwynn, R.N. Hadcock, Medieval religious houses Ireland, Londyn 1970,
ss. 479. Nasza Przesz
. T.40:1973, s. 251–257.
41. Rec.: L. Grabowski, Ktedra P ocka, jej dzieje I zabytki, P ock 1970, ss. 176.
Miesi cznik Pasterski P ocki. R.58:1973 nr 11, s. 439–441.
42. Kopernikana. Cz stochowskie Wiadomo ci Diecezjalne. R.47:1973 nr 12, s. 284–
287.
43. Rec.: Pozna skie Studia Teologiczne, T.1:1972, ss. 438. Colloquium Salutis.
T.5:1973, s. 267–269.
1974
44. Rec.: Studia Pelpli skie, 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.
ski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R.29:1974 nr 1, s. 113–114.

20

46. Rec.: L. Bie kowski, J. Flaga, Z. Su owski, 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. Przegl d Historyczny. T.65:1974 z.2, s. 397–400.
48. Mi dzynarodowa „Bibliografia Kartografii Ko cielnej”. (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, ukasz Watzenrode ycie i dzia alno polityczna, Wroc aw 1973.
Komunikaty Mazursko-Warmi skie. 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 Przesz
. T.41:1974, s. 245–249.
53. Rec.: R. Lill, Vatikanische Akten zur Geschichte des Deutschen Kulturkampfes.
T.1. Tubungen 1970. Przegl d 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-Warmi skie. 1975 nr 1(127), s. 101–105.
56. Rec.: Protocullum visitationis archidiaconatus Pragensis Annie 1379–1382 per
Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem facta. Ed.I. Hlavecek. Praha 1973.
Przegl d 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.
skie 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 P ockie. Nr 4(83):1975, s.
20–21.
1976
61.

kopisy 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.

21

63. Mi dzynarodowe 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.
kopisy z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Jasnogórskiej w Cz stochowie.
(Manuscripts from the 16th century in the collections of the library at Jasna Góra in
Cz stochowa). 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.
kopisy liturgiczne Biblioteki PP. Benedyktynek w Stani tkach. (Liturgical many
scripts in the library of the Benedictine Sisters in Stani tki.). Cz stochowskie Studia
Teologiczne. T.4:1976, s. 165–184.
69. Biblioteki ko cielne w Polsce. redniowiecze. Encyklopedia Katolicka. T.2:1976,
kol. 506–507.
70. Carranza Bartolome, Bart omiej z Mirandy (1503–1576). Encyklopedia Katolicka.
T.2:1976, kol. 1344–1345.
1977
71. Mi dzynarodowa bibliografia religioznawstwa. (An International bibliography of
religious studies).Collectanea Theologica. 47:1977, Fasc.I, s. 219–224.
72. Rec.: My l filozoficzno-religijna Reformacji XVI wieku. Oprac. Lech Szczucki.
Warszawa 1972, ss. 543. Ateneum Kap skie. R.70:1977, T. 89 z.1, s. 146–148.
73. Rec.: Janusz Tazbir, Dzieje polskiej tolerancji. Warszawa 1973, ss.168. Ateneum
Kap skie. R.70:1977, T.89 z.1, s. 149–153.
74. redniowieczne r kopisy medyczne w Bibliotece Pelpli skiej. (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 ko cielnych w Polsce. Archiwa. (A
directory of Church archives in Poland). Chrze cijanin w wiecie. 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 ko cielnych w Polsce. (A directory of Church libraries in
Poland). Chrze cijanin w wiecie. 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 Kap skie. R.70:1977, T.89 z.3, s. 438–445.
79. Rec.: Ks. Zygmunt Zieli ski, Ko ció katolicki w Wielkim Ksi stwie Pozna skim w
latach 1848–1865, Tow.Nauk. KUL, Lublin 1972, ss. 440. Ateneum Kap skie.
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 Ko cielne. T.34:1977,
s. 175–180.
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81. Informator o muzeach ko cielnych w Polsce. (A directory of Church museums in
Poland). Chrze cijanin w wiecie. R.9:1977, nr 59–60/11–12, s. 191–206.
82. Wspó autor: Bibliografia Historii Ko cio a w Polsce za lata 1944–1970. Zebrane
zespo owo materia y opracowa i u
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 r kopisy 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. Cz stochowskie 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
tysi cleciu Ko cio a. Lublin 1973, KUL ss. 89. Ateneum Kap skie R.71:1978,
T.90 z.2, s. 328–330.
88.
kopisy 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.
kopisy muzyczne w Bibliotece OO. Cystersów w Szczyrzycu. (Manuscripts of
music in the library of the Cistercian Fathers in Szczyrzyc). Archiwa Biblioteki
i Muzea Ko cielne. R. 37:1978, s. 233–248, tab.
90.
kopisy filozoficzne Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie.
(Philosophical manuscripts in the library of the Seminary in Pelplin). Studia
Gda skie. T.3:1978, s. 185–213.
91. Zagraniczne bibliografie teologiczne. Colloquium Salutis. R.10:1978, s. 243–305.
92.
kopi mienne 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 Ko cio a.
T.25:1978, z.4, s. 36–37.
94. Naukowe biblioteki ko cielne w Polsce po roku 1945. Organizacja, zbiory,
dzia alno . Lublin 1974, ss. XLIV, 469, aneks, dokumentacja fotograficzna,mapy.
(Rozprawa doktorska). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. Historia Ko cio a.
T.25:1978 z.4, s. 11–16.
95.
kopisy w Bibliotece Diecezjalnej w Cz stochowie. Cz stochowskie Studia
Teologiczne. T.6:1978, s. 301–312.
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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. Cz stochowskie Studia Teologiczne. T.6:1978, s. 491–496.
97. Kompendium bibliograficzne teologii. Bibliografia bibliografii. Chrze cijanin w
wiecie. 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 Kap skie. R.71:1978,
T.91 z.2(418), s. 348–354.
99. Inkunabu y w Bibliotece OO. Reformatów w Przemy lu. (Incunabula in the libr ary
of the religious order of the Fathers of the reform in Przemy l). Studia Theologica
Varsaviensia. R.16:1978, nr 2, s. 259–268.
100. Katalog Archiwum “Naszej Przesz ci”. (A catalog of the Archives of “Nasza
Przesz
– Our Past). Nasza Przesz
. T.50:1978, s. 157–267.
1979
101. Rec.: Murphy Francis, Shaifer Norman, John Paul II. New Jersey 1979, ss. 156.
Ateneum Kap skie. 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. Przegl d
Polonijny. R.5:1979 z.4, s. 136–138.
103. Centrum Papie a Jana Paw a 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 materia y 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.
106. Stare druki w archiwum Orchard Lake. Sodalis Polonia. R.59:1979 nr 4 kwiecie ,
s. 113–115; Zwi zkowiec. (Cleveland). R.60:1979 nr 6, 22 marca, s. 1–2; Dziennik
Zwi zkowy. 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). owo i Liturgia. (Orchard Lake).
R.10:1979, nr 2(39), kwiecie – czerwiec, s. 5–9.
109. Homilia Niedziela Zmartwychwstania Pa skiego. (15 kwietnia 1979). owo
i Liturgia. R.10:1979 nr 2(39), s. 10–14.
110. Homilia Druga Niedziela po Wielkanocy (22 kwietnia 1979). owo i Liturgia.
R.10:1979 nr 2(39), s. 15–19.
111. Homilia Trzecia Niedziela po Wielkanocy (29 kwietnia 1979). owo i Liturgia.
R.10:1979 nr 2(39), s. 20–23.
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112. Homilia Trzynasta Niedziela Roku. (1 lipca 1979). owo i Liturgia. R.10:1979 nr
3(40), s. 1–4.
113. Inkunabu y w Bibliotece OO. Reformatów w Przemy lu.(Incunabula in the library
of the religious order of the Fathers of the reform in Przemy l). 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 Przesz ci”. 50 volumes of „Naszej Przesz ci – Our Past”.
Dziennik Polski. R.76:1979 nr 151, 2 sierpnia s.3; nr 152, 3–4 sierpnia, s. 3;
Dziennik Zwi zkowy (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 Paw a II w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.76:1979 nr 113, 8–9
czerwca, s. 10.
118. Dokumentacja
bibliograficzna
Polonii
ameryka skiej.
(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 18th 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 Zwi zkowy
(Chicago). R.71:1979, nr 78, 20–21 kwiecie , s. 7.
122. Dzia alno misyjna Ko cio a. (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 Stani tkach.(Treasures in the library of the
Benedictine Sisters in Stani tki). 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 ko cielnych 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. Wrze niowy Dzie Polski. Dziennik Polski. R.76:1979 nr 171, 30 sierpnia, s. 2.
126. Listopadowy Dzie Polski w Orchard Lake (Polish Day in November Orchard
Lake). Dziennik Polski. R.76:1979 nr 214, 31 pa dziernika, 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 pa dziernika, s. 6; nr 200, 11 pa dziernika, s. 2; Dziennik Zwi zkowy.
R.71:1979 nr 78, 20–21 kwietnia, s. 7.
128. Archiwum Orchard Lake zbiera materia y 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;
Jedno Polek (Unity of Polish Women, Cleveland). R.56:1979 nr 5, 13 marca, s. 1;
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129.

130.

131.

132.
133.
134.

135.

136.
137.
138.

139.

140.

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.
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.
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 Zwi zkowy. R.71:1979 nr 53,
16–17 marca, s. 6; Zwi zkowiec. (Cleveland). R.60;1979 nr 6, 22 marca, s. 1, 2;
Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 2040, 23 marca, s. 4.
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.
Prasa etniczna w Michigan. Cenne wydawnictwo notuje prasowy dorobek Polonii.
Dziennik Zwi zkowy. R.71:1979 nr 46, 9–10 marca, s. 7.
Dzia alno Ko cio a w ród ydów. (The activity of the Church among the Jewish
people). Gwiazda Polarna. (Stevens Point, Wisconsin). R.71:1979 no 17, 28
kwietnia, s. 13.
Charytatywna praca Ko cio a w ród ydów 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 Ko cio a w ród ydów w Warszawie w latach okupacji. Dziennik
Zwi zkowy. R.71:1979 nr 73, 13–14 kwietnia, s. 7.
Genealogia czyli szukanie przodków. (Genealogy Or the search for ancestors).
Dziennik Zwi zkowy. R.71:1979 nr 63, 30–31 marca s.7; Dziennik Polski.
R.76:1979 nr 56, 20 marca, s. 4,6; Zwi zkowiec. R.60:1979 nr 20, 25 pa dziernika,
s. 2.
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; Zwi zkowiec. R.60:1979 nr 25, maj, s. 5.
Gaw da o emigracyjnej ksi ce. (A tale a book about emigration). Dziennik
Zwi zkowy. 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.
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.
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 Zwi zkowy. 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.
Kol dy polskie. (Polish Christmas Carols). Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 2236, 29–
30 grudnia, s. 6, 7.
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141. 50 tomów „Naszej Przesz ci”. Dziennik Polski. R.76:1979 nr 151, 2 sierpnia, s. 3;
nr 152, 3–4 sierpnia, s. 3; Dziennik Zwi zkowy. R.71:1979 nr 130, 29–30 czerwca, s.
6.
142. Wrze niowy Dzie 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.
144. Bibliografia Polonii w Detroit. (A bibliography of the Polonia in Detroit). Dziennik
Polski. R.76:1979 nr 248, 19 grudnia, s. 6; Dziennik Zwi zkowy. R.71:1980 nr 5
cz
I, 4–5 stycznia, s. 6.
145. Polskie pie ni 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 Zwi zkowy. 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 Kardyna a Wojty y Jana Paw a II za lata 1949–1978.
Wydawnictwo Centrum Papie a Jana Paw a II. Orchard Lake, Michigan 1979, ss.
21.
147. Bibliografia prac Jana Paw a 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; Sokó Polski. 1979 nr 4, 15 lutego, s. 3.
148. Rozprawa habilitacyjna Jana Paw a II. (Post-doctoral dissertation of John Paul II).
Dziennik Polski. R.76:1979, nr 117, 14 czerwca, s. 3, 5.
149. Znak przeciwstawie – Jana Paw a II rekolekcje watyka skie. (A sign of
contradictions – John Pail II’s Vatican retreat conferences). Dziennik Polski.
R.76:1979 nr 63, 29 marca, s. 3, 6.
150. Papie Jan Pawe II w ród 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 Pawe II – Syn z Polski. (John Paul II – Son of Poland). Sokó Polski 1979 nr
18, 1 pa dziernika, 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; Zwi zkowiec. 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
Zwi zkowy. R.71:1979 nr 58, 23–24 marca, s. 10.
153. Centrum Jana Paw a 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. Materia y 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; Jedno Polek. R.56:1979 nr 5, 13 marca, s. 1.
155. Dzia alno 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.
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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
Zwi zkowy. R.71:1979 nr 117, 15–16 czerwca, s. 7; Weteran. R.60:1979 nr 696,
lipiec, s. 11–12.
157. Statystyka Polonii Ameryka skiej. Nowy Dziennik. R.9:1979 nr 2153, 31 sierpnia, s.
4, 6; Dziennik Polski. R.76:1979 nr 184, 19 wrze nia, s. 3; nr 185, 20 wrze nia, s. 3;
nr 186, 32–22 wrze nia, s. 2; nr 187, 24 wrze nia, s. 2; Dziennik Zwi zkowy.
R.71:1979 nr 178, 7–8 wrze nia, 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; os Polek (Chicago).
R.70:1979 nr 20, 18 pa dziernika, s. 7; Gwiazda Polarna. (Stevens Point,
Wisconsin). R.70:1979 nr 42, s. 7; Sokó Polski (Pittsburgh). 1979 nr 19, 15
pa dziernika, s. 1.
159. owo wst pne. Biuletyn Centrum Jana Paw a II, Orchard Lake, Michigan.
R.1:1979 nr 1, stycze – luty, s. 2.
160. Orchard Lake Schools zak ada Centrum Badawcze Jana Paw a II. Biuletyn Centrum
Jana Paw a II. R.1:1979 nr 1, stycze – luty, s. 2–3.
161. Centrum Papie a Jana Paw a II w Orchard Lake oczekuje funduszów. Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.1:1979 nr 1, stycze – luty, s. 4–5.
162. Detroit Free Press drukuje serie artyku ów o yciu Papie a Jana Paw a II. Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.1:1979 nr 1, stycze – luty, s. 5–6.
163. Encyklica „Redemptor Hominis”. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.1:1979 nr 2,
marzec – kwiecie , s. 4–5.
164. Literatura papieska. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.1:1979 nr 2, marzec –
kwiecie , s. 7; nr 3, maj – czerwiec, s. 7–8.
165. Medale papieskie. (Papal medals). Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.1:1979 nr 4,
lipiec – pa dziernik, s. 4–6.
166. „Papie Jan Pawe II w ród swoich”. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.1:1979 nr
4, lipiec – pa dziernik, s. 6–8.
167. Wybitne osobisto ci o Janie Pawle II. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.1:1979 nr
5, listopad – grudzie , 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 podró y Papie a do Polski. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.1:1979 nr 5,
listopad – grudzie , s. 8.
170. Challoner Richard bp (1691–1781). Encyklopedia Katolicka. T.3:1979, kol. 59.
171. Che chowski 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.
174. Cieciszowski, Cieciszewski Kasper abp (1745–1831). Encyklopedia Katolicka.
T.3:1979, kol. 464.
175. Cio ek 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.
Cz stochowskie Studia Teologiczne. T.7:1979, s. 478–494.
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177. Rec.: Acta Medievalia, t. 1, Lublin 1973. Ateneum Kap skie 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.
Przegl d Polonijny. (Kraków). R.6:1980 z 1(15), s. 137–139.
181. Rec.: Men ska 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 Ameryka skiej. Duszpasterz Polski Zagranic . (Rzym).
R.31:1980 nr 1(134), stycze – marzec, s. 98–105.
183. Dzia alno Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. Duszpasterz Polski
Zagranic . R.31:1980 nr 3(136), s. 405–410.
184. Bibliografia polskiej genealogii. Dziennik Zwi zkowy. R.72:1980 nr 6 9 stycznia, s.
6.
185. Nowa etniczno w Stanach Zjednoczonych. (The New ethnicity in the United
States). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 7, 10 stycznia, s. 5–6
186. Problematyka etniczno ci. (The Question of ethnicity). Dziennik Zwi zkowy.
R.72:1980 nr 270, 18–19 stycznia, s. 6; Dziennik Polski. R.77:1980 nr 9,14 stycznia,
s. 3, 6.
187. Rola
zaków w Polonii Ameryka skiej. (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.
188. Lutowy Dzie 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 etniczno ci. (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.
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194. Bibliografia prac Jana Paw a II. Gwiazda Polarna. R.72–1980 nr 17, 26 kwietnia, s.
7.
195. Definicja etniczno ci w Ameryce Pó nocnej. Dziennik Zwi zkowy. 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 etniczno 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 Zwi zkowy. R.72:1980 nr 275, 25–
26 stycznia, s. 7.
197. Film o podró y Papie a do Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.77:1980 nr
20, 28 stycznia, s. 2.
198. Ameryka ska przesz
etniczna. (The American ethnic past). Dziennik
Zwi zkowy. R.72:1980 nr 285, 8–9 lutego, s. 6.
199. Bibliografia etniczno ci. (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 Kolasi ski (1839–1898). Dziennik
Polski. R.77:1980 nr 160, 18 sierpnia, s. 3, 6.
201. Lutowy Dzie 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 prze omie 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 Dzie 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 Paw a II. (The Archives of the Pope John Paul II Center).
Dziennik Polski. R.77:1980, 1 maja, s. 3, 5.
206. Ks. Rektor Wac aw J. Filipowicz. (Rev. Msgr. Wallace J. Filipowicz, Rector).
Dziennik Polski. R.77:1980, 30 kwietnia, s. 2.
207. Dzia alno Centrum Jana Paw a 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 uroczysto ci 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. pra . 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. Pra . Dr Rektor Micha 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 W adys aw J. Krzy osiak (1896–1953). (Rev.Msgr. W adys aw J.
Krzy osiak), Rector (1896–1953). Dziennik Polski. R.77:1980 nr 111, 9 czerwca,
s. 6.
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213. Ks. Rektor dr Antoni A. K owo (1886–1937). (Rev. Msgr. Dr. Antoni A. K owo,
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 Zwi zkowy. 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 Dzie Polski w Orchard Lake. (Festive Polish Day in Orchard Lake).
Dziennik Polski. R.77:1980, 27 maja, s. 5.
217. Homilia na Uroczysto Trójcy Przenaj wi tszej 1 czerwca 1980. (A homily for the
Feest of the Most Blessed Trinity, June 1, 1980). owo i Liturgia (Orchard Lake,
Michigan). R.11:1980 nr 2(42), kwiecie – czerwiec, s. 22–25.
218. Homilia na Uroczysto Bo ego Cia a 8 czerwca 1980. (A homily for the Feest of
Corpus Christi, June 8, 1980). owo i Liturgia. R.11:1980 nr 2(42), kwiecie –
czerwiec, s. 26–30.
219. Homilia na 11 Niedziel zwyk 15 czerwca 1980. (A homily for the 11th Sunday of
the Year, June 15, 1980). owo i Liturgia. R.11:1980 nr 2 (42), kwiecie –
czerwiec, s. 31–33.
220. Historia Polonii Ameryka skiej 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 Paw a II. (Humanism of John Paul II). Biuletyn Centrum Jana
Paw a 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 ameryka skich. Dziennik Polski. R.77:1980 nr
129, 3 lipca, s. 4: nr 131, 8 lipca, s. 6; Dziennik Zwi zkowy. R.72:1980 nr125, 27–28
czerwca, s. 6; Naród Polski. R.94:1980 nr 16, 21 sierpnia, s. 12; nr 17, 4 wrze nia,
s. 10; Nowy Dziennik. R.10:1980 nr 2379, 23 lipca, s. 9.
223. Bibliografia etniczno ci. Dziennik Polski. R.77:1980 nr 145, 28 lipca, s. 6.
224. Lipcowy Dzie 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 wrze nia, s. 11, 12.
226. Wrze niowy Dzie Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.77:1980 29–30
sierpnia, s. 7.
227. Sylwetki Polskiego Seminarium ks. prof. dr Mieczys aw C. Barabasz. Dziennik
Polski. R.77:1980 25–26 lipca, s. 2, 9.
228. Ks. Dominik Hipolit Kolasi ski. 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-Ameryka ska. Dziennik Polski. R.77:1980 nr 178, 11
wrze nia, s. 6.
231. ród a do historii migracji i etniczno ci w Stanie Michigan. Dziennik Polski.
R.77:1980 nr 206, 22 pa dziernika, s. 2, 5.
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232. Dzia alno Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. Archiwa, Biblioteki i
Muzea Ko cielne. T.40:1980, s. 122–126.
233. Katalog r kopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach. Archiwa,
Biblioteki i Muzea Ko cielne. T.40:1980, s. 331–400; T.41:1980, s. 91–126,
nadbitka, s. 107.
234. Informator o archiwach, bibliotekach i muzeach etnicznych w Stanach
Zjednoczonych. Collectanea Theologica. R.50:1980, fasc.II, s. 193–200.
235. kopisy kaznodziejskie w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie. W:
Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki. T.2:1980, Warszawa, s. 290–322.
236. Listopadowy Dzie Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.77:1980 29
pa dziernika, s. 6.
237. Centrum Jana Paw a II w Orchard Lake. Pierwszy rok dzia alno ci 1978–1979.
Duszpasterz Polski Zagranic . R.31:1980 nr 4(137), pa dziernik – listopad, s. 600–
614; Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.2:1980 nr 1, stycze – luty, s. 2–7.
238. Archiwum, Biblioteka i Muzeum Centrum Jana Paw a II w Orchard Lake. Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.2:1980 nr 2, marzec – kwiecie , s. 2–6.
239. Humanizm Jana Paw a II. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.2:1980 no 3, maj –
czerwiec, s. 2–4.
240. Dokumentacja „Nowy Dziennik” Nowy Jork od pa dziernika 1978 roku. Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.2:1980 no 3, maj – czerwiec, s. 7–8; no 4, lipiec –
pa dziernik, s. 7–8; no 5, listopad – grudzie , s. 7–8.
241. Spotkanie z Janem Paw em II.(Castel Gandolfo 11 IX. 1980). Biuletyn Centrum
Jana Paw a II. R.2:1980 no 4, lipiec – pa dziernik, s. 2–3; Dziennik Polski.
R.77:1980 nr 234, 17 grudnia, s. 6.
242. Druga rocznica Pontyfikatu Papie a Jana Paw a II. Biuletyn Centrum Jana Paw a II.
R.2:1980 no 5, listopad – grudzie , s. 2–3.
243. Noworoczny Dzie Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.77:1980 nr 253, 31
grudnia, s. 3.
1981
244. Dzia alno Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. (Prace wykonane od 1
czerwca 1979 do 31 maja 1981 roku). Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne.
T.43:1981, s. 230–240.
245. Spotkanie z Janem Paw em 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.
248. Lutowy Dzie Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.78:1981 nr 17, 27
stycznia, s. 2.
249. Kaziukowy Dzie Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.78:1981, nr 37, 24
lutego.
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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 Seminarium.
Naród Polski. R.95:1981 no 3, 5 lutego, s. 12; nr 4, 19 lutego, s. 11; nr 5, 5 marca,
s. 11.
252. Instytucja wielkiego znaczenia. Centralne Archiwum Polonii Ameryka skiej
w Orchard Lake. Dziennik Zwi zkowy. R.74:1981 nr 50, 13–14 marca, s. 6.
253. Archiwum w Orchard Lake prosi o ród a historyczne. Dziennik Zwi zkowy.
R.74:1981 nr 56, 23 marca, s. 3.
254. Archiwum w Orchard Lake prosi o nadsy anie dokumentów historycznych. Nowy
Dziennik. R.11:1981 nr 2551, 25 marca, s. 5.
255. Ratujmy polonijne zbiory – Apel Archiwum w Orchard Lake. Orchard Lake Good
News. No 23, April 1981, s. 16.
256. ród a do historii migracji I etniczno ci w Stanie Michigan. Duszpasterz Polski
Zagranic . R.32:1981 nr 1(138), stycze – marzec, s. 96–106.
257. ród a do historii parafii polskich w Archiwum w Orchard Lake. Dziennik Polski.
R.78:1981 nr 32, 17 lutego, s. 3; nr 37, 24 lutego, s. 3.
258. Sejm Wychod stwa Polskiego w 1918 roku. Naród Polski. R.95:1981 nr 2, 22
stycznia, s. 12; nr 3, 5 lutego, s. 11; Dziennik Polski. R.78:1981 nr 14, 22 stycznia,
s. 6; Dziennik Zwi zkowy. R.74:1981 nr 11, 16–17 stycznia, s. 6.
259. Wielkopostny Dzie Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.78:1981 nr 61, 30
marca, s. 2.
260. Homilia Niedziela Palmowa. (12 kwiecie 1981). owo i Liturgia. R.12:1981 nr
2(43), s. 5–8.
261. Homilia na uroczysto Zmartwychwstania Pa skiego. (19 kwiecie 1981. owo i
Liturgia. R.12:1981 nr 2(43), s. 9–12.
262. Homilia II Niedziela Paschalna. (26 kwiecie 1981). owo i Liturgia. R.12:1981 nr
2(43), s. 13–16.
263. ród a do historii Polonii. (Sources for the history of Polonia). Dziennik Polski.
R.78:1981 nr 66, 6 kwietnia, s. 3; Naród Polski. R.95:1981, nr 8, 23 kwietnia, s. 2.
264. ród a do historii Polonii. Cz
II. (Sources for the history of Polonia, Part II.
Dziennik Polski. R.78:1981 nr 68, 8 kwietnia, s. 6.
265. Szkolnictwo polonijne w 1930 roku. (The school system of Polonia in 1930).
Dziennik Polski. R.78:1981 nr 71, 13 kwietnia, s. 6.
266. Statystyka polonijna. (Statistics of the Polonia). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 73,
15 kwietnia, s. 6.
267. Polonia w Buffalo – materia y ks. Franciszka Bolka. (Polonia in Buffalo – Reverend
Francis Bolek’s materials). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 76, 20 kwietnia, s. 6.
268. Polonia w Buffalo w roku 1873. (Polonia in Buffalo in 1873). Dziennik Polski.
R.78:1981 nr 78, 22 kwietnia, s. 6.
269. Alfabetyczny spis Polaków w roku 1873 w Buffalo. (Alphabetical list of the Poles
in Buffalo in 1873). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 81, 27 kwietnia, s. 6.
270. Spis lubów i pogrzebów polskich w Buffalo do 1873 roku.(A list of weddings and
funerals in Buffalo to 1873). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 83, 29 kwietnia, s. 6.
271. Spis chrztów polskich w Buffalo do roku 1873. (A list of Polish baptisms in Buffalo
to 1873). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 86, 4 maja, s. 6.
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272. Bibliografia bibliografii Polonii Ameryka skiej. (A bibliography of bibliographies
of the American Polonia). Dziennik Polski. 78:1981, nr 88, 6 maja, s. 6.
273. ród a do historii Polonii. Archiwum Polonii w Orchard Lake prosi o nadsy anie
róde historycznych. Naród Polski. R.95:1981 nr 10, 7 maja, s. 8.
274. Dokumentacja
bibliograficzna
Polonii
ameryka skiej.
(Bibliographical
documentation of the American Polonia). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 91, 16
maja, s. 6.
275. Bibliografia polonijnej historii i kultury.(A bibliography of the cultural history of
the Polonia). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 93, 13 maja, s. 6.
276. Tematyka naukowa bada dziejów Polonii Ameryka skiej. Dziennik Polski.
R.78:1981 nr 96, 18 maja, s. 6.
277. Problematyka polskich szkó parafialnych. (The Question of Polish parochial
schools). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 99, 21 maja, s. 6.
278. Sprawa równouprawnienia duchowie stwa polskiego w Ameryce. (The case of
equal rights for the Polish clergy in America). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 101,
26 maja, s. 6.
279. List W adys awa Reymonta do Papie a. (A letter from Ladislaus Reymont to the
Holy Father). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 103, 28 maja, s. 6.
280. Pionier Polonii Detroickiej ks. Dominik Hipolit Kolasi ski (1838–1998).
Duszpasterz Polski Zagranic . R.32:1981 nr 2(139), kwiecie – czerwiec, s. 256–
259.
281. List Kardyna a Mundeleina do Delegata Apostolskiego z 1919 roku. (A letter from
Cardinal Mundelein to the Papal Delegate in 1919). Dziennik Polski. R.78:1981 nr
105, 1 czerwiec, s. 6.
282. Rola Ko ciola Rzymsko-Katolickiego w amerykanizacji polskiego imigranta. (The
role of the Roman Catholic Church in the Americanization of the Polish immigrant).
Dziennik Polski. R.78:1981 nr 107, 3 czerwca, s. 6.
283. Prymasowski Dzie Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.78:1981, 3 czerwca,
s. 6.
284. Rola polskiej parafii w yciu polskiego imigranta. (The role of the Polish parish in
the life of the Polish immigrant). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 110, 8 czerwca, s. 6.
285. Polska szko a i Ko ció czynnikiem adaptacyjnym polskiego imigranta. (The Polish
school and Church – a factor in adoptation for the Polish immigrant). Dziennik
Polski. R.78:1981 nr 112, 10 czerwca, s. 6.
286. Polonica w bibliotekach miasta Ottawa. (Polish historical writings in the library in
the city of Ottawa). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 115, 15 czerwca, s. 6.
287. Bibliografia druków polskich we W oszech. (A bibliography of Polish publications
in Italy). Dziennik Polski. R.78:1978 nr 117, 17 czerwca, s. 6.
288. Pierwszy biskup polonijny ks. Pawe P. Rhode. (The first Bishop of the Polonia,
Reverend Paul P. Rhode). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 120, 22 czerwca, s. 6.
289. Prasa Polonii Ameryka skiej. (Periodicals of the American Polonia). Dziennik
Polski. R.78:1981 nr 122, 24 czerwca, s. 6.
290. ycie Polonii Ameryka skiej w wietle prasy polonijnej. (The life of the America
Polonia in the light of the American Polish press). Dziennik Polski. R.78:1981 nr
125, 29 czerwca, s. 6.
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291. Udzia Polonii w 1-szej wojnie wiatowej. (The participation of the Polonia in
World War I). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 127, 1 lipca, s. 6.
292. Udzia wojsk polonijnych w I wojnie wiatowej. (The participation of the armies of
the Polonia in World War I). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 129, 6 lipca, s. 6.
293. By y sekretarz Kardyna a Wyszy skiego nowym Prymasem Polskim. (Cardinal
Wyszynski’s former secretary – the New Primate of Poland). Dziennik Polski.
R.78:1981 nr 131, 8 lipca, s. 1, 6.
294. Statystyka Polonii wed ug F. Niklewica. (Statistics of the Polonia accordin to F.
Niklewicz). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 132, 9 lipca, s. 6.
295. Centralne Archiwum Polonii Ameryka skiej w Orchard Lake. Dzieje Archiwum.
Nowy Dziennik. R.10:1981 nr 2625, 9 lipca, s. 2, 3.
296. Adresy gratulacyjne ród em do historii Polonii. (Congratulatory addresses – a
Source for the history of Polonia). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 134, 13 lipca, s. 6.
297. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Polonijnych w Ameryce w 1939 roku.
(The Association of Polish-American Journalists and Publishers in 1939). Dziennik
Polski. R.78:1981 nr 136, 15 lipca, s. 6.
298. yciorysy wybitnych detroiczan polskiego pochodzenia: materia y bibliograficzne.
(Biographies of prominent Detroiters of Polish exctraction: bibliographical
materials). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 139, 20 lipca, s. 6.
299. Historia Polonii Detroickiej. (Materia y bibliograficzne). (History of the Polonia in
Detroit). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 141, 22 lipca, s. 6.
300. Prymas Polski Arcybiskup Józef Glemp. Gwiazda Polarna. R.73:1981 nr 30, 25
lipca, s. 7; Zgoda. R.77:1981, 1 sierpnia, s. 12; Naród Polski. R.95:1981 nr 14, 23
lipca, s. 12; Weteran. R.62:1981 nr 720, lipiec, s. 10–11; Polonia Reporter, 1981,
lipiec, s. 4.
301. Wykaz polonijnych parafii. (A list of Polish parishes). Dziennik Polski. R.78:1981
nr 146, 29 lipca, s. 6.
302. Wykaz s dziów polonijnych w Ameryce w 1950 roku. (A list of Polish judges in
America in 1950). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 146, 29 lipca, s. 6.
303. Polonica wydane w latach 1939–1941. (Polish historical writings in 1939–1941).
Dziennik Polski. R.78:1981 nr 149, 3 sierpnia, s. 6.
304. Katolickie duszpasterstwo polskie w Palestynie. (Polish Catholic pastoral care in
Palestine). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 151, 6 sierpnia, s. 6.
305. Dzia alno duszpasterstwa polonijnego w Palestynie w 1942–1946. (The pastoral
activity of Polish-American Clergy in Palestine from 1942 to 1946). Dziennik
Polski. R.78:1981 nr 153, 10 sierpnia, s. 6.
306. Polonia w Palestynie – materia y ród owe. (Polonia in Palestine – source
materials). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 155, 12 sierpnia, s. 6.
307. Ks. Pra at Tomasz Reginek a biskup polowy Józef Gawlina. (Rev. Msgr. Thomas
Reginek and the Bishop of the Armed Forces Joseph Gawlina). Dziennik Polski.
R.1978 nr 158, 17 sierpnia, s. 6.
308. Konsul R.P. Aleksy Wdzieko ski w Jerozolimie. (Aleksy Wdzieko ski 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. Dzia alno kulturalnowiatowa. (Polonia in the Near East in 1944–1946. Educational and cultural
activity). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 164, 24 sierpnia, s. 6.
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310. Instytut Marianum w Jerozolimie – materia y ród owe. (Marianum Institute in
Jerusalem – source materials). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 166, 26 sierpnia, s. 6.
311. Kalendarium Instytutu Marianum od 1 wrze nia 1939 do 11 lutego 1945 r. (The
calendar of Events of the Marianum Institute from September 1, 1939 to February
11,1945). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 169, 31 sierpnia, s. 6.
312. Instytut Pracy Spo ecznej w Jerozolimie Marianum. Dzia alno w latach 1939–
1946.(Marianum Institute of Social Work in Jerusalem. Activity from 1939 to
1946). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 171, 2 wrze nia, s. 6.
313. Dzia alno Rady Polonii Ameryka skiej w 1941–1942. (The activity of the Polish
American Council in 1941–1942). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 175, 9 wrze nia,
s. 6.
314. Pomoc Rady Polonii Ameryka skiej dla uchod ców w Rosji i Stanów
Zjednoczonych w latach 1941–1942.(The relief activities of the Polish American
Council for the immigrants in Russia and the United States of America in 1941–
1942). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 178, 14 wrze nia, s. 6.
315. Imprezy i publikacje Rady Polonii Ameryka skiej w latach 1941–1942.
(Presentations and publications of the Polish American Council in 1941–1942).
Dziennik Polski. R.78:1981 nr 180, 16 wrze nia, s. 6.
316. Dzia alno Polskiego Seminarium w Pary u w latach 1948–1949. (The activity of
the Polish Seminary in Paris in 1948–1949). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 183, 21
wrze nia, s. 6.
317. Polskie Seminarium Duchowne w Pary u w 1950 roku. (The Polish Seminary in
Paris in 1950). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 185, 23 wrze nia, s. 6.
318. Pa dziernikowy Dzie Polski w Orchard Lake. Dziennik Polski. R.78:1981 nr 188,
2–3 pa dziernika, s. 11.
319. Dzia alno
Wikariusza Generalnego dla Polaków w Niemczech ks. pra ata
Edwarda Lubowieckiego. (The activity of Reverend Msgr. Edward Lubowiecki
Vicar General, for Poles in Germany). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 188, 2–3
pa dziernika, s. 5.
320. Duszpasterstwo dla Polaków w Wielkiej Brytanii. (Pastoral care of Poles in Great
Britain). Dziennik Polski.R.78:1981 nr 190, 16–17 pa dziernika, s. 8.
321. Wiadomo ci Polskiej Misji Katolickiej w Londynie 2.IX.1939 – 31.VIII.1940.
(Information about the Polish Catholic Mission in London 1.IX.1939 –
31.VIII.1940). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 191, 23–24 pa dziernika, s. 3.
322. Polska Misja Katolicka w Szkocji – materia y ród owe.(The Polish Catholic
Mission in Scotland – source materials). Dziennik Polski. R.1978:1981 nr 192, 30–
31 pa dziernika, s. 6, 12.
323. Kalendarz Narodowy na rok 1916 Scranton, Pensylwania. (National Almanac for
1916 – Scranton,PA). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 193, 6–7 listopada, s. 8.
324. Polskie Szko y Dokszta caj ce – dokumentacja. (Polish Supplementary Schools –
documentation). Dziennik Polski. R.78:1981 nr 194, 13–14 listopada, s. 8, 11.
325. Szkolnictwo dokszta caj ce 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. Jasi ski 1904–1981. (Researcher of the Polonia,
Rev. Prof. Valery J. Jasi ski 1904–1981). Dziennik Polski, R.78:1981 nr 196, 27–28
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327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.

340.
341.
342.

listopada, s. 8; nr 197, 4–5 grudnia, s. 8; Naród Polski. R.95:1981 nr 23, 10 grudnia,
s. 18; R.96:1982 nr 1, 7 stycznia, s. 11.
Instruktor o wiatowy Henryk Konopnicki a szkolnictwo polskie w Ameryce.
Instructor of Education H. Konopnicki and Polish education). Dziennik Polski.
R.78:1981 nr 198, 11–12 grudnia, s. 8.
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.
Styczniowy Dzie Polski w Orchard Lake. (January Polish Day in Orchard Lake).
Dziennik Polski. R.78:1981 nr 201, 1–2 stycznia, s. 2.
Historia Centralnego Archiwum Polonii Ameryka skiej w Orchard Lake.
Duszpasterz Polski Zagranic . R.32:1981 nr3(140), lipiec–wrzesie , s. 410–421.
Polonica a archiwach i bibliotekach ameryka skich. Collectanea Theologica.
R.51:1981, fasc. III, s. 197–200.
ród a w Archiwum w Orchard Lake do historii polskich parafii w USA.
Collectanea Theologica. R.51:1981, fasc. IV, s. 181–198.
Stanowisko biskupa Andrzeja Krzyckiego wobec luteranizmu. Studia P ockie.
R.9:1981, s. 73–85.
Plagens
Józef
Kazimierz
(1880–1943)
biskup.
Polski
S ownik
Biograficzny.R.26:1981 z.4(111), s. 636–637.
Ojczyzna Jana Paw a II. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.3:1981 nr 1, stycze –
luty, s. 2–3.
Centrum Jana Paw a II w Orchard Lake. Ateneum Kap skie. R.97:1981 z. 3,
s. 527–528.
Orchard Lake Archives. Orchard Lake Good News. October 1981, Number 24, s. 4.
Polish Days. Orchard Lake Good News. October 1981, Number 24, s. 5.
Rec.: Jarold K. Zeman, The Hussite and the Reformation in Bohemia, Moravia and
Slovakia (1350–1650). A Bibliographical Study Guide. Published under the
Auspices of Center for Reformation Research by Michigan Slavic Publications, Ann
Arbor 1977, ss. XXXV, 390. Studia Historyczne. R.24:1981 z. 2(93), s. 337–341.
Rec.: Bollier John A. The literature of theology: A guide for students and pastors.
Philadelphia 1979. Studia Theologica Varsaviensia. R.19:1981 nr 1, s. 297–301.
Rec.: Alich Salih A. International bibliography of the history of religions:
Bibliographie international de l’historie des reliogions. Leiden 1979. Studia
Theologica Varsaviensia. R.19:1981 nr 1, s. 301–303.
Rec.: Kuznicki Ellen Maria, Selected bibliography of sources: The Polish-American
community in the Greater Buffalo. New York 1977. Studia Theologica
Varsaviensia. R.19:1981 nr 1, s. 303–305.
1982

343. ród a do historii Polonii. Sources for the History of Polish-Americans. Orchard
Lake, Michigan 1982. Wydawnictwo Centralnego Archiwum Polonii
Ameryka skiej w Orchard Lake, ss. 344, ilustr.
344. Rec.: Daniel, s. Buczek, Polish Review. R.28:1983 nr 3, s. 105–106; Józef Swastek,
Nowa ksi ka o dziejach Polonii, Nowe ycie. R.1:1983 nr 13, s. 14; Krajowa
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345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.

Agencja Informacyjna. (Warszawa). Nr.6(1160), 7–13 lutego 1983, s. 14; Krzysztof
Groniowski, Kwartalnik Historyczny. R.91:1984 nr 2, s. 377–380; M.B. Biskupski.
Polish American Studies. R.41:1984 nr 2, s. 86–87; Swastek Józef, Colloquium
Salutis. T.16:1985, s. 355–360; Tadeusz Radzik, Przegl d Polonijny. R.11:1985, z.
4, s. 132–134; Menceslaus J. Madaj, The Catholic Historical Review, 1985, s. 135–
136; Chojnacki Wojciech. Studia Historyczne. R.31:1988 z.3, s. 493–499;
Szyd owska-Ceglowa Barbara. zyk Polski. R.71:1991 z.1, s. 53–58.
Fundacja Szkolna i Naukowa im. Józefa Pi sudskiego w Ameryce. (The Joseph
Pi sudski Institutional and Educational Foundation in America. Dziennik Polski.
R.79:1982 nr 2, 8–9 stycznia, s. 8.
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.
Lutowy Dzie Polski w Orchard Lake. (A Polish Day in February in Orchard Lake).
Dziennik Polski. R.79:1982 nr 6, 5–6 lutego, s. 2.
Z prac Komendy Zwi zku 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.
Organizacja, dzia alno , statystyka Zwi zku 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.
Zwi zek 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.
Dzia alno Instytutu Marianum w Jerozolimie w latach 1939–1948. Duszpasterz
Polski Zagranic . R.33:1982 nr 1(142), stycze – marzec, s. 91–113.
Ks. prof. Antoni Maksimik (1884–1961). Nowy Dziennik. R.11:1982, nr 2790,
1 marca, s. 4.
Wielkopostny Dzie Polski w Orchard Lake. (Lenten Polish Day in Orchard Lake).
Dziennik Polski. R.79:1982 nr 10, 5–6 marca, s. 5.
Zwi zek 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.
Program prac Zwi zku 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.
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.
Dzia alno 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.
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.
Kwietniowy Dzie 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. Uchwa y 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. Kó ko 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 wietle opisu ks. Wac awa 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 Kardyna a Hlonda do biskupa, s. Wo nickiego z 1948 r. (A letter from Cardinal
Hlond to Bishop, s. Wo nicki). 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 Ameryka skiej ks. prof. Józefa Swastka
(1913–1977). Duszpasterz Polski Zagranic . R.33:1982 nr 2(143), kwiecie –
czerwiec, s. 238–248.
369. Kardyna Stefan Wyszy ski a Polonia w wietle korespondencji. (Cardinal Stefan
Wyszy ski and the Polonia in the light of his correspondence). Dziennik Polski.
R.79:1982 nr 23, 4–5 czerwca, s. 9.
370. Czerwcowy Dzie 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 Zwi zku 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. Pocz tki historii Biblioteki Zwi zku 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 Zwi zku 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. Zwi zek Studentów Polskich w Strefie Ameryka skiej. (The Union of Polish
Students in America Zone in Germany). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 27, 2–3
lipca, s. 11.
375. Archiwum w Orchard Lake apeluje o nadsy anie róde historycznych. Nowy
Dziennik, R.11:1982 nr 2878, s. 4.
376. Student Polski na Obczy nie. (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.
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378. Pocz tki 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 Szkó w Orchard Lake. Nowy Dziennik. R.11:1982
nr 2895, 30 lipca, s. 4.
380. Sejm Stowarzyszenia Alumnów Szkó 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 Szkó 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. ycie uchod stwa polskiego w Niemczech. (The life of Polish Refugees in
Germany). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 32, 13–14 sierpnia, s. 9.
384. ycie spo eczno-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 ko cielnych.
Duszpasterz Polski Zagranic . R.33:1982 nr 3(144), lipiec – wrzesie , s. 415–428.
387. Polsko-Ameryka skie 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 wrze nia, 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 wrze nia, 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 wrze nia, s. 9.
390. Pomoc Polsce przez Rad Polonii Ameryka sk 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 wrze nia, s. 8.
391. Prezes Rady Polonii Ameryka skiej 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
pa dziernika, s. 8.
392. Pa dziernikowy Dzie Polski w Orchard Lake. October Polish Day in Orchard
Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 39, 1–2 pa dziernika, s. 11.
393. Polonistyka na Uniwersytecie Fordham. (Polish Studies at Fordham University).
Dziennik Polski. R.79:1982 nr 41, 15–16 pa dziernika, s. 8.
394. Fundacja im. Ignacego J. Paderewskiego. (The Ignace J. Paderewski Foundation).
Dziennik Polski. R.79:1982 nr 42, 22–23 pa dziernika, s. 11.
395. “Matka Wysiedle sów” – Klara Stefa ska. (Mother of the Displaced” – Clara
Stefa ska). DziennikPolski. R.79:1982 nr 43, 29–30 pa dziernika, s. 15; nr 44, 5–6
listopada, s. 11.
396. Listopadowy Dzie Polski w Orchard Lake. (November Polish Day in Orchard
Lake). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 44, 5–6 listopada, s. 3.
397. ród a do historii Polonii. Nowy Dziennik. R.11:1982 nr2968, 11 listopada, s. 13,
Przegl d Polski; Naród Polski. R.96:1982 Nr 23, 9 grudnia, s. 16.
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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 Zak adów Naukowych w Orchard Lake. Naród
Polski. R.96:1982 nr 21, 18 listopada, s. 10.
400. Samodzielne Ko o 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 Zwi zkowego. (A contribution to the history of
Alliance College). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 47, 26–27 listopada, s. 11.
402. w. Miko aj i grudniowy Dzie 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 Ma ka do Artura Ocetkiewicza. (Letters of Dr. Anthony Ma ek
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.
406. Artur Waldo – teatr – Mieczys aw Haiman. (Arthur Waldo – theatre – Mieczys aw
Haiman). Dziennik Polski. R.79:1982 nr 52, 3grudnia – 1 stycznia 1983, s. 9.
407. Styczniowy Dzie 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 Ameryka skiej
w Orchard Lake. Kalendarz Zwi zkowy. PNA Almanac 1982, s. 72.
409. ród a do historii Polonii. Archiwum Polonii w Orchard Lake prosi o nadsy anie
róde historycznych. Przegl d Zachodni. (Londyn). R.33:1982 nr 1–3(348–350),
stycze – 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 Paw a II. R.4:1982
nr 4, lipiec – pa dziernik, s. 7–8.
412. Dokumentacja kanonizacji Ojca Maksymiliana Kolbe w prasie polonijnej. Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.4:1982 nr 5, listopad – grudzie , 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.

ród a do Historii Polonii”. Wa ne dla bada nad Poloni 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 redakcj Dr in . Antoniego G adysza) R.15(35):1983, s. 69–
72.
416. Prymas Polski Arcybiskup Gnie nie sko-Warszawski Józef Glemp. Kalendarz
Polski na rok 1983. R.15(35), s. 77–80.
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417. Historia Polonii Ameryka skiej 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. Mieczys aw Haiman w relacji Artura Waldo. (Mieczys aw 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.
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 Wydzia Narodowy. (Aid to Poland through the Polish
Committee). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 4, 28–29 stycznia, s. 11.
423. Lutowy Dzie Polski i instalacja Stowarzyszenia Pa 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. Wydzia 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 Dzie Polski. (March Polish Day). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 9, 4–5
marca, s. 12.
431. Towarzystwo piewu Moniuszko w Buffalo. (Moniuszko Polish Singers Alliance in
Buffalo). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 10, 11–12 marca, s. 11.
432. Trzeci Sejm Wychod stwa 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 Wychod stwa 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. Dzia alno Rady Polonii Ameryka skiej w 1940 roku. (The activity of the Polish
American Council in 1940). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 13, 1–2 kwietnia, s. 7A.
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.
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437. Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich na Uchod stwie. (Association of
Polish Students and Graduates Abroad). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 16, 22–23
kwietnia, s. 11.
438. Dzia alno 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 nierze 2 Korpusu. (Students-soldiers of the 2nd Corps). Dziennik Polski.
R.80:1983 nr 18, 6–7 maja, s. 11.
440. rodki polskiej m odzie y akademickiej za granic 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 ród owe pu k. 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 ród ach 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. Dzia alno Komitetu Spo ecznego 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 Spo eczny Opieki nad Uchod cami 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. rodki Polaków w Italii i inne organizacje opieku cze 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 Przyjació 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. ród a do historii Polonii. Duszpasterz Polski Zagranic . R.34:1983 nr 2(147),
kwiecie – czerwiec, s. 262–273.
448. Lipcowy Dzie Polski w Orchard Lake. (July Polish Day in Orchard Lake).
Dziennik Polski. R.80:1983 nr 26, 1–2 lipca, s. 9.
449. Hojna r ka i polskie serce Polonii Ameryka skiej. (Rada Polonii Ameryka skiej).
(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.
450. Zagadnienie uchod ców i wysiedle ców 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. Dzia alno Rady Polonii Ameryka skiej 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 wietle oficjalnych sprawozda . (The question of
emigration in the light of official reports). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 30, 29–30
lipca, s. 11.
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454. Kalendarz
nierza 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
nierza 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 wrze nia, s. 11; nr 36, 9–10 wrze nia, 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 wrze nia, s. 4; Nowy
Dziennik. R.12:1983 nr 3181, Przegl d Polski, s. 15.
458. Powstanie i dzia alno 2-go Korpusu. (The founding and activity of the 2nd
Corps). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 37, 16–17 wrze nia s.11.
459. Oddzia 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 wrze nia, s. 8; nr 39, 30 wrze nia – 1 pa dziernika, s. 11.
460. Ho d powsta com warszawskim w Orchard Lake. (Homage to the Warsaw
Insurrectionists in Orchard Lake). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 39, 30 wrze nia –
1 pa dziernika, s. 11.
461. Spó dzielnia Pracy na uchod stwie. (The Work Cooperative in Exile). Dziennik
Polski. R.80:1983 nr 40, 7–8 pa dziernika, s. 13.
462. Si a i niedo stwo Polonii. (The Power and Inability of the Polonia). Dziennik
Polski. R.80:1983 nr 41, 14–15 pa dziernika, s. 11.
463. Instytut Polsko-Ameryka skich Organizacji Bratniej Pomocy. (The Institute of
Polish-American Organizations of Fraternal Aid). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 42,
21–22 pa dziernika, s. 11; nr 43, 28–29 pa dziernika, 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 Wysiedle ców 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. Dzie zmar ych w Orchard Lake. (All Souls Day in Orchard Lake). Dziennik Polski.
R.80:1983 nr 44, 4–5 listopada, s. 14.
468. Ameryka ski Komitet Rehabilitacji Wysiedle ców 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 Zwi zek By ych Wi niów 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. w. Miko aj w Orchard Lake.(St. Nicholas in Orchard Lake). Dziennik Polski.
R.80:1983 nr 48, 2–3 grudnia, s. 5.
472. Ko o Polskiego Zwi zku B. Wi niów 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.
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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 dzi kuje dr., s. redzi kiemu za przekazane cenne materia y
ród owe 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 Dzie Polski w Orchard Lake. (A New Year Polish Day in Orchard
Lake). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 52, 30–31 grudnia, s. 7.
478. Zwi zek Polskich dziennikarzy w Niemczech (Association of Polish Journalists in
Germany). Dziennik Polski. R.80:1983 nr 52, 30–31 grudnia, s. 11.
479. Bibliografia zawarto ci czasopisma “Newsletter Pope John Paul II Center Orchard
Lake za lata 1979–1983”. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.5:1983 nr 1, stycze –
luty, s. 5–6; nr 2, marzec – kwiecie , s. 5–6; nr 5, listopad – grudzie , s. 5–6;
R.6:1984, stycze – luty, s. 5–6; no 2, marzec – kwiecie , s. 6.
480. Inkunabu y w Bibliotece OO. Kapucynów w Krakowie. Cz stochowskie Studia
Teologiczne. T.11:1983, s. 307–313.
481. Inkunabu y w Bibliotece OO. Kamedu ów na Bielanach pod Krakowem.
Cz stochowskie Studia Teologiczne. T.11:1983, s. 314–336.
1984
482. 40 Rocznica Powstania Warszawskiego 1944–1984. Kalendarz Zwi zkowy 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 ksi ki polskiej w Ameryce. (Arthur L. WaldoSupporter 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 piewu i Dramatu “Dru yna” w Chicago 1909–1919. (The Society of
Polish Song and drama „Dru yna” in Chicago in 1909–1919). Dziennik Polski.
R.81:1984 nr 4, 27–28 stycznia, s. 11.
490. Lutowy Dzie 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.
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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.
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 wietle Franciszka Barcia. (The journalism of the
Polonia in the light of Francis Bar ). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 9, 2–3 marca,
s. 11.
496. Marcowy Dzie Polski w Orchard Lake. (March Polish Day in Orchard Lake).
Dziennik Polski. R.81:1984 nr 9, 2–3 marca, s. 2.
497. My li o Mieczys awie Haimanie. (Thoughts about Mieczys aw Haiman). Dziennik
Polski. R.81:1984 nr 10, 9–10 marca, s. 11.
498. ród a 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 Dzie 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 Zwi zku 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 ród owa na amach „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 Dzie Polski w Orchard Lake. (June Polish Day in Orchard Lake).
Dziennik Polski. R.81:1984 nr 22, 1–2 czerwca, s. 2.
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 Zwi zku Narodowego Polskiego w Detroit. (Group 54 of the Polish
National Alliance in Detroit). Dziennik Polski. R.81:1984 nr24, 15–16 czerwca,
s. 11.

46

512. Szko a 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 szko a 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. Ko o 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 Szko y 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 Dzie Polski i piknik Polskich Rozmaito ci 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 Ko a 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 Mi dzyorganizacyjnej. (The Bulletin of the Polish InterOrganizational Council). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 33, 17–18 sierpnia, s. 11.
520. Materia y archiwalne Jana Pogorzelskiego. (Archival materials of John
Pogorzelski). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 34, 24–25 sierpnia, s. 11.
521. Dzie Polski w Orchard Lake. (Polish Day in Orchard Lake). Dziennik Polski.
R.81:1984 nr 35, 31 sierpnia – 1 wrze nia, s. 11.
522. Problematyka niemieckich odszkodowa . (The Question of German War
Compesations). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 31 sierpnia – 1 wrze nia, s. 11.
523. Biskup detroicki Micha J. Gallagher w Polsce w 1934 r. (Michael J. Gallagher,
Bishop of Detroitin Poland in 1934). Dziennik Polski. R.81:1984 nr36, 7–8
wrze nia, s. 11.
524. Dziennik Polski ród em do historii Polonii. (The Polish Daily News-a source for
the history of Polonia). Dziennik Polski-jubileuszowe wydanie w 80-t rocznic
za enia. R.81:1984 nr 37, 14–15 wrze nia, s. 10–14.
525. oty jubileusz „Czasu” 1905–1955. (Golden Jubilee of „Czas” 1905–1955).
Dziennik Polski. R.81:1984 nr 38, 21–22 wrze nia, s. 11.
526. Jubileuszowe wydania prasy polonijnej ród em 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 wrze nia, s. 11.
527. Dzie Armii Krajowej w Orchard Lake. (Polish Home Army Day in Orchard Lake).
Dziennik Polski. R.81:1984 nr 40, 5–6 pa dziernika, s. 2.
528. ród a do historii Polonii. (Bibliografia). (Sources for the history of Polonia.
(A Bibliography). Dziennik Polski. R.81:1984 nr 41, 5–6 pa dziernika, s. 9.
529. Park Materia owy 2 Korpusu. (The Supply Division of the 2nd Corps). Dziennik
Polski. R.81:1984 nr 42, 12–13 pa dziernika, s. 11.
530. Dzie a ks. Lucjana Bójnowskiego. (The works of Rev. Lucian Bójnowski). Dziennik
Polski. R.81:1984 nr 42, 19–20 pa dziernika, s. 11.
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531. Statystyka polskich parafii, ksi y, szkó w Ameryce w 1914 roku. Duszpasterz
Polski Zagranic . R.35:1984 nr 3 (152), lipiec – wrzesie , 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 pa dziernika,
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. wi ty Miko aj w Orchard Lake. (St. Nicholas in Orchard Lake). Dziennik Polski.
R.81:1984 nr 48, 30 listopada – 1 grudnia, s. 9.
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 Szko y Wy szej 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 Wy szej 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 ycia religijnego w Szkole Wy szej 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 Wy szej 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. Kardyna Wojty a go ciem Polonii Kanadyjskiej i Ameryka skiej w 1969 r.
(Dokumentacja ród owa). Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.6:1984 nr 3 maj –
czerwiec, s. 6–8.
543. Dokumentacja Pielgrzymki Papieskiej w Kanadzie. (Bibliografia). Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.6:1984 nr 4, lipiec – pa dziernik s.58; nr 5, listopadgrudzie , s. 5–6.
544. Dokumentacja Papieska w Argentynie. G os Polski-La Voz De Polonia-Buenos
Aires-za 1984. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.6:1984 nr 6, listopad-grudzie ,
s. 7–8.
545. Wizyta Karola Kardyna a Wojty y w Kanadzie w 1969 roku. Or downik 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.
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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.
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. Regu y karno ci i porz dku 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 w. 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 Maria ska 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 M ki Pa skiej ks. Józefa D browskiego. (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 s bie Polski. (The weekly „Niedziela” (Sunday) in
service to Poland). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 10, 8–9 marca, s. 11.
561. mier ks. Józefa D browskiego w wietle prasy. (The Death of Rev. Joseph
browski in the Press). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 11, 15–16 marca, s. 11.
562. Ko o Przyjació Seminarium Polskiego. (The Friends of the Polish Seminary).
Dziennik Polski. R.82:1985 nr 12, 22–23 marca, s. 11.
563. Pocz tki Stowarzyszenia Alumnów Seminarium Polskiego. (The beginnings of the
Alumni Association of the Polish Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 13, 2930 marca, s. 11.
564. Ch opcy 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.
565. Seminarium Polskim, biskupi, alumni, wieccy 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. “G os Studenta”-miesi cznik studentów Seminarium Polskiego. („G os 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 najwy szym 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.
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568. Wybitne osobisto ci z wizyt w Seminarium Polskim. (Famous Persons Visiting the
Polish Seminary). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 18, 3–4 maja, s. 11.
569. Eagle rocznikiem Szkó 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 Pa 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 amach „Nowego Dziennika” (New York) 1985 rok.
(Bibliografia). Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.7:1985 nr 3, maj-czerwiec, s. 7–
8; nr 4, lipiec pa dziernik, 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” miesi cznik 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 Szkó w Orchard Lake. (Periodicals of the Orchard Lake Schools).
Dziennik Polski. R.82:1985 nr 24, 14–15 czerwca, s. 11.
576. Sodalis w s bie 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.
580. Siostry Felicjanki w wietle listów ks. Józefa D browskiego. (Felician Sisters in the
light of the letters of Rev. Joseph D browski). 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 pie ni 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 PolishCatholic 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, sierpie 30, 1 wrze nia,
s. 11.
586. „Kuryer Polski” 1888-1928. „The Polish Qurrier” 1888-1928. Dziennik Polski.
R.82:1985 nr 37, 13–14 wrze nia, s. 11.
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587. Polonijne organizacje i towarzystwa w Ameryce. (Polish Organizations and
Societies in America). Dziennik Polski. R.82:1985, nr 38, 2–21 wrze nia, s. 11.
588. Problematyka Ko cio a polskiego w Stanach Zjednoczonych. (The Questions of the
Polish Church in the United States). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 39, 27–28
wrze nia, s. 11.
589. Polacy w Stanach Zjednoczonych. (The Poles in the United States). Dziennik Polski.
R.82:1985 nr 40, 4–5 pa dziernika, 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 pa dziernika, s. 11.
591. Kalendarz-Informator Chicago z 1909 roku. (Calendar-Guide, Chicago-1909).
Dziennik Polski. R.82:1985 nr 42, 18–19 pa dziernika, s. 11.
592. Polonia w Milwaukee. (The Polonia in Milwaukee). Dziennik Polski. R.82:1985
nr 43, 25-26 pa dziernika, s. 11.
593. Dokumentacja papieska na amach polonijnego czasopisma brazylijskiego „Lud”Kurytyba za 1984 rok. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.7:1985 nr 5, listopadgrudzie , 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 Oddzia na terenie okupacji brytyjskiej
Niemiec. (Association of Polish Combatants-Division in British-occupied
Germany). Dziennik Polski. R.82:1985 nr 45, 8–9 listopada, s. 11.
596. „Wspólnymi Si ami”. (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 rodkowym 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 arty ci na rodkowym 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 S ba 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. Dzia alno Pomocniczej S by 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.
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1986
605. Dokumentacja papieska na amach polonijnego czasopisma argenty skiego „G os
Polski” – Buenos Aires za 1985 rok. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.8:1986 nr
1, stycze – luty, s. 5–6.
606. Przegl d Wydawniczo-Ksi garski (dzia po wi cony ksi ce). (Book Publishing
Review. (Division dedicated to books). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 1, 3–4
stycznia, s. 9.
607. Nestor pie ni polskiej w Ameryce – Antoni Ma ek.(Pioneer Publisher of Polish
Songs in America – Anthony Ma ek). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 2, 10–11
stycznia, s. 9.
608. “Orze Bia y” – organ Polskich Si Zbrojnych w Rosji. („Orze Bia y” (White Eagle)
the organ of Polish Military in Russia). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 3, 17–18
stycznia, s. 11.
609. Materia y 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. Duchowie stwo 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. Dzia alno 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 amach polonijnego czasopisma „Lud”–Kurytyba –
Brazylia. 1978–1979. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.8:1986 nr 2, marzec –
kwiecie , 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 s bie 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. Pocz tki 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.
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623. Polskie Stowarzyszenie w Toronto. Obejmowa o kupców, przemys owców
i profesjonalistów. (The Polish Association in Toronto. Included Merchant,
industrialists, and Professional). Dziennik Polski. R.82:1986 nr14, 4–5 kwietnia,
s. 11.
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 Wy sza Szko a
ska 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 amach czasopisma „Narodowiec” – Francja, 1985 rok.
Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.8:1986 nr 3, maj czerwiec, s. 5–6; nr 4, lipiec –
pa dziernik, s. 5–6; nr 5, listopad – grudzie , s. 6–7.
628. Przewodnik Kupiecki i Przemys owy. (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. Socjali ci 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 duchowie stwa 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 po yczkowe 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.
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.
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642. Zjazd dziennikarzy polsko-ameryka skich w 1895. (Convention of Polish-American
journalists 1895). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 32, 8–9 sierpnia, s. 11.
643. Prasa liberalna w wietle 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. Memoria 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 wy sze 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 wrze nia, 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 wrze nia, 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 wrze nia, s. 11.
650. Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake. Dziennik Polski i Dziennik
nierza.
(Londyn). R.47:1986 nr 235, 3 pa dziernika, 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 pa dziernika, 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 pa dziernika, s. 11.
653. Zwi zek Polskich Kó ek Literacko-Dramatycznych. (Alliance of Polish LiteraryDramatic Circles). Dziennik Polski. R.82:1986 nr 42, 17–18 pa dziernika, s. 11.
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 pa dziernika, s. 5; Sokó 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
pa dziernika, 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
pa dziernika, 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.
Stra . (Scranton,Pa.) R.91:1987 nr 40, 15 pa dziernika, s. 3; Polonia’s Voice Polish
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660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.

American Journal. (Buffalo). R.76:1987 nr 9, listopad, s. 4; Sokó Polski.
(Pittsburgh). Nr 24:1987, 15 grudnia, s. 12; The Polish American. R.6:1987 nr 11,
listopada, s. 22.
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.
XIII Zjazd Zwi zku piewaków 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.
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.
Dzia alno Polskiej Rady Mi dzyorganizacyjnej 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.
„Dziennikarz”. Gwiazda Polarna. R.78:1986 nr 48, 29 listopada s.5; Kalendarz
Gwiazdy Polarnej na rok 1988, s. 233–237.
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.
Statystyka emigracji polskiej w 1948 roku. (Statistics of Polish emigration in 1948).
Dziennik Polski. R.82:1986 nr 50, 12–13 grudnia, s. 11.
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.
Dzieje Polonii Ameryka skiej. Dokumentacja bibliograficzna Polonii
Ameryka skiej. Gwiazda Polarna. R.78:1986 nr 50, 20 grudnia, s. 26.
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
Ameryka skiej 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.
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677. The Dr. Edward C. and Loda Ró ski 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 Zwi zku 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. Przegl d Polonijny. (Kraków). R.13:1987, z.
1, s. 110–117.
681. „Tygiel Narodów” ameryka ska przesz
etniczna. Gwiazda Polarna. R.79:1987
nr 2, 10 stycznia, s. 1, 7; Kalendarz Gwiazdy Polarnej na rok 1988, s. 225–232.
682. Aktywno Zwi zku piewaków Polskich w Ameryce. (The activity of the Polish
Singers’ Alliance of America). Dziennik Polski. R.83:1987 nr2, 9–10 stycznia, s. 11.
683. Ksi ka polska w Ameryce. (The Polish book in America). Dziennik Polski.
R.83:1987 nr 3, 16–17 stycznia, s. 11.
684. „Sokó Polski” 1896–1941. („Sokó 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 Pol ci” Hieronim
Derdowski. Gwiazda Polarna. R.79:1987 nr 6, 7 lutego, s. 9; Kalendarz Gwiazdy
Polarnej na rok 1988, s. 238–245.
687. ycie 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 etniczno ci. Gwiazda Polarna. R.79:1987 nr 9, 28 lutego, s. 1, 7.
690. Nowa etniczno 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. Zwi zek 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. Doma ski, patron Zwi zku Polaków w Niemczech. (Rev. Dr. B.
Doma ski, 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 gru lic 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 gru lic Polakom. (Medical aid for the Poles with
tuberculosis). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 13, 27–28 marca, s. 11.
697. Towarzystwo piewu i Dramatu “Nowe ycie” 1907–1937. (Association of Song
and Drama „New Life” 1907–1937). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 14, 3–4
kwietnia, s. 9.
698. Zwi zek piewaków 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 piewu 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. Dzia alno Towarzystwa Pomocy Polakom poza Wielk Brytani 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. Uchod cy i wysiedle cy w wietle 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. ycie 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.
710. Dzia alno Ko a “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 ameryka skich. 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 Ameryka skiej, a polscy wysiedle cy 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 Ameryka skiej a zagadnienia odszkodowa . (The Polish American
Congress and the question of compensation). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 27, 3–4
lipca, s. 9.
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714. Dzia alno 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 Spo eczny Opieki nad uchod cami 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 o rodki 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. Pocz tki 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 wrze nia s.11; Naród Polski.
R.101:1987, nr 18, 24 wrze nia, s. 9.
723. Inicjatywy wspólnej pracy wychod stwa na pocz tku tego stulecia. (Initiatives to
cooperative work among immigrants at the beginning of the century). Dziennik
Polski. R.83:1987 nr 37, 11–12 wrze nia, 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 wrze nia, s. 11A.
725. Zwi zek Narodowy Polski 1880–1894. (The Polish National Alliance 1880–1894).
Dziennik Polski. R.83:1987 nr 39, 25–26 wrze nia, s. 11.
726. Reklamy i og oszenia w prasie polonijnej. (Advertising and publicity in Polonia
Press). Dziennik Polski. T.83:1987 nr 40, 2–3 pa dziernika, s. 11.
727. Polonia: problemy i kontrowersje. (Polonia: problems and controversies). Dziennik
Polski. R.83:1987 nr 41, 9–10 pa dziernika, s. 11; Dziennik Zwi zkowy. 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
pa dziernika, s. 11.
729. Zadania Federacji Polskich Zrzesze Kupieckich. (The goals of the Federation of
Polish Trade Union’s). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 43, 23–24 pa dziernika, s. 11.
730. Polskie interesy w Chicago i Cleveland w okresie mi dzywojennym. (Polish
business enterprises in Chicago and Cleveland in the era between the Wars).
Dziennik Polski. R.83:1987 nr 44, 30–31 pa dziernika, s. 11.
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731. Charakterystyka polsko-ameryka skich profesjonalistów. (Characteristics of the
Polish-American professionals). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 45, 5–7 listopada,
s. 11.
732. Ró norodne 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 przesz ci. (Archives – heritage of Polonia’s
past). Dziennik Polski. R.83:1987 nr 48, 27–28 listopada, s. 9; Dziennik Zwi zkowy.
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 Ró ski. Polish Daily News.
English Edition. R.19:1987 nr 47, December 5 and 6, s. 7, ilustr.
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. Wspó czesne 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. Ró ski Collection. Gwiazda Polarna. R.79:1987 nr 52, 26 grudnia, s. 5.
740. Dokumentacja Papieska na amach „G os Polski” – Buenos Aires, Argentyna za
1985 rok. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.9:1987 nr 1, stycze – luty, s. 6.
741. Dokumentacja Papieska na amach czasopisma „Dziennik Zwi zkowy” Chicago za
1986 rok. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.9:1987 nr 2 marzec – kwiecie ,
s. 5, 6.
742. Dokumentacja Papieska na amach tygodnika „Gwiazda Polarna”, Stevens Point,
Wisconsin za 1986 rok. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.9:1987 nr 3, maj –
czerwiec, s. 5.
743. Dokumentacja papieskiej wizyty w Stanach Zjednoczonych na amach polonijnej
prasy. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.9:1987 nr 4, lipiec – pa dziernik, s. 6–7;
nr 5, listopad – grudzie , s. 5–6: R.10:1988 nr 1, stycze – luty, s. 5–8.
744. Bibliografia Polonii w Detroit. Przegl d Polonijny. R.13:1987 z. 3, s. 111–117,
sum, s. 135.
1988
745. Archiwum – dziedzictwo polonijnej przesz ci. 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 ameryka skich. Kalendarz Gwiazdy Polarnej
na rok 1988, s. 209–214.
748. Ogólna próba charakterystyki to samo ci 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.
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749. Orchard Lake Catalogs Huge Archives, dr. Edward C. and Loda Ró ski
Collection. Polonia’s Voice Polish American Journal. (Buffalo). R.77:1988 nr 1,
January, s. 4.
750. Piotr Kio bassa, dzia acz polonijny (1838–1905). (Peter Kio bassa, Polonia’s social
activity organizer (1838–1905). Dziennik Polski. R.84:1988, nr 2, 8–9 stycznia, s. 9.
751. Polish American Archives at Orchard Lake Receives Fr. M.J. Madaj Collection. The
Alliancer – Zwi zkowiec. (Cleveland). R.69:1988 nr 1, 14 stycznia, s. 3.
752. Znaczenie zjazdu duchowie stwa 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 wietle 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 Wychod stwa 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 piewu 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. Dokszta caj ca Polska Szko a 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. p. Ks. Pra at 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, Przegl d Polski, s. 16.
759. ZNP w wietle 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. Wydzia 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 w. 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.
765. Naczelna organizacja, szkolnictwo i robotnicy na pierwszym Kongresie PolskoKatolickim 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. Nurtuj ce problemy polonijne. (Undercurrent problems of Polonia). Dziennik
Polski. R.84:1988 nr 16, 15–16 kwietnia, s. 11.
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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 Zwi zku 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. Ko ció „niezale ny” 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 Zwi zku 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 zarz dzenia 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. p. Ks. pra . Artur W. Rojek (1906–1988). (Wspomnienie). Duszpasterz Polski
Zagranic . R.39:1988 nr 3(168), lipiec – wrzesie , 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 s bie polskiego s owa drukowanego. (50 years of service in printing in
Polish). Dziennik Polski. R.84:1987 nr 30, 22–23 lipca, s. 4.
779. Archiwum Polonii Ameryka skiej – 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 Central Archives of the Polonia in Orchard
Lake). Dziennik Polski. R.84:1987 nr 40, 30 wrze nia, 1 pa dziernika, 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 amach polonijnej
prasy. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.10:1988 nr 1, stycze – luty, s. 5–8.
782. Dokumentacja papieska na amach „Wiadomo ci Polskie” Australia za rok 1987.
Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.10:1988 nr 2, marzec – kwiecie , s. 5–6.
783. Bibliografia zawarto ci czasopisma „Newsletter Pope John Paul II Center”, za lata
1984–1988. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.10:1988 nr 3, maj – czerwiec, s. 6–
8; nr 5, listopad – grudzie , s. 7–8; R.11:1989, nr 2, marzec – kwiecie , s. 4–6.
784. Dokumentacja papieska na amach czasopisma „Pielgrzym” – czasopisma
katolików polskich, Toronto za 1986–1988. Biuletyn Centrum Jana Paw a II.
R.10:1988 nr 4, lipiec – pa dziernik, s. 6.
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785. Wielka wystawa papieska z kolekcji ks. Micha a Dyl ga w Orchard Lake. Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.10:1988 nr 5, listopadgrudzie , s. 2–3.
786. Rhode Pawe Piotr bp (1871–1945). Polski S ownik Biograficzny. R.31:1988 z.
2(129), s. 264–265.
1989
787. Etniczno , ycie spo eczne i kulturalne Polonii. Ethnicity, Social and Cultural Life
of Polonia. A.R. Poray Book Publishing. Stevens Point, Wisconsin 1989, ss. 240,
ilustr.
788. Towarzystwo piewu 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 pi dziesi tych 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 przesz ci. Kalendarz Gwiazdy Polarnej na
rok 1989, s. 257–267, ilustr.
793. Bibliografia zawarto ci czasopisma “Biuletyn Centrum Jana Paw a II” za lata 1979–
1988. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.11:1989 nr 1 stycze – luty, s. 2–8.
794. Index artyku ów zamieszczonych w Biuletynie za lata 1979–1988. Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.11:1989 nr 2, marzec – kwiecie , s. 4.
795. 10-lecie Pontyfikatu Jana Paw a II (dokumentacja). Biuletyn Centrum Jana Paw a
II. R.11:1989 nr2 marzec – kwiecie , s. 7.
796. Reklamy i og oszenia prasy polonijnej ród em informacyjnym. Gwiazda Polarna.
R.81:1989 nr 1, 7 stycznia, s. 7.
797. Dziesi ciolecie Pontyfikatu Jana Paw a II. Wielka Wystawa Papieska w Orchard
Lake. Zbiory ks. Micha a Dyl ga. Gwiazda Polarna. R.81:1989 nr 5, 4 lutego,
s. 12–13, ilustr.
798. Dzieje Polonii. Towarzystwo piewu 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 Wac aw 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 Ameryka skiej
w Orchard Lake, ss. 601.
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804. Dzieje Polonii. Ogólna próba charakterystyki to samo ci Polonii do 1918 roku.
Gwiazda Polarna. R.82:1990 nr 2, 13 stycznia, s. 7.
805. Dokumentacja papieska na amach „Dziennik Polski” Detroit za 1986 rok. Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.12:1990, nr 2 marzec – kwiecie , s. 7–8.
806. Dokumentacja Papieska na amach czasopisma „Dziennik Polski – Tydzie –
Londyn” za 1980 rok. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.12:1990 nr 3, maj –
czerwiec, s. 4–5.
807. Dokumentacja Pontyfikatu Jana Paw a II „Dziennik Zwi zkowy – Polish Daily
News” Chicago 1984 rok. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.12:1990 nr 3, maj –
czerwiec, s. 5–8; nr 4, lipiec – pa dziernik, s. 4.
808. Dokumentacja Papieska na amach londy skiego czasopisma „Dziennik Polski –
Tydzie Polski” za rok 1979. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.12:1900 nr 4,
lipiec – pa dziernik, s. 5–6.
809. Dokumentacja Papieska na amach argenty skiego czasopisma „G os Polski” za lata
1989–1990. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.12:1990 nr 4, lipiec – pa dziernik,
s. 7–8.
810. Dokumentacja Papieska na amach czasopisma „Nowy Dziennik”, Nowy Jork za
rok 1982. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.12:1990 nr 5, listopad – grudzie ,
s. 2–6.
811. Dokumentacja Papieska na amach czasopisma „Dziennik Zwi zkowy” za rok 1982
Chicago. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.12:1990 nr 5, listopad – grudzie ,
s. 6–8.
812. Dzieje Polonii. Dzia acz polonijny w Ameryce Piotr Kio bassa (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 obj tych dokumentacj papiesk . Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.13:1991, nr 1–2, stycze – kwiecie , s. 2–15.
817. Dokumentacja papieska na amach australijskiego czasopisma „Wiadomo ci
Polskie” za 1989 i 1990 rok. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.13:1991, nr 1–2,
stycze – kwiecie , s. 16.
818. Dokumentacja Papieska na amach miesi cznika „Weteran” za lata 1978–1980.
Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.13:1991, listopad – grudzie , s. 7–8.
819. Archival Room Dedicated of Dr. Edward and Loda Ró ski. 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.
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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.
823. Dokumentacja papieska na amach miesi cznika „Weteran” za 1981–1988. Biuletyn
Centrum Jana Paw a II. R.14:1992 nr 1, stycze – 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 wiat
Polski, The Polish World. R.88:1992 nr 7, 21 lutego, s. 14.
826. Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, Michigan. Dziennik Zwi zkowy.
R. 85: 1992 nr 76, Cz II., s. 3, ilustr.
1993
827. Santa Rosa w latach 1943–1948 – Polskie Osiedle w Meksyku. Tygodnik wiat
Polski, The Polish World. (Hamtramck, Michigan). R.89:1993 nr 3, 15 stycznia,
s. 15–16.
828. Zjazdy kupców i przemys owców w Detroit. (Conferences of Merchant and
industrialists in Detroit). Tygodnik wiat 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 wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 5, 29 stycznia,
s. 14.
830. Dzia alno Rady Polonii Ameryka skiej w 1943 roku. (The activity of the PolishAmerican Council in 1943). Tygodnik wiat 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 wiat Polski, The Polish
World. R.89:1993 nr 7, 12 lutego, s. 14.
832. Polski Legion Weteranów Ameryka skich w Hamtramck. (Polish Legion of
American Veterans in Hamtramck). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 8, 19 lutego, s. 16.
833. Zwi zek Weteranów Ameryka skich Polskiego Pochodzenia. (Association of
American Veterans of Polish descent). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 10, 5 marca, s. 16.
834. Centrum Przyjació
nierza w Detroit w latach 1941–1946. (The Center of
Friends of the Soldier in Detroit in 1941–1946). Tygodnik wiat 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 wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 12, 19 marca, s. 16.
836. To samo etniczna a teorie asymilacji. (Ethnic identity and the theory of
assimilation). Tygodnik wiat Polski, The Polish World. T.89:1993 nr 13, 26 marca,
s. 16.
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837. Polonia w Wyandotte po egna a 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.
nierz, lekarz i dzia acz polonijny dr Jan Wybranowski. (Soldier, doctor and
organizer of social activity of Polonia Dr. John Wybranowski). Tygodnik wiat
Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 14, 2 kwietnia, s. 15–16.
840. Muzeum Jana Paw a II w Orchard Lake…niezwyk y kolekcjoner. (Museum of John
Paul II in Orchard Lake…an unusual collector). Tygodnik wiat Polski, The Polish
World. R.89:1993 nr 15, 9 kwietnia, s. 16–17.
841. Filaret, fotografik i dzia acz polonijny – Tadeusz P ochocki. (Filaret, photographer
and a Polonia social activity organizer – Thaddeus P ochocki). Tygodnik wiat
Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 16, 16 kwietnia, s. 14–15, ilustr.
842. Powojenny los by ych wi niów politycznych na emigracji. (Post-war fate of former
political prisoners as immigrants). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 17, 23 kwietnia, s. 16.
843. Dramat obozu Freimann. (The drama of camp Freimann). Tygodnik wiat Polski,
The Polish World. R.89:1993 nr 18, 30 kwietnia, s. 16.
844. Dziesi ciolecie Fundacji i Centrum II Korpusu. (The 10th Anniversary of the
founding and the II Corps Center). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr20, 14 maja, s. 16–17.
845. Sumiennie wype niam mój obowi zek wobec ojczyzny – Bohdan Grodzki.
(Conscientioously I’m fulfilling my duty to my countr’y – Bohdan Grodzki).
Tygodnik wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 21, 21 maja, s. 16–17.
846. Niedotrzymane zobowi zania mi dzynarodowe wobec ofiar nazizmu. (The
unfulfilled international obligations, towards the victims of Nazism). Tygodnik
wiat 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 wiat 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 wiat Polski, The Polish World. R.89:1993
nr 24, 11 czerwca, s. 15.
849. Charakterystyka polskiej emigracji we Francji w latach 1945–1950. (Characteristics
of the Polish emigration in France in 1945–1950). Tygodnik wiat Polski, The
Polish World. R.89:1993 nr 25, 18 czerwca, s. 16.
850. Polscy uchod cy powojenni w Belgii w latach 1945–1950. (Polish post-war
refugees in Belgium from 1945–1950). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 26, 25 czerwca, s. 16.
851. Dzia alno 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 wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 27, 2 lipca, s. 12.
852. Stan uchod ców polskich w Niemczech w 1950 roku. (The conditio of Polish
refugees in Germany in 1950). Tygodnik wiat Polski, The Polish Worls. R.89:1993
nr 28, 9 lipca, s. 12.
853. Dzia alno Polskiej YMCA. (The activity of the Polish YMCA). Tygodnik Polski
wiat Polski, The Polish World). R.89:1993 nr 29, 16 lipca, s. 11.
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854. Charakterystyka dzia alno ci Rady Polonii Ameryka skiej na Europ Zachodni
1939–1950. (The characteristic of the activities of the Polish-American Council in
Western Europe – 1939–1950). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 30, 23 lipca, s. 11.
855. Polska YMCA na obczy nie. (The Polish YMCA abroad). Tygodnik wiat Polski,
The Polish World. R.89:1993 no 31, 30 lipca, s. 12.
856. Uchod cy polscy na wiecie w 1948 roku. (Polish refugees in the Word in 1948).
Tygodnik wiat 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 wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr
33, 13 sierpnia, s. 12.
858. Pomoc uchod com polskim po wojnie w latach 1945–1949. (Post-war Relief for
Polish refugees in 1945–1949). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 34, 20 sierpnia, s. 12.
859. Polski Komitet Imigracyjny. (The Polish Immigration Committee). Tygodnik wiat
Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 35, 27 sierpnia, s. 12.
860. Pozostaj wierny Bogu, Polonii i narodowi polskiemu – Bogdan Bere nicki. („I
remain faith ful to God, Polonia and to the Polish nation” – Bogdan Bere nicki).
Tygodnik wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 36, 3 wrze nia, s. 12.
861. Polsko-Ameryka skie Stowarzyszenie Techników w Detroit 1944–1954. (PolishAmerican Society of Technicians in Detroit, 1944–1954). Tygodnik wiat Polski,
The Polish World. R.89:1993 nr 37, 10 wrze nia, 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
wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 38, 17 wrze nia, s. 15.
863. Zwi zek By ych Je ców z Niewoli Niemieckiej 1945–1947. (The Society of Former
Priconers-of-war under German captivity, 1945–1947). Tygodnik wiat Polski, The
Polish World. R.89:1993 nr 39, 24 wrze nia, s. 15.
864. Los polskiego
nierza po zako czeniu II wojny wiatowej. (The fate of the Polish
soldier at the close of Worls War II). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 40, 1 pa dziernika, s. 16.
865. Paczki dla polskich je ców w niewoli niemieckiej. („Care” packages for Polish
prisoners in German captivity). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 41, 8 pa dziernika, s. 16.
866. Sprawa „screening’u” Polaków w Niemczech. (The matter of „screening” the Poles
in Germany). Tygodnik wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 42,
15 pa dziernika, s. 16.
867. Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce 1943–1993. Z oty jubileusz. (The Catholic
League for Religious Assistance to Poland, 1943–1993 –Golden Jubilee). Tygodnik
wiat Polski, The Polish World. R.89:199 3 nr 43, 22 pa dziernika, wydanie
specjalne, s. 2 ; Naród Polski. 4 listopada 1993, s. 15.
868. Wielki Papie – Jan Pawe II. (The Great Pope – John Paul II). Tygodnik wiat
Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 43, 22 pa dziernika, wydanie specjalne,
s. 6.
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869. Komitet dla Spraw Wysiedle ców Polskich. (Committee for the Affairs of Polish
Refugees). Tygodnik wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 43, 22
pa dziernika, s. 16.
870. 70-lecie, parafia w. Ludwika Króla powoli zaczyna si podnosi i
umacnia …(70th Anniversary-the parish of St. Louis the King id beginning to
flourish and show new strength). Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.89:1993 nr 45, 5 listopada, s. 16.
871. The 70th Anniversary: St. Louis the King Parish. Tygodnik wiat Polski, The Polish
World. R.89:1993 nr 46, 12 listopada, s. 9.
872. Komisja dla Spraw Wysiedle ców Rady Polonii Ameryka skiej. (The Commission
for the Affairs of the Refugees of the Polish-American Council. Tygodnik wiat
Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 47, 19 listopada, s. 12.
873. Polski Instytut Naukowy w Belgii. (The Polsh Institute of Education in Belgium).
Tygodnik wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 48, 26 listopada, s. 12.
874. Dr. Stanis aw W. Budzinowski 1905–1973. (Dr. Stanislaus W. Budzinowski 1905–
1973). Tygodnik wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr 50, 10 grudnia, s. 16.
875. Otwarcie Muzeum Wetera skiego w Orchard Lake. (Opening of the Veterans’
Museum in Orchard Lake). Tygodnik wiat Polski, The Polish World. R.89:1993 nr
52, 24 grudnia, s. 32.
876. Polska Szko a w Meksyku. (A Polish School in Maxico). Tygodnik wiat Polski,
The Polish World. R.89:1993 nr 53, 31 grudnia, s. 15.
877. Dziesi ciolecie Fundacji i Centrum 2 Korpusu w Orchard Lake 1983–1993. W:
Dziesi ciolecie 1983–1993 Fundacja i Centrum 2 Korpusu Wojska Polskiego przy
Polonijnych Zak adach Naukowych w Orchard Lake, Michigan USA, 1993, s. 13–
22.
878. Archiwa, biblioteki i muzea Polonii w Zak adach Naukowych w Orchard Lake,
Michigan. os Nauczyciela. R.8:1993 nr 3, lato, s. 53–54.
879. Dziesi ciolecie Fundacji i Centrum 2 Korpusu w Orchard Lake 1983–1993.
Dziennik Zwi zkowy. R.86:1993 nr 94, 14–16 maja, s. 1,Cz.II, s. 1, 2, 11–12;
Tygodnik wiat 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. Micha a Dyl ga w Polsce 9–18 marca
1993 roku. Biuletyn Centrum Jana Paw a II. R.15:1993, s. 4–6.
881. Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake. Archiwa Biblioteki i Muzea
Ko cielne. R.62:1993, s. 113–142.
882. Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Polonijnych Zak adach Naukowych
Seminarium Polskiego w Orchard Lake, Michigan USA. W: Jednodniówka wi to
1 Dywizji Pancernej i 25-lecie „Pancerniaka” 1968–1993, Chicago, 17
pa dziernika 1993 r., s. 27, 49, 51–52.
883. Grupa Micha 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. Sta a Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na
Zachodzie. Rzym 1993 folder, s. 8.
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1994
885. Emigracja Polska w Palestynie. Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.90:1994 nr 2, 14 stycznia, s. 11.
886. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów na terenie okupacji brytyjskiej Niemiec.
Tygodnik wiat Polski, The Polish World. R.90:1994 nr 5, 4 lutego, s. 16.
887. Przede wszystkim jestem kap anem. Z ks. prof. Romanem Nirem, dyrektorem
Archiwum Polonii Zak adów Naukowych w Orchard Lake, rozmawia Leszek
Wies aw Wyrzykowski. Gazeta (Toronto), 13–19 maja 1994, s. 32.
888. Wspomnienia „Sybiraka” Piotra Kozieja. Tygodnik wiat 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 wiat
Polski, The Polish World. R.90:1994 nr 8, 25 lutego, s. 8; nr 9, 4 marca, s. 12.
890. Etniczno
polska w Michigan w wietle wypowiedzi Reginy Ko cielskiej.
Tygodnik wiat Polski, The Polish World. R.90:1994 nr 10, 11 marca, s. 11.
891. Polska Misja Lotnicza w Kanadzie w latach 1940–1942. Tygodnik wiat Polski, The
Polish World. R.90:1994 nr 18, 6 maja, s. 12.
892. Polska YMCA we Francji w 1940 roku. Tygodnik wiat Polski, The Polish World.
R.90:1994 nr 22 , 3 lipca, s. 12.
893. Archiwa, biblioteki i muzea w Orchard Lake. Dziennik Zwi zkowy. 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: Materia y XV Sesji Sta ej
Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie 23–16.9. 1993.
Rzym 1994, s. 110–144.
896. Polonijne Zak ady Naukowe Seminarium Polskiego w Stanach Zjednoczonych
przekazicielem m odzie y 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. Materia y 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.
1995
898. Duszpasterstwo w polskim obozie przej ciowym w Karachi 1942–1945.
Duszpasterz Polski Zagranic . R.46:1995 nr 1(194), stycze – marzec, s. 82–91.
899. Duszpasterstwo osiedla polskiego Valivade-Kolhapur Indie 1943–1947.
Duszpasterz Polski Zagranic . R.46:1995 nr 3(196), lipiec – wrzesie , s. 384–394.
900. Archiwalia Polskiej Misji Katolickiej w Indiach. Archiwa, Biblioteki i Muzea
Ko cielne. T.64:1995, s. 435–460.
901. Wspó czesne losy prasy etnicznej. Relax. 1995 nr 15(579), April 15, s. 12.
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Polski – The Polish World. R.94:1999, nr 19, 7 maja, s. 1, 6–7, ilustr.
46. Congratulations. 35-lecie kap stwa ks. Dra Romana Nira, Dyrektora Archiwum
Polonii i historyka Polonii. 35th Anniversary of Priesthood of Rev. Dr. Roman Nir
Director of the Archives of Polonia and a historian of Polonia. Szkaplerzowo,
Wyandotte, Michigan, May 9, 1999 , s. 1.
47. Orchard Lake Priest Celebrates 35th Jubilee. Polish American Journal. June 1999,
s. 5.
48. Fr. Nir’s 35th jubilee will be an international celebration. Orchard Lake Good News.
Spring 1999, Number 63, s. 9.
49. Ryszard Skrzyniarz. 35-lecie kap stwa ks. dra Romana Nira Dyrektora
Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake. Archiwa, Biblioteki i Muzea
Ko cielne. R.72:1999, s. 497–498.
50. Biogram. W: Agata i Zbigniew Judyccy. Polonia. S ownik biograficzny. Warszawa
2000, s. 221, ilustr.
51. Donald E. Horkey. Jubileusz ksi dza Romana Nira. Archeion. R.101:2000, s. 313–
318; ten e, Duszpasterz Polski Zagranic . R.50:1999 nr 4(213), pa dziernik –
grudzie , s. 559–568.
52. Danuta Pi tkowska. Roman Nir – kap an, historyk, archiwista. Nowy Dziennik.
R.30:2000 nr 7955, Przegl d Polski, 15 wrze nia, s. 13; Naród Polski. R.115:2001
nr 5, 8 marca, s. 12; Nasza Gazeta. (Wilno). Nr 3(492), 25–31 stycznia 2001, s. 4.
53. Archiwariusz z Orchard Lake. Nowy Dziennik. R.30:2000 nr 7993, 30 pa dziernika,
s. 19.
54. Awards and Honors for Rev. Dr. Roman Nir – The Orchard Lake Archivist. Zgoda.
R.119:2000, November 15, s. 12.
55. Nagrody i odznaczenia dla ks. dra Romana Nira. Naród Polski. R.114:2000, nr 22,
16 listopada, s. 12.
56. Wies aw Wyrzykowski. Wysoka ocena pracy ks. dr. Romana Nira, dyrektora
Archiwum Polonii wyró nionego w Polsce. Gazeta w Detroit. Nr 46(376), 17–23
listopada 2000, s. 33.
57. Rev. Nir honored for preserving Polonian history at Orchard Lake. Am-Pol Eagle.
R.42:2000 nr 8, 15 listopada, s. 15.
58. Spotkania op atkowe 1 Dywizji Pancernej w Londynie, wyró niony Z ot Odznak
1 Dywizji ks. Roman Nir (USA). os Kawalerii Pancernej. Biuletyn Informacyjny
11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Nr 35, 18 kwietnia 2000, s. 28.
59. Komunikat Rady Porozumiewawczej Bada nad Poloni . Wczoraj i dzi Polaków
na Wschodzie. Nowy Dziennik. R.30:2000 nr 8017, 29 listopada, s. 21.
60. Awards and Honors for Rev. Dr. Roman Nir The Orchard Lake Archivist. Naród
Polski. R. 114:2000 nr 24, 21 grudnia, s. 4; os The Voice. R.17:2000 nr 25, 14
grudnia, s. 11.
61. Orchard Lake Archivist Rev. Dr. Roman Nir Decorated. Polish American Journal.
R.89:2000 nr 12, December, s. 18.
62. Archivist Fr. Roman Nir honored. Orchard Lake Good News. Fall/Winter 2000,
Number 68, s. 19.
63. Biogram. W: Honorowa Ksi ga Nauki Polskiej. Wspó cze ni uczeni polskiego
pochodzenia za granic . Warszawa 2001, s. 316.

89

64. Biogram. Wojciech A. Wierzewski. Ma y Leksykon 175 znanych Polaków w
Ameryce. Archiwum Emigracji. R.2001, Zeszyt 4, s. 245.
65. Rev. Roman Nir Heads Research On Polish Facts. Polish American World.
R.43:2001 nr 27, July 6, s. 4.
66. Rev. Nir – Chairman of the World Council for Research on Poles Abroad for the
United States. The Polish Weekly – Tygodnik Polski. R.96:2001 nr 24, 14 czerwca,
s. 5.
67. Ks. Roman Nir przewodnicz cym wiatowej Rady Bada nad Poloni na Stany
Zjednoczone. The Polish Weekly – Tygodnik Polski. R.96:2001 nr 24, 14 czerwca, s.
10; Zgoda. R.120:2001 nr 15, 1 sierpnia, s. 13.
68. Rev. Nir Appointed Chairman of the World Council for Research on Poles Abroad
for the United States. Naród Polski. R.115:2001 nr 14, 19 lipca, s. 8; Polish
American Journal. R.90:2001 nr 8, August, s. 5.
69. Marian Miszalski. Cz owiek – instytucja – ks. Roman Nir. Niedziela. R.44:2001 nr
38A, 23 wrze nia, s. 16, ilustr.
70. Ksi dz Nir z Orchard Lake pra atem. Papieskie wyró nienie. Nowy Dziennik.
R.31:2001 nr 8296, 30 pa dziernika, s. 17.
71. Orchard Lake Archivist becomes Monsignor. The Polish Weekly – Tygodnik Polski.
R.96:2001 nr 44, 1 listopada, s. 1.
72. Ks. dr Roman Nir pra atem. The Polish Weekly – Tygodnik Polski. R.96:2001 nr 44,
1 listopada, s. 10; Naród Polski. R.115:2001 nr. 21, 8 listopada, s. 15.
73. Rev. Dr. Roman Nir Assumes Chairmanship. News of Polonia. (Pasadena,
California) R.7:2001 nr 5, grudzie , s. 3, 14.
74. Orchard Lake Archivist Rev. dr Roman Nir becomes Monsignor. Sokó Polski.
January 2002, nr 1, s. 20.
75. Tadeusz Ga ecki. Od Studium Generale do Akademii Polonijnej. Gazeta. Nr
25(459), 21–27 czerwca 2002, s. 32–33, ilustr.
76. Orchard Lake Seminary Archivist A Monsignor. Newsletter. Polish American Priest
Association. Winter/Spring 2002, Number 17, s. 3.
77. Pope names Fr. Nir monsignor. Orchard Lake Good News. Fall/Winter 2002,
Number 70, s. 24.
78. Biogram. Agata i Zbigniew Judyccy. W S bie Bogu i wiatu. S ownik
Biograficzny. Polscy i polskiego pochodzenia kap ani, zakonnicy i siostry zakonne
pe ni cy pos ug w ró nych krajach wiata. Anno Domini 2002. Toru 2002, s.
183–184.
79. Ksawery wi cki. Msgr. Dr. Roman Nir Invites Everyone To Visit The Archives,
Libraries and Museums of Polonia. The Polish Weekly – Tygodnik Polski.
R.99:2004. Nr 48, 25 listopada, s. 1, 3, ilustr.
80. Biogram. Kazimierz Dopiera a. Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii.
R.3:2004, s. 430–431, ilustr.
81. Sympozjum w „Ameryka skiej Cz stochowie” w Doylestown od 29 kwietnia do 1
maja 2005 roku. The Polish Weekly – Tygodnik Polski. R.100:2005 nr 19, 12 maja,
s. 17.
82. 35th Anniversary of Work of Archivist Rev. Msgr. Roman Nir. The Polish Weekly –
Tygodnik Polski. R.100:2005 nr 32, 11 sierpnia, s. 1,4; Orchard Lake Good News.
Autumn 2005, Number 76, s. 48–49, ilustr.

90

83. 35-lecie pracy archiwisty ksi dza pra ata dra Romana Nira. The Polish Weekly –
Tygodnik Polski. R.100:2005 nr 32, 11 sierpnia, s. 10.
84. Rev. Msgr. Roman Nir, Ph.D. PAHA Newsletter. R.62:2005, Number 2, October,
s. 12.
85. Wojciech Pazera ks. Ksi dz, archiwista, historyk – ks. pra . dr Roman Nir. Niedziela
w Chicago. Nr 50:2005, s. 12.
86. Arleta Sziler. Minister dr Janusz Krupski odznaczy weteranów medalem “Pro
Memoria”. (Msgr. Roman Nir). The Polish Weekly – Tygodnik Polski. R.102:2007
nr 35, 30 sierpnia, s. 9.
87. Polish Combatants awarded „Pro Memoria” Medal. Polish Times – Czas Polski.
R.1:2007 nr 14, 29 sierpnia, s. 23, ilustr.
88. Sebastian Szczepa ski. Kombatanci uhonorowani Medalem Pro Memoria. Polish
Times – Czas Polski. R.1:2007 nr 14, 29 sierpnia, s. 4–5, ilustr.
89. Biogram. Zbigniew Andrzej Judycki. Polscy duchowni w wiecie. S ownik
Biograficzny. Kielce 2008, s. 282–283.
90. Honors. Msgr. Roman Nir. Orchard Lake Good News. Summer 2008, Number 81,
s. 54.
91. Podzi kowanie Wielebnemu ks. Dr pra atowi Romanowi Nirowi. Towarzystwo
Krzewienia Nadziei Chicago – Stevens Point. Miros awa Kruszewska, Ph.D.
President. Gwiazda Polarna. R.100:2009 nr 2, 17 stycznia, s. 9.
92. Edward Dusza. Ks. Pra at Roman Nir – archiwista i dziejopis Polonii. Gwiazda
Polarna. R.100:2009 nr 5, 28 lutego, s. 1A–4A, ilustr.
93. Archiwum w Orchard Lake w chwili kryzysu. Z Edwardem Dusz rozmawia Marek
Bober. Kurier Codzienny. R.13:2009 nr 60(3080), 27–29 marca, s. 36–38, ilustr.
94. Edward Dusza, Jacek Hilgier. Bezcenne zbiory Archiwum Polonii ulegaj
rozproszeniu i dewastacji. Larum dla Polonii. (Korespondencja z Orchard Lake,
Michigan). Dziennik Zwi zkowy. R.102:2009 nr 65, 3–5 kwietnia, s. 3, 20, ilustr.
95. Wojciech Bia asiewicz. Kto po y kres niszczeniu Archiwum Polonii?
Kalejdoskop. Weekendowy magazyn Dziennika Zwi zkowego. Chicago 3 kwietnia
2009, nr 14(1052), s. 2.
96. Miros awa Kruszewska, Edward Dusza. W obronie polskiego archiwum i biblioteki
w Orchard Lake. os Polski (Toronto). Nr 19 6–13 maja 2009, s. 19.
97. Bóg Zap Msgr. Roman Nir. Szcz
Bo e. Szkaplerzowo. Wyandotte, Michigan,
April 19, 2009, s. 1.
98. Rev. Msgr. Roman Nir, Ph.D. Orchard Lake Good News. Quasquicentennial
Edition. Summer 2010, Number 85, s. 7.

Sporz dzili:
Sylwia opato, Krzysztof Wasilewski

91

I

Z problemów ko cio a

Problems of the Catholic Church

Jacek Kapu ci ski
WYKSZTA CENIE SPECJALISTYCZNE DUCHOWIE STWA DIECEZJI
CZ STOCHOWSKIEJ W LATACH 1925–1939
Wprowadzenie
Powstanie diecezji cz stochowskiej w 1925 r. poci gn o za sob procedury
inkardynacji duchowie stwa z dwóch macierzystych diecezji: kieleckiej i
oc awskiej. Na tej podstawie nowa diecezja otrzyma a 257 ksi y. W kolejnych
latach bp Teodor Kubina inkardynowa jeszcze 37 ksi y. Stan liczebny poza tym
nieustannie wzrasta na skutek wi ce kap skich. Do wybuchu drugiej wojny
wiatowej sakrament ten przyj o 178 kleryków. Zatem na ogóln liczb
duchowie stwa diecezji cz stochowskiej w latach 1925–1939 sk ada o si 473
ksi y. Wszyscy oni mieli uko czone studia seminaryjne, gdy by to warunek sine
qua non otrzymania wi ce kap skich. Natomiast nie wszyscy posiadali stopnie
naukowe. Niemniej wielu adeptów seminarium duchownego podejmowa o trud
napisania pracy magisterskiej, a nawet stara o si z du determinacj podnosi
swoje kwalifikacje naukowe poprzez dalsze studia specjalistyczne oraz ró nego
rodzaju egzaminy, zebrania i kursy1.
Osi gni cia naukowe
Do uko czenia Seminarium Duchownego i przyj cia wiece kap skich nie
wymagano od kandydatów zdobycia jakichkolwiek stopni naukowych. Jednak
niektórzy alumni i duchowni podejmowali w tym celu okre lone starania. Troska o
asny rozwój intelektualny prowadzi a ich do kontynuacji studiów na wy szych
uczelniach. Pog bienie przez ksi y wiedzy z zakresu ró nych dyscyplin
naukowych by o zalecane przez w adze ko cielne, a niejednokrotnie te doceniane2.
Starsza generacja duchowie stwa cz stochowskiego przewa nie ko czy a studia
seminaryjne w Kielcach i W oc awku. Do 1906 r. dalsz edukacj mogli oni
zdobywa jedynie w Akademii Duchownej w Petersburgu3. Ilo miejsc jednak by a

1
2

3

J. Kapu ci ski, Duchowie stwo diecezji cz stochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej,
„Roczniki Historii Ko cio a” 3/58 (2011), s. 237.
F. B czkowicz, Prawo kanoniczne. Podr cznik dla duchowie stwa, Opole 1957, t. 1, s. 318–
319; A. Gerstman, Studia i wychowanie kleru w nowym kodeksie prawa kanonicznego,
„Przegl d Teologiczny” 3 (1922), s. 57–71.
B. Kumor, Ustrój o organizacja Ko cio a polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918),
Kraków 1980, s. 462–468; B. Ussas, Akademia Duchowna w Petersburgu, EK, t. 1, kol. 212–

tam ograniczona, st d tylko nieliczni studenci mogli tam podj nauk . Pod koniec
XIX w. dla diecezji kieleckiej przys ugiwa y cztery stypendia, za dla rozleg ej
diecezji w oc awskiej tylko jedno wi cej4. Splot ró nych okoliczno ci uniemo liwi
dalsze studia w Akademii trzem pó niejszym kap anom diecezji cz stochowskiej,
pomimo, i w adza diecezjalna zamierza a ich tam pos . Duchownymi tymi byli:
Ignacy Lachowicz (diecezja podlaska), Kazimierz Mazurkiewicz (diecezja kielecka) i
Mieczys aw Wincenty Zawadzki (diecezja w oc awska)5. Dopiero po 1906 r.
pojawi y si mo liwo ci kontynuowania studiów w innych o rodkach naukowych
Europy. Wówczas pro
o wys anie na studia specjalistyczne wystosowa ks.
Franciszek Gryglewicz z diecezji w oc awskiej, lecz z przyczyn obiektywnych nie
dosz o do jej realizacji6. Inaczej nieco wygl da a sytuacja tych kap anów starszej
generacji, którzy uko czyli seminaria duchowne poza granicami Królestwa
Polskiego lub seminaria zakonne.
Tab. nr 1. Duchowni posiadaj cy stopnie naukowe przed inkardynacj do diecezji
cz stochowskiej
Stopie
naukowy

Doktor

Magister

4
5

6

Nazwisko i imi
Gozdek Adolf
Kaciuba Stanis aw
Kott Walenty
Kubina Teodor
Makowski Karol
Marchewka Antoni
Paj k W adys aw
SzymanowskiKorwin Boles aw
Baranowicz Józef
Ciesielski Micha
Gacek W adys aw
Kossowski Roman
Marchewka Antoni
Mirecki Franciszek

Miejsce
studiów
Fryburg
Rzym
Pary
Rzym
Rzym
Rzym
Fryburg

Kierunek
studiów
Filozofia
Teologia
Teologia
Teologia
Teologia
Prawo kan.
Teologia

Czas
studiów
1906–1909
1923–1926
1906–1909
1902–1907
1921–1922
1923–1925
1920–1926

Lwów

Teologia

1912–1913

Lwów
Petersburg
Petersburg
Petersburg
Lublin
Petersburg

Teologia
Teologia
Teologia
Teologia
Prawo kan.
Teologia

1926–1929
1899–1902
1899–1903
1899–1903
1920–1924
1890–1894

214; J. Wo cza ski, Z dziejów Akademii Duchownej w Petersburgu, PCh 2 (1988/1989), s.
213–214.
I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842–1918, Lublin
2007, s. 226.
Archiwum Archidiecezji Cz stochowskiej im. Ks. W. Patykiewicza w Cz stochowie (dalej:
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. Zwi zek,
Ks. Wincenty Mieczys aw Zawadzki (1894–1975), CzWD 50 (1976) nr 2, s. 38–41.
AACz sygn. AP 53; J. Walicki, Ks. Franciszek Gryglewicz, CzWD 24–32 (1958) nr 1, s. 26–
27; J. Zwi zek, Gryglewicz Franciszek (1897–1957), SPTK, t. 5, s. 526–528.
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Kandydat

Nassalski Marian
Pruchnicki Józef
Ptaszy ski
adys aw
Senko Stanis aw
Zamojski Wincenty
Banasi ski Stefan
Cwilong Zenon
Klepaczewski
Ludwik
Mazurkiewicz
Stanis aw

Petersburg
Kraków

Teologia
Prawo kan.

1884–1887
1921–1924

Petersburg

Teologia

1900–1904

Petersburg
Petersburg
Petersburg
Petersburg

Teologia
Teologia
Teologia
Teologia

1886–1890
1894–1898
1909 - 1912
1887–1890

Petersburg

Teologia

1910–1913

Petersburg

Teologia

1890–1892

ród o: Kartoteka personalna duchowie stwa opracowana przez autora

Ze starszej generacji duchownych diecezji cz stochowskiej 20 posiada o stopnie
akademickie (doktora – 8, magistra – 11 i kandydata – 4). W gronie tym byli i tacy,
którzy podj li nauk w innych uczelniach ni tam, gdzie otrzymali stopnie naukowe:
ks. A. Gozdek – Uniwersytet w Monachium, ks. S. Kaciuba – Uniwersytet we
Fryburgu Szwajcarskim, ks. K. Makowski – Instytut Katolicki w Pary u i ks. B.
Szymanowski-Korwin – Uniwersytet w Insbrucku7. Zdecydowanie pod tym
wzgl dem wyró nia si bp T. Kubina, który uzyska w Rzymie drugi doktorat z
filozofii8.

7

8

AACz sygn. AP 260, k. 259–260; tam e, AP 116, Pismo z dnia 18 stycznia 1924 r., brak
paginacji; AACz sygn. AP 208, s. 1; J. Zwi zek, Martyrologium…, s. 235–236; Z. Mo ka,
Gozdek Adolf (1876–1942), w: ownik biograficzny ziemi cz stochowskiej, red. A.J.
Zakrzewski, Cz stochowa 1998 (dalej: SBZCz), t. 1, s. 46–48; J. P[lacek], W. P[atykiewicz],
Ks. Karol Makowski (1884–1936), „Cz stochowskie Wiadomo ci Diecezjalne” (dalej: CzWD)
38 (1964) nr 7, s. 167; Ks. Karol Makowski, „Niedziela” 11 (1936), s. 416–417; J. W[alicki],
Ks. Stanis aw Kaciuba (1901–1963), CzWD 37 (1963) nr 5, s. 151; J. Zwi zek, Marchewka
Antoni (1890–1973), w: Polski s ownik biograficzny, red. E. Rostworowski, Wroc aw 1974
(dalej: PSB), t. 19, s. 531–532; J. Zwi zek, Marchewka Antoni ks., w: Polscy kanoni ci, red. J.
Bar, Warszawa 1981 (dalej: PK), t. 2, s. 29–31; P. Nitecki, Marchewka Antoni, w; S ownik
biograficzny katolicyzmu spo ecznego w Polsce, red. R. Bender, Lublin 1995 (dalej: SBKSP),
t. 2, s. 117–118; J. Zwi zek, Marchewka Antoni (1890–1973), w: Leksykon duchowie stwa
represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, red. J. Myszor, Warszawa 2002 (dalej: LDR), t.
1, s. 170–171; J. Kowalski, Marchewka Antoni, w: S ownik polskich teologów katolickich, red.
L. Grzebie , Warszawa 1983 (dalej: SPTK), t. 6, s. 420–423; W. Wla lak, 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. Zwi zek, Ks. dr
Antoni Marchewka – redaktor naczelny „Niedzieli” (1945–1953), w: Silva rerum antiquarum.
Ksi ga pami tkowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Bart omiejowi Szyndlerowi, red. R. W.
Szwed, Cz stochowa 2009, s. 417–418; W. P[atykiewicz], Ks. Boles aw Szymanowski (1880–
1935), CzWD 37 (1963) nr 2, s. 54–55.
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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Tab. nr 2. Duchowni nie uko czywszy stopniem naukowym studiów przed
inkardynacj do diecezji cz stochowskiej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwisko i imi
Cudzi ski Aleksy
Duda Stefan
Giebartowski W adys aw
Jatowtt Alojzy
Ko ciów Karol
Krawiecki Jan
Kwiatkowski Stanis aw

8

Metler Bonawentura

9
10
11

Nachtman W adys aw
Pi tek Feliks
Wilczy ski W adys aw

Miejsce studiów
Lowanium
Rzym
Wroc aw
Petersburg
Wilno
Kraków
Fryburg
Petersburg, Rzym, Pary ,
Londyn, Insbruck,
Oxford
Kraków
Petersburg
Fryburg

Czas studiów
1905–1907
1900–1901
1912
1915–1917
1937–1938
1917–1918
1903–1905
1885–1902
1937–1938
1915–1916
1899–1901

ród o: Kartoteka personalna duchowie stwa opracowana przez autora.

Powy sza tabela wymienia 11 duchownych, którzy podj li studia
specjalistyczne w kraju i za granic , jednak nie uda o im si ich uko czy . Zmagania
naukowe tych ksi y przypad y w okresie zanim rozpocz li dzia alno
duszpastersk w diecezji cz stochowskiej. W ród nich szeroki wachlarz
zainteresowa posiada ks. B. Metler, który w wielu o rodkach naukowych studiowa
teologi , sztuk , nauki przyrodnicze i astronomi . Nale
do bliskich uczniów
wybitnego astronoma francuskiego Camila Flammariona9.
Drug generacj ksi y stanowili ci, którzy odbywali studia specjalistyczne
przynale c do diecezji cz stochowskiej. Czterem z nich zgod na dalsz nauk
wyda y jeszcze w adze diecezji kieleckiej (ks. Stanis aw Ufniarski) i diecezji
oc awskiej (ks. Józef Broszkiewicz, ks. W adys aw Tomalka i ks. Stanis aw
«Zaj c» Zimorowicz)10. Bp Kubina natomiast niewielu duchownych posy
na
9

10

AACz sygn. AP 126, Biogram ks. B. Metlera, brak paginacji; J. Zwi zek, Metler Bonawentura,
PSB, t. 20, s. 472–473; J. Zwi zek, Per aspera ad astra. ycie i dzia alno ks. Bonawentury
Metlera, „Ziemia Cz stochowska” (dalej: ZCz) 23 (1996), s. 11–30; R. Brzezi ski, Ks.
Bonawentura Metler i m czennicy parzymiescy. W 60-lecie tragicznych wydarze (1939–1999),
Cz stochowa 1999, s. 12–15; J. Zwi zek, Metler Bonawentura (1866–1939), w: W oc awski
ownik biograficzny, red. S. Kunikowski, W oc awek 2005 (dalej: WSB), t. 3, s. 107–110; J.
Zwi zek, Metler Bonawentura (1866–1939), SBZCz, t. 1, s. 91–93; J. Zwi zek, Ks.
Bonawentura metler jako duszpasterz (1866–1939), ZCz 33 (2006), s. 13–33.
AACz sygn. AP 12, Pismo z dnia 24 wrze nia 1925 r., brak paginacji; tam e, AP 212, s. 1–2;
tam e, AP 216, s. 1; tam e, AP 316, Spis wyk adów i wicze , brak paginacji; Archiwum Kurii
Metropolitalnej w Cz stochowie (dalej: AKMCz) sygn. 150/308, Absolutorium, brak paginacji;
Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dalej: AUKUL), Akta
personalne sygn. T 797, Pismo z dnia 16 wrze nia 1921 r., brak paginacji; AUKUL, Akta
personalne sygn. PK 787, Pismo z dnia 17 pa dziernika 1921 r., brak paginacji; J. Zwi zek,
Ufniarski Stanis aw Aleksander (1899–1955), SPTK, t. 7, s. 338–339; ten e, Zimorowicz
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studia, bowiem boryka si w diecezji z brakiem odpowiedniej liczby kap anów. St d
pro by niektórych ksi y o kontynuowanie nauki nie doczeka y si spe nienia 11. W
latach 1926–1939 skierowanie takie otrzyma o jedynie 10 osób, z których 5 zdoby o
stopie doktora nauk.
Tab. nr 3. Duchowni diecezji cz stochowskiej, którzy uzyskali stopie
doktora w latach 1926–1939
Lp.

Nazwisko i imi

1

Czajka Stanis aw

2

naukowy

Uczelnia
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski

Rok

Tytu pracy doktorskiej

1930

Przedawnienie w prawie
karnym kanonicznym12

Kasprzak Bogumi

Rzym

1934

Reincarnatio in luce
doctrinae catholicae et
principiorum S. Thomae13

3

Kasprzak
adys aw

Rzym

1938

De effecto proprio SS.
Eucharistiae seu Velaquez

4

Kurczy ski Piotr

1937

De natura et observantia
poenarum latae sententiae14

5

Neuman Alojzy
Tomalka
adys aw

1931

-

1927

-

1929

Badacze Pisma w. i ich
nauka15

1926

Post wed ug Prawa
Kanonicznego

6
7

Ufniarski Stanis aw

8

Zimorowicz (Zaj c)
Stanis aw

Katolicki
Uniwersytet
Lubelski
Rzym
Rzym
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski
Uniwersytet
Lubelski

ród o: Kartoteka personalna duchowie stwa opracowana przez autora.

11

12
13
14
15

Stanis aw (1891–1971), SPTK, t. 7, s. 492–493; ten e, Ks. Zimorowicz (Zaj c) Stanis aw
(1892–1971), CzWD 46 (1972) nr 7–9, s. 205–210; ten e, Zimorowicz Stanis aw, PK, t. 2, s.
259–261; W. P[atykiewicz], Ks. W adys aw Tomalka (1898–1938), CzWD 38 (1964) nr 10, s.
241–242.
AACz sygn. AP 194, Pismo z dnia 1 pa dziernika 1928 r., brak paginacji; AKMCz sygn. 150/7,
yciorys, brak paginacji; J. Zwi zek, Ks. Babczy ski Stefan (1905–1983), CzWD 59 (1985) nr
9–10, s. 186–190; ten e, Ks. Dro
Czes aw (1904–1978), CzWD 53 (1979) nr 4–5, s. 119–
122.
S. Czajka, Przedawnienie w prawie karnym, Lublin 1934.
B. Kasprzak, Reincarnatio in luce doctrinae catholicae et principiorum S. Thomae,
Cz stochowa 1934.
P. Kurczy ski, De natura et observantia poenarum latae sententiae, Lublin 1938.
S. Ufniarski, Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma w. ( wiadkowie Jehowy),
Kraków 1947.
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Z analizy tabeli wynika, i duchowni cz stochowscy byli posy ani na studia
specjalistyczne do Rzymu i Lublina. W ród nich dominowali prawnicy, co nie by o
bez znaczenia dla organizowanej od podstaw diecezji. Niektórzy jeszcze jako klerycy
byli kierowani na studia do Rzymu (Józef Ko odziejczyk, Bronis aw Panek,
adys aw Kasprzak i W adys aw Sobo )16. Bezpo rednio po wi ceniach
kap skich studia podj li Feliks Gryglewicz 17, Piotr Kurczy ski18, Alojzy Neuman19
i Antoni Perzyna 20. O zaj ciach uniwersyteckich w ten sposób napisa ks. Neuman w
li cie do rektora K. Makowskiego: „Od Bo ego Narodzenia pocz wszy dodano do
zwyk ych wyk adów jeszcze trzy godziny tygodniowo, w których Profesor O. van
Laak wyk ada nam materia z pierwszego roku, tzn. teologi fundamentaln .
Poniewa za w tych kilku godzinach chce przej mniej wi cej ten sam materia , co
w zwyk ych warunkach bierze si przez ca y rok w 9 godzinach tygodniowo, wi c
te ogromnej potrzeba pracy, by za nim nad
. A jest to tylko niejako przedmiot
dodatkowy. G ówne przedmioty nie mniejszego wymagaj wysi ku /…/21. Na studia
specjalistyczne zostali tak e wytypowani duchowni z pewnym do wiadczeniem
duszpasterskim. Byli nimi: ks. Stanis aw Czajka22 i ks. Bogumi Kasprzak23.
16

17

18

19
20
21
22

23

AKMCz sygn. 150/79; tam e, 150/180; Archiwum Wy szego Seminarium Duchownego
Archidiecezji Cz stochowskiej w Cz stochowie (dalej: AWSDACz), Kronika…, t. 1, ss. 145,
177; Schematissmus universi venerabilis et utriusque ceri saecularis et regulari dioceses
Cz stochoviensis pro Anno Domini 1937, Cz stochowa 1937, s. 22; Katalog ko cio ów i
duchowie stwa diecezji cz stochowskiej na rok 1939, Cz stochowa 1939, s. 21; ugoletni
wyk adowca i rektor Cz stochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie – ks. W adys aw
Kasprzak, CzWD 44 (1970) nr 2–4, s. 85; M. Frukacz, Rektorzy Wy szego Seminarium
Duchownego Archidiecezji Cz stochowskiej, „Niedziela Cz stochowska” 44 (2001), nr 40, s. 4;
J. Zwi zek, Ks. dr Panek Bronis aw (1917–1975), CzWD 50 (1976) nr 2, s. 34–38.
M. Miko ajczyk, Ks. Feliks Gryglewicz (1909–1991), CzWD 66 (1992) nr 6–7, s. 174–178; J.
Szlaga, ycie i dzia alno ks. profesora Feliksa Gryglewicza, w: U boku Syna. Studia z
mariologii biblijnej, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 13–26. S. Urba ski, Gryglewicz Feliks
(1909–1991), SPTK, t. 8, s. 202–209; J. Szlaga, Gryglewicz Feliks, EK, t. 6, kol. 254–256; H.
Ordon, Wspomnienie o p. ks. prof. Feliksie Gryglewiczu, „Cz stochowskie Studia
Teologiczne” (dalej: CzST) 19–20 (1991–1992), s. 425–429; H. Ordon, p. ks. Feliks
Gryglewicz (1909–1991), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (dalej: RBL) 46 (1993) nr 1–4, s. 42–
45.
AUKUL, Akta personalne sygn. PK 2912, Pismo bpa T. Kubiny z dnia 28 wrze nia 1932 r.,
brak paginacji; J. Zwi zek, Ks. Kurczy ski Piotr Kazimierz (1908–1942), CzWD 44 (1970) nr
2–4, s. 81–82; ten e, Ks. Kurczy ski Piotr Kazimierz, „Prawo Kanoniczne” (dalej: PrK) 14
(1971) nr 3–4, s. 306–308; ten e, Kurczy ski Piotr Kazimierz, PK, t. 1, s. 269–272; ten e,
Kurczy ski Piotr Kazimierz ks., EK, t. 10, kol. 243; W. Wla lak, Kurczy ski Piotr Kazimierz
(1908–1942), SBZCz, t. 1, s. 74–76;
AWSDACz, Akta neoprezbiterów sygn. I, Akta personalne Ks. Alojzego Neumana, brak
paginacji.
AACz sygn. AP 158, Pismo z dnia 4 lipca 1934 r., brak paginacji.
Tam e.
AACz sygn. AP 27, k. 9; AUKUL, Akta personalne sygn. PK 1553, Pismo z dnia 2 sierpnia
1927 r., brak paginacji; J. Zwi zek, W s bie Niepokalanemu Sercu Maryi. ycie i dzia alno
biskupa Stanis awa Czajki, CzST 37 (2009), s. 205–250.
B. Kasprzak, List otwarty, „Gazeta Radomskowska” (dalej: GR) 12 (1931) nr 44, s. 2; Wyjazd
ks. prefekta Bogumi a Kasprzaka do Rzymu, GR 12 (1931) nr 48, s. 2; J. wigonia, Kap an
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Tab. nr 4. Magisteria ksi y diecezji cz stochowskiej w latach 1926–1939
Lp.

Nazwisko i imi
Binkiewicz
Maksymilian
Bojarek
Kazimierz

Data

3

Brodzi ski Jan

15.06.1934

4

Ca usi ski
Zygmunt

19.05.1937

5

Chwistecki Józef

29.06.1939

6

Dewudzki
Marceli

09.12.1938

7

Franek Józef

20.06.1939

8

Gietyngier
Ludwik

13.07.1937

9

Gryglewicz Feliks

30.11.1932

10

Grzybek
Stanis aw

18.06.1938

11

Hereda Emanuel

13.10.1937

12

Karlik W adys aw

12.06.1931

1
2

13
14

Kobierski
Boles aw
Kosowski
Stanis aw

21.01.1933
16.06.1939

16.05.1939
03.06.1938

15

Ko ciów Karol

14.06.1939

16

Kubica Brunon

18.06.1936

Tytu pracy magisterskiej i promotor
Geneza i rozwój mi ci w przedstawieniu
w. Bernarda (ks. Konstanty Michalski)
Pr dy socjalno-religijne a Pismo w. w
Nowym Testamencie
Stosunki religijne w Polsce za Jana
Kazimierza (ks. Tadeusz Glemma)
Nago

w sztuce (ks. W adys aw Wicher)

Cele etyczne wychowania
(ks. W adys aw Wicher)
Charakter wp ywu Chrystusa jako G owy
na Cia o Mistyczne (ks. Marian
Morawski)
Dzia alno misjonarza biskupiego o.
Leopolda Tempera w Ksi stwie
Cieszy skim
(ks. Tadeusz Glemma)
Parafia w. Zygmunta w Cz stochowie
pod rz dami OO. Paulinów (ks. Tadeusz
Glemma)
Teodycea w Psalmach
Balaam i jego przepowiednie na
podstawie ksi gi Liczb 22 (ks. Józef
Archutowski)
Postanowienia synodów polskich przed
Soborem Trydenckim odno nie do
zakonów (ks. Jan Krzemieniecki)
O wi to ci Chrystusa Pana
(ks. Maciej Sieniatycki)
Szkic monograficzny ko cio a i parafii w
Dzia oszynie (ks. Jan Krzemieniecki)
Kontrowersja antioche ska i jej
rozwi zania (ks. Józef Kaczmarczyk)
Sprawa w. Stanis awa w wietle krytyki
XX w. (ks. Tadeusz Glemma)
Pierwsza koronacja cudownego obrazu
Matki Boskiej Cz stochowskiej
(ks. Tadeusz Glemma)

niez omny. Ks. Bogumi Kasprzak wiadek prawdy w dramatycznych czasach, Kraków 2007; S.
Pamu a, rec: J. wigonia, Kap an niez omny. Ks. Bogumi Kasprzak wiadek prawdy w
dramatycznych czasach, Kraków 2007, CzST 37 (2009), s. 259–264.
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17

Nowak Julian

05.01.1939

18

Odróbka Józef

16.06.1939

19

Ojrzy ski
Tadeusz

21.05.1938

20

Opa ko Serafin

27.06.1937

21

Paras Stanis aw

10.02.1938

23

Patykiewicz
Walenty
Perzyna Antoni

24

Pi tek Feliks

19.06.1938

25

Pluta W adys aw

25.06.1935

26

Popczyk Teodor

20.06.1938

27

Porz dek
Stanis aw

17.06.1939

28

R pa a Franciszek

24.01.1939

29

Skrzypiec Adam

17.06.1939

30

Szweblik Leopold

14.06.1939

31

Wiertelak Józef

17.06.1939

32

Zgoda Stanis aw

08.10.1937

22

20.12.1932
1934

Ks. Antoni Królicki
(ks. Antoni Bystrzonowski)
Encyklika „Divini illisti magister” wobec
dzisiejszych pr dów wychowawczych
(ks. W adys aw Wicher)
Przemiany moralne ch opa polskiego pod
wp ywem kryzysu na podstawie
„Pami tników ch opów”
(ks. W adys aw Wicher)
Parafia K obucko pod wzgl dem
historyczno-prawnym (ks. Jan
Krzemieniecki)
Wolno woli ludzkiej ze stanowiska
psychologicznego (ks. W adys aw
Wicher)
Eugenika w wietle nauki moralno ci
katolickiej (ks. W adys aw Wicher)
Rozwój kanonicznej ustawy o
nadzwyczajnym spowiedniku zakonnic
(ks. Jan Krzemieniecki)
Ks. Stanis aw Cho oniewski
Dojrzewanie moralne m odzie y w
okresie dojrzewania p ciowego
(ks. W adys aw Wicher)
Uzdrowienie ma
stwa niewa nego w
zwi zku wedle ustawodawstwa
ko cielnego dawniejszego i dzisiejszego
(ks. Jan Krzemieniecki)
Potrzeba i zadania Akcji Katolickiej na
wsi (ks. Antoni Bytrzonowski)
Jawne i bezwarunkowe zrzeczenie si
beneficjum ko cielnego (ks. Jan
Krzemieniecki)
Po rednictwo Naj wi tszej Maryi Panny
na tle mariologii w. Tomasza z Akwinu
(Marian Morawski)
Szkic monograficzny parafii Janów
Zale ny (ks. Jan Krzemieniecki)
Wp yw wychowawczo-moralny
sakramentu pokuty (ks. W adys aw
Wicher)

ród o: Kartoteka personalna duchowie stwa opracowana przez autora.
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Niektórzy absolwenci Cz stochowskiego Seminarium Duchownego w
Krakowie podj li wysi ek intelektualny, by zdoby stopie naukowy magistra. W
latach 1926–1939 ze 155 seminarzystów tylko 32 zrealizowa o to zadanie, co
stanowi o ponad 20% ogó u. Przez pierwsze 5 lat istnienia Seminarium aden student
nie otrzyma tytu u magistra na Uniwersytecie Jagiello skim. Sytuacja ta zmieni a
si dopiero w latach 1931–1939. W ród tych 32 magistrów ks. Antoni Perzyna
zdoby stopie naukowy z zakresu teologii dogmatycznej i apologetyki na
Uniwersytecie Warszawskim, za ks. Zygmunt Ca usi ski, obok tytu u magistra
teologii, posiad równie stopie magistra filozofii24.
Egzaminy aprobacyjne, zebrania i kursy specjalistyczne
Wiedz zdobyt w Seminarium Duchownym kap ani cz stochowscy pog biali
nie tylko poprzez studia specjalistyczne, ale tak e w wyniku egzaminów
aprobacyjnych oraz uczestnictwa w ró nego typy zebraniach, kursach i wyk adach
specjalistycznych. O ile dalsz nauk na uczelniach kontynuowali wybrani ksi a,
tak obowi zkiem zdawania egzaminów aprobacyjnych by o obj te znacznie
liczniejsze grono duchownych (proboszczowie i wikariusze). Zgodnie w wymogami
prawa kanonicznego kap an ubiegaj cy si o beneficjum parafialne powinien zda
wcze niej egzaminy proboszczowskiego, zwane powszechnie konkursowymi.
Ponadto ka dy kap an po wi ceniach musia w ci gu trzech kolejnych lat podda si
egzaminom wikariuszowskim. W razie zaniechania wskazanych prawem
obowi zków by y nak adane na niezdyscyplinowanych duchownych sankcje karne 25.
Terminy i miejsca egzaminów by y wyznaczane przez odpowiednich
pracowników kurialnych. Informacje w tym wzgl dzie ukazywa y si na amach
Wiadomo ci Diecezjalnych i w rocznych katalogach. Przewa nie egzaminy
przypada y na miesi c listopad, z wyj tkiem lat 1934–1936, kiedy to wytypowano
miesi c wrzesie . Ze wzgl du na du liczb duchownych przyst puj cych do
egzaminów od 1933 r. obowi zywa y 2 terminy, zazwyczaj dzie po dniu26. Równie
co do miejsca zastosowano kilka zmian. Pocz tkowo egzaminy zdawano w budynku
Kurii Biskupiej (1926–1932), pó niej za w lokalu Centrali Akcji Katolickiej (1933–
1935), Domu Ksi y (1936–1938) i budynku OO. Jezuitów (1939)27. Egzaminy
sk adano przed specjaln komisj , w sk ad której wchodzili egzaminatorzy
prosynodalni. W latach 1926–1939 bp Kubina na urz d ten powo 12 ksi y.
Odpowiadali oni za prawid owy przebieg egzaminów oraz troszczyli si o nale yte
przygotowanie teologiczne kap anów. Z tej te przyczyny wystosowali oni specjalne
24
25
26
27

AACz sygn. AP 158, Pismo z dni 4 lipca 1934 r., brak paginacji; AKMCz sygn. 150/39, k. 26;
M. Miko ajczyk, Ks. Zygmunt Ca usi ski (1909–1991), CzWD 66 (1992) nr 1–3, s. 68–69.
Codes Iuris Canonici (dalej: CIC), can. 1929–130; F. B czkowicz, dz. cyt., s. 318–319.
Podzielenie terminu egzaminu wikariuszowskiego, „Wiadomo ci Diecezjalne” (dalej: WD) 8
(1933) nr 5, s. 57.
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.
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pouczenie do duchowie stwa, w którym napisali: „Zdarzaj si wypadki, i ksi a
wezwani na egzamin wikariuszowski i konkursowy odk adaj przygotowanie si na
ostatnie dni. A poniewa nie s w stanie opanowa w tak krótkim czasie
przedmiotów, z których maj zdawa , pisz do Kurii by im od
a egzamin na
nast pny rok, usprawiedliwiaj c si przy tym przyczynami nieistotnymi, jak
nawa em pracy, translokacj itp. Wobec powy szego podaje si do wiadomo ci
zainteresowanych Ksi y, i do egzaminu nale y si przygotowa sumiennie, a wi c
przez ca y rok, a nie odk ada przygotowania si na ostatnie dni, e od stawienia si
na egzamin zwalnia kandydata jedynie choroba, stwierdzona przez lekarza. adne
inne przyczyny nie b
brane pod uwag i nie zg oszenie si do egzaminu b dzie
karane odmawianiem przez w adze diecezjaln jurysdykcji”28.
Przez pierwsze 2 lata istnienia diecezji cz stochowskiej obowi zywa y tematy
egzaminacyjne z poszczególnych dziedzin teologicznych wed ug wcze niejszych
ustale (tradycja kielecka i w oc awska). Ró ni y si one nieco od tych z lat 1928–
1939. Przede wszystkim obowi zywa y inne nazwy przedmiotów. Zamiast „liturgiki”
stosowano okre lenie „rybryki”, a zamiast „homiletyki” – „wymowa”. Ponadto
katechetyka i wymowa by a ze sob ci le czona, st d egzamin z tych przedmiotów
polega na opracowaniu kazania na temat wspó czesny i homilii na któr kolwiek
niedziel w roku liturgicznym29.
Tab. nr 5. Tematy egzaminów trzyletnich i konkursowych obowi zuj ce w diecezji
cz stochowskiej w latach 1928–1939
Przedmiot

Egzamin
1
2

Pismo w.
3
K.
Teologia
dogmatyczna

1
2
3
K.

Teologia
moralna

1
2

28
29

Tematyka
Historia natchnienia Ksi g w., hermeneutyka biblijna,
historia kanonu ksi g Starego i Nowego Testamentu,
przek ady, historia wyk adu i czytanie Pisma w.
Pi cioksi g Moj esza, Ksi gi prorockie Starego i
Nowego Testamentu, Dzieje Apostolskie.
Ksi gi historyczne Nowego Testamentu, Ewangelie
synoptyczne, Ksi gi dydaktyczne Nowego
Testamentu, ywot w. Paw a.
Ewangelia w. Jana, Listy pasterskie i katolickie,
przek ady i czytanie Pisma w., CIC a Pismo w.
De vera religijne.
De Deo uno et trino.
De Verbo Incarnatione, De Deo Redemtore, De Deo
Remuneratore.
De Ecclesia Christi, De Eucharystia.
De actibus humanis, de conscientia, de legibus, de
peccatis.
De praeceptis Decalogi et Ecclesiae

W sprawie egzaminów wikariuszowskich i konkursowych, WD 13 (1938) nr 1, s. 5–6.
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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Prawo
kanoniczne

3
K.
1
2
3
K.

1
2
3
K.
1
2
3
K.

De Sacramneto Poenitentiae
De Principiis, De Sacramento Poenitentiae
CIC, can. 108–214, can. 1409–1494, can. 1495–1551.
CIC, can. 2195–2414.
CIC, can. 1154–1383.
CIC, can. 1012–1144.
Dzieje Ko cio a katolickiego od pocz tku do za enia
pa stwa ko cielnego.
Dzieje Ko cio a katolickiego w redniowieczu.
Dzieje Ko cio a katolickiego od reformacji do
rewolucji francuskiej 1789 r.
Dzieje Ko cio a katolickiego od rewolucji francuskiej
do czasów tera niejszych
O oficjum w ogólno ci.
Uk ad oficjum wed ug rubryk brewiarzowych.
O Mszy w.
Nie obowi zuje.
O wychowaniu.
Dydaktyka ogólna i metodyka.
Dydaktyka religii i metodyka nauczania religii.
Nie obowi zuje

1, 2, 3

Nie obowi zuje.

K.

Sakramenty w. i sakramentalia.

1, 2, 3
K.

Nie obowi zuje.
Wymowa wi ta i zasady wymowy.

1
Historia
Ko cio a

2
3
K.

Liturgika

Katechetyka
i pedagogika
Teologia
pasterska
Homiletyka

ród o: Schematismus…1928, s.
Schematismus…1930, s.
Schematismus…1932, s.
Schematismus…1934, s.
Schematismus…1936, s.
Katalog…1939, s. 137–142.

116–121;
123–128;
121–126;
132–137;
139–145;

Schematismus…1929,
Schematismus…1931,
Schematismus…1933,
Schematismus…1935,
Schematismus…1937,

s.
s.
s.
s.
s.

118–123;
129–134;
132–137;
135–140;
145–150;

Dla kandydatów na egzamin proboszczowski i wikariuszowski by o wspólnych
5 przedmiotów teologicznych (Pismo w., teologia dogmatyczna, teologia moralna,
prawo kanoniczne i historia ko cio a). Pozosta e 4 przedmioty obowi zywa y b
proboszczów (teologia pasterska i homiletyka), b
wikariuszy (liturgika i
katechetyka z pedagogik ). Ponadto proboszczowie musieli jeszcze napisa kazanie
dogmatyczno-moralne na temat podany przez egzaminatorów30. Do powy szych
tematów z poszczególnych dziedzin teologicznych nale o przygotowa si ze
wskazanych przez w adze diecezjaln podr czników. Oczywi cie podstaw w tym
wzgl dzie stanowi o Pismo w., Codex Iuris Canonici i literatura przedmiotów
30

Relacja ks. Zygmunta Zaborskiego (ur. 1911 r.) z dnia 16 marca 2008 r., w posiadaniu autora.
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poznana w seminarium duchownym. Dodatkowo z homiletyki zalecane by y ksi ki:
„Wymowa wi ta”31 i „Zasady wymowy ogólnej i ko cielnej”32. Najbardziej jednak
rozbudowany dzia bibliograficzny dotyczy katechetyki i pedagogiki. Wskazania
bowiem uwzgl dnia y najnowsz literatur 33.
Tab. nr 6. Duchowie stwo diecezji cz stochowskiej wyznaczone do zdawania
egzaminów aprobacyjnych w latach 1930–1939
Rok
1930
1931
1932
1933
1934

Egzamin
Konkursowy
Wikariuszowski
Konkursowy
Wikariuszowski
Konkursowy
Wikariuszowski
Konkursowy
Wikariuszowski
Konkursowy
Wikariuszowski

Liczba
zdaj cych
4
19
5
16
5
23
9
54
2
63

Rok
1935
1936
1937
1938
1939

Egzamin
konkursowy
wikariuszowski
konkursowy
wikariuszowski
konkursowy
wikariuszowski
konkursowy
wikariuszowski
konkursowy
wikariuszowski

Liczba
zdaj cych
10
63
31
53
19
43
14
56
17
78

ród o: 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 cz stochowskiej w latach 1930–1939 ustalono a 584 podej cia do
egzaminów aprobacyjnych. Niektórzy ksi a w tym czasie uczestniczyli zarówno w
egzaminach wikariuszowskich, jak i proboszczowskich. Zdarza o si , i z ró nych
powodów wyznaczeni duchowni nie mogli przyby na planowany egzamin. W 1930
r. nie stawi o si a 6 ksi y, co stanowi o ok. 25% ogó u wyznaczonych34. W miar
31
32
33

34

W. Krynicki, Wymowa wi ta, Pozna 1921.
H. Haduch, Zasady wymowy ogólnej i ko cielnej, Kraków 1927.
L. Zarzecki, Dydaktyka ogólna, Lwów 1920; F. Spiralo, Metodyka katolickiej nauko religii,
Warszawa 1911; S. Krzeszkiewicz, Metodyka nauki religii, Pozna 1926; L. Jele ska,
Metodyka pierwszych lat nauczania, Warszawa 1929; W. Kosi ski, Metodyka nauczania religii
czyli katechetyka, Sandomierz 1929; M. Baranowski, Pedagogika do u ytków seminariów
nauczycielskich i nauczycieli szkó ludowych, Lwów 1896; S. Podole ski, Podr cznik
pedagogiczny, Kraków 1930; Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, Lwów 1934; T.
Peche, Pedagogika, Pozna 1922; E. Claperede, Psychologia dziecka, pedagogika
eksperymentalna, Warszawa 1927; A. Dryjski, Zagadnienia seksualizmu dziecka i m odzie y
szkolnej. Biologia, Psychologia, Pedagogika, Warszawa 1934; L. Zarzecki, Charakter i
wychowanie, Warszawa 1924; F. Förster, Szko a i charakter, Kraków 1911; L. Jele ska, Sztuka
wychowania, Warszawa 1930; F. Förster, Religia a kszta cenie charakteru, Pozna 1930; J.
Cierniewski, Poznanie i kszta cenie charakteru, Pozna 1927; A. Binet, Poj cie nowoczesne o
dzieciach, Warszawa 1928.
Egzaminy wikariuszowskie i konkursowe, WD 6 (1931) nr 1, s. 16.
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up ywu czasu frekwencja ta znacznie si poprawi a. W 1937 r. nie wzi o udzia u w
egzaminach ju tylko ok. 14% duchowie stwa 35. Cz
ksi y mia a trudno ci z
opanowaniem wymaganego materia u. Z tej przyczyny musieli odby egzaminy
poprawkowe. W latach 1930–1939 po raz drugi pochodzili do egzaminu nast puj cy
kap ani: Pismo w. – Henryk Antkiewicz, Józef Barczyk, Józef Brawata, Walerian
Bylka, Jan Depta, Zygmunt Janecki Franciszek Kowalski, Teodor Popczyk, Leon
Poprawa, Jan Smogorzewski, Emanuel Sojka, teologia dogmatyczna – Stanis aw
Cesarz, Mieczys aw Janecki, Roman Jaros, Andrzej Kna , Emanuel Weber, Tadeusz
Wi niewski, teologia moralna – Henryk Antkiewicz, Ewaryst Zbieszczyk, prawo
kanoniczne – Stanis aw Bartzel, Feliks Grela, Mieczys aw Janecki, Józef Janson,
Franciszek Kowalski, Antoni Rawicki, Stanis aw Szmeja, Jan Smogorzewski, Marian
Wróbel, historia Ko cio a – Andrzej Kna , katechetyka – Henryk Antkiewicz, Józef
Brawata, Wincenty Guzik, Franciszek Olek, Edward Stasiewicz, homiletyka Henryk Antkiewicz, Józef Brawata, Wincenty Guzik, Franciszek Olek i Edward
Stasiewicz36.
Oprócz egzaminów aprobacyjnych, wi ksza liczba duchowie stwa
cz stochowskiego bra a udzia w ró nych zebraniach, spotkaniach dekanalnych,
kursach i wyk adach specjalistycznych. Celem ich by o doskonalenie oraz
dokszta canie ksi y w zakresie wiedzy teologicznej i duszpasterskiej. Najszerszy
zasi g i pierwsze stwo w hierarchii zebra diecezjalnych mia y kongregacje ksi y
konsultorów i dziekanów. By y one zwo ywane przez bpa Kubin przynajmniej raz
w roku. Miejscem obrad by a Kuria Biskupia37. Zagadnienia poruszane na tych
zebraniach dotyczy y aktualnych wydarze i spraw diecezjalnych. Na pocz tku
ordynariusz przedstawia problematyk spotkania, a nast pnie zasi ga opinii
zgromadzonych ksi y38. Przyk adowo na zebraniu w dniu 10 stycznia 1927 r.
rozstrzygano sprawy podzia u parafii, uposa enia wikariuszy, budowy katedry,
zbiórki pieni nej na cele diecezjalne i analizy ró nych sprawozda 39. Ca kiem inne
problemy zosta y postawione na zebraniu w dniu 26 stycznia 1933 r. Przedstawiono
wówczas sprawozdanie finansowe za ubieg y rok oraz podj to decyzje w sprawie
bud etu na nadchodz cy rok, podzia u dekanatów i wizytacji pasterskich w diecezji.
Ponadto dokonano wyboru niektórych urz dników kurialnych40. Na kongregacjach
tych by y równie prezentowane referaty dotycz ce nurtuj cych tematów. Jeden z
pierwszych wyk adów wyg osi ks. Antoni Zimniak, który poruszy problematyk
ujednolicenia okólników diecezjalnych. W cykl g oszenia referatów w cza si tak e
bp Kubina41.
35
36

37
38
39
40
41

Egzaminy wikariuszowskie i konkursowe, WD 12 (1937) nr 3, s. 37–38; 13 (1938) nr 3, s. 56.
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.
J. Zwi zek, Dzieje diecezji cz stochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Cz stochowa 1990,
s. 86–87.
Zjazd Ks. Ks. Konsultorów i Dziekanów, „Niedziela” 3 (1928) nr 16, s. 190–191.
AACz sygn. KB 1, k. 33.
Tam e, k. 129–131.
Tam e, k. 7–15; Zjazd Ksi y konsultorów i dziekanów, WD 3 (1928) nr 2, s. 18–21.
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szy zakres ni zebrania konsultorów i dziekanów mia y konferencje
powiatowe. Brali w nich udzia duchowni z poszczególnych powiatów. Zdarza o si ,
w zebraniu takim uczestniczy o kilku dziekanów. Pocz tkowo konferencje
powiatowe odbywa y si co miesi c. W my l jednak zalecenia z 1929 r. zast pi y je
comiesi czne konferencje dekanalne42. Pomimo tego zebrania powiatowe
duchowie stwa by y wci
kontynuowane, lecz ze znacznie mniejsz
cz stotliwo ci . Przewodniczy im miejscowy dziekan, na którego terenie odbywa o
si spotkanie. Z czasem wytworzy si porz dek przebiegu tego rodzaju zebra .
Rozpoczyna y si one Msz w. i adoracj Naj wi tszego Sakramentu. Nast pnie
wszyscy zgromadzeni ksi a wys uchiwali nauk ascetyczn w ko ciele, a w ko cu
przechodzili wszyscy do sali zebra , gdzie mia y miejsce dalsze obrady z referatem
tematycznych w tle43.
Kolejne zebrania diecezjalne, w którym uczestniczyli ksi a cz stochowscy
odbywa y si na szczeblu dekanalnym, st d zwano je konferencjami dekanalnymi.
Comiesi cznym obradom przewodniczy miejscowy dziekan. W jego te
kompetencjach by o powiadomienie Kurii Biskupiej o czasie, miejscu i tematyce
takiego spotkania 44. Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego na konferencjach
poruszano przewa nie sprawy „de re morali et liturgica” oraz kwestie maj ce
zwi zek z yciem kap skim i duszpasterstwem45. Obowi zkiem uczestnictwa w
tych zebraniach byli obj ci wszyscy duchowni z dekanatu. Zalecano przy tym, aby
konferencje rozpoczyna y si od adoracji Naj wi tszego Sakramentu, nauki
ascetycznej i Spowiedzi w. G ównym jednak punktem porz dku obrad by referat,
przygotowany przez wyznaczonego kap ana 46.
Tab. nr 7. Propozycje tematów referatów prezentowanych podczas konferencji
dekanalnych w diecezji cz stochowskiej w 1936 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
42
43
44
45
46

Temat referatu
Jak przeciwdzia sekciarstwu.
Kazania katechizmowe.
Duszpasterstwo bezrobotnych.
Dekret o pierwszej Komunii w.
Jak propagowa czysta Komunie w.
O przeszkodach do ma
stwa.
Funkcje religijne kap ana.
Duszpasterz w konfesjonale.
Duszpasterz w kancelarii.
Duszpasterz w szkole.

Konferencje dekanalne, WD 4 (1929) nr 7, s. 54–55.
AACz sygn. KB 280, Protokó nr 14, 19, 21, brak paginacji.
Konferencje dekanalne, WD 4 (1929) nr 7, s. 54–55.
CIC can. 131.
AACz sygn. KB 280, Protokó 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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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Akcja dobroczynno ci organizowana w parafii i dekanacie.
Akcja Katolicka.
Duszpasterz a polityka.
ycie towarzyskie kap ana.
Wspó ycie kap anów ze sob .
Konferencje dekanalne.
Bractwa ko cielne.
Jak stworzy dom katolicki w parafii.
Jak uregulowa sprawy s by ko cielnej.
Jak podnie frekwencje w niedzielnych nabo stwach.
O piewie ko cielnym.
Stosunki z urz dami.
ród o: AACz sygn. KB 280, Spis tematów polecanych na referaty
podczas konferencji dekanalnych w 1936 r., brak paginacji.

Z 22 proponowanych tematów by co miesi c wybierany jeden, a nast pnie w
formie referatu prezentowa go na konferencji dekanalnej jeden z kap anów.
Przedstawiane w ten sposób zagadnienia teologiczne i duszpasterskie, podobnie jak
egzaminy aprobacyjne, by y niejako na przed eniu formacji seminaryjnej i
odpowiednio kszta towa y oblicze intelektualne miejscowego duchowie stwa.
Zestawienie proponowanych tematów uleg o zmianie po pierwszym polskim
synodzie plenarnym (25–26 sierpnia 1936 r.)47. Wówczas to ze wzgl du na realizacj
postanowie synodalnych, a tak e nale yte przygotowanie si do przeprowadzenia
synodu diecezjalnego zosta o wydane zalecenie, aby na konferencjach dekanalnych
podejmowano referaty tematycznie zwi zane z poszczególnymi uchwa ami synodu
plenarnego48.
Poza kongregacjami diecezjalnymi, konferencjami powiatowymi i dekanalnymi
duchowni cz stochowscy uczestniczyli tak e w ró nego rodzaju kursach i wyk adach
duszpasterskich. By y one organizowane na skal ogólnopolsk , jak i diecezjaln .
Ró norodno tematyczna tych szkole pozwala a ksi om pog bi swoje wiedz w
tych dyscyplinach, które ich najbardziej interesowa y. Informacje o ich
organizowaniu by y zamieszczane w Wiadomo ciach Diecezjalnych lub Niedzieli. Z
kursów ogólnopolskich polecano: duszpasterski49, katechetyczny50, homiletyczny51,
47

48
49

50
51

Uchwa y pierwszego polskiego synodu plenarnego odbytego w Cz stochowie roku Pa skiego
1936, Katowice 1938; Pierwszy Polski synod plenarny odbyty w Cz stochowie roku Pa skiego
1936, WD 13 (1938) nr 2, s. 25–36; Or dzie Episkopatu Polski do duchowie stwa i wiernych w
sprawie uchwa pierwszego polskiego synodu plenarnego, WD 13 (1938) nr 3, s. 47–55.
Konferencje dekanalne, WD 13 (1938) nr 6, s. 93.
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; Pi ty krajowy kurs duszpasterski w Krakowie, WD
8 (1933) nr 4, s. 45–46.
Kurs katechetyczny w Krakowie, WD 4 (1929) nr 2, s. 18–19.
Kurs homiletyczny w Poznaniu, WD 6 (1931) nr 3, w. 46.
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charytatywny52, instrukcyjny - spo eczny53, gospodarczo-spo eczny54 i
przeciwalkoholowy55. Natomiast na gruncie diecezjalnym by y prowadzone kursy:
duszpasterski56, Akcji Katolickiej57, instruktorski Stowarzyszenia Robotników
Chrze cija skich58, instrukcyjno-spo eczny59 i spo eczny60. Ci g szkole dla
duchowie stwa diecezji cz stochowskiej w okresie mi dzywojennym zamyka y
specjalne wyk ady o uchwa ach pierwszego polskiego synodu plenarnego, w których
zobowi zani byli wzi
udzia wszyscy ksi a pracuj cy w duszpasterstwie
parafialnym i prefekci61.
Zako czenie
Formacja intelektualna w Seminariach Duchownych nie ko czy a definitywnie
procesu zdobywania wiedzy naukowej przez duchownych. Wielu podejmowa o
dalsze studia, oczywi cie za aprobat w asnego biskupa. Ksi a diecezji
cz stochowskiej pod tym wzgl dem tworzyli dwie grupy. Do pierwszej zaliczali si
ci, którzy przed inkardynacj odbywali studia specjalistyczne (33 osób). Drug grup
stanowili kap ani podejmuj cy dalsz nauk za rz dów bpa Kubiny. Nie by o ich
jednak zbyt wielu, bowiem wyst powa y trudno ci z obsad stanowisk
duszpasterskich w diecezji. Pomimo tego w latach 1926–1939 stopie naukowy
doktora otrzyma o 8 ksi y, za stopie magistra zdoby y 32 osoby. Z kolei ci
kap ani, którzy nie kontynuowali nauki na studiach specjalistycznych, podnosili
swoje kwalifikacje i pog biali wiedz poprzez egzaminy aprobacyjne (konkursowe i
wikariuszowskie), zebrania (diecezjalne, powiatowe i dekanalne), kursy
(ogólnopolskie i diecezjalne) oraz wyk ady specjalistyczne.

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Kurs charytatywny Katolickiej Szko y Spo ecznej w Poznaniu, WD 4 (1929) nr 1, s. 9–10.
Z Sekretariatu Generalnego Ligii Katolickiej diecezji cz stochowskiej, WD 3 (1928) nr 2, s. 23.
Kurs gospodarczo-spo eczny dla duchowie stwa, WD 11 (1936) nr 5, s. 53.
Program kursu przeciwalkoholowego dla duchowie stwa, WD 3 (1928) nr 4, s. 34; Metodyczny
kurs przeciwalkoholowy, WD 14 (1939) nr 4, s. 59–60.
Kursy duszpasterskie dla duchowie stwa diecezji cz stochowskiej, „Niedziela” 6 (1931) s. 630.
AACz sygn. KB 280, Protokó nr 22, brak paginacji; Kurs Akcji Katolickiej w Cz stochowie,
„Niedziela” 9 (1934) s. 69
Kurs instruktorski dla Stowarzyszenia Robotników Chrze cija skich, „Niedziela” 2 (1927) s.
381.
Kurs instrukcyjny Ligii katolickiej, WD 2 (1927) nr 4, s. 32.
Kurs spo eczny dla przewielebnego duchowie stwa diecezji cz stochowskiej, WD 2 (1927) nr 1,
s. 14; Kursy spo eczne dla duchowie stwa diecezji cz stochowskiej, WD 13 (1938) nr 1, s. 6.
Wyk ady dla duchowie stwa na tle uchwa pierwszego polskiego synodu plenarnego, WD 13
(1938) nr 5, s. 92.
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Jacek Kapu ci ski
Wykszta cenie specjalistyczne duchowie stwa diecezji cz stochowskiej w latach
1925–1939
Specialized education of the clergy of the Czestochowa Diocese in the years 19251939
owa kluczowe: edukacja, duchowie stwo, szkolnictwo wy sze, Cz stochowa
Key words: education, clergy, higher education, Czestochowa
Streszczenie:
Autor przedstawia poziom wykszta cenia osób duchownych z diecezji
cz stochowskiej w latach mi dzywojennych. Ukazuje stopie ich edukacji,
potwierdzaj c tym samym, e ksi a stanowili jedn z lepiej wykszta conych grup
ówczesnej Polski.
Summary:
The author presents the level of education of the clergy of the Diocese of
Cz stochowa 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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Maria D bowska
Z DZIA ALNO CI STOWARZYSZENIA SAMOPOMOCY KAP
SKIEJ
UCKO- YTOMIERSKIEJ I KAMIENIECKIEJ DIECEZJI (1933–1936)
Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do s abo jeszcze znanej kwestii
pomocy (materialnej i innej) Polakom na terenie Zwi zku Sowieckiego w okresie
mi dzywojennym. Do tego tematu nawi za ju R. Dzwonkowski w swojej pracy
Ko ció katolicki w ZSSR 1917–1939. Zarys historii (Lublin 1997). W jednej z
nielicznych publikacji po wi conych kwestiom pomocy dla Polaków w ZSRS,
zas uguj cej na szczególne podkre lenie, a zatytu owanej „Bez s du, wiadków i
prawa…”. Listy z wi zie , agrów i zes ania do Delegatury PCK w Moskwie 1924–
1937 1, zosta y opublikowane listy – cz sto bardzo dramatyczne – ksi y katolickich
(oraz ich rodzin), przebywaj cych w wi zieniach, agrach i na zes aniu. Dokumenty
te s przechowywane w Pa stwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie
(materia y archiwalne Delegatury Polskiego Czerwonego Krzy a). We wspomnianej
publikacji na szczególn uwag zas uguj teksty wprowadzaj ce autorstwa H.
Owsiany (Z pomoc w czasie wojen i zniewolenia) oraz I. Zaikiny (Polski Czerwony
Krzy w ZSRR – w s bie najbardziej potrzebuj cym).
ród instytucji, zwi zków, osób prywatnych (g ownie nale cych do
najbli szej rodziny skazanych), które spieszy y z pomoc duchownym cierpi cym
dz w Zwi zku Sowieckim znale li si tak e duchowni ze Stowarzyszenia
Samopomocy Kap skiej ucko- ytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji, które
istnia o przed pierwsz wojn wiatow . Nie zosta y jeszcze poznane, ani dok adna
data za enia tego Stowarzyszenia, ani jego postanowienia statutowe2. Wi kszo

1
2

„Bez s du, wiadków i prawa…”. Listy z wi zie , agrów i zes ania do Delegatury PCK w
Moskwie 1924–1937, red. R. Dzwonkowski, Lublin 2002.
Zarówno statut, jak i wszelkie akta Stowarzyszenia pozostawione w ytomierzu, nie zosta y
odzyskane przez jego cz onków. W 1932 r. w pi mie do „Komitetu Likwidacyjnego do spraw
b. rosyjskich osób prawnych” ks. Jan Zagórski napisa : „statutu b. Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy Kap anów ucko- ytomierskiej Diecezji przys nie mog , gdy takowego na terenie
obecnej uckiej diecezji dotychczas nie uda o mi si odszuka . Wszystkie akta tego
Towarzystwa, a wi c i statut, pozosta y w ytomierzu i w cz ci ucko- ytomierskiej diecezji
pozosta ej przy Rosji sowieckiej”, Archiwum Diecezji uckiej [dalej cyt.: AD ], t. Sprawa
zabezpieczenia papierów warto ciowych rosyjskich, s. 75.

informacji dotycz cych tej organizacji pochodzi za sprawozdania zarz du za rok
1913, z onego ju ostatni raz w jej dziejach3.
Stowarzyszenie zosta o za one najprawdopodobniej po 1905 r., kiedy to na
fali pewnych swobód przyznanych przez cesarza Miko aja II zacz y powstawa w
Rosji rozmaite organizacje charytatywne, o wiatowe, samopomocowe4. Do
cz onków – za ycieli Stowarzyszenia nale eli: bp Karol Niedzia kowski
(ordynariusz ucko- ytomierski i administrator apostolski diecezji kamienieckiej w
latach 1901–1911) oraz pra aci i kanonicy ucko- ytomierskiej kapitu y katedralnej –
ksi a: Antoni Bajewski, Józef Muraszko, Walery Gromadzki, Jan Zagórski, Teofil
Skalski. Do cz onków do ywotnich zostali zaliczeni ksi a: Wiktor Husarski, Piotr
Ma kowski i Kazimierz Naskr cki. Na pocz tku 1913 r. Stowarzyszenie liczy o 102
cz onków rzeczywistych5, czterech honorowych (Karolina Jaroszy ska, ks. Piotr
Ma kowski, Emeryk Ma kowski, ks. Marian Tokarzewski), dwóch cz onków
popieraj cych do ywotnich – ksi y (Kazimierz Stawi ski i Leopold Tuzinkiewicz)
oraz dwóch cz onków popieraj cych do ywotnich – wieckich (Karolina Jaroszy ska
i Jan G embocki).
Zarz d Stowarzyszenia by wybierany na okres trzyletni. W trzyleciu 1911–
1913 w adz sprawowali: ks. Leopold Szuman (prezes), ks. Florentyn Czy ewski
(wiceprezes), ks. Jan Zagórski (skarbnik) i ks. Andrzej Fedukowicz (sekretarz). W
sk ad komisji rewizyjnej wchodzili ksi a: Józef Ulanicki, Antoni Gruszczy ski i
Bronis aw Galicki. W dniu 21 XI 1913 r. odby o si walne zgromadzenie cz onków
tego zwi zku, na którym wybrano nowe w adze na kolejne trzylecie 1914–1916.
Sk ad zarz du pozosta ten sam, jedynie w komisji rewizyjnej w miejsce ks.
Antoniego Gruszczy skiego znalaz si ks. Jerzy Zwoli ski.
Maj tek Stowarzyszenia powstawa ze sk adek cz onków, darowizn, procentów
od kapita ów i papierów warto ciowych. Sk adka cz onkowska wynosi a rocznie 10
rubli. Kilku cz onków wp aci o w 1913 r. sk adk wy sz – 11, 15, 20 rubli. Ze
zgromadzonych funduszów udzielano zapomóg lub zwrotnych po yczek cz onkom
tej organizacji6.
Na walnym zgromadzeniu w listopadzie 1913 r. postanowiono ufundowa
ko” dla chorych cz onków Stowarzyszenia, b
w nowo buduj cym si szpitalu
w Kijowie, b
– je li to by oby korzystniejsze finansowo – w jednym ze szpitali
warszawskich lub odeskich. W bud ecie na 1914 r. przewidziano zapomog w
wysoko ci 400 rubli srebrnych dla dwóch ubogich parafii zarz dzanych przez
rzeczywistych cz onków Stowarzyszenia. Przeg osowano tak e sta zapomog w
wysoko ci 240 rubli srebrnych rocznie dla jednego z cz onków, który „wskutek
staro ci nie jest ju zdolny do pracy”. Wi kszo
uczestników walnego
3

4
5
6

AD , Sprawozdanie Zarz du Stowarzyszenia Samopomocy Kap skiej ucko- ytomierskiej i
Kamienieckiej Diecezyi za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1913 r., ytomierz, w Drukarni
Ch.M. Szweca, 1914, ss. 8.
B. Czaplicki, Katolicka dzia alno dobroczynna w Rosji w latach 1860–1918, Warszawa 2008,
s. 79–87.
W 1913 r. zmarli ks. Stanis aw Szeptycki (5 III) i ks. Stanis aw Domaniewski.
AD , t. Sprawa zabezpieczenia papierów warto ciowych rosyjskich, s. 75.
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zgromadzenia przychyli a si do postulatu zarz du, by d
do zgromadzenia
wi kszego kapita u, a to w odpowiedzi na
dania niektórych cz onków, aby
wydatkowa trzy czwarte rocznego kapita u zgromadzonego do 31 grudnia roku
poprzedzaj cego. Mo liwo
wydatkowania wspomnianej cz ci kapita u by a
przewidziana w statucie.
Na dzie 1 stycznia 1914 r. maj tek Stowarzyszenia sk ada si z papierów
warto ciowych, przechowywanych w Banku Pa stwa w ytomierzu7 (10 431 rubli
86 kopiejek) i w kasie Stowarzyszenia (2 867 rubli 50 kopiejek) oraz gotówki
onej we wspomnianym banku (nr ksi eczki 48 062), w wysoko ci 2 455 rubli
95 kopiejek, a w kasie Stowarzyszenia przechowywano 753 ruble 52 kopiejki.
Ogó em maj tek Stowarzyszenia w dniu 1 I 1914 r. wynosi 16 508 rubli i 83
kopiejki.
Wybuch pierwszej wojny wiatowej i wydarzenia, które nast pi y w jej
konsekwencji spowodowa y przerwanie i w ciwie wyga ni cie dzia alno ci
Stowarzyszenia. Ten stan rzeczy potwierdzi skarbnik organizacji ks. Jan Zagórski:
„Dzia alno Towarzystwa w czasie wojny uleg a przerwie. Fundusz ulokowany w
my l statutu w banku pa stwowym w ytomierzu w papierach warto ciowych i w
gotówce – dla Towarzystwa przesta istnie . Wi kszo cz onków Towarzystwa –
kap anów by ej ucko- ytomierskiej diecezji pozosta a w Rosji albo w ogóle poza
granicami obecnej uckiej diecezji i tym sposobem Towarzystwo jako takie przesta o
istnie ” 8. Po odzyskaniu przez Polsk
niepodleg ci, wielu cz onków
Stowarzyszenia zamieszka o w jej granicach, cz
jednak pozosta a na terenie Rosji
sowieckiej.
Papiery warto ciowe Stowarzyszenia, z one w banku, jednak nie przepad y.
Cz
maj tku tej organizacji zosta a odzyskana za po rednictwem „Komitetu
Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych”. Jako pe nomocnik9
Stowarzyszenia wyst powa w tej sprawie od 1926 r. jego dawny skarbnik – ks. Jan
Zagórski. Poczyni on starania o odzyskanie funduszu, którego wysoko , w
papierach warto ciowych z onych w pa stwowym banku w ytomierzu, wynosi a
9700 rubli10. Z braku informacji trudno ustali , czy kwot postulowan uda o si ks.
Zagórskiemu odzyska w pe nej wysoko ci.
Z inicjatywy ks. Zagórskiego zebra si 29 sierpnia 1933 r. w ucku zarz d
Stowarzyszenia 11, wybrany na walnym zgromadzeniu 21 listopada 1913 r., ale ju
7
8
9
10

11

„Ustawa tego Towarzystwa nakazywa a sumy pieni ne i warto ciowe papiery, nale ce do
Towarzystwa, przechowywa w banku pa stwowym”, tam e, s. 55.
Tam e, s. 75–76.
Oficjalne pe nomocnictwo wystawi a mu Kuria Diecezjalna w ucku dopiero 17 IX 1931 r. w
zwi zku z zapytaniem Komitetu Likwidacyjnego z 28 VIII 1931 r., tam e, s. 63, 69.
W oddziale by ego rosyjskiego Banku Pa stwa w ytomierzu ks. Jan Zagórski, jako skarbnik
Stowarzyszenia, zdeponowa : 28 II 1909 r. w listach zastawnych Kijowskiego Banku
Ziemskiego – 700 rubli, a w obligacjach ytomierskiego Towarzystwa Kredytowego
Miejskiego 5000 rubli – 12 XII 1912 r. oraz 4000 rubli – 20 I 1914 r., tam e, s. 37.
W latach 20. i 30. XX w. u ywano nazwy: Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ucko- ytomierskiej Diecezji nie wspominaj c o diecezji kamienieckiej, która zosta a
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bez sekretarza, ks. Andrzeja Fedukowicza, który zmar w ytomierzu 4 marca
1925 r. Na spotkanie zaproszono, przebywaj cych w ucku, dawnych cz onków
Stowarzyszenia – ksi y: Józefa Muraszk i Teofila Skalskiego oraz ks. Stanis awa
ukowskiego, który nie figurowa na li cie cz onków w 1913 r. Na sierpniowym
spotkaniu w 1933 r. ks. Zagórski przedstawi sprawozdanie „z rezultatu kilkuletnich
swoich stara w Komisji Likwidacyjnej do likwidacji rozrachunków mi dzy Polsk a
Rosj o odzyskanie bodaj cz ci posiadanych niegdy przez Towarzystwo
kapita ów”. Zebrani uchwalili zwo anie walnego zgromadzenia cz onków by ego
Stowarzyszenia „dla powzi cia decyzji w sprawie u ycia zdobytych przez ks.
Zagórskiego funduszów”. Nic nie wiadomo, by takie zgromadzenie si odby o.
Natomiast na wspomnianym spotkaniu ks. Skalski zaproponowa , by – nie czekaj c
na postanowienia walnego zgromadzenia – odsetki od odzyskanych kapita ów
przeznaczy na natychmiastow pomoc dla ksi y – cz onków Stowarzyszenia,
wi zionych za wschodni granic Polski. Ksi dz Skalski zobowi za si jednocze nie
do przekazania pieni dzy osobom odpowiedzialnym za organizowanie pomocy dla
Polaków w Zwi zku Sowieckim. Wniosek ks. Skalskiego zyska aprobat zebranych.
Od czasu swego przybycia do Polski w ramach wymiany wi niów mi dzy
Rzeczpospolit Polsk i Zwi zkiem Sowieckim 15 wrze nia 1932 r., ks. Teofil
Skalski nieustannie zabiega o pomoc dla ksi y, którzy pozostali jeszcze za
wschodni granic pa stwa polskiego i ju nie mieli nadziei na wydostanie si
stamt d. W listach kierowanych do prymasa Augusta Hlonda 12 apelowa przede
wszystkim o podj cie stara celem wydostania z ZSSR tych ksi y, którzy po
opuszczeniu wi zienia lub agru nie mogli ju wróci do swoich parafii, a na zes aniu
cierpieli straszliw n dz i grozi a im wprost mier g odowa. Ksi dz Skalski prosi
równie prymasa o zorganizowanie we wszystkich polskich diecezjach akcji
zbierania funduszy na pomoc materialn dla ksi y-n dzarzy w Zwi zku Sowieckim,
np. przez opodatkowanie kleru. Zadeklarowa swoje us ugi w przekazywaniu
zebranych funduszów, gdy „jako taki, który lat kilkana cie przeby w ogniach
rewolucji sowieckiej, móg bym by uwa anym za do wiadczonego w tych sprawach
wi cej od innych”13. Jak si wydaje, ks. Skalski nie doczeka si podj cia przez
episkopat polski wspólnej akcji pomocy „kap anom cierpi cym w bolszewii”. W
li cie do prymasa Hlonda, napisanym w ucku 28 stycznia 1937 r., wyrazi nadziej ,
e „ju teraz ta sprawa mo e zejdzie z martwego punktu”, gdy jak wspomnia mu
bp Adolf Szel ek „Eminencja Wasza raczy na ostatnim posiedzeniu Komisji
Prawnej podnie
spraw ksi y pozostaj cych w wi zieniach i deportacjach
sowieckich”14. Tymczasem, gdyby nawet wówczas rozpocz to natychmiastowe
organizowanie akcji pomocowej – to ju by o za pó no. W 1937 r., 1 kwietnia
zlikwidowano Delegatury Polskiego Czerwonego Krzy a w Moskwie i Rosyjskiego

12
13
14

reaktywowana 24 IX 1918 r. T , nieco zmienion nazw pos ugiwano si w trakcie
odzyskiwania maj tku Stowarzyszenia oraz w latach pó niejszych.
Listy z lat 1934–1937, zob. T. Skalski, Terror i cierpienie. Ko ció katolicki na Ukrainie 1900–
1932. Wspomnienia, oprac. J. Wo cza ski, wyd. 2, Kraków 2008, s. 343–352.
Tam e, s. 345.
Tam e, s. 351.
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Czerwonego Krzy a w Warszawie, a ju pod koniec 1935 r. tzw. Torgsiny. W latach
1937–1938 w Zwi zku Sowieckim wymordowano prawie wszystkich ksi y.
Jeden z duchownych, który po opuszczeniu So owek, pracowa pewien czas na
terenie diecezji ytomierskiej, skar
si , e z Polski nie ma prawie adnej pomocy.
Znika y ko cio y, bo brakowa o pieni dzy na op acenie dzier awy, a o „wi niach
kap anach i o kap anach na «wolnej wysy ce», od których otrzymujemy wci zawe
na kl czkach b agalne listy o pomoc i ratunek od g odowej, literalnie g odowej
mierci – bardzo ma o kto z kraju Waszego i z Rzymu pami taj . Ju niejeden z
wygna ców kap anów naszej diecezji umar z g odu i przera liwej n dzy. Wy nie
macie wyobra enia, jak mo e cz owiek prze
za 10, 15, 20 z polskich na miesi c,
a jednak wielu n dzarzy kap anów u nas tak yje, wegetuje. /…/ Czy kto z Was
my li, e czekolada, cukier, pachn ce myde ka i bielizna (wobec rz dowej) – to
absurd dla wi nia. Tutaj trzeba, aby Polski Czerwony Krzy dawa t uszcze, cho by
ój jaki, fasol , suchary, mleko kondensowane, cukier, herbat – oto grunt i dawa
systematycznie, pod dostatkiem, a nie raz na trzy miesi ce, jakby na podra nienie i
zabawk ”15. Wspomniany kap an, w li cie do ks. Teofila Skalskiego, apelowa :
„Ojcowie i bracia, przy lijcie mi troch produktów i Maggi Knorra, bo od ywiamy
si nie po wi sku, lecz po psiemu” 16, domaga si jednak, „ eby to nie by a
ja mu na upokarzaj ca, wypraszana na kolanach, starych, zn kanych nierównie ni
w pierwszych wiekach, bo przed onym m cze stwem kap anów” 17.
Pomoc kierowana do kap anów w Zwi zku Sowieckim mia a jednak ci le
okre lone ramy. Poniewa „bolszewicy – jak pisa ks. Teofil Skalski do prymasa
Augusta Hlonda w li cie z 28 stycznia 1934 r. – s ogromnie dra liwi na wszelki
rozg os o niedolach, przez które przechodz ich poddani i mszcz si okropnie nad
tymi, którym zagranica udziela pomocy i dlatego ca a ta ratownicza akcja musia aby
by prowadzona z wielk dyskrecj , a pomoc udzielana wi niom tylko przez Polski
Czerwony Krzy , a pozostaj cym na wolno ci przez instytucj handlow sowieck ,
tzw. «Torgsin»”18.
W moskiewskiej Delegaturze Polskiego Czerwonego Krzy a, jako pe nomocnik
tej e Delegatury, pracowa a od grudnia 1920 r. do kwietnia 1937 r. Jekatierina
Pieszkowa, pierwsza ona Maksyma Gorkiego. Jej zast pc by obywatel polski,
prawnik Micha Winawer. W dniu 1 sierpnia 1921 r. Pieszkowa otrzyma a,
podpisane przez Feliksa Dzier skiego, upowa nienie, na mocy którego mog a bez
przeszkód odwiedza miejsca, w których byli wi zieni Polacy, tak e duchowni
rzymskokatoliccy. Odwiedziny Pieszkowej w miejscach swego odosobnienia opisali
we wspomnieniach obydwaj administratorzy apostolscy diecezji ytomierskiej,
ksi a: Teofil Skalski (przebywa w wi zieniu na Butyrkach w Moskwie)

15
16
17
18

Tam e, s. 348.
Tam e, s. 349.
Tam e, s. 348.
Tam e, s. 345. Torgsiny to sie sklepów, w których za obc walut (przesy an na adres
odpowiedniego Torgsinu) adresat otrzymywa produkty ywno ciowe.
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i Kazimierz Naskr cki (przebywa w politizolatorze w Jaros awlu nad Wo )19.
Z Jekatierin Pieszkow wspó pracowa a Stefania Sempo owska, pozostaj ca w
Warszawie delegatka Rosyjskiego Czerwonego Krzy a w Polsce. Pe ni a t funkcj
do 1937 r., kiedy to 1 kwietnia rozwi zano obydwie Delegatury.
Przedstawicielstwo PCK w Zwi zku Sowieckim przyczyni o si do uratowania
ycia wielu skaza com umieszczaj c chorych w lecznicach, kierowa o wymian
korespondencji mi dzy je cami i ich rodzinami, po redniczy o w dostarczaniu
wi niom przekazów pieni nych, przekazywaniu paczek wi niom i zes com,
utrzymywa o sta y kontakt z Zarz dem G ównym PCK w Warszawie; dwa razy w
roku Pieszkowa odwiedza a Warszaw . Przy udziale PCK odby a si kilkakrotna
wymiana wi niów politycznych.
***
W zasobie Archiwum Diecezji uckiej20 znajduje si teczka z materia ami
archiwalnymi (z lat 1934–1936) by ego Stowarzyszenia Samopomocy Kap skiej
ucko- ytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji. Zawiera ona:
sprawozdania z narad i rozporz dzenia zarz du by ego Stowarzyszenia
Samopomocy Kap skiej ucko- ytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji (Dodatek,
1–15),
korespondencj ksi y: Franciszka Jab onowskiego z ady yna i Jana (Witolda)
Przysieckiego z Humania oraz listy dotycz ce wymienionych dwóch duchownych i
ks. Antoniego Wedegisa z Rybnicy (Dodatek, 16–32),
materia y Polskiego Czerwonego Krzy a w Moskwie, dotycz ce wi zionych
ksi y –korespondencja Stanis awa Eski (radcy Ambasady RP w Moskwie), spisy
duchownych, zestawienia funduszów wydatkowanych na pomoc ksi om (Dodatek,
33–41).
Wymienione materia y archiwalne pokazuj jedynie pewien fragment wysi ków
podejmowanych przez duchowie stwo uckie celem przynajmniej cz ciowego
agodzenia n dzy trapi cej pozosta ych w Rosji sowieckiej ksi y. Podkre li tu
trzeba szczególne zaanga owanie w t akcj ks. Teofila Skalskiego, czuwaj cego nad
zdobywaniem i przekazywaniem funduszów do Polskiego Czerwonego Krzy a,
którego pracownicy nabywali produkty ywno ciowe i odzie , by po przygotowaniu
paczek przes je potrzebuj cym. Skrupulatne rozliczenia z otrzymanych pieni dzy
przesy ano ks. Skalskiemu do ucka. Ksi a przebywaj cy w wi zieniach, agrach i
na zes aniu otrzymywali pomoc za po rednictwem Polskiego Czerwonego Krzy a,
natomiast kap anom na tzw. wolno ci, za pieni dze przes ane do sklepów zwanych
Torgsinami, wydawano produkty ywno ciowe. Przesy aniem pieni dzy do
Torgsinów zajmowa si w ucku ks. Jan Zagórski, skarbnik nieistniej cego ju
wówczas Stowarzyszenia Samopomocy Kap skiej
ucko- ytomierskiej i
Kamienieckiej Diecezji.
19
20

Tam e, s. 263–269; K. Naskr cki, Z zapisków i ze wspomnie ytomierzanina, oprac. M.
bowska, Kraków 2011, s. 312–313.
Depozyt w O rodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Ko cielnych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Paw a II.
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Obecnie publikowane s wybrane materia y archiwalne wspomnianego
Stowarzyszenia. Ukazuj one nie tylko wysi ek podejmowany w Polsce na rzecz
Polaków pozosta ych w ZSRS, ale dokumentuj tak e ich losy. Stanowi one nie
tylko uzupe nienie, b cych ju w obiegu naukowym, materia ów archiwalnych
dotycz cych tego zagadnienia, ale potwierdzaj znane ju fakty, albo te niektóre
weryfikuj . Mo na przypuszcza , e w listach ksi y, opublikowanych we
wspomnianej ju ksi ce „Bez s du, wiadków i prawa…”, s tak e podzi kowania
za pomoc otrzyman z diecezji uckiej, chocia sami obdarowani nie musieli
wiedzie od których darczy ców zapomogi pochodzi y.
Dodatek
1.
1933 sierpie 29, uck – Protokó posiedzenia by ego zarz du Stowarzyszenia
Samopomocy Kap skiej ucko- ytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji
Roku 1933, dnia 29 sierpnia z inicjatywy infu ata ks. Jana Zagórskiego21, jako
skarbnika by ego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kap anów Diecezji uckoytomierskiej, zebra si by y zarz d tego Towarzystwa w osobach: prezesa –
kanonika Szumana22, wiceprezesa – kanonika Czy ewskiego23 i skarbnika – ks.
infu ata Zagórskiego, z udzia em by ych cz onków Towarzystwa, pra atów:
Muraszki24, Skalskiego25 i ukowskiego26.
21

22

23

24

25

26

Ks. Jan Zagórski (1866–1895–1942), diec. ucko- ytomierska, nast pnie ucka, jeden z
najbli szych wspó pracowników rz dców diecezji ucko- ytomierskiej i uckiej, prokurator
kapitu y katedralnej ucko- ytomierskiej, odpowiedzialny za sprawy finansowe diecezji uckiej,
wikariusz generalny, M. D bowska, Ko ció katolicki na Wo yniu w warunkach okupacji 1939–
1945, Rzeszów 2008, s. 454.
Ks. Leopold Szuman (1866–1889–1949), diec. ucko- ytomierska, nast pnie ucka, by m.in.
ojcem duchownym w seminarium duchownym w ytomierzu, a nast pnie w ucku, rektorem
Seminarium Wschodniego w Dubnie, w uckiej kapitule katedralnej doszed do najwy szej
godno ci – prepozyta, D bowska, Ko ció katolicki na Wo yniu, s. 448.

Ks. Florentyn Czy ewski (1872–1897–1950), diec. ucka, w latach mi dzywojennych
proboszcz par. katedralnej w ucku i pracownik Kurii Diecezjalnej, zmar w Zamku
Bierzg owskim k. Torunia, R. Dzwonkowski, Losy duchowie stwa katolickiego w
ZSRR 1917–1939. Martyrologium, Lublin 1998, s. 206–207.
Ks. Józef Muraszko (1870–1897–1938), diec. ucka, w okresie mi dzywojennym oficja S du
Biskupiego w ucku, posiada najwy sz godno (prepozyta) w kapitule katedralnej w ucku,
bowska, Ko ció katolicki na Wo yniu, s. 22, 118.
Ks. Teofil Skalski (1877–1900–1958), diec. ytomierska, administrator apostolski diec.
ytomierskiej (od 1926), aresztowany w Kijowie (1926), wymiana 15 IX 1932 r., do 1939 r. w
diec. uckiej. Zmar w Mszanie Dolnej, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 436–438.
Ks. Stanis aw ukowski (1868–1892–1947), diec. ucka, pracowa kolejno w: Nie wiczu,
Kamie cu Podolskim i Kijowie, w Kijowie wydawa „Lud Bo y”, po obj ciu rz dów w
mie cie przez bolszewików, wyjecha z Kijowa, w ucku by wyk adowc w seminarium
duchownym i pracownikiem Kurii Diecezjalnej, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 540–
541.
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Ks. infu at Zagórski z
sprawozdanie, które te za czy do niniejszego
protoko u27, z rezultatu kilkuletnich swoich stara w Komisji Likwidacyjnej do
likwidacji rozrachunków mi dzy Polsk a Rosj o odzyskanie bodaj cz ci
posiadanych niegdy przez Towarzystwo kapita ów.
Po sprawozdaniu, obecni najpierw podzi kowali ks. pra atowi Zagórskiemu za
ocalenie funduszów, które bez jego usilnych stara by yby stracone dla
Towarzystwa, a nast pnie uchwalili, w odpowiednim czasie zwo , za zezwoleniem
Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza 28 Walne Zgromadzenie cz onków dla
powzi cia decyzji w sprawie u ycia zdobytych przez ks. Zagórskiego funduszów.
Nast pnie zabra g os ks. infu at Skalski, który przedstawi zebranym cierpienia
kap anów, by ych cz onków Towarzystwa, w wi zieniach bolszewickich i postawi
wniosek, eby nie czekaj c Walnego Zgromadzenia ju zaraz przeznaczy na
natychmiastow pomoc tym biedakom znajduj ce si w r ku ks. Zagórskiego odsetki
od by ych kapita ów w kwocie z otych 2000, które on, ks. Skalski podejmuje si
przes
w odpowiednie r ce dla u ycia wed ug obecnej uchwa y. Jako o pierwsz
rat prosi o 500 z otych. Zebrani wniosek ks. Skalskiego uchwalaj . Wniosek ten
do czony zosta do protoko u w formie podania ks. Skalskiego do prezesa 29.
Protokó niniejszy podpisuj :
kanonik Leopold Szuman.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 117–118, orygina , rkps.

ucko-

2.
1934 czerwiec 1, uck – Polecenie przekazania ks. Teofilowi Skalskiemu 500 z .
Pokwitowanie napisane przez ks. Teofila Skalskiego
Do JW. Ks. Infu ata Zagórskiego, skarbnika Towarzystwa Wzajemnej Pomocy
Kap anów
Zgodnie z ustnym porozumieniem by ych cz onków Zarz du, prosz dor czy
JW. Ks. Infu atowi Skalskiemu dla wys ania ksi om-wi niom w Rosji z 500 i ks.
Przysieckiemu30 w Humaniu z 50.
uck, 1 czerwca 1934 r.
Ks. Leopold Szuman, by y prezes Towarzystwa.
Otrzyma em dla wys ania wi niom 500 z otych.
2 VI [1934 r.]
27
28
29
30

W teczce z materia ami Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kap anów brakuje wspomnianego
sprawozdania.
Ordynariuszem diecezji uckiej w latach 1925–1950 by bp Adolf Piotr Szel ek (1865–1950).
W teczce z materia ami Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kap anów brakuje wspomnianego
wniosku.
Ks. Jan (Witold) Przysiecki (1859–1882– po 1937), diec. ytomierska, od 1892 r. do mierci
duszpasterz w Humaniu, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 400–401.
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Ks. T[eofil] Skalski
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 91–92, orygina , rkps.

ucko-

3.
1934 pa dziernik 26, [ uck] – Polecenie wys ania pieni dzy ks. Franciszkowi
Jab onowskiemu
Do JW. Ksi dza Pra ata Zagórskiego, skarbnika by ego Towarzystwa
Wzajemnej Pomocy Kap anów Diecezji ucko- ytomierskiej,
Prosz askawie wys ks. Franciszkowi Jab onowskiemu31 by emu cz onkowi
naszego Towarzystwa, cierpi cemu n dz w bolszewii, z 100 (sto).
26 pa dziernika 1934 r.
Ks. Leopold Szuman, by y prezes Towarzystwa
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 93, orygina , rkps.

ucko-

4.
1934 listopad 28, [ uck] – Polecenie przes ania pieni dzy ks. Janowi (Witoldowi)
Przysieckiemu i przekazanie ks. Teofilowi Skalskiemu pieni dzy na pomoc innych
ksi y w ZSRS
Do JW. Ksi dza Infu ata Zagórskiego,
Prosz wys
z sum by ego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kap anów
ucko- ytomierskiej Diecezji ks. Przesieckiemu [sic!] 60 z , a innym kap anom,
cierpi cym w bolszewii, wyp aci na r ce ks. infu ata Skalskiego 500 (pi set) z .
28 listopada 1934 r.
Ks. Leopold Szuman, prezes by ego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 95, orygina , rkps.

ucko-

5.
1934 listopad 30, [ uck] – Pokwitowanie, napisane przez ks. Teofila Skalskiego,
odbioru pieni dzy otrzymanych dla ksi y wi zionych w ZSRS
Dnia 30 listopada 1934 r. otrzyma em z kasy by ego ytomierskiego
Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kap skiej z 500 (pi set), dla wys ania prowizji
31

Ks. Franciszek Jab onowski (1864–1889– po 26 XII 1935), diec. kamieniecka,
ostatnia placówka duszpasterska – ady yn, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s.
255.
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ksi om z diecezji
sowieckich.

ytomierskiej i kamienieckiej, pozostaj cym w wi zieniach
Infu at Teofil Skalski

ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 97, orygina , rkps.

ucko-

6.
1935 maj 8, uck – Polecenie przekazania ks. Teofilowi Skalskiemu 500 z .
Pokwitowanie napisane przez ks. Teofila Skalskiego
Do Przewielebnego Ksi dza Infu ata Jana Zagórskiego,
Zechce Wasza Przewielebno , po otrzymaniu niniejszego, wys
z sum
cych w Jego rozporz dzeniu, a nale cych do by ego Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy Kap anów ucko- ytomierskiej Diecezji, cierpi cym naszym braciom w
bolszewii z 500 (pi set).
uck, 8 V 1935 r.
Kanonik Leopold Szuman, by y prezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy
Kap anów ucko- ytomierskiej Diecezji
Otrzyma em dnia 10 V 1935 r.
Infu at Teofil Skalski
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 99, orygina , rkps.

ucko-

7.
1935 maj 15, uck – Decyzja by ego zarz du Stowarzyszenia Samopomocy
Kap skiej ucko- ytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji o przes aniu pieni dzy
ksi om Janowi (Witoldowi) Przysieckiemu i Franciszkowi Jab onowskiemu
Do Przewielebnego Ksi dza Infu ata Jana Zagórskiego,
Stwierdzam, e po wspólnej naszej naradzie jako cz onków Zarz du by ego
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Diecezji ucko- ytomierskiej, odbytej dnia 15
maja 1935 roku, zadecydowali my wys po 60 z ksi om cierpi cym w bolszewii
– Przesieckiemu i Jab onowskiemu. Razem z 120 (sto dwadzie cia).
uck, 15 maja 1935 r.
Kanonik Leopold Szuman, by y prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy
Kap anów Diecezji ucko- ytomierskiej
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 101, orygina , rkps.
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ucko-

8.
1935 maj 27, [ uck] – Pokwitowanie przez Józef Kwa niewsk odbioru pieni dzy
otrzymanych dla jej brata ks. Zygmunta Kwa niewskiego
Niniejszym kwituj otrzymane od ksi dza infu ata Teofila Skalskiego
czterdzie ci z otych jako zapomog
udzielon
ksi dzu Zygmuntowi
Kwa niewskiemu32, bratu mojemu znajduj cemu si na zes aniu w Rostowie nad
Donem.
Józefa Kwa niewska
Dnia 27 V 1935 r.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 103, orygina , rkps.

ucko-

9.
1935 sierpie 7, uck – Polecenie przekazania pieni dzy Oktawii Duchnowskiej dla
jej brata ks. Wac awa Szyma skiego
Do JW. Ksi dza Infu ata Jana Zagórskiego,
JW. Ks. Infu at, jako skarbnik by ego Stowarzyszenia Kap anów Diecezji
ucko- ytomierskiej, wyda askawie z funduszów tego Stowarzyszenia pani
Oktawii Duchnowskiej na zakupienie ko uszka dla przebywaj cego na So owkach w
bolszewii jej brata, ks. Wac awa Szyma skiego33 z 60 (sze dziesi t).
uck, 7 sierpnia 1935 r.
Ks. Leopold Szuman, by y prezes Stowarzyszenia
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 105, orygina , rkps.

ucko-

10.
1935 sierpie 7, uck – Pokwitowanie przez Oktawi Duchnowsk odbioru pieni dzy
otrzymanych przez dla jej brata ks. Wac awa Szyma skiego
Dnia 7 sierpnia r. 1935 otrzyma am od Zarz du Stowarzyszenia Kap anów
Diecezji ucko- ytomierskiej na zakupienie ko uszka dla przebywaj cego na
So owkach w Rosji ksi dza Wac awa Szyma skiego z otych sze dziesi t (60).
uck
Oktawia Duchnowska
32

33

Ks. Zygmunt Kwa niewski (1877–1909–1937), diec. kamieniecka, kilkakrotnie aresztowany,
pozbawiony wolno ci po raz kolejny w 1937 r., 25 wrze nia tego roku zosta rozstrzelany,
Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 317–320.
Ks. Wac aw Szyma ski (1879–1902–1937), diec. kamieniecka, aresztowany kolejny raz w
1930 r., reszt ycia sp dzi w wi zieniach i agrach, rozstrzelany 8 XII 1937 r. w agrze na
Wyspach So owieckich, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 468–469.
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ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 107, orygina , rkps.

ucko-

11.
1936 marzec 5, uck – Polecenie wykonania uchwa y cz onków by ego
Stowarzyszenia Samopomocy Kap skiej ucko- ytomierskiej i Kamienieckiej
Diecezji o wys aniu zapomogi ksi om w ZSRS
Do Ja nie Wielmo nego Ksi dza Infu ata Zagórskiego w ucku,
Stwierdzam niniejszym, e po wspólnej naszej naradzie (ks. pra at Zagórski, ks.
pra at Czy ewski i ks. Szuman) zdecydowali my wys
z funduszów by ego
Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kap anów, jako zapomog kap anom w bolszewii
na miesi c marzec b.r., za po rednictwem ks. infu ata Skalskiego, z pi set (500).
JW. Ks. Infu at, jako by y skarbnik, uchwa t askawie przeprowadzi zechce.
uck, 5 marca 1936 r.
Ks. Leopold Szuman, by y prezes
Ponadto ks. Wedegisowi34 prosz wys

z sto (100).
Ks. Szuman

ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 109, orygina , rkps.

ucko-

12.
1936 marzec 23, [ uck] – Pokwitowanie, napisane przez ks. Teofila Skalskiego,
odbioru pieni dzy otrzymanych dla ksi y wi zionych w ZSRS
Dnia 23 marca 1936 r. otrzyma em od skarbnika by ego Towarzystwa
Wzajemnej Pomocy Kap skiej, ksi dza infu ata Jana Zagórskiego z 600 (sze set)
na zapomogi dla kap anów, by ych cz onków tego Towarzystwa, pozostaj cych w
Rosji sowieckiej w wi zieniach i deportacjach i wyj tkowo w tej kwocie z 100 (sto)
dla ksi dza Antoniego Wedegisa.
Infu at Teofil Skalski
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 111, orygina , rkps.

ucko-

13.
1936 listopad 13, uck – Pokwitowanie przez Antoniego Sawickiego odbioru
pieni dzy otrzymanych dla ks. Jana (Witolda) Przysieckiego
34

Ks. Antoni Wedegis (1867–1892–1937), diec. kamieniecka, od 1904 r. do mierci pracowa w
par. Rybnica, dek. Ba ta. Tam zmar , pochowany na polskim cmentarzu w Rybnicy,
Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 507–508.
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Trzydzie ci z otych dla przes ania ksi dzu Przesieckiemu do Humania,
otrzyma em dnia 13 listopada 1936 roku.
Antoni Sawicki
uck, Kopernika 34, dnia 13 XI 1936 r.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 113, orygina , rkps.

ucko-

14.
1936 listopad 30, [ uck] – Potwierdzenie uchwa y cz onków by ego Stowarzyszenia
Samopomocy Kap skiej ucko- ytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji o wys aniu
zapomogi ksi om w ZSRS
Do Przewielebnego Ksi dza Infu ata Zagórskiego,
Stwierdzam e, na podstawie wspólnej naszej decyzji, ma by wys ane, z
funduszu Kap anów Diecezji ucko- ytomierskiej, ksi om w bolszewii z 600
(sze set).
30 listopada 1936 r.
Ks. Leopold Szuman
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 115, orygina , rkps.

ucko-

15.
Przyk adowy sposób wysy ania pieni dzy do Torgsinów, odnotowany przez ks. Jana
Zagórskiego
Sposób wys ania:
Na kopercie: SSSR
,
.
.…
Kartka do koperty:
.
.
.…
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 55, orygina , rkps.

ucko-

16.
1925 maj 28, ady yn – List ks. Franciszka Jab onowskiego do ks. Jana Zagórskiego
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ady yn, dnia 28 maja 1925 r.
Kochany Kolego,
Posy
pieni
, sze dziesi t z otych, dnia 23 maja otrzyma em, za któr
kochanemu Koledze serdecznie dzi kuj . Dla mnie w obecnej biedzie mojej jest ona
wielk pomoc . Nowy cios spad na mnie: z 14 na 15 t.m. strasznie nas okradziono i
zabrano mi wszystkie produkty, kuchenne naczynia i cz
odzie y. Je eli wiecie
adres kolegi Grajewskiego35, to prosz mi napisa .
ciskam Was.
Fr[anciszek] Jab onowski
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 1, orygina , rkps.
1934 kwiecie
Zagórskiego

27,

ucko-

17.
ady yn – List ks. Franciszka Jab onowskiego do ks. Jana

Kochany Kolego,
Sto z otych z yczeniem zdrowia i pomy lno ci dnia 20 IV otrzyma em, za
które sk adam serdeczne podzi kowanie. Ju drugi rok
ka nie opuszczam i
najprawdopodobniej go nie opuszcz i do adnej pracy zdatny nie b . Nie
zapominajcie o mnie.
Fr[anciszek] Jab onowski
ady yn, dnia 27 kwietnia 1934 r.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 3, orygina , rkps.

ucko-

18.
1934 czerwiec 1, ady yn – Podzi kowanie ks. Franciszka Jab onowskiego,
skierowane do ks. Jana Zagórskiego
Kochany Kolego,
Sto z otych, na imi siostry36, 31 maja otrzyma em. Dzi kuj serdecznie. Nie
zapominajcie o nas.
Fr[anciszek] Jab onowski
ady yn, dnia 1 czerwca 1934 r.

35

36

Chodzi o najprawdopodobniej o ks. Józefa Grajewskiego (1863–1889–?), koleg kursowego
ks. F. Jab onowskiego. W 1924 r. przebywa poza diecezj ucko- ytomiersk . Dalsze jego losy
nie zosta y dotychczas ustalone, zob. Elenchus venerabilis cleri saecularis et regularis
dioecesium Luceoriensis et ytomiriensis, Luceoriae 1925, s. 66.
Urszuli Jab onowskiej.
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ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 5, orygina , rkps.

ucko-

19.
1934 pa dziernik 10, ady yn – Pro ba ks. Franciszka Jab onowskiego o
wsparcie, skierowana do ks. Jana Zagórskiego
Kochany Kolego!
Je eli jeste cie w stanie, to dopomó cie mnie! Zima okrutna zbli a si i warunki
jeszcze ci sze. Zdrowie moje kiepsko.
Franciszek Jab onowski
ady yn, 10 pa dziernika 1934 roku
Adres:

ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 7, orygina , rkps.

ucko-

20.
1934 listopad 14, ady yn – Podzi kowanie ks. Franciszka Jab onowskiego,
skierowane do ks. Jana Zagórskiego
ady yn, 14 listopada 1934 r.
Kochany Kolego,
Wys ane 100 z otych otrzyma em. Dzi kuj serdecznie za pomoc. Bardzo mi
pomoc potrzebna. Oprócz Was znik d adnej pomocy nie ma. Dzi kuj znajomym
za pozdrowienie i ycz wszystkiego dobrego i lepszego zdrowia jak moje.
Ca uj Was.
Fr[anciszek] Jab onowski
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 11, orygina , rkps.

ucko-

21.
1935 maj 3, ady yn – Pro ba ks. Franciszka Jab onowskiego o wsparcie,
skierowana do ks. Jana Zagórskiego
ady yn, 3 maja 1935 r.
Kochany Kolego,
Bardzo przykro mi jest ci gle Wam dokucza , ale innego wyj cia nie znajduj .
Przyzwyczajony ju jestem znosi wszystko, ale ci e i niespodziewane wydatki,
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którym nie mog podo , zmuszaj mnie zwraca si do Was z pro
o pomoc.
Mam nadziej , e mi dopomo ecie, bo ju nie wiem dalej co pocz .
Wszystkiego najlepszego yczy Wam wszystkim.
Franciszek Jab onowski
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 13, orygina , rkps.

ucko-

22.
1935 listopad 19, [ ady yn] – Pro ba ks. Franciszka Jab onowskiego o
wsparcie
Dnia 19 listopada 1935 roku
Moi Drodzy!
Po otrzymaniu tego listu, je eli jeste cie w stanie, zaraz pomó cie mi, bo waluta
zagraniczna nied ugo b dzie ju przyjmowana; „Torgsiny” ju si likwiduj .
Zdrowie moje nie poprawia si , sp dzam ca y czas w ku – ci ko mi pisa .
Zasy am wszystkim znajomym serdeczne pozdrowienia.
Fr[anciszek] Jab onowski
Adres: .

Dopisek (o ówkiem) ks. Leopolda Szumana
Upowa nia si JW. Ks. Infu ata Anzelma 37 Zagórskiego do wys ania ksi om:
Przysieckiemu i Jab onowskiemu, cierpi cym w bolszewii po 60 z (sze dziesi t).
30 listopada 1935 r.
Niegdy prezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kap anów uckoytomierskiej Diecezji, ks. Szuman
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 15–16, orygina , rkps.

ucko-

23.
1935 grudzie 26, ady yn – Podzi kowanie ks. Franciszka Jab onowskiego za
przes ane pieni dze
Sze dziesi t z otych 25 grudnia otrzyma em, za które sk adam serdeczne
podzi kowanie, a z przyczyny zbli aj cego si Nowego Roku sk adam Wam

37

Ks. Szuman prawdopodobnie pomyli si wstawiaj c imi Anzelm zamiast: Jan.
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najserdeczniejsze yczenia wszystkiego najlepszego, a g ównie zdrowia. Uk ony
znajomym.
Z szacunkiem.
Ks. Fr[anciszek] Jab onowski
ady yn, dnia 26 grudnia 1935 r.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 17, orygina , rkps.

ucko-

24.
1933 maj 20, Witkowice, p. Ropczyce – List Leonii M
skiej do bpa Adolfa
Piotra Szel ka w sprawie pomocy dla ks. Jana (Witolda) Przysieckiego38
Witkowice, p. Ropczyce, 20 V 1933 r.
Do Jego Ekscelencji Ksi dza Biskupa Szel ka,
Prosz Waszej Ekscelencji wybaczy mi moj mia
, z jak zwracam si o
ratunek dla ksi dza proboszcza w Humaniu, gdzie jakim cudem nie zamkni to dot d
ko cio a.
Ksi dz proboszcz Przysiecki, 77.letni lepy prawie staruszek, wielokrotnie
wyrzucany przez bolszewików z plebanii, mieszka obecnie daleko od ko cio a, gdzie
codziennie z wielkim trudem odprawia Msz wi . Parafian coraz mniej, zostali
dzarze. Parafia do 1917 roku mia a przestrzeni 100 wiorst, obecnie na dalek
okolic zosta tylko ksi dz Przysiecki i pomimo kalectwa obs uguje czasem parafian
w Ho owaniewsku oddalonym od Humania o 70 wiorst.
Wiadomo ci o nieszcz liwym Ksi dzu miewamy przez staruszki biedne,
mieszkanki przytu ku przy ko ciele. Obecnie przytu ek zaj ty przez bolszewików, a
biedaczki w ydowskim „pryjucie” wymar y z g odu – jedna po drugiej. Ostatnia z
nich Ciborowska, pisa a kilka tygodni temu b agaj c o wsparcie dla g odnego
proboszcza. My, dawni parafianie, b cy w bardzo trudnych warunkach
materialnych, z yli my si i pos ali my mu 3 dolary. Dzi otrzyma am znowu
kartk , któr za czam39. Obecnie nie mo emy wi cej pos , bo i tej biedaczce,
która pisze i jej wspó lokatorkom posy
my i mamy bliskie krewne w bolszewii,
które musimy intensywnie wspomaga , gdy par z nich ycie sko czy o z g odu.
Zwracam si do Waszej Ekscelencji, mo e uckie duchowie stwo zechce
yczy pomocy temu nieszcz liwemu staruszkowi. Posy anie paczek nie jest
pewne, gin w drodze – przekona am si , przy tym nie ma si pewno ci, o ile
dojdzie, czy ca a zawarto ; a bolszewicy chc c mie obc walut za yli u siebie
sklepy, z których za przys ane z zagranicy dolary, wydaj z tych sklepów produkty
po ni szej cenie. Posy a si w pieni nej kopercie dolary, bez adnego listu. Koperta,
oprócz lakowych piecz ci, powinna mie z kolorowego atramentu kontroln piecz
tego samego typu, nadawcy imi i nazwisko, a adres w dwóch j zykach. Ka da
38
39

Odnotowany w kancelarii Kurii Diecezjalnej w ucku 22 V 1933 r., L.dz. 3267.
Wymienionej „kartki” nie odnaleziono.
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poczta jest obowi zana przyj i wypisa dolary, stosownie do kursu z ote i franki.
mielam si doda , e podobn kopert najlepiej, aby nadawc by a kobiet a nie
duchowie stwo z
ucka, gdy chodzi o niezwracanie uwagi na ksi dza
Przysieckiego, e mu przesy a duchowie stwo z Polski.
Znam t podejrzliwo
i przyczepianie si do byle czego, gdy 5 lat
cierpia my pod sowieckimi rz dami w Humaniu. Nie warto posy
du o na raz,
bo w nocy przychodz i kradn – najlepiej 5 dol[arów] a cz ciej, np. co miesi c. W
grudniu by o za 10 dolarów 64 kg m ki i po 12 funtów cukru i kaszy. Obecnie,
wobec spadku dolara, mo e by mniej.
Za czam kartk , jako dowód prawdy mych s ów i biedy ksi dza proboszcza.
Pomimo e mieszkam w tarnowskiej diecezji, lecz uwa am siebie za chwilow
wygnank z Ukrainy i podlegaj
w adzy diecezji uckiej.
Prosz o przyj cie wyrazów najg bszej czci i powa ania.
Leonia M
ska
Ksi dz Antoni Chmielewski40 z Humania zna mnie i moje siostry.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 25–28, orygina , rkps.

ucko-

25.
1933 wrzesie 20, Huma – List ks. Jana (Witolda) Przysieckiego (skierowany
prawdopodobnie do ks. Jana Zagórskiego) z podzi kowaniem za przes ane pieni dze
Huma , 20 IX [19]33
Najczcigodniejszy Ojcze!
Otrzyma em od niego, przekazem na Torgsin huma ski, pi dolarów czyli 6
r[ubli] 75 k[opiejek] z otem, co w mej tera niejszej pozycji jest wielkim
dobrodziejstwem, bo ja jestem stary, prawie lepy, e bez pomocy nawet chodzi nie
mog i adnych rodków do ycia nie mam. Polecam si i nadal Jego sercu i pami ci,
za co w w swoich mod ach b
mu si wywdzi cza .
cz wyrazy najg bszej czci i wdzi czno ci przesy am.
uga W[itol]d Przysiecki 41
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 29, orygina , rkps.

40

41

ucko-

Ks. Antoni Chmielewski (ur. 16 VI 1897 r. w Kazimierce na Wo yniu, zm. 30 IX 1932 r. w
Warszawie) przed wst pieniem do seminarium duchownego w ytomierzu w 1915 r., uczy si
w gimnazjum w Humaniu (nekrolog w „ yciu Katolickim”, 3:1932, nr 41, s. 641–643).
Autorka listu zapewne nie wiedzia a jeszcze o jego mierci.
Adres ks. Jana (Witolda) Przysieckiego: Ukrai ska Socjalistyczna Republika Sowiecka, miasto
Huma , obwód kijowski, zau ek Swierd owski nr 6 (
,
, ie
,
. [ .]
6), AD , Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów uckoytomierskiej Diecezji, s. 38.
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26.
1934 marzec 21, Huma – Kartka pocztowa ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do ks.
Jana Zagórskiego z podzi kowaniem za przes ane pieni dze
Najserdeczniejsze Bóg zap
za przes ane mi sze dziesi t z otych polskich,
które da o mi 13 r[ubli] 60 k[opiejek] na ywno ciowe produkty z Torgsinu. Zdrowie
mi jako tako s y, chocia by em chory na gryp i my la em, e ju nikomu
ci arem nie b .
Prosz przyj wyrazy najg bszej wdzi czno ci i szacunku.
ks. Witold Przysiecki
21 III [19]34 r., Huma
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 33–34, orygina , rkps.

ucko-

27.
1934 czerwiec 19, Huma – List ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do ks. Jana
Zagórskiego z podzi kowaniem za przes ane pieni dze
[s. 35] Huma , 19 VI 1934 r.
Najczcigodniejszy Ks. Pra acie Dobrodzieju,
Dzisiaj otrzyma em przys ane mi przez Torgsin od niego 50 z ot[ych]
polsk[ich], za które najserdeczniejsze Bóg zap
przesy am. Bo bez tej pomocy
by oby mi bardzo ci ko utrzyma si , gdy yj tylko z dobrowolnych ofiar, a te
ofiary coraz bardziej si zmniejszaj .
Polecaj c si nadal askawej pami ci, cz wyrazy najg bszej czci i
szczerej wdzi czno ci.
Ks. W[itold] Przysiecki
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 35, orygina , rkps.

ucko-

28.
1935 maj 2, Huma – Kartka pocztowa ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do ks.
Jana Zagórskiego z pro
o pomoc
D[nia] 2 V [19]35 r., Huma
Najczcigodniejszy Ojcze!
Je eli mo ecie mi pomóc materialnie, to o tak pomoc bardzo prosz , gdy ja
jestem teraz i lepy i stary i niedo ny i adnych rodków do ycia nie mam. Przed
Bo ym Narodzeniem otrzyma em 60 z polskich przez Torgsin, ale to ju dawno
zjad em. Czy nie mo na by od Was mie na Msz [wi ]t , bo tutaj i na Msz
[wi ]t rzadko kto daje.
cz wyrazy najg bszej czci i wdzi czno ci.
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Ks. Wit[old] Przysiecki
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 37–38, orygina , rkps.

ucko-

29.
1935 czerwiec 3, Huma – Kartka pocztowa ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do ks.
Jana Zagórskiego z podzi kowaniem za przes ane pieni dze
D[nia] 3 czerwca [19]35 r., Huma
Najczcigodniejszy Ojcze!
Otrzyma em 28 maja 60 z [otych] pols[kich] na Torgsin, który wydaje tylko
produktami na 12 r[ubli] 92 kop[iejki]. Za t ofiar najserdeczniejsze Bóg zap
przesy am. Wiele bardzo mam k opotów przy moim stanie zdrowia w odbieraniu
tych czeków i produktów z Torgsinu, wi c gdyby cie kiedy zechcieli przyj mi z
pomoc materialn , to prosz bardzo wysy pod adresem:
, która mn si opiekuje.
Wyrazy najg bszej czci i wdzi czno ci za czam.
Ks. Witold Przysiecki
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 39–40, orygina , rkps.

ucko-

30.
1936 stycze 2, Huma – Kartka pocztowa ks. Jana (Witolda) Przysieckiego do ks.
Jana Zagórskiego z podzi kowaniem za przes ane pieni dze
Najczcigodniejszy Ojcze!
Otrzyma em, przes ane mi pod adresem Wysockiej, 60 z p., za które
najserdeczniejsze „Bóg zap ” przesy am.
Wyrazy najg bszego szacunku i wdzi czno ci za czam.
Ks. W[itold] Przysiecki
Huma , 2 I 1936 r.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 41–42, orygina , rkps.

ucko-

31.
[1935] wrzesie 15, Katowice – List K. Bieli skiej do „Ksi dza Pra ata”42 w
sprawie pomocy dla ks. Antoniego Wedegisa
15 IX [1935 r.] Katowice, Ostrów 2 m. 7
42

By mo e chodzi o o ks. Teofila Skalskiego.
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Szanowny Ksi e Pra acie,
Ogromnie by am ucieszona widz c tak hojny datek. I chcia am zaraz wys do
Rybnicy, lecz wstrzyma a mnie my l, e nie otrzyma am dotychczas potwierdzenia,
e wys ane ostatnim razem pieni dze – dosz y. Wi c znów napisa am do tej kobiety
(córki dawnego lokaja i pokojówki mojej matki 43), na imi której wysy am zwykle
pieni dze. I kiedy otrzymam odpowied , wy natychmiast te 100 z . I powiadomi
o tym Ksi dza Pra ata. Czy adnej nadziei nie zrobiono Biskupowi w Warszawie?
ysza am e Prymas Hlond opiekuje si duchowie stwem w Rosji. Nie wiem, czy to
prawda. Mia am nawet zamiar zwróci si do niego, ale ja my , e taki list nie
poparty nikim i niczym, poszed by do kosza.
Ja te dopiero niedawno dowiedzia am si , e Ksi dz Pra at jest w ucku. Ile
to lat nie widzieli my si i ile zmian w yciu! Ksi dz pyta o mego m a. Zabity
przez bolszewików w wi zieniu w Charkowie w [19]22 roku. Mama umar a sama,
opuszczona, na plamisty tyfus. A ja patrzy am na dom, gdzie Mama umiera a, z
Rezyny, dok d musia my uciec z córk . Mama jecha nie chcia a, bo wojska
polskie ju si zbli y do Rybnicy. adne b agania Rumunów, eby mi pozwolili
wróci do Rybnicy, nie pomog y. I umar a sama.
ycie jakby si za ama o potem. Ale jednocze nie codzienne troski, walka o byt
(bo zosta my bez rodków do ycia) zrobi y to, e trzeba by o przecierpie te dwie
okropne straty.
Teraz mieszkam z najm odsz córk Zosi , która wysz a za m , ma dwoje
dzieci. rednia te zam na, ma syna; najstarsza – Anielka, nie wysz a za m .
Pracuje jako chemiczka w wytwórni materia ów wybuchowych ko o Radomia.
Oto wszystkie o nas wiadomo ci. ycie nie tak si u
o, jak marzyli my
oboje z m em. Ale córki s szcz liwe, nawet Anielka ze zwyk ym sobie
optymizmem patrzy spokojnie w przysz
.
Bardzo, bardzo chcia abym zobaczy kiedy Ksi dza Pra ata. Mo e Ksi dz
Pra at b dzie w naszych stronach? Prosz o nas nie zapomnie .
cz wyrazy powa ania i wielkiej yczliwo ci.
K. Bieli ska
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 57–60, orygina , rkps.

ucko-

32.
[1935] grudzie 15, [Katowice] – List K. Bieli skiej do „Ksi dza Pra ata” w
sprawie pomocy dla ks. Antoniego Wedegisa
Szanowny Ksi e Pra acie,
Kilka dni temu otrzyma am wiadomo , e ks. Wedegis yje i e si niepokoi
my o nim zapomnieli. Ale widocznie listy stamt d nie wszystkie dochodz , bo jak
43

Ks. Jan Zagórski dopisa (o ówkiem) adres prawdopodobnie tej kobiety: Agata
Cymba ajtis, Rybnica,
,
A.C.
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pisa am – ani ja, ani siostra tej kobiety, do której listy i pieni dze wysy am, nie
mia my ani s owa z Rybnicy od lipca. Teraz w nie tylko kobieta otrzyma a
wiadomo stamt d o ksi dzu, wi c zaraz wys am 140 z . do nich przez Bank G.K.,
bo na Torgsin ju nie przyjmuj . Chcia am odes
kwit banku Ksi dzu Pra atowi,
ale wol zatrzyma go u siebie na wypadek, gdyby pieni dze nie dosz y.
Wobec zbli aj cych si wi t i N[owego] R[oku] sk adam w imieniu ca ej mej
rodziny serdeczne yczenia zdrowia i pomy lno ci dla Szanownego i Drogiego
Ksi dza Pra ata.
cz wyrazy powa ania.
K. Bieli ska
15 XII [1935 r.]
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 61–62, orygina , rkps.

ucko-

33.
1934 lipiec 19, Warszawa – Lista ksi y wytypowanych do udzielenia pomocy, wykaz
zakupionych rzeczy, po wiadczenie Stanis awa Eski (radcy Ambasady RP w
Moskwie) o otrzymaniu pomocy dla ksi y wi zionych w ZSRS
Lista kap anów, dla których przeznaczone s ubrania zakupione staraniem ks.
infu ata Teofila Skalskiego
1. ks. Dworzecki W adys aw44, 2. ks. Krummel Józef45, 3. ks. Dunin-W sowicz
Bronis aw46, 4. ks. S owi ski Stanis aw47, 5. ks. Mioduszewski Józef48, 6. ks. Opolski

44

45

46

47

48

Ks. W adys aw Dworzecki (1874–1899– po 13 V 1947), diec. kamieniecka, kilkakrotnie
aresztowany w Kamie cu Podolskim i zwalniany, od 1936 r. zes any do Kamie ca Podolskiego
bez mo liwo ci opuszczenia miasta, pochowany na cmentarzu w Zi kowcach (przedmie cie
Kamie ca Podolskiego), Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 215–219.
Ks. Józef Krummel (1873–1899–1937?), diec. ytomierska, 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 zes anie, Dzwonkowski,
Losy duchowie stwa, s. 305.
Ks. Bronis aw Dunin-W sowicz (1898–1922–1938), diec. ytomierska, przez „zielon granic ”
przeszed do Rosji sowieckiej, aresztowany w 1926 r., od tego roku wi kszo
ycia sp dzi w
wi zieniach, agrach i na zes aniu, rozstrzelany 18 I 1938 r., Dzwonkowski, Losy
duchowie stwa, s. 505–506.
Ks. Stanis aw S owi ski (1898–1921–1938), diec. ytomierska, po otrzymaniu wi ce
kap skich w 1921 r., uda si przez „zielon granic ” do Rosji sowieckiej, w 1923 r. pracowa
w par. Romanów, kilkakrotnie aresztowany, w 1937 r. skazany na mier , rozstrzelany 5 X
1938 r., Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 444–445.
Ks. Józef Mioduszewski (1880–1904–1937), diec. kamieniecka, w 1930 r. aresztowany w
oskirowie, reszt ycia sp dzi w wi zieniach i agrach (Kot as, Wyspy So owieckie),
rozstrzelany 8 grudnia w agrze na So owkach, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 357–
358.
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Ignacy49, 7. ks. Strusiewicz Miko aj 50, 8. ks. Zabuski Feliks51, 9. ks. Matuszewicz
Antoni52, 10. ks. migrodzki Józef Jan53 (p aszcz i komplet bielizny), 11. ks.
Kowalski Józef54, 12. ks. Borecki Stanis aw55, 13. ks. Kobe Antoni56, 14. ks.
Karpi ski Józef57, 15. ks. Madera Piotr58, 16. ks. Szyma ski Wac aw, 17. ks.
Kurowski Antoni59, 18. ks. Ha ski Stanis aw60, 19. ks. Kasprzykowski Stanis aw61,
20. ks. Szyszko Ryszard62.
49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Ks. Ignacy Opolski (1885–1916–1937), diec. ytomierska, kilkakrotnie aresztowany, po raz
ostatni w par. Romanów (1930), reszt ycia sp dzi w wi zieniach i agrach, 8 grudnia zosta
rozstrzelany w agrze na Wyspach So owieckich, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 381–
383.
Ks. Miko aj Strusiewicz (1885–1911–1938), diec. ytomierska, ostatnia placówka
duszpasterska – par. Nowy Zawód, aresztowany w 1930 r., do ko ca ycia przebywa w
wi zieniach, agrach i na zes aniu, rozstrzelany 18 I 1938 r. w Syktywkarze, Dzwonkowski,
Losy duchowie stwa, s. 457–458.
Ks. Feliks Zabuski (1895–1919–1938), diec. ytomierska, aresztowany w S awucie w 1930 r.,
reszt
ycia sp dzi w wi zieniach, agrach i na zes aniu, rozstrzelany 16 I 1938 r.,
Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 525.
Ks. Antoni Matuszewicz (1886–1911–1936), diec. kamieniecka, uko czy Akademi
Duchown w Petersburgu ze stopniem magistra, pracowa w parafiach: P oskirów, Dera nia
Podolska, Dunajowce, aresztowany w 1930 r., zmar na Wyspach So owieckich,
Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 353.
Ks. Józef migrodzki (1880–1903–1935), diec. ytomierska, pracowa w Kijowie – wikariusz i
katecheta w par. w. Aleksandra oraz proboszcz par. w. Miko aja, aresztowany w 1930 r.,
skazany na 7 lat agrów, zmar na Wyspach So owieckich, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa,
s. 534–535.
Ks. Józef Kowalski (1898–1928–1937), diec. ytomierska, przygotowany konspiracyjnie do
kap stwa, przyj wi cenia potajemnie w 1928 r. w Leningradzie z r k bpa A. Maleckiego,
pracowa w Fastowie i Szepietówce, aresztowany w 1929 r., przebywa m.in. na Wyspach
So owieckich, tam te zosta rozstrzelany, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 298–299.
Ks. Stanis aw Borecki (1891–1916–1938), diec. ytomierska, duszpasterz w par. w: Kijowie
(katecheta), Bia opole i Cha aimgródek, przej ciowo par. Wczorajsze, aresztowany w 1930 r.
przebywa w wi zieniach, agrach i na zes aniu, rozstrzelany w Archangielsku, Dzwonkowski,
Losy duchowie stwa, s. 166–167.
Ks. Antoni Kobe (1881–1906–?), diec. ytomierska, aresztowany w 1929 r. jako rz dca par.
Kupiel, reszt ycia sp dzi w wi zieniach i na Wyspach So owieckich, Dzwonkowski, Losy
duchowie stwa, s. 292–293.
Ks. Józef Karpi ski (1888–1913–1937), diec. ytomierska, aresztowany w Machnówce,
wi ziony by w Jaros awlu i na Wyspach So owieckich, gdzie 3 listopada zosta rozstrzelany,
Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 281–282.
Ks. Piotr Madera (1889–1915–1937), diec. ytomierska, wielokrotnie aresztowany, po
aresztowaniu w 1929 r., reszt ycia sp dzi w wi zieniach i na Wyspach So owieckich, gdzie 8
grudnia zosta rozstrzelany, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 339–340.
Ks. Antoni Kurowski (1886–1910–1938), diec. kamieniecka, aresztowany w 1930 r. w par.
Szarawka, reszt ycia sp dzi w wi zieniach, agrach i na zes aniu, 15 lutego rozstrzelany w
Archangielsku, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 317.
Ks. Stanis aw Ha ski (1880–1907–1937), diec. kamienieckiej, kilkakrotnie wi ziony, po
aresztowaniu w 1930 r., pocz tkowo przebywa w politizolatorze w Jaros awlu, a nast pnie na
Wyspach So owieckich, gdzie 8 grudnia zosta rozstrzelany, Dzwonkowski, Losy
duchowie stwa, s. 246–247.

135

Wykaz rzeczy zakupionych dla wy ej wymienionych kap anów:
20 p aszczy marengo gejerowskich, 18 par obuwia m skiego, 2 komplety
bielizny, 6 metrów surówki podwójnej na opakowanie poszczególnych paczek w
Rosji.
Powy sze rzeczy otrzyma em dla wr czenia Delegacji Polskiego Czerwonego
Krzy a w Moskwie.
Warszawa, dnia 19 lipca 1934 r.
Stanis aw Eska63, Radca Ambasady R.P. w Moskwie.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 67–68, kopia, mps.

ucko-

34.
[1934] – Zestawienie obdarowanych ksi y wraz z informacjami o miejscach
ich pobytu
Lp.

Nazwisko i imi

Co otrzyma

1.

ks. migrodzki Józef

150 rubli cz[erwonych]

2.

ks. Dworzecki W adys aw

3.

ks. Karpi ski Józef

4.

ks. Borecki Stanis aw

5.

ks. Kobe Antoni

61

62

63

szalik i par r kawiczek
1 par skarpetek
1,5 kilo s oniny
10 deka herbaty
25 kostek „Maggi”
walonki i kalosze
walonki i kalosze
2 kilo s oniny
25 kostek „Maggi”
10 deko herbaty
walonki i kalosze
szalik
1 para r kawiczek
1 para skarpetek
1,5 kilo s oniny

Uwagi
jest na So owkach,
ma o kto o nim pami ta
ma o pami taj
rodzina pami ta
ma o pami taj

ma o pami taj

Ks. Stanis aw Kasprzykowski (1883–1909– po VIII 1937), diec. kamieniecka, aresztowany w
1930 r., reszt ycia sp dzi w wi zieniach, agrach (Wyspy So owieckie) i na zes aniu,
Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 284–285.
Ks. Ryszard Szyszko (1881–1906–1937), diec. kamieniecka, aresztowany po raz kolejny w
1929 r., reszt ycia sp dzi w wi zieniach i agrach, rozstrzelany 8 XII 1937 r. w agrze na
Wyspach So owieckich, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 471–472.
Stanis aw Eska, naczelnik Wydzia u Wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
(1926), kierownik Wydzia u Konsularnego Ambasady RP w Moskwie (1934), konsul
generalny RP w Moskwie (1935).
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ks. Kobe Adalbert64

6.

9.

ks. Krzywicki
Kazimierz65
ks. Wierzbicki
Aleksander66
ks. ukasz Jan67

10

ks. Woronicz Józef68

11.

ks. Kurowski Antoni

12.

ks. Blechman Boles aw69

7.
8.

13.

ks. S owi ski Stanis aw

14.

ks. Dunin-W sowicz
Bronis aw

15.

ks. Strusiewicz Miko aj

64

65
66

67

68

69

10 deko herbaty
25 kostek „Maggi”
100 rubli
walonki i kalosze
walonki i kalosze

ma o pami taj
pami taj
nie yje

100 rubli
walonki i kalosze
szalik, r kawiczki,
skarpetki
1,5 kilo s oniny
10 deko herbaty
25 kostek „Maggi”
100 rubli
walonki i kalosze
walonki i kalosze
walonki i kalosze
2 kilo s oniny
25 kostek „Maggi”
10 deko herbaty
walonki i kalosze
2 kilo s oniny
20 kostek „Maggi”
10 deko herbaty
100 rubli
walonki i kalosze

ma o pami taj
w Kazachstanie,
ma o pami taj

ma o pami taj
w Kazachstanie,
pami taj
na Uralu,
ma o pami taj
na Syberii lub Uralu,
pami ta rodzina,
wysy a co tydzie
ma o pami taj

Ks. Wojciech Kobe (1873–1898–1937), diec. kamieniecka, aresztowany w 1929 r. w
oskirowie, do ko ca ycia przebywa w agrach, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 293–
294.
Ks. Kazimierz Krzywicki (1885–1908–1937), diec. kamieniecka, aresztowany w 1929 r. w par.
Obodówka, do ko ca ycia przebywa w agrach, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 311.
Ks. Aleksander Wierzbicki (1883–1905–1934?), diec. kamieniecka, aresztowany w 1931 r.,
zes any w okolice Murma ska, zawiadomienie o mierci nosi dat 10 I 1934 r., Dzwonkowski,
Losy duchowie stwa, s. 514.
Ks. Jan ukasz (1891–1916–1937), diec. kamieniecka, kilkakrotnie aresztowany, po raz ostatni
w 1931 r., skazany na pobyt w agrach, rozstrzelany 8 grudnia na Wyspach So owieckich,
Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 334–335.
Ks. Józef Woronicz (1882–1907–1937?), diec. ytomierska, aresztowany po raz kolejny w
1933 r. reszt ycia przebywa w wi zieniach, agrach i na zes aniu, Dzwonkowski, Losy
duchowie stwa, s. 520–522.
Ks. Boles aw Blechman (1876–1903– po 2 XI 1937), diec. ytomierska, kilkakrotnie
aresztowany, wi ziony i skazywany na pobyt w agrach i zes anie, rozstrzelany, Dzwonkowski,
Losy duchowie stwa, s. 164–166.
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walonki i kalosze
szalik, r kawiczki,
skarpetki
1,5 kilo s oniny
10 deko herbaty
25 kostek „Maggi”

ma o pami taj .
je eli nie yje – to dla
najbardziej
potrzebuj cego

ks. Ha ski Stanis aw

walonki i kalosze

Komitet Wykonawczy
da 2 komplety
bielizny, 2 pary
skarpetek.
ma o pami taj

18.

ks. Madera Piotr

walonki i kalosze
2 kilo s oniny
25 kostek „Maggi”
10 deko herbaty

ma o pami taj

19.

ks. Opolski Ignacy

walonki i kalosze

20.

ks. Szyma ski Wac aw

walonki i kalosze

21.

ks. Kasprzykowski
Stanis aw

walonki i kalosze

22.

ks. Czyrski Franciszek70

23.

ks. Turowski
Maksymilian71

24.

ks. Lubie ski Ignacy72

25.

ks. Kuczy ski
Aleksander73

16.

17.

70

71

72

ks. Krummel Józef

100 rubli
walonki i kalosze
walonki i kalosze
2 kilo s oniny
25 kostek „Maggi”
10 deko herbaty
walonki i kalosze
szalik, r kawiczki,
skarpetki
1,5 kilo s oniny
10 deko herbaty
25 kostek „Maggi”
walonki i kalosze
szalik, r kawiczki,

na wolno ci,
pami taj
pami taj
pami taj ,
Komitet Wykonawczy
da 2 komplety bielizny
i 2 pary skarpetek
ma o pami taj
nikt nie pami ta

w Kursku,
ma o pami taj
w okolicach Kurska,
ma o pami taj

Ks. Franciszek Czyrski (1882–1905– po 1937), diec. kamieniecka, dwukrotnie aresztowany, od
1930 r. przebywa w wi zieniach, agrach i na zes aniu, najprawdopodobniej rozstrzelany,
Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 205–206.
Ks. Maksymilian Turowski (1886–1909–?), diec. kamieniecka, aresztowany w 1930 r., reszt
ycia prawdopodobnie sp dzi w wi zieniach i agrach, w 1937 r.
jeszcze na Wyspach
So owieckich, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 490.
Ks. Ignacy Lubie ski (1878–1906– po 1937), diec. kamieniecka, aresztowany w 1929 r., do
ko ca ycia przebywa w agrach lub na zes aniu, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 328–
329.
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26.

ks. Bieniecki Józef74

skarpetki
1,5 kilo s oniny
10 deko herbaty
25 kostek „Maggi”
walonki i kalosze
2 kilo s oniny
25 kostek „Maggi”
10 deko herbaty

27.

ks. Zabuski Feliks

walonki i kalosze

28.

ks. Szyszko Ryszard

walonki i kalosze
walonki i kalosze
50 rubli
2 kilo s oniny
25 kostek „Maggi”
10 deko herbaty
walonki i kalosze
200 rubli

29.

ks. S otwi ski Adolf75

30.

ks. Kowalski Józef

31.

ks. Puzynowski Marek76

walonki i kalosze

32.

ks. Piotrowski Leon77

walonki i kalosze

73

74

75

76

77

ma o pami taj
pami taj ,
Komitet Wykonawczy
da 2 komplety bielizny
i 2 pary skarpetek
ma o pami taj ,
Komitet Wykonawczy
da 2 komplety bielizny
i 2 pary skarpetek
nikt nie pami ta
na So owkach,
ma o pami taj
ma o pami taj ,
Komitet Wykonawczy
da 2 komplety bielizny
i 2 pary skarpetek
ma o pami taj ,
Komitet Wykonawczy
da 2 komplety bielizny

Ks. Aleksander Kuczy ski (1869–1895–1938), diec. ytomierska, dwukrotnie aresztowany
(1923, 1929), po drugim aresztowaniu nie odzyska wolno ci, przebywa na zes aniu,
rozstrzelany 3 stycznia w Orle, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 315–316.
Ks. Józef Bieniecki (1875–1899– po 1937), diec. ytomierska, po utracie wolno ci w 1929 lub
1930 r. wi ziony by w Charkowie, Kijowie, Jaros awlu n. Wo , trafi na Wyspy
So owieckie, potem na zes anie w g b ZSRS, rozstrzelany, Dzwonkowski, Losy
duchowie stwa, s. 162–163.
Ks. Adolf S otwi ski (1883–1910– po 1937), diec. ytomierska, aresztowany w 1930 r.,
przebywa w wi zieniach, agrach i na zes aniu do ko ca ycia, Dzwonkowski, Losy
duchowie stwa, s. 443.
Ks. Marek Puzynowski (1869–1893–?), diec. ytomierska, aresztowany w 1934 r., wi ziony
by najpierw w ytomierzu, skazany na pobyt w agrze, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s.
402–403.
Ks. Leon Piotrowski (1878–1909–1937), pochodzi z okolic Humania, w latach 20. pracowa
na terenie diec. tyraspolskiej, w 1925 r. powróci do diec. ytomierskiej, po raz trzeci zosta
aresztowany w 1932 r., skazany na pobyt w agrach, rozstrzelany 1 listopada, Dzwonkowski,
Losy duchowie stwa, s. 393–394.
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33.

ks. Mioduszewski Józef

34.

ks. Markuszewski Albin78

100 rubli
walonki i kalosze
170 rubli

35.

ks. Matuszewicz Antoni

walonki i kalosze

i 2 pary skarpetek
na So owkach,
ma o pami taj
na wolno ci
Komitet Wykonawczy
da 2 komplety bielizny
i 2 pary skarpetek

W rubryce „co otrzyma ” umieszczone s rzeczy i pieni dze kupione za sum
otych 500, otrzymanych od ks. infu ata Teofila Skalskiego.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 71–75, kopia, mps.

ucko-

35.
1934 grudzie 28, Moskwa – Pokwitowanie wystawione przez Stanis awa Esk na
sum 1000 rubli przekazan przez ks. Teofila Skalskiego na pomoc ksi om w ZSRS
Sum rubli jeden tysi c (1000) od ks. infu ata Teofila Skalskiego na pomoc
materialn dla ksi y, stosownie do wykazu, otrzyma em.
Moskwa, 28 grudnia 1934 r.
Stanis aw Eska Kierownik Wydzia u Konsularnego Ambasady R.P. w
Moskwie
Uwaga: Zapisano na przychód w ksi dze rachunkowej fund. „W”.
Eska.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 155, orygina , mps, rkps.

ucko-

36.
1934 grudzie 30, Moskwa – List Stanis aw Eski do (najprawdopodobniej) Stefanii
Sempo owskiej w sprawie pieni dzy przekazanych dla ksi y w ZSRS
Moskwa, dnia 30 grudnia 1934 roku
Szanowna Pani,
Za czam pokwitowanie Wydzia u Konsularnego na otrzyman od Pani sum
otych bud . 1000 (tysi c), które b
wyp aca via Czerwony Krzy mniejszymi
transzami. Przesy anie grubszych sum ksi om nie jest wskazane.
List ks. infu ata Skalskiego dor czy em p. P[ieszkowej] osobi cie. By a mile
zaskoczona i nie mog a ukry swego z listu zadowolenia.
78

Ks. Albin Markuszewski (1877–1903–1938), diec. ytomierska, aresztowany w Uszomierzu w
1930 r., skazany na pobyt w agrze, rozstrzelany 5 lutego w Krasnojarskim Kraju na Syberii,
Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 349–350.
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Sprawy wyjazdowe (w tem pp. Jankowskich) czekaj lepszych czasów.
Sk adaj c uprzejme podzi kowanie za nades ane yczenia noworoczne,
wzajemnie – szcz cia i pomy lno ci.
cz wyrazy szacunku
Stanis aw Eska
PS. Po rozes aniu pieni dzy wed ug nades anego wykazu, zakomunikuj Pani o
tem – dla wiadomo ci ks. infu ata.
PS. Wed ug ostatnio otrzymanych wiadomo ci, ks. Aleksander Wierzbicki
umar . Prosz wi c o wskazanie komu przes przeznaczone dla niego 100 rubli.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 79, orygina , mps, rkps.

ucko-

37.
1935 stycze 23, [Moskwa] – Lista ksi y przewidzianych do obdarowania
walonkami i kaloszami
Wykaz ksi y, dla których przeznaczone s walonki i kalosze:
1. ks. Borecki Stanis aw, 2. ks. Kobe Antoni, 3. ks. Kobe Adalbert, 4. ks.
ukasz Jan, 5. ks. Woronicz Józef, 6. ks. Kurowski Antoni, 7. ks. S owi ski
Stanis aw, 8. ks. Dunin-W sowicz Bronis aw, 9. ks. Strusiewicz Miko aj, 10. ks.
Ha ski Stanis aw, 11. ks. Madera Piotr, 12. ks. Szyma ski Wac aw, 13. ks. Czyrski
Franciszek, 14. ks. Turowski Maksymilian, 15. ks. Lubie ski 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.
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów uckoytomierskiej Diecezji, s. 81, kopia uwierzytelniona, mps, piecz Czerwonego
Krzy a, w otoku napis w j zyku rosyjskim.
38.
1935 luty 20, [Moskwa] – Lista ksi y obdarowanych walonkami i kaloszami
20 lutego 1935 roku otrzymano 10 par walonek i kaloszy dla przes ania
nast puj cym osobom:
1. ks. Karpi skiemu J[ózefowi], 2. ks. Krzywickiemu K[azimierzowi], 3. ks.
Blechmanowi B[oles awowi], 4. ks. Opolskiemu I[gnacemu], 5. ks.
Kasprzykowskiemu S[tanis awowi], 6. ks. Kuczy skiemu A[leksandrowi], 7. ks.
otwi skiemu A[dolfowi], 8. ks. Puzynowskiemu M[arkowi], 9. ks. Piotrowskiemu
L[eonowi], 10. ks. Matuszewiczowi A[ntoniemu].
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ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów uckoytomierskiej Diecezji, s. 83, kopia w j zyku rosyjskim, mps, piecz Czerwonego
Krzy a, w otoku napis w j zyku rosyjskim.
39.
1935 maj 30, Moskwa – List Stanis awa Eski, prawdopodobnie do Stefanii
Sempo owskiej, z pokwitowaniem odbioru paczek dla ksi y w ZSRS
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
Moskwa, dnia 30 maja 1935
Szanowna Pani,
Przesy am pokwitowanie z odbioru przez Czerwony Krzy paczek nades anych
od ks. infu ata Skalskiego. Jest to pokwitowanie czne i na przesy ki otrzymane od
p. Soba skiej, lecz dzieli nie by o potrzeby, gdy odpis ogólnego pokwitowania
przesy am jednocze nie Pani Soba skiej.
W pierwszej po owie czerwca wy list do ks. infu ata wyja niaj cy sytuacj
ksi y w ZSRR.
cz wyrazy szacunku.
Stanis aw Eska
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów
ytomierskiej Diecezji, s. 85, orygina , mps.

ucko-

40.
1935 maj 28, [Moskwa] – Za cznik do listu Stanis awa Eski z 30 maja 1935 r.
Wykaz ksi y, dla których przeznaczone s paczki od ks. infu ata Skalskiego:
1. Borecki Stanis aw, 2. Kobe Adalbert, 3. Dworzecki W adys aw, 4. Szyszko
Ryszard, 5. Kap onowski Emanuel 79, 6. ukasz Jan, 7. Ha ski Stanis aw, 8.
Lubie ski [Ignacy], podobno na wolno ci w Orle, 9. S otwi ski Adolf, 10. Karpi ski
Józef, 11. Kurowski Antoni, podobno w Archangielsku.
Ka da paczka zawiera:
1. kilo s oniny w dzonej, 2. kilo cukru w kawa kach, 3. 10 deka herbaty, 4. 25
kostek „Maggi”, 5. kawa ek myd a, 6. komplet bielizny, 7. par skarpetek, 8. 2
chustki do nosa, 9. tabliczk czekolady.
Ponadto w paczce Nr 11 – 4 chustki do nosa.
Od p. Soba skiej:
12. Antoni Witwicki, poczta Chrolin – od Paw a Witwickiego, syna, 13. jak
wy ej.
79

Ks. Emanuel Kap onowski (1872–1897–1937?), diec. kamieniecka, dwukrotnie aresztowany i
zwalniany, w 1931 r. skazany na 3 lata pobytu w agrze, potem na zes aniu, Dzwonkowski,
Losy duchowie stwa, s. 277.
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Prócz powy szego – do rozdania:
a) s oik aspiryny, b) s oik chininy, c) 4 pude ka pigu ek reformat.
28 V 1935 r.
28 V [19]35 [podpis nieczytelny]
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów uckoytomierskiej Diecezji, s. 87, kopia, mps, piecz Czerwonego Krzy a, w otoku
napis w j zyku rosyjskim.
41.
1935 czerwiec 4, [Moskwa] – lista ksi y, którzy otrzymali paczki z Polskiego
Czerwonego Krzy a
4 VI [19]35 r., otrzymano 10 przesy ek, które rozes ano nast puj cym ksi om:
1. ks. Kobe Antoni, 2. ks. Stronczy ski Wiktor80, 3. ks. Dunin-W sowicz
Bronis aw, 4. ks. S owi ski Stanis aw, 5. ks. Strusiewicz Miko aj, 6. ks.
Markuszewski Albin, 7. ks. Traczy ski Antoni81, 8. ks. Piotrowski Leon, 9. ks.
Turowski Maksymilian, 10. ks. Kuczy ski Aleksander.
[podpis nieczytelny]
ród o: AD , t. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Kap anów uckoytomierskiej Diecezji, s. 89, kopia w j zyku rosyjskim, mps, piecz Polskiego
Czerwonego Krzy a, w otoku napis w j zyku rosyjskim.

80

81

Ks. Wiktor Stronczy ski (1868–1891–1938), diec. ytomierska, aresztowany w 1930 r. w
Murafie, do ko ca ycia przebywa w wi zieniach, agrach i na zes aniu, rozstrzelany 18 I 1938
r. w Syktywkarze, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 455–457.
Ks. Antoni Traczy ski (1893–1916– po 1937), diec. ytomierska, kilkakrotnie aresztowany,
przebywa w wi zieniach, agrach i na zes aniu, Dzwonkowski, Losy duchowie stwa, s. 485–
486.
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Maria D bowska
Pomoc z funduszu Stowarzyszenia Samopomocy Kap
i Kamienieckiej Diecezji duchownym (1933–1936)

skiej ucko- ytomierskiej

The assistance from the fund of the Association of Mutual Aid of the LuckoZhytomyr and Kamieniecka Diocese for the Clergy (1933-1936)
owa kluczowe: duchowie stwo, ZSRR, stowarzyszenia, pomoc materialna
Key words: clergy, USSR, associations, material aid
Streszczenie:
Autorka przedstawia dzieje Stowarzyszenia Samopomocy Kap skiej uckoytomierskiej i Kamienieckiej Diecezji, w tym zw aszcza jej znaczenia dla
podtrzymywania wi zi z ksi mi katolickimi w Zwi zku Radzieckim.
Summary:
The author presents the history of the Association of Mutual Aid of the LuckoZhytomyr and Kamieniecka Diocese, especially its role in maintaining ties with the
Catholic priests in the Soviet Union.
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Ryszard Sudzi ski

REPRESJE WOBEC KO CIO A KATOLICKIEGO W OSTATNIEJ
DEKADZIE PRL (1980–1989). PRÓBA BILANSU
Przez ca y okres PRL w adze prowadzi y polityk wyznaniow opart na tych
samych zasadach. Zmienia y si metody, rodki oraz poziom skuteczno ci, jednak jej
cel polegaj cy na marginalizacji Ko cio a w yciu publicznym pozostawa
niezmienny1. W pa dzierniku 1986 r. na posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR gen.
Wojciech Jaruzelski stwierdzi : „Konsekwentnie nale y przestrzega zasady kija i
marchewki, co Ko cio owi i duchowie stwu powinno si op aca , co za nie.
Musimy to doskonali konsekwentnym dzia aniem – kara i nagradza ”2. W nie te
owa doskonale ilustruj polityk re imu wobec duchowie stwa zale nie do sytuacji
politycznej. Wida to doskonale w latach 80., kiedy ust pstwa jak i represje
wyst powa y na porz dku dziennym.
Jan aryn w Rozmowach Biuletynu Instytutu Pami ci Narodowej (IPN)
stwierdzi , e „W zasadzie od stycznia 1949 r., z pewnymi przerwami, do lat
osiemdziesi tych, istnia zespó kierowniczy, który de facto by powo ywany przez
Sekretariat i Biuro Polityczne KC PZPR. Nazywano go Komisj b
Zespo em do
spraw Kleru; by afiliowany przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR. /…/ Po
1980 r. by o to ju bardziej nieformalne cia o zwi zane z konkretnymi osobami z
kierownictwa – tak zwanym dyrektoriatem – jak Jaruzelski, Kiszczak czy
Barcikowski. Do zada komisji nale o niew tpliwie budowanie strategii, w tym
kontaktowanie si Sowietami. By o to centrum kierownicze odpowiedzialne za
polityk wyznaniow pa stwa, w którego sk ad, w zale no ci od zada bojowych,
zapraszano ludzi z ró nych resortów. /…/ Zespó ten równocze nie wspiera i
koordynowa dzia ania urz dów administracji pa stwowej i odpowiednich
wydzia ów KC”3.
Polityka prowadzona przez pa stwo wobec Ko cio a nie by a przypadkowa,
tylko stanowi a przemy lane dzia ania w adz maj ce na celu degradacj Ko cio a w
yciu spo eczno-politycznym. Walka z Ko cio em nie mog a rzecz jasna wygl da
tak jak w przypadku NSZZ „Solidarno ”. Ko cio a nie mo na by o zdelegalizowa ,
wi c strategia przeciwko tej instytucji musia a by d ugofalowa a zarazem twarda, a
1

2
3

A. Dudek, Polityka w adz Polski Ludowej wobec Ko cio a katolickiego – trwanie i zmiana,
Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944–1989, pod red.
A. Grze kowiak, Lublin 2004, s. 13.
Ten e, lady PeeReLu, Kraków 2000, s. 249.
Rozmowy Biuletynu: O metodach walki z Ko cio em katolickim przez peerelowskie S by
Bezpiecze stwa z Antonim Dudkiem, Janem arynem i prok. Andrzejem Witkowskim rozmawia
Barbara Polak, Biuletyn Instytutu Pami ci Narodowej (IPN) 2003, nr 1, s. 17.

jej wyników nale o si spodziewa po latach.
Po powstaniu „Solidarno ci” w 1980 r. stosunek w adzy do Ko cio a zmieni si
diametralnie. Z naczelnego wroga systemu duchowie stwo, a szczególnie hierarchia,
sta y si partnerem do rozmów, w których re im za pomoc Ko cio a stara si gasi
po ar jaki wywo ali strajkuj cy robotnicy. Mimo i metody dzia ania S by
Bezpiecze stwa (SB) nie zmieni y si , to nakazano funkcjonariuszom pracowa
ostro niej. Podstawowym celem SB ówcze nie sta a si infiltracja Ko cio a i
poznanie rzeczywistego stopnia poparcia duchowie stwa dla postulatów
„Solidarno ci”. Obj to zatem kontrol kontakty kleru z przedstawicielami opozycji.
Komuni ci zdawali sobie spraw z tego, e wzajemne kontakty Ko cio a i
„Solidarno ci” mog by korzystne dla obu tych organizacji. Duchowie stwo mog o
wywiera wp yw na dania zwi zkowców, a dla ludzi opozycji Ko ció stanowi
niew tpliwie du e wsparcie. Robotnicy za maj c za sob hierarchi ko cieln
stawali si w ten sposób trudniejszym przeciwnikiem dla w adzy. Nale o wi c
izolowa duchownych od struktur opozycyjnych4.
Wraz z mianowaniem w 1981 r. nowego ministra spraw wewn trznych
Czes awa Kiszczaka dokonano zmian w strukturze MSW, a tak e w samej S bie
Bezpiecze stwa. Mi dzy innymi nast pi a kodyfikacja ustaw dotycz cych
ministerstwa oraz podleg ych mu s b, które dot d opiera y si o ustawodawstwo z
czasów stalinowskich5. W zwi zku ze wzrostem przydzielonych bezpiece zada ,
pomi dzy 1975 a 1985 r. stan etatowy funkcjonariuszy powi kszy si z 15 648 do 25
634 tys. osób6. wiadczy o to o wadze jak w adze przywi zywa y do tej instytucji,
jak te o wzro cie jej znaczenia w ostatniej dekadzie PRL. Inwigilacja i walka z
Ko cio em by y nadal skoncentrowane w powo anym jeszcze w czerwcu 1962 r.
Departamencie IV MSW. Od listopada 1973 r. w jego ramach funkcjonowa a
Samodzielna Grupa „D”, której celem by o koordynowanie dzia
specjalnych i
dezintegracyjnych w Ko ciele7. Wykonywa a ona „brudn robot ”, cz sto dzia aj c
ponad ustanowionym prawem, co m.in. udowodni tzw. Raport Rokity8. To w nie
4

5

6
7
8

Informacja dyrektora Departamentu IV MSW o dzia aniach wobec Ko cio a katolickiego w
zwi zku z jego zaanga owaniem na rzecz „Solidarno ci” z 15 stycznia 1981 r., w: Metody
pracy operacyjnej aparatu bezpiecze stwa wobec Ko cio ów i zwi zków wyznaniowych 1945–
1989, pod red. A. Dziuroka, Warszawa 2004, s. 553; H. Dominiczak, Organy bezpiecze stwa
PRL w walce z Ko cio em katolickim 1944–1990, Warszawa 2000, s. 315.
Ustawy: z 14 VII 1983 r. o urz dzie ministra spraw wewn trznych i zakresie dzia ania
podleg ych mu organów oraz z 31 VII 1983 r. o s bie funkcjonariuszy S by
Bezpiecze stwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Dz. U. 1983, Nr 38,
poz. 172).
Aparat bezpiecze stwa w Polsce. Kadra kierownicza 1975–1990, pod red. P. Piotrowskiego, t.
III, Warszawa 2008, s. 11–14.
M. Lasota, O raporcie sejmowej komisji po wi conym samodzielnej Grupie „D” w MSW,
Biuletyn IPN 2003, nr 1, s. 29–30.
Raport Rokity. Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Dzia alno ci
MSW, wst p J. Rokita, pos owie A. Dudek, Kraków 2005, s. 165–166. Raport wydany przez
Komisj Nadzwyczajn do spraw Zbadania Dzia alno ci Ministerstwa Spraw Wewn trznych o
dzia alno ci Grupy „D” na czele z Janem Rokit , którego tre pozwala a domniemywa
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dzia ania tej grupy w której koncentrowa y si nici wszystkich prowadzonych przez
SB dzia
operacyjnych wobec Ko cio a, rzucaj cie na obraz represji wobec
duchowie stwa w latach osiemdziesi tych.
Komuni ci legalizuj c „Solidarno ” zdawali sobie spraw , e jej istnienie ma
charakter tymczasowy. Przygotowuj c si do rozprawy ze zwi zkiem nie pomini to
równie zaplanowania pewnych kroków wobec Ko cio a na wypadek wprowadzenia
stanu wojennego. Wskazywa na to Plan dzia ania Departamentu IV i jego
odpowiedników w terenie na wypadek sytuacji „W” z 6 kwietnia 1981 r.
Zak adano w nim, e po wprowadzeniu stanu wojennego Ko ció b dzie oddzia ywa
agodz co na nastroje spo eczne. Plan MSW postulowa ponadto przecinanie i
uniemo liwianie ewentualnych zwi zków opozycji z kierownictwem Ko cio a i
liderami ugrupowa katolickich. Co ciekawe w przypadku strajku generalnego
dzia ania operacyjne mia y na celu zapewnienie w ciwego doboru ksi y
przewidzianych do odprawiania mszy na terenie zak adów pracy. W sytuacji „W”
planowano wp ywa równie na biskupów, aby zakazali ksi om wspierania
opozycjonistów i grup „antypa stwowych” oraz wyg aszali kazania i wydawali listy
wzywaj ce do spokoju. Niedzielna za msza w radio mia a by celebrowana przez
odpowiednich kaznodziejów, a g oszone kazania uzgodnione z odpowiednimi
bami9.
Po 13 grudnia 1981 r. w wielu ko cio ach otworzono bramy dla rodzin
internowanych i pokrzywdzonych, stworzono tak e warunki dla rozwoju m.in.
niezale nej kultury. Organizowano patriotyczne msze wi te, ponadto prelekcje i
wyk ady z historii najnowszej. Mimo takiego stanu rzeczy w adze nie odwa y si
na zdecydowany ruch przeciwko ochronnym posuni ciom Ko cio a. Dotychczasowe
do wiadczenie podpowiada o wstrzyma walk na czas rozprawy z „Solidarno ci ”
w okresie stanu wojennego. Dopiero, gdy w lipcu 1983 r. zniesiono go ostatecznie i
zako czono kwesti zwi zan z opozycj , mo na by o przej do zdecydowanego
ataku10. Po wprowadzeniu stanu wojennego Zespó Informacyjno-Dokumentacyjny
pionu IV sporz dzi zbiorcz
analiz zachowa
duchowie stwa. Mo na
przypuszcza , e analizy te wykorzystano potem do inwigilacji kleru 11. Z oblicze J.
aryna wynika, e z inicjatywy Departamentu IV po 13 grudnia 1981 r. aresztowano
2 osoby, w roku 1982 a 67 osób, jednak nikogo spo ród duchownych. W nast pnym
roku aresztowano 46 osób, a w 1984 r. kolejnych 20 i nadal w ród aresztowanych nie
by o duchownych. Przede wszystkim motywem aresztowa by a propaganda
antypa stwowa, niszczenie mienia publicznego, przekroczenia urz dnicze oraz
przynale no do organizacji nielegalnych czy wspó praca z obcymi o rodkami.
Brak aresztowa nie oznacza , e nie prowadzono dzia
represyjnych wobec

9
10
11

istnienie w Departamencie IV MSW zorganizowanej grupy przest pczej, maj cej na celu
podejmowanie dzia karalnych przeciwko duchowie stwu katolickiemu.
A. Dudek, R. Gryz, Komuni ci i Ko ció w Polsce (1945–1989), Kraków 2006, s. 368–369.
G. Majchrzak, J. aryn, Ofensywa antyko cielna i mier ksi dza Jerzego, Biuletyn IPN 2004,
nr 10, s. 51.
T. Krawczak, adze PRL wobec Ko cio a rzymskokatolickiego w stanie wojennym, w: Ko ció
i spo ecze stwo wobec stanu wojennego, pod red. W. J. Wysockiego, Warszawa 2004, s. 86.
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duchownych. W 1981 r. wszcz to post powanie wobec 4 duchownych, w roku 1982
wobec 8, za rok pó niej wobec 15 duszpasterzy. Natomiast w roku 1984
prowadzono jedno post powanie wobec ks. Jerzego Popie uszki12.
Zw aszcza msze wi te cieszy y si ogromnym zainteresowaniem s b i obecni
byli na nich tajni, ubrani po cywilnemu funkcjonariusze milicji. Procesy i
post powania wszcz te wobec duchownych po wprowadzeniu stanu wojennego, ale
równie po jego zako czeniu, dotyczy y tre ci homilii i modlitw, które pojawia y si
podczas nabo stw. Jako przyk ad mo e pos
sprawa ks. Zbigniewa Szygendy
z Bydgoszczy, który zosta oskar ony o dzia ania mog ce wywo
niepokój
publiczny, co stanowi o przest pstwo wyszczególnione w dekrecie o stanie
wojennym, jak równie sprawa ks. Stefana Dzier eka z Kalisza, któremu wszcz to
post powanie za urz dzenie obka bo onarodzeniowego, w którym pojawi y si
sylwetki górników, krew, drut kolczasty i czo gi. Inwigilacja duchowie stwa
prowadzona by a w taki sposób, by wzbudzi u ksi y poczucie zagro enia, maj ce
skutkowa zaprzestaniem prowadzenia „wrogiej” dzia alno ci. Kiedy to nie
skutkowa o si gano po inne, bardziej radykalne rodki13.
Pod koniec roku 1983 w adze zdaj c sobie spraw z zatrzymania ruchu
zwi zkowego, jak równie z mizernych skutków walki z Ko cio em, rozpocz y
now , ostrzejsz kampani skierowan w duchowie stwo. Ataki pod adresem religii i
kleru pojawia y si coraz cz ciej podczas partyjnych narad na najwy szym szczeblu.
Media oskar y ksi y o polityczne zaanga owanie czy wr cz dzia alno
antysocjalistyczn . SB sporz dzi a tak e list ksi y, których uzna a za szczególnie
szkodliwych w procesie normalizacji. Jeszcze w listopadzie 1983 r. Adam opatka,
kierownik Urz du do Spraw Wyzna , przekaza ow list 69 duchownych
Episkopatowi. Na jednym z pierwszych miejsc na tej li cie znajdowa o si nazwisko
ks. Jerzego Popie uszki, duszpasterza rodowisk robotniczych w Warszawie oraz
biskupa Ignacego Tokarczuka14. Warto doda , e 20 wrze nia 1984 r. w pionie IV
MSW odby a si narada, podczas której postanowiono przerwa wywrotow , jak to
okre lono, dzia alno kilku kap anów15. Wkrótce w adze przesz y do ofensywy,
czego efektem by y ataki prasowe na ludzi Ko cio a, kryzys w onie Komisji
Wspólnej, problemy z rejestracj Fundacji Rolnej, próby pomawiania i zastraszania
wybranych ksi y (np. ks. Adolfa Chojnackiego, ks. Stanis awa Ma kowskiego, ks.
Kazimierza Jancarza i innych), przyk ady pobicia kap anów (np. 6 kwietnia 1985 r.
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego). Apogeum tej ofensywy by o zabójstwo ks.
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J. aryn, Dzieje Ko cio a katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 544.
A. Grabi ski, Sprawy s dowe przeciwko duchownym, w: Ko ció i spo ecze stwo…, s. 290–
292.
Represje wobec biskupów opisane szerzej w: Niez omni. Niegdy przeciw Bogu. Komunistyczna
bezpieka wobec biskupów polskich, pod red. J. Marackiego i F. Musia a, Warszawa – Kraków
2007, jak równie w: Aparat bezpiecze stwa wobec kurii biskupich w Polsce, pod red. A.
Dziuroka, Warszawa 2009.
R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpiecze stwa w Polsce 1944–1990,
Kraków 2007, s. 304–305.
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Jerzego Popie uszki w 1984 r.16.
Walk z Ko cio em katolickim nie prowadzi a sama S ba Bezpiecze stwa.
Wykonywa a ona tylko polecenia Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, w którym – o czym ju wspomniano wcze niej – zapada y
najwa niejsze decyzje dotycz ce dzia antyko cielnych17. Dnia 25 wrze nia 1984 r.
Biuro Polityczne KC PZPR przyj o nowy dokument okre laj cy wspomnian
ofensyw wobec Ko cio a i przej cie partii do walki ideologicznej. Wed ug J. aryna
plan ten mia mobilizowa szeregi PZPR, wyznacza ideologiczne cele i
reaktywowa tradycyjnego wroga systemu – Ko ció . Szczególn rol przypisywano
aktywizacji na odcinku wychowania m odzie y, nakazuj c: „Przeciwdzia próbom
episkopatu polskiego, duszpasterzy m odzie owych, zmierzaj cych poprzez o rodki
duszpasterstwa, tzw. ruch oazowy, Sodalicje Maria skie i inne formy pracy z
odzie , do nasilenia procesu klerykalizacji m odzie y, upowszechniania w ród
niej wrogich kierunków politycznych; nie dopu ci do przekszta cenia istniej cych i
tworzenia nowych organizacji dla klerykalizacji m odzie y”. Dalej postulowano
„opracowa kompleksowy program laicyzacji ycia spo ecznego z uwzgl dnieniem
upowszechniania i wzbogacania wieckiej obyczajowo ci i obrz dowo ci” 18.
Ponadto w grudniu 1985 r. pojawi o si w planie danie wprowadzenia w szko ach
rednich przedmiotu „Problemy Religioznawstwa”, który sta si punktem sporu
mi dzy duchownymi a w adz . W adze przewidywa y wi c: wprowadzenie nadzoru
nad katechizacj , przeciwstawianie si poczynaniom politycznym Ko cio a i co si z
tym wi e opracowanie systemu dzia
wobec politycznie wojuj cych ksi y,
dyscyplinowanie duchownych poprzez stosowanie elastycznej polityki podatkowej,
ulg, przydzia ów towarów i materia ów deficytowych, zezwole wydawniczych,
przeciwdzia anie nadu ywaniu miejsc kultu i symboli religijnych itp., co oznacza o
kontynuowanie ostrej walki z Ko cio em katolickim19.
W ramach na nowo podj tej laicyzacji przyst piono ju w 1983 r. do akcji
usuwania krzy y z sal lekcyjnych, zawieszonych na fali sierpnia 1980. W dwóch
szko ach dosz o do dramatycznej ich obrony. Mianowicie w Mi tnem ko o
Garwolina, w Zespole Szkó Rolniczych, krzy e zdj to w listopadzie 1983 r.
Negocjacje m odzie y z dyrekcj i w adzami wojewódzkimi nie rozwi y sporu. Po
feriach 1984 r. rodzice zawiesili krzy e, które nast pnego dnia usuni to po raz
kolejny, po czym m odzie ponownie je zawiesi a. 6 marca 1984 r. Rada
Pedagogiczna uchwali a zawieszenie zaj , a uczniowie rozpocz li strajk okupacyjny
w budynku szko y. W wyniku mediacji biskupa siedleckiego 7 kwietnia zawarto
kompromis, który ostatecznie pozostawi jeden krzy w szkolnej bibliotece i w ten
sposób zako czy trwaj cy blisko 5 miesi cy konflikt. Warto jednak wspomnie , i
wadze pa stwowe nie do ko ca wykaza y swoj pojednawcz wol wobec
16
17
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19

G. Majchrzak, J. aryn, Ofensywa..., Biuletyn IPN 2004, nr 10, s. 49–53.
Ks. T. Isakowicz-Zaleski, Ksi a wobec bezpieki na przyk adzie diecezji krakowskiej, Kraków
2007, s. 23.
J. aryn, Dzieje Ko cio a…, s. 537–538.
A. A. Anusz, Samotnie w ród wiernych. Ko ció wobec przemian politycznych w Polsce (1944–
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protestuj cych. Wbrew uzgodnieniom wyci gni to bowiem konsekwencje wobec
kadry pedagogicznej. Do drugiej powa nej batalii o krzy e dosz o we W oszczowej.
Sytuacja wygl da a podobnie do wy ej opisanej i dopiero interwencja biskupa M.
Jaworskiego, ordynariusza kieleckiego, zako czy a okupacj budynku. Natomiast
adze represjonowa y organizatorów i uczniów, a miejscowych wikariuszy skazano
na 1 rok i 3 lata z zawieszeniem oraz kar grzywny. Wieszanie i obrona krzy y
odbywa y si niemal e na terenie ca ej Polski, o czym donosi Wydzia Informacyjny
przy KC PZPR20.
Innym obszarem zainteresowania grupy specjalnej „D” by y coroczne
pielgrzymki na Jasn Gór . Przyk adowo dezorganizowano transport, m.in. poprzez
przebijanie opon samochodów, dokonywano kradzie y dowodów osobistych,
zanieczyszczano piwory p tników, rozpowszechniano pornografi , podtruwano
pojemniki z napojami czy te za pomoc
rodków odurzaj cych próbowano
eliminowa z pielgrzymek osoby uznane za szczególnie niebezpieczne. W sierpniu
1982 r. zorganizowano nawet specjaln grup przest pcz dokonuj
w
Cz stochowie pobi i zniszcze 21.
Zadania specjalne Departamentu IV nie ogranicza y si tylko do osób
duchownych. Inwigilacja dotyczy a równie ludzi powi zanych w jaki sposób z
Ko cio em. Dla przyk adu w Lublinie, w okresie stanu wojennego, ukazywa si
kwartalnik opozycyjny o nazwie „Spotkania”, prowadzony przez Janusza
Krupskiego, doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W dniu 25 stycznia
1983 r. zosta on zatrzymany przez trzech m czyzn, w ród których rozpozna
znanego mu z Lublina pracownika S by Bezpiecze stwa. Nast pnie samochodem
zosta wywieziony poza Warszaw do Puszczy Kampinowskiej, gdzie kazano mu si
rozebra i po
na ziemi , po czym oblano p ynem
co-cuchn cym i
pozostawiono w lesie, w wyniku czego dozna on oparze I i II stopnia22.
Do innych dzia tej spec. grupy nale o wydawanie materia ów szkaluj cych
wybranych kap anów. Takie kroki podj to m.in. wobec ks. Henryka Jankowskiego z
Gda ska. Pocz tkowo ukaza si w 1983 r., w „G osie Wybrze a” artyku „Czerwona
Rzodkiewka”, atakuj cy ksi dza i jego rodzin . Nast pnie funkcjonariusze MSW
napisali listy solidaryzuj ce si z autorem tekstu, które og oszone zosta y w kolejnym
numerze. Równocze nie nagrywano wszystkie kazania ks. Jankowskiego, które
pos
y jako materia kompromituj cy i s
cy do wszcz cia post powania.
Duchownego oskar ono o szpiegostwo, wyst pienia antypa stwowe, zorganizowanie
cika solidarno ciowego w ko ciele oraz dekorowanie Grobu Pa skiego
prowokacyjnymi symbolami. Ks. Jankowskiego tak e wielokrotnie przes uchiwano.
ledztwo umorzono dopiero w lipcu 1984 r. na mocy amnestii. Praca
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J. aryn, Mi tne- wspó czesna Wrze nia (grudzie 1983– kwiecie 1984), Biuletyn IPN 2009,
nr 5–6, s. 43–46; Walka o krzy e Mi tne- W oszczowa 1984, pod red. T. Krawczaka i C.
Wilanowskiego, Warszawa 2004.
Informacja o dzia alno ci komórek „D” pionu IV by ej S by Bezpiecze stwa, Biuletyn IPN
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funkcjonariuszy mia a prawdopodobnie przygotowa grunt pod jego aresztowanie23.
Informacja o dzia alno ci komórek „D” pionu IV by ej S by
Bezpiecze stwa przytacza kolejne bezprawne akcje skierowane w Ko ció katolicki
w Polsce. Przyk adowo dla pobudzenia i podtrzymania ruchu kontestatorskiego w
onie Ko cio a rzymskokatolickiego rozszerzono na ca y kraj zasi g pisma pt.
„Ancora”, zwi zanego z istnieniem „polskiego centrum odnowy soborowej”. Pismo
to mia o przyczyni si do tworzenia kontestatorskich grup terenowych i szerzenia
dywersji w Ko ciele katolickim. Wa
rol mia y odegra przede wszystkim
specyficznie dobrana tematyka artyku ów, a tak e funkcjonowanie pisma pod
ca kowit kontrol MSW24.
Dzia ania pionu IV, a szczególnie grupy „D”, by y daleko posuni te, cz sto
wykraczaj c ponad ustanowione prawo i przybieraj ce charakter czynów
kryminalnych. Niestety, co uwzgl dni równie wspomniany Raport Jana Rokity,
zniszczenie wi kszo ci materia ów operacyjnych ca ego Departamentu IV nie
pozwala na jednoznaczne udokumentowanie wszystkich zada , które by y na one
na jego funkcjonariuszy. Materia y zebrane przez twórców tego raportu pozwoli y
jednak na opracowanie zakresu zada postawionych przed grupami specjalnymi.
ród nich mo emy wyró ni dwa zasadnicze rodzaje. Po pierwsze by y to dzia ania
dezintegracyjne i dezinformacyjne, których celem by o sabotowanie rodowiska
ko cielnego. Zaliczymy tu np.: anonimy szkaluj ce osoby ze rodowiska
ko cielnego,
podsycanie
antagonizmów
za
po rednictwem
tajnych
wspó pracowników, publikacje specjalnych pism kontrolowanych przez MSW
(„Ancora”), kolporta
ulotek, plakatów itp., fa szowanie materia ów
pami tnikarskich celem szkalowania osób w nich wyst puj cych. Na podstawie
konkretnych przyk adów, w Raporcie Rokity stwierdzono, e komórki „D”
realizowa y zadania które mia y na celu pog bianie tendencji od rodkowych w ród
duchowie stwa, os abianie autorytetu czo owych przedstawicieli hierarchii,
rozpowszechnianie w ród kleru i aktywu dzia aczy wieckich wiadomo ci
spreparowanych w celu wywo ania krytyki pracy Episkopatu, wykorzystywanie osób
wyst puj cych ze stanu duchownego i seminariów do kompromitowania stosunków
panuj cych w Ko ciele, inspirowanie i pog bianie ró nic i konfliktów mi dzy
zakonami. Natomiast drugi rodzaj aktywno ci stanowi y tzw. dzia ania specjalne
maj ce charakter czynów przest pczych. Do nich zaliczy mo na: pobicia,
uszkodzenia mienia, uprowadzenia, gro by bezprawne, odurzenia, napady na
mieszkania, podpalenia, jak równie zabójstwa25.
Szczególnie tragicznie zapisa y si zabójstwa pope nione przez funkcjonariuszy
SB. W ród niewyja nionych zgonów, jednak z du doz prawdopodobie stwa, e
zbrodnie te zosta y pope nione przez bezpiek , znalaz o si 7 przypadków mierci
osób duchownych. Wyj tek stanowi tylko morderstwo ks. Jerzego Popie uszki,
którego bezpo redni sprawcy zostali wprawdzie poci gni ci do odpowiedzialno ci,
23
24
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jednak nie wszystkie okoliczno ci zabójstwa, zw aszcza jego mocodawcy, zosta y
wyja nione. Oprócz ks. Jerzego mier ponie li: ks. Stefan Niedzielak, ks. Sylwester
Zych, ks. Stanis aw Suchowolec, ks. Stanis aw Palim ka, ks. Antoni Kij, ks.
Stanis aw Kowalczyk26.
tek prowokacji przypomnia y przede wszystkim zgony ksi y w 1989 r., a
mianowicie Stefana Niedzielaka (1914–1989), Stanis awa Suchowolca (1958–1989) i
Sylwestra Zycha (1950–1989). Ks. Niedzielak oraz ks. Suchowolec zgin li z
podobnych przyczyn co ks. Popie uszko, to znaczy „za du o” mówili. S. Niedzielak
by kap anem archidiecezji warszawskiej, historycznym kapelanem Narodowej
Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, cz onkiem Wolno ci i Niezawis ci,
dzia
na rzecz upami tnienia poleg ych na Wschodzie, m.in. na cmentarzu
Pow zkowskim w Warszawie. Zosta zamordowany po uprzednich torturach 20
stycznia 1989 r. na plebani ko cio a w. Karola Boromeusza. W czasie ledztwa
próbowano wykaza , e przyczyn
mierci by alkohol. Podobny schemat
prowokacji powtórzy si wraz ze zgonem ks. S. Suchowolca, kap ana diecezji
bia ostockiej, kapelana Konfederacji Polski Niepodleg ej (KPN), propagatora kultu
ks. Popie uszki. Pocz tkowo prowadzono ró nego rodzaju akcje zaczepne, maj ce na
celu uciszenie ksi dza, np. spalono kamienic jego rodziców, rzucono kamieniem w
przedni szyb p dz cego samochodu, którym jecha kap an, by te wielokrotnie
bity, przysy ano do niego anonimy z pogró kami. Zgin 30 stycznia 1989 r. w
swoim mieszkaniu, w wielu 31 lat, najprawdopodobniej w wyniku zaczadzenia po
wcze niejszym podpaleniu. Podobnie uk adaj si losy ks. S. Zycha, kap ana
archidiecezji warszawskiej. W latach 1982–1986 by wi ziony za rzekom pomoc w
zabójstwie przez studentów funkcjonariusza milicji. Po odzyskaniu wolno ci zosta
kapelanem KPN, wspó pracuj c z ks. Suchowolcem. By jednym z za ycieli
tajnego Chrze cija sko-Patriotycznego Instytutu im. ks. Jerzego Popie uszki. W 1987
r., w obliczu zagro enia ycia przez aparat bezpiecze stwa sporz dzi testament.
Zamordowany zosta 11 lipca 1989 r., a w komunikacie prokuratury zasugerowano,
e by to nieszcz liwy zbieg okoliczno ci. Identycznie przedstawiaj si
okoliczno ci mierci w sprawach ks. S. Kowalczyka (1935–1983) oraz ks. S.
Palim ki (1933–1985). Ks. Kowalczyk, dominikanin z Poznania, by cenionym
duszpasterzem akademickim, kapelanem strajkuj cej m odzie y w 1981 r. Podobnie
jak ks. Popie uszko celebrowa msze wi te za ojczyzn oraz pomaga
internowanym. Zosta miertelnie ranny 17 kwietnia 1983 r. w tajemniczym
wypadku, uderzaj c na równej drodze samochodem w drzewo we wsi Wydartowo
ko o Mogilna, po czym zmar 8 maja tego roku. Ks. Palim ka, duszpasterz diecezji
kieleckiej, szykanowany i inwigilowany by ju od 1966 r. Zgin 27 lutego 1985 r.
przygnieciony w asnym samochodem pod gara em probostwa w Klimontowie27.
Natomiast wiele niejasno ci i niedomówie istnieje w dalszym ci gu w sprawie
mierci ks. Jerzego Popie uszki. Spo ród licznych dywagacji na ten temat najbardziej
26
27
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zbli on do prawdy wydaje si hipoteza prof. Wojciecha Polaka, wed ug której
ksi dz Popie uszko mia zosta przede wszystkim nastraszony, by stonowa sw
niez omn dzia alno duszpastersk . Jednak w czasie „nak aniania” nie prze
tortur. Zdaniem W. Polaka „gdyby porywacze chcieli od pocz tku zabi ksi dza, to
zgodnie z esbeckimi (i kagiebowskimi) zasadami zamordowaliby tak e wiadka
koronnego, czyli jego kierowc . Wida nie chodzi o o zabicie, a jedynie
zastraszenie”. Poza tym musiano zdawa sobie spraw , e mier osoby niezwykle
charyzmatycznej, znanej ca emu spo ecze stwu, mog a poci gn za sob niepokoje
spo eczne i zaognienie i tak mocno skomplikowanej sytuacji w kraju28.
Praktyka operacyjna rozbudowanego Departamentu IV skutkowa a wi c
ró nego rodzaju represjami. Ryszard Gryz stwierdza, e w ostatniej dekadzie
istnienia PRL zabiegi dezinformacyjne, dezintegracyjne i specjalne doprowadzono
do swoistej perfekcji, a sam Ko ció w ca ym okresie Polski Ludowej nie by tak
mocno inwigilowany jak w nie w latach osiemdziesi tych29.
W inwigilacji duchowie stwa wykorzystywano techniczne rodki operacyjne.
Zaliczy do nich nale y pods uchy (pokojowe, telefoniczne), podgl dy i kontrol
korespondencji. Technik operacyjn stosowano w obiektach sta ych w stosunku do
ludzi pe ni cych funkcje kierownicze w Ko ciele. Byli w ród nich: biskupi,
prowincja owie, wa niejsi wiecy dzia acze katoliccy. Wszystkie telefony
duchownych na krócej lub na d ej posiada y pods uch SB, przy czym na sta e by y
one zainstalowane w kuriach. Gdzie to by o mo liwe zak adano te pods uchy
pokojowe, np. w czasie remontów budynków czy tajnych wej bezpieki podczas
nieobecno ci domowników. Podobnie wszelka korespondencja wp ywaj ca do
instytucji ko cielnych i organizacji katolickich b
wyp ywaj ca z nich, by a
kontrolowana przez funkcjonariuszy bezpieki wykorzystuj cych tajne s by na
pocztach. Wiele cennych wiadomo ci dostarcza a równie Milicja Obywatelska,
która by a zobowi zana do wspó pracy z bezpiek . Inn , jednak bardzo
pracoch onn , metod zbierania informacji by y prace badawczo-analityczne nad
kierunkami, formami i metodami dzia
Ko cio a i opozycji oraz ich rozwojem
strukturalno-kadrowym30.
Z punktu widzenia aparatu bezpiecze stwa ka dy ksi dz, zakonnik czy nawet
najmniejsza struktura ko cielna stanowi y zagro enie. Cz sto zdarza o si , e wa ne i
28
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kluczowe informacje nie dociera y do resortu lub umyka y uwadze funkcjonariuszy,
by y le interpretowane, dlatego ju wiosn 1963 r. zredagowano tezy o
obowi zku „pog bionej i zindywidualizowanej” kontroli duchowie stwa. W
resortowych wytycznych napisano: „Zwa ywszy na to, e ka dy ksi dz jest
nosicielem obcej nam ideologii, na ka dego ksi dza wieckiego, ksi dza zakonnego,
alumna seminarium wieckiego i zakonnego za
„teczk ewidencji operacyjnej
na ksi dza”. Tezy te na
y na funkcjonariuszy nowe rozwi zania dokumentacyjne,
organizacyjne i formalne zwi zane z kontrol przez SB duchowie stwa. W za eniu
prowadzenie teczek mia o s
zorganizowanej pracy zapewniaj cej skuteczn
neutralizacj antysocjalistycznej dzia alno ci kleru na terenie parafii. Tworz c Teczk
Ewidencji Operacyjnej na Ksi dza (TEOK) bezpieka nie mia a ogranicza si do
biernego gromadzenia informacji, przede wszystkim konieczna by a z ich strony
inicjatywa wykorzystania tych wiadomo ci do kompromitowania niewygodnych
przedstawicieli Ko cio a, pog biania nieufno ci w stosunku do kurii, stwarzania
opotów kadrowych biskupom. Tak wi c w teczkach gromadzone by y wszystkie
materia y dotycz ce danego ksi dza oraz jego dzia alno ci i co najwa niejsze
tworzone by y one do schy ku istnienia PRL. Teczki ewidencji operacyjnej na
ksi dza zak adano dla wszystkich biskupów, ksi y, zakonników, alumnów oraz
wieckich. Dla przyk adu Prymas Wyszy ski w ewidencji figurowa pod nr 33 331,
kardyna Macharski mia numer 27 300, a szczególnie znienawidzony przez w adze
arcybiskup Tokarczuk wyst powa pod nr 22 26531.
W pracy Departamentu IV MSW zasadnicze znaczenie mia y osobowe ród a
informacji, którymi byli agenci zwani równie tajnymi wspó pracownikami (TW).
Nie zast pi y ich techniczne rodki operacyjne (pods uchy, pogl dy i kontrola
korespondencji), kontakty obywatelskie i prace badawczo-analityczne zmierzaj ce
do poznania kierunków i metod dzia alno ci Ko cio a katolickiego. Liczba agentów
ród duchowie stwa systematycznie wzrasta a32. Werbunek posiada dwa
zasadnicze znaczenia. Po pierwsze oznacza ca y proces zwi zany z zaanga owaniem
jakiej osoby do „tajnej wspó pracy”. Obejmowa zatem dobór kandydata na TW,
jego „opracowanie” oraz przeprowadzenie „pozyskania w ciwego”, czyli
„rozmowy werbunkowej”. Po drugie werbunek odnosi si do samej rozmowy, w
trakcie której „pozyskiwano” dan osob do „wspó pracy”. Werbunku mo na by o
dokona w wyniku szanta u przy wykorzystaniu materia ów obci aj cych lub
kompromituj cych b
w konsekwencji dobrowolnej zgody, przy czym by a ona
cz sto efektem wcze niejszej d ugotrwa ej manipulacji psychicznej, b
w zamian
za korzy ci zwane zainteresowaniem materialnym lub b ce konsekwencj
lojalnego stosunku do PRL tzw. uczucia patriotyczne, nazywane czasem pobudkami
ideowymi.
Lata 80. sta y si okresem wielkiego werbunku agentów w ród duchowie stwa i
wieckich. Ju w pierwszych dniach stanu wojennego prowadzono rozmowy
31
32

Teczka Ewidencji Operacyjnej na Ksi dza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB, pod red. R.
Dyrcza i in., Kraków 2009, s. 44–45, 59.
P. Chmielowiec, Wykorzystanie agentury w dzia aniach przeciwko biskupowi Ignacemu
Tokarczukowi, Biuletyn IPN 2003, nr 1, s. 64.
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ostrzegawcze, które potem przekszta ca y si w agentur 33. Nie rzadko odwo ywano
si do owych emocji patriotycznych, które rzekomo mia y uchroni kraj przez
rozlewem krwi. Pocz tkowo starano si rozmawia na tematy neutralne, pyta o
postaw i zdanie biskupa czy dziekana. Nie omijano uroczysto ci parafialnych,
rocznic itp., wszystko po to, aby zyska yczliwo i zaufanie ksi dza. Chodzi o o
stworzenie sieci prywatnych kontaktów, które w pewnym momencie mia y sta si
kontaktami operacyjnymi. Gdy dany ksi dz by gotowy do wspó pracy, prowadzony
by nieoficjalnie, ale nast powa a ju jego rejestracja jako TW, jednak nie dochodzi o
jeszcze do podpisania formalnego zobowi zania. Nast pnie przydzielano pseudonim
oraz oswajano z nim zwerbowanego agenta. Zdarza o si , e pseudonimy wymy lane
by y przez samych agentów. Ostatnia faza to podpisanie formalnego zobowi zania do
wspó pracy. Nast powa o to kiedy bezpieka wiedzia a, e ksi dz nie odmówi.
Bywa o, e duchowny nie podpisywa zobowi zania, mimo e godzi si na
wspó prac . Mia jednak pe
wiadomo , e jest tajnym wspó pracownikiem
by Bezpiecze stwa. Wa nym elementem by o pokwitowanie odbioru
pieni dzy34.
Departament IV zbiera materia y dokumentacyjne i informowa swoich
zwierzchników o wrogich wyst pieniach kleru. Bezpieka próbowa a pozyska co
najmniej jedno ród o informacji w dekanacie i kurii diecezjalnej. Werbowano
kleryków seminarium, jak te wieckich i duchownych zwi zanych z uczelniami
katolickimi. Dok adnych wylicze dokona Jan aryn. Mianowicie w 1982 r. SB
wszystkich pionów zarejestrowa a 13 707 nowych TW, co stanowi o 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 ca ej SB, na dzie 31
XII 1982 r., do jej dyspozycji by o 45 486 agentów (w 1981 r. – 32 265), natomiast w
pionie IV 13 038 (w 1981 r. – 9799). W 1984 r. liczba tajnych wspó pracowników
wszystkich departamentów wynosi a ju 69 661 osób i wzros a o ponad 25 % w
porównaniu z rokiem 1983. W pionie IV liczba agentów wzros a o 18,8% i wynosi a
18 269. Po zabójstwie ks. Popie uszki zacz o spada zaufanie tajnych
wspó pracowników do SB. Wp yn o to na coraz cz stsze odmowy dalszej
wspó pracy i spowodowa o obni anie si liczby agentów pionu IV35.
W grudniu 1989 r. likwiduj c Departament IV rozpocz to masow likwidacj
teczek ksi y za zgod dyrektora pionu IV gen. bryg. T. Szczyg a. Wyrejestrowano i
zniszczono teczki ewidencji operacyjnej ksi y, jak równie teczki pracy i sprawy
obiektowe. Zachowa y si natomiast karty zobowi za i karty rejestracyjne. Gen.
Szczygie oceniaj c zmiany proponowa „odst pi od zak adania i powadzenia teczek
ewidencji operacyjnej na ksi y, a dotychczas prowadzone teczki wyrejestrowa z
ewidencji zgodnie z obowi zuj
procedur i zniszczy
cznie ze z onymi w
archiwum”. Na jego rozkaz zniszczono oprócz teczek inne dokumenty gromadzone
33
34
35

Wi cej na temat szeroko poj tej agentury zob. Wokó teczek bezpieki – zagadnienia
metodologiczno- ród oznawcze, pod red. F. Musia a, Kraków 2006.
A. Grajewski, Kompleks Judasza. Ko ció zraniony. Chrze cijanie w Europie rodkowoWschodniej mi dzy oporem a kolaboracj , Pozna 1999, s. 207–208.
J. aryn, Dzieje Ko cio a…, s. 541–542.
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w Departamencie IV, m.in. materia y szkodz ce Ko cio owi. Pozostaje wi c otwart
kwestia jak bardzo rozbudowana by a agentura w ród duchownych. Dodatkow
trudno powoduje fakt, e cz
duchownych wspó pracuj cych z bezpiek w ogóle
nie by a ewidencjonowana, co utrudnia zadanie poznania prawdy na temat
agenturalnej przesz ci ludzi Ko cio a. Jak oceni jeden z funkcjonariuszy MSW
„zniszczenie teczek IV Departamentu by o w ciwie przys ug , jak SB odda o
Ko cio owi, bo co by si sta o, gdyby ujawniono ilu ksi y wspó pracowa o. Z
drugiej strony szef wywiadu i kontrwywiadu gen. dyw. W adys aw Po oga
stwierdzi , e „pracownicy czwórki mieli olbrzymie k opoty z werbowaniem
kandydatów”36. Zatem wi c temat ten pozostaje wci nierozstrzygni ty, chocia nie
ulega w tpliwo ci, e agentura stanowi a jeden z najwa niejszych elementów
taktycznych w adzy w walce z Ko cio em.
Od po owy lat 80. zacz a ona stopniowo wycofywa si z polityki agresywnej
ateizacji, co Ko ció przyjmowa z zadowoleniem. Badacz „reglamentowanej
rewolucji” Antoni Dudek stwierdzi : „Oko o 1987 r. w adze rozpocz y tworzenie
planu kontrolowanej transformacji systemu. Wznowiono dyskusje na temat ustawy, a
tak e konwencji, któr mia aby podpisa PRL z Stolic Apostolsk . Nast pi a
wyra na odwil ”37. W roku 1986 wybudowano prawie 3 tysi ce obiektów
sakralnych, ukazywa a si prasa katolicka w ilo ci 89 czasopism, tworzy y si nowe
Kluby Inteligencji Katolickiej, Zespó Analiz MSW rozwa nawet wyra enie zgody
na zak adanie katolickich zwi zków zawodowych, za w czasie audiencji u papie a
gen. Jaruzelski deklarowa gotowo dialogu z Ko cio em. W raporcie MSW
napisano: „Ko ció obiektywnie stanowi dzi dora
si sojusznicz w adz”38. To w
1987 r. gen. Jaruzelski w rozmowie z Erichem Honeckerem musia przyzna si do
pora ki, twierdz c: „Ko ció to garb, którego nie mo na usun operacyjnie, z
którym trzeba
. S dz , e z medycznego punktu widzenia jest to niewykonalne.
Próbowali my w kilku momentach zrzuci ten garb, ale to niemo liwe”39. Jednym z
powodów tej pora ki by a niew tpliwie pami o mierci ks. Jerzego Popie uszki. Z
punktu widzenia re imu morderstwo to sta o si „b dem” w pracy operacyjnej
bezpieki.
Niezwykle wa
rol w zmi kczaniu systemu i jego upadku odegra y
pierwsze pielgrzymki Jana Paw a II, które przypad y w nie na ostatni dekad
PRL. Jan Pawe II odby wówczas do Polski trzy pielgrzymki apostolskie. Ka da
z nich by a wa nym, je li nie prze omowym z punku widzenia historii polskiego
narodu i Ko cio a, wydarzeniem. Pierwsza (1979) przyczyni a si poniek d do
powstania „Solidarno ci”, druga (1983) do z agodzenia kursu w adz wobec
przygniecionego stanem wojennym spo ecze stwa, trzecia za (1987) utar a
drog do odzyskania wolno ci w 1989 r. Dlatego te w adze polityczne,
36
37
38
39

A. Grajewski, ..., s. 218–223.
Rozmowy Biuletynu: o metodach walki z Ko cio em katolickim przez peerelowskie S
Bezpiecze stwa…, ..., s. 14.
R. Terlecki, ..., s. 317.
G. Majchrzak, J. aryn, ..., s. 53.
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by

administracyjne i aparat bezpiecze stwa, spodziewaj c si niewygodnych dla
siebie skutków, ka dorazowo skrupulatnie przygotowywali si do wizyt papie a
w ojczy nie. Z tego wzgl du re im, zdezorientowany samym faktem wyboru
Polaka na Stolic Apostolsk , pocz tkowo by przeciwny jakiejkolwiek wizycie
Ojca wi tego w Polsce. Ostatecznie jednak nastroje tkwi ce w spo ecze stwie,
wzgl d na opinie i relacje z Zachodem oraz posuni cia taktyczne maj ce na celu
legitymizacj w adzy, przewa y szal .
Oczywi cie, b c uzale nionym od ZSRR, musiano bra po uwag g os swego
suwerena. Wida to wyra nie na przyk adzie rozmowy w Moskwie Edwarda Gierka
z Leonidem Bre niewem, w której I sekretarz KC PZPR tak uzasadnia stanowisko
polskie w sprawie zgody na I pielgrzymk Jana Paw a II do ojczyzny. „Wiadomo
Wam, e papie w czerwcu [1979] przybywa do Polski. Jest to powa ne wydarzenie
o charakterze politycznym i nie mamy powodu, by si z niego cieszy . Dlaczego
wyrazili my zgod na przyjazd papie a? Jest to temat, którym zajmowali my si od
lat. Do Polski chcia przyby Jan XXIII i Pawe VI. Odpowiadali my wymijaj co
/…/ Oczywi cie obecny papie to gro ny przeciwnik ideologiczny i polityczny
socjalizmu. /…/ Równocze nie brali my pod uwag fakt, e obecny papie jest
Polakiem, obywatelem Polski Ludowej i trudno odmówi mu prawa do odwiedzenia
Ojczyzny. Mog oby to spowodowa ostry konflikt z katolick cz ci polskiego
spo ecze stwa, a tak e silny nacisk ludzi polskiego pochodzenia. /…/ Chcemy wi c
maksymalnie eliminowa z tre ci pobytu papie a elementy klerykalizmu, a
przekszta ci j w patriotyczn , pokojow manifestacj . Ca a nasza polityka wobec
Ko cio a zmierza do neutralizowania jego wp ywów w spo ecze stwie”40. Bre niew
zako czy rozmow s owami: „Róbcie wi c, jak uwa acie, byleby cie wy i wasza
partia nie owali pó niej”41.
Poszczególnym pielgrzymkom towarzyszy y jednak zakrojone na szerok skal
kompleksowe operacje, maj ce na celu maksymalne wykorzystanie osoby papie a i
jego pobytu w kraju. Mia y one podbudowa presti w adz PRL w wiecie i
zaprezentowa Polsk jako nowoczesny kraj tolerancyjny, lansuj cy pe
swobod
wyznania. Oficjalnie chodzi o g ównie o bezpiecze stwo papie a i wiernych, lecz
faktycznie podj te przedsi wzi cia mia y zagwarantowa w adzy wype nienie jej
interesów. Podj to wi c próby ograniczania rozmiarów poszczególnych wizyt,
wp ywania na wypowiedzi i papieskie homilie oraz minimalizowania liczby
wiernych na uroczysto ciach. Na przyk ad w ramach operacji o kryptonimie „Zorza
II” podczas pielgrzymki w 1987 r. planowano „wyselekcjonowa i wytypowa
agentur ”, której zadaniem by oby dotarcie do osoby papie a i jego bezpo redniego
otoczenia. Mia o to przynie „mo liwo kszta towania opinii w tym rodowisku
oraz wp yn na postaw Jana Paw a II w sposób bezpo redni lub za po rednictwem
40

41

Fragment tez do rozmów Edwarda Gierka z Leonidem Bre niewem przed wizyt w Moskwie
12–13 marca 1979 r. oraz Notatka z rozmowy Edwarda Gierka z Leonidem Bre niewem w
Moskwie 13 marca 1979 r., w: Wizyta Jana Paw a II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i
MSW, wst p i oprac. A. Friszke i M. Zaremba, Warszawa 2005, s. 134, 138–139.
Cyt. za: J. Rolicki, Edward Gierek, przerwana dekada, Warszawa 1990, s. 135.
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osób trzecich”. Oprócz tego agentura mia a za zadanie bra udzia w imprezach i
uroczysto ciach religijnych z udzia em papie a, co dawa o mo liwo „dzia ania
neutralizuj cego w t umie w warunkach zamieszek i konfliktu oraz przeciwdzia ania
wrogim politycznie inicjatywom” 42.
Ju sama liczba funkcjonariuszy bior cych udzia w realizacji misji
zabezpieczania pobytu g owy Ko cio a, wskazuje jak powa nie w adza traktowa a
podró e apostolskie. Na przyk ad SB na kilka miesi cy przed wizyta papie a w
kraju, rozpoczyna a anga owanie do dzia
rozpoznawczo-operacyjnych tajnych
wspó pracowników, maj cych dost p do hierarchii ko cielnej oraz grup
opozycyjnych. Dokumenty z pielgrzymki w 1983 r. wykazywa y zaanga owanie a
62 tys. tajnych wspó pracowników, którzy przekazali informacje o 160 tys. osobach
ze rodowisk traktowanych jako opozycyjne. W ramach akcji „Zorza '83”
prowadzono tak e kontrol korespondencji. Zatrudniono równie t umaczy, którzy
kontrolowali dziennikarzy zachodnich, zapewniaj c sobie w ten sposób dop yw
informacji o ich pracy. Inwigilacj obj to korespondentów zagranicznych, dokonuj c
równie tajnych rewizji w ich mieszkaniach. Funkcjonariusze SB wmieszani w t um
wiernych wskazywali s bom porz dkowym osoby do aresztowania, wykonuj c
ponad 3 tys. zdj i nagrywaj c kilkaset kaset wideo43.
Podobne metody stosowano podczas trzeciej wizyty papieskiej, gdy
wykorzystano 111 tys. funkcjonariuszy zorganizowanych w zwi zki taktyczne, grupy
operacyjne i pododdzia y antyterrorystyczne. Zatrzymano wówczas 349 osób.
Oceniaj c sukcesy aparatu Czes aw Kiszczak z satysfakcj stwierdzi na posiedzeniu
Biura Politycznego, e „przeciwnik polityczny mimo mobilizacji nie osi gn celów
które wyznaczy sobie w zwi zku z wizyt papie a. /…/ Nie pomog o o ywienie
Wa sy. Nie dosz o do planowanego spotkania papie a z dzia aczami opozycyjnymi
/…/, nie zdo ano zrealizowa przygotowywanej akcji poderwania zgromadzonych na
uroczysto ciach t umów do demonstracji antyustrojowych, sprowokowania zaj
ulicznych, zmuszenia milicji do u ycia si y. Fiaskiem zako czy y si te próby
masowego kolporta u ulotek czy te dokonywania wrogich napisów. /…/ Ekstrema
opozycyjna odczuwa wyra ny niedosyt z pok osia wizyty papie a i zaj tego przez
niego stanowiska. /…/ Uwa a si w tych kr gach, e „papie niedostatecznie
wyrazi cie zaanga owa si po stronie si opozycyjnych” 44. Wszystkie te poczynania
adz stanowi y kolejn sfer represyjnych dzia wobec Ko cio a katolickiego.

***
adze PRL by y bardzo dobrze przygotowane go inwigilacji Ko cio a i
poszczególnych duchownych. wiadczy y o tym rozbudowane struktury S by
42
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Operacja „Zorza II”. S ba Bezpiecze stwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana
Paw a II w Trójmie cie (czerwiec 1987), po red. S. Cenckiewicza, M. Kruk, Warszawa –
Gda sk 2008, s. 13.
J. Jachowicz, G. Polak, Pielgrzymka kontrolowana, „Gazeta Wyborcza” nr 563, 21 IV 1991 r., s.
13.
Wyst pienie ministra spraw wewn trznych gen. Czes awa Kiszczaka na posiedzeniu Biura
Politycznego KC PZPR w dniu 19 czerwca 1987 r., w: Operacja „Zorza II” …, s. 273–275.
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Bezpiecze stwa, wielo metod represyjnych i niekiedy zawzi to funkcjonariuszy,
co mia o doprowadzi do zmarginalizowania Ko cio a katolickiego w Polsce. Sta o
si jednak odwrotnie. Duchowie stwo b ce g osem spo ecze stwa i zrzucaj ce na
swoje barki cz
bezprawnej dzia alno ci komunistów uros o do roli autorytetu. W
latach 80. odrodzi a si na nowo religijno Polaków, do której walnie przyczyni y
si papieskie pielgrzymki do Ojczyzny Jana Paw a II, zape ni y si seminaria
duchowne, a msze wi te gromadzi y t umy wiernych. Do rangi symbolu uros a
batalia m odzie y o krzy e i posta niez omnego ksi dza Jerzego Popie uszki,
bestialsko zamordowanego przez aparat bezpieki. Mimo bezkompromisowej walki,
która mia a doprowadzi do zdeprecjonowania kleru, skutkiem dzia
w adz by o
wr cz wzmocnienie Ko cio a. Powstaje wobec tego pytanie dlaczego w latach 80., a
zw aszcza w schy kowym ich okresie, dosz o do eskalacji zbrodniczej dzia alno ci
re imu komunistycznego. Trafn wydaje si ocena Antoniego Dudka, który
stwierdzi : „Lata osiemdziesi te by y paradoksalnie zarówno okresem najwi kszego
tryumfu bezpieki, jak i upokorzenia. Latami triumfu dlatego, e to by okres po
czasach stalinowskich jej najwi kszego rozwoju liczebnego i najwi kszego wzrostu
znaczenia aparatu bezpiecze stwa. Dlatego, e partia, która po 1956 roku jakby
zepchn a bezpiek boj c si jej wp ywów do bardzo ograniczonych rozmiarów, po
powstaniu „Solidarno ci” i wprowadzeniu stanu wojennego z powrotem musia a
jakby t bezpiek „spu ci z
cucha”. Dlatego, e by a zagro ona, jej rz dy sta y
si zagro one”45. Jednak czy rzeczywi cie Ko ció móg zagrozi aparatowi
komunistycznemu. Na pewno nie bezpo rednio doprowadzaj c do jego usuni cia.
Niemniej po rednie dzia ania duchowie stwa by y dla niego niebezpieczne i
stwarza y problemy. Przyk adowo wparcie dla robotników i ich postulatów,
tworzenie warunków dla niezale nej kultury, upominanie si o przestrzeganie praw i
wolno ci obywatelskich, a co najwa niejsze ogromny wp yw na spo ecze stwo w
zdecydowanej wi kszo ci katolickie, niew tpliwie w sposób po redni stopniowo
przyczynia y si do upadku systemu.

45

Wypowied A. Dudka w filmie dokumentalnym pt.: Bezpieka pretorianie komunizmu, re . B.
oszewski, rok prod. 2005, cz. 2.
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Ryszard Sudzi ski
Represje wobec Ko cio a katolickiego w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989).
Próba bilansu
Repression of the Catholic Church in the last decade of the Polish People’s
Republic (1980-1989)
owa kluczowe: Ko ció katolicki, represje, PZPR, PRL
Key words: Catholic Church, repression, PZPR, Polish People’s Republic
Streszczenie:
W swoim artykule, autor pokazuje skal i sposoby represji katolickiego
duchowie stwa i hierarchii w ostatnich latach PRL.
Summary:
In his article, the author presents the scale and methods of represson of the Catholic
clergy and hierarchy in the last years of the Polish People’s Republic.
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Marek Jurczyszyn
ZAMY LENIA PEDAGOGA NAD PISMAMI
MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
Ojciec Maksymilian Kolbe (1894–1941) w rozwoju swojej wiary i ycia
duchowego nie by wolny od wewn trznych napi i zmaga , o czym wiadcz jego
notatki z rekolekcji i medytacji1. Wynika o to z tego, e prze ywa na serio relacj do
Pana Boga i stawia sobie wysokie wymagania 2. Z pedagogicznego punktu widzenia
wa ne s tak e jego relacje z najbli szymi (listy do rodziny), troska o rozwój zakonu
i Ko cio a (listy do prze onych), dba
o rozwój Niepokalanowów i o duchowy
wzrost poszczególnych braci (listy do braci zakonnych, konferencje). Jego
pami tniki wskazuj m.in. na ycie zakonne, pocz tki Rycerstwa Niepokalanej.
Artyku y pisane do „Rycerza Niepokalanej”, „Milesa Immaculatae”, a zw aszcza
szkic ksi ki mariologicznej ukazuj
w. Maksymiliana Mari Kolbego jako
3
wybitnego teologa i mistyka .
Dla potrzeb niniejszego tematu istotne jest zbadanie, w oparciu o wy ej
wymienione pisma i konferencje, wp ywu o. M. Kolbego na wychowanie braci
zakonnych w Niepokalanowie w latach 1927–1930 i 1936–1941. W tym okresie
pe ni on funkcj prze onego klasztoru.
Zarys ycia i dzia alno ci4
Maksymilian Maria Kolbe urodzi si w Zdu skiej Woli 8 stycznia 1894 r. w
rodzinie tkackiej jako syn Juliusza i Marii z domu D browskiej. Rodzice nadali mu
imi Rajmund. Mia rodze stwo: braci Franciszka (urodzony 25 czerwca 1892 r.),
1

2
3
4

Pisma, cz. 2, oprac. P. Sotowski, Niepokalanów 2008, s. 7–81. Dwie cz ci Pism o.
Maksymiliana Kolbego zosta y wydane w Niepokalanowie w latach 2007–2008 w opracowaniu
o. Paulina Sotowskiego. Podstaw ich wydania by o pierwsze siedmiotomowe wydanie
„studyjne” (maszynopis z 1970 r.), przygotowane przez grup franciszkanów pod
kierownictwem o. Joachima Romana Bara. Konferencje ascetyczne o. Kolbego opracowa i
zredagowa zespó tak e pod kierunkiem wspomnianego o. Bara (Niepokalanów 1990). W
sk ad zespo ów redakcyjnych wchodzi m.in. o. Celestyn Napiórkowski, który obja ni
wa niejsze teksty mariologiczne (w wydaniu konferencji) oraz przygotowa wspólnie z o.
Józefem Ros onem przypisy z zakresu teologii dogmatycznej i Pisma w. (w wydaniu
„studyjnym” pism).
G. Bartosik, owo wst pne, w: M. M. Kolbe, Pisma, cz. 1, s. 5.
Zob. tam e, s. 5–6.
Obszerna literatura dotycz ca osoby i dzie a o. Maksymiliana Kolbego zosta a przedstawiona
m.in. w bibliografii o. Stanis awa M. Stója. Zob. tego : Bibliografia Kolbiana, t. 1–2. Roma
1989.

Józefa (urodzony 29 stycznia 1896 r.) oraz Walentego (urodzony 1 grudnia 1897 r.) i
Antoniego (19 maja 1900 r.). Dwaj ostatni zmarli w dzieci stwie. Wychowywa si
w odzi, Jutrzkowicach i Pabianicach.
Wiadomo ci z zakresu pierwszych klas szko y elementarnej otrzyma w domu5.
Po przerobieniu materia u z zakresu pierwszej klasy Gimnazjum Handlowego w
Pabianicach (pomogli mu w tym: miejscowy aptekarz Kotowski i ks. W odzimierz
Jakowski), w 1904 r. zda egzamin i sta si uczniem drugiej klasy tego Gimnazjum.
Nast pnie, pod wp ywem franciszkanina o. Peregryna Haczeli, kontynuowa nauk u
franciszkanów we Lwowie. Wykazywa szczególne zdolno ci do nauk
matematyczno-przyrodniczych oraz odznacza si wyj tkow pobo no ci . Dnia 4
wrze nia 1910 r. rozpocz nowicjat przyjmuj c habit i nowe imi – Maksymilian.
Rok pó niej z
wymagane luby zakonne: czysto ci, ubóstwa i pos usze stwa. Po
uko czeniu w 1912 r. szko y redniej prze eni postanowili wys
go na dalsze
studia do Rzymu. Tam w kaplicy Mi dzynarodowego Kolegium Serafickiego z
uroczyst profesj zakonn i przybra dodatkowe imi – Maria.
Studia filozoficzne na Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum” i teologiczne na
Papieskim Wydziale Teologicznym w. Bonawentury uko czy podwójnym
doktoratem. Dodatkowo ucz szcza na wyk ady z nauk matematycznoprzyrodniczych i interesowa si mariologi . W czasie studiów przebywa w
mi dzynarodowym kolegium ojców franciszkanów przy via S. Teodoro. Spotka tam
znakomitych i gruntownie wykszta conych wychowawców (ojców: Domenico
Tovaniego, Luigi Bondiniego, Alessandro Basilego, Stefano Ignudiego, Domenique
Jaqueta), podobnie jak wcze niej we Lwowie i Krakowie ojców: Dionizego Sowiaka
i Czes awa Kellara.
Maksymilian Kolbe wraz z sze cioma wspó bra mi studentami
Mi dzynarodowego Kolegium Franciszka skiego w Rzymie za
w pa dzierniku
1917 r. Rycerstwo Niepokalanej. Stowarzyszenie to nazwano po acinie „Militia
Immaculatae” (MI), co w okresie mi dzywojennym w Polsce przet umaczono
dos ownie jako „Milicja Niepokalanej”6.
W ko cu lipca 1919 r. M. Kolbe powróci do Krakowa. Tu rozpocz wyk ady
z historii Ko cio a i przedmiotów filozoficznych w Wy szym Seminarium
Franciszka skim. Pe ni tak e obowi zki duszpasterskie: spowied , g oszenie kaza ,
kap ska obs uga klasztorów
skich. Zajmowa si tak e organizacj Rycerstwa
Niepokalanej na terenie Polski, najpierw w
rodowisku duchownych
franciszka skich, a nast pnie wyszed z propozycj do wieckich. W czenie do
Rycerstwa tych ostatnich by o wówczas nowo ci , któr przej li pó niej inni7.

5

6
7

Wed ug Leona Dyczewskiego edukacj pocz tkow M. Kolbe ko czy w klasach wy szych
czterooddzia owej szko y Akcyjnego Towarzystwa Pabianickich wyrobów Bawe nianych
Krusche-Endera. Ten e, rodowisko rodzinne b . Maksymiliana Kolbego, Santa Severa 1979,
s. 24.
Zob. P. Sotowski, Opowie o w. Maksymilianie. Audycje w Radiu Niepokalanów 2009–2010,
Niepokalanów 2011, s. 53.
Opowie o w. Maksymilianie, s. 85.
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W czerwcu 1920 r. o. M. Kolbe przej obowi zki mistrza nowicjatu w
klasztorze franciszka skim we Lwowie. Jeszcze w sierpniu tego roku musia uda
si do Zakopanego, gdzie przez osiem miesi cy mieszka i leczy chorob p uc. W
1921 r. przebywa w klasztorze w Nieszawie. Odbywa te podró e zwi zane z
pos ug kap sk do Pabianic, agiewnik, Zdu skiej Woli i in.
Dnia 3 listopada 1921 r. wróci do Krakowa, aby nadal wyk ada w Seminarium
i zajmowa si Rycerstwem. Rozpocz tak e wydawanie czasopisma „Rycerz
Niepokalanej”. Pierwszy numer miesi cznika ukaza si w styczniu 1922 r.8. Do
1939 r. by wydawany w j zyku polskim, japo skim (od 1930 r.), w oskim i
aci skim.
Decyzj prze onych z dnia 19 pa dziernika 1922 r. M. Kolbe wraz z redakcj
„Rycerza Niepokalanej” zosta przeniesiony do Grodna. Dla wydawnictwa
zakonnego w Grodnie, mimo kryzysu, zakupi w 1923 r. urz dzenia i materia y
drukarskie. Chocia
by
wierny swojemu kierownikowi duchowemu
przebywaj cemu w Rzymie (o. Luigi Bondini) obra sobie jednocze nie o. Melchiora
Fordona za powiernika i doradc 9.
Dnia 21 listopada 1927 r. klasztor-wydawnictwo kierowane przez o. M.
Kolbego zosta o przeniesione z Grodna do za onego na teresi skich polach pod
Warszaw Niepokalanowa. W 1929 r. zosta o za one przy jego czynnym udziale
Ma e Seminarium Misyjne w Niepokalanowie.
W sierpniu 1930 r. M. Kolbe uda si na misje do Nagasaki, gdzie ci ko
pracowa pe ni c funkcj redaktora japo skiego „Rycerza” („Seibo no Kishi”),
misjonarza i organizatora wspólnoty zakonnej oraz wyk adowcy w seminarium
diecezjalnym. Trzy lata pó niej na nim g ównie opiera o si funkcjonowanie studium
teologicznego powsta ego w japo skim Niepokalanowie, gdy wyk ada w nim
wi kszo przedmiotów (dogmatyka, Pismo wi te, prawo, historia Ko cio a). By
tak e odpowiedzialny za formacj japo skich kandydatów do zakonu oraz zajmowa
si w dalszym ci gu redakcj i administracj „Rycerza” oraz Rycerstwem
Niepokalanej w Japonii, w Polsce i na wiecie.
W listach do gwardiana polskiego Niepokalanowa o. Floriana Koziury wyra
opinie, udziela wskazówek i instrukcji, dawa zalecenia dotycz ce wielu spraw,
m.in. jak nale y wydawa „Rycerzyka Niepokalanej”, który w tym czasie rodzi si
w Polsce10. Listy natomiast dotycz ce „Ma ego Dziennika” kierowa do prowincja a
o. Anzelma Kubita i redakcji w Niepokalanowie11.
W 1936 r. Kolbe wróci do Polski. Przyj te funkcj prze onego
Niepokalanowa. Prowadzi dzia alno wychowawcz i publikowa swoje artyku y
8
9
10

11

Zob. Od Redakcji, w: Pisma, cz. 2, s. 248.
Opowie o w. Maksymilianie, s. 129. W Grodnie zosta po raz pierwszy wydany pod koniec
1924 r. rocznik pod tytu em „Kalendarz Rycerza Niepokalanej”.
Zob. Pisma, cz. 1, s. 455, 493, 527, 579, 601, 620. Skierowany do m odzie y miesi cznik
„Rycerzyk Niepokalanej” zacz wychodzi od maja 1933 r., a we wrze niu 1938 r. zacz to
wydawa przeznaczony dla dzieci miesi cznik „Ma y Rycerzyk Niepokalanej”.
Tam e, s. 739, 758–759, 765, 793–794. Por. Opowie o w. Maksymilianie, s. 203. „Ma y
Dziennik” zacz si ukazywa od 27 maja 1935 r.
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dotycz ce g ównie teologii i duchowo ci Rycerstwa Niepokalanej w
niepokalanowskich czasopismach. Pracowa nad ksi
o Naj wi tszej Maryi
Pannie Niepokalanej (prac przerwa a wojna). Dzi ki niemu 8 grudnia 1938 r. Radio
Niepokalanów nada o pierwsz audycj . W 1938 r. zacz tak e wydawa kwartalnik
w j zyku aci skim pt. „Miles Immaculatae”. W maju 1939 r. odby podró na otw
w sprawie za enia otewskiego Niepokalanowa, a w sierpniu zosta ponownie
wybrany gwardianem polskiego klasztoru-wydawnictwa w Niepokalanowie.
adze niemieckie aresztowa y Maksymiliana Kolbego 19 maja 1939 r. i
uwolni y 8 grudnia tego roku. Ponownie zosta aresztowany 17 lutego 1940 r. i
uwi ziony na Pawiaku w Warszawie, gdzie przebywa do 28 maja. St d zosta
przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz w O wi cimiu, gdzie by
maltretowany i bity. W chwilach wytchnienia roztacza opiek duszpastersk nad
chorymi i cierpi cymi wspó bra mi. Mi dzy 28 lipca i 1 sierpnia 1941 r., w odwet za
ucieczk wi nia z bloku, wyznaczono dziesi ciu innych wi niów skazuj c ich na
mier g odow . O. Kolbe dobrowolnie ofiarowa swoje ycie proponuj c
komendantowi obozu, e zast pi jednego ze skaza ców – ojca rodziny Franciszka
Gajowniczka. Zamkni to go w bunkrze bloku 11 (oznaczonego wówczas numerem
13), gdzie 14 sierpnia dobito zastrzykiem trucizny 12. Nast pnego dnia cia o jego
spalono w krematorium.
Papie Pawe VI dnia 17 pa dziernika 1971 r. og osi o. Maksymiliana Kolbego
ogos awionym wyznawc , a Jan Pawe II 10 pa dziernika 1982 r. og osi go
wi tym ca ego Ko cio a, nazywaj c m czennikiem mi ci, który w sposób
szczególny upodobni si do Chrystusa13.
Podstawy wychowania
Duchowo franciszka ska
Najwa niejsze cechy duchowo ci franciszka skiej dadz si sprowadzi do
kilku podstawowych idei14: 1. Bóg jest dobroci , mi ci – jest najwy szym dobrem
i w Nim jest wszelkie dobro; 2. Najwy sz warto ci ycia chrze cija skiego i
zakonnego jest duch modlitwy b cy przeciwie stwem ducha cia a, a wyra aj cy
si przede wszystkim w uwielbieniu i dzi kczynieniu; 3. Chrystus jest drog
prowadz
do Boga, prawd zaspakajaj
w pe ni umys i serce oraz prawdziwym
yciem w doczesno ci i wieczno ci; 4. Niezwyk a cze
dla Eucharystii i

12

13
14

Chronologia ycia w. Maksymiliana Marii Kolbego, w: tam e, s. 27–28. Ostatnie miesi ce
ycia o. Kolbego szczegó owo opisa a 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.
S. C. Napiórkowski, Beatyfikacja i kanonizacja o. Maksymiliana, „Lignum Vitaae”, 2013, nr
14, s. 100, 102.
H. Lipi ski, Podstawowe cechy franciszkanizmu i ich zastosowanie w pedagogice
franciszka skiej, w: Franciszkow drog . Duszpasterskie i ascetyczne materia y o w.
Franciszku z Asy u, red. J. Bar, Warszawa 1982, s. 43–44.
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podkre lanie godno ci kap stwa; 5. Pe na aski Maryja jest po redniczk
wszystkich ask Bo ych; 6. Synowskie umi owanie Ko cio a rzymskokatolickiego.
Pocz tki pedagogii Maksymiliana Kolbego
Przez pedagogi (gr. paidagogia) nale y rozumie okre lon koncepcj dzia
zmierzaj cych do formowania cz owieka15. Dzia alno taka podejmowana jest przez
jednostki, organizacje czy instytucje w oparciu o przyj antropologi i preferowane
warto ci, a tak e przez zastosowanie konwencjonalnych, umownych i utrwalonych
sposobów kszta towania i rozwijania osobowo ci wychowanków. Obejmuje ona nie
tylko aktywno
wychowawcz i nauczanie, lecz tak e w pewnym zakresie
dzia alno opieku cz oraz oddzia ywanie socjalizacyjne16. Pedagogia zatem to
zgodna z przekazem ewangelicznym formacja prowadz ca do w ciwego
warto ciowania17, to kszta towanie osobowo ci wychowanków. W tym kontek cie
uszne jest stwierdzenie, e historia my li pedagogicznej pisana jest cz sto yciem i
dzie ami wi tych i b ogos awionych, e niejednokrotnie oni s za ycielami
wspólnot zakonnych, szkó i ruchów religijnych18.
Odnosi si to w pe ni do ycia i dzie a w. Maksymiliana Marii Kolbego. On
sam uformowany przez wybitnych wy ej wymienionych wychowawców i
nauczycieli z zakonu w. Franciszka wyznaczy sobie wielkie cele u wi cenia i
zbawienia cz owieka oraz okre li rodki realizacji tych celów. Zaanga owa w to
dzie o osoby duchowne i ludzi wieckich.
W latach 1919–1922 Kolbe interesowa si zagadnieniem ewangelizacji,
zw aszcza za pomoc
s owa drukowanego. Napisa ciekawy i dobrze
udokumentowany referat pod tytu em Akcja Katolicka19, w którym dokona analizy
sytuacji wydawnictw prasowych i czytelnictwa na pocz tku XX wieku i nakre li
ówne zadania w tym zakresie dla „Milicji Niepokalanej”. Tekst ten, obok
Regulaminu ycia20 i referatu o Rycerstwie Niepokalanej21, jest w jakim sensie
zapowiedzi programu, który Kolbe ca e ycie realizowa . Program ten mo na
stre ci w kilku s owach: modlitwa, nauka, praca, cierpienie, pokuta, dobry przyk ad,
akcja s owa drukowanego – prasy.
Uwa , e troska o w asn wi to jest fundamentem dla wszelkiej innej
dzia alno ci. Tylko w ten sposób mo na odda najwi ksz chwa Bogu przez
Niepokalan . Pragn
bez grzechu, wynagradza z o uczynione i nie opuszcza
15
16
17
18
19

20
21

R. Jusiak, Pedagogia franciszka ska, w: J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich
zgromadze zakonnych. Historia i wspó czesno , t. 1, Kraków 2012, s. 21.
Tam e.
E. Walewander, Potrzeba wychowania do warto ci, Cz stochowa 1998, s. 17.
A. Rynio, Katolicka my l pedagogiczna – próba syntezy, w: A. Rynio (red.), Pedagogika
katolicka – zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999, s. 412.
Pisma, cz. 2, s. 233–236. Przez sformu owanie „Akcja Katolicka” nale y rozumie dzia alno
katolick , zorganizowane dzia anie, robot . Nie dotyczy ono organizacji ko cielnej o tej
nazwie.
Pisma, cz. 2, s. 34–36.
Tam e, s. 219–225.

165

dobra, które mo na czyni , powi kszy lub „w jakikolwiek sposób si do niego
przyczyni ”22. Zaleca spokój o przesz
.
W yciu zakonnym podkre la znaczenie pos usze stwa rozumianego jako
objawianie si woli Bo ej, b
równocze nie wol Niepokalanej. W dzia aniu,
c bez reszty oddanym Niepokalanej jako Jej narz dzie, nale o kierowa si
dyscyplin , spokojem i mi ci . Podstawowym warunkiem skuteczno ci ka dego
dzia ania jest jego rozpocz cie, przeprowadzenie i zako czenie. Zaznacza , e trzeba
zachowa porz dek, aby dzia skutecznie. Stanowczo zaleca bezwzgl dne oddanie
si Niepokalanej. Nale o jak najlepiej realizowa wol Boga i Niepokalanej.
Wszystko odda Maryi: my li, s owa, uczynki, nawet intencje, które niech Ona
„zmienia, dodaje, odejmuje, jak Jej si podoba”23. Maryja jako narz dzie
mi osierdzia Bo ego nie narusza sprawiedliwo ci, ale wszystko mo e obróci tylko
na lepsze. To Ona pragnie zwyci stwa Boga w cz owieku, aby ka dy cz owiek móg
zosta zbawiony. Trzeba J w tym na ladowa . St d ostatecznym celem
utworzonego w 1917 r. przez M. Kolbego Rycerstwa Niepokalanej by a chwa a
Bo a.
Postawi sobie ambitne zadania. W ko cu stwierdzi , parafrazuj c w. Paw a
(Flp 4, 13): Omnia possum in Eo, qui me per Immaculatam confortat24. [Wszystko
mog w Tym, który mnie umacnia przez Niepokalan ].
Wychowanie zakonne w Niepokalanowie w latach 1927–1930
W pocz tkowym okresie swojej dzia alno ci Maksymilian Kolbe oprócz
czynno ci kap skich wykonywa wszystkie prace zwi zane z wydawaniem
miesi cznika „Rycerz Niepokalanej”. W dziele tak poj tej ewangelizacji stopniowo
zacz li si pojawia wspó pracownicy. Klasztor w Grodnie okaza si zbyt ma y dla
rozwijaj cego si pr nie wydawnictwa. Dlatego w grudniu 1927 r. swoj
dzia alno rozpocz Niepokalanów. Nowy o rodek znajdowa si przy stacji
Szymanów w po owie linii kolejowej mi dzy Warszaw a owiczem. By on
rozwijany i wykorzystywany dla „nawrócenia i u wi cenia” jak najwi kszej liczby
ludzi25. Z czasem sta si najwi kszym katolickim klasztorem m skim na wiecie 26.
Przez swoje pisma oddzia ywa na ca y kraj.
M. Kolbe zosta gwardianem klasztoru oraz mistrzem nowicjatu i wychowawc
odych braci. Uwa
Niepokalanów za placówk misyjn o charakterze troch
heroicznym. Wed ug niego zadaniem mieszkaj cych tam zakonników by o nie tylko
broni wiary, przyczynia si do zbawienia dusz, ale nie pami taj c zupe nie o sobie
zdobywa dla Niepokalanej, a za Jej po rednictwem dla Boga – dla Jego jak
najwi kszej chwa y wszystkie dziedziny ycia i twórczo ci oraz dopilnowa , aby
nikt nigdy nie zdo
tego wypaczy . Uwa
wszelkiego rodzaju socjalizmy,
22
23
24
25
26

Tam e, s. 35.
Tam e.
Tam e.
Opowie o w. Maksymilianie, s. 155.
L. Dyczewski, w. Maksymilian Maria Kolbe, w: M. M. Kolbe, Pisma, cz. 1, s. 18.
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komunizmy, herezje, ateizmy, masonerie za „g upstwa” wywodz ce si z grzechów.
Zadania powy sze by y czym wi cej, ni pe nieniem zwyk ych obowi zków
zakonnych. Kolbe pisa : „Ale jest to naprawd misja i wedle Regu y27 nie ka dy jest
do niej obowi zany ani te powo any, chocia sk din d móg by by zakonnikiem
bez zarzutu”28. Niepokalanów bez tego nadzwyczajnego idea u misyjnego sta by si
zwyczajn placówk zakonno-prasow bez zbytnich aspiracji, chocia realizuj
najszlachetniejsze cele.
Pierwsz wspólnot w Niepokalanowie tworzy o dwudziestu zakonników:
dwóch kap anów i osiemnastu braci zakonnych. Kolbe troszczy si o rozwój
duchowy swoich pomocników. K ad nacisk na prostot ycia i rado , mi
bli niego i na ladowanie Maryi Niepokalanej w Jej czystej mi ci do Boga.
Wszystko dla sprawy Boga, Niepokalanej i drugiego cz owieka przez ca kowite
zaufanie Opatrzno ci Bo ej.
Wraz z up ywem czasu wzrasta a te liczba mieszka ców klasztoru w
Niepokalanowie. M. Kolbe jako mistrz nowicjatu przeprowadza ze swymi
wychowankami co kwarta skrutynia. Uwa , e mo na by dobrym zakonnikiem
tylko wtedy, gdy ma si ch ci do pracy nad sob . Rozmawia ze swymi
podopiecznymi, interesowa si ich yciem wewn trznym: trudno ciami, planami,
zapatrywaniami, upodobaniami. W razie potrzeby udziela cennych rad i wskazówek.
Podawa przyk ady z ycia wi tych: Naj wi tszej Maryi Panny, Franciszka z Asy u,
Teresy od Dzi ci tka Jezus, Gemmy Galgani, Józefa Cottolengo. Zach ca swoich
rozmówców do nieustannej pracy nad swoim charakterem. Mobilizowa ich, eby nie
zra ali si trudno ciami w yciu duchowym, nie zniech cali, ale stopniowo zmierzali
ku wy szym celom. Twierdzi , e nie mo na dosta si do nieba bez krzy a29.
Najskuteczniejsze by o wychowywanie innych poprzez dobry przyk ad. Brat
Manswet Marczewski wspomina, e zim 1928 r. o. M. Kolbe zobaczywszy go
pracuj cego przy naprawie bramy klasztornej u yczy mu swego swetra. Powiedzia ,
e w biurze sweter jest niepotrzebny. Innym razem udzieli mu te p aszcza na czas
modlitwy w kaplicy30. Wykazywa szczególn trosk o zdrowie braci uwa aj c, e
chorzy i cierpi cy s b ogos awie stwem dla klasztoru. Cz sto ich odwiedza pytaj c
ka dego o samopoczucie, apetyt, potrzeby itp.
Dzia szybko, ale zachowywa wewn trzny spokój i ca kowicie zdawa si na
wol Bo . Bardzo wierzy w Opatrzno . Przedk ada j ponad ludzk roztropno .
Szanowa pogl dy innych, a „wszystkie przeciwno ci znosi cicho, ze zami,
ofiaruj c je Niepokalanej, swej Matce, a maj c pewny grunt lepego pos usze stwa

27

28
29
30

Regu a w. Franciszka, rozdz. 12 mówi a, e bracia, którzy za Boskim natchnieniem chcieli
uda si do saracenów i innych niewiernych, musieli prosi swoich ministrów prowincjalnych o
pozwolenie. Zob. Pisma w. Franciszka i w. Klary, red. M. Macioszek, E. Szelachowski, P.
Brzozowska, Warszawa 12, s. 62.
List do o. Kornela Czupryka z 21 XII 1928. Pisma, cz. 1, s. 294.
Opowie o w. Maksymilianie, s. 153.
wiadczenia wspó braci zakonnych, Niepokalanów 1959, mps w Archiwum Niepokalanowa,
s. 186–187. Por. Opowie o w. Maksymilianie, s. 154.
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szed naprzód, prowadz c dzie o, jakie mu Niepokalana powierzy a”31. Wyra nie
odpowiada a mu dzia alno organizacyjna.
W majowym numerze „Rycerza Niepokalanej” z 1928 r. Maksymilian Kolbe
zamie ci wezwanie do m odych z powo aniem, aby zg aszali si do Niepokalanowa
na braci zakonnych. Ostrzega jednocze nie przed z udzeniami atwego ycia.
Wymaga niepodzielnego i szczególnego po wi cenia si na zawsze Niepokalanej w
modlitwie, pracy i cierpieniu32. Zobowi zywa y do tego luby zakonne. W listach do
kandydatów na braci zakonnych z 10 kwietnia i 11 maja 1928 r. oraz z 5 i 19
kwietnia 1929 r. podkre la , e w Niepokalanowie wymaga si przede wszystkim
szczerej ch ci po wi cenia si Panu Bogu i Matce Naj wi tszej Niepokalanej33.
Zaleca modlitwy do Niepokalanej w sprawie odkrycia, potwierdzenia i umocnienia
swojego powo ania zakonnego lub innego. Poleca wszystkich opiece Maryi.
Wyja nia , e w Niepokalanowie bracia zakonni s potrzebni m.in. do prac przy
obs udze domu, w administracji, zecerni, drukarni, introligatorni, elektrowni 34. Z
listu do prowincja a o. Kornela Czupryka z 6 lutego 1929 r. wiadomo, e o. Kolbe
potrzebowa do prac koniecznych blisko osiemdziesi ciu zakonników35. D sze
opó nienie bez wa nej przyczyny przyjazdu kandydata na brata zakonnego do
klasztoru uznawa za oci ganie si w po wi ceniu s bie Bo ej36. Wobec
ograniczonej liczby miejsc szans przyj cia mieli inni zg aszaj cy si .
Bli sze wyja nienie fenomenu oddania si Bogu przez Maryj znajdujemy w
kolejnych pismach o. Kolbego. W swoim s owie skierowanym do kandydatów na
zakonników w pa dzierniku 1929 r. podkre la , e najwa niejszym warunkiem i
istot ycia w Niepokalanowie jest po wi cenie si Bogu przez Niepokalan . Dla o.
Kolbego Bóg jest Odkupicielem i Tym, który ukocha go odwieczn mi ci : „Któ
by przypu ci mia , – pisa – e Ty o Bo e Niesko czony, Wieczny, umi owa
mnie od wieków i wi cej ni od wieków, bo odk d jeste Bogiem – wi c mnie
mi owa i mi ujesz zawsze?”37. Moc tej mi ci – jak zaznacza – wyprowadzi go
z nico ci do bytu i pozosta w Naj wi tszym Przedziwnym Sakramencie O tarza. W
swoim hymnie na Jego cze zapisanym w numerze listopadowym „Rycerza” z 1929
r. stwierdzi z przej ciem: „/…/ przychodzisz do mnie i jednoczysz si ze mn –
ci le, bo pod postaci pokarmu… Ju teraz Krew Twoja p ynie we krwi mojej,
dusza Twoja, o Bo e Wcielony, przenika dusz moj , umacnia j i karmi…”38. Tylko
mi
Boga i jednoczenie si z Nim w Komunii wi tej doskonali i u wi ca.
umaczy przysz ym zakonnikom, e Po redniczk w pe nym po wi ceniu si
Bogu jest Maryja Niepokalana. Chodzi o o z enie ofiary z siebie, ze swej woli, by
31
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„si y, zdrowie i ycie ca e zu
w pracy nad zdobyciem ca ego wiata i ka dej
duszy z osobna Niepokalanej, poczynaj c oczywi cie od siebie”39. Wyja nia , e Pan
i Bóg przykaza nam sta si dzie mi, aby wej do Królestwa niebieskiego, a
dziecku potrzeba matki. Takie jest prawo mi ci. Modli si : „Dobro i mi osierdzie
Twoje stwarza nam wi c Matk – uosobienie Twej dobroci i Twej mi ci
bezgranicznej – i pod Krzy em na Golgocie nam J i Jej nam oddaje… I
postanawiasz o mi uj cy nas Bo e, by Ona wszystkich ask Twoich Szafark
wszechw adn i Po redniczk by a – Jej niczego nie odmówisz, jako i Ona równie
nic nikomu odmówi niezdolna…”40. W tym kontek cie oddanie si w opiek Maryi,
„zdobycie” duszy swojej (czy dusz innych ludzi) dla Niej jest naturalnym odruchem
serca ka dego, kto pragnie pe nego po wi cenia si Bogu. Przeszkod w tym jest
grzech oraz brak wiary i z a wola rodowisk, którym nie zale y na pe nym,
integralnym rozwoju osoby ludzkiej. Niektóre czasopisma atakowa y w 1929 r.
„Rycerza” tylko dlatego, e rozg asza dobrodziejstwa, aski i cuda zdzia ane w yciu
ludzi przez Boga za wstawiennictwem Naj wi tszej Maryi Panny41.
Wyj tkow trosk M. Kolbe okazywa w sprawie spowiedzi braci zakonnych,
zw aszcza przed wi kszymi wi tami ko cielnymi. Wysy w tej sprawie listy do
klasztoru w odzi- agiewnikach prosz c o pomoc o. Bronis awa Strycznego. Dla
przyk adu w dopisku do listu wys anego w pa dzierniku 1928 r. przestrzega go po
przyjacielsku: „Tylko uwa aj, by czasem nie odmówi , bo wejd w moj skór , a
raczej w serca braci”42. Nie wyobra sobie wychowania bez cz stej spowiedzi.
Wa nym punktem programu wychowawczego gwardiana klasztoru
franciszka skiego w Niepokalanowie by o szczególne wi towanie uroczysto ci
zwi zanych z kultem Matki Bo ej. W 1928 r. wi ta Niepokalanego Pocz cia
poprzedza y rekolekcje, które trwa y osiem dni. By a te odprawiana nowenna
po czona z wystawieniem Naj wi tszego Sakramentu43.
Dnia 26 lutego 1930 r. M. Kolbe opu ci Niepokalanów udaj c si na misje do
Japonii.
Nale y stwierdzi , e w latach 1927–1930 klasztor w Niepokalanowie jako
placówka zakonno-prasowa mia te charakter misyjny. W okresie tym wzros a
liczba jego mieszka ców, z dwudziestu do ponad stu. O. Maksymilian Kolbe
troszczy si o rozwój duchowy braci zakonnych – swoich wychowanków. Zabiega
o to, aby na ladowali Maryj w Jej czystej mi ci do Boga. Wymaga od nich
ca kowitego po wi cenia swojego ycia Panu Bogu. Uczy , e najlepsz w tym
pomoc jest pe ne oddanie si w r ce Maryi Niepokalanej. Umo liwia o to tak e
drugiemu cz owiekowi. Wzbudza w wychowankach ca kowite zaufanie
Opatrzno ci Bo ej. Jako mistrz nowicjatu przeprowadza z podopiecznymi skrutynia,
interesowa si ich yciem, zdrowiem, planami, pogl dami, upodobaniami. Udziela
cennych rad i wskazówek, podawa przyk ady z ycia wi tych, zach ca do
39
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wytrwa ci. Uczy modlitwy. Sam dawa wzór ycia i pracy. ci le przestrzega
czasu odbywania przez braci zakonnych spowiedzi oraz wi towania uroczysto ci
ko cielnych, zw aszcza maryjnych.
Wychowanie zakonne w Niepokalanowie w latach 1936–1941
Po powrocie z Japonii w 1936 r. M. Kolbe ponownie zosta wybrany przez
zgromadzenie kapitu y prowincjalnej gwardianem i dyrektorem klasztoruwydawnictwa w Niepokalanowie. Ten wielki o rodek apostolstwa przez pras liczy
w tym czasie 684 mieszka ców: 9 kap anów, 470 braci i kandydatów, 37 nowicjuszy
kleryków, 168 internistów Ma ego Seminarium Misyjnego44. Bracia zakonni
potrzebowali systematycznej formacji i rzetelnego przygotowania nie tylko do pracy,
lecz tak e do prowadzenia ycia wewn trznego o specjalnym charakterze, gdy
przepe nionego dzia alno ci zewn trzn .
Nowy gwardian rozpocz swoj prac od wyg aszania cz stych konferencji
ascetycznych, które mia y wyra ny charakter formacyjny. W pierwszej z nich
wyg oszonej zaraz po przybyciu do Niepokalanowa podkre la , e tylko w
pos usze stwie zawarta jest zas uga i istota wi to ci, e jest ono wa niejsze od
umartwienia, modlitwy, pracy i odpoczynku45. W kolejnym wyst pieniu na akademii
powitalnej zaznaczy , e to Maryja Niepokalana ustanowi a ten klasztor, zgromadzi a
mieszka ców, którzy dzi ki Niej obdarzaj si wzajemn mi ci 46. Wyja nia
szerzej to skupienie ca ej swojej motywacji na Maryi Niepokalanej. Przypomnia , e
w Starym Testamencie kult Boga jedynego nie by jeszcze doskona y. Jezus Chrystus
przyszed , eby nas odkupi i sta si Po rednikiem modlitw zanoszonych do Boga.
Dlatego modlitwy te ko cz si s owami: „Przez Chrystusa Pana naszego”. Z
powodu u omno ci ludzkich, z wyj tkiem Matki Naj wi tszej, cze oddawana Panu
Jezusowi jest tak e niedoskona a, skalana i sko czona. Zatem niezb dne jest
po rednictwo. Kolbe kontynuowa swoje rozwa ania: „Jak Pan Bóg da nam
Po rednika Jezusa Chrystusa, tak Pan Jezus da nam za Po redniczk Niepokalan .
Niepokalana nie mia a adnego grzechu, Ona jedna tylko oddaje Panu Jezusowi
cze nieskalan /…/. To, co Maryja daje Panu Jezusowi, jest nieskalane, a Pan Jezus
oddaje to Bogu Ojcu jako niesko czone. Wtedy ta cze , któr my oddajemy Panu
Jezusowi przez Maryj , jest i nieskalana i niesko czona”47. Zrozumienie prawd
wiary umo liwia ufna modlitwa
Te my li wst pne dotycz ce teologii maryjnej rozwin w artykule Nasz idea
zamieszczonym w „Ma ym Dzienniku” (nr 176 z 1936 r.). Stwierdzi , e idea em jest
Niepokalana, poniewa sama zechcia a si nazwa w Lourdes: „Jam jest Niepokalane
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wi tego

Pocz cie” 48. Pisa : „Samemu do Niej si zbli , do Niej si upodobni , pozwoli , by
Ona opanowa a nasze serce i ca nasz istot , by Ona
a i dzia a w nas i przez
nas, by Ona mi owa a Boga naszym sercem, by my do niej nale eli bezgranicznie –
oto nasz idea ”49. Chodzi o te o to, eby promieniowa na otoczenie, „zdobywa ”
dla Niej dusze, pog bia Jej ycie w sobie i w duszach innych ludzi. Nazywa
Maryj Matk Bo , Matk Jezusa, Matk ycia nadprzyrodzonego, Po redniczk
ask, Królow , W adczyni , Hetmank , Pogromicielk szatana50. Te godno ci i
przywileje nie wynika y z Niej samej, ale by y udzia em w przymiotach Jezusa
Chrystusa, który sam jeden jest Panem i Zbawicielem (por. J 10, 9).
Maryja Niepokalana by a dla niego „Idea em”, ale w jego uj ciu nie zagra o
to obni eniem kultu Bo ego i motywacji g ównej, aby ludzi doprowadzi do ycia
wiecznego, które od stworzenia wiata Bóg dla nich zaplanowa 51. W powy szej
konferencji wyra nie wyja ni , e g ównym celem dzia alno ci misyjnej
Niepokalanowa, a tak e po rednictwa w tym dziele Niepokalanej jest oddanie jak
najwi kszej chwa y samemu Bogu.
Maksymilian Maria Kolbe by w Niepokalanowie bardzo zaj ty. Przed
po udniem przyjmowa w ró nych sprawach braci. Po po udniu sam ich odwiedza w
miejscach pracy, modlitwy i odpoczynku52. Ka dy móg mu zg osi swoje uwagi i
propozycje oraz mia okazj do wypowiadania si . Przedstawione sobie propozycje
wykorzystywa nie tylko dla usprawnienia pracy w poszczególnych dzia ach, lecz dla
rozwoju ca ego o rodka. Odwiedzaj c i obserwuj c braci stara si odkry ich
szczególne uzdolnienia. Odkry np. uzdolnienia malarskie br. Konrada Zaj ca oraz
talent rze biarski br. Maurycego Kowalewskiego53. Pozwoli im rozwija swoje
zdolno ci.
Poprzez wyg aszane konferencje kierowa do wspólnoty pouczenia w sprawie
zgorsze przeciwko szóstemu przykazaniu. Wyst powa przeciwko obmowom i
oszczerstwom54. W ka dym po eniu zaleca wspó braciom pogod ducha,
zadowolenie, a tak e rado z dobrze pe nionego obowi zku55.
Interesowa a go organizacja pracy zbiorowej w klasztorze. O ywi nawi zan
przez swojego poprzednika, o. Floriana Koziur , wspó prac z warszawskim
Instytutem Organizacji Pracy (za . 1925 r.). Owocem tego by y jego Wewn trzne
przepisy Niepokalanowa56 og oszone 12 wrze nia 1936 r. oraz Organizacja
48
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Niepokalanowa57 – opracowanie podpisane przez Kolbego 8 grudnia tego roku.
Znalaz y si tam przepisy ogólne dotycz ce organizacji klasztoru oraz ustalenia
reguluj ce sposób proponowania nowych rozwi za i wniosków (projektów) przez
poszczególne dzia y lub osoby. Okre lone zosta y te normy zwi zane z
podejmowaniem decyzji i procesem ich wykonania. By a to udana próba
zastosowania nowoczesnej teorii organizacji pracy w praktyce.
Praca w klasztorze przebiega a w systemie zmianowym. Dla przyk adu plan
zaj w ci gu ca ego dnia jednej grupy braci zakonnych wygl da nast puj co: po
godzinie pi tej wstawanie; o 5.30 rozmy lanie w kaplicy, pó godzinna modlitwa w
milczeniu, Msza w. z Komuni i pacierze; o 7.30 niadanie (w milczeniu),
uporz dkowanie siennika; od 8 do 11.55 praca z pi tnastominutow przerw na
rekreacj ; od 11.55 mycie r k i krótka adoracja Naj wi tszego Sakramentu w
kaplicy; o 12.00 obiad, modlitwy w kaplicy i rekreacja; o 13.30 pó godzinny wyk ad
religijny w formie pogaw dki; od 14 do 18.30 praca; o 18.30 kolacja, druga
medytacja pó godzinna i jedna godzina rekreacji; o 21.00 gaszenie wiate i sen.
W sumie osiem i pó godziny przypada o na prac oraz trzy i pó godziny na
modlitw . Równe osiem godzin przeznacza o si na sen. W niedziel by y dwie Msze
w. i przechadzka „gromadna” po obiedzie. Brat zakonny wykonywa wi c prac
przeplatan modlitw . Prawie ca y dzie up ywa mu w milczeniu. Milcza o si
podczas pracy, jedzenia, w sypialni i kaplicy. Tylko dwie godziny dziennie wolno
mu by o rozmawia , ale wy cznie z innymi wspó bra mi58. Gdy zdarzy a si
konieczno
podj cia wyj tkowo wa nej decyzji (np. czy wydawa „Ma y
Dziennik”) odbywano ca onocn adoracj Naj wi tszego Sakramentu, spano bez
poduszek i odmawiano sobie cz ci jedzenia lub rezygnowano z cz ci czasu
przeznaczonego na rekreacj . Nikt si nie skar . Wszyscy funkcjonowali w
atmosferze wzajemnej yczliwo ci, szczero ci i prostoty. Trwali w pos usze stwie
ustawom zakonnym i prze onym.
W latach trzydziestych corocznie zg asza o si do Niepokalanowa oko o 1800
kandydatów na braci. Z tej liczby przyjmowano oko o 100, a zostawa o 50. ycie
zakonne sk ada o si z etapów. Kandydaci, którzy pozostawali byli w czani do
grupy aspirantów. Po oko o trzech miesi cach przyjmowano ich do postulatu, który
trwa oko o pó roku. Pó niej nast powa roczny nowicjat, po którym sk adano luby
proste – zobowi zanie do ycia w pos usze stwie, bez w asno ci i w czysto ci. Starsi
wiekiem, po up ywie trzech lat, a m odsi po uko czeniu 21. roku ycia sk adali
profesj zakonn i lubowali Bogu dozgonne pos usze stwo, ubóstwo i czysto .
Byli oni nazywani bra mi solemnymi, albo profesami wieczystymi.
Z uwagi na du liczb braci (kilkuset) o. Kolbe wyznaczy , zgodnie z wy ej
wymienionymi regulaminami, swoich pomocników: dwóch wikariuszy klasztoru,
dwóch g ównych redaktorów czasopism, trzech kap anów zajmuj cych si formacj ,
57
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ekonoma klasztoru, ojca duchownego i kapelana nocnej zmiany. Sam podj si
systematycznej formacji ca ej wspólnoty: wyg aszaniem przemówie , spotka z
poszczególnymi grupami braci, organizowaniem konferencji. Regularnie przemawia
do wszystkich podczas rannego rozmy lania ka dej soboty, a w niedziel podczas
Mszy w.
Dla przyk adu w lipcu 1936 r. przemawia do grupy braci pracuj cych przy
„Ma ym Dzienniku” w tym celu, aby rozumieli swoje zadania w warunkach
regularnej wyt onej pracy. Zale o mu na tym, aby w ka dym po eniu dali si
prowadzi Niepokalanej, zdali si na Jej wol . Mówi im, e sprawdzianem tego jest
pos usze stwo, e ycie tutaj „na ziemi” ma by przed eniem ycia Jezusa i
Maryi59. Kilka miesi cy pó niej wyda te dyrektyw dla pracuj cych w tym
czasopi mie osób, która mo e by wskazaniem dla wspó czesnych redaktorów
dzienników i nie tylko. Stwierdzi mianowicie, eby w duchu MI, Niepokalanej,
czyli z mi ci ku wszystkim bez wyj tku, zwraca uwag na istniej ce z o, ale „nie
przejaskrawia , nie wchodzi w szczegó y z a, ni to potrzeba dla jego naprawienia”.
Zaleca , aby bardziej od z a uwypukla dobro, podkre la je i chwali , by „przyk ad
poci ga ”60.
Do nowo przyby ych aspirantów w pa dzierniku 1937 r., a zw aszcza w lutym
1938 r. mówi , eby traktowali powa nie ró ne do wiadczenia ycia wspólnotowego
w zakonie, konfrontowali swoje wyobra enia z rzeczywisto ci . Podkre la , e
trudno ci s wsz dzie, ale potrzeba aski, któr otrzymuje si przez dobr modlitw .
Po redniczk wszelkich ask jest Maryja, wi c do Niej nale y si ucieka jak do
matki61.
Pobyt w Niepokalanowie o. Kolbe traktowa równie jako przygotowanie do
pracy na misjach. W wychowaniu m odzie y zakonnej k ad nacisk na wyrabianie w
nich gotowo ci do ofiarnego po wi cenia swojego ycia dla ewangelizacji. W li cie
wys anym w pa dzierniku 1937 r. z Zakopanego (przebywa tam na trzytygodniowej
kuracji) u wiadamia ch opców z Ma ego Seminarium Misyjnego, e po przej ciu
wszystkich etapów ycia zakonnego powinni by gotowi uda si „na kra ce wiata
zdobywa dusze Niepokalanej, a przez Ni Przenaj wi tszemu Sercu Pana Jezusa”62.
Podobnie zach ca braci w konferencjach wyg aszanych w latach 1937–1939.
Podkre la wielk rol roztropnych umartwie , a przede wszystkim modlitwy na
misjach i za misje63. Przedstawia sukcesy oraz trudno ci i pokusy w pracy
misyjnej 64. Nawet swój pobyt w obozie w Amtitz (G bice) w pa dzierniku 1939 r.
uwa
za dobr okazj , za „tak misj ”, aby z pomoc Niepokalanej wiadczy o
Bogu ywym w warunkach wyj tkowych65.
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Jakie elementy duchowo ci M. Kolbe uwa
za najwa niejsze? W konferencji
wyg oszonej w 1937 r. analizowa poszczególne etapy ycia zakonnego stwierdzaj c,
e okres aspirantury – to czas zapa u, profesja czasowa – zdarzaj si pierwsze
trudno ci, profesja wieczysta – wyst puj trudno ci i zniech cenia, a zatem jest to
okres najbardziej zas uguj cy. Podkre la , e istota mi ci Boga nie tkwi w
uczuciach, czy w tkliwych i s odkich s owach, ale w akcie woli: „Je li wi c kto
zdecydowanie wol trwa w d eniu do wi to ci i w mi ci Boga – to cho by
najmniejszego nie do wiadczy uczucia w swym sercu, niech b dzie w zupe no ci
przekonany, i ustawicznie zd a na przód i pnie si wzwy ”66. W yciu zakonnym
wyst puj wzloty i upadki. Te ostatnie s konieczne, by dostrzec swoje samolubstwo,
pych i zapatrzenie w siebie. Upadek jest rodkiem do wi kszego utwierdzenia si w
cnocie i w asce Bo ej67. Je li tak nie jest to znaczy, e nie zosta przezwyci ony
egocentryzm. Podobne my li o. Kolbe przedstawia braciom w innych swoich
konferencjach, a tak e w listach.
Napomina braci rekolektantów przygotowuj cych si w dniach od 28 sierpnia
do 4 wrze nia 1937 r. do z enia lubów wieczystych ubóstwa, czysto ci i
pos usze stwa. G osi im, e luby zakonne s dzie em aski Bo ej, a Po redniczk
ask jest Niepokalana, wi c nale y da si Jej prowadzi 68. luby te sprzeciwiaj si
temu, co g osz tzw. ludzie wiatowi, a co jest forsowane przez rodki masowego
przekazu. Mówi c o lubie ubóstwa u wiadamia im, e wielko i szcz cie
cz owieka polega na tym, e wyzwala si on od „materii”, nie gromadzi bogactw, a
ywa to, co konieczne do spe niania codziennych obowi zków. Przypomnia s owa
Jezusa, e b ogos awieni s ubodzy w duchu (por. Mt 5, 3), tzn. biedni, uci nieni,
wyzuci ze wszystkiego (por. Iz 61, 1). Zakonnik nie mo e mie w asno ci. Jedynym
jego celem jest osi gni cie wi to ci69. Musi wybiera tylko te rodki, które do tego
celu prowadz .
Podobnie mówi o lubie czysto ci, który uwa
za bardziej doskona y i
trudniejszy do zachowania. lub ten nie ogranicza si tylko do szóstego przykazania,
ale polega na wyrzeczeniu si ycia rodzinnego dla Boga. Wyja nia , e w tym lubie
po wi ca si „stworzenie, mi
stworzenia, rodzin , rado
ycia rodzinnego”, by
sta si ojcem duchowym bardzo wielu osób. Dla jego wype nienia konieczne jest
unikanie okazji, „powstrzymywanie” wzroku, zachowanie ostro no ci. Skarb ten
nosimy w naczyniach glinianych (por. 2 Kor 4, 7). Bezgraniczne zaufanie
Niepokalanej jest pomocne w zachowaniu tego lubu, bo nawet w przypadku
pewnych odchyle mo liwe jest pod wigni cie si i rozpoczynanie od pocz tku70.
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Kolbe g osi wychowankom, e pos usze stwa uczy sam Jezus, który przez
trzydzie ci lat by „pos uszny i poddany” w. Józefowi i Matce Bo ej (por. k 2, 51)
oraz przyszed pe ni wol Ojca. Prawo Bo e jest takie, e cz owiek, eby móg si
rozwija , musi
w ród innych ludzi. W ka dej spo eczno ci musz by
ograniczenia wolno ci osobistej na rzecz dobra wspólnego i „musi by g owa, która
rz dzi t spo eczno ci ”71. W zakonie w woli prze onego (nawet gdy ten jest mniej
roztropny, mniej doskona y, m odszy itp.) uznaje si wol Bo . Pos usze stwo ma
sens nadnaturalny. Co to oznacza? Wyja ni to bli ej w konferencji wyg oszonej w
sierpniu 1939 r., e to „poznanie woli Bo ej w pos usze stwie jest rzecz
nadprzyrodzon ”, i dalej, e pos usze stwo nadprzyrodzone, to „zjednoczenie woli
naszej i duszy naszej z wol i dusz Niepokalanej” 72. Nie ma szcz cia w zakonie
bez respektowania pos usze stwa rozumianego jako objawianie si woli Bo ej. Brak
pos usze stwa i pokory, upieranie si przy swoich planach mimo wyra nej innej woli
prze onych, jest przyczyn bankructwa duchowego zakonnika73. Fundamentem dla
wzrostu duchowego, mimo upadków, jest pos usze stwo zakonne. Nie opiera si na
asnym rozumie, tylko na pos usze stwie. Zachowanie lubu pos usze stwa jest
najwi ksz ofiar , gdy cz owiek oddaje to, co ma najdro szego: rozum i wol . Bez
ofiary i po wi cenia nie ma mi ci, nie ma te lubów74.
W kolejnej konferencji M. Kolbe mówi o duchu modlitwy, o wielkim
znaczeniu samowychowania i pracy nad sob . Bardzo chwalebny jest wysi ek
magistra lub prefekta, ale „najwi cej urobienie od nas samych zale y”75. Mówi o
gorliwo ci i starannej samodzielnej dba ci o swój „pokarm” duchowy: adoracja
Naj wi tszego Sakramentu, Msza w. i Komunia w., uciekanie si w trudno ciach
do Maryi. Systematyczny wyk ad na temat ycia zakonnego zako czy informacjami
o sprawie Niepokalanej w zakonie franciszka skim. Wyja ni uczestnikom
rekolekcji, e istot tej sprawy jest, aby Maryja Niepokalana dzia a w nich i przez
nich, by Ona sama ich sercem kocha a Pana Jezusa76.
W cyklu konferencji i przemówie wyg oszonych w latach 1938–1941 zwraca
uwag braciom, e dzia alno
zewn trzna zale y od pog bienia ycia
wewn trznego. U wiadamia im, e sprawa w asnego zbawienia i u wi cenia jest o
wiele wa niejsza od ewangelizacji77. W akcji apostolskiej niezb dna jest osobista
wi to . „Tylko to mo emy dawa ludziom, co si z przepe nionego naczynia
naszych cnót przelewa, ale nie wcze niej!…78 – podkre la z naciskiem. Praca nad
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sob jest wa niejsza od aktywizmu zewn trznego, nawet od zdobywania wiedzy79.
Istotny jest rozwój mi ci Bo ej w duszy i duchowe zbli anie si do Naj wi tszego
Serca Jezusowego przez Niepokalan 80. W tym celu niezb dne jest spe nienie trzech
warunków: trzeba chcie si u wi ci , wspó pracowa z ask Bo (tzn. powierzy
swoje ycie Niepokalanej), „skupi si ” wewn trznie (poskromi fantazj ,
praktykowa rachunek sumienia)81.
Napomina s uchaczy swoich przemówie , aby nie obmawiali si wzajemnie,
wystrzegali poufa ci, nie ulegali z ym wp ywom. Zach ca ich, aby skupili si na
asnym u wi ceniu82. Uczula ich, e w zakonie wyst puj w znacznej mierze tzw.
wady polskie: niezgoda; brak wspó pracy, harmonii, wzajemnej mi ci,
poszanowania rodziców; nieuznawanie i pochopno w podwa aniu autorytetu;
swawola i wybuja a indywidualno 83. Wymienia tak e inne przyczyny braku
post pu w yciu duchowym: rozproszenie oraz rzadkie wzbudzanie aktów
strzelistych podczas rozmy la i czyta ; zbyt ma o modlitwy przy postanowieniach;
aba mi
ku Bogu i brak cz stych pró b o t mi
, tj. o to jak najdok adniej
spe ni wol Bo ; zbyt mocne przywi zanie do grzechów powszednich;
niedostateczne rozumienie znaczenia Komunii wi tej84.
Wed ug Kolbego rozwój ycia duchowego umo liwiaj : mi
, modlitwa i
pokora. W popo udniowej konferencji w dniu 25 pa dziernika 1940 r. mówi , e
metoda wychowania w Niepokalanowie nie polega na tym, eby kogokolwiek
brutalnie hartowa . Nie wierzy w moc przys owiowego kija. Je eli kto nie chce „to
mu i Pan Bóg nic nie pomo e”. Wyrazi przekonanie, e je li kto chce, to mo e. Kto
nie mo e, to lepiej zrobi, gdy pójdzie „za furt ”. Uwa , e w wychowaniu nale y
bezwzgl dnie kierowa si mi ci . Dla przyk adu rozwój sadzonki wspomaga
ciep o, rosa i s ce. Gdy drzewko podro nie potrzeba wichrów i zimna, eby si
zahartowa o. Mi
jest istot „rozwoju yciowego” 85, gdy Bóg jest mi ci (1 J 4,
8). Rozwój ycia duchowego w cz owieku, to rozwój ycia Bo ego w duszy ludzkiej.
Wytresowanie zewn trzne (np. w wojsku, czy w ró nych instytucjach wieckich) nie
jest Bo ym yciem w duszy. ycie duchowe jest uczestnictwem w yciu samego
Boga. Wszystkie praktyki zakonne zmierzaj do tego, aby usun przeszkody
utrudniaj ce dop yw aski, czyli ycia Bo ego. „Nie raz widz b dy – kontynuowa
o. Kolbe – nie mówi nic, czekam, nieraz uboczn uwag daj do zrozumienia,
czekam, by samo wesz o. Chyba, e widz wyra ne lekcewa enie – wtedy reaguj
silnie”86. W wychowaniu kierowa si mi ci .
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Uwa , e wiara we w asne si y, w si w asnej woli jest przeszkod , by
uwierzy w nadprzyrodzone si y Bo e. „Pan Bóg si usuwa, je li cz owiek sobie
przypisuje” 87 – mówi . Wielka jest si a modlitwy, bo nawet „dusza zabagniona –
je eli modli si b dzie i nie ufa sobie – osi gnie cel”88. Szczera modlitwa
umo liwia pokonanie wszystkich trudno ci. Trzeba by wytrwa ym i upartym w
modlitwie (por. Mt 7, 7–8). Wytrwa a modlitwa ma wp yw na decyzje samego Pana
Boga. „Je li dusza niczego sobie nie przypisuje, lecz wszystko Bogu, wtedy wp ywa
na bieg wypadków”89. Zatem nie postacie historyczne rz dzi y wiatem, tylko ludzie
pokorni, którzy przez ufn modlitw „rz dzili” Bogiem, a Ten wp ywa na losy
wiata. „Pan Bóg chce, eby my si napierali, eby dusze po prostu rz dzi y Bogiem.
To jest mi
do stworze . Co za pot ga modlitwy!” 90 – wo
wi ty. Rzeczywist
si modlitwy mo na pozna dopiero po mierci.
Kolbe twierdzi , e pokora jest uznaniem prawdy, e to Bóg ma w adz nad
moim yciem. To, kim jestem i co posiadam, pochodzi od Niego, jest Jego darem.
Nale y wi cej wierzy i ufa Bogu ni sobie oraz modli si . „Wiara we w asne si y
– mówi – jest przeszkod w tym sensie, e si nie uwa a wszystkiego za dar, lecz za
asno ” 91. Kto nie ufa sobie, ten z konieczno ci si modli, bo „szuka oparcia
wy ej”92. Paradoksalnie brak wiary we w asne si y sprawia, e mo na uczyni
znacznie wi cej, gdy umo liwia si dzia anie samemu Bogu. Nale y wi cej stara
si o mi
i o wzrost mi ci Bo ej w sercu.
W konferencji niedzielnej w dniu 10 listopada 1940 r. mówi braciom
zakonnym jak zachowa w ciw postaw duchow podczas wojny. Uwa , e
nale y by w stanie aski, zachowa pos usze stwo i by pokornym. Coraz silniejsza
wzgarda samego siebie jest oznak bycia w stanie aski. „Surowo wzgl dem siebie,
– mówi – a pob liwo wzgl dem drugich, zw aszcza gdy przeciwko nam
zawinili, jest oznak , e aska Bo a dzia a w duszy” 93. To, co nie zale y od naszej
woli jest wol Bo , chocia by „pochodzi o od diab a i z ych ludzi”94. Im zakonnik
bardziej pos uszny, pokorniejszy, „posiada wi ksz mi
”95, tym wi kszy po ytek
przynosi zakonowi, tak e w sytuacji wyj tkowej, jak jest wojna.
Dnia 5 wrze nia 1939 r. o. Kolbe poinformowa braci zakonnych w
Niepokalanowie o decyzji prowincja a o. Maurycego Madzurka, aby udali si do
swoich rodzin albo przy czali si do wojska jako sanitariusze. Rozpocz a si
wielka ewakuacja. Wkrótce rozproszeni mieszka cy zacz li powraca do klasztoru.
W maju 1940 r. by o oko o 150 braci, a na pocz tku 1941 r. by o ju znów oko o
40096. Ich prze ony i Wychowawca o. Maksymilian Kolbe w sierpniu tego roku
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dobrowolnie odda swoje ycie ratuj c od niechybnej mierci jednego z wi niów
obozu koncentracyjnego Auschwitz w O wi cimiu. Chcia tylko, aby w rodowisku
nienawi ci i zag ady zwyci
a mi
.
W latach 1936–1941 Maksymilian Maria Kolbe podj si systematycznej
formacji ca ej wspólnoty w Niepokalanowie: regularne wyst pienia, przemówienia i
konferencje do wszystkich podczas rannego rozmy lania w ka
sobot , a tak e w
niedziel podczas Mszy w. oraz okazyjne spotkania z poszczególnymi grupami
braci (aspiranci, postulaci, nowicjusze, profesi solemni). Z uwagi na du liczb
mieszka ców klasztoru (ka dego roku, z wyj tkiem 1939, by o ich kilkuset) do zaj
codziennych wyznaczy swoich pomocników: dwóch wikariuszy klasztoru, dwóch
ównych redaktorów czasopism, trzech kap anów zajmuj cych si formacj ,
ekonoma klasztoru, ojca duchownego i kapelana nocnej zmiany.
osi braciom zakonnym, e w klasztorze istotne jest pos usze stwo ustawom
zakonnym i prze onym. Twierdzi , e Niepokalanej nale y zawierzy ca e swoje
ycie, w tym mi
do Chrystusa. Uwa , e g ównym celem dzia alno ci misyjnej
Niepokalanowa jest oddanie jak najwi kszej chwa y Bogu przez nawrócenie i
wi cenie dusz. Temu celowi s
y wspomniane wy ej jego wyst pienia.
odszym braciom zakonnym t umaczy , eby powa nie traktowali swoje
do wiadczenia ycia wspólnotowego (przedstawia jego zalety i zagro enia) oraz
konfrontowali swoje wyobra enia z rzeczywisto ci . Szczególnie zach ca ich do
modlitwy i wytrwa ci. Podkre la wielk moc ufnej modlitwy. Przypomina
starszym braciom zakonnym przygotowuj cym si do lubów wieczystych ubóstwa,
pos usze stwa i czysto ci, e luby zakonne s dzie em aski Bo ej. Zach ca ich,
aby dali si prowadzi Maryi, Po redniczce wszystkich ask Bo ych. Zwraca im
uwag , e dzia alno zewn trzna zale y od pog bienia ycia wewn trznego
(duchowego), e rozwój tego ycia zale y od mi ci, modlitwy i pokory. Wyja nia
na czym polega ubóstwo, pos usze stwo, czysto , mi
, modlitwa i pokora.
Twierdzi , e w wychowaniu trzeba bezwzgl dnie kierowa si mi ci , bo Bóg jest
mi ci (por. 1 J 4, 8). G osi wszystkim wychowankom, e w yciu nale y bardziej
ufa Bogu, ni sobie. Weryfikacj nauk, które przekazywa swoim podopiecznym
by o jego ycie i dobrowolna mier za ojca rodziny w obozie koncentracyjnym
Auschwitz w O wi cimiu.
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Marek Jurczyszyn
Zamy lenia pedagoga nad pismami Maksymiliana Marii Kolbego.
Some thoughts of a pedagogue over the writings of Maximilian Maria Kolbe
owa kluczowe: Maksymilian Maria Kolbe, pedagogika, edukacja
Key words: Maximilian Maria Kolbe, pedagogy, education
Streszczenie:
Autor przedstawia teksty Maksymiliana Kolbe na temat pedagogiki i wychowania.
Wskazuje na ich wysoki potencja , tak e w kontek cie wspó czesnych dylematów
wychowania.
Summary:
The author presents the texts of Maximilian Kolbe on pedagogy and education. He
indicates their high potential, also in the context of contemporary dilemmas of
education.
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Eustachy Rakoczy
ROLA JASNEJ GÓRY W BUDZENIU UCZU PATRIOTYCZNYCH
POLAKÓW
„Patrzy Naród z jakim nieustaj cym zachwytem w ten Obraz, poniewa on
wyra a tajemnic tych za lubin Boga z cz owiecze stwem, z jego historyczn
konkretn form , któremu na imi Polska, polsko . A eby zrozumie cz owieka,
trzeba si gn w g b tej tajemnicy. A eby zrozumie Naród, trzeba przyj do jego
sanktuarium. Przychodzimy tu zawsze z zawierzeniem” 1. Niech s owa Jana Paw a II
– wówczas jeszcze kard. Karola Wojty y stan si mottem niniejszego tekstu.
ogos awiony Jan Pawe II dnia 4 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze
wypowiedzia znamienne s owa: „tutaj zawsze byli my wolni”2, „wolni wbrew temu,
co przeciwko nam dekretowa a przemoc”3, jak zinterpretowa zawo anie papieskie
ks. Janusz St. Pasierb.
Papie , ca ym sercem zwi zany z Matk Bo w cz stochowskim wizerunku,
tymi zdaniami po wiadczy nie tylko religijno-duchowe oddzia ywanie Jasnej Góry,
ale uzna Jej rol w szerszym jeszcze wymiarze, zwi zanym z wp ywem na budzenie
si i utrwalanie to samo ci narodowej w ród Polaków.
Klasztor jasnogórski jest bowiem wyj tkowym miejscem kultu, wiadectwem
wiekowego dorobku duchowego i kulturalnego Polski. Ta jego wyj tkowo polega
przede wszystkim na kreowaniu wzorcowych postaw religijno-patriotycznych i to od
samego pocz tku istnienia wi tej ikony na cz stochowskim wzgórzu, na które
pielgrzymowali królowie, ale i zwykli ludzie, zanosz cy przed tron Bogarodzicy
agalne mod y oraz dzi kuj cy Jej za doznane aski, „obraz Bogarodzicy na Jasnej
Górze[wszak] skupi przy sobie od momentu przybycia t wiar , nadziej i mi
naszych praojców, któr ich serca wyra y od dawna, piewaj c «Bogarodzic »” 4.
Jan Pawe II mówi tak e: „trzeba przyk ada ucho do tego wi tego miejsca,
aby czu , jak bije serce narodu w sercu Matki”5. Bije ono rzeczywi cie wszystkimi
1

2

3
4
5

K. Wojty a, Kazania do artystów, poetów i pisarzy polskich z 3 I 1977, w: Jan Pawe II, Oto
Matka Twoja. Przemówienia kard. Wojty y wyg oszone na Jasnej Górze (1963–1978),
Cz stochowa – Jasna Góra 1979, s. 192–193.
Jan Pawe 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.
J. St. Pasierb, Znaczenie wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej, w: „Studia Claromontana”,
5:1984, s. 103.
Jan Pawe II, List na rozpocz cie Jubileuszu Jasnogórskiego, w: Jasnogórski pielgrzym Jan
Pawe II, red. J. P atek, Cz stochowa – Jasna Góra 1986, s. 12–16.
Jan Pawe II na Ziemi Polskiej, dz. cyt., s. 69–70.

wa niejszymi wydarzeniami naszej historycznej przesz ci, przesz ci zarówno
bolesnej, jak i tej zwyci skiej, pe nej chluby i chwa y.
Wizerunek Matki Boskiej Jasnogórskiej od dawien dawna czczony jest jako
palladium Królestwa Polskiego. Maryja, Królowa Polski, os ania nasz naród niby
tarcza chroni ca przed ciosami. W sztuce redniowiecznej spotykamy motyw
ikonograficzny „Mater Misericordiae” (Matki Mi osierdzia), okrywaj cej swym
królewskim p aszczem kl cz cych adorantów. Znamy wiele przedstawie
malarskich, na których cudowny wizerunek unosi si nad klasztorem jasnogórskim,
chroni c za og twierdzy i wspólnot chrze cija sk . Jest wi c Matka Boska
Cz stochowska tarcz opieki dla narodu polskiego, a klasztor jasnogórski –
Fortalitium Marianum (Fortec Maryjn ). Nazw t , podkre laj
militarny wymiar
kultu jasnogórskiej Bogarodzicy, nada w 1639 r. W adys aw IV Waza po
wzniesieniu fortyfikacji wokó sanktuarium.
Traktowanie przez Polaków obrazu Matki Boskiej Cz stochowskiej jako
palladium, a o tarza jasnogórskiego jako „Ara Patriae”, a o tarza jasnogórskiego jako
„Ara Patriae”6 datuje si na d ugo przed obl eniem szwedzkim 1655 r. Militarnopatriotyczny kult Matki Boskiej Cz stochowskiej wyznacza rok 1514, kiedy to
Zygmunt Stary po zwyci stwie nad wielkim ksi ciem moskiewskim Wasylem III
pod Orsz z
na Jasnej Górze zdobyczne chor gwie7. Cudown interwencj
Matki Bo ej w czasie wojen po wiadcza przekaz ikonograficzny – malowid o
„Mensa Mariana”8, znajduj ce si kiedy w tylnej cz ci obrazu z kaplicy
cz stochowskiego sanktuarium.
Tak wi c historyczne wydarzenia s nie tylko pierwszym przejawem uznania
obrazu cz stochowskiego za palladium narodu polskiego, ale te dostarczaj wiedzy
o potraktowaniu Jasnej Góry, tak e po raz pierwszy, jako miejsca trofealnego. Do
tego czasu rol jedynego miejsca trofealnego pe ni a Katedra Wawelska. Mamy tu
wi c do czynienia z pocz tkami wa nej tradycji w tku palladyjno ci obrazu Matki
Bo ej, kontynuowanej przez króla Jana Kazimierza Waz , który w pa dzierniku
1649 r. za ocalenie wojsk polskich pod Zborowem z
na Jasnej Górze osiem
sztandarów, zdobytych na wojsku kozacko-tatarskim9.
Zapewnienie bezpiecze stwa dla jasnogórskiego obrazu po akcie sacrilegium w
1430 r., podniesienie rangi miejsca pobytu „Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej
Dziewicy i Pani oraz Królowej wiata i naszej”10, jak pisa Jan D ugosz oraz wzgl dy
czysto polityczne przyczyni y si w 1620 r. do podj cia decyzji ufortyfikowania
klasztoru przez Zygmunta III Waz . Starania ojca w tym wzgl dzie kontynuowa syn
i nast pca na tronie polskim, W adys aw IV.
6

7
8
9
10

Terminu tego u
po raz pierwszy w 1979 r. Micha Ro ek na okre lenie konfesji w.
Stanis awa w Katedrze na Wawelu, zob. M. Ro ek, Ara Patriae. Dzieje grobu w. Stanis awa w
Katedrze na Wawelu, „Analecta Cracoviensia” XI: 1979, s. 433–460.
A. Go donowski, Diva Claromontana, Kraków 1642, s. 136–137.
E. Rakoczy, Jasnogórska Mensa Mariana, Warszawa 1985.
AJG, sygn.743, APP, t. 3, k. 153–155.
J. D ugosz, Liber beneficiorum, t. 3, w: Opera omnia, t. 9, wyd. Przezdziecki, Kraków 1864, s.
122.
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Wydarzenie zbezczeszczenia obrazu w I po . XV w., kiedy to w wi to
wielkanocne na klasztor napadli rabusie, zn ceni warto ci klejnotów – wotów
zdobi cych wi ikon , spowodowa o odzew ze strony króla W adys awa Jagie y,
który nakaza renowacj obrazu11. Po naprawieniu szkód obraz z królewskiego
rozkazu wróci z Krakowa na Jasn Gór w asy cie królewskiego orszaku i
„wspania ego senatu”, jak pisz : Miko aj Lanckoro ski i Miko aj z Wilkowiecka 12,
co mia o walor manifestacji religijno-patriotycznej. Sanktuarium od tego czasu sta o
si jeszcze bardziej znane, a paulini otoczeni zostali opiek królów. Historia napa ci
na klasztor, rozbicia obrazu na trzy cz ci i jego zranienia przetrwa a tak e w tradycji
ustnej, podtrzymywanej przez umiej tno ci kaznodziejskie paulinów.
Wzniesienie fortyfikacji na cz stochowskim wzgórzu wiadczy o o politycznej
przezorno ci Wazów, która mia a by po wiadczona w niedalekiej przysz ci, kiedy
to w 1655 r. do Polski wkroczy y wojska Karola Gustawa. Armia szwedzka pod
wodz marsza ka polnego Arvida Wittenberga szybko zaj a niemal ca e pa stwo, a
król polski Jan Kazimierz schroni si na
sku. Dnia 18 listopada 1655 r. pod
niedu , ale dobrze wyposa on i dobrze przygotowan jasnogórsk fortec stan o
1500 Szwedów i 8 chor gwi polskich, które opowiedzia y si po stronie króla
szwedzkiego. Szwedzi dysponowali dziewi tnastoma dzia ami, w tym trzy-, cztero- ,
sze cio- , i dwoma dwudziestoczterofuntowymi. Za oga klasztoru liczy a ok. 300
dobrze wyszkolonych nierzy, 70 zakonników i 5 szlachty z w asnym pocztem. Na
wyposa enie artyleryjskie twierdzy jasnogórskiej sk ada o si 30 dzia lekkich i
ci kich cztero- i dwunastofuntowych. Duchowe przywództwo nad za og obj
przeor o. Augustyn Kordecki.
Przez prawie czterdzie ci dni (18 listopada do 27 grudnia) klasztor skutecznie
przeciwstawia si przera aj cej sile szwedzkiej. Król szwedzki doskonale zdawa
sobie spraw z tego, e „Polacy zreszt jeszcze bardziej si rozj trz skutkiem
zaatakowania obrazu Marii” (Karol Gustaw do gen. Lejtnanta Burcharda Müllera w
li cie datowanym na 1 grudnia 1655 r.)13.
Jasna Góra, nazwana obel ywie przez gen. Müllera „kurnikiem” zdo a
odeprze atak Szwedów, a w Kordeckim widziano przede wszystkim zwyci zc w
wymiarze religijnym, czyli bohaterskiego obro
miejsca po wi conego Maryi.
Ojciec Kordecki, modl c si przed Obrazem Matki Bo ej s owami: „Ty od
burz cych kolubryn mocniejsza”, przypisuj c zwyci stwo nad wrogiem Maryi
Jasnogórskiej, nazwa J „Tarcz Królestwa Polskiego” („Clypeus Regni Poloniae

11

12
13

M. Lanckoro ski, Historia venerandae imaginis Beatae Mariae Virginis quae in Claro Monte
in magna veneratione habetur; Miko aj z Wilkowiecka, Historyja o obrazie w Cz stochowie
Panny Maryjej i o cudach rozmaitych tej wielebnej tablice, w: Najstarsze historie o
cz stochowskim obrazie Panny Maryi XV i XVI wiek; Z r kopisów i starych druków, wyd. H.
Kowalewicz, Warszawa 1983, s. 141.
Tam e.
Cyt. za: Z. akoci ski, Obl enie klasztoru na Jasnej Górze w tradycji i historiografii
szwedzkiej, w: „Studia Claromontana”, 1: 1981, s. 259.
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Clari Montis Maria”)14. Przeor Kordecki wiedzia , e s warto ci silniejsze od
militarnej przewagi wojskowej.
Bior c pod uwag ca okszta t wojny ze Szwedami, zwanej „potopem”,
znaczenie militarne obrony Jasnej Góry by o niewielkie, natomiast olbrzymi wp yw
mia o to wydarzenie pod wzgl dem moralnym. Zwyci stwo obro ców przypisano
wstawiennictwu i opiece Matki Naj wi tszej.
Podkre lenie patriotycznej postawy o. Augustyna Kordeckiego i jego roli w
podtrzymaniu ducha w narodzie polskim w czasie walk ze Szwedami przynios a
dopiero epoka romantyzmu. Adam Mickiewicz w czasie wyk adów w Collége de
France stwierdzi : „Nie przypuszczano, e o t niewielk opok , na której wznosi si
klasztor jasnogórski, rozbije si ca a fortuna wojenna Szwedów. Wrogowie zastali w
tym klasztorze m a, który jeden jedyny mo e by zdolny wznie si ponad
wszelkie rachuby wojskowe i polityczne, zachowa wierno sprawie ojczystej. M
ów zwa si Augustyn Kordecki”15.
Kilka dni pó niej Mickiewicz skonstatowa : „Kordecki jest jednym z tych ludzi,
których Opatrzno zsy a od czasu do czasu jako wzory dla nast pnych pokole ” 16.
Wyk ady Mickiewicza o Kordeckim by y lekcj wa nych kart dziejów narodowych.
Mia a te cz stochowska victoria swój epilog, kiedy to 1 kwietnia 1656 r. król
Jan Kazimierz w uroczystym lubowaniu w katedrze lwowskiej obra Maryj jako
Patronk swoj i pa stwa, przydaj c Jej tytu Królowej Polski. Odt d miejsce
zwyci skiej walki ze Szwedami sta o si symbolem wolno ci narodowej i religijnej.
Z dzia
obronnych Jasnej Góry i z postaci bohaterskiego przeora wzi swój
pocz tek ustny przekaz o genezie kolorystyki polskiej flagi17. Wed ug niego przeor
Kordecki, pochylaj c si nad rannym
nierzem, zbroczy jego krwi bia y
szkaplerz swego habitu, a zach caj c obro ców do walki, powiewa nim jak
sztandarem. Zespolone ze sob dwie barwy: biel i czerwie , symbolizuj ce czysto
polskiego narodu oraz cierpienie i dostoje stwo mierci za Ojczyzn , z
y
si na ogólnonarodowy patriotyczny wymiar tego zdarzenia. Zastanawiaj ce jest, e
informacja pochodzi z trzech niezale nych róde . Po raz pierwszy us yszano t
wersj o pochodzeniu barw polskiej flagi od radzieckiego oficera w stopniu majora,
przyby ego incognito do sanktuarium w 1970 r. T wersj potwierdzi w 1983 r.
redemptorysta o. Stanis aw Biedronowski, prowadz c rekolekcje w pauli skim
sanktuarium maryjnym w Le nej Podlaskiej. Ze
ska Opolskiego, z parafii Pauliny
– Mochów wywodzi si trzecie ju potwierdzenie genezy koloru polskiej flagi.
Leonard Lossor, syn powsta ca skiego, s ysza t legend od swego ojca, kiedy z
nim pielgrzymowa na Jasn Gór .
14
15

16
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A. Kordecki, Nova Gigantomachia, Kraków 1657, s. 109.
A. Mickiewicz, Wyk ad IV w Collége de France 4 I 1842, w: Dzie a. Wydanie narodowe, t. 10,
Kraków 1952, s. 55 (wyk ady o literaturze s owia skiej prze
i opracowa Leon
oszewski).
A. Mickiewicz, Wyk ad V w Collége de France 7 I 1842, w: Dzie a. Wydanie narodowe, t. 10,
dz. cyt., s. 56.
E. Rakoczy, Jasnogórski wizerunek w narodowych barwach w 400. rocznic urodzin przeora
Kordeckiego (1603–2003), „Nasz Dziennik” 2005, nr 199.
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O przeorze Kordeckim tak powiedzia bp polowy S awoj Leszek G ód podczas
Apelu Jasnogórskiego 3 maja 2003 r.: „Spo ród synów Ojczyzny, którzy Tobie,
Maryjo zaufali i do Twego wspomo enia si uciekali, wydobywamy jedn posta –
o. Augustyna Kordeckiego. On dobrze wiedzia , e obrona Jasnej Góry mie b dzie
wielkie znaczenie dla Ojczyzny i Ko cio a. e stanie si symbolem, który b dzie
ja nia na ca Rzeczpospolit , tak, jak nad najbli sz okolic ja nia y pochodnie
zapalane noc na klasztornych wie ach, e Jasna Góra trwa. Szed na klasztorne
mury, na jasnogórskie wa y z Chrystusem Eucharystycznym, znakiem naszej
najwi kszej nadziei, znakiem naszych najwi kszych zwyci stw. I przysz o po 40
dniach obl enia zwyci stwo. Jasna Góra sta a si Gór Zwyci stwa”18.
Obrona Jasnej Góry zaowocowa a ju w XVII w. ukazaniem si przedstawie
graficzno-tekstowych, jak na przyk ad anonimowego miedziorytu „Omen felicionis
progressus” 19, o którym Anna Widacka pisze, e jest to pierwszy przekaz graficzny
Jasnej Góry po obl eniu, ulotki Jana Aleksandra Gorczyna: „In Monte Claro
Cz stochoviensi” z rytowanym widokiem bitwy z lotu ptaka i opisami obl enia wg
tekstu: „Nowa Gigantomachia”, czy tekstowej ulotki z rycin Johanna Bensheimera.
Ta ostatnia, zamieszczona w „Obsidio Clari Montis” Kobierzyckiego i w dzie ku
Chro cickiego, ze wzgl du na ilo informacji s ownych, mog a by sprzedawana
oddzielnie20.
A zatem ulotki o obronie Jasnej Góry spe nia y rol dewocyjno-propagandow ,
rozchodz c si w kraju, mi dzy innymi przy pomocy p tników.
Dankwartowskie XVII – wieczne przedstawienia Maryi – pogromicielki
Szwedów na sklepieniu bazyliki jasnogórskiej z owaln tarcz z monogramem „M”
oraz obrazem Matki Boskiej w owalu uwa a si za pierwowzory kaplerzy,
noszonych przez rycerstwo walcz ce w obronie granic Ojczyzny21.
Niez omna postawa przeora o. Augustyna Kordeckiego i cudowna obrona
Jasnej Góry znalaz y wyraz w ró nych formach literackich, np. powie ci Józefa
Ignacego Kraszewskiego „Kordecki”, czy pó niejszym nieco „Potopie” Henryka
Sienkiewicza, który w utworze na pierwszy plan wysun w tek obrony klasztoru.
Pod koniec XIX w. na sceny Krakowa, Lwowa, Bydgoszczy, Poznania, wreszcie
Warszawy wesz a sztuka o ma ej warto ci literackiej, nios ca jednak wiele tre ci
ideowo-patriotycznych, czyli dramat El biety Bo niackiej-Tuszowskiej: „Przeor
paulinów. Obrona Cz stochowy”. Sztuka odnios a wielki sukces, o czym wiadczy
liczba przedstawie 22. Jednak z pewno ci to ksi ka Sienkiewiczowska najbardziej
przyczyni a si do utrwalenia legendy o bohaterskim obro cy wi tego miejsca i
umocnienia roli Jasnej Góry jako stolicy wyznaniowej w czasach niewoli narodowej.
18
19
20
21
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Tam e.
H. Widacka, Ikonografia Cz stochowy w grafice XVII i XVIII wieku, w. „Studia
Claromontana”, 4: 1983, s. 299, il. 1.
J. A. Chro cicki, Gigantomachia, komety i ulotki. Studia nad ikonografi obl enia Jasnej
Góry w roku 1655, w. „Studia Claromontana”, 7: 1987, s. 129.
E. Rakoczy, Znak Ojczyzny, Cz stochowa 2001, s. 31.
D. Bili ska, Przedziwna kariera sceniczna dramatu El biety Bo niackiej-Tuszowskiej pt.
Przeor Paulinów, w: „Studia Claromontana”, 7: 1987, s. 183–214.
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Nieca e pi dziesi t lat po obronie Jasnej Góry, podczas trzeciej wojny
pó nocnej, pocz wszy od sierpnia 1702 r., Szwedzi kilkakrotnie podchodzili pod
mury twierdzy jasnogórskiej, ale nie decydowali si na adne dzia ania wojenne.
Inne jeszcze, historycznie wa ne obl enia w sposób trwa y po czy y w naszej
wiadomo ci pierwiastki religijne z patriotycznymi. Jedno dotyczy o konfederatów
barskich, którzy pod wodz Kazimierza Pu askiego zaj li twierdz jasnogórsk i
skutecznie odpierali atak wojsk rosyjskich. Pami tkami po tamtych wydarzeniach s :
ofiarowany przez Pu askiego jako wotum z oty Krzy Konfederatów Barskich23 z
emaliowanymi wyobra eniami Or a Bia ego i Matki Boskiej Cz stochowskiej oraz
ryngraf ze z oconej blachy miedzianej, równie z podobizn Maryi Cz stochowskiej.
Konfederaci barscy byli wyj tkowymi czcicielami Maryi. Pu aski, z ryngrafem na
piersiach i pie ni maryjn na ustach, pozosta w pami ci paulinów jako dowódca,
broni cy siedziby Matki Bo ej przed naporem wyznawców prawos awia.
Drugie obl enie prze a Jasna Góra w kwietniu 1809 r., kiedy to wojska
austriackie zosta y zmuszone do odwrotu przez 5. pu k piechoty polskiej, dowodzony
przez mjr. Kajetana Stuarta.
Wyrazem jedno ci Jasnej Góry z wyzwole czymi d eniami narodu by o
oddanie przez paulinów na potrzeby wojska polskiego kosztowno ci ze skarbca, w
tym okaza ych o tarzowych figur w. Antoniego i w. Paw a, wykonanych ze srebra.
Kontrybucja na rzecz tworzonej narodowej si y zbrojnej w czasach Ksi stwa
Warszawskiego odbi a si szerokim echem, czego wyraz znajdujemy w „Panu
Tadeuszu”24:
„…prawda, z Cz stochowy
Oddano wiele srebra na skarb narodowy
Dla Ojczyzny, dla Polski; sam Pan Bóg tak ka e,
Skarbcem Ojczyzny zawsze s Jego o tarze;
Wszak e w Warszawskim Ksi stwie mamy sto tysi cy
Wojska polskiego, mo e wkrótce b dzie wi cej,
A któ wojsko op aci ?” 25
Podczas zrywu narodowo ciowego 1863 r. kilku zakonników pauli skich, w
tym sze ciu muzyków kapeli jasnogórskiej przysta o do wojsk powsta czych26.
Jeden z nich, o. Zygmunt Trawi ski, prawdopodobnie maj cy wykszta cenie
wojskowe, by w oddziale p k. Zygmunta Chmiele skiego. Zgin pod Me chowem,
niedaleko Lelowa, w potyczce z zaborc . Pod Pi sudami poleg o. Pawe
Bohdanowicz, a o. Augustyn D bski poniós mier w Kownie27. Inny paulin
23
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Krzy Konfederatów Barskich zosta zapisany w inwentarzu skarbów Maryjnych jako
„orderzyk srebrny poz acany P. Pu awskiego z ameli 1”, zob. AJG 749, k. 359.
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1987, s. 111.
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AJG 29, k. 210.
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(Stanis aw Bojanek) walczy w oddziale ks. Stanis awa Brzóski. W 1867 r. zosta
skazany na kar mierci, któr ostatecznie zamieniono na 12 lat katorgi. O.
Bonawertura Gawe czyk sp dzi na zes aniu 15 lat. O. Micha a Brzezowskiego
(Brzezi skiego ?) za posiadanie „egzemplarzy podburzaj cych wierszy” usuni to z
klasztoru jasnogórskiego i osadzono w Stopnicy pod nadzorem policyjnym 28.
Ods oni ty w 1861 r. na jasnogórskich wa ach w czasie dojrzewaj cej ju idei o
zrywie narodowym pomnik o. Kordeckiego sta si dla pielgrzymów wtedy i pó niej
miejscem patriotycznych modlitw i demonstracji.
Obraz Maryi Cz stochowskiej spotykamy na sztandarach powsta czych, a tak e
na godle Rzeczypospolitej 29.
Inne konwenty mia y tak e swój udzia w powsta czych dzia aniach
niepodleg ciowych. Konsekwencj by y represje, w tym na przyk ad zamkni cie
drukarni jasnogórskiej, spe niaj cej podówczas wa
spo eczno-o wiatow funkcj .
Do twierdzy zaborcy rosyjscy wprowadzili swoje wojsko, co obra o uczucia
religijno-patriotyczne Polaków. W 1869 r. nast pi a kasacja zakonów, jedynie na
Jasnej Górze mog o przebywa 24 zakonników. Liczono, e po jakim czasie sprawa
sama si rozwi e, kiedy nie b dzie przyj do nowicjatu, a starsi paulini wymr .
Garstka zakonników musia a podo wzmo onym obowi zkom, staraj c si i o to,
by w dalszym ci gu Jasna Góra zachowa a status duchowo-patriotycznego o rodka
my li o wyzwoleniu narodowym.
Polacy od wieków wyra ali swoje przywi zanie do Matki Boskiej Królowej
Polski, uosobionej w cz stochowskim wizerunku, pielgrzymuj c na Jasn Gór .
Najstarszy zapis, wymieniaj cy Cz stochow na pierwszym miejscu w ród polskich
sanktuariów pielgrzymkowych, pochodzi z 1454 r.30.
Na Jasn Gór wiele razy pielgrzymowali królowie i hetmani, hierarchowie
Ko cio a, wybitni ludzie nauki i sztuki, ale tak e zwykli, pro ci ludzie, pozostawiaj c
Matce Bo ej wota, fundacje i ofiary. W ród darów by y kosztowno ci: z ote i srebrne
korony dla obrazu, srebrne lampy, naszyjniki i pier cienie, wspania e królewskie
lubne czy koronacyjne stroje, z których powstawa y równie wspania e szaty
liturgiczne, paramenty liturgiczne, militaria, obrazy i rze by, ryngrafy, medaliki, itp.
Ten zwyczaj ofiarowania wotów pozosta do dzi . Wota zgromadzone w skarbcu
jasnogórskim daj mo liwo retrospekcji historycznej, prowadz cej do wniosku, e
z up ywem czasu coraz wi ksz rol odgrywaj przedmioty – pami tki narodowe, jak
np. ryngraf z czasów wyprawy wiede skiej, kajdany zes ca na Sybir, ró aniec z
chleba, zrobiony przez wi nia obozu koncentracyjnego, przedmioty, wykonane
przez internowanych cz onków „Solidarno ci”, sztandary, transparenty, czy obrazy.
Wota cz onków ruchu robotniczego z 1980 r. zosta y ostatnio zebrane i udost pnione
na wystawie z okazji 25.lecia „Solidarno ci”31.
28
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J. M. Zinówko, Paulini w powstaniu styczniowym, „Jasna Góra” 1:1993, s. 5–7.
E. Rakoczy, Jasnogórska Hetmanka, Warszawa 1998, s. 31.
Miracula venerabilis Patris Prandothe, episcopi Cracoviensis, wyd. W. K trzy ski, w. MPH, t.
4, Lwów 1884, s. 449.
Wystawa „Narodowy zryw «Solidarno ci» w wotach pielgrzymów jasnogórskich” zosta a
otwarta w bastionie w. Rocha 18 wrze nia 2005 r.
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ród historycznych darów na uwag zas uguje hebanowy o tarz z rze
srebrn dla Obrazu Matki Boskiej Cz stochowskiej, który stanowi fundacj
kanclerza Jerzego Ossoli skiego z 1650 r. Drug cz
kaplicy Matki Boskiej
ufundowali bracia Maciej i Stanis aw ubie scy w latach 1641–1644, srebrn ram
dla obrazu – rodzina Dzia skich z XVII w., g ówn bram wej ciow do klasztoru
– rodzina Lubomirskich w XVIII w. Wotami s bu awy hetma skie Marcina
Kalinowskiego, Stanis awa Rewery Potockiego i Józefa Potockiego. Na pami tk
zwyci skiego odparcia Szwedów przeor Kordecki zamówi u warszawskiego
otnika ogromn monstrancj .
Nie sposób nie wspomnie
najcenniejszych wspó czesnych wotów
przekazanych przez b ogos awionego Jana Paw a II.
Dnia 16 pa dziernika 1978 r. na tronie Piotrowym zasiad kard. Karol Wojty a.
By to i jest powód do dumy i rado ci dla ka dego Polaka. Jan Pawe II sta si
wówczas „dobrem narodowym”.
13 maja 1981 r., kiedy zdradziecka kula zamachowca ugodzi a papie a, p aka
ca y naród, zjednoczony w bólu i modlitwie. Pami tk tego wydarzenia jest
przestrzelony i zakrwawiony pas sutanny, znajduj cy si w blisko ci obrazu Tej,
która od pocz tku pontyfikatu obecna by a w Jego papieskiej dewizie: „Totus Tuus”.
Matce Bo ej ofiarowa On najwi ksze i najbardziej zaszczytne odznaczenie
papieskie, maj ce wielowiekowy rodowód – Z ot Ró .
Wotami Ojca wi tego s równie : paramenty, naczynia liturgiczne i odznaki
liturgiczne, rze by, obrazy, medale, ró ce, wiece, a tak e ofiarowane po zamachu
urowe serce.
Wa ne miejsce w ród wotów zajmuj z ote i srebrne korony dla Matki Bo ej.
Korona jest w heraldyce symbolem suwerenno ci. Patron, w tym przypadku Matka
Boska Cz stochowska, ma za zadanie sprawowanie pieczy nad powierzonym sobie
terytorium, dbanie o jego integralno i suwerenno . Te elementy odnajdujemy w
dziejach kultu Maryi Jasnogórskiej. Obecno najdawniejszych koron potwierdzaj
przedstawienia drzeworytnicze, zamieszczone w XVI – wiecznych drukach32. W
1635 r. z ote korony dla obrazu Matki Bo ej ofiarowa W adys aw IV Waza.
Pami tna jest chocia by z ota korona, wykonana przez brata Makarego
Sztyftowskiego, jak i ta, ofiarowana przez definitora prowincjalnego, o. Konstantego
Paw owskiego.
W roku 1717 odby a si , druga po W oszech, koronacja wizerunku
cz stochowskiego koronami papieskimi z daru Aleksandra Sforzy. Uroczysto ci
koronacji obrazu, a rok potem pierwszej rocznicy, zgromadzi y t umy wiernych33 i
sta y si okazj do manifestacji religijno-patriotycznej. Ten sam charakter mia o w
1910 na enie koron papie a Piusa X w miejsce skradzionych poprzednich symboli
królowania Matki Bo ej.
32
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Swoje synowskie oddanie dla Matki Boskiej Cz stochowskiej, która 350 lat
temu obroni a Jasn Gór przed „potopem” szwedzkim, po wiadczy przed samym
odej ciem do Pana nasz rodak, b ogos awiony Jan Pawe II, ofiarowuj c z ote
korony. W li cie do Genera a Zakonu, datowanym na 1 kwietnia 2005 r. przekaza
wszystkim Polakom ostatnie ju wa ne przes anie, zachowuj ce wymiar religijnego,
politycznego i patriotycznego testamentu, pisz c: „Kl kaj c przed obliczem
Jasnogórskiej Królowej, modl si , aby mój naród, przez wiar w Jej niezawodn
pomoc i obron , odnosi zwyci stwo nad wszystkim, co zagra a godno ci ludzkiej i
dobru naszej Ojczyzny. Polecam Jej macierzy skiej opiece Ko ció na ziemi
polskiej, aby przez wiadectwo wi to ci i pokory zawsze umacnia nadziej na
lepszy wiat w sercach wszystkich wierz cych. Prosz o odwag dla
odpowiedzialnych za przysz
Polski, aby wpatrzeni w posta O. Augustyna
potrafili broni ka dego dobra, które s y Rzeczypospolitej”34.
Na enie koron Jana Paw a II oraz nowej sukienki zawierzenia, wykonanej z
bursztynu przez gda skiego z otnika Mariusza Drapikowskiego, nast pi o 26 sierpnia
br. w wi to Matki Boskiej Cz stochowskiej. Sukienka nosi nazw : „Totus Tuus”.
Wdzi czno dla Ojca wi tego Jana Paw a II za królewskie insygnia, zespala a si
ze zami z powodu Jego niedawnej mierci i zmieni a si w wielk narodow
modlitw .
Jak ju wcze niej stwierdzono, Jasna Góra z cudownym obrazem Matki Bo ej
potwierdzi a swe wiekowe znaczenie duchowej stolicy narodu.
Po odzyskaniu niepodleg ci przez Polsk w 1918 r. dokona o si zjednoczenie
rz du, nast powa a konsolidacja spo ecze stwa. Na Jasnej Górze za opota bia oczerwony sztandar, do twierdzy wkroczy oddzia polskiego wojska. Ppor. Artur
Wi niewski przej od w adz okupacyjnych komendatur , paulini do pustego skarbca
narodowego przekazali srebrne naczynia, monety i z ote medale. Odby y si
dzi kczynne nabo stwa, organizowano wiece patriotyczne w dni wi teczne i z
okazji przybycia pielgrzymek do tronu Królowej Polski. Apelowano o w
wst powanie do ochotniczych oddzia ów wojskowych, o sk adanie datków na rzecz
wolnego, lecz jak e biednego pa stwa. To w nie wtedy Jasna Góra wydaje
patriotyczne ulotki roznoszone przez pielgrzymów w ró ne zak tki kraju. Przeor
Jasnej Góry o. Piotr Markiewicz nawo ywa : „Jak przy obronie Jasnej Góry, kto yw
do obrony Ojczyzny! M odzie na sza ce, to jest na front; starsi broni w domach,
miastach i wsiach adu i porz dku, który staraj si zak óci wrogowie wewn trzni.
Ty, naprzód ludu wiejski, co tak kochasz Matk Bosk Cz stochowsk i ukochan
Jasn Gór , e brzmi
jeszcze dzi w uszach naszych masz zach
twego
Tadeusza Ko ciuszki i Bartosza G owackiego, id pierwszy i czynem twoim daj
wiadectwo, e Matk Bosk Cz stochowsk kochasz, e Polsk mi ujesz. Nie
dopu , aby wróg ten straszny przyszed a tutaj, Jasn Gór zburzy , a wi tyni t
ukochan i Obraz Cudowny zbezcze ci i zniszczy . /…/. Ty równie , robotniku i
rzemie lniku polski, za przyk adem twego Kili skiego, oka , jak on twój patriotyzm
34
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prawdziwy i spiesz do szeregów. Je li ci Bóg, wiara i Ojczyzna droga, spiesz; bo i
ciebie Ojczyzna potrzebuje bardzo, bo i ciebie ona wo a. Z ch opem za , z
robotnikiem i rzemie lnikiem niech spiesz wszystkie stany, tak, jak tu kiedy
wszystkie stany broni y Jasnej Góry od Szwedów. Jeden duch niech b dzie
wszystkich; jedna my l, jedno serc: obroni nasz ukochan Ojczyzn , a da Bóg, e
obronimy, a i Matka Naj wi tsza Cz stochowska. Do modlitwy wi c i do czynu
wszyscy!”35.
W obliczu zagro enia ze strony bolszewickiej Rosji obudzi si duch m stwa i
walki w ród
nierzy. Wówczas wa ne sta o si prze ycie przez wierz ce
spo ecze stwo polskie w nowy sposób obecno ci Maryi Królowej w dziejach narodu.
Prymas August kardyna Hlond okre li t rol Jasnej Góry w 1920 r. podczas
bitwy warszawskiej nast puj cymi s owami: „Cz stochowa to opoka, to symbol
mocy, z któr naród wszed w swoje niepodleg e ycie”36.
Co roku na Jasnej Górze pami tano o „Cudzie nad Wis ”, ale 10. rocznic
obchodzono szczególnie uroczy cie. Do sanktuarium przyby legionista gen. broni
Józef Haller, kazanie o tre ciach patriotycznych wyg osi bp Teodor Kubina,
wskazuj c na Matk Bo , jako sprawczyni zwyci stwa w bitwie 1920 r.
Wyrazem wdzi czno ci narodu za „Cud nad Wis ” sta y si dary z one przed
obrazem Matki Bo ej Cz stochowskiej. Dnia 3 maja 1926 r. kobiety polskie
ofiarowa y z ote jab ko i ber o, królewskie insygnia w adzy Maryi, pi dziesi t lat
pó niej order wojenny Virtuti Militari wszystkich klas oraz swoje odznaczenia –
krzy e Virtuti Militari przekazali Jasnogórskiej Hetmance genera owie II
Rzeczypospolitej: Mieczys aw Boruta-Spiechowicz, Roman Abraham i Jan JagminSadowski. Wotum sk adane by o w obecno ci episkopatu Polski na r ce prymasa
Stefana kardyna a Wyszy skiego podczas mszy wi tej pontyfikalnej, któr
sprawowa ówczesny metropolita krakowski kardyna Karol Wojty a.
Czcz c kolejne rocznice „Cudu nad Wis ”, sk adali Polacy inne jeszcze dary,
np. ornat z wyhaftowanym w kolumnie przedstawieniem orderu Virtuti Militari, urn
z ziemi z Ossowa, miejsca, gdzie bohatersk mierci poleg ks. Ignacy Skorupka
oraz z ziemi z jego mogi y na cmentarzu pow zkowskim. I wreszcie w wi to
Wniebowzi cia NMP 15 sierpnia 2000 r. przedstawiciele Kapitu y Orderu
Wojennego Virtuti Militari podczas liturgii mszalnej, sprawowanej przy o tarzu
polowym przed szczytem jasnogórskiego sanktuarium z yli na r ce nuncjusza
apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka jubileuszowy ryngraf z
podzi kowaniem Bogu za odniesione zwyci stwo or a polskiego w 1920 r.37.
Czas okupacji hitlerowskiej w dziejach Jasnej Góry to „olbrzymia karta cichej
walki z okupantem i heroiczna pomoc rodakom w nieszcz ciach” 38. Niemcom
zale o, aby opinia wiatowa dowiedzia a si , e sanktuarium cieszy si swobod
35
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kultu, dlatego te oficjalnie pozwolili na odprawianie nabo stw i zachowanie
pozorów, niczym nie zm conej religijnej dzia alno ci. Kolejni przeorowie w tej
sytuacji zastosowali taktyk wyczekiwania i nieopowiadania si po adnej ze stron. I
cho Niemcy prowadzili kontrol wypowiedzi jasnogórskich kaznodziejów, wielu z
nich uda o si za pomoc figur stylistycznych, w tym peryfraz, metafor, odniesie ,
niedopowiedze czy pyta retorycznych przekaza wiernym nadziej na wyzwolenie
narodowe. Ci, którzy nie l kali si wroga i nie my leli o konsekwencjach, gromkim
osem i w sposób wyra ny wskazywali na Niemców i Rosjan jako wrogów Ko cio a
i Ojczyzny. Z tego powodu zgin spalony w kwietniu 1942 r. w piecu
krematoryjnym w Dachau o. Romuald K aczy ski, pauli ski zakonnik. Nale y tu
przypomnie nazwiska innych odwa nych i bezkompromisowych pauli skich
kaznodziejów: Alfonsa J drzejewskiego, Klemensa Izdebskiego, Stanis awa
Nowaka, Polikarpa Sawickiego, zwi zanego z podziemiem. Ojciec Sawicki,
kronikarz jasnogórski by 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 uroczysto ci 3 maja i zabroniono pielgrzymek. Ten ostatni
zakaz nie by ci le przestrzegany. To w nie o. Sawicki wspó organizowa
pielgrzymki m odzie y na Jasn Gór , ponawia lubowania jasnogórskie studentów
tajnych uczelni, w ród których by m ody Karol Wojty a39.
Dnia 2 lutego 1940 r. do klasztoru przyby gubernator generalny Frank.
Ponownie wraz z rodzin nawiedzi sanktuarium. Znamienne s jego s owa
dotycz ce kultu maryjnego: „Ko ció jest dla umys ów polskich centralnym punktem
zbrojnym, który promieniuje stale w milczeniu i spe nia przez to funkcj jakby
wiecznego wiat a. Gdy wszystkie wiat a dla Polski zagas y, to wtedy zawsze
jeszcze by a wi ta z Cz stochowy i Ko ció . Nie nale y nigdy o tym zapomina ”40.
W czasie okupacji du rol odgrywa y bractwa i stowarzyszenia religijne,
spo ród których Sodalicja Maria ska, skupiaj ca miejscow inteligencj , odznacza a
si g bokim patriotyzmem i wysokim poziomem kultury chrze cija skiej. Pod
opiek o. Sawickiego sodalisi organizowali zebrania, pogadanki, odwiedzali chorych
w szpitalach i domach. Ze wzgl dów bezpiecze stwa do Sodalicji w czasie wojny
nie przyjmowano m czyzn, dzia alno
konspiracyjn prowadzi y wy cznie
kobiety. Dzia te na Jasnej Górze przeniesiony tu po agresji niemieckiej ze Ska ki
Instytut Filozoficzno-Teologiczny. I chocia Niemcy w czasie drugiej wojny
wiatowej n kali klasztor ró nego rodzaju gro bami, daniami i stosowali represje
wielce dotkliwe dla zakonników, sanktuarium nie zosta o zniszczone, przetrwa o
czas narodowej udr ki.
Po wojnie, w okresie stalinowskim, Jasna Góra, jak i ca y Ko ció by a
przedmiotem represji politycznych. W 1949 r. prymasem zosta Stefan kard.
Wyszy ski, który okaza si bardzo dobrym strategiem w zetkni ciu z totalitarn
39
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adz . Doskona ym posuni ciem by o przeniesienie duchowej stolicy Polski z
Warszawy do Cz stochowy i tym samym oddanie Ojczyzny i narodu we w adanie
Jasnogórskiej Hetmance, zgodnie z przekonaniem: „Zwyci stwo, je li przyjdzie,
przyjdzie przez Maryj ”. S owa poprzednika, prymasa Augusta Hlonda sta y si
przes aniem dla prymasa Wyszy skiego.
Ks. Adam Boniecki, wspomina: „To, e wi zanie sprawy Ko cio a ze spraw
narodu by o wiadom strategi Prymasa, us ysza em z jego w asnych ust. W jednej
z rozmów t umaczy mi, dlaczego tak wa na jest Jasna Góra. Powiedzia wówczas
«Trzeba ten naród skupi wokó symbolu, zarazem religijnego i narodowego, bo
inaczej zniszcz go: nacjonalizm sowiecki i nacjonalizm niemiecki»” 41.
Prymas przyj taktyk walki postaw duchowych i moralnych, wynikaj
z
filozofii Krzy a. By a ona co prawda okupiona ofiar i cierpieniem, o czym
wiadczy o ponad trzyletnie przymusowe odosobnienie Prymasa, ale przynios a
ostateczne zwyci stwo wiary i ufno ci w Maryj .
Dnia 26 sierpnia 1956 r. luby Narodu Polskiego, zredagowane przez prymasa
Wyszy skiego w Koma czy, z one zosta y w czasie uroczysto ci przed
Jasnogórskim Szczytem. Uroczysto zgromadzi a oko o miliona osób, jednocz c
Polaków we wspólnej modlitwie o uwolnienie Prymasa, jak i wierno ci dla Królowej
Polski, deklarowanej w s owach: „Przyrzekamy uczyni wszystko, co le y w naszej
mocy, aby Polska by a rzeczywistym królestwem Twoim i Twego Syna, poddanym
ca kowicie pod Twoje panowanie, w yciu naszym osobistym, rodzinnym,
narodowym i spo ecznym”.
Przed uroczysto ciami Tysi clecia Chrztu Polski prymas kard. Wyszy ski
powzi my l o Wielkiej Nowennie, opracowa jej program i przedstawi projekt
peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Cz stochowskiej po kraju, rozumianej jako
bezpo rednie wej cie Maryi w ycie spo ecze stwa.
Pielgrzymowanie kopii cudownego obrazu rozpocz o si 29 sierpnia 1957 r. od
archikatedry warszawskiej. Obraz nawiedzi parafie dziesi ciu diecezji i mia
powróci na Jasn Gór na czas uroczysto ci milenijnych. Przedtem jednak obraz
mia by we wszystkich stolicach biskupich Polski oraz miejscach o historycznym
znaczeniu dla Ko cio a i narodu. W pielgrzymowaniu obrazu przeszkadza y w adze
komunistyczne, uniemo liwiaj ce dotarcie ikony do miejsc, w których czekali
wierni. Obraz dwukrotnie „aresztowano”. Odt d od parafii do parafii przenoszono z
czci puste ramy. Dopiero w 1972 r. ksi a z Radomia wywie li potajemnie z Jasnej
Góry peregrynuj cy obraz, który z milenijnej w drówki wróci do klasztoru w 1980
r. Po og oszeniu stanu wojennego obraz ponownie wyruszy w drog .
Ojciec wi ty Jan Pawe II wskazywa na duchowe znaczenie peregrynacji
obrazu w li cie skierowanym do biskupa cz stochowskiego Stanis awa Bare y:
„Cieszy nas ten Bo e plon d ugoletniej peregrynacji Matki Bo ej w naszych
diecezjach i parafiach. Plon obfity w trwa e owoce, bo zrodzone z g bokiej
przemiany wn trza, pod dzia aniem aski; w woli ochrony i rozwoju dobra, które
41
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staje si b ogos awie stwem i si ycia dla ka dego, kto dobro to uznaje za warto
nadrz dn ”. Prymas Polski, kard. Józef Glemp wskazywa , e „obraz dokona
wielkiego dzie a przemiany serc, olbrzymich nawróce i o ywienia ycia
religijnego. 42
Z kolei 3 maja 1966 r. podczas uroczysto ci tysi clecia chrztu Polski ca y
Episkopat z
„Akt oddania Polski w macierzy sk niewol Maryi, Matki
Ko cio a, za wolno Ko cio a Chrystusowego”. Na uroczysto ci milenijne chcia
przyby papie Pawe VI, chc c uhonorowa jasnogórskie sanktuarium Z ot Ró
papiesk . Jednak komunistyczny rz d nie wyda zgody na wizyt papie a.
Ponad tysi cletnia wiara narodu polskiego we wstawiennictwo Maryi przed Jej
Synem, po wiadczona w pie ni „:Bogarodzica”, skutkuje wzrastaj
ustawicznie
liczb pielgrzymów. Najwi cej pielgrzymów gromadzi y zawsze odpusty maryjne:
15 sierpnia, 8 wrze nia, 3 maja i 26 sierpnia.
Historia zorganizowanego pielgrzymowania pieszego datuje si od pocz tków
XVII w., kiedy to z Kalisza, ywca, Gliwic i Krakowa spieszy y na Jasn Gór
rzesze p tników. Najwi ksza z nich to pielgrzymka warszawska, przybywaj ca do
Cz stochowy od 1711 r.
Cho czas rozbiorów, okres wojen napoleo skich, zakazy pa stw zaborczych,
pierwsza i druga wojna wiatowa zmniejszy y ruch pielgrzymkowy, Jasna Góra „w
podzielonym i podbitym kraju sta a si osobliw oaz wolno ci ducha
narodowego” 43.
Wiek XX to okres pielgrzymek stanowych i zawodowych, czuwa i rekolekcji,
ró nych zjazdów, sympozjów organizowanych na Jasnej Górze. Liczba
przybywaj cych rocznie do sanktuarium jasnogórskiego pielgrzymów w ostatnich
latach waha si w granicach 4 – 5 milionów44.
Pierwsz pielgrzymk
wiata pracy zorganizowa w 1982 r. ks. Jerzy
Popie uszko. Dnia 2 lutego 1990 r. zainaugurowano oficjaln pielgrzymk
parlamentarzystów. We wrze niu tego samego roku po 50 latach przerwy
reaktywowano pielgrzymk Wojska Polskiego. Swoj pielgrzymk organizuj
Rodziny Katy skie, by wspomnie w ród wielu te, które nie by yby mo liwe w
okresie rz dów totalitarnych.
Na Jasn Gór , pocz wszy od maja 1946 r. spieszyli
nierze 2 Korpusu
Polskich Si Zbrojnych, uczestnicz cy w Bitwie pod Monte Cassino. W roku 300.
rocznicy mierci przeora Augustyna Kordeckiego, w wi to Wniebowzi cia NMP
(15 sierpnia 1973 r.) na Jasn Gór przybyli kombatanci, aby odda cze
bohaterskiemu obro cy z czasów „potopu” szwedzkiego. Na wa ach, przed
pomnikiem o. Kordeckiego, zaci gn li honorow wart .
1 wrze nia 1974 r. przypada a 35. rocznica wybuchu II wojny wiatowej.
Pielgrzymce przewodniczy gen. Mieczys aw Boruta-Spiechowicz. Po raz pierwszy
42
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Gór ,

od wojny wyst pi w mundurze. Orkiestra powita a go marszem generalskim, ze
szczytu rozleg si sygna wojskowy, a nast pnie mia miejsce apel poleg ych.
Decyzj genera ów II Rzeczypospolitej dane mi by o otrzyma akt nominacji na
kapelana wszystkich kombatanckich formacji 45. Prymas Wyszy ski popiera
powy sze dzia ania, gdy dostrzega w nich aspekt wychowawczy. Wiedzia , e s
one istotnym elementem walki o zachowanie to samo ci narodowej.
Historia Rzeczypospolitej i tych, którzy dobrze zas yli si Ojczy nie na
wszystkich frontach przedstawiona zosta a w tzw. p aszczu hetma skim
Jasnogórskiej Bogarodzicy46. Z enie wojennych orderów, krzy y i odznak w
liczbie 272 by o nie tylko wyrazem mi ci Ojczyzny, ale i
nierskiego
po wi cenia.
Charakterystycznym rysem jasnogórskich spotka
z Matk
Bosk
Cz stochowsk by y akty zawierzenia Maryi, sk adane przez poszczególne grupy i
ce zobowi zaniem do kszta towania ycia w duchu spo ecznej nauki Ko cio a.
Obecno Matki Bo ej w Jej cz stochowskim wizerunku, szczególny klimat
modlitewny jasnogórskiego sanktuarium dzia
zawsze na zgromadzonych tu
wiernych. W po owie XIX w. odnotowano: „Powa ne brzmienie organów, piew
kap anów, p acz i modlitwa mnogiego t umu tu si garn cego, wreszcie powaga
miejsca, historyczne wspomnienia z nim si wi ce, okaza
katolickich
47
obrz dów, nie sposób, aby na twój umys nie wywar y wp ywu” .
Do Sanktuarium Jasnogórskiego kilka razy pielgrzymowa b ogos awiony Jan
Pawe II. Ka de Jego przybycie do Ojczyzny i Tronu Królowej Polski by o
oczekiwane przez Polaków i wi za o si z prze yciami religijno- patriotycznymi.
Wszystkie spotkania Polaków z Papie em by y wa ne – jednak spo ród nich
najwa niejsze jest to z 1979 r. Konsekwencj wypowiedzianych wówczas s ów:
Niech zst pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” by o powstanie ruchu
solidarno ciowego i obalenie komunizmu. Wcze niej, w 1971 r.
Pocz wszy od zwyci skiego Grunwaldu, znaczonego hymnem
„Bogarodzica” i Maryjnym ryngrafem na rycerskim sercu, ten jak e wymowny
znak wiary i szczególnej czci ku „Bogiem s awionej” Maryi towarzyszy
narodowi po ród „blizn narodowych losów, wydarze i prze ”.
W ikonie Jasnogórskiej Bogarodzicy, tak jak i w Maryjnym wizerunku z
polskiego ryngrafu – „w tarczy, która wzi a na siebie ciosy” odzwierciedla si –
w my l s ów ksi dza Janusza Pasierba – „ziemia kaleczona przez wojny,
poznaczona przez czas” – uwydatnia si „zarys ojczyzny”.
Wierno Bogarodzicy i zawierzenie cz owieka oddanego Jej macierzy skiej
pieczy na ca ej przestrzeni narodowych dziejów, zapisane w przestrzeni ryngrafu, w
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Kapelan genera ów – wywiad z o. Eustachym Rakoczym, OSPPE – przeprowadzi Marek A.
Koprowski, „Jasna Góra” 1993, nr 9, s. 17–21.
E. Rakoczy, Jasnogórska Hetmanka, Warszawa 1998; Ten e, Prymas tysi clecia z
nierzami
Niepodleg ci w narodowe rocznice na Jasnej Górze, „Jasna Góra” 2001, nr 5, s. 23–24.
A. Kosi ski, Miasta, wsie i zamki polskie. Powie ci i obrazki, t. 3, Wilno 1851, s. 157.
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warstwie s ownej odnajduje swoist point w apelowym przekazie cz owieczego
„jestem – pami tam – czuwam”.
Ten szczególny Maryjno-ludzki dialog, ubogacony zapleczem wielowiekowego
do wiadczenia trwa nieprzerwanie od pocz tku dziejów do wspó czesnego nam
dzisiaj. Ka dego dnia, w godzinie Apelu, w sanktuarium narodu – cz owiecze
„jestem – pami tam – czuwam” utwierdza si i nobilituje w tym najkrótszym
Maryjnym Hymnie.
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Eustachy Rakoczy
Rola Jasnej Góry w budzeniu uczu patriotycznych Polaków.
The role of the Jasna Góra Monastery in the wakening of patriotic feelings of
Poles
owa kluczowe: Jasna Góra, religia, Ko ció katolicki, patriotyzm
Key words: Jasna Góra Monastery, religion, Catholic Church, patriotism
Streszczenie:
Autor przedstawia dzieje klasztoru jasnogórskiego, ukazuj c jego rol w budowaniu i
podtrzymywaniu uczu patriotycznych Polaków. Wskazuje na zwi zki mi dzy
patriotyzmem a religi , których przyk adem s wota ofiarowane klasztorowi.
Summary:
The author presents the history of the monastery of Jasna Góra, revealing its role in
the building and sustaining the patriotic feelings of the Poles. He indicates the
relationship between patriotism and religion, an example of which are votive
offerings donated to the monastery.
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Ryszard muda
BIOGRAFISTYKA KO CIELNA
W WIETLE POLSKICH S OWNIKÓW I INNYCH PUBLIKACJI
(1945 – 2013)
Informacje ogólne
Znaczny wk ad duchowie stwa - ró nych wyzna - na przestrzeni dziejów,
w wszechstronny rozwój naszej cywilizacji, jest powszechnie znany. Warto wi c
zapozna si z biografistyk , która u atwia refleksj naukow nad dziejami Ko cio a
i zrozumienie rzeczywisto ci.
Biografistyka - opisuje ycie cz owieka (z greckiego: bios- ycie i grapho –
pisz ). Stanowi histori zapisan w yciorysach. Nale y do wa nej cz ci
pi miennictwa1. Posiada zwi kszaj
si ilo zwolenników i czytelników. W
gronie badaczy biografistyki wyst puj znane nazwiska. Jest uprawiana w o rodkach
naukowych i przez poszczególne osoby. Istniej instytuty, katedry i zak ady
biografistyki2. Powo ano równie fundacj . Na seminariach magisterskich
i doktoranckich, opracowuje si tematy prac dyplomowych z biografistyki.
Obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Biografistyka dzieli si na ró ne rodzaje, m.
1

2

Jan K o p i e c : o badaniach biografistycznych nad duchowie stwem
skim w epoce
nowo ytnej. W: Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materia y z ogólnopolskiej
konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w
dniach 23-25 wrze nia 1997 roku / pod red. Leszka Kuberskiego. Opole 1998 s. 193-196;
Mieczys aw P a t e r : Duchowni w dziejach Ko cio a i wiernych na
sku (refleksje nad
ownikiem biograficznym katolickiego duchowie stwa
skiego XIX i XX wieku). W:
Tam e s. 211-217; W adys aw Z a j e w s k i : Biografistyka jako gatunek twórczo ci
historiograficznej. Czasy Nowo ytne 2000 T. 8 s. 7-18; Gra yna Karolewicz: Potrzeba bada
nad biografistyk pedagogiczn . Lublin 2002 ; Janina J e z i o r s k a : Metoda biograficzna w
nauczaniu etyki. Stud. Philos. Christ. 2004 R. 40 nr 1 s. 193-211; Marek F i a k o w s k i :
Znaczenie biogramów w „Leksykonie teologii pastoralnej”. Rocz. Teol. 2008 T. 55 s. 47-51;
Anna G r u c a : Metoda biograficzna w badaniach nad histori ksi ki na przyk adzie okresu
zaborów. W: Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych: praca zbiorowa / pod
red. Dariusza Ku miny. Warszawa 2007 s. 85-97
Instytut Biografistyki Polonijnej w Pary u - dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew A. Judycki, red.
nacz. Agata mudzi ska-Judycka; Fundacja Rozwoju Biografistyki Polonijnej (01-114
Warszawa, ul. Okocimska 1); Uniwersytet Opolski. Instytut Historii. Katedra Biografistyki,
kierownicy: prof. dr hab. Stanis aw S awomir Nicieja (1994-1996, 2003- ), prof. dr hab.
Marian Marek Drozdowski (1996-2003), który zorganizowa równie Sekcj Biografistyki przy
Polskim Towarzystwie Historycznym; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II. Katedra
Biografistyki Pedagogicznej, któr kierowali prof. dr hab. Gra yna Karolewicz (2000-2004),
nast pnie jako kurator ks. prof. dr hab. Edward Walewander (2004-2006), po czym by a
zawieszona, ale zosta a reaktywowana, obecnie kierownikiem jest prof. dr hab. Ryszard
Skrzyniarz (2010- )

in. bibliotekarsk , farmaceutyczn , filmow , historyczn , ko cieln , ksi goznawcz ,
lekarsk , literack , medyczn , pedagogiczn , policyjn , polonijn , wojskow i inne.
Og aszane s drukiem i udost pniane online biografie zbiorowe, - s owniki
biograficzne, dotycz ce osób o podobnej dzia alno ci oraz opracowania po wi cone
poszczególnym osobom. Organizowane s krajowe, ogólnopolskie, zagraniczne i
mi dzynarodowe sympozja, konferencje i zjazdy naukowe, w których programach
wymieniane s referaty i prezentacje po wi cone wybranym osobisto ci 3.
W Polsce biografistyka posiada du e osi gni cia oraz ch tnych autorów do jej
opracowywania. Mo na si o tym przekona przegl daj c zarejestrowane przez
bibliografów liczne pozycje w spisach publikacji oraz w elektronicznych bazach
danych i katalogach bibliotek naukowych i innych ksi nic.
Pi miennictwo
po wi cone
biografistyce
ko cielnej,
obejmuj cej
duchowie stwo, jest równie imponuj ce. Opracowano tak e wiele rozpraw
doktorskich i habilitacyjnych oraz prac licencjackich i magisterskich z tego zakresu.
Materia y biograficzne dotycz : zespo ów osobowych (bibliografów, biblistów,
dogmatyków, filozofów, historyków, kanonistów, pisarzy, poetów, teologów),
uczelni akademickich: UJ, KUL, ATK/UKSW, PAT/UPJPII, WSF-P / Akademii
Ignatianum, wydzia ów teologicznych uniwersytetów pa stwowych (UAM, UMK,
UO, U , USz, UWM), katedr teologii katolickiej i prawos awnej (UwB), Papieskich
Wydzia ów Teologicznych w Warszawie i we Wroc awiu, seminariów duchownych
(diecezjalnych i zakonnych), instytutów ycia konsekrowanego, poszczególnych
osób: wi tych, b ogos awionych i s ug Bo ych, hierarchów ko cielnych: papie y,
kardyna ów, nuncjuszy apostolskich, prymasów, arcy(biskupów), pra atów,
kanoników, ksi y (proboszczów i wikarych), zakonników, sióstr zakonnych oraz
osób wieckich zwi zanych w ró norodny sposób z instytucjami ko cielnymi, lub
podejmuj cych t problematyk badawcz .
Tematy po wi cone biografistyce opracowywane s przy podejmowaniu
zaplanowanych prac badawczych przez o rodki naukowe i poszczególnych badaczy,
m.in. przy ró norodnych okazjach zwi zanych np.: z rozpocz ciem i zako czeniem
procesów kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych, rocznic instytucji ko cielnych
(powstania wspólnot zakonnych, erekcji diecezji, utworzenia uczelni akademickich i
seminariów duchownych), ingresów dostojników ko cielnych, abdykacji papie a,
nominacji uczonych do pe nienia funkcji kierowniczych i na stanowiska profesorów,
doktoratów honoris causa, jubileuszy (urodzin, wi ce kap skich i zakonnych,
pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej) i zgonu.
Powstaj wówczas artyku y og aszane drukiem na amach czasopism i rozdzia y
w pracach zbiorowych, has a w encyklopediach i s ownikach biograficznych oraz

3

Badacze biografistyki spotkali si ostatnio na I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji
Naukowej: „Wspó czesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”. Lublin-KUL, 19-20 IV 2013
r. (http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,art_853.html, http://www.kul.pl/
konferencje, art_40435.html, natomiast nast pna VIII Konferencja Biograficzna Biografia
i badanie biografii zatytu owana: „Biografie edukacyjne w kontek cie ca yciowego uczenia
si ”, odb dzie si w odzi-U , 7-8 II 2014 r.
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druki zwarte: broszury i ksi ki, w tym monografie, materia y konferencyjne oraz
zbiory specjalne (dysertacje i inne prace dyplomowe).
Du o miejsca biografistyce po wi caj uczelnie akademickie, seminaria
duchowe i inne instytucje. O proboszczach i wikarych najwi cej materia ów znajduje
si na amach czasopism urz dowych poszczególnych archi(diecezji), a o
zakonnikach m. in. w pismach wewn trznych wspólnot monastycznych. Periodyki
diecezjalne zamieszczaj informacje biograficzne w dzia ach: Kap ani zmarli
(Przemy l, Tarnów), Liber mortorum (Warszawa), Nekrologi (Cz stochowa, Opole,
Pozna , Sandomierz, Siedlce). Wspomnienia po miertne (Gniezno, W oc awek,
Wroc aw), Z obnej karty (Bia ystok), Zmarli ksi a ( om a), yciorysy zmar ych
ksi y (P ock) i inne.
ród ogromnej ilo ci
materia ów biograficznych po wi conych
poszczególnym osobom, przedmiotem licznych publikacji oraz prac dyplomowych
byli m. in. zakonodawcy, cz onkowie m skich i
skich wspólnot zakonnych,
papie e w tym w szczególno ci nasz wybitny Rodak, w. Jan Pawe II, kardyna owie,
prymasi polscy, biskupi i arcybiskupi, kap ani ró nych diecezji w tym infu aci,
pra aci, kanonicy i proboszczowie, profesorowie uczelni akademickich i seminariów
duchownych, alumni, dzia acze spo eczni, charytatywni i patriotyczni z wielu
regionów naszego kraju oraz pracuj cy na emigracji. Osoby wykonuj ce ró ne
zawody wielu specjalno ci pe ni cy zaszczytne funkcje i zajmuj cy ró norodne
stanowiska.
W drugiej po owie XX wieku i pierwszym dziesi cioleciu trzeciego tysi clecia
wida znaczny rozwój bada biograficznych. Cz
tych osi gni zarejestrowano w
niniejszym opracowaniu, które powinno by zach do podejmowania dalszych prac
w tym zakresie.
Spotyka si bardziej, lub mniej solidnie opracowane ród owo materia y
biograficzne. Znane nazwisko autora i redaktora jest gwarancj jako ci dzie a. Cenne
opracowania osób z dorobkiem naukowym, maj cych wysok pozycj w ród
uczonych, ale równie m odzi potrafi opracowa warto ciowe publikacje.
Has a w s ownikach dotycz osób ró nych zawodów m. in. architektów,
artystów, bibliotekarzy, filozofów, historyków, lekarzy, literatów, matematyków,
muzyków, nauczycieli, piel gniarek, pisarzy, poetów, polityków, prawników.
Dla u ytkowników informacji naukowej najbardziej przydatne s s owniki
biograficzne (hagiograficzne) z obszernym yciorysem i kompletnym spisem
publikacji oraz bibliografi przedmiotow . Krótkie has a biograficzne pe ni
tylko funkcj sygnaln . Spotyka si równie „hymny pochwalne”, mi e dla ucha,
ale bez wi kszej warto ci merytorycznej.
Kwerenda materia ów

ród em informacji naukowej o interesuj cych nas osobach s m. in.
wydawnictwa informacyjne, gromadzone w bibliotekach naukowych oraz bazy
danych udost pniane w Internecie. Nale
do nich: encyklopedie (ogólne,
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specjalistyczne); informatory (rzeczowe, biograficzne, sk ady osobowe uczelni
akademickich i seminariów duchownych, schematyzmy archi(diecezji) i
wspólnot ycia konsekrowanego); leksykony, s owniki biograficzne (ogólne,
specjalistyczne, regionalne, lokalne); przewodniki; bibliografie (bibliografie
bibliografii, ogólne, mi dzynarodowe, narodowe, osobowe: (zespo ów
osobowych, poszczególnych osób), czasopism (tytu ów, zawarto ci), regionalne,
lokalne; katalogi, które cz ciowo zaprezentowano w Warsztacie
bibliograficznym.
Pragn c pozna produkcj wydawnicz materia ów biograficznych nale y je
przejrze . Nast pnie zobaczy z autopsji artyku y z czasopism i prac zbiorowych,
sygnalizowane wydawnictwa ci e (tytu y czasopism i serii wydawniczych) i
wydawnictwa zwarte (ksi ki, broszury, prace zbiorowe, materia y konferencyjne)
oraz zbiory specjalne (rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz prace licencjackie i
magisterskie).
Autorzy: hase biograficznych w encyklopediach i s ownikach, artyku ów,
monografii, dysertacji, prac licencjackich i magisterskich oraz innych opracowa
po wi conych konkretnym osobom, powinni wykorzystywa istniej ce ród a
kopi mienne, drukowane i opracowania. Dla ka dej dyscypliny naukowej
przydatne s krytyczne opracowania oparte na archiwaliach. Dlatego niezb dne s
kwerendy w archiwach, bibliotekach, muzeach oraz innych instytucjach
posiadaj cych (akta osobowe, ankiety personalne, yciorysy, listy, wspomnienia,
autobiografie, korespondencje, pami tniki, sprawozdania, nekrologi, dokumenty
urz dowe: legitymacje, dyplomy, wiadectwa oraz pisma sporz dzane przy okazji
awansu, nominacji), wycinki prasowe, materia y bibliograficzne i ikonograficzne.
Uprawiaj c biografistyk nale y równie wykorzysta inne mo liwo ci, np.:
relacje ustne ró nych osób, konsultacje z fachowcami itd. M odsi badacze zapewne
rozpoczn poszukiwania od Internetu. Przy okazji warto pami ta , aby w ciwie
wybra s owa kluczowe do charakterystyki wyszukiwawczej w katalogach
elektronicznych Biblioteki Narodowej (http://alpha.bn.org.pl/), bibliotek uczelni
akademickich
np.
(http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/index.php?option=com
_content&task=view&id=10&Itemid=11), w tym bibliotek ko cielnych, bazy online
Federacji FIDES (http://www.fides.org.pl/index.php?option=com_content&view
=article&id=45&Itemid=42)
seminariów duchownych, archidiecezji („Opoka”
dane teleadresowe), zakonów i zgromadze zakonnych (http://www.zakon.
katolik.pl/) oraz innych instytucji. Nale y wykorzysta istniej ce bazy danych4.
owniki biograficzne, jako prace zbiorowe, s przygotowywane do druku pod
kierunkiem redaktorów. Has a opracowuje si wed ug okre lonego schematu. O
wytycznych informuj instrukcje redaktorów i zespo ów wspó pracowników, które
nale y „bezwzgl dnie” przestrzega , poniewa wymagana jest jednolito . Te cenne
4

Baza biogramów Biblioteki Jagiello skiej (http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy) wymaga
znacznych uzupe nie , poniewa wyst puj w niej luki w stosunku do istniej cego
pi miennictwa. Znakomita ksi nica posiada egzemplarz obowi zkowy, wi c dla pracowników
Oddzia u Informacji Naukowej i Katalogów BJ nie powinno stanowi to utrudnienia.
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dzie a, trudne do realizacji s bardzo potrzebne u ytkownikom informacji naukowej.
Has a biograficzne sprawiaj wielu autorom du e trudno ci. Nie ka dy nadaje si do
tego typu pracy. Warto o tym pami ta , aby nie m czy siebie i innych, proponuj c
niektórym osobom opracowanie hase biograficznych.
Zarejestrowane s owniki biograficzne, w tym hagiograficzne po wi cone s
bezpo rednio biografistyce ko cielnej5. Nale y jednak pami ta , e opracowano
tak e liczne s owniki biograficzne obejmuj ce wiele regionów i miejscowo ci, które
zawieraj has a dotycz ce osób, zwi zanych z problematyk ko cieln , zarówno
duchownych ró nych wyzna , jak i osób wieckich, pracuj cych w instytucjach
ko cielnych (archiwach, bibliotekach, muzeach, uczelniach i innych o rodkach
naukowych) oraz podejmuj cych problematyk badawcz z zakresu nauk
ko cielnych w Polsce, Europie i na wiecie.
Bior c pod uwag nazwy geograficzne warto zapozna si ze s ownikami
biograficznymi, które dotycz m. in. Bia egostoku, Bydgoszczy, Bytomia, Chojnic,
Cieszyna, Cz stochowy, Gda ska, Gorlic, Inowroc awia, Jarocina, Jas a, Kalisza,
Kielc, Krosna, Leszna, Limanowej, Lublina, Lwowa, owicza, Ma opolski, P ocka,
Podhala, Pomorza, Przemy la, Szczecina,
ska, Tarnobrzega, Tomaszowa
Mazowieckiego, Torunia, Warmii, Wielkopolski, Wilna, W oc awka, ywiecczyzny
i wielu innych miejscowo ci i regionów.
ród redaktorów s owników biograficznych (hagiograficznych) byli
nauczyciele akademiccy, kierownicy katedr uniwersyteckich, profesorowie, docenci i
doktorzy, m. in. prof. dr hab. Joachim Roman Bar OFM Conv, , prof. dr hab. Ryszard
Bender, bp prof. dr hab. Bohdan Bejze, prof. dr hab. Roman Darowski SJ, dr Jerzy
Marian Dyrda, doc. dr hab. Romuald Gustaw OFM, prof. dr hab. Ludwik Grzebie
SJ, prof. dr hab. Zbigniew Judycki, ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, mgr Walerian
Moroz CSMA, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, prof. dr hab. Roland Prejs OFM Cap.,
dr Alfred Puzio, prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, dr Irena Treichel, prof. dr hab.
Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM. Liczne s owniki biograficzne opracowali
indywidualni autorzy, o czym informuj zarejestrowane opisy bibliograficzne m. in.:
ks. prof. dr hab. Marian Borzyszkowski, mgr Jaros aw Charkiewicz, dr Jan Ludwik
Gadacz OFM Cap., ks. dr Wiktor Jacewicz, prof. dr hab. Marceli Kosman, ks. prof.
dr hab. Piotr Nitecki, ks. prof. dr hab. Józef Pater, prof. dr hab. Krzysztof Rafa
Prokop, ks. prof. dr hab. Boles aw Przybyszewski, ks. dr Andrzej Seweryn, ks. prof.
dr hab. Józef Swastek, dr Jan Szturc, ks. dr Tadeusz Zaleski, ks. dr hab. Waldemar
Witold urek i inni.
Dla biografistów problematyki teologicznej pomocne b
wydawnictwa
informacyjne, które odsy aj zainteresowanych u ytkowników informacji naukowej,
poprzez zarejestrowane publikacje do innych ogólnych i specjalistycznych wydawnictw
informacyjnych, zawieraj cych liczne opisy bibliograficzne tego typu.

5

Magdalena R z a d k o w o l s k a : Polskie s owniki biograficzne - próba charakterystyki. Forum
Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 2 s. 243-298, il., bibliogr.; Ryszard m u d a : Ko cielne dyscypliny
naukowe bez bibliografii? Saec. Christ. 2011 R. 11 nr 2 s. 283-304, portr., bibliogr.
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Reasumuj c pragn stwierdzi , e dla prawid owego rozwoju ka dej dyscypliny
naukowej, niezb dne s ró nego rodzaju wydawnictwa informacyjne (encyklopedie,
informatory, s owniki, bibliografie i katalogi). Nie mam w tpliwo ci, e zawsze b
poszukiwane przez zainteresowanych omawian problematyk u ytkowników
informacji naukowej.
Refleksj naukow nad stanem bada biografistyki ko cielnej w Polsce mog
atwi bibliografie materia ów biograficznych, z podzia em chronologicznym na
kilka cz ci, poniewa do zarejestrowania b dzie oko o kilkunastu tysi cy pozycji
dotycz cych poszczególnych osób. Takie opracowanie jest bardzo potrzebne dla
badaczy biografistyki. By oby dokumentacj i przewodnikiem bibliograficznym dla
kwerendzistów.
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Ryszard muda
Biografistyka ko cielna w wietle polskich s owników i innych publikacji (19452013)
Church’s biography in the light of Polish dictionaries and other publications
(1945-2013)
owa kluczowe: biografie, bibliografia, s owniki biograficzne i hagiograficzne,
duchowie stwo, Ko ció katolicki, Polska
Key words: biographies, bibliographies, bibliographical and hagiographical
dictionaries, priesthood, Catholic Church, Poland
Streszczenie
W artykule przedstawiono ogólne informacje i refleksje dla kwerendzistów
biografistyki ko cielnej. Zarejestrowano polskie s owniki biograficzne i
hagiograficzne oraz zasygnalizowano inne materia y biograficzne. Wymieniono
wybrane publikacje dotycz ce hierarchów ko cielnych, ksi y, zakonników,
historyków Ko cio a i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.
Summary
General information and reflections for the researchers of church biographies are
presented in the article. It includes Polish biographical and hagiographical
dictionaries as well as other bibliographical materials. Selected publications related
to church officials, priests, monks, church historians and other scientific disciplines’
representatives are listed.
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II

Rozprawy i studia

Articles and Dissertations

Edward Walewander
POLONIA – WCZORAJ I DZI
Próba klasyfikacji
Zjawisko spo eczne zwane Poloni pojawi o si w czasach masowych migracji
ludno ci z Polski nie tylko za Ocean Atlantycki, do obu Ameryk, Pó nocnej i
Po udniowej, ale tak e do krajów europejskich, gdzie atwiej by o o zarobek.
Migracja ta zacz a si na dobre w drugiej po owie XIX w. W krajach osiedlenia
pozostawi a charakterystyczn grup etniczn , zwi zan z nimi ekonomicznie, ale
bez zakorzenienia w miejscowym spo ecze stwie. Dlatego nie tylko kultywowano
zwyczaje starego kraju, ale obstawano tak e przy edukacji dzieci i m odzie y w
szkole polskiej 1.
Ten typ Polonii móg egzystowa i unikn asymilacji wy cznie dzi ki oparciu
w polskiej parafii, dzi ki polskiemu ksi dzu, nauczycielowi i ró nym
przybudówkom tych instytucji, zw aszcza maj cym na celu obron interesów
Polonii, przewa nie nieznaj cej j zyka urz dowego kraju osiedlenia.
Zatem ogólnikowo wspomniany wy ej typ Polonii stanowi ju dzi w zasadzie
relikt historyczny, bowiem mo e nie drugie, ale trzecie pokolenie z ca pewno ci
by o wykszta cone w szkole nawet nosz cej miano polskiej, ale z j zykiem
wyk adowym kraju osiedlenia. Ten typ Polonii, obecnie kultywuj cy jeszcze tradycje
polskie, ma ju etniczn to samo kraju osiedlenia.
Drugi rozrzut Polonii spowodowa a druga wojna wiatowa. Mo na w tym
przypadku mówi o emigracji przymusowej, b cej wyrazem sprzeciwu wobec
rz dów komunistycznych w Polsce. Zró nicowanie w organizowaniu ycia
polonijnego w zale no ci od kraju osiedlenia to problem odr bny, wymagaj cy
osobnego omówienia. Przyk adowo o ile w Wielkiej Brytanii do dobrego tonu
nale o u ywa j zyka polskiego i nie manifestowa przywi zania do kraju
osiedlenia, o tyle w USA zdziwienie budzi o wymaganie od przybyszów z Polski
pos ugiwania si j zykiem innym ni angielski. Na ogó manifestowano tak e
patriotyzm ameryka ski, polsk to samo w miar up ywu czasu i coraz mniejsze
widoki na powrót do Polski, plasuj c na coraz dalszym miejscu. Polonia powojenna
tworzy a wi c swoist replik tej pierwszej, z tym, e omin j na ogó trudny start
w ycie na emigracji bez znajomo ci j zyka i niezb dnej edukacji.
Trzeci exodus polonijny kszta towa si w ci gu szeregu lat i w ciwie nie
stworzy , przynajmniej za Oceanem, jakiego okre lonego typu to samo ciowego,
1

E. Walewander, Wychowanie chrze cija skie w nauczaniu i praktyce Ko cio a katolickiego na
ziemiach polskich w II po owie XIX w., Lublin 1996, s. 214–219; ten e, Problematyka
wychowawcza w rodowiskach emigracyjnych, wyd. II, Lublin 2000.

mieszcz cego si w ramach przyjmowanych dot d kryteriów. Byli to ludzie
wyciekaj cy z PRL-u i szukaj cy azylu na Zachodzie, zdani na los obywateli ledwie
tolerowanych, cz sto przebywaj cych na statusie tymczasowo ci, prawie w ogóle
nieprzygotowanych do ycia w obcym spo ecze stwie, kontentuj cych si
najni szymi zaj ciami, minimalnie op acanymi2.
Kolejna grupa w tym peletonie emigrantów to ludzie „Solidarno ci” i stanu
wojennego, niemal zawsze tylko jedn nog zahaczaj cy za ów l d ocalenia, a w
rezultacie zapuszczaj cy potem tam korzenie. Ta grupa by a najbardziej
roszczeniowa, wyra nie podkre laj ca polityczny charakter swego wychod stwa.
Jednak e w nie ona szybciej ni inne dochodzi a do zno nej regulacji swego
pobytu i egzystencji. Jej wk ad w ycie Polonii by mniejszy ni poprzednio
wymienionych grup. By te bardziej interesowny, co z kolei dra ni o starych
Polonusów. Wielu, w zale no ci od stopnia „wtopienia si ” w nowym wiecie,
zaciera o sw polsko . O wi kszym zaanga owaniu dla starego kraju mo na by o
mówi w sporadycznych przypadkach. Wi kszo
tej emigracji jest mo e
zainteresowana Poloni , ale nie na tyle, eby ponosi z tego tytu u jakie
znaczniejsze ofiary.
Próba spojrzenia na prac polonijn wykreowan w starym kraju
Przez d ugi czas, si gaj c jeszcze do przedwojnia, w kraju bardziej my lano o
pracy dla Polonii ni z Poloni . Pierwsza grupa emigracji nie mia a dostatecznego
zaplecza intelektualnego, eby wej w dialog z instytucjami polonijnymi w kraju,
wliczaj c do nich Ko ció , w adze resortu kultury, organizacje spo eczne. G ówn
sw trosk kierowa y one w celu zapobie enia wynarodowienia Polonii,
gdziekolwiek by si ona znajdowa a. W istocie by a to tendencja s uszna z wielu
wzgl dów, ale dla egzystencji Polaków w obcych krajach wr cz zabójcza, skazuj ca
ich na ycie poza nawiasem albo na marginesie danego spo ecze stwa, tworz ca
tamtejszy proletariat. Ten p d do utrzymania narodowo ci by zrozumia y, gdy w
owym czasie emigranci pochodzili z Polski pod zaborami.
Je li chodzi o liczniejsz w tym czasie emigracj niemieck do USA, mimo jej
wielkich skupisk, m.in. nad jeziorem Michigan, w drugim pokoleniu trudno by o
znale ludzi mówi cych po niemiecku, cho mieli oni przewa nie niemieckich
duszpasterzy. Pragmatyzm przewa nad sentymentem etnicznym.
2

yj ca od drugiej wojny wiatowej w Londynie Zofia Lechnicka-Affeltowicz wspomnia a w
1994 r.: „Strasznie nie lubimy, jak si nas nazywa Poloni , dlatego e Polonia si nam kojarzy
z Poloni ameryka sk , z lud mi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy, którzy byli
patriotami, ale takimi patriotami od akademii, ta ców narodowych, pierogów, bigosu, wódki
oczywi cie, ale nie mieli adnej wizji tej Polski i w ciwie wyjechali, eby si urz dzi w
yciu, które by o ci kie w ojczy nie. Z nami by o zupe nie inaczej. Ja jestem z Armii
Krajowej, wi c ja przyjecha am z ogromnym baga em patriotyzmu i oddania sprawie Polski.
To samo by o zreszt z walcz
armi polsk na Zachodzie, II Korpus mo e by tego
najwi kszym przyk adem. No i przez te czterdzie ci par lat tworzyli my to pa stwo”. A. Kroh,
Starorzecza, Warszawa 2010, s. 365.
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Akcja przeciwko wynarodowieniu ze strony polskiej trwa a przez dalsze
dziesi ciolecia, a w mentalno ci wielu osób utrzymuje si do dzisiaj. Dobrze, je li
propaguje si j zyk polski, nawet folklor (przyzna trzeba, do u omny); dobre s
próby kontaktu z krajem. Zupe nie jednak anachroniczne jest nazywanie
ameryka skich Polonusów Polakami, na co przewa nie si obruszaj . Co innego,
gdy chodzi o kraje europejskie, ale tutaj hermetyczno miejscowych spo ecze stw
jest tak wielka, e utrzymywanie to samo ci polskiej jest rodzajem samoobrony.
Jednak równie tu przesadna akcja obronna przed wynarodowieniem mija si z
celem. Wynarodowi si pewna cz
tamtejszej Polonii, a inni pozostan w gettach
lub wróc do kraju. Spotyka si emigrantów z pocz tku XX lub ko ca XIX w.,
którzy piel gnuj groby swych przodków w okolicach Poznania, walcz o
utrzymanie polskiego brzmienia nazwisk, o ka de w nich , , , , ale j zyka ojców
ju nie znaj , a zapytani, kim s , odpowiadaj : obywatelami RFN, niekiedy
Niemcami z polskimi korzeniami. Inne pytanie: a dziadkowie, rodzice nale eli do
towarzystw polskich? A jak e, nale eli, a Hitler je zlikwidowa . Zatem czemu pan
od tego tak si odsun ? Bo trzeba
tak, jak yj inni – pada cz sta odpowied .
Czym zatem mo e, a nawet powinna by kontynuowana praca polonijna dzi ?
Wiadomo, e nie mo e by tym, czym by a przez lata. Po prostu nie ma na ni
zapotrzebowania3.
Grupa etniczna w obcym kraju yje po cz ci autorytetem kraju osiedlenia. Jego
znaczenie, zw aszcza na arenie mi dzynarodowej, promieniuje niejako na pozycj
owej grupy, co wcale nie znaczy, e powoduje zaznaczanie przez ni to samo ci
etnicznej z krajem. S y raczej jej pozycji w spo ecze stwie, z którym si ona
identyfikuje. O tym nale y pami ta , wychodz c naprzeciw Polonii; traktuj c j z
punktu widzenia jej to samo ci, a nie to samo ci yczeniowej, a wi c widzianej z
perspektywy w asnego kraju.
Je li chcemy utrzyma zwi zek Polonii z krajem pochodzenia, musimy
podawa o nim rzetelne wiadomo ci i jak najwi cej przedmiotów i wytworów
bie cej kultury, takich jak filmy, sztuki teatralne, jak najwi cej polskiej literatury w
umaczeniu na j zyki, którymi si pos uguje, z którymi Polonia si styka. Naiwne
wt aczanie folkloru jako je li nie jedynej, to najcz ciej serwowanej porcji polsko ci,
musi by rozumnie sterowane, eby nie stworzy wra enia Polski i polskich ch opów
korzystaj cych z jednego konika i jad cych poln drog . Tym nie ma si co szczyci .
Osoby zajmuj ce si w kraju prac polonijn nie powinny czeka , a Polonusi
zaczn mówi po polsku, ale musz si do ich zwraca w j zyku, jakim aktualnie si
pos uguj .
Przyci ganie Polonii do kraju pochodzenia przez imprezy, kursy, wakacje itp.
musi mie na celu pokazanie prawdziwego oblicza Polski. Dawne oprowadzanie po
„od wi tnych” zak tkach odnosi odwrotny skutek, gdy wystarczy skonfrontowa je
z rzeczywisto ci , np. podczas odwiedzin u krewnych, a burzy si nie tylko
wystylizowany obraz, ale, co istotne, równie zaufanie do tych, którzy go tworz .
3

Por. E. Walewander, Metodologiczne problemy w rozwoju bada polonijnych, w: Diaspora
polska w procesie globalizacji. Stan i perspektywy bada , red. G. Babi ski i H. Cha upczak,
Kraków 2006, s. 312–315.
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Konkluzja jest zwi a: po prostu Polonia musi sta si partnerem, a nie
podopiecznym, przedmiotem naszej troski, o któr nie zabiega. Musimy tak e okaza
ch brania od niej warto ci, nie tylko materialnych, lecz tak e geniuszu, jaki kolejne
pokolenia Polaków na obczy nie wypracowa y. Dlatego Poloni nie mog si
zajmowa ludzie przypadkowi, co jest w Polsce od dawna zjawiskiem powszechnym.
Ich dzia alno doprowadza do tego, e Polonia w du ej cz ci po prostu pragnie
przesta ni by .
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Edward Walewander
Polonia – wczoraj i dzi .
Polonia – the past and present
owa kluczowe: Polonia, to samo , emigracja
Key words: Polonia, identity, emigration
Streszczenie:
Autor pokazuje wielowiekowe do wiadczenia Polonii i polskiej emigracji oraz
wspó czesne wyzwania przed ni stoj ce. Zastanawia si w jaki sposób mo na
zachowa swoj odr bno w zglobalizowanym wiecie.
Summary:
The author shows centuries-old experience of the Polonia and Polish emigration as
well as the contemporary challenges facing it. He wonders whether it is possible to
keep one’s own identity in a globalized world.

Andrzej Chodubski
POLACY W ARGENTYNIE – PRZESZ

I TERA NIEJSZO

Wybór nowego papie a 13 marca 2013 r., jezuity kardyna a Jorge Mario
Bergolio (ur. 17 grudnia 1936 r.) z Argentyny, który przybra imi Franciszek,
wywodz cego si z rodziny w oskich imigrantów, sk ania do przypomnienia
obecno ci w tym kraju Polaków, a w tym duszpasterzy. Argentyna w potocznej
recepcji postrzegana jest: 1. Du ym pod wzgl dem powierzchni krajem, 9 razy
wi kszym od Polski, sytuuje si na 8 pozycji co do wielko ci w wiecie, 2. W
zachodniej cz ci kraju znajduje si
cuch górski Andy, uznawany za najd szy w
wiecie. Wywiera on istotny wp yw na zró nicowanie klimatyczne kraju, a w lad za
tym na stan flory i fauny. Gleby u ytkowe uznaje si za korzystne dla rozwoju
rolnictwa, 3. Pa stwo powsta e w wyniku kolonizacji hiszpa skiej. Od 1926 r. nosi
nazw Argentyna. Do czasu odkrycia tej przestrzeni na pocz tku XVI w. przez
Hiszpanów zamieszkiwa y tam koczownicze plemiona india skie, pó nocnozachodnia cz
kraju wchodzi a w sk ad pa stwa Inków, 4. Pa stwem, do którego w
ostatnich latach XIX i na pocz tku masowo nap ywali emigranci a w tym Polacy, 5.
Pa stwo znane z zamachów stanu, rz dów wojskowych (m.in. junty wojskowej gen.
Leopoldo Galteri: 1976–1983), wojny falklandzkiej (1982 r.) – konfliktu mi dzy
Argentyn a Wielk Brytani o kontrol nad archipelagiem ok. 200 wysp po onych
na po udniowym Atlantyku. Obecnie Argentyna podejmuje dzia ania na rzecz
odzyskania wp ywów na archipelagu. Jest to priorytetem polityki zagranicznej kraju,
co wyra nie ujawnia obecna prezydent kraju Cristina Kirchner. Nadto w Polsce
Argentyna jest postrzegana jako bij ce serce Ko cio a. Liczba zadeklarowanych w
niej katolików przekracza 90 % ogó u spo ecze stwa. Aczkolwiek w ostatnich latach
liczba ta wyra nie zmniejszy a si ; wyra nie wzros o znaczenie ruchu
zielono wi tkowego. Argentyna znana jest w wiecie z osi gni w pi ce no nej.
Legenda popularno ci okry a m.in. Diego Maradona.
W polskiej kulturze muzycznej obok piosenki Mariana Opani, pt. „Pod modrym
niebem Argentyny” du popularno zdoby a piosenka Zdzis awy So nickiej, pt.
„Nie czekaj mnie w Argentynie”. S awi si w niej pot
mi ci:
„/…/ tak nagle
Pojawi si on
Bez s owa za on mnie wzi .
Nie czekaj mnie w Argentynie
Mój statek tam nie zawinie
/…/
Nie wybacz mi nigdy, bo prawd jest, e ja…

Wci

kocham Ci ” 1.

Polacy zapoznawali si z rzeczywisto ci kulturowo-cywilizacyjn Ameryki
Po udniowej, a w tym Argentyny od pocz tku XVI w. Uczestniczyli w pierwszych
odkryciach kontynentu. Przyj a si nawet opinia, e Polacy byli i s wsz dzie2.
Od pocz tku XIX w. zacz li kierowa si tam Polacy w celu osiedlania si na
sta e. Wynika o to z przes anek ekonomiczno-bytowych, z ch ci poprawy poziomu
ycia kulturowego, jak i politycznych, tj. unikni cie represji, w sytuacji zagro enia
polityk zaborców; a te emigracj powodowa a dza prze ycia przygód, ch
pog bienia wiedzy o
wiecie. Niektórzy w czali si
w nurt walk
niepodleg ciowych. O uzyskanie niepodleg ci Argentyny walczyli w latach
1812–1819, m.in. kapral Manuel Zatocki, porucznik Antoni Mierza, genera Antoni
Belino-Skupiewski, major Jan Walerian Bulewski. Zyskiwali oni rozg os
waleczno ci i uznania. Dalszy nap yw polskich emigrantów nast pi po powstaniu
listopadowym 1830 r. Wymienia si w ród nich, m.in. Feliksa Napoleona ab ,
który osiad w Buenos Aires, gdzie podj prac w charakterze nauczyciela j zyka
hiszpa skiego w szkole redniej, a nast pnie na miejscowym uniwersytecie; Henryka
Spitczy skiego (Spika) – uczestnika walk w argenty skim wojsku, nast pnie
pracownika s by granicznej oraz wyk adowcy teorii taktyki w Instytucie
Wojskowym; genera a Teofila Iwanowskiego (Reicherta) – uczestnika wojen
niepodleg ciowych Argentyny; oraz wielu innych uczestników walk
niepodleg ciowych, m.in. bratanka króla Stanis awa Augusta – Stanis awa
Poniatowskiego.
Znacz ca grupa Polaków przyby a do Argentyny po powstaniu styczniowym
(1863 r.). W ród nich du y rozg os zyska Jordan Czes aw Wysocki (1839–1883)3.
Do Argentyny przyby w1867 r. Podj si budowy linii kolejowych, m.in. cz cych
miasta Cordoba i Tucuman; nast pnie zajmowa si budow fortyfikacji na granicach
pa stwa, maj cych na celu obron kraju przed napadami Indian. Rozg os zyska jako
za yciel reprezentacyjnego parku w Buenos Aires, stanowi cego obecnie ozdob
miasta. W 1878 r. podj si wyzwa badawczych wschodniego wybrze a kraju.
Otrzyma do dyspozycji statek Los Andes. Celem bada by o sporz dzenie planów
topograficznych, rozpoznanie terenów pod wzgl dem mo liwo ci osadniczych. W
czasie bada zgin tragicznie – do wiadczy napadu ze strony Indian. W czasie
bada wspó organizowa w Buenos Aires z Instytutem Geograficznym Argentyny.
Jego synowie Eugeniusz(1868–1916) i Jan (1868–1911) zajmowali si równie
badaniami topograficznymi, co realizowali w ramach s by wojskowej. Jordan
Czes aw Wysocki by g boko zaanga owany w zagospodarowywanie nie
eksplatowanych wcze niej terenów kraju, zak ada osiedla i miasta, wytycza szlaki
komunikacyjne.
1
2
3

Zdzis awa Sosnicka, Nie czekaj mnie w Argentynie, http://www.tekstowo.pl/piosenka,
zdzislawa sosnicka.
M. Paradowska, Polacy w Ameryce Po udniowej, Wroc aw – Warszawa – Gda sk 1977, s. 18.
W i T S abczy scy, ownik podró ników polskich, Warszawa 1992, s. 340–341.
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Pioniersk dzia alno kulturowo-cywilizacyjn prowadzili w tym te czasie na
obszarze Argentyny Tadeusz Sztyrce, Józef Zieli ski, Robert Skowro ski, Leon
Miaskowski, W adys aw Czarnecki, Henryk O arowski4.
ród Polaków w Argentynie rozg os zyska Robert Adolf Chodasiewicz
(1832–1896) – absolwent szko y wojskowej w Petersburgu, od 1865 r.
zamieszkuj cy w Buenos Aires. Uczestnik walk niepodleg ciowych w Argentynie,
od 1887 r. wspó organizowa ycie polonijne, m.in. za yciel Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego, którego powo anie okre lano w owach: aby imi
Polski zosta o poznane i uszanowane tak, jak na to zas uguje, zwa ywszy na jej
tysi cletni histori , literatur , sztuk i walki o niepodleg
stracon 5. Okre lano
go mianem „Pierwszego lotnika Argentyny”, jako e wprowadzi tam loty balonem,
w tym wykorzystywane do rozpoznawania logistyki wojsk.
W latach 90. XIX w. spotka si tam z Józefem Siemiradzkim (1858–1933)6
geologiem, paleontologiem, przyby ym do Ameryki Po udniowej w celu zapoznania
si z sytuacj przybywaj cych tam Polaków w ramach tzw. gor czki brazylijskiej.
Ów badacz opracowa map osad polskich w stanie Parana. W 1885 r. opublikowa
ksi
pt. Z Warszawy do równika, Wspomnienie z podró y po Ameryce
Po udniowej.
Polacy nap ywaj cy do Argentyny jako uchod cy polityczni stali przedmiotem
zainteresowania struktur ycia polonijnego, m.in. Centralnego Komitetu Pomocy
Uchod com z Pary a. W 1866 r. przyby a do Buenos Aires delegacja tego komitetu,
na czele której sta ks. Karol Mikoszewski (1832–1886)7. W ród emigrantów
zaznaczyli sw obecno lekarze, nauczyciele (m.in. nauczaj cy j zyków obcych),
in ynierowie. W nowym miejscu osiedlenia zyskiwali powszechnie sympatie i
uznanie spo eczne. Nap yw Polaków do Argentyny by wielce znacz cy w okresie
mi dzywojennym. Ujawni a si przy tym sezonowo migracyjna. Podejmowali oni
prac w rolnictwie, przy budowie dróg, eksploatacji ropy naftowej. W lad za
emigrantami przybywali duszpasterze, dziennikarze, jak np. Mieczys aw Lepecki
(1897–1969) – poznaj cy region Missiones w Argentynie, Arkady Fiedler (1894–
1985) – przebywaj cy przede wszystkim w przestrzeni para skiej.
Po drugiej wojnie wiatowej skierowa a si do Argentyny znacz ca spo eczno
Polaków – by ych
nierzy. Szacuje si ich na ok. 20 tys. osób. Ich
rozmieszczeniem w kraju zajmowa si na prze omie lat 1947/1948 Komitet
Koordynacyjny. O Polakach tych opublikowa a w 1977 r. Józefa Radzymi ska
ksi
, pt. Bia y orze nad Rio de la Plata, która zamieszkiwa a w tym kraju 14 lat.
Przypomnia a ona o wielu Polakach przebywaj cych 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 by pos em Francji w tym kraju. Przypomina si , e w okresie „gor czki
brazylijskiej” emigrowali do Argentyny ch opi. W 1897 r. przyby o tam 14 rodzin z
4
5
6
7

M. Paradowska, dz. cyt., s. 50.
J. Radzymi ska, Bia y orze nad Rio de la Plata, Warszawa 1971, s. 83.
Encyklopedyczny s ownik s awnych Polaków, pod red. J. Borowca, Warszawa 1996, s. 348.
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii t.3. pod red. K. Dopiera y, Toru 2004, s. 308.
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Galicji, których skierowali agenci hamburscy. W adze argenty skie nie by y
przygotowane do ich przyj cia. Osadzono ich w Apóstoles w prowincji Misiones.
Ka da rodzina otrzyma a ziemi i po yczk na zbudowanie domu oraz budynków
gospodarczych. Ich funkcjonowanie w nowej rzeczywisto ci kulturowej wysoko
ocenia y w adze polityczne, m.in. gubernator prowincji pisa o nich: „s niezwykle
wytrwali w pracy. Niezmordowani w walce z mrówkami, cz sto po trzy i cztery razy
w roku ponawiali zasiewy zniszczone przez mrówki, byle doczeka si zbiorów /…/
oszcz dni, ka dy zb dny grosz obracaj na powi kszenie hodowli, uprawiaj
ziemi starannie, eni si wcze nie, zachowuj wysoki poziom moralny”8.
Na pocz tku XIX w. przybywa y tam cz sto ca e rodziny z ziem polskich oraz
nierzadko przenosi y si z Brazylii. Po osi gni ciu stabilizacji bytowej stawali si
cz sto lud mi zamo nymi na tle innych spo eczno ci imigracyjnych. W 1934 r.
odbywaj c wizytacj duszpastersk ks. bp Teodor Kubina pisa o nich m.in., „co
posiadaj zdobyli w asn , ci
, wytrwa prac i przemy lno ci , przemieniaj c
dzik puszcz w urodzajn gleb /…/ z podziwu godn umiej tno ci wychod cy
nasi przystosowali si do tych ca kiem innych ni w starym kraju warunków pracy na
roli i stworzyli gospodarstwa o wysokiej kulturze i rentowno ci /…/ Wychod cy nasi
wykazuj tu du o inicjatywy, wobec tego z czasem wybijaj si i stworz sobie silne
postawy ycia w tym bogatym kraju o wielkiej przysz ci”9.
Nap yw polskich emigrantów do Argentyny spowodowa powo anie przez
adze kraju urz du administratora dla nowo tworzonych osad. Pierwszym z nich by
dziennikarz Józef Bia ostocki, który z ksi ami Stanis awem Cynalewiczem i
adys awem Zakrzewskim w czy si do tworzenia instytucjonalnego polonijnego
ycia spo eczno-kulturowego, w tym stowarzysze i szkó . Szacuje si , e do
pierwszej wojny wiatowej przyby o do tego kraju ok. 32 tys. osób, z tego ok.10 tys.
osiedli o si w prowincji Misiones 10. W okresie mi dzywojennym przyby o tam
ponad 150 tys. osób polskiego pochodzenia narodowego. Osiedlili si przede
wszystkim w miastach Buenos Aires, Rosario, Tucuman.
Specyficzn fal imigrantów w Argentynie stanowili wychod cy czasu drugiej
wojny wiatowej, oraz tu po jej zako czeniu. Przedstawicielem tej fali by m.in.
pisarz filozof Witold Gombrowicz (1904–1969)11. Przebywa tam od sierpnia 1939
do 1963 r. Pobyt w tym kraju zosta przedstawiony w 1977 r. w t. 11 jego „Dzie
zebranych, pt. W drówki po Argentynie”.
Polonia argenty ska postrzegana jest zwykle przez stan jej instytucjonalizacji.
Zauwa a si w okresie mi dzywojennym dzia o tam ponad 30 polskich
stowarzysze , które funkcjonowa y przede wszystkim w Buenos Aires, Misiones i
Rosario. Po drugiej wojnie liczba organizacji wyra nie powi kszy a si . Powsta y
struktury ycia kombatanckiego, m.in. Zwi zek By ych
nierzy Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich nazywany te Zwi zkiem Tobrukczyków, Ko o
8
9
10
11

M. Paradowska, Podró nicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychod stwa w Ameryce
Po udniowej, Warszawa 1986, s. 85.
T. Kubina, ród polskiego wychod stwa w Ameryce Po udniowej, Potulice 1938, s. 61 i nast.
J. W odek, Argentyna i emigracja, Warszawa 1923, s. 367.
M. Paradowska, Podró nicy i emigranci…, s. 93–94.
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By ych
nierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Lotników Polskich. Du
no no zdoby a dzia alno w Towarzystwie piewczym im. Chopina, Macierzy
Szkolnej, Harcerskim Kr gu W drownych Zniczy. Najsilniejsz pozycj w
polonijnym yciu instytucjonalnym zajmowa Zwi zek Polaków w Argentynie,
maj cy siedzib w Buenos Aires. W „Domu Polskim” utworzono bibliotek im.
Ignacego Domeyki, która jest jedn z trzech najwi kszych bibliotek polonijnych w
wiecie.
Od czasu nap ywu du ych spo eczno ci Polaków do tego kraju ujawni a si
potrzeba szkó polonijnych. Pierwsza z nich powsta a w Misiones. By a to szko a
„w drowna”. Jej za ycielka Adela Tarnowska przenosi a si z osady do osady,
zamieszkiwanych przez Polaków i tam podejmowa a trud podstawowej edukacji w
zakresie pisania, czytania, liczenia, piewu. Wraz z nap ywem emigrantów
powstawa y tego typu szko y w Apostoles, Azara, Corpus. Dalszy rozwój
szkolnictwa nast pi w okresie mi dzywojennym. W 1937 r. koordynacj edukacji
zaj si utworzony Polski O rodek Kulturalny, którym kierowali Stanis aw
Czy ewski i Leon Wanatowicz.
W okresie mi dzywojennym zacz to wydawa tam polskie czasopisma. W 1924
r. w Azara wydawano „Or downika”, w 1933 r. dwutygodnik „Osadnik”. W Buenos
Aires wydawano takie tytu y, jak: „Echo Polski”, „ os Polski”, „ owo Polskie”,
„Wiadomo ci Polskie”.
Emigranci polscy spotykali si w swej dzia alno ci z wsparciem filantropów, na
pocz tku XX w., m.in. Anieli Roccy która wspiera a finansowo, m.in. budow
domów polskich; za
a drukarni na potrzeby wydawnicze stowarzysze i
organizacji polonijnych. Podobn dzia alno prowadzili w latach 30. XX w. Micha
Pankiewicz i Jan Sikorski.
W dzia alno ci integracyjnej Polaków w Argentynie wyra nie zaznaczali si
duszpasterze. W ród nich zaznaczy du aktywno ksi dz Stanis aw Cynalewski.
Jako salezjanin w 1893 r. przyby do Buenos Aires. Otrzyma od rz du
argenty skiego pe nomocnictwa w zakresie spraw pomocy polskim emigrantom.
Obok pracy z Polakami po wi ca du o czasu dzia alno ci misyjnej w ród Indian.
Stara si odbudowa ich zaufanie do ludno ci bia ej. Wyra nie zaznacza obecno
w yciu polonijnym werbista ks. Józef Bajerlein – Marli ski. Od 1904 do 1931 r.
prowadzi dzia alno duszpastersk i spo eczno-kulturaln w Azara. Przebywaj cy
tam Polski konsul Józek W adek zauwa , e dzi ki dzia alno ci ksi dza znakomicie
zosta a zorganizowana Polonia w Azara. Wyst powa on w rolach: ksi dza,
burmistrza, doradcy, opiekuna, nauczyciela. W 1947 r. w Azara wzniesiono ku jego
pami ci pomnik.
W Argentynie zaznaczyli sw obecno i dzia alno tacy werbi ci, jak:
Ambro y Klunder w Misiones, Bronis aw agocki w Apostoles, Bronis aw Trafas w
Azara i Bonpland, oraz w innych o rodkach: Eugeniusz Basi ski, Stanis aw
Bochenek, Kazimierz Grabowski, Kazimierz Korna , Apolinary Magolewski, Józef
Mrugalski, Augustyn Sarnowski.
W yciu kulturowym zaznaczyli sw dzia alno in ynier Zdzis aw Celi ski
(1847–1929), budowniczy kolei, dróg, portów; geolog W adys aw Szajnocha;
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in ynierowie poszukiwacze ropy naftowej (Odrzywalski, B arzewski, Czerwinski).
Polacy podejmowali prac na wy szych uczelniach, m.in. Stanis aw Pyzik – profesor
fizyki, chemii i technologii w Argenty skim Instytucie Meteorologicznym, pó niej
dyrektor Szko y Przemys owej w Marón. Uznawano go nadto jako wytrawnego
znawc dziejów Polaków w tym kraju.
Za badaczy warunków geograficzno-przyrodniczych uznaje si botanika Józefa
Warszewicza (1812–1866), przyrodnika Witolda Szysz o (1881–1963), etnologa
Czes awa Bie anko (1895–1985), geologa Rudolfa Zubera (1858–1920), przyrodnika
Hugo Zapa owicza (1852–1917).
Wraz z tworzeniem si instytucjonalnego ycia polonijnego ujawnia y si
podzia y wewn trz zbiorowo ci. Nie by o w stanie zapobiec sprzeczno ciom i
konfliktom Towarzystwo Demokratyczne Polskie. W 1893 r. powsta a druga
struktura Towarzystwo Polskie w Buenos Aires. Jego celem by o szerzenie o wiaty,
kszta towanie postaw patriotycznych. W latach 1894–1895 du aktywno ujawni o
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy im. w. Stanis awa. Dzia alno jego usta a z
chwil niedysponowania rodkami finansowymi. Wraz z strukturami spo ecznokulturalnymi zacz o ujawnia si zainteresowanie yciem politycznym. Niema a
spo eczno ujawni a zainteresowanie ideami socjalistycznymi oraz zwi za a si z
dzia alno ci Argenty skiej Partii Socjalistycznej12. W 1915 r. powsta o Ko o
Polskie grupuj ce osoby o nastawieniu antyrosyjskim a ujawniaj ce orientacj
germanafilsk . W 1921 r. powsta o towarzystwo „Wolna Polska” podnosz ce wag
kwestii narodowo ciowych w budowie rzeczywisto ci odbudowy pa stwa polskiego.
Po pierwszej wojnie wiatowej w grupie emigrantów polskich do Argentyny ok. 50
% stanowi a ludno
ydowska, 25–30% – ukrai ska. Przybywano do tego kraju pod
wp ywem propagandy uprawianej przez agencje migracyjne, g osz ce o szerokim
rynku pracy, mo liwo ciach uzyskania w krótkim czasie wysokiej zamo no ci. W
praktyce kulturowej wi kszo polskich emigrantów nie mog a odnale si w nowej
rzeczywisto ci kulturowej. Niema o z nich pogr
o si w sferze patologii
spo ecznej, m.in. w prostytucji, sprzeda y dzieci przez matki, zdobywaniu
po ywienia na wysypiskach mieci, zamieszkiwaniu w prowizorycznych
pomieszczeniach wznoszonych z ró nych odpadów surowcowych13. Polacy
podejmowali si zatrudnienia w najci szych sferach pracy fizycznej, znacz cy
udzia zajmowali w s bie domowej (zw aszcza kobiety), podejmowali prac jako
murarze, stolarze, cie le, tkacze, krawcy, szewcy, robotnicy rolni.
Nowa rzeczywisto w po eniu Polaków w Argentynie ujawni a si po
drugiej wojnie wiatowej, co wi za o si z inn „jako ci ” emigrantów. Posiadaj c
przygotowanie zawodowe do pracy w ró nych sferach przemys u, zwykle znajdowali
zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami. Zadawalaj cy poziom ycia socjalnobytowego powodowa , e poszukiwali oni identyfikacji z polonijnym yciem
spo eczno-kulturalnym; by to zwykle poziom amatorski, ujawniaj cy si w piewie,
ta cu, yciu teatralnym. Przyby o tam niema o cz onków
nierskich zespo ów
12
13

Dzieje Polonii w Ameryce aci skiej, pod red. M. Kuli, Wroc aw – Warszawa – Kraków –
Gda sk – ód 1983, s. 222.
Tam e, s. 225.
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teatralnych. Utworzyli oni dwie polskie placówki teatralne w Buenos Aires.
Wystawiono powszechnie znane sztuki Aleksandra Fredry, Stanis awa
Wyspia skiego, Jaros awa Iwaszkiewicza. W yciu kulturalnym Argentyny
zaznaczyli obecno polscy plastycy, malarze, rze biarze.
Zauwa a si , e Polacy w Argentynie nie chcieli poddawa si procesom
asymilacji. Trwali w oczekiwaniu na zmiany w porz dku polityki wiatowej, a w tym
na zmiany ustrojowe maj ce dokona si w Polsce. Pobyt na obczy nie – w
Argentynie traktowali jako stan przej ciowy. Postawa ta generowa a ich bierno
wobec wyzwa kulturowo-cywilizacyjnych kraju osiedlenia 14. W rzeczywisto ci
polonijnej ujawnia a si dychotomia postaw i zachowa . Z jednej strony czytelna
sta a si integracja Polaków wychod ców z ko ca XIX i pocz tku XX w. oraz okresu
mi dzywojennego z rzeczywisto ci , w której przysz o jej
i pracowa . Z drugiej
za , ujawnia y si postawy tymczasowo ci emigrantów wojennych i tu
powojennych, którzy czekali na zmiany ustrojowe na ziemiach polskich.
Spo eczno
ta nie ujawnia a zainteresowania integracj i asymilacj w
rzeczywisto ci kulturowej Argentyny. Na tym tle dochodzi o do ró norodnych
sporów i konfliktów mi dzy tzw. star i now emigracj . Generalnie Polonia
ujawnia a postawy lojalno ci wobec pa stwa argenty skiego, niezale nie od opcji
ideowo-politycznych. W adze argenty skie równie zachowywa y postaw liberaln
wobec ró nych opcji ideowych Polonii.
3 maja 1957 r. w Buenos Aires utworzono Polsk Misj Katolick . Pierwszym
jej rektorem zosta werbista ks. Aleksander Michalik. Nast pnie funkcj t pe nili
franciszkanie ucjan uszcki (w latach 1961–1971), Mieczys aw Grabowski (1971–
1996), Herkulan Wróbel (1996–2007)15 i od 2007 r. ks. Jerzy Twaróg. Pos ug
duszpastersk sprawuj te oo. bernardyni, oo. redemptory ci, ksi a chrystusowcy,
oo. karmelici bosi, siostry zmartwychwstanki 16. W dzia alno ci ich zaznaczaj si
istotne ogniwa ycia spo ecznego, np. wspieranie ludzi samotnych i potrzebuj cych
pomocy. M.in. w 1981 r. oddano do u ytku Dom Spokojnej Staro ci w Martin
Coronado. Jest on prowadzony przez siostry albertynki. Dom powsta dzi ki
ofiarno ci Stefanii i Zdzis awa Skarbków. Dom sta si instytucj samowystarczaln .
Pensjonariusze powierzaj mu 80 % swych emerytur 17.
Wa nym wydarzeniem w yciu Polonii argenty skiej by y dwie wizyty
apostolskie papie a Jana Paw a II, w 1982 i 1987 r. Papie w czasie tych wizyt
odbywa spotkania z Polakami. 10 kwietnia 1987 r. wskaza m.in. „W wietle wiary
trzeba te widzie wasz obecno tu w Argentynie, czy w ogóle w Ameryce
Po udniowej. Wiedzeni jakim przedziwnym, cz sto tak e i smutnym losem, yciowym
14
15
16
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Polska diaspora, pod red. A. Walaszka, Kraków 2001, s. 144.
A.H. Wróbel, Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897–1997, Warszawa
1999.
Dzia alno m skich zgromadze zakonnych w ród Polonii, pod red. J.Bakalarza i in, Lublin
1982, s. 23–33, 335–399; Duchowie stwo polskie w wiecie, pod red. A i Z Judyckich, Toru
2002, s. 371–382.
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z mi dzynarodowej konferencji naukowej, Suwa ki – Warszawa – Bydgoszcz 2008, s. 98–99.
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do wiadczeniem, przybyli cie do tego wielkiego kraju, by w ród szlachetnego narodu
chrze cija skiego rozbi swoje namioty, wej w jego ycie i razem z nim podj trud
budowania historii tego kraju i ycia coraz bardziej godnego cz owieka /…/Aby
pozwoli w asnym ojcom i wam zbudowa i stworzy rodzinne ognisko na innym
miejscu naszego globu, jak e odleg ym od ojczystej ziemi”18. 26 grudnia 1999 r. przy
klasztorze franciszka skim w Martin Coronado wzniesiono pomnik Jana Paw a II.
ród dzia aczy polonijnych jednostk budz
kontrowersje w wiecie
polityki jest Jan Kobyli ski (ur. 1923r.)19, od 1988 r. prezes Zwi zku Polaków w
Argentynie. W czasie drugiej wojny wiatowej by wi niem niemieckich obozów
koncentracyjnych. Od 1952 r. przebywa w Ameryce Po udniowej, od 1981 r.
zamieszkuje w Urugwaju, gdzie jest w cicielem firm handlowych o zasi gu
mi dzynarodowym, w cicielem ekskluzywnych budowli mieszkalnych. Jest
filantropem wspomagaj cy hojnie finansowo organizacje polonijne i ich akcje, jak
np. budow panteonu polskiego na cmentarzu Ruleta w Buenos Aires. Jest
odznaczony licznymi orderami, krzy ami zas ug w Polsce oraz krajach Ameryki
Po udniowej. W 2000 r. biznesmen, milioner i sponsor wielu inicjatyw spo ecznokulturowych (np. od 1993 r. sponsor Radia Maryja) zosta odwo any przez w adze
RP z pe nionych funkcji polonijnych, czego przyczyn by y jego nieporozumienia z
polskimi ambasadorami RP oraz wypowiedzi zwane antysemicznymi20.
Od pocz tku lat 90. XX w. informacje o obrazie wspó czesnego ycia
polonijnego w Argentynie zacz to publikowa na amach „Biuletynu Informacyjnego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Np. w numerze 14–15, z 1992 r. zamieszczono
informacj o wizycie w siedzibie Stowarzyszenia dr Diane Evelyn Szymczak z
Cordoby. Jej ojciec in . Jan Szymczak w czasie drugiej wojny wiatowej s
w
lotnictwie polskim. Dr Diane Evelyn Szymczak powierzono zaszczytn funkcj
konsula honorowego RP w Cordobie; jest ona animatork
ycia polonijnego,
zw aszcza w ramach Towarzystwa Polonia. Promuje zespó pie ni i ta ca, licz cy
140 osób w ró nym wieku, od ma ych dzieci do ludzi starszych. Towarzystwo
orientuje si na niesienie pomocy ludziom starszym, m.in. dostarcza si im
bezp atnie niezb dne lekarstwa; prowadzi kursy j zyka polskiego21.
W nr 7, z 1995 r. pisma zamieszczono charakterystyk Biblioteki Polskiej im.
Ignacego Domeyki w Buenos Aires. Wskazuje si , mie ci si ona przy niewielkiej
ulicy, o hiszpa skiej nazwie Serrano, pod numerem 2076. Jest to jedna z
najszacowniejszych instytucji polskich w ca ej Ameryce aci skiej. Jej powstanie
zwi zane by o z obchodami tysi clecia Chrztu Polski. 4 czerwca 1960 r. dzia acze
Zwi zku Polaków w Argentynie okre lili funkcje, jakie mia a ona spe nia , m.in. 1.
Gromadzi polonica latynoameryka skie, 2. Dokumentowa dzieje i ycie codzienne
Polonii w ca ej Ameryce aci skiej, 3. Dostarcza ka demu ch tnemu czytelnikowi
18
19
20
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wszelkich informacji na temat Polski. W Bibliotece zgromadzono bardzo bogate
polonica, a te zdeponowano dokumenty wielu organizacji polonijnych i zas onych
dzia aczy. Biblioteka spe nia te rol muzeum, gromadzi si w niej dzie a sztuki,
nauki i odznaczenia (cz sto o du ej warto ci historycznej). Pe ni funkcj centrum
kulturalnego, organizacji, wystaw, spotka , dyskusji dotycz cych historii, polityki i
kultury polskiej. W ród za ycieli i jej twórców znale li si przedstawiciele elity
intelektualnej Polonii argenty skiej, m.in. Karol Or owski – prezes zarz du
biblioteki, wywodz cy si z arystokratycznego rodu, Jeremi Czes aw Stempowski –
dyplomata, twórca Klubu Polskiego, W odzimierz Toczy owski – twórca w latach
60. XX w. na uniwersytecie w Buenos Aires Studium Kultury Polskiej22.
W numerze 3–4, pisma z marca – kwietnia 1995 r. zaprezentowano z kolei
dzia alno Towarzystwa Polskiego w Buenos Aires. Przypomniano tu, e w styczniu
1990 r. min o sto lat od powstania pierwszego polskiego towarzystwa w Argentynie
oraz ca ej Ameryce aci skiej. W 1890 r. zmieniono jego nazw na Towarzystwo
Demokratyczne Polskie. Powo ane towarzystwo zawar o w s owach „Celem
Towarzystwa stanowi b dzie wzajemna spójno
i
czno
Polaków w
Rzeczypospolitej Argenty skiej zamieszkuj cych w zamiarach przyczynienia si do
odbudowania Polski niepodleg ej”. Cel ten realizowano przez ró nego typu
spotkania towarzyskie, bale, odczyty i obchody patriotyczne. Za yciele
towarzystwa zamieszkiwali od wielu lat w Argentynie; byli przedstawicielami
wolnych zawodów, cieszyli si akceptacj spo eczno ci argenty skiej. W swej
dzia alno ci ujawnia o ogniwa konfliktów, roz amu oraz ponownego po czenia si :
Pierwszoplanow osob by w nim prezes dr Gustaw Jasi ski (1863–1940) lekarz,
spo ecznik, przebywaj cy w Buenos Aires od 1890 r.
Dzia acze towarzystwa byli zaanga owani w udzielanie pomocy imigrantom
polskim ch opom. Du s aw zdoby w dzia alno ci tej Micha Szel gowski. Jego
prawnuk po stu latach by ambasadorem Argentyny w Polsce23.
W dn. 19–25 lutego 1995 r. z
oficjaln wizyt pa stwow prezydent RP
Lech Wa sa z ma onk . Na spotkanie z nim w Buenos Aires przyby o ok. 700
osób, reprezentuj cych wszystkie organizacje polskie w Argentynie. Prezydent
uczestniczy w Mszy w. celebrowanej przez rektora misji franciszka skiej ks.
Mieczys awa Grzybowskiego, pe ni cego w latach 1971–1976, obowi zki Polskiej
Misji Katolickiej w Buenos Aires. W Mszy w. uczestniczy o ok. 30 ksi y polskich
z ok. 120 pracuj cych w tym kraju oraz ok. 20 misjonarek z ponad 30 sióstr
zakonnych, pracuj cych w ko cio ach, kaplicach, szko ach, salach katechetycznych
oraz na plebaniach.
Budzenie si identyfikacji polskiej wyra nie ujawni o si po wyborze na
papie a Polaka Jana Paw a II. Dzia acze polonijni zauwa ali, m.in. o Polsce i
Polakach w Ameryce Po udniowej przypomniano sobie dopiero w czasie wizyty Jana
Paw a II w tym regionie wiata, a tak e po zmianach, jakie dokona y si w Polsce w
1989 r. Te dwa wydarzenia spowodowa y, e nawet ci, którzy urodzili si na
22
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po udniowo-ameryka skiej ziemi, a wi c czasami trzecie, czwarte i pi te pokolenie
polskich emigrantów, przypomnia o sobie o polskich korzeniach. Papie by t
postaci , która w Ameryce Po udniowej o ywi a polsko , przypomnia a o dalekiej
ojczy nie, rozbudzi a zainteresowanie przodkami, którzy tu przybyli w poszukiwaniu
pracy i chleba, a nade wszystko wzmog a si ch nauki j zyka polskiego. Bo
przecie przemawiaj c do zgromadzonych Polaków, papie , oprócz j zyka
portugalskiego, u ywa równie polskiego /…/ O ywi y si organizacje polonijne i
ich dzia acze24.
W 1995 r. staraniem Polonii w Argentynie ustanowiono 8 czerwca Dniem
Polskiego Osadnika. Polacy s tam jedyn grup narodowo ciow , która ma swoje
wi to25.
Dzie ten upami tnia przybycie pierwszych Polaków (14 rodzin) do portu w
Buenos Aires. 8 czerwca 1897 r. osiedlono je w prowincji Misiones, znajduj cej si
na pó nocy Argentyny, na pograniczu Paragwaju i Brazylii. Z okazji tego wi ta
przez tydzie odbywa si promocja kultury i sztuki polskiej. Udzia w
uroczysto ciach tych bior przedstawiciele najwy szych w adz politycznych
Argentyny.
Obecnie szacuje si , e z polsko ci identyfikuje si w Argentynie ok. 200–230
tys. osób. W argenty skim yciu polonijnym zwraca uwag miasto Wanda, za one
w 1936 r. w górnym biegu rzeki Parana. Nazwa przyj ta zosta a od imienia córki
Józefa Pi sudskiego. W niedalekiej odleg ci za ono drug polsk osad Jagoda,
któr upami tniono imi drugiej córki Józefa Pi sudskiego. Obecnie jest to Quedas
do Iguacu. W centrum Wandy znajduje si plac Republiki Polskiej; w jego pobli u
znajduje si drewniany ko ció pw. Matki Boskiej Cz stochowskiej, wzniesiony w
latach 40. XX w.
Obecnie zauwa a si obraz starzenia si najbardziej aktywnych dzia aczy
polonijnych. Dzia alno
organizacji ogranicza si do piel gnowania tradycji,
wa nych wydarze z politycznego kalendarza Polski i Polonii. W Zwi zku Polaków
w Argentynie s skupione 34 organizacje. Ograniczona jest dzia alno prasowa; od
1922 r. ukazuje si
os Polski26. Dzia acze polonijni wskazuj , e obecnie zadaniem
priorytetowym jest w Argentynie promocja nauczania j zyka polskiego, poniewa
zanika jego znajomo w ród najm odszego pokolenia Polonii. Odczuwa si przy
tym niedobór wykwalifikowanych nauczycieli. Od 2007 r. Centralny O rodek
Doskonalenia Nauczycieli kieruje do Argentyny nauczycieli j zyka polskiego –
nauczaj oni w takich o rodkach, jak: Kolonia Wanda, Azara i Comadoro
Rivadavia27.
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W refleksji uogólniaj cej rozwój kontaktów polsko-argenty skich w przesz ci
wspó cze nie mo na stwierdzi :
Argentyna jest krajem przypadkowego osiedlenia si Polaków w ko cu XIX w.,
w okresie exodusu okre lanego mianem gor czki brazylijskiej,
By a to przede wszystkim emigracja ch opska zarówno ze wzgl du na
pochodzenie spo eczne wychod ców, jak i rodzaj podejmowania przez ni pracy w
kraju osiedlenia,
W kszta towaniu ycia polonijnego w Argentynie wyj tkowa rola przypad a
duszpasterzom, którzy kierowali si do o rodków ich osiedlania si ,
W okresie mi dzywojennym ukszta towano tam podstawowe ogniwa ycia
polonijnego, takie jak: struktury instytucjonalne, obraz liderów, formy edukacyjne,
formy ycia religijnego, amatorskie ycie artystyczne, w tym formy piewu i ta ca,
Wspó cze nie w obrazie argenty skiego ycia polonijnego obserwuje si
cieranie si wyzwa unifikacji ycia kulturowego, prowadz cych do asymilacji
Polaków w rzeczywisto ci Argentyny, oraz zanikowe piel gnowanie warto ci
odr bno ci polskiej, wyra aj ce si zw aszcza w sferze religii i zwi zanych z ni
zwyczajów.
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Andrzej Chodubski
Polacy w Argentynie – przesz

i tera niejszo .

Poles in Argentina – the past and present
owa kluczowe: Polonia, Argentyna, emigracja, to samo
Key words: Polonia, Argentina, emigration, identity
Streszczenie:
Autor opisuje dzieje Polonii argenty skiej, jej znaczenia dla rozwoju nowej ojczyzny
i wi zów ze starym krajem. Stara si tak e odpowiedzie na pytanie o szanse
rozwoju tej spo eczno ci we wspó czesnej Argentynie.
Summary:
The author describes the history of the Polonia in Argentine, its importance for the
development of the new homeland and ties with the old country. He also tries to
answer the question about the opportunities of the development of that community in
contemporary Argentina.

Agata B aszczyk
THE FUTURE SETTLEMENT AND EDUCATION OF POLES IN GREAT
BRITAIN AFTER THE SECOND WORLD WAR. THE ORIGINS OF THE
INTERIM TREASURY COMMITTEE FOR THE “POLISH QUESTION”
AND ITS EDUCATIONAL BRANCH
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 them1.
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 basis2.
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 no prospects
in this country, might be expected to wish for some block settlement scheme
/…/3.
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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 difficult5.
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 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 forces7.
A rough estimate of the potential number of Poles not returning home was based
on the Polish Ambassador, Count Edward Raczy ski’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
4
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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
problems9. A few days later, on 6 March 1945, Commander Locker-Lampson10 made
a suggestion to extend a similar offer to Norwegians 11.
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.
8
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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 blood12.
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) 23rd Conclusions,
Minute 2, 21st 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 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 character13.
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
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194514. 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 soldiers15.
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 future16.
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
Raczy ski, who had been residing in London since 1934, could only manifest his
disapproval and dissent in a letter to Eden:
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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 office17.
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.
Raczy ski 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, Raczy ski signed a Deed of
Assignment. The Polish Government-in-Exile’s property on British soil was passed
to the Treasury for protection19. On the day of the official announcement that
diplomatic recognition was being transferred, and in recognition of his inability to
continue his ambassadorial duties, Raczy ski, in a letter to Eden, handed over the
property of the Polish Republic to the British authorities20.
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’ situation21. 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
17 Edward Raczy ski’s letter, 5 July 1945, Kol.417/58, Polish Institute and Sikorski Museum in
London (PISM).
18 Letter from S. Stanis awski, Under Secretary of State at the Prezydium Rady Ministrów, to
Raczy ski, 31 June 1945 (Raczy ski Papers), Kol.23 A1, PISM.
19 A copy of this letter, Deed of Assignment, signed by Raczy ski and the Treasury Solicitor
Barnes is in the Raczy ski Papers, Kol. 23 A/4 (PISM). There is also a list of the 49 London
properties rented by the Polish Government, accompanying the Deed.
The Deed can also be found in FO 371/47750 (N8173), PRO – The NA, Kew-Richmond.
20 Edward Raczy ski’s letter, 5 July 1945, Polish Institute and Sikorski Museum in London,
Kol.417/58, PISM.
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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
forgotten22.
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 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 Sulimirski24, the general secretary at the ministry, was appointed director of
22
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the Polish Educational Subcommittee and Dr Mieczys aw 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:
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 syllabus26.
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 primary27 and secondary schools28, Polish vocational
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schools29, British vocational colleges, British universities30, Polish faculties at British
universities31 and army teaching facilities32.
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(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.
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”.
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.
Sprawozdanie Kierownika Dzia u O wiatowo-Szkolnego z czynno ci tego dzia u 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.
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.
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.
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
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.
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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 £256,00034. 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 month35, with
overseas expenditure accounting for about £40,00036 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 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 involved37.
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

32

33
34
35
36
37

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.
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 Bo ena 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.
Notes from interview between Dro niak and Drohojewski and Treasury officials on 3 August
1945. PRO, FO 371/47753 (N10112).
Interim Treasury Committee, minutes from meeting on 7 December 1945, T236/239, PRO –
The NA, Kew-Richmond.
Equivalent to £2,900.000 in September 2012.
Equivalent to £1,160.000 in September 2012.
Report of Mr H. H. Eggers, ‘Poles’ from 23 March 1946, PRO, ED128/143, p. 2.
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payment of £20 per month38. 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 West39. 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 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.

38
39

Equivalent to £580.00 today (September 2012).
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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Agata B aszczyk
Rozmieszczenie i edukacja Polaków w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie
wiatowej. Pocz tki Tymczasowej Komisji Skarbu dla „Zagadnienia polskiego” i
jego oddzia u edukacyjnego
The future settlement and education of Poles in Great Britain after the Second
World War. The origins of the Interim Treasury Committee for the “Polish
Question” and its Educational Branch.
owa kluczowe: Polonia, Wielka Brytania, druga wojna wiatowa, edukacja
Key words: Polonia, Great Britain, Secondo World War, education
Streszczenie:
Autorka opisuje losy Polaków, którzy pozostali w Wielkiej Brytanii po drugiej
wojnie wiatowej. Ujawnia dzia ania brytyjskiego rz du zmierzaj ce do
zagospodarowania tej spo eczno ci, m.in. poprzez prowadzenie dzia
edukacyjnych.
Summary:
The author describes the fate of Poles who remained in Britain after the Second
World War. She reveals the action of the British government towards the
development of the community, including its efforts in the field of education.
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Marcin Borys
KULTURALNE ASPEKTY DZIA ALNO CI POLSKICH PARAFII
RZYMSKOKATOLICKICH W CHICAGO W XIX WIEKU
W 1867 r. grupie polskich emigrantów skupionych w Towarzystwie w.
Stanis awa Kostki uda o si doprowadzi do powstania pierwszej polskiej parafii
rzymskokatolickiej w Chicago. Z biegiem lat, wraz ze wzrostem liczby osadników
przyby ych z ziem polskich, w ró nych rejonach miasta powstawa y kolejne polskie
wspólnoty parafialne. Do roku 1899, cznie z parafi w. Stanis awa Kostki,
funkcjonowa o ich ju szesna cie1. Parafie te cieszy y si ogromnym powodzeniem
wychod ców, którzy odnajdowali w nich namiastk starej Ojczyzny na
ameryka skiej ziemi. Ich rola nie ogranicza a si tylko i wy cznie do zaspokajania
potrzeb religijnych wiernych, ale stanowi c centrum ycia emigrantów, prowadzi y
one wszechstronn dzia alno
m.in. w zakresie o wiaty i wychowania, pomocy
charytatywnej i spo ecznej, czy potrzymania patriotyzmu i to samo ci narodowej
wychod ców2. Co wi cej, oddzia ywanie parafii by o zauwa alne równie w sferze
ich ycia kulturalnego.
Aktywno w tym ostatnim obszarze przejawia a si przede wszystkim w
powstawaniu i funkcjonowaniu ró norodnych instytucji parafialnych o spo ecznokulturalnym charakterze. W pierwszej kolejno ci by y to rozmaite chóry, zespo y
piewacze, ale tak e grupy teatralne. Odgrywa y one cenn rol czynnie uczestnicz c
w yciu wspólnoty
uatrakcyjniaj c nie tylko nabo stwa ale równie i inne
uroczysto ci maj ce miejsce w parafii, aktywizuj c wiernych, a tak e daj c im
mo liwo obcowania z kultur .
W yciu polskich emigrantów istotne miejsce zajmowa a muzyka. S owa
polskich pie ni, melodie znane jeszcze z lat m odzie czych, przywo ywa y u wielu
wspomnienia domu rodzinnego i wiata pozostawionego za oceanem. S
y
podtrzymaniu polskiej to samo ci i dawa y mo liwo kultywowania wielu polskich
tradycji.

1

2

By y to ponadto parafie: wi tej Trójcy, w. Wojciecha, Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej
Marii Panny, Naj wi tszej Marii Panny Nieustaj cej Pomocy, w. Jozafata, w. Józefa, w.
Jadwigi, w. Kazimierza, w. Micha a Archanio a, w. Jana Kantego, w. Stanis awa Biskupa i
czennika, w. Jacka, w. Piotra i Paw a, w. Salomei, Naj wi tszej Marii Panny Anielskiej.
Szerzej na temat znaczenia polskich parafii etnicznych w Stanach Zjednoczonych, a tak e w
samym Chicago zajmuj si m.in. w pracach: M. Borys, Polska emigracja do Stanów
Zjednoczonych do 1914 roku, Toru 2011, s. 172–208; M. Borys, Rola polskich parafii
rzymskokatolickich w yciu Polonii chicagowskiej w XIX wieku, „Studia Polonijne” 2009, T.
30, s. 151–171.

W przypadku polskich parafii pocz tki muzyki zwi zane by y z organistami
pos uguj cymi w ko cio ach w czasie liturgii i innych nabo stw. Byli oni cz sto
postaciami popularnymi i rozpoznawalnymi w swoich wspólnotach. Dzia o si tak za
spraw ich szczególnego zaanga owania w sprawy parafialne. Niejednokrotnie,
zw aszcza w pocz tkowych latach funkcjonowania szkó parafialnych pe nili w nich
funkcje nauczycieli. Najcz ciej to oni byli równie twórcami i organizatorami, a w
pó niejszym czasie tak e kierownikami ró nego rodzaju zespo ów i towarzystw
muzycznych oraz wokalnych. W dziewi tnastowiecznym Chicago w ród najbardziej
znanych postaci, które przez d szy lub krótszy czas pe ni y funkcj organisty, za
sw wszechstronn dzia alno ci wywar y istotny wp yw na ycie, kulturalne i nie
tylko, miejscowej Polonii zaliczy mo na m.in.: Piotra Kio bass 3 czy Antoniego
Ma ka4.
Aktywizacji muzycznej szerszego grona parafian, nie tylko w zakresie potrzeb
kultu, s
y wspomniane ju chóry oraz towarzystwa piewacze. Cz sto
powstawa y one ju we wczesnym okresie funkcjonowania wspólnoty parafialnej. Z
up ywem lat, w niektórych parafiach dzia o nawet po kilka tego typu grup i
zespo ów.
W najstarszej polskiej parafii w mie cie, tamtejszy chór parafialny, istnia od
chwili jej za enia. Prawdziwy rozkwit zanotowa jednak dopiero po roku 1875,
kiedy kierownictwo nad nim przej , nowy organista ko cielny Andrzej Kwasigroch.
Od tego czasu wzros a zarówno jego aktywno , tak w ramach parafii jak i poza ni ,
a tak e liczba cz onków. U schy ku XIX stulecia skupia on ju oko o 300
wykonawców, podzielonych na ró ne ga zie. Obok chórów dla kobiet i m czyzn,
dzia chóry ko cio a górnego i dolnego, chór panien oraz chór dzieci. Poszczególne
3

4

Piotr Kio bassa by wspó organizatorem parafii w. Stanis awa Kostki i pierwszym jej
organist . Przez lata zwi zany z ksi mi zmartwychwsta cami. Z czasem uzyska pozycj
jednego z liderów spo eczno ci polonijnej „Wietrznego Miasta”. Bra czynny udzia w yciu
organizacyjnym polskich emigrantów (m.in. Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego).
Zaanga owany w wydawanie polskiej prasy w Chicago. Aktywny politycznie – zosta wybrany
do legislatury stanowej Illinois (1877), do Rady Miasta Chicago (1896). Od roku 1891 pe ni
funkcj skarbnika miasta Chicago. Szerzej zob. m.in.: H. Busyn, Peter Kio bassa Maker of
Polish America, „Polish American Studies” 1951, Vol. 8, nr 3–4, s. 65–84. K. Dopiera a,
Kie bassa (Kio bassa) Piotr, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, (red.) K. Dopiera a, t.
2, Toru 2003, s. 399; R. Nir, Etniczno , ycie spo eczne i kulturalne Polonii, Stevens Point
1989, s. 135–140; K. Wachtl, Polonja w Ameryce. Dzieje i Dorobek, Filadelfja 1944, s. 166.
Antoni Ma ek w ci gu wielu lat sp dzonych w parafii wi tej Trójcy pe ni tam funkcje
organisty, nauczyciela w szkole parafialnej, by za ycielem ko cielnych chórów i zespo ów
piewaczych. Sam komponowa utwory muzyczne i drukowa piewniki z polskimi pie niami.
Redagowa i wydawa pismo przeznaczone dla mi ników piewu i muzyki – miesi cznik
„Ziarno” (od 1886). By wspó twórc Zwi zku piewaków Polskich. Wi cej na temat
dzia alno ci Antoniego Ma ka zob.: A. Walaszek, Antoni Ma ek (1851–1917) dzia acz Polonii
ameryka skiej: muzyk i polityk, „Studia Polonijne” 2009, T. 30, s. 371–377; K. Dopiera a,
Ma ek Antoni, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, (red.) K. Dopiera a, t. 3, Toru
2004, s. 244; G. Potacza a MChR, Polacy na Trójcowie. Dzieje ko cio a pw. wi tej Trójcy w
Chicago, Pozna 2007, s. 48–49; V. Granacki, Chicago’s Polish Downtown, Charleston 2004,
s. 97; K. Wachtl, dz. cyt., s. 249.
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sekcje prezentowa y si zazwyczaj oddzielnie, jednocz c swoje si y jedynie w
przypadku bardziej znacz cych uroczysto ci. Mia o to miejsce chocia by w
przypadku rozmaitych rocznicowych i jubileuszowych obchodów urz dzanych w
mie cie przez spo eczno
polonijn . Wyst py Chóru w. Stanis awa Kostki
wietni y m.in. wydarzenia Dnia Polskiego maj cego miejsce w trakcie
chicagowskiej Wystawy wiatowej w 1893 r.5.
Prócz chóru, na Stanis awowie6 funkcjonowa y tak e inne organizacje, w
których dzia alno ci wa ne miejsce zajmowa a muzyka. W ród nich nale y
wymieni wyros e w nie z Chóru w. Stanis awa Kostki i tworzone przez jego
cz onków Towarzystwo w. Cecylii. Zorganizowane w 1882 r., jako cel stawia o
sobie propagowanie szerszego wykorzystania muzyki liturgicznej w czasie
nabo stw odbywaj cych si w parafii. Ponadto, poza wyst pami muzycznymi,
jego cz onkowie starali si , na ile to by o mo liwe, przygotowywa w asne,
niewielkie inscenizacje teatralne7.
Jeszcze szerszym ni Towarzystwo w. Cecylii spektrum dzia alno ci
charakteryzowa si Klub Muzyczno-Literacki Imienia Leona XIII. Powsta on na
Stanis awowie 27 pa dziernika 1897 r., a jego za ycielem by zmartwychwstaniec,
ks. Józef Gieburowski. G ównym zadaniem Klubu by o zaznajamianie m odzie y z
polsk kultur
zarówno muzyk , sztuk i literatur , a tym samym kszta towanie u
niej uczu patriotycznych oraz umacnianie wiary katolickiej. S
o temu
przygotowywanie i publiczne prezentowanie ró nego rodzaju wyst pów
piewaczych, przedstawie , ale równie przemówie i odczytów8.
Niezwykle bogat tradycj muzyczn , mog a pochwali si tak e inna z
polskich parafii dzia aj cych w mie cie, po ona w niewielkiej odleg ci od
Stanis awowa, parafia wi tej Trójcy. Pierwszy tamtejszy chór zosta utworzony
przez organist i nauczyciela Konstantego Ma ka ju w 1877 r. W jego repertuarze
znajdowa o si kilka mszy oraz utwory wykonywane przez solistów i w duetach. Od
1880 r. chór znalaz si pod opiek brata Konstantego
Antoniego Ma ka.
Prezentowa on wysoki poziom mimo licznych perturbacji dotykaj cych Trójcowo, a
5

6

7

8

oty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii wi tego Stanis awa 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. Pocz tek, wzrost i rozwój dziejowy
osad polskich w Pó nocnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. 9, Milwaukee
1906, s. 88; 7-my Pa dziernika 1893 r. „Dzie polski” w Chicago, „Dziennik Chicagoski”
1893, nr 234, s. 2; V. Granacki, dz. cyt., s. 112.
Jest to nazwa potoczna u ywana mi dzy innymi przez samych wiernych, dla okre lenia parafii
w. Stanis awa Kostki. Podobnych zwyczajowych okre le u ywano równie w przypadku
innych wspólnot. Przyk adowo parafi wi tej Trójcy nazywano Trójcowem, parafi w. Jacka
Jackowem, parafi w. Jana Kantego Kantowem itd.
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.
oty 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.
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zwi zanych przede wszystkim z zamkni ciem tamtejszego ko cio a9. W ród
wykonywanych dzie znajdowa y si zarówno utwory ko ciele, jak i pie ni o
charakterze narodowym. Pod koniec stulecia w programie chóru by o m.in. dziewi
mszy, nieszpory, oraz ró ne utwory ko cielne autorstwa takich twórców jak Ignacy
Dobrzy ski, Józef Elsner, Karol Kurpi ski czy Stanis aw Moniuszko10.
Dbaj c o chór parafialny Antoni Ma ek, ywo anga owa si równie w inne
przedsi wzi cia i inicjatywy muzyczne na Trójcowie. W ród nich mo na wymieni
powsta e w 1883 r. Towarzystwo piewu wi tej Trójcy11. Stara o si ono
zainteresowa swoich cz onków piewem chóralnym. Organizowa o rozmaite
wyst py publiczne, wykonuj c w ich trakcie pie ni religijne, a tak e inne utwory o
zró nicowanej tre ci. Popularyzuj c polsk kultur przyczyni o si równie do
wydania zbioru Pie ni Polskich, których pierwszy zeszyt ukaza si w lutym 1885
r.12.
Kolejne dwa towarzystwa piewacze utworzono na Trójcowie (równie przy
udziale Antoniego Ma ka), pi lat po powstaniu Towarzystwa piewu wi tej
Trójcy, w 1888 r. Pierwszym z nich by o, powo ane do ycia 8 kwietnia
Towarzystwo piewu Panien „Wanda”, za one w celu podniesienia i uprawy
piewu narodowego polskiego13. Skupione w nim kobiety urz dza y m.in. koncerty i
wieczorki wokalno-muzyczne, bra y udzia w obchodach patriotycznych i
narodowych, uczestniczy y w wydarzeniach parafialnych, jak i tych o szerszym
zasi gu. Z grona cz onki Towarzystwa wywodzi y si mi dzy innymi, znane w
pó niejszym czasie piewaczki, Jadwiga Smulska oraz Agnieszka Nering14.
9

10

11

12

13

14

Dzia alno chóru usta a w roku 1889 i zosta a wznowiona wraz z formalnym utworzeniem
parafii wi tej Trójcy w 1893 r. Dzieje parafii w. Trójcy. 1873–1898. Na pami tk 25-letniego
jubileuszu za enia parafii w. Trójcy, Chicago 1898, s. 94.
Tam e, s. 93–94; Pami tka Z otego Jubileuszu Kap stwa Wielebnego ks. Kazimierza S. Sztuczki,
C.S.C. Proboszcza Parafii wi tej Trójcy w Chicago, Illinois, Dnia 20-go lipca, 1941, b.m.d.w., s. 34;
G. Potacza a dz. cyt., s. 165.
Spotkanie organizacyjne Towarzystwa odby o si w sali szko y parafialnej 28 wrze nia 1883 r.
Prócz Antoniego Ma ka mieli by na nim obecni: Konstanty Bartoszewicz, Fabian Gabry ,
Antoni Klejdzik, Franciszek Klejdzik, Józef Kotowski, Marceli Moszczy ski, Antoni
Wojtalewicz oraz Kazimierz Wojtalewicz. Dzieje parafii w. Trójcy…, s. 77.
Poza dzia alno ci muzyczn Towarzystwo aktywnie anga owa o si w ycie wspólnoty na
Trójcowie. Wspiera o tamtejszy ko ció finansowo, a z czasem zacz o pe ni dla swoich
cz onków funkcj organizacji bratniej pomocy
przyst puj c do Zwi zku Narodowego
Polskiego. W 1893 r. ostatecznie zaprzesta o wyst pów piewaczych, skupiaj c si jedynie na
dzia alno ci narodowej. Dzieje parafii w. Trójcy…, s. 76–78; Pami tka Z otego Jubileuszu
Kap stwa Wielebnego ks. Kazimierza S. Sztuczki…, s. 34; G. Potacza a MChR, dz. cyt., s. 165.
Dzieje parafii w. Trójcy…, s. 94; W spotkaniu organizacyjnym bra o udzia dwana cie panien.
Do pierwszego zarz du wybrane zosta y: Anna Blaszka
prezes, Michalina Binkowska
sekretarz oraz Paulina Górska kasjerka. Pami tnik Parafii wi tej Trójcy w Chicago, Il., Z
okazji 25. rocznicy otwarcia ko cio a przez J. Em. Ks. Kar. F. Satolliego, delegata papieskiego
1893–1918, Chicago 1918, s. 231.
Dzieje parafii w. Trójcy…, s. 96–97; Pami tnik Parafii wi tej Trójcy…, s. 231; G. Potacza a
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.
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Drugim ze wspomnianych towarzystw by Chór Chopina, za ony 3 lipca 1888
r. Jego zadaniem mia a by popularyzacja polskiego piewu, a szerzej polskiej
kultury zarówno w ród m odych pokole emigrantów, jak i, na ile to by o mo liwe,
ameryka skiego spo ecze stwa. Jego dzia alno trwa a niespe na dekad . 4 sierpnia
1897 r. jego cz onkowie zawi zali now organizacj
Towarzystwo piewu
Fryderyka Chopina. Swój repertuar prezentowa o ono w czasie wyst pów
ko cielnych oraz rozmaitych uroczysto ci patriotycznych15.
Zarówno Towarzystwo piewu Panien „Wanda”, jak i Chór Chopina,
przyczynia y si do upowszechniania muzyki, ale równie dzia y na rzecz parafii16.
Oba towarzystwa wst pi y tak e w szeregi Zwi zku piewaków Polskich w
Ameryce. By a to organizacja, której pocz tki si ga y 29 listopada 1888 r. W nie
wówczas w szkole przy parafii wi tej Trójcy odby o si zebranie, na którym
powo ano do ycia federacj chórów i towarzystw piewaczych. W ród jej
inicjatorów znajdowali si cz onkowie Chóru Chopina, za czo ow rol po raz
kolejny odegra Antoni Ma ek. Federacja ta, na jednym z kolejnych spotka , 13
maja 1889 r. formalnie przekszta ci a si w Zwi zek piewaków Polskich. Stawia
on sobie za cel koordynowanie funkcjonowania polskich chórów i zespo ów
piewaczych dzia aj cych w Stanach Zjednoczonych oraz u atwianie wspó pracy
pomi dzy nimi. Jego zadaniem mia o by równie organizowanie wyst pów,
dopomaganie w kreowaniu nowych zespo ów, a tak e poprzez organizacj
konkursów, umo liwianie wspó zawodnictwa ju istniej cym17. Wa ny aspekt
dzia alno ci grup nale cych do Zwi zku stanowi o tak e podtrzymanie polsko ci i
patriotyzmu wychod ców. By o to mo liwe m.in. dzi ki wykonywanym repertuarom,
w których istotne miejsce zajmowa y patriotyczno-wojskowe pie ni oraz popularne
utwory polskie18.
Liczba organizacji o profilu dzia alno ci ukierunkowanym na muzyk i piew,
oraz ich wielokierunkowe zaanga owanie, dawa y wiadectwo wyj tkowej aktywno ci
tamtejszych spo eczno ci parafialnych. To z kolei przek ada o si na fakt, i obie
parafie zarówno parafia w. Stanis awa Kostki, ale przede wszystkim parafia wi tej
Trójcy, le ce w bezpo redniej blisko ci wobec od siebie, w dzielnicy Polish
Downtown, by y traktowane jako najwa niejsze centra ycia kulturalnego
chicagowskiej Polonii. Naturalnie nie znaczy o to jednak, e pozosta e polskie

15

16
17
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W 1898 r. do Towarzystwa nale o ju 96 osób. Jego zarz d sk ada si z siedmiu cz onków
(Stanis aw Ma ek prezes, W adys aw Jele
wiceprezes, a tak e Jan Jarosz, Józef Wilusz,
Szymon Wojtalewicz, Józef Jele , Wac aw Suwalski); dyrygenta (Antoni Ma ek) oraz rady
gospodarczej (Franciszek Marchlewicz, Adam Kurowski, Franciszek Warszewski). Dzieje
parafii w. Trójcy…, s. 97.
Dzi ki organizowanym przez siebie wyst pom zdobywa y m.in. rodki, które nast pnie
przeznaczano na funkcjonowanie ko cio a. Tam e, s. 54.
Tam e, s. 96–97; A. Bro ek, Polonia ameryka ska 1854–1939, Warszawa 1977, s. 68, 216;
H.M. Glomski, dz. cyt., s. 57–58. W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce. Pocz tek, wzrost i
rozwój dziejowy osad polskich w Pó nocnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. 4,
Milwaukee 1905, s. 18.
A. Walaszek, dz. cyt., s. 371–372.
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wspólnoty funkcjonuj ce w innych cz ciach miasta, pozostawa y oboj tne na sprawy
muzyki, czy szerzej kultury.
Przyk adowo, w po onej daleko na po udniu miasta, w South Chicago, parafii
Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Marii Panny, mia y funkcjonowa Chór w.
Cecylii oraz Chór w. Jadwigi, które w nied ugim czasie od powstania osi gn y
wysoki poziom artystyczny. Dowodem na to mia y by organizowane przez nie
koncerty piewacze, a tak e wspólne wyst py z najbardziej znanymi wówczas
polonijnymi artystkami w „Wietrznym Mie cie”
Agnieszk Nering, Jadwig
Smulsk oraz Ró Kwasigroch19. Poza chórami, na Niepokalanowie, muzyka
odgrywa a równie istotn rol w dzia alno ci Towarzystwa piewu im. Boles awa
Dembi skiego. Zosta o ono utworzone 28 wrze nia 1896 r. w celu: uprawy i
podniesienia piewu narodowego, ko cielnego i w ogóle sztuk polskich20. Aby zamiar
ten zrealizowa jego cz onkowie uczestniczyli w rozmaitych uroczysto ciach,
obchodach i wiecach. Samodzielnie organizowali tak e publiczne wyst py
promuj ce polsk muzyk i kultur w ród miejscowej, nie tylko polskiej
spo eczno ci21.
Wysoki poziom artystyczny, jeszcze do ko ca XIX stulecia, zdo osi gn
chór w parafii w. Jadwigi. Znany w ca ym Chicago, swoimi pocz tkami si ga
stycznia 1889 r.22. Prawdziwy jego rozkwit nast pi jednak dopiero kilka lat pó niej,
w roku 1896. W nie wówczas, po przeprowadzonej wcze niej reorganizacji, jego
dyrygentem zosta prof. Emil Wiedemann dyrygent, muzyk i kompozytor, pod
którego kierownictwem Chór zacz wi ci swe najwi ksze sukcesy23.
Od pocz tku istnienia wspólnoty chór funkcjonowa tak e w parafii w. w.
Piotra i Paw a (1895). Na jego czele sta organista Franciszek Daniel. Musia si on
boryka z wieloma problemami, które sprawia y, i pierwsze lata dzia alno ci chóru
by y bardzo skromne. Najwa niejszym z nich, by brak odpowiednich, potrafi cych
dobrze piewa kandydatów (dotyczy o to szczególnie m czyzn). Aby ich
19

20
21
22
23

Takie informacje mo na wyczyta z ksi gi pami tkowej z okazji z otego jubileuszu parafii. Nie
podaje ona jednak dok adnej daty powstania chórów. Mo na jedynie domniemywa , i
poniewa : rozwin y si bardzo pr dko chodzi o lata osiemdziesi te XIX stulecia. Co wi cej, w
pó niejszym, cho równie bli ej nieokre lonym czasie, mia poza dwoma wspomnianymi
funkcjonowa w parafii na Niepokalanowie równie Chór w. Cecylii dla m czyzn. Zob.:
oty Jubileusz Parafii Niepokalanego P.N.M.P. w South Chicago, Illinois. Ksi ga
Pami tkowa, Chicago 1932, s. 12; Pó niejszy album pami tkowy, z okazji diamentowej
rocznicy powstania parafii informuje, e pierwszy chór powsta w niej formalnie dopiero w
1897 r., w czasie gdy ko cielnym organist zosta Feliks Paw owski. Por.: 1882–1957 Diamond
Jubilee Immaculate Conception B.V.M. Parish. 2944 East 88th Street, Chicago 17, Illinois,
b.m.d.w., s. 142.
oty Jubileusz Parafii Niepokalanego P.N.M.P. w South Chicago…, s. 54.
Tam e.
Pierwszym jego dyrygentem by organista Micha Fornalewski. oty Jubileusz Parafii w.
Jadwigi, Chicago 1938, s. 50.
Reorganizacja mia a miejsce w pocz tkach roku. Pierwotnie dyrygentem zosta Stanis aw
Bieganowski, jednak po sze ciu miesi cach, w sierpniu 1896 r., zast pi go w nie E.
Wiedemann. Tam e.
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pozyska , a tym samym uzupe ni w asne niedostatki, zwracano si niekiedy o
pomoc do chóru funkcjonuj cego w pobliskiej parafii w. Kazimierza24.
dwa chóry, zosta y w omawianym okresie utworzone w parafii w. Jacka.
Jako pierwszy rozpocz dzia alno , powo any do ycia 22 pa dziernika 1896 r.,
Chór w. Wojciecha25. Nied ugo pó niej, w 1897 r. powsta , tym razem
przeznaczony dla dzieci, Chór w. Cecylii. Twórc zarówno jednego jak i drugiego
by pe ni cy na Jackowie funkcj organisty zmartwychwstaniec, brat Wojciech
Góralski26.
Poza wszystkimi wy ej wymienionymi, wed ug informacji przekazanych przez
Szcz snego Zahajkiewicza i pochodz cych z 1897 r., polskie chóry funkcjonowa y
tak e przy parafiach w. Wojciecha, w. Jozafata, Naj wi tszej Marii Panny
Nieustaj cej Pomocy oraz w. Jana Kantego. W ostatniej z nich by y to dwa chóry
Chór w. Grzegorza oraz Chór w. Agnieszki, którymi mia kierowa dyrygent
nazwiskiem Kwasi ski27.
Maj c na uwadze tak liczn grup istniej cych polskich chórów i towarzystw
piewaczych, mo na przyzna , e muzyka odgrywa a wa
rol w yciu polskich
emigrantów. Warto
stanowi przede wszystkim sam piew oraz tre ci
przekazywane poprzez wykonywane pie ni. Je li idzie o akompaniament pozostawa
on zdecydowanie na dalszym planie. Odnosz c si do Polonii jako ca ci, nigdy nie
przywi zywa a ona tak du ej wagi do muzyki instrumentalnej, jak chocia by
przedstawiciele innych grup etnicznych28. Z posiadanych materia ów, odnosz cych
si do dzia alno ci chórów, przede wszystkim za relacjonuj cych rozmaite
uroczysto ci, w których bra y one udzia , mo emy jednak dowiedzie si , i ich
wykonaniom towarzyszy y niekiedy tak e orkiestrowe wyst py instrumentalne.
Niestety adne z nich nie podaj w zasadzie jakichkolwiek informacji na temat grup
zajmuj cych si t sfer dzia alno ci muzycznej29.
Istotne miejsce w yciu kulturalnym polskiej emigracji w Stanach
Zjednoczonych, w tym polonijnej spo eczno ci w Chicago, odgrywa równie teatr.
24
25
26

27
28
29

Album Pami tkowe z okazyi Srebrnego Jubileuszu 1895–1920 Parafii . Aposto ów Piotra i
Paw a w Chicago, Illinois, b.m.d.w., s. 56.
Wysi kiem jego cz onków zakupione zosta y do parafii organy. W 1915 r. Chór zmieni nazw
na Chór w. Jacka. Golden Jubilee 1894–1944 St. Hyacinth Church, Chicago 1944, s. 22, 58.
Tam e, s. 22, 58, 64; St. Hyacinth Parish 1894–1994. A Century of Devotion and Dedication,
b.m.d.w., s. 28; B. Le , Ko ció w procesie asymilacji Polonii ameryka skiej. Przemiany
funkcji polonijnych instytucji i organizacji religijnych w rodowisku Polonii chicagowskiej,
Wroc aw 1981, s. 196.
S. Zahajkiewicz, Ksi a i Parafie Polskie w Stanach Zjednoczonych Pó . Am., Chicago 1897, s.
37, 49, 54, 81, 86, 89.
A. Posern-Zieli ski, Tradycja a etniczno . Przemiany kultury Polonii ameryka skiej, Wroc aw
1982, s. 145.
Orkiestry bra y udzia m.in. w obchodach przywo ywanego ju Dnia Polskiego w czasie
chicagowskiej Wystawy wiatowej, jak i w trakcie odbywaj cych si rok pó niej Obchodów
Ko ciuszkowskich. Zob.: 7-my Pa dziernika 1893 r…., s. 2; Obchód Ko ciuszkowski 3-go Maja
1894 r. w Chicago, „Dziennik Chicagoski” 1894, nr 103, s. 1; V. Granacki, dz. cyt., s. 112. W
pracy Szcz snego Zahajkiewicza pojawia si informacja o funkcjonuj cej w parafii w. Jana
Kantego orkiestrze ch opców. Zob.: S. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 86.
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W omawianym okresie by to w zasadzie jedynie teatr amatorski, opieraj cy si na
zespo ach powstaj cych i funkcjonuj cych przy polskich parafiach. Przygotowywane
i odgrywane przez nie przedstawienia prezentowa y ró ny poziom artystyczny,
niemniej jednak, niemal zawsze stanowi y wa ne wydarzenie kulturalne i
towarzyskie dla cz onków wspólnoty parafialnej. Spektakle gromadzi y na widowni
zazwyczaj t umy ludzi oczekuj cych rozrywki. Teatr pozwala im na prze ywanie
emocji, a jednocze nie dawa szans na obcowanie z polskim j zykiem i kultur , z
polskim dziedzictwem i histori . By instytucj wp ywaj
na podtrzymanie
to samo ci narodowej i rozbudzanie uczu patriotycznych w ród emigrantów.
Jego pocz tki w Chicago si ga y pierwszej po owy lat siedemdziesi tych XIX
stulecia i zwi zane by y z Gmin Polsk . W nie wówczas, zorganizowany przez
ni zespó wystawi swoje pierwsze przedstawienia30. W latach 1873-1874 uda o mu
si przygotowa m.in. spektakle „Ch opi arystokraci” oraz „B ek op tany”
autorstwa W adys awa Anczyca31.
Pó niejsze lata nie nale y ju jednak do zespo u Gminy Polskiej, lecz do
amatorskich grup teatralnych powstaj cych przy kolejnych polskich parafiach. W
swych szeregach skupia y one przede wszystkim aktorów-amatorów, cz onków
wspólnot przy których funkcjonowa y zarówno dzieci, jak i m odzie oraz osoby
doros e. Przygotowywa y i wystawia y ró nego rodzaju przedstawienia o tematyce
religijnej, historycznej, utwory dramatyczne, a tak e spektakle dla dzieci.
Spo ród wszystkich zespo ów na szczególn uwag zas uguje, odgrywaj ce
wyj tkow rol w yciu kulturalnym chicagowskiej Polonii, Kó ko Dramatyczne
dzia aj ce przy parafii w. Stanis awa Kostki. Jego pocz tki zwi zane by y z rokiem
1891 i obchodzon wówczas setn rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zaplanowane z tej okazji uroczysto ci patriotyczne na Stanis awowie trwa y trzy dni.
Wype nia y je rozmaite wydarzenia o charakterze religijnym, jak i inne imprezy oraz
spotkania, a tak e wyst py artystyczne. W ród zaplanowanych punktów programu
znalaz o si wystawienie sztuki pt. „Obrona Cz stochowy” przygotowanej przez
Szcz snego Zahajkiewicza32, a opartej na „Potopie” Henryka Sienkiewicza. Ze
30

31

32

Wed ug informacji przytaczanych przez ks. Romana Nira pierwszym odegranym przez zespó
Gminy przedstawieniem by a sztuka „Nikt mnie nie zna” autorstwa Aleksandra Fredry, któr
wystawiono w 1872 r.. Zob.: R. Nir, dz. cyt., s. 145.
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. Mi so, Dzieje o wiaty
polonijnej w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1970, s. 216; R. Kucha, Wybrane zagadnienia
polonijnej o wiaty pozaszkolnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej, w: Polonijna
wiata szkolna i pozaszkolna. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Koprukowniak, R. Kucha,
Lublin 1985, s. 259–260.
Szcz sny Zahajkiewicz by znanym dzia aczem polonijnym, zwi zanym z ksi mi
zmartwychwsta cami. Nauczyciel w szkole w. Stanis awa. Autor licznych tekstów literackich,
okre lony przez ksi dza Wac awa Kruszk najs awniejszym poet polskim w Ameryce. W jego
dorobku znalaz y si m.in. utwory proz , adaptacje, a tak e w asne utwory sceniczne, w tym
krótkie obrazki dla kó ek teatralnych dzia aj cych przy parafiach i szko ach parafialnych.
ród najbardziej znanych utworów Zahajkiewicza znajduj si chocia by: „Noc
Czarodziejska”, „Muras Herszt Zbójców” „Per a Cylejska”, czy dramat „Dzieci Izraela”. oty
Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 232–233; W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce.
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wzgl du na fakt, i do tej pory nie funkcjonowa w parafii sta y teatr, w
przedstawieniu mieli wzi
udzia ochotnicy
nie posiadaj cy do wiadczenia
aktorskiego cz onkowie towarzystw i chórów dzia aj cych w parafii. Ich wyst p
okaza si jednak prawdziwym sukcesem i 5 maja, podczas premiery spektaklu, sala
parafialna, w której by on wystawiany, zosta a wype niona do ostatniego miejsca33.
Du e zainteresowanie z jakim spotka o si przedstawienie, nie pozosta o
niezauwa one. Zaledwie kilka dni pó niej proboszcz Wincenty Barzy ski, dostrzegaj c
potrzeb organizacji podobnych przedsi wzi
w przysz ci, podj decyzj o
utworzeniu na Stanis awowie regularnego kó ka dramatycznego. Spotkanie
organizacyjne osób zainteresowanych wyst pami odby o si 12 maja 1891 r. Wzi li w
nim udzia przede wszystkim ci parafianie, którzy uczestniczyli w inscenizacji „Obrony
Cz stochowy”. Na zebraniu zosta a ustalona ostateczna nazwa ko a
Kó ko
Dramatyczne p.w. w. Stanis awa Kostki, a tak e wybrano pierwszy jego zarz d.
Prezesem zosta Jan Kondziorski, funkcj wiceprezesa oraz re ysera powierzono
Szcz snemu Zahajkiewiczowi, dyrygentem muzyki i piewu zosta za Andrzej
Kwasigroch34. Za cel organizacja postawi a sobie: krzewi ducha Polsko ci w ród
odzie y, a jako rodek ku temu s
mia y tygodniowe wieczorki, oraz mniejsze i
wi ksze przedstawienia teatralne w j zyku ojczystym35.
Cho pierwsze efekty pracy Kó ka by y widoczne ju w 1891 r.36, prawdziwe
sukcesy odnotowa o ono w roku nast pnym. W tym bowiem czasie prócz
przygotowania w asnych przedstawie , dost pi o ono zaszczytu wyst pów z jedn z
najwi kszych i najbardziej znanych artystek teatralnych Helen Modrzejewsk .
Aktorka, powszechnie szanowana za swój wielki talent w ca ych Stanach
Zjednoczonych, podczas kolejnego ju pobytu w Chicago zgodzi a si zagra na
scenie wspólnie z aktorami-amatorami ze Stanis awowa. Po raz pierwszy mia o to
miejsce 4 wrze nia 1892 r., kiedy odegra a rol Koguciny w sztuce W. Anczyca
„Ch opi arystokraci”, po raz drugi za , tydzie pó niej, 11 wrze nia, gdy wcieli a si w
tytu ow posta dedykowanego jej dramatu S. Zahajkiewicza „Królowa Jadwiga”37.
Obecny na tych spektaklach prof. Emil Habdank-Dunikowski zanotowa : Otó w tej
to sali podziwia em nasz Modrzejewsk , i to nie w roli Ofelii, Maryi Stuart, lub lady
Mackbeth,
ale… zgadnijcie!… Oto w roli pani Koguciny w Ch opach

33
34

35
36
37

Pocz tek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Pó nocnej Ameryce (w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie), t. 5, Milwaukee 1905, s. 29; A. Bro ek, dz. cyt., s. 68, 163; K.
Wachtl, dz. cyt., s. 241–242.
oty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 136; Andrea SSND, dz. cyt., s. 34.
Poza wspomnianymi osobami cz onkami zarz du zostali równie : Wincenty Jó wiakowski
(sekretarz), Walenty Pyterek (skarbnik), Franciszek Szatkowski, Maxymilian Brochocki,
Antoni Rosa, Jan Ogurek (radni), Jan Czeka a (szatny), Stanis aw Czajka (gospodarz) oraz
Piotr Ligman i Franciszek Pokorny (marsza kowie). oty Jubileusz Najstarszej Polskiej
Parafii…, s. 136.
Tam e.
18 pa dziernika tego roku, premierowo wystawiono sztuk Zahajkiewicza pt. „Dzieci Izraela”.
Tam e, s. 137.
Tam e; M. Haiman, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce 1873–1948, Chicago
1948, s. 125–126; N. Kunka, dz. cyt., s. 68.
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arystokratach! To to by a uczta dla oczu i uszu widzie i s ysze s awn artystk ,
jako Kogucin ! Zdawa o mi si , e niepodobna dla Modrzejewskiej zej z koturnów i
zni
si do takiej roli. A jednak zni a si , i gra a jak… Modrzejewska. Trzeba
by o s ysze z jak werw piewa a kuplety: Przez dzie ca y b
pi a, Harakiem si
my a, Wiwat pani Kogucina!… Rzeczywi cie oczarowa a nas, wi c obsypali my
kwiatami38.
Oba przedstawienia by y wielkimi wydarzeniami dla spo eczno ci parafialnej.
umnie zgromadzeni widzowie gor co przyj li artystk i nagrodzili jej kreacje
owacjami. Z uznaniem publiczno ci spotkali si równie aktorzy Kó ka
Dramatycznego, którzy zdo ali wytrzyma presj wyst pu u boku tak znakomitej
osobowo ci teatralnej 39. Spektakle te znacz co podnios y presti grupy aktorów ze
Stanis awowa i sprawi y, e sta o si o nich g no w ród Polaków w ca ym
mie cie40. Da o to pozytywny impuls do dalszej aktywno ci artystycznej Kó ka, które
w nast pnych latach przygotowa o kolejne sztuki41. Prezentowane by y one przede
wszystkim w Chicago, niemniej popularno zespo u sprawi a, i zanotowa on na
swoim koncie równie wyst py poza „Wietrznym Miastem” (np. w 1894 r. w
Milwaukee). Pomy lny rozwój Kó ka zahamowa y dopiero problemy lokalowe, w
pierwszych latach XX stulecia42. Brak w asnego lokalu spowodowa wówczas
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E. Habdank-Dunikowski,
ród Polonii w Ameryce. Druga serya „listów z Ameryki”, Lwów
1893, s. 67.
Wed ug ksi gi jubileuszowej parafii w. Stanis awa Kostki byli to: w przypadku „Ch opów
arystokratów”
Rozalia Kwasigroch, Rozalia ukowska, Adam Stachowiak, Jan Czeka a,
Andrzej Stachowicz, Antoni Huntowski, oraz Jan Kondziorski; za w przypadku „Królowej
Jadwigi” powtórnie Rozalia Kwasigroch, Józef Grabowiecki, Stanis aw Piasecki, Micha
Petlak, Wincenty Jó wiakowski, Max Brochocki, Piotr Ligman, Jan Nering, Franciszek
Kio bassa, August Klafta, Jakub Oszwa dowski, Walenty Pyterek i Stanis aw Paw owski.
Ponadto, w obu sztukach na scenie pojawi si tak e ich re yser S. Zahajkiewicz. oty
Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 137.
Przedstawienia przynios y tak e wymierne korzy ci dla samej parafii w. Stanis awa Kostki.
Dochód z nich, ze wzgl du na fakt, i artystka ca kowicie zrzek a si wynagrodzenia, zosta
przeznaczony w przypadku pierwszego spektaklu na dom sierot, w przypadku drugiego za na
bibliotek parafialn . E. Habdank-Dunikowski, dz. cyt., s. 66, 82; oty Jubileusz Najstarszej
Polskiej Parafii.., s. 137.
W ród nich znalaz y si mi dzy innymi przedstawienie „Ko ciuszko pod Rac awicami”
Anczyca, a tak e nowe sztuki autorstwa Zahajkiewicza m.in. „Per a Cylejska”. oty Jubileusz
Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 137.
Do tego czasu wyst py Kó ka Dramatycznego odbywa y si najcz ciej w sali teatralnej
mieszcz cej si w gmachu szko y parafialnej w. Stanis awa Kostki. Jej wygl d opisywa , co
prawda mylnie lokuj c j w budynku Kolegium w. Stanis awa, Emil Habdank-Dunikowski: W
gmachu wspomnianego kolegium znajduje si i sala teatralna, co do wielko ci druga z rz du w
ca em Chicago, gdy ma 4000 miejsc do siedzenia. Urz dzenie jest niez e, kurtyna przedstawia
kopi znanego obrazu „Prze ladowanie Unitów na Podlasiu”, audytorium sk ada si z parteru
i galeryi o siedzeniach ustawionych amfiteatralnie,
lecz akustyka pozostawia wiele do
yczenia. E. Habdank-Dunikowski, dz. cyt., s. 67.
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zniech cenie w ród aktorów, co z kolei odbi o si na poziomie prezentowanego
repertuaru43.
Cho powsta e jako pierwsze, Kó ko Dramatyczne nie by o jedyn organizacj
w parafii w. Stanis awa Kostki, która zajmowa a si przygotowywaniem sztuk
teatralnych i ich wystawianiem. Podobn dzia alno prowadzi y: Klub MuzycznoLiteracki Imienia Leona XIII oraz Towarzystwo w. Cecylii, które swoj sceniczn
dzia alno zainicjowa o przedstawieniem „Werbel Domowy”, zaprezentowanym w
1882 r.44.
Poza Stanis awowem, amatorski teatr rozwija si równie na Trójcowie.
Inicjatorem tamtejszego Kó ka Dramatycznego (zorganizowanego jako drugie po
stanis awowskim, w 1895 r.) by brat Piotr C.S.C., opiekuj cy si na co dzie
dzie mi w trójcowskiej szkole parafialnej45. Sk ada o si ono z dwóch oddzia ów, z
których jeden – Towarzystwo O wiaty M odzie y wi tej Trójcy przeznaczony by
dla ch opców, drugi za , funkcjonuj cy jako Kwiat Wolno ci Polskiej skupia
dziewcz ta46. Poniewa przestawienia przygotowywa o zarówno Ko o jako ca
,
jak i poszczególne oddzia y z osobna, prowadzi o to do wzajemnej ich rywalizacji.
Konkurencja ta sprawia a, i z jednej strony ros a co prawda liczba
przygotowywanych spektakli, prób, popisów i inscenizacji, z drugiej jednak, mimo
zwi kszaj cych si kosztów przygotowania wyst pów, traci a ich jako i poziom
artystyczny47.
Na po udniu Chicago, grup
przygotowuj
w asne przedstawienia
dramatyczne mog a pochwali si parafia Naj wi tszej Marii Panny Nieustaj cej
Pomocy. Od 1895 r. funkcjonowa w niej Klub piewaczy i Dramatyczny w.
Cecylii. Pocz tki jego dzia alno ci naznaczone by y wieloma trudno ciami,
zwi zanymi przede wszystkim z brakiem odpowiedniej bazy lokalowej. Nie
dysponuj c w asn scen zespó zmuszony by do korzystania z ró nych hal
43

44
45

46

47

Pocz tek tych problemów mia miejsce w 1901 r. i zwi zany by z przebudow sali teatralnej,
która zosta a przekszta cona na pomieszczenia dla uczniów. Grupa zmuszona by a tym samym
korzysta z sal w innych cz ciach miasta. Prezentowany przez Kó ko poziom podniós si na
nowo dopiero w 1908 r., kiedy zosta o ono przej te przez Karola Wachtla i przekszta cone w
sta y teatr. oty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 24–25, 137; J. Mi so, dz. cyt., s. 219–
220; R. Kucha, dz. cyt., s. 260.
Andrea SSND, dz. cyt., s. 36; oty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 150.
Jak podaje „Pami tnik Parafii wi tej Trójcy…”: Za ycielami Kó ka byli: F. Kucharzewski,
F. Marchlewicz, J. Koskiewicz, W. Kaniewski oraz J. Zawili ski. Pami tnik Parafii wi tej
Trójcy…, s. 24.
Pami tnik Parafii wi tej Trójcy…, s. 24; Pami tka Z otego Jubileuszu Kap stwa
Wielebnego ks. Kazimierza S. Sztuczki…, s. 33; G. Potacza a MChR, dz. cyt., s. 169; N. Kunka,
dz. cyt., s. 70–71.
Okres ten w „Dziejach parafii w. Trójcy…” okre lany jest jako „epoka zabaw”, w tym to
bowiem czasie zabawy tu by y na porz dku dziennym: przedstawienia teatralne, koncerta,
popisy rozmaite, próby, sz y jedna po drugiej prawie bez przerwy. /…/ ównemi czynnikami
tej sprawy by o Kó ko Dramatyczne oraz tak zwane Towarzystwo M odzie y i Kwiat Wolno ci
Polskiej rywalizuj ce z Kó kiem. Sz o i jednym i drugim nie o jako , ale o ilo przedstawie
teatralnych; o prawid owe prowadzenie finansów wcale si nie starano. Zob.: Dzieje parafii
w. Trójcy…, s. 72; por: Pami tnik Parafii wi tej Trójcy…, s. 25.
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znajduj cych si w okolicy. Taka sytuacja nie mia a jednak w wi kszego wp ywu na
poziom wystawianych przez niego sztuk48.
Obok wy ej wymienionych, bardziej znanych grup teatralnych, pod koniec XIX
stulecia, przy polskich parafiach w mie cie, funkcjonowa o jeszcze co najmniej kilka
innych. W 1897 r. Szcz sny Zahajkiewicz wymienia przy tej okazji kó ka
dramatyczne dzia aj ce przy parafiach w. Wojciecha, w. Jadwigi oraz w. Jana
Kantego. Szczególnie ostatnie z nich mia o rozwija si do
pomy lnie i
przedstawia stosunkowo wysoki poziom49.
Dzia alno kó ek dramatycznych by a niezwykle wa na je li idzie zarówno o
ycie kulturalne, jak i towarzyskie polskich emigrantów. Pozwala y one nie tylko
sp dzi czas w sposób mi y i kulturalny, w ród innych parafian, ale jednocze nie
dawa y szans na obcowanie z polskim j zykiem, a tak e polsk literatur . Temu
ostatniemu s
y zarówno przedstawienia teatralne, jak i organizowane przez kó ka
rozmaite zebrania, odczyty, przemowy czy deklamacje50.
Troska o bli sze poznanie literatury polskiej przez emigrantów by a widoczna
równie w dzia alno ci innych parafialnych organizacji i instytucji. Jej propagowanie
by o jednym z najwa niejszych dzia
wspomnianego ju
wcze niej,
funkcjonuj cego na Stanis awowie Klubu Muzyczno-Literackiego Imienia Leona
XIII51. W parafii wi tej Trójcy podobny kierunek dzia
wyznacza y sobie
52
tymczasem: Towarzystwo Dorastaj cej M odzie y , Towarzystwo M odzie y w.
Kazimierza Jagiello czyka53 oraz powsta e w 1897 r. Stowarzyszenie Przyjació
odzie y54.
48

49
50

51
52

53

54

Pierwsz sztuk zagran przez Klub w. Cecylii by o przedstawienie „ yd w beczce”. W
pó niejszym czasie zespó przygotowa m.in. „Ch opów arystokratów”. N. Kunka, dz. cyt., s.
78.
S. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 37, 73, 86, 89.
Tam e, s. 89; W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce. Pocz tek, wzrost i rozwój dziejowy osad
polskich w Pó nocnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. 10, Milwaukee 1907, s.
50.
oty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 142.
Wed ug albumów jubileuszowych parafii Towarzystwo Dorastaj cej M odzie y mia o zosta
utworzone w lipcu 1897 r. W ród jego za ycieli znale li si : Jan Wlekli ski, Micha
Per owski, Micha Detmerowski, Józef Rudnicki, Jan Maciejewski oraz Józef Wasilewski.
Mia o ono skupia m odzie ców w wieku od 15 do 21 lat, za w zakres jego dzia wchodzi y:
popisy literackie, odczyty, przedstawienia teatralne, muzyka, piew oraz zabawy i rozrywki
natury niewinnej, jako te i pewne wiczenia duchowne. Zob.: Dzieje parafii w. Trójcy…, s.
98–99; Pami tnik Parafii wi tej Trójcy…, s. 26, 194. Odmienn dat za enia Towarzystwa
– rok 1896, podaje z kolei autorka monografii parafii siostra Genowefa Potacza a, która
równie wskazuje, i by o ono przeznaczone jedynie dla ch opców do 18 roku ycia. Por.: G.
Potacza a MChR, dz. cyt., s. 153.
Towarzystwo to zosta o za one w 1894 r., dla upami tnienia imienin proboszcza parafii ks.
Kazimierza Sztuczki. Pami tnik Parafii wi tej Trójcy…, s. 19; Pami tka Z otego Jubileuszu
Kap stwa Wielebnego ks. Kazimierza S. Sztuczki…, s. 33–34; G. Potacza a MChR, dz. cyt., s.
153.
Stowarzyszenie zosta o za one w 1897 r. przez inne organizacje parafialne dzia aj ce na
Trójcowie, w tym Towarzystwo wi tej Trójcy, Towarzystwo w. Józefa oraz Towarzystwo
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Upowszechnianiu dzie literatury polskiej, a tym samym polskiej kultury w ród
wychod ców s
o tak e funkcjonowanie bibliotek parafialnych. Zadnie ich
tworzenia i opieki nad nimi stanowi o nierzadko cel niektórych spo ród towarzystw.
Przyk adu tego typu dostarcza chocia by wspólnota na Trójcowie. G ównymi
inicjatorami powstania tamtejszej, za onej w 1898 r., biblioteki by y przede
wszystkim Towarzystwo M odzie y w. Floriana oraz Apostolstwo Modlitwy.
Dzi ki zaanga owaniu swoich cz onków zdo y one zgromadzi ca kiem poka ny,
bo licz cy oko o 150 tomów ksi gozbiór, który bez op at udost pniany by
czytelnikom. W ród pozycji, którymi dysponowano by y zarówno publikacje o
tematyce religijnej, jak i wieckiej, w tym ksi ki historyczne i powie ci. Z czasem
opiek nad bibliotek przekazano Stowarzyszeniu Przyjació M odzie y. O
ciwy dobór ksi ek do biblioteki troszczy si w tym okresie pierwszy jej
dyrektor ks. Roman Marciniak, za udost pnianie zbiorów by o zadaniem
pierwszego bibliotekarza, którym zosta Jan Nepomucen Pokorny 55.
W s siedniej parafii parafii w. Stanis awa Kostki, pod koniec XIX wieku,
w 1897 r., funkcjonowa mia o a cztery biblioteki. Wed ug Szcz snego
Zahajkiewicza by y to: Biblioteka ksi y, Biblioteka parafialna, Biblioteka
Towarzystwa M odzie ców w. Kazimierza Królewicza oraz Biblioteka Arcybractwa
Naj wi tszego Oblicza56. Ostatnia z nich w 1900 r. przesz a w posiadanie Bractwa
odzie ców w. Józefa. Wielko jej ksi gozbioru by a ju wówczas szacowana na
oko o pó tysi ca tytu ów57.
Do ko ca stulecia podobne instytucje zorganizowane zosta y równie w kilku
innych wspólnotach. Z pewno ci funkcjonowa y one w parafii Niepokalanego
Pocz cia Naj wi tszej Marii Panny, w parafii w. Jadwigi, a tak e w parafii
Naj wi tszej Marii Panny Nieustaj cej Pomocy58. Mia y one istotne znaczenie w
zakresie propagowania polskiej kultury. Dawa y szans si gni cia po dzie a polskich
klasyków, utwory najwybitniejszych i najbardziej znanych twórców. Co wi cej
dost p do ksi ek pozwala im na poszerzenie swej wiedzy w ró nych kierunkach,
przede wszystkim za w zakresie religii oraz narodowej historii.
Powa nym ograniczeniem w korzystaniu z bibliotek oraz w pe nym czerpaniu z
pozycji w nich zgromadzonych, pozostawa a jednak niska, a w ród starszych
pokole sporadyczna wr cz umiej tno czytania. Wi kszo doros ych osób nigdy
nie chodzi a do szko y, nie posiada a wykszta cenia, a tym samym nie by a w stanie
przeczyta najprostszych nawet tekstów. Nieco lepiej sytuacja wygl da a w
przypadku m odszych pokole , zw aszcza tych urodzonych ju w Stanach
Zjednoczonych i obj tych obowi zkiem szkolnym. Dzieci ucz szczaj c do szkó , co
prawda najcz ciej parafialnych, o stosunkowo niskim poziomie kszta cenia, mia y

55
56
57
58

odzie y w. Kazimierza Jagiello czyka. Dzieje parafii w. Trójcy…, s. 98; Pami tnik
Parafii wi tej Trójcy…, s. 26.
Dzieje parafii w. Trójcy…, s. 80; Pami tnik Parafii wi tej Trójcy…, s. 28.
S. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 22.
oty Jubileusz Najstarszej Polskiej Parafii…, s. 109.
S. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 54, 73; W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce…, t. 10, s. 33, 38,
43.
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szans naby przynajmniej podstawowe umiej tno ci w tym zakresie. Dzi ki temu
mog y one zapozna si z rozmaitymi tekstami, zarówno dla potrzeb w asnych, jak i
aby wspomóc w tym wzgl dzie swoich, nie posiadaj cych tych umiej tno ci,
rodziców czy dziadków
czytaj c im chocia by gazety, b
jak e wa
dla
emigrantów, korespondencj nap ywaj
z ziem polskich.
Tak e same wspomniane szko y odgrywa y wa
rol je li idzie o ycie
kulturalne polskiej spo eczno ci w Stanach Zjednoczonych. Poza nauk czytania i
pisania po polsku, ukazywa y najm odszym polskie tradycje i kultur , uczy y
rysunku, zaznajamia y ich ze piewem, anga owa y do uczestnictwa w ró nego
rodzaju uroczysto ciach i przedstawieniach. Dzieci, pod kierunkiem ucz cych w nich
najcz ciej sióstr zakonnych, urz dza y rozmaite wyst py artystyczne, prezentacje,
teatrzyki, popisy piewacze, uczy y si na pami okoliczno ciowych przemówie i
wierszyków. Prezentowa y je nast pnie w trakcie obchodów wi t i rocznic
parafialnych, w czasie uroczysto ci zako czenia roku szkolnego, b
przy okazji
innych wydarze anga uj cych wspólnot parafialn 59.
Powy szy, ograniczony ze wzgl du na obj to artyku u, przegl d wybranych
instytucji i
organizacji funkcjonuj cych w
polskich parafiach
w
dziewi tnastowiecznym Chicago, daje wiadectwo tego, i te ostatnie stanowi y dla
przybyszów z ziem polskich nie tylko centrum ycia religijnego, ale tak e i
kulturalnego. Budynki ko cielne, hale parafialne, czy sale szkó dzia aj cych przy
parafiach by y miejscami, w których odbywa y si przedstawienia, inscenizacje,
koncerty, recytacje, odczyty oraz wszystkie inne wyst py, ciesz ce si
zainteresowaniem ze strony cz onków wspólnoty. W poszczególnych parafiach
przygotowywano kolejne sk adowe elementy wi kszych obchodów jednocz cych
spo eczno polonijn w mie cie60.
59
60

Dzieje parafii w. Trójcy…, s. 104–108; G. Potacza a MChR, dz. cyt., s. 245; J. Mi so, dz. cyt.,
s. 130–131.
Do wspó pracy ró nych parafii, a co za tym idzie rozmaitych towarzystw w nich
funkcjonuj cych dochodzi o zazwyczaj w przypadku najwi kszych uroczysto ci patriotycznych
i narodowych, jednocz cych spo eczno
polonijn w mie cie. Do takich nale y w
omawianym okresie: pi dziesi ta rocznica wybuchu powstania listopadowego obchodzona w
1880 r., dwusetna rocznica wiktorii wiede skiej Jana III Sobieskiego w roku 1883, a tak e, ju
w latach dziewi dziesi tych, stulecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Obchód
Ko ciuszkowski przygotowany dla uczczenia setnej rocznicy insurekcji, oraz przede wszystkim
wspominany ju wcze niej „Dzie Polski” zorganizowany w 1893 r. w czasie chicagowskiej
wystawy wiatowej. Stanowi y one idealn mo liwo do manifestacji uczu patriotycznych,
ale równie by y okazj do podniesienia w asnego presti u, czy to wobec innych
przedstawicieli polskiej grupy, czy te pozosta ych mieszka ców „Wietrznego Miasta”. Fakt
ten sprawia , i by y one przygotowywane z du ym rozmachem. Oprócz tradycyjnych, w takich
przypadkach Mszy w., towarzyszy y im spotkania wype nione przemowami oraz parady
ulicami miasta. Niebagateln rol w ich przebiegu odgrywa y liczne wyst py artystyczne.
ród nich do najpopularniejszych mo na zaliczy piewacze popisy solistów i chórów,
wst py muzyczne zespo ów parafialnych, a tak e deklamacje wierszy i innych utworów
literackich. Spotykane by y wyst py orkiestr, za najwi ksz atrakcj stanowi y, co prawda
rzadko wykonywane tzw. ywe obrazy – widowiska parateatralne, które dzi ki artystycznej
kompozycji pozwala y w sposób prosty, bez u ycia s ów, a najwy ej gestów na ukazanie
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To w nie dzi ki parafiom, emigranci mieli szans zaznajomi si z muzyk ,
teatrem oraz literatur . Mogli ciekawie, a przy tym po ytecznie sp dzi wolny czas
obcuj c ze sztuk oraz nabieraj c towarzyskiej og ady. Tego typu dost p do kultury
– na ni szym lub wy szym poziomie, w zale no ci od stopnia profesjonalizmu danej
grupy – rozwija zainteresowania i uaktywnia spo ecznie. Wp ywa pozytywnie na
rozwój osobowy, a tak e zacie nia wzajemne relacje mi dzyludzkie. Kontakt z
dzie ami polskich autorów, prze ywanie spektakli odnosz cych si do wydarze z
przesz ci pa stwa i narodu polskiego, czy te piewanie tradycyjnych pie ni lub
uchanie ludowej muzyki owocowa o za , co niezwykle wa ne, utwierdzaniem i
pog bianiem w ród parafian ich mi ci do dawnej ojczyzny.

dokona polskiego narodu, jego bogatej historii i tradycji. 7-my Pa dziernika 1893 r…., s. 1–2;
Obchód Ko ciuszkowski…, s. 1–2; E. Orzechowski, Polonijne widowiska parateatralne w
Stanach Zjednoczonych (opisy kilku ywych obrazów), „Przegl d Polonijny” 1988, z. 2(48), s.
131–133, 140–144; M. Haiman, Zjednoczenie…, s. 127–128; V. Granacki, dz. cyt., s. 112; M.
Borys, „Dzie Polski” na wystawie wiatowej w Chicago w 1893 r., „Zeszyty Historyczne
Semper Fidelis” 2009, nr 2, s. 118–127.
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Marcin Borys
Kulturalne aspekty dzia alno ci polskich parafii rzymskokatolickich w Chicago
w XIX w.
Cultural aspects of the activity of Polish Roman-Catholic parishes in Chicago in
the 19th century
owa kluczowe: parafie, Ko ció katolicki, Chicago, Polonia, kultura
Key words: parishes, Catholic Church, Chicago, Polonia, culture
Streszczenie:
Autor opisuje dzia alno
kulturaln polskich parafii katolickich w Chicago.
Wskazuje, e to w nie parafie stanowi y nieraz centrum kulturalne dla polskich
spo eczno ci, gdzie mog y one rozwija swoje zainteresowania oraz podtrzymywa
zwi zki z polsk kultur .
Summary:
The author describes the cultural activities of Polish Catholic parishes in Chicago. He
indicates that it were the parishes that often became cultural center for the Polish
community, where they coukld develop their interests and maintain relationships
with Polish culture.
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Danuta Pi tkowska
Z PARAFII KOZIEG ÓWKI DO NOWEGO JORKU.
HISTORYCZNA PASJA KSI DZA ZDZIS AWA MUSIALIKA
Wizyta m odego m czyzny w koloratce z ona 20 stycznia 1971 r. w
Instytucie Józefa Pi sudskiego w Ameryce, w ówczesnej siedzibie tej placówki
naukowo-badawczej przy 381 Park Avenue South w Nowym Jorku, zwróci a uwag
zebranych. Jej celem by o spotkanie z prof. Wac awem J drzejewiczem.
Dwaj m czy ni reprezentowali kra cowe bieguny ideologiczne, st d
nieukrywany i uzasadniony lekki sceptycyzm profesora wobec naukowych planów
go cia. Jednak po wielu latach prof. J drzejewicz rekomendowa ks. Musialika w
li cie do dyrektora Instytutu, Jerzego Prusa (dyr. w l. 1987–1992 – DP), eby ten
„zrobi wszystko, aby umo liwi ks. Musialikowi przyjazd i prac w Instytucie.
By by chyba pierwszym ksi dzem, stypendyst Instytutu. Dobrze nam to zrobi w
opinii ludzkiej”. Napisa dalej: „Znam go od bardzo wielu lat, gdy po studiach w
Pary u przyby do Ameryki i zg osi si do mnie do Instytutu, e pragnie pisa prac
doktorsk o roli gen. Weyganda w bitwie warszawskiej. Nie bardzo mi pasowa o –
przyzna profesor J drzejewicz – e tego rodzaju prac chce opracowywa ksi dz,
ale ks. Musialik by nieprzejednany w tym wzgl dzie i zrobi doktorat na ten temat w
Nowym Jorku na St. John’s University. Pozna em go wówczas bardzo dobrze i
zaprzyja ni em si z nim. Prac t mamy w Instytucie”1.
Wac aw J drzejewicz – Instytutowy filar
Dystyngowana go cinno i serdeczno prof. Wac awa J drzejewicza (1893–
1993) otwiera a mo liwo ci naukowych poszukiwa w jednej z najwa niejszych
placówek polskich poza granicami kraju ka demu, kto interesowa si
zgromadzonymi w niej dokumentami. Pojawienie si ksi dza by o jednak do
nietypowe, ale energia i si a perswazji kap ana roznieci a ciekawo profesora,
mianowicie, jak ksi dz upora si z tematyk wojskow , któr najlepiej zna Wac aw
drzejewicz? To on przecie , obok Walerego S awka, podpisa 24 kwietnia 1920 r.
w imieniu Józefa Pi sudskiego wojskow konwencj z Ukrai sk Republik Ludow .
To on od 29 maja do 8 czerwca 1920 r. by szefem Oddzia u II Sztabu Armii
Rezerwowej gen. Kazimierza Sosnkowskiego, a nast pnie szefem Oddzia u II 1.
Armii gen. Gustawa Zygad owicza. To on od wrze nia do listopada 1920 r. pe ni
1

List J drzejewicza do Jerzego Prusa, Archiwum Ogólne (dalej: AOG), Instytut Józefa
Pi sudskiego w Ameryce, (dalej: IJP), Nowy Jork, zespó 53, sygn. 12.

obowi zki oficera cznikowego (w stopniu majora) w oddzia ach bia oruskiego
genera a Stanis awa Bu ak-Ba achowicza. I to on wreszcie by jednym z ekspertów
wojskowych w sk adzie delegacji polskiej w rokowaniach pokojowych w Rydze (od
13 listopada 1920 do 21 marca 1921) po wojnie bolszewickiej. Przemierza szlaki
bojowe, dosta si do niewoli i zdo uciec; podporucznik, a w ko cu podpu kownik
dyplomowany i pó niej – 17 czerwca 1992 r. – genera brygady z nadania prezydenta
R P Lecha Wa sy, prze
i wiedzia wi cej o tamtej karcie naszej historii ni
ktokolwiek inny. Jak wi c zamierza zmierzy si z t tematyk ksi dz? To
intrygowa o historyka, pisarza, polityka, profesora. Wac aw J drzejewicz, filar
rodowiska polskiego w Nowym Jorku i wielki autorytet naukowy by jednym z
organizatorów Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (1941),
wspó za ycielem i pierwszym dyrektorem (1943–1948) Instytutu Józefa
Pi sudskiego w Ameryce z siedzib w Nowym Jorku. Pracowa dla Instytutu, pe ni c
funkcje dyrektora, sekretarza zarz du, wiceprezesa, prezesa, redaktora
„Niepodleg ci”. Kiedy Wac aw J drzejewicz obejmowa stanowisko dyrektora
Instytutu zasta „puste biurko, pust szaf na ksi ki, puste szuflady na dokumenty.
/…/ Jak tu w takich warunkach bada najnowsz histori Polski?” – pyta . Po 25
latach móg stwierdzi , e „to pytanie zmienia si na: za co si wzi w tym
olbrzymim materiale dokumentalnym i ksi kowym, jaki temat opracowa , bo
wszystko n ci, a jest tego tak wiele” 2. Pracowa , pisa i pomaga innym. Pi sudczyk,
cz onek Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej, szef Oddzia u II
Sztabu Generalnego, attaché wojskowy RP, a nast pnie chargé d’affaires RP w
Tokio, dyrektor departamentu w MSZ (1928–1933), potem wiceminister skarbu
(1933–934), pó niej wiceminister i minister wyzna religijnych i o wiecenia
publicznego (1934–1935), z wielkim po wi ceniem ratowa Skarb Funduszu Obrony
Narodowej po kampanii wrze niowej 1939 r Przetransportowa go do Francji, gdzie
usilnie stara si , lecz nie zosta przyj ty do formuj cego si tam Wojska Polskiego,
wobec czego wyemigrowa do Anglii, a stamt d w marcu 1941 r. do Stanów
Zjednoczonych. Zna ycie z jego blaskami i cieniami, gorzkim smakiem chleba
imigranta, pracowa bowiem pocz tkowo w Nowym Jorku w fabryce zbrojeniowej
Woynicza, jako zwyk y robotnik przy ta mie, zanim zosta profesorem
ameryka skich uczelni; od 1948 r. przez dziesi lat wyk ada literatur i j zyk
rosyjski na Wellesley College, w stanie Massachusetts, i nast pnie pi lat w Ripon
College w stanie Wisconsin, gdzie wyk ada literatur rosyjsk i histori Europy
Wschodniej.
2

Polonijna Panorama. Szkice po wi cone pami ci Boles awa Wierzbia skiego pod redakcj
Wies awy Pi tkowskiej-Stepaniak i Marka Masnyka, Opole 2008, s. 331. Zob. tak e m. in.: J.
Cisek, Wac aw J drzejewicz, sto lat w s bie Niepodleg ej, „Kurier Plus”, Nowy Jork, 28 IX
1992; ten e, Wspomnienie o Wac awie J drzejewiczu (1893–1993), „Dziennik Polski i
Dziennik
nierza”, Londyn, 6 XII 1993; Cz. Karkowski, Od legionów do Nowego Jorku,
„Nowy Dziennik”, Nowy Jork 29 I 1993; B. Wierzbia ski, Koniec epoki, „Nowy Dziennik”,
Nowy Jork, 6 XII 1993; P. Wandycz, Wspomnienie o Wac awie J drzejewiczu, „Kultura”,
Pary , 1994, nr 1–2; Instytut Józefa Pi sudskiego w Ameryce i jego zbiory, opracowa Janusz
Cisek, Warszawa 1997, s. 74–75, 305–307.
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Profesor J drzejewicz i grupa pi sudczyków, któr uda o mu si skupi wokó
siebie oraz idei przy wiecaj cej im, stworzyli trwa e podstawy Instytutu Józefa
Pi sudskiego – „placówki historycznej dla dokumentowania tera niejszo ci i
przysz ci”, która przetrwa a do dzisiaj i „nale y do jednej z najwa niejszych
placówek szerz cych ide i my l niepodleg ciow na emigracji, jest znacz cym
rodkiem bada historycznych i wa
placówk kulturaln Polaków w Nowym
Jorku” 3. 4 lipca tego roku min o 70 lat jej istnienia. Cho by z tej okazji nale y
przypomnie profesora J drzejewicza i jego wielk przychylno wobec ludzi
podejmuj cych trud pracy badawczej, entuzjastów nierzadko z innego bieguna
ideologicznego.
Historyczne hobby kap ana
Zdzis aw Marian Musialik urodzi si 29 czerwca 1923 r. w Markowicach ko o
Cz stochowy, w parafii Kozieg ówki. Szko
redni sko czy w Tarnowskich
Górach, a studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie, w 1951 r.
Uzyska magisterium z teologii w zakresie historii ko cio a i doktorat z filozofii. W
swoim oszcz dnym biograficznym li cie z 14 marca 1972 r. do Jana Frylinga 4,
prezesa Instytutu J. Pi sudskiego w owym czasie, ks. Musialik wspomina znanych
profesorów krakowskiej Alma Mater, którzy rozniecali zainteresowania
seminarzystów histori Ko cio a powszechnego: ks. bpa M. Godlewskiego, ks. T.
Glemma, ks. T. D ugosza, ks. T. Kruszy skiego, o. Wyczwaskiego5.
W czasie wojny Musialik by w szeregach Armii Krajowej wraz ze starszym
bratem Bronis awem, który zosta zamordowany przez UB w 1946 r.
3
4

5

Polonijna Panorama…, s. 331.
Jan Fryling (1891–1977) ur. si we Lwowie, gdzie uko czy III Gimnazjum. Studiowa w
Monachium i Warszawie, a doktorat z prawa uzyska na uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie. W okresie mi dzywojennym pracowa w Ministerstwie Wyzna i O wiecenia
Publicznego (1918–1922), w MSZ jako kierownik Sekcji Europy rodkowo-Wschodniej i
Ba kanów (1922–1927), a nast pnie (1927–1930) jako sekretarz, radca i chargé d’affaires
Poselstwa RP w Tokio. Odwo any do kraju zatrudniony by w MSZ w Wydziale Personalnym.
W l. 1932–1936 wyk ada histori dyplomacji na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i
Wy szej Szkole Wojennej w Warszawie. Po wybuchu wojny pe ni obowi zki radcy w
Konsulacie RP w Czerniowcach (1939–1940), nast pnie radcy Poselstwa RP w Kairze 919410
i kolejno w konsulacie generalnym RP w Jerozolimie, Bejrucie, , Czungkingu w Chinach
(1945–1949). W 1949 r. wyjecha do Indii jako minister pe nomocny Rz du RP na
Uchod stwie. W 1956 r. wyjecha do USA. Pracowa w Rozg ni Polskiej Radia „Wolna
Europa”. By przewodnicz cym Komitetu Nagród Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1973–
1977). W 1964 r. zosta dyrektorem Instytutu J. Pi sudskiego w Nowym Jorku, a w 1972 r.
prezesem tej placówki, którym pozosta do mierci. Zob. Instytut Józefa Pi sudskiego 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.
List ks. Musialika do Frylinga, East Island, 14 marca 1972. Musialik Zdzis aw – ksi dz,
Archiwum osobowe (dalej: AO), IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn. 689. Tak e: List ks. prof.
Kazimierza Doli do Danuty Pi tkowskiej z informacjami biograficznymi dotycz cymi ks.
Musialika, Nysa, 12 maja 2009 r. Archiwum prywatne D. Pi tkowskiej.
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Po wi ceniach kap skich, które otrzyma 24 czerwca 1951 r. ks. Musialik by
administratorem kilku parafii diecezji w oc awskiej; w. Andrzeja Aposto a w
Tokarach w powiecie tureckim (1951–1957), Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny
w Grzymiszewie, równie w powiecie Turek (1957–1958), w. Jadwigi w Nieszawie,
w powiecie Aleksandrów Kujawski (1958–1959), Podwy szenia Krzy a wi tego w
Jeziorsku, w powiecie tureckim (1959) i w. Jana Chrzciciela w S ewie, w
powiecie Aleksandrów Kujawski (1959–1962)6. Pracowa te jako prefekt w
szko ach podstawowych oraz rednich i wype nia poruczane mu przez ksi dza
biskupa ordynariusza diecezji w oc awskiej Antoniego Paw owskiego (1953–1968)
„specjalne zadania, gdy zachodzi a potrzeba uspokojenia parafii wzburzonych przez
zaj cia i agitacje ko cio a narodowego”7.
W 1962 r. ks. Musialik, na w asne yczenie, oczywi cie za zgod ordynariusza
bpa Antoniego Paw owskiego wyjecha do Pary a, gdzie przez rok studiowa i
uko czy kurs cywilizacji francuskiej na Sorbonie, a ponadto wyk ada histori
powszechn w Polskim Seminarium Duchownym w Pary u (za one w grudniu
1945 r. – DP). Uzasadnione wydaje si by w tym miejscu wyja nienie, i biskup
Paw owski (ur. 1903 – zm. 1968) wpisa si w histori diecezji w oc awskiej jako
jeden z jej najwi kszych pasterzy. By autorem licznych prac z dziedziny mariologii.
Ten „nie pracuj cy lecz haruj cy” 8 – jak o nim napisano – teolog i humanista
sprzyja specjalistycznym studiom ksi y na polskich i zagranicznych uczelniach. W
l. 1958–1961 studiowa o 40 ksi y z jego diecezji. Nie dziwi nas wi c fakt, e ks.
Musialik mia pe
akceptacj swego ordynariusza na wyjazd do Francji, a potem
Stanów Zjednoczonych. Do ko ca ycia bp Paw owski (zmar nagle 16 wrze nia
1968) mia yczliwy stosunek do osi gni naukowych ks. Musialika i u atwia mu
za atwianie spraw, w których móg pomóc. Nie omieszka wyrazi swych gratulacji i
uczu rado ci z otrzymania przes anej mu przez Musialika ksi ki Tysi clecie
chrze cija skiej Polski, przygotowanej i wydanej staraniem Komitetu Millenium
Chrze cija stwa Polski w Filadelfii, PA w 1966 r. Napisa do jej autora: „Do moich
k dosz y obie ksi ki, jakie Ksi dz mi yczliwie przes . Ciesz si , e praca
Ksi dza jest uwie czona pomy lnymi wynikami. Ksi ka pt. Tysi clecie
chrze cija skiej Polski ukaza a si terminowo. Daje mi ona sposobno do wyra enia
6

7
8

Parafie podano na podstawie nominacji oraz zwolnie wys anych przez bpa w oc awskiego
Antoniego Paw owskiego do ks. Musialika: Zwolnienie ze stanowiska administratora parafii w
Grzymiszewie i mianowanie administratorem parafii w Nieszawie, W oc awek, brak daty;
Zwolnienie ze stanowiska administratora parafii Nieszawa i administrowanie (krótkotrwa e
zast pstwo) parafii Jeziorsko, W oc awek, 13 listopada 1959; Zwolnienie z krótkotrwa ego
zast pstwa administratora parafii Jeziorsko, W oc awek, 24 listopada 1959; Zwolnienie ze
stanowiska administratora parafii S ewo, W oc awek, 18 stycznia 1962. Musialik Zdzis aw –
ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn., 689. Wykorzystano tak e: Strony internetowe
parafii.
List ks. Musialika do Frylinga, East Island, 14 marca 1972 r., Musialik Zdzis aw – ksi dz, AO,
IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn. 689.
Ks. Boles aw Cie lak, Biskup Antoni Paw owski jako pasterz diecezji w oc awskiej,
web.diecezja.wloclawek.pl/TTN/Tom_2/cieslak.rtf ; zob. tak e: A. Dudek, R. Gryz, Komuni ci
i Ko ció w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 187–188 i passim.
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mych serdecznych gratulacji. ycz dalszych osi gni w dziedzinie pisarskiej. W
za czeniu przesy am zezwolenie, o które Ksi dz prosi listem z dnia 12 ub.m. Z
uprzejmym pozdrowieniem cz swe pasterskie b ogos awie stwo” 9. Chodzi o o
zezwolenie na dalszy pobyt ks. Musialika w Stanach Zjednoczonych, gdzie
przebywa od 1964 do 1975 r.
W tych latach realizowa ambitne plany studiów na St. John’s University
(prywatny uniwersytet katolicki w Nowym Jorku – DP), gdzie uzyska doktorat z
zakresu historii powszechnej Europy rodkowej. Napisa prac doktorsk o roli
genera a Weyganda w bitwie nad Wis 1920 r. Kilka lat boryka si z wydaniem
ksi kowym przeredagowanego tekstu dysertacji. Zaskakuj ca postawa Eugeniusza
Kusielewicza przed
a prac nad publikacj 10. Prof. J drzejewicz g boko
przekonany o warto ci rozprawy wytrwale pomaga kap anowi w jego zamiarze.
„Przeczyta em prac Ksi dza. Ca
robi bardzo dobre wra enie. Czyta si p ynnie i
dobrze. Oczywi cie tu i tam mo na by co rozszerzy w sensie anegdotycznym /…/
ale mo e by i bez tego. Konieczna jest dobra mapa zawieraj ca mo liwie du o
miejscowo ci wymienionych w tek cie”11. Tak napisa Wac aw J drzejewicz do ks.
Musialika we wrze niu 1973 r. Ju miesi c pó niej, po dyskusji nad tym tematem w
ramach zebrania Zarz du Instytutu, J drzejewicz oferowa duchownemu
wykorzystanie przez niego logo placówki na tytu owej stronie, co mog oby pomóc
autorowi w pó niejszym kolporta u ksi ki. Korespondencja mi dzy nimi z
pó niejszego okresu, ju po powrocie duchownego do Polski, wiadczy o
determinacji autora, cierpliwo ci profesora i mudnego wysi ku obu nad
dochodzeniem do celu. By y te wzajemne sprostowania omy ek. Kap an wyja nia
profesorowi zauwa one przez niego b dy w swoim tek cie, ale tak e wy uskiwa te,
które pope ni profesor i nie omieszka pisa o nich manifestuj c swoje znawstwo
tematu. „Omy ki przy redagowaniu, czy przepisywaniu prac s plag przed którymi
trudno jest obroni si . Nawet tak wybitny znawca najnowszej historii Polski, jakim
jest Pan Profesor, nie ustrzeg si przed nimi. W Kronice ycia Józefa Pi sudskiego
9

10

11

List bpa Antoniego Paw owskiego do ks. Zdzis awa Musialika, W oc awek, dnia 13
pa dziernika 1966 r., Musialik Zdzis aw – ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespól 154, sygn.. 689.
Drug ksi
wspomnian przez bpa Paw owskiego w tym li cie by prawdopodobnie
Matejkowski poczet królów polskich. Zob. tak e list bpa Paw owskiego do ks. Musialika, Rzym
dnia 8 maja 1968 r., w którym wspó czuje ksi dzu w jego bolesnym prze yciu zwi zanym ze
zgonem ojca i jest yczliwy usytuowaniu si ks. Musialika w jednej z polskich parafii w
Stanach Zjednoczonych. Musialik Zdzis aw – ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn..
689.
Eugeniusz Kusielewicz, w l. 1971–1979 prezes Fundacji Ko ciuszkowskiej w Nowym Jorku,
profesor historii na John’s University zna Musialika najprawdopodobniej w nie z kontaktów
uniwersyteckich. Zaskarbi sobie zaufanie duchownego, któremu ten powierzy kopi swego
doktoratu, ale nigdy jej nie odzyska . Narzeka na ignorancj Kusielewicza w tej sprawie, ale
jednocze nie gratulowa sobie zrobienia kilku kopii, z których jedna by a w posiadaniu IJP.
Zob. m.in. korespondencj : List J drzejewicza do Musialika, Nowy Jork, 8 czerwca 1984 r.;
List Musialika do J drzejewicza, Zadzim, dnia 10 lipca 1984 r.; AOG, IJP, Nowy Jork, zespó
53, sygn.. 12.
List Wac awa J drzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 6 listopada 1973. Musialik Zdzis aw
– ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn.
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np., na stronie 521, t. I Pan Profesor napisa , e 10 wrze nia 1920 r. w Brze ciu
n/Bugiem mia a miejsce konferencja Pi sudskiego z dowódcami 2-ej armii, gen.
Rydzem mig ym i 4-ej armii gen. Sikorskim. Jak wiadomo, Sikorski by wtedy
dowódc 3-ciej armii na Wo yniu, a dowódc 4-ej armii by gen. Skierski i on bra
udzia w tej naradzie z Pi sudskim przed bitw nad Niemnem, a nie gen. Sikorski” 12.
Praca nad przygotowaniem tekstu trwa a. J drzejewicz mobilizowa autora dobrymi
opiniami. „/…/ Ocena mojej pracy dokonana przez Pana Profesora jest dla mnie
prawdziw satysfakcj . Nie dlatego, e zadawala moj ambicj , lecz dlatego, e daje
mi wiadomo , e mój wysi ek nie poszed na marne, ale wnosi jaki wk ad do
wiedzy historycznej z korzy ci dla naszej polskiej sprawy”13.
Ksi ka General Weygand and the Battle of Vistula 1920 w angielskiej wersji
zykowej (musia a by przeredagowana z ameryka skiej wersji j zyka angielskiego
– DP), opatrzona wst pem prof. Piotra Wandycza zosta a wydana w Londynie w
1987 r. przy du ym zaanga owaniu kpt. Lecha Kanteckiego, który powierzy
redaktorskie przygotowanie tej pracy do druku Antoniemu Bohdanowiczowi. Ks.
Musialik nie by zadowolony z jego redakcji. Napisa do J drzejewicza: „Jest to
cz owiek m ody, który studiuje histori , ale doktoratu jeszcze nie ma. Zauwa em,
e ma on wi cej ambicji ni wyobra ni i wiedzy. /…/ Uzgodnili my, e jego praca
redaktorska ma polega na przejrzeniu tekstu i nieznacznych poprawkach
stylistycznych oraz drobnych poprawkach przy uzupe nieniach tekstu. Niestety,
Bohdanowicz poszed dalej w tej ‘twórczo ci’ ni mu na to pozwoli em.
Niepotrzebnie opu ci ca y szereg zda , czy nawet paragrafów, a tak e yciorys
Weyganda. Tymi swoimi redaktorskimi zmianami nie wzbogaci ale zubo
tre
ksi ki, pomijaj c to, e j znacznie skróci . /…/ Bior c pod uwag to, e ksi ka
pokrywa si ca kowicie z tre ci mojej pracy, machn em r
na detale
wprowadzone przez Bohdanowicza”14.
W tym samym li cie15 informowa Profesora o zako czeniu pracy na temat t a i
przebiegu kampanii polsko-bolszewickiej 1919–1920 r. By to 1987 rok. Ksi
Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 wyda o W oc awskie Wydawnictwo
Diecezjalne w 1991 r. Stanowi ona apogeum historycznych docieka ks. Musialika i
jest jednym z najlepszych opracowa dotycz cych tej wojny. Autor zadedykowa j :
„Bratu mojemu Bronis awowi,
nierzowi AK i jego kolegom, którzy w oporze
przeciw sowieckiemu zniewoleniu Polski oddali ycie za ojczyzn w r. 1946, t
prac po wi cam” 16. Ksi dz Musialik sta si niekwestionowanym autorytetem w
tym temacie. Jego teksty opublikowa „Przegl d Katolicki” (nr 6 [242] 5 lutego
1989) – Pi sudski czy Rozwadowski, „Go Niedzielny” (12 sierpnia 1990) – Rola
12
13
14
15
16

List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Zadzim, dnia 30 maja 1984 r., AOG, IJP, Nowy Jork,
zespó 53, sygn. 12.
Tam e.
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Zadzim, dnia 11 grudnia 1987 r., AOG, IJP, Nowy
Jork, zespó 53, sygn. 12.
Tam e.
Ksi ka Zdzis awa Musialika Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 znajduje si w zbiorach
bibliotecznych IJP w Nowym Jorku.

258

Marsza ka Józefa Pi sudskiego w bitwie nad Wis 1920 r. oraz „Tydzie Polski” (25
wrze nia 1993) – Pi sudski i Rozwadowski w bitwie nad Wis i potem. Przy okazji
pierwszej spo ród tych publikacji jej autor napisa do Wac awa J drzejewicza. „Jest
mi niezmiernie przyjemnie, e mog em ten artyku og osi . Marsza ek Pi sudski,
który mia wielu przeciwników w ród duchowie stwa, obecnie znajduje w ród tego
stanu wielu sympatyków, a mnie przypad a rola obro cy Jego zas ug wobec
zak amania w wielu publikacjach” 17.
W ko cu lat 80. atmosfera polityczna w Polsce zmienia a si . „W Polsce z racji
70.lecia niepodleg ci nadano w radiu, prasie i telewizji du o reporta y, artyku ów i
odczytów, eksponuj c rol Marsza ka Pi sudskiego jako g ównego budowniczego
niepodleg ej Polski. ‘Pierwsz Brygad ’ piewano a nazbyt cz sto” 18 napisa do
drzejewicza ks. Musialik. Polityczna odwil sprzyja a popularyzacji wyników
bada naukowych duchownego. Miewa on odczyty i wyst pienia w ró nych
rodowiskach. „5 grudnia (1989 – DP) by em w Warszawie, gdzie w ko ciele w.
Karola Boromeusza na Pow zkach odprawi em msz w. za spokój duszy p.
Marsza ka Pi sudskiego. Po mszy mia em prelekcj na temat bitwy nad Wis i rol
w niej genera a Weyganda. Prelekcja przypad a do gustu zgromadzonym. W ród
uczestników zgromadzenia by znany historyk Zbigniew Wójcik i wielu spo ród
inteligencji warszawskiej” 19. Ju rok pó niej kap an otrzyma zaproszenie od
Towarzystwa Przyjació Sulejówka aby wyg osi odczyt na wielkiej uroczysto ci w
Sulejówku i Ossowcu z racji 70.lecia bitwy nad Wis . Instytut Historii PAN w
Warszawie wydrukowa artyku Zdzis awa Musialika Rola Marsza ka Pi sudskiego w
bitwie nad Wis w 1920 roku w ocenie publikacji zachodnich w pracy zbiorowej
Wojna polsko-sowiecka 1920 roku (Warszawa, 1991)20. W 1992 r. ks. Musialik
zg osi Januszowi Ciskowi, ówczesnemu dyrektorowi (1992–2000) IJP gotowo
napisania tekstu Zdolno ci intuicyjno-telepatyczne Marsza ka J. Pi sudskiego, który
mia by wykorzystany do obchodów 50.lecia utworzenia IJP oraz setnej rocznicy
urodzin Wac awa J drzejewicza21. Z. Musialik pisywa do „Niepodleg ci” (polskie
czasopismo historyczne publikowane z przerw wojenn 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. Wac awa J drzejewicza i ks. Zdzis awa Musialika
uzupe ni a faktografi , wyeliminowa a wiele lekkomy lnie powielanych przez
niektórych historyków b dów. Pos my si cho by tylko jednym spo ród kilku
tego typu przyk adów. We wrze niu 1984 r. ks. Musialik napisa do J drzejewicza,
17
18
19
20
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List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Radziejów, 23 sierpnia 1988 r., AOG, IJP, Nowy
Jork, zespó 53, sygn.. 12.
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Radziejów, 20 stycznia 1989 r., AOG, IJP, Nowy
Jork, zespó 53, sygn. 12.
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Radziejów, 10 grudnia 1989 r., AOG, IJP, Nowy
Jork, zespó 53, sygn.. 12.
Listy ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Radziejów, 29 maja 1990 r. i 12 czerwca 1991 r.,
AOG, IJP, Nowy Jork, zespó 53, sygn. 12.
List ks. Z. Musialika do Janusza Ciska, Olsztyn k. Cz stochowy, 31 sierpnia 1992 r., Musialik
Zdzis aw – ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn.. 689.
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e ci gle pracuje nad tekstem o kampanii 1920 r. i prosi go o wyja nienie, jak to by o
z pobytem Pi sudskiego w Kijowie. Nadmienia, e nie wspomina o nim
„wszystkowiedz cy Pobóg-Malinowski ani Kutrzeba, ani adna inna publikacja na
temat kampanii”. Dodaje: „Znalaz em tylko zdanie u profesora Stanis awa
Zakrzewskiego, w artykule zamieszczonym w Dziesi cioleciu Polski Odrodzonej
1918–1928, w którym autor pisze, e ‘Pi sudski z Petlur wjechali do Kijowa’.
Widocznie pobyt Marsza ka w Kijowie nie trwa d ugo skoro nie on, ale gen. Rydz
mig y odbiera tam defilad wojska polskiego”22. Prof. J drzejewicz natychmiast
odpowiedzia : „Od razu odpisuj na zapytanie Ksi dza odno nie bytno ci
Pi sudskiego w Kijowie w 1920 r. Nie ma w tpliwo ci, e wówczas tam nie by . Jak
pisze w li cie do premiera Skulskiego (6 maja) z ytomierza, wyda rozkaz do
zaj cia Kijowa, ale administracj i aprowizacj zrzuca ca kowicie na rz d Petlury.
Sam do Kijowa nie pojedzie, chyba po kilkurazowej bytno ci tam Petlury. Do miasta
wejdzie mig y. List ten by opublikowany w „Niepodleg ci” II/tom 7 (wydanej w
Londynie) str. 106–113. Podaj to w mej Kronice ycia J.P. tom I/488, tak e w mym
yciorysie JP str. 82. Nie orientuj si , czy Ksi dz posiada moj Kronik i yciorys
JP. Je li nie, ch tnie nade lemy, mo e dojdzie. Mamy na to odpowiednie fundusze,
wi c ch tnie s ymy. Wiadomo prof. Zakrzewskiego o bytno ci JP w Kijowie jest
ca kowicie mylna. Taki wybitny historyk, zna em go dobrze, i zrobi taka gaf !”23. Z.
Musialik nie mia wymienionych przez J drzejewicza ksi ek. Nawet po wys aniu
ich do niego nigdy ich nie otrzyma . „Do tej pory nie dotar a do mnie adna z ksi ek
wys anych mi przez Pana Profesora. To bardzo przykre, e takie mamy stosunki, i
ksi ki historycznej nie dopuszcza si do adresata dla jakiego bzdurnego motywu.
Widocznie gen. Jaruzelski mia racj w niedawnej wypowiedzi, e ‘socjalizm
wyzwoli ludzi z wyzysku, ale nie z g upoty’”24. By y to lata 1984 i 1985. Jeszcze
rok pó niej Musialik ubolewa : „Szkoda, e adna z wys anych mi ksi ek przez
Pana Profesora nie dotar a do mnie” 25. Ostatecznie przemyci je z Pary a i z
Londynu. Po 1989 r. protekcja cenzury powoli znikn a.
Nieprzerwanie przez 20 lat, od stycznia 1971 r., gdy ks. Musialik zosta
cz onkiem wspieraj cym Instytutu, wp acaj c nale
roczn sk adk 50 dol., do
1991 r. trwa a korespondencja kap ana z prof. J drzejewiczem.
Nadzieja wyra ona przez Wies awa Domaniewskiego26, ówczesnego prezesa
IJP (1971) i „wspó praca Szanownego Ksi dza z Instytutem przyniesie owoce nauce
polskiej”27 spe ni a si .
22
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List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Zadzim, dnia 17 wrze nia 1984 r., AOG, IJP, Nowy
Jork, zespó 53, sygn. 12.
List prof. J drzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 4 pa dziernika1984 r., AOG, IJP, Nowy
Jork, zespó 53, sygn. 12.
List prof. J drzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 25 lipca 1984 r., Musialik Zdzis aw –
ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn.. 689. List ks. Musialika do prof. J drzejewicza,
Zadzim, 2 kwietnia 1985 r., AOG, IJP, Nowy Jork, zespó 53, sygn. 12.
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Zadzim, dnia 5 lutego 1986 r., AOG, IJP, Nowy
Jork, zespó 53, sygn. 12.
Wies aw Domaniewski (1896–1992), syn Czes awa, architekta, wieloletniego dziekana
Wydzia u Architektury Politechniki Warszawskiej. Matur z
w Saratowie nad Wo
w
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Rado , smutek i zm czenie
Z wcze niejszej korespondencji promieniuje rado , energia i zapa . Instytut
rozwija si imponuj co. Przybywa o cz onków i darowizn.
Listy z dobrymi wiadomo ciami cieszy y. „Ka dy list Pana Profesora bardzo
sobie ceni . Jest przecie Pan Profesor wspó twórc historii naszego Kraju z okresu
walk o niepodleg
i dwudziestolecia jego niepodleg ci. Ciesz si , e Pan
Profesor nadal jest przy dobrym zdrowiu, jak na swój wiek i nie straci nic z
bystro ci umys u, co jest rzecz zdumiewaj
(W. J drzejewicz mia wtedy 87 lat –
DP). Cieszy mnie równie wiadomo , e ona Pana Profesora powróci a do
lepszego zdrowia”28.
Jadwiga z Pu askich J drzejewiczowa (1895–1985), druga ma onka profesora
(pierwsza zmar a) przechodzi a okres rekonwalescencji po doznanym lekkim
wylewie. Wiele obowi zków domowych dzielnie przej profesor. Nikomu si nie
zwierza z tych spraw. Wyj tek czyni wobec ksi dza – przyjaciela. „W domu jestem
zaj ty ca kowicie, bo musz prowadzi ca y dom, a zw aszcza gotowa obiady, co
jest prawdziw katastrof dla mnie. Dla siebie to ugotuj i zjem, ale dla chorej ony
– to co innego. Tak, e na adn prac powa
mnie ju nie sta , przynajmniej
chwilowo. To zmusza mnie do sta ego przebywania w domu. Sprawami Instytutu ju
si nie zajmuj i adnej w nim funkcji nie pe ni . Ale idzie tam i beze mnie dobrze,
chwa a Bogu”29.
Niepostrze enie przemija y dobre czasy. Wraca y we wspomnieniach. „Janka
Katelbach przypomina owe steki u Katelbachów, które Ksi dz przywióz i które,
obficie zakrapiane, spo ywali my razem na Long Island. Dawne czasy”. Innym

27
28
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1915 r. Uko czy (1921) prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W l. 1918–
1920 by ochotnikiem w WP. W 1922 r. studiowa ekonomi w Berlinie, gdzie by
administratorem i redaktorem naczelnym „Dziennika Berli skiego” – do 1924 r. W l. 1924–
1926 wyjecha do Pary a na dalsze studia. Wróci do Polski w 1927 r. Pe ni odpowiedzialne
funkcje w komisjach handlowych polskiego rz du, a w roku 1932–1933 by radc finansowym
Ambasady RP w Pary u. W l. 1937–1939 by dyrektorem Departamentu Obrotu Pieni nego w
Ministerstwie Skarbu. Po wybuchu wojny uczestniczy w akcji ratowania aktywów Banku
Polskiego. Z polecenia Eugeniusza Kwiatkowskiego wyjecha do Pary a z dokumentami, m. in.
kopisami Chopina. Po wojnie by w Londynie, a w 1943 r. zosta g ównym doradc
ekonomicznym Rz du RP z siedzib przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W l. 1945–1949
mieszka w Nowym Jorku, a w l. 1949–1961 w Waterbury, CT, gdzie zatrudni si w firmie
Zdzis awa Roehra produkuj cej sprz t medyczny. W 1948 r. zosta cz onkiem IJP, a w 1955 r.
wybrano go skarbnikiem. Funkcj prezesa IJP pe ni w l. 1969–1972. W l. 1973–1987 by
ponownie skarbnikiem. Zmar w Bydgoszczy. Pochowany zosta na cmentarzu Montmorency
k. Pary a obok ony Zofii z d. Sobolewskiej (1899–1983). Zob.: Instytut Józefa Pi sudskiego w
Ameryce i jego zbiory.., s. 298–300.
List Wies awa Domaniewskiego do ks. Musialika, Nowy Jork, 27 stycznia 1971 r., Musialik
Zdzis aw – ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn. 689.
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Brynica, dnia 27 listopada 1980 r., AOG, IJP, Nowy
Jork, zespó 53, sygn. 12.
List prof. J drzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 12 grudnia 1978 r., Musialik Zdzis aw –
ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn. 689.
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razem profesor cieszy si , „/…/ e wybudowa Ksi dz sobie locum zapewne na
starsze lata. Wyobra am sobie, e musi to by co bardzo interesuj cego.
uj , e
go nie zobacz , ale wyra nie widz , e ju w Polsce nie b ”30. Nie by .
Wszyscy, którzy znali i pami taj profesora przyznaj mi racj ; mimo up ywu
lat wygl da bardzo m odo. Z wielkim zainteresowaniem, zawsze lekko u miechni ty
ucha i patrzy na rozmówc . Takim pami tam Wac awa J drzejewicza z 1986 r.,
gdy mia 93 lata, a ja stara am si o drugie stypendium Fundacji Ko ciuszkowskiej ze
skuteczn rekomendacj profesora.
Kobiety zadawa y mu niedyskretne pytania, mianowicie, co stosuje na wietn
cer ? mia si . Mia poczucie humoru. Tak e wobec siebie, gdy jego wiek
„pokazywa swoje pazury”.
Po pi dziesi ciu czterech latach ma
stwa zmar a Jadwiga z Pu askich
drzejewiczowa. „Wyra am g bokie wspó czucie z powodu mierci ony Pana
Profesora. Zawsze mile wspominam jej go cinno i bezpo rednio . Ile razy by em
u Pa stwa czu em si jak u siebie we w asnym domu. Za spokój duszy w. pami ci
Zmar ej odprawi em msz
w. Zgodnie z naszymi katolickimi tradycjami” 31.
Profesor dzi kowa ksi dzu i dzieli si z przyjacielem wiadomo ci , e 26 grudnia
1985 r. nieoczekiwanie w ko ciele w. Aleksandra w Warszawie msz w. w intencji
jego zmar ej ony odprawi bp W adys aw Mizio ek32, „znakomity ksi dz,
powszechnie ceniony w Warszawie; zrobi to z w asnej inicjatywy, gdy nikt z
rodziny i znajomych nie ubiega si o zaproszenie biskupa do odprawienia jednej
mszy obnej” 33.
To wówczas, kilka miesi cy po mierci ony, po raz pierwszy pojawi o si
zm czenie. „Jestem bardzo zm czony – napisa tym razem do Lecha Kanteckiego do
Londynu – i nie mog podj si adnych kroków w kierunku szukania profesorów,
którzy by chcieli napisa co dla reklamy ksi ki (Musialika – DP). /…/ Ja ju si nie
nadaj do tych spraw. Ka dy list wytr ca mnie z codziennego ycia i codziennej
pracy, a mam jej do . Przygotowuj polskie wydanie Diplomat in Paris
(wspomnienia i raporty ambasadora ukasiewicza). Mam z tym wiele pracy, a
chcia bym to jeszcze doko czy . Do Instytutu w NY chodz rzadko i staram si ju
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List prof. J drzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 25 lipca 1984 r., Musialik Zdzis aw –
ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn.. 689. Zob.: T. Katelbach, Spowied pokolenia,
Gda sk 2001.
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Zadzim, 5 lutego 1986 r., AOG, IJP, Nowy Jork,
zespó 53, sygn.12.
W adys aw Mizio ek (1914–2000), bp, ekumenista, bp pomocniczy warszawski w l. 1969–1992
i proboszcz parafii w. Aleksandra w Warszawie. wi cenia kap skie otrzyma w 1940 r. W
czasie wojny organizowa tajne komplety dla m odzie y i dokonywa tajnych pochówków
nierzy AK. W 1951 r. uzyska doktorat z zakresu teologii dogmatycznej. Tej dziedzinie oraz
ekumenizmowi po wi ci wiele swoich prac naukowych. Od 1992 r. na emeryturze ci gle
pracowa naukowo. Zob.: G. Kalwarczyk, S. Budzy ski, A. Mazurek (red.), Ministrare znaczy
. Bp W adys aw Mizio ek (1914–2000), Warszawa 2001.
List prof. J drzejewicza do ks. Musialika. Nowy Jork, 6 marca 1986 r., AOG, IJP, Nowy Jork,
zespó 53, sygn. 12.
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nie za atwia adnych spraw. Pracuj w nim 43 lata i mam zupe nie do ”34. Tak
napisa , ale pracowa niemal do ostatnich dni swojego d ugiego ycia.
W kleszczach rozterki
Wczesn wiosn 1975 r. ks. Musialik powróci do Polski, do diecezji
oc awskiej, z któr by zwi zany prawnie. Administrowa parafi Ma
z
pi knym barokowym osiemnastowiecznym ko cio em w. Andrzeja Aposto a w tej
oddalonej od reszty wiata miejscowo ci niedaleko odzi. Po jedenastu latach
pobytu w USA, intensywnej pracy naukowej, inspiruj cych odczytach wyg aszanych
m. in. w nowojorskiej Fundacji Ko ciuszkowskiej, podró ach i kontaktach z
redakcjami polonijnych pism (publikowa teksty w „Nowym wiecie” – DP) i
instytucji adaptacja kap ana zarówno do miejscowo ci, w której by zaledwie jeden
bardzo skromnie zaopatrzony sklep z artyku ami spo ywczymi, jak i obowi zków
zwi zanych z remontem dachu ko cio a nie by a atwa. Wprawdzie atmosfer w
parafii mia „wi cej jak dobr , gdy chodzi o wzajemny stosunek mój do parafian i
parafian do mnie” 35, ale w korespondencji do prof. J drzejewicza narzeka na „szefa
z W oc awka” (chodzi o o bp ordynariusza diecezji Jana Zar
– DP), który „jak
dot d (po roku – DP) nie spe ni obietnicy przeniesienia mnie na inn parafi , z
lepsz mo liwo ci zaopatrzenia”36. Pisa , i wi kszo zakupów za atwia w
sklepach w promieniu 40 km. Musia kupi sobie samochód – Fiata. Z trudem
dopasowywa si do polskiej ma omiasteczkowej rzeczywisto ci lat 70. Ju w
grudniu 1975 r. wyznawa : „Pobyt mój w kraju traktuj nadal jako eksperyment, czy
po tylu latach nieobecno ci tutaj b
móg z atwo ci dostosowa si do
miejscowych warunków. Jak dot d daj sobie jako rad . Nadal jednak zachowuj
obywatelstwo ameryka skie” 37. Ju w ko cu stycznia lub na pocz tku lutego 1976 r.
planowa odwiedzenie Nowego Jorku. Pojecha dwa lata pó niej. Krótki wówczas
pobyt w Stanach Zjednoczonych nie u mierzy jego rozterek. Pog bi y si one po
powrocie kap ana do Ma ynia, gdzie pozosta do 1979 r. „ yj pod wra eniem
wewn trznej rozterki, i trac czas na prac wprawdzie po yteczn , ale która nie
mo e by spe nieniem celu dla którego podj em si studiów historycznych.
Równocze nie jestem tego wiadomy, e powrót do Ameryki to nie tylko sprawa
formalno ci paszportowych i biletu na samolot. To przede wszystkim kwestia
jakiego godziwego usytuowania si tam, by móc skutecznie podj si zamierzonej
pracy. Znaj c yczliwo Pana Profesora by bym wdzi czny za kilka s ów na temat
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List prof. J drzejewicza do L. Kanteckiego, Nowy Jork, 1 maja 1986 r., Musialik Zdzis aw –
ksi dz, AO, IJP, Nowy Jork, zespó 154, sygn. 689.
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Ma , 2 wrze nia 1976 r., AOG, IJP, Nowy Jork,
zespó 53, sygn.. 12. Zob.: http://www.gminazadzim.pl/parafia-malyn
Tam e.
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Ma , 19 grudnia 1975 r., AOG, IJP, Nowy Jork,
zespó 53, sygn. 12.
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powy szy”38. Tymczasem pieszy si z zako czeniem prac gospodarczych w parafii,
by mie sposobno wyjazdu do Warszawy i kwerendy w bibliotekach oraz
archiwach. Napi cia relaksowa maluj c obrazy. W Golinie jednak adne sposoby
relaksacji nie skutkowa y. Ks. Musialik skierowany przez bpa ordynariusza (1970–
1986) Jana Zar
(1910–1989) do tej sze ciotysi cznej parafii ko o Konina, gdzie
mia budowa kontrowersyjny nowy ko ció pw. Matki Bo ej Szkaplerznej nie móg
dzia
tam wbrew swoim przekonaniom. Stara parafia istniej ca od XIV stulecia
posiada a drewniany ko ció pw. w. Jakuba Aposto a, w którym sprawowano
liturgi a do wzniesienia w l. 1933–1940 murowanego z ceg y ko cio a
powierzonego opiece MB Szkaplerznej. W 1941 r. Niemcy zniszczyli t wi tyni .
Gdy ks. Musialik obj t parafi powsta dylemat, czy budowa nowy ko ció
wed ug zachowanej dokumentacji z poprzedniego, czy postawi nowy zgodnie z
projektem in yniera architekta Aleksandra Holasa z Poznania (architekt i
konserwator zabytków; zm. w 1993 r.). Parafianie chcieli rekonstruowa stary
ko ció . Kuria diecezjalna popar a i narzuci a nowy projekt, zdaniem ks. Musialika
„brzydki”. „Ja stan em po stronie parafian. Okaza o si , e nawet i w dzisiejszych
czasach dla niektórych dygnitarzy naszego ko cio a opinia publiczna nie ma
znaczenia. Na tym tle dosz o do konfliktu z biskupem Zar . Sko czy o si na tym,
e zrezygnowa em z parafii Golina i wyjecha em na urlop do Francji. /…/ Po
powrocie do Polski mam dosta przydzia do innej parafii”39. W czasie pobytu we
Francji ponownie rozwa wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie rozmy li
si . By mo e nie chcia ryzykowa „tu ania si ” po ró nych parafiach, o czym
przestrzega go nieco wcze niej prof. J drzejewicz. Oczywi cie najlepiej wiedzia o
tym, jak trudno by o w Polsce pisa na tematy interesuj ce ich obu. „Ale tutaj,
Ksi dz wie, co go czeka: przydzia do jakiej zakazanej parafii na prowincji, przy
zapewne dobrych warunkach materialnych, ale czy odleg
od Nowego Jorku
pozwoli Ksi dzu pracowa nad materia ami historycznymi, czy u nas w Instytucie,
czy w wielkich bibliotekach ameryka skich. A je li Ksi dz dostanie przydzia do np.
w. Stanis awa na 7 ulicy, u pra ata Karpi skiego, to co? /…/ W tpliwo ci mam
mnóstwo” 40. Ks. Musialik wróci do Polski. W 1981 r. otrzyma przydzia do parafii
Goliszew niedaleko Konina. Klasycystyczny ko ció Niepokalanego Pocz cia NMP
w Goliszewie opu ci w czerwcu 1983 r. i podporz dkowuj c si decyzji
ordynariusza 1 lipca owego roku obj parafi Zadzim ko o Sieradza. Pozosta w niej
pi lat. Przyst pi do prac remontowych budynków parafialnych, uporz dkowania
plebanii i jej obej cia oraz odnowienia zabytkowej polichromii w
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List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Ma , 5 lutego 1979 r., AOG, IJP, Nowy Jork,
zespó 53, sygn. 12.
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Wiede , 3 wrze nia 1980 r., AOG, IJP, Nowy Jork,
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List prof. J drzejewicza do ks. Musialika, Nowy Jork, 10 marca 1979 r., AOG, IJP, Nowy
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ko cio y w Nowym Jorku, Nowy Jork – Opole 2002, s. 33, 244, 250.
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siedemnastowiecznym, pi knym barokowym ko ciele w. Ma gorzaty. „Mimo tylu
zaj i wiadomych sytuacji – pisa do prof. J drzejewicza – nie zapomnia em o pracy
historycznej”41. Wyje
do Londynu i Wiednia, ale podró do Ameryki nie n ci a
go ju tak natarczywie, jak to by o wcze niej. Podj ostateczn decyzj pozostania w
Polsce. Z Zadzimia napisa do W. J drzejewicza, e kupi dzia ziemi w Olsztynie
k. Cz stochowy i przyst puje do budowy w asnego domku. Ks. Musialikowi marzy a
si wcze niejsza emerytura i praca naukowa. Z radziejowskiej parafii Wniebowzi cia
Naj wi tszej Maryi Panny, w której pracowa trzy lata (1988 – 1991) i gdzie musia
doko czy budow domu parafialnego, za co mia troch pretensji do nowego
ordynariusza diecezji w oc awskiej (chodzi o bpa Henryka Muszy skiego), e
obdarzy go takim „awansem”, pisa do prof. J drzejewicza, e zdecydowa si
„wcze niej przej na emerytur , by móc jeszcze co napisa z zakresu historii” 42.
Czu si jeszcze dobrze, ale nie chcia czeka do momentu, gdy opuszcz go
wszystkie si y. Opisa Olsztyn jako malownicz osad usytuowan w pobli u
Cz stochowy w pa mie wzgórz Jury Krakowsko-Cz stochowskiej z ruinami zamku i
zdrowym dla cz owieka mikroklimatem. Dawno sko czony domek czeka na swego
ciciela. Emerytowany ks. dr Zdzis aw Musialik skupia si na pisaniu jeszcze
osiem lat. Na emerytur przeszed w 1991 r. Zmar w 1999 r. i pochowany zosta w
rodzinnej parafii Kozieg ówki43. Prof. Wac aw J drzejewicz zmar w 1993 r. i
pochowany jest na Cmentarzu Pow zkowskim w Warszawie. W Instytucie
Pi sudskiego w Nowym Jorku pozosta a korespondencja przyjació , których zbli a
historyczna pasja.

41
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List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Zadzim, 22 listopada 1983 r., AOG, IJP, Nowy Jork,
zespó 53, sygn. 12; Por. tak e: List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Zadzim, 15 marca
1984 r., AOG, IJP, Nowy Jork, zespó 53, sygn. 12; http://www.gminazadzim.pl/parafia-zadzim
List ks. Musialika do prof. J drzejewicza, Radziejów, 12 marca 1991 r., AOG, IJP, Nowy Jork,
zespó 53, sygn. 12.
List ks. prof. Kazimierza Doli do Danuty Pi tkowskiej, Nysa 12 maja 2009 r., Archiwum
prywatne D. Pi tkowskiej. Zob. tak e: D. Pi tkowska, Pasja spoiwem przyja ni, „Nowy
Dziennik”, Nowy Jork, 17 lipca 2009, s. 14–15.
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Danuta Pi tkowska
Z parafii Kozieg ówki do Nowego Jorku. Historyczna pasja ksi dza Zdzis awa
Musialika
From the Kozieg ówki parish to New York. Historical passion of Father Zdzis aw
Musialik
owa kluczowe: Zdzis aw Musialik, Instytut Józefa Pi sudskiego w Nowym Jorku,
historiografia
Key words: Zdzis aw Musialik, Józef Pi sudski Institute in New York,
historiography
Streszczenie:
Autorka opisuje naukowe dokononania ks. Zdzis awa Musialika, stypendysty
Instytutu Józefa Pi sudskiego w Nowym Jorku, historyka, specjalizuj cego si w
badaniu dziejów wojny polsko-bolszewickiej.
Summary:
The author describes academic achievements of Fr. Zdzislaw Musialik, a scholar of
the Jozef Pilsudski Institute in New York and historian specializing in the study of
the history of Polish-Soviet War.
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Iwona Dr g Korga
INSTYTUT JÓZEFA PI SUDSKIEGO W AMERYCE
W 70. ROCZNIC POWSTANIA
Instytut Pi sudskiego w Ameryce powsta 4 lipca 1943 r. w Nowym Jorku1.
My przewodni twórców i dzia aczy Instytutu by o stworzenie organizacji b cej
kontynuacj za onego w Warszawie w 1923 r. Instytutu Bada Najnowszej
Historii Polski przemianowanego w 1936 r. na Instytut J. Pi sudskiego.
Pocz tki Instytutu by y bardzo skromne: garstka ludzi i niewielkie fundusze.
Podstawowe znaczenie mia jednak program dzia ania i wizja twórców Instytutu.
Elit polityczn placówki tworzyli pi sudczycy wywodz cy si z okresu II
Rzeczypospolitej i miejscowi, niepodleg ciowi dzia acze Polonii. W pierwszej
grupie znale li si przedwojenni ministrowie: Wac aw J drzejewicz minister wyzna
religijnych i o wiecenia publicznego, Ignacy Matuszewski, minister skarbu, Henryk
Floyar-Rajchman minister przemys u2. Grup polonijn tworzyli: Franciszek
Januszewski, wydawca „Dziennika Polskiego” w Detroit, Maksymilian W grzynek,
wydawca” Nowego wiata” w Nowym Jorku i Lucjan Kupferwasser, dzia acz
polonijny z Chicago3.
Wspó dzia anie grupy przedwojennej niepodleg ciowej Polonii i nowej
Polonii by o rzadkim przypadkiem w historii organizacji polonijnych. Wspó praca ta
trwa a wiele lat a Instytut, trzeba przyzna , mia wielkie szcz cie do ludzi.
Instytut powsta w sercu polskiej dzielnicy na Manhattanie, której centrum by
istniej cy od 1901 r. ko ció w. Stanis awa Biskupa i M czennika pod opiek
ksi dza Ferdynanda Buranta 4, wokó dzia y i rozwija y si polskie firmy,
prosperowa a szko a polska prowadzona przez siostry Felicjanki, gdzie uczy o si
kilkaset dzieci polskich imigrantów. Pierwsz siedzib Instytutu by jeden z pokoi
Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia przy 105 East 22 Street
na Manhattanie.
Za
1

2
3

4

yciele

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Józefa Pi sudskiego w Ameryce, opr. Pawe
Pietrzyk, Warszawa 2011, s. 40; Iwona Dr g-Korga, Instytut Józefa Pi sudskiego w Ameryce:
przesz
, tera niejszo , przysz
, w: Panorama Polonijna, Opole 2008, s. 181.
W. Pi tkowska-Stepaniak, Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej
w latach 1940–1990, Opole 2012, s. 42–43.
K. Langowski, Organizacje Pi sudczykowskie w Nowym Jorku i miejsca z nimi zwi zane, w:
Polonijny Nowy Jork, red. D. Pi tkowska, Nowy Jork – Opole 2010, s. 188.

D. Pi tkowska, Polskie ko cio y w Nowym Jorku, Opole – Nowy Jork 2002; Ko ció
ten do dzi dzia a, jest zarz dzany przez ojców Paulinów.

Wac aw J drzejewicz urodzi si 29 stycznia 1893 r. w Spiczy cach5. W 1912 r.
uko czy Gimnazjum gen. Paw a Chrzanowskiego w Warszawie i podj studia
rolnicze na Uniwersytecie Jagiello skim. Od 1913 r. zwi za si z ruchem
strzeleckim. Na prze omie lat 1914/1915 nale
do organizatorów Polskiej
Organizacji Wojskowej6. W sierpniu 1915 r. wyruszy z Batalionem Warszawskim
do 5. pu ku piechoty Legionów Polskich. 13 lipca 1917 r. Niemcy aresztowali go
wraz z grup innych dzia aczy Polskiej Organizacji Wojskowej, do 7 wrze nia 1918
r. by osadzony w obozie w Modlinie. W listopadzie 1918 r. podj s
w
Oddziale II Sztabu Generalnego WP, gdzie spotka Ignacego Matuszewskiego.
Ignacy Matuszewski by dwa lata straszy od Wac awa J drzejewicza, urodzi si
1 wrze nia 1891 r. w Warszawie7. W 1911 r. uko czy Gimnazjum im. Ziemi
Mazowieckiej. Studiowa w kilku o rodkach akademickich: filozofi na
Uniwersytecie Jagiello skim, architektur w Mediolanie, prawo w Dorpacie, tak e
by s uchaczem Wydzia u Rolniczego w Warszawie.
W grudniu 1914 r. zosta powo any do wojska rosyjskiego, w grudniu 1917 r.
wst pi w szeregi I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Mu nickiego. W
listopadzie 1918 r. zosta zweryfikowany w Wojsku Polskim w stopniu majora i ju
17 listopada wszed w sk ad misji wojskowej Józefa Pi sudskiego w Kijowie. Po
powrocie s
w Oddziale II Naczelnego Dowództwa.
Zarówno W. J drzejewicz jak i I. Matuszewski brali udzia w wojnie polskobolszewickiej, pó niej s yli pomoc i rad podczas rokowa pokojowych z Rosj
Sowieck w Rydze. Obydwaj zostali oddelegowani do s by dyplomatycznej. W.
drzejewicz zosta charge d’affaires ambasady RP w Tokio (1925–1928) a I.
Matuszewski po uko czeniu Wy szej Szko y Wojennej i awansie do stopnia
pu kownika dyplomowanego sprawowa w latach 1924 – 1926 funkcj attache
wojskowego RP w Rzymie.
Po powrocie do Kraju W. J drzejewicz obj funkcj wiceministra i ministra
wyzna religijnych i o wiecenia publicznego (1934–1935) a I. Matuszewski do 1931
r. pe ni funkcj ministra skarbu, nast pnie by redaktorem „Gazety Polskiej”.
Podczas kampanii wrze niowej W. J drzejewicz uczestniczy w akcji ratowania
skarbu Funduszu Obrony Narodowej, który w dniu 13 lutego 1940 r.
przetransportowa do Francji. I. Matuszewski kierowa ewakuacj z ota polskiego,
które miesi c pó niej przekaza w adzom RP w Pary u.
Zarówno W. J drzejewicz jak i I. Matuszewski, pomimo wielu wysi ków, nie
zostali przyj ci do Wojska Polskiego formuj cego si we Francji, dlatego
postanowili wydosta si z Europy, aby móc dalej s
Polsce. W. J drzejewicz
5
6

7

Instytut Pi sudskiego przechowuje archiwum prof. Wac awa J drzejewicza (nr 53) gdzie w
tekach 45–49 znajduj si dokumenty osobiste profesora. Ca a kolekcja liczy 87 tomów.
D. Kore , Wac aw J drzejewicz (1893–1993) – polityk, dyplomata, historyk i
nierz, w: E.
drzejewicz, Rola Józefa Pi sudskiego w odbudowie i umacnianiu Pa stwa Polskiego,
Warszawa 2013.
Instytut Pi sudskiego przechowuje archiwum pu kownika Ignacego Matuszewskiego (nr. 71),
teka 1 zawiera dokumenty osobiste. Kolekcja liczy 13 tomów.
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przyby do Nowego Jorku 31 marca 1941 r. Pocz tkowo znalaz zatrudnienie w
fabryce zbrojeniowej Woynicza i jednocze nie pisa do codziennej polskiej gazety
„Nowy wiat”. I. Matuszewski przyp yn do Nowego Jorku kilka miesi cy pó niej
– 2 wrze nia, 1941 r.
Z pocz tkiem drugiej wojny wiatowej w Stanach Zjednoczonych mieszka o
prawie 3 miliony Amerykanów polskiego pochodzenia, w ród nich by prawie 1
milion osób urodzonych w Polsce 8. Napad Hitlera na Polsk i atak Sowietów 17
wrze nia odbi y si szerokim echem w dzielnicy East Village. Rozpocz y si zbiórki
funduszy na Polish Relief Fund, dziennik „Nowy wiat” przyjmowa datki pieni ne
i do 7 wrze nia 1941 r. zebrano $77, 718.899.
Tymczasem wojna trwa a i prze omowym wydarzeniem okaza si uk ad
Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r., który podzieli Poloni na dwa od amy. Rz d
Polski na Uchod stwie wspiera charytatywn dzia alno Polonii – st d zaufaniem
gen. Sikorskiego cieszy a si Rada Polonii z prezesem ks. dr Franciszkiem
wietlikiem10. Polityce rz du Sikorskiego sprzeciwi y si
rodowiska by ych
dzia aczy Komitetu Obrony Narodowej oraz rodowisko zgromadzone wokó
dziennika „Nowy wiat”. Do tej grupy przy czy si J drzejewicz i Matuszewski.
W. J drzejewicz tak wspomina ten okres: „Tylko nieliczni, jak W grzynek z
Nowego Jorku i Franciszek Januszewski z Detroit, poszli ze swoimi dziennikami
przeciw kompromisom W adys awa Sikorskiego, bezw adowi Jana Ciechanowskiego
i apolityczno ci Polonii.”
Matuszewski od jesieni 1941 r. pisa codzienne felietony dla „Nowego wiata” i
„Dziennika Polskiego” Przez nast pne 4 lata napisa 604 felietony i zdoby sobie
ca kowite zaufanie tego od amu Polonii. J drzejewicz tak e mocno wrós w
rodowisko „Nowego wiata” i zbli si do jego dzia aczy11.
Zarówno M. W grzynek jak i F. Januszewski byli rówie nikami J drzejewicza i
Matuszewskiego.
Januszewski najm odszy z ca ej czwórki urodzi si 23 listopada 1886 r. w
om y12. Od 1905 r. dzia
w Polskiej Partii Socjalistycznej, zagro ony
aresztowaniem wyjecha do USA w 1907 r. maj c 21 lat. W USA dzia
w
Komitecie Obrony Narodowej, uko czy w 1912 r. Business College w Cleveland,
Ohio. Rozpocz prac w „Dzienniku Polskim” w Detroit jako agent og oszeniowy,
aby z czasem w 1930 r. sta si jego w cicielem. Organizowa spo eczno polsk
na rzecz Partii Republika skiej. Nale
do kr gu przyjació senatora Artura
Vandenberga z partii republika skiej, który podczas wojny przewodniczy Komisji
Spraw Zagranicznych Senatu oraz przyja ni si z senatorem Robertem Taftem
znanym z przychylno ci do sprawy polskiej.
8
9
10
11
12

J. Radzilowski, Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych 1939–1945, w: Polska Diaspora,
Kraków 2001, s. 92.
„Nowy wiat”, 7 grudnia 1941.
Zob. I. Dr g-Korga, Polska Walczy! Dzia alno propagandowa rz du RP na uchod stwie
wobec spo ecze stwa ameryka skiego 1939–1945, Be chatów 2011.
Instytut Józefa Pi sudskiego w Ameryce i Jego Zbiory, opr. J. Cisek, Warszawa 1997., s. 316.
Instytut Józefa Pi sudskiego .. op. cit, biogram F. Januszewskiego s. 303–305.
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Z kolei Maksymilian W grzynek urodzi si w Rudniku nad Sanem, dzia w
Zwi zku Strzeleckim. 14 maja 1914 r. z sum 35 centów przyp yn do Nowego
Jorku. Studiowa na Uniwersytecie Columbia, uko czy City College w Nowym
Jorku w 1917 r13. Pracowa dla „Telegrafu Codziennego”. Od 1922 r. by wydawc a
od 1925 r. prezesem spó ki wydawniczej „Nowy wiat”. W 1932 r. za
firm
Am-Pol, Inc. zajmuj
si importem towarów z Polski. Firma w ci gu kilku lat
osi gn a obroty rz du 3,5 mil dolarów. By bardzo aktywny w rodowiskach
polonijnych, przed wybuchem wojny przeprowadzi skuteczn zbiórk $60 tys.
dolarów na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.
Matuszewski, J drzejewicz, W grzynek i Januszewski spotkali si w Nowym
Jorku dyskutuj c nad potrzeb budowy nowej organizacji polonijnej.
czy ich
sprzeciw wobec polityki wschodniej rz du gen. Sikorskiego, ch u wiadomienia
spo eczno ci polonijnej i ameryka skiej prawdziwego oblicza Rosji Sowieckiej i
walka o odzyskanie niepodleg ci Polski w granicach z 1939 r. oraz obawa przed
wzrastaj cymi wp ywami agentury komunistycznej w Stanach Zjednoczonych.
Ostatecznie w wyniku pracy ca ego rodowiska skupionego wokó Zwi zku Obrony
Narodowej i dzienników „Nowy wiat” i „Dziennik Polski” w dniach 20–21 czerwca
1942 r. powsta Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia
(KNAPP)14. Organizacja ta realizowa a zamierzone cele w Stanach Zjednoczonych,
wzbudzaj c niezadowolenie ameryka skiej administracji, która za wszelk cen
a do jak najlepszych stosunków z Rosj Sowieck .
Powo anie do ycia Instytutu Pi sudskiego nast pi o na II zje dzie KANPP 4
lipca 1943 r., gdzie przyj to nast puj
uchwa : „Zwa ywszy, e istniej cy przed
wojn w Warszawie Instytut Józefa Pi sudskiego po wi cony badaniu najnowszej
historii Polski nie jest w mo no ci prowadzenia swej dzia alno ci /…/, e w
warunkach wojny obecnej zbieranie i naukowe opracowywanie materia ów
dotycz cych najnowszej historii Polski /…/ jest niezb dnym dla rozwoju nauki
polskiej po wojnie, e ze wszystkich terenów jedynie Ameryka nadaje si na
realizowanie celów i zada Instytutu, e w Stanach Zjednoczonych znajduj si
cz onkowie – za yciele warszawskiego Instytutu Józefa Pi sudskiego, którzy sw
wspó prac zapewni mog w ciwe kontynuowanie prac historycznych na terenie
Ameryki /…/15.”
Pocz tkowo zwierzchni w adz Instytutu by Komitet Organizacyjny, w sk ad
którego wesz o 18 osób pod przewodnictwem Franciszka Januszewskiego. 14
pa dziernika 1944 r. wybrano w adze Instytutu: prezesem zosta Stefan odzieski,
biznesmen z Cleveland a dyrektorem wykonawczym Wac aw J drzejewicz.
Za yciele Instytutu do ko ca ycia byli zwi zani z placówk , któr stworzyli.

13
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Instytut Józefa Pi sudskiego posiada kolekcj archiwaln M. W grzynka (nr 154/1119) gdzie
znajduj si informacje biograficzne.
wi cej: W. J drzejewicz, Polonia ameryka ska w polityce polskiej: historia Komitetu
Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Nowy Jork 1954.
Sprawozdanie z dzia alno ci Instytutu od chwili powstania (4 lipca 1943 r.) do 31 grudnia 1943
r., Nowy Jork 1944, s. 3.
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M. W grzynek zosta cz onkiem wspieraj cym Instytut przekazuj c fundusze na
dzia alno nowej placówki. Zmar po krótkiej chorobie 8 listopada 1944 r. Ignacy
Matuszewski do mierci sprawowa funkcj wiceprezesa Instytutu. Zmar nagle na
atak serca 3 sierpnia 1946 r.
Franciszek Januszewski wyró nia si ofiarno ci materialn na rzecz Instytutu.
Pe ni funkcj prezesa Instytutu a do niespodziewanej mierci 10 czerwca 1953 r.,
która nast pi a w drodze powrotnej z I Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Stanach Zjednoczonych.
Wac aw J drzejewicz do ko ca ycia pe ni ró ne funkcje w Zarz dzie Instytutu
cznie z funkcj prezesa 1977–197816. W USA zrobi karier naukow , od 1948 r.
przez wiele lat wyk ada literatur i j zyk rosyjski na Wellesley i nast pnie w Ripon
College. Po przej ciu na emerytur powróci do Nowego Jorku, gdzie dzia
w
Instytucie Pi sudskiego i by wieloletnim redaktorem rocznika „Niepodleg
”.
Na emeryturze przyszed czas na realizacj odk adanych projektów naukowych.
St d liczne publikacje Profesora w j zyku angielskim: wspomnienia ambasadorów
ukasiewicza i Lipskiego, oraz w j zyku polskim: pami tniki Janusza J drzejewicza
i epokowa „Kronika ycia Józefa Pi sudskiego 1867–1935” w dwóch tomach. Gdy
prof. J drzejewicz zmar 30 listopada 1993 r., prze ywszy prawie 101 lat, pozostawi
ogromny dorobek naukowy i instytucj , której po wi ci ca e swoje emigracyjne
ycie.

Dzia acze Instytutu
Z biegiem czasu do pocz tkowej elity Instytutu do czyli kolejni dzia acze z
obu rodowisk: Stefan odzieski, biznesmen z Cleveland, mjr. Marian Chodacki,
oficer Oddzia u II i Komisarz Generalny RP w Wolnym Mie cie Gda sku, gen.
Wincenty Kowalski,
nierz I Kompanii Kadrowej. W prace Instytutu
zaanga owani byli tak e gen. W adys aw Bortnowski, senatorowie II RP Edward
Kleszczy ski i Tadeusz Katelbach oraz pracownik przedwojennego MSZ Roman
Micha owski. Od samego pocz tku z Instytutem zwi zani byli gen. Kazimierz
Sosnkowski i Aleksandra Pi sudska, którzy zostali pierwszymi cz onkami
honorowymi Instytutu 17.
Zespó Instytutu charakteryzowa si zaanga owaniem w walk o wolno
Polski i bardzo mocno rozwini tym poczuciem obowi zku i pracy spo ecznej a tak e
wiadomo ci,
e zabezpieczenie pami tek kultury polskiej i g oszenie
niezafa szowanej historii jest Polsce potrzebne. St d ich ogromne przywi zanie do
kolekcji archiwalnych, ksi ek i dzie sztuki. Z kolei dzia acze polonijni byli
hojnymi darczy cami, dzi ki którym Instytut przetrwa ci kie czasy, znali
rodowisko ameryka skie, s yli rad i pomoc . Posiadali poczucie obowi zku
wobec Polski.

16
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Instytut Józefa Pi sudskiego w Ameryce, ..., s. 307.
Tam e, s. 19.

271

Misja
Od samego pocz tku misj Instytutu by o i jest: gromadzenie, przechowanie
oraz konserwacja dokumentów i materia ów historycznych dotycz cych Polski i
Polonii, a nast pnie udost pnianie zbiorów tych badaczom 18; Instytut wspiera
prowadzenie bada z dziedziny wspó czesnej historii Polski i Polonii i popularyzacj
historii i kultury polskiej, uczy podstaw patriotyzmu i zajmuje si edukacj m odego
pokolenia.
Etapy dzia alno ci
W kolejnych latach (1958–1980) rozwija a si praca naukowa, dzia publikacji,
porz dkowanie pozyskiwanych materia ów archiwalnych i nawi zywanie kontaktów
z instytucjami ameryka skimi. Przez d ugie lata dzia alno wydawnicza Instytutu
koncentrowa a si na wydawaniu róde historycznych zdeponowanych w archiwum
Instytutu. G ównie dotyczy y one drugiej wojny wiatowej oraz publikacji
wspomnieniowych. Ogromn rol odegra prof. Wac aw J drzejewicz, który
przygotowa do druku wa ne materia y ród owe zdeponowane w archiwum
Instytutu, a po wi cone pracy polskich ambasadorów: Józefa Lipskiego dzia aj cego
w Berlinie i Juliusza ukasiewicza w Pary u. Napisa tak e „Kronik ycia Józefa
Pi sudskiego”, dzie o wa ne dla pokolenia Polaków wychowanych po II wojnie
wiatowej.
Instytut w okresie stanu wojennego
Nast pny okres w historii Instytutu zwi zany jest ze zmianami w Polsce po
1980 r., powstaniem „Solidarno ci” i emigracj stanu wojennego. Do Nowego Jorku
przyby a ogromna liczba m odych emigrantów z Polski. Od 1981 r. odbywa y si dla
nich wyk ady z historii II Rzeczypospolitej prowadzone przez prof. Wac awa
drzejewicza, które by y kontynuowane przez prof. Andrzeja Kami skiego z
Georgetown University. W kolejnych latach mia y miejsce spotkania ze znanymi
dzia aczami opozycji polskiej i wiadkami historii. Wkrótce utworzy a si grupa
dyskusyjna m odych, którzy czynnie dzia ali we w adzach Instytutu.
W okresie tym wyj tkow rol spe niali prezesi Instytutu: najpierw Tadeusz
Paw owicz (1978–1983) potem Stanis aw Jordanowski (1983–1993). Obaj
wykszta ceni w II Rzeczypospolitej i w Anglii, uczestnicy Kampanii Wrze niowej,
którzy po wojnie znale li si na emigracji w Nowym Jorku. Tu zrobili karier
zawodow i wiele czasu po wi cili pracy spo ecznej dla Instytutu.
Tadeusz Paw owicz w 1982 r. tak mówi o Instytucie w wywiadzie dla
„Nowego Dziennika”: „Prosimy popiera nasze wysi ki przez dotacje, zapisy, dary w

18

Instytut Józefa Pi sudskiego w Ameryce…, op., cit. s. 39.
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postaci ksi ek i dokumentów. Budujemy dla Polski niepodleg ej pomnik ywy.
Apelujemy, aby emigracja popiera a nas w tych wysi kach”19.
Stanis aw Jordanowski, prawnik, znawca malarstwa polskiego, zawsze
podkre la , e Instytut gromadzi pami tki narodowe i e jego miejsce jest tu w
Nowym Jorku. Po tragicznej mierci Stanis awa Jordanowskiego, Andrzej Pomian,
emigracyjny pisarz historyczny, pisa : „Cz sto si zdarza, e nasza emigracyjna
spo eczno potrafi si zdoby na s owa uznania dopiero wobec ludzi, którzy zmarli
/…/ Ten osobliwy zwyczaj nie odnosi si do Stanis awa Jordanowskiego. Jego
osobowo , charakter, umiej tno post powania z lud mi i sposób wykonywania
tak zawodowych, jak i spo ecznych obowi zków, nie pozwala y najbardziej
krytycznym rodowiskom kwestionowa podejmowanych przez niego decyzji i
sposobów ich realizowania”20 . 26 marca 1991 r. odwiedzi Instytut Pi sudskiego
prezydent Lech Wa sa. To otworzy o nowy rozdzia w historii kontaktów Instytutu z
adzami polskimi.
Kolekcje Instytutu
Wszystkie wysi ki i poczynania w adz Instytutu dotycz ce pozyskania,
zabezpieczenia i udost pnienia kolekcji przynosi y wyj tkowo pozytywne efekty,
cho pocz tki by y bardzo trudne, o czym wspomina prof. Wac aw J drzejewicz –
pierwszy dyrektor Instytutu: „Powo ano mnie na dyrektora Instytutu. Wkrótce
rzuci em fabryk i ca kowicie po wi ci em si Instytutowi. Pami tam mój pierwszy
dzie pracy. Du y pokój, biurko i wielki stó ofiarowane przez W grzynka, ma a
szafka na ksi ki, par krzese . Wszystko puste, ani jednej ksi ki, ani jednego
dokumentu”21.
Wa
cz
zasobu archiwum stanowi archiwalia uratowane z p on cej
Warszawy we wrze niu 1939 r. nazywane Archiwum Belwederskim22. Materia y
pochodz ce z przedwojennego Instytutu Józefa Pi sudskiego, s podstawowym
ród em do bada nad kszta towaniem si granic Polski w okresie 1918–1922, a
przede wszystkim wojny polsko-bolszewickiej i stanowi oko o 20% ca ego
archiwum Instytutu. Materia y zosta y przekazane Instytutowi w 1943 r. przez Jana
Ciechanowskiego, Ambasadora RP w Waszyngtonie.
Najobszerniejsz cz ci zbiorów o kapitalnej warto ci historycznej, stanowi
materia y wytworzone i pozyskane na terenie Stanów Zjednoczonych. Dokumentuj
one dzia alno Polonii na przestrzeni ostatnich kilkudziesi ciu lat, zawieraj
spu cizn wybitnych polskich polityków, wojskowych i dyplomatów, którzy po
drugiej wojnie wiatowej pozostali na emigracji. Oprócz archiwów znacz cych
organizacji polonijnych, takich jak Komitet Obrony Narodowej w Ameryce i
Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, w Instytucie
19
20
21
22

“Nowy Dziennik”, 10 czerwca, 1982 r.
A. Pomian, Nowy Dziennik – Przegl d Polski, 5 sierpnia 1993 r.
Tydzie Polski, 13 maja 1973 r.
Dok adne inwentarze kolekcji przechowywanych w archiwum Instytutu dost pne s
http://www.pilsudski.org/portal/pl/zbiory/archiwum/kolekcje
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na:

przechowywane s archiwa osobiste wybitnych polskich m ów stanu: ambasadorów
Józefa Lipskiego, Juliusza ukasiewicza, Micha a Sokolnickiego, genera ów II
Rzeczypospolitej W adys awa Bortnowskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.
Du cz
akt stanowi archiwalia placówek rz dowych i dyplomatycznych,
pozyskane po cofni ciu uznania dla Rz du RP na Uchod stwie. Oprócz dokumentów
dotycz cych najnowszej historii Polski, Instytut posiada materia y z drugiej po owy
XVIII wieku i pocz tku XIX wieku, takie jak unikalna kolekcja Waleriana
atonowa.
Zbiory przybywa y stopniowo i pocz tkowo porz dkowa je prof. W.
drzejewicz, a w latach sze dziesi tych i siedemdziesi tych XX wieku dr Anna
Mars, historyk sztuki z Krakowa, wspó pracownik zespo u dokumentuj cego straty
kultury polskiej w czasie drugiej wojny wiatowej.
W li cie do Ireny Sokolnickiej wdowy po Ambasadorze Michale Sokolnickim
prof. J drzejewicz zach ca do przekazania zbiorów Instytutowi, pisz c 18
pa dziernika 1968 r.: „/…/ Instytut Pi sudskiego jest placówk polsk , prowadzon
przez Polaków, dla wszystkich uczonych, ameryka skich i europejskich. Hoover
Instition jest wspania placówk ameryka sk , gdzie dzia polski jest tylko jednym,
drobnym fragmentem ca ej dzia alno ci. Dzi jest tam Witold Sworakowski /…/,
jutro b dzie Mr. Smith czy Brown, dla których sprawy polskie mog by
najzupe niej oboj tne./…/Na razie trzeba budowa nasze zbiory, które rozrastaj si
ogromnie”23.
W latach 80. XX w. znacznie przyczynili si do uporz dkowania zbiorów
pracownicy Jerzy Prus, Janusz Cisek i wolontariusze Gra yna Jonkajtis-Luba i dr
awomir Rado . Od 2001 r. archiwum przechodzi gruntown modernizacj i dzi ki
grantom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pomocy Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Pa stwowych, Biblioteki Narodowej i pomocy Fundacji
Ko ciuszkowskiej oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uda o si unowocze ni
archiwum, wyposa
je w pud a i teki bezkwasowe. Materia y s uporz dkowane,
posiadaj inwentarze, które obecnie dost pne s online. Z
a si na to praca wielu
archiwistów z Polski a szczególnie Paw a Pietrzyka, dr Barbary Berskiej, Doroty
Kotowicz, Mariusza Olczaka, Bartosza Nowo yckiego.
Kolekcje archiwalne Instytutu licz ponad milion dokumentów, stanowi oko o
200 metrów bie cych. W po owie 2013 r. zasób Instytutu tworzy o 175
zewidencjonowanych kolekcji24. Zbiory stale si rozrastaj . Archiwa Instytutu
zawsze otwarte s dla badaczy, gdy stwierdzi mo na bez przesady, e ka da praca
naukowa opisuj ca okres kszta towania granic Polski po 1918 r. i wybrane aspekty
dzia alno ci Polonii nie mog aby powsta bez zbiorów Instytutu.
Z archiwum Instytutu co roku korzysta kilkudziesi ciu badaczy z Polski, USA i
innych miejsc na wiecie. Tu swoje badania w ostatnich latach prowadzili, mi dzy
23
24

List W. J drzejewicza do Ireny Sokolnickiej, Nowy Jork, 18 pa dziernika 1968 r, IJP,
Archiwum Micha a Sokolnickiego, T. 0.
I. Dr g Korga, 70 lat Instytutu Pi sudskiego w Ameryce, “Nowy Dziennik – Przegl d Polski”,
30 sierpnia, 2013 r..
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innymi: prof. Norman Davis, prof. Józef aptos, prof. Wojciech Rojek i prof.
Timothy Snyder.
Ka dego roku Instytut wykonuje wiele kwerend naukowych, wspomagaj c
badaczy, którzy nie mog osobi cie przyjecha do Nowego Jorku. Coraz cz ciej ze
zbiorów korzystaj studenci ameryka scy pisz cy na tematy Europy rodkowoWschodniej.
Oprócz zbiorów archiwalnych Instytut dysponuje bibliotek licz
20 tysi cy
tomów, kolekcj fotografii, map, medali, znaczków, kart pocztowych i zbiorów
muzealnych. Wyj tkow kolekcj stanowi galeria sztuki. Tu mo na podziwia 240
obrazów olejnych, akwarel, rysunków i rycin. S to prace wybitnych polskich
artystów, mi dzy innymi Matejki, Kossaka, Brandta, Gersona, Wyczó kowskiego,
Gierymskiego, Fa ata, Styki i Malczewskiego. Szczególnie interesuj ca jest kolekcja
ponad 50 dzie znanego artysty, legionisty Zdzis awa Czerma skiego. Zbiory
polskiej sztuki w Instytucie Józefa Pi sudskiego w Ameryce pochodz g ównie z
darów Aleksandra Me enia-Korczy skiego dyrektora Instytutu, Janiny Czerma skiej
i Stanis awa Jordanowskiego.
Dzia alno

Instytutu

Poza dzia alno ci archiwaln , jednym z wa niejszych zada Instytutu jest
szeroko rozumiana edukacja historyczna, której fundamentem jest uczenie
patriotyzmu. Przez wszystkie lata dzia alno ci Instytut organizowa spotkania ze
wiadkami historii i wybitnymi osobowo ciami: jak z Janem Karskim – 25 stycznia
1961 r., z gen. Tadeuszem Kasprzyckim – 8 grudnia 1967 r.25.
Organizowa konferencje naukowe w celu prezentacji najnowszych bada z
dziedziny historii Polski, urz dza obchody polskich wi t narodowych i
kontynuowa nauczanie prawdziwej historii Polski.
Wydawnictwa ród owe Instytutu na d ugie lata s
y historykom w ustalaniu
szczegó ów dotycz cych wybuchu drugiej wojny wiatowej. Wspomnienia i ksi ki
zwi zane z Józefem Pi sudskim sta y si kanonem wychowania m odego pokolenia
na emigracji w duchu Marsza ka, patriotyzmu i sprawiedliwo ci26.
Konferencje naukowe
Kolejnym przejawem dzia alno ci naukowo-historycznej by y i s konferencje
naukowe, które odbywa y si co kilka lat i tematycznie oscylowa y wokó postaci
Marsza ka, czynu niepodleg ciowego i polskiej polityki zagranicznej z udzia em
polskich historyków wyk adaj cych na ameryka skich uczelniach, takich jak: prof.
Piotr Wandycz i prof. Kamil Dziewanowski. 29 listopada 2000 r. w Fundacji
Ko ciuszkowskiej odby a si konferencja pt. „Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920
25
26

Instytut Józefa Pi sudskiego ..., s. 280–282.
Informacje dotycz ce dzia alno ci bie cej dost pne s w biuletynach e-mailowych :
http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/biuletyn-elektroniczny.
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w ocenach historyków”27. W ci gu ostatnich 20 lat, kilka konferencji odby o si we
wspó pracy z Columbia University, w tym 17 listopada 2005 r. z udzia em
Zbigniewa Brzezi skiego. Od 2009 r. jest organizowana konferencja pt. „Polonijny
Nowy Jork” 28, skierowana do szerokiej publiczno ci. Patronem dwóch edycji tej
konferencji by Marsza ek Senatu RP Bogdan Borusewicz.
Obchody wi ta Niepodleg

ci

Instytut ka dego roku organizuje obchody wi ta Niepodleg ci Polski – 11
listopada. W pocz tkowym okresie by y to specjalne wyk ady wyg aszane przez W.
drzejewicza. Nast pnie organizowano konferencje –16 listopada 1968 r. z okazji
50 rocznicy odzyskania niepodleg ci. Podobna sesja zosta a zorganizowana w
gmachu Polskiego Instytutu Naukowego 10 lat pó niej – 11 listopada 1978 r. z okazji
60.lecia odzyskania niepodleg ci.
Przez ostatnie 15 lat ka dego roku obchody odbywaj si w siedzibie Instytutu,
gdzie t umnie zebrani go cie mog wys ucha wyk adu okoliczno ciowego i poezji
patriotycznej. Jest to okazja do spotka , dyskusji oraz wspólnego piewania pie ni
legionowych.
Edukacja historyczna i promocja Polski w USA
Przez ostatnie kilkana cie lat w galerii Instytutu organizowane s lekcje historii
dla m odzie y z polskich sobotnich szkó dokszta caj cych. Tu m odzie ma dost p
do oryginalnych dokumentów i poznaje meandry polskiej historii. Wykorzystywane
gry edukacyjne i filmy dokumentalne.
Instytut wprowadza nowe programy z misj dotarcia do szerokich gremiów.
ród nich wa
rol odgrywaj comiesi czne prezentacje filmów dokumentalnych
z cz stym udzia em re yserów i producentów, wy wietlane w instytutowym Kinie
Ziuk. Tylko w ostatnim okresie w Instytucie swoje filmy prezentowali: Rafa
Mierzejewski, Tomasz Magierski, Robert Kaczmarek, S awomir Gr nberg, Dariusz
Jab ski29.
Kolejnym du ym wydarzeniem kulturalnym s organizowane Gale Nagród,
podczas których przyznawane s medale Instytutu za osi gni cia w dziedzinie
historii, nauki, literatury, artystycznej oraz w dzia alno ci na rzecz rodowiska
polonijnego. W ród laureatów ostatnich lat s mi dzy innymi: prof. Timothy Snyder,
prof. Andrzej Nowak, prof. Zbigniew Dar ynkiewicz, prof. Krzysztof
Matyjaszewski, Anna Seniuk, Dariusz Jab ski, Frank Spula (prezes Polskiego

27
28
29

Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 w ocenach historyków, red. A. Ciencia a, P. Wandycz,
Warszawa 2003.
Materia y z pierwszej edycji konferencji znajduj si publikacji: Polonijny Nowy Jork, red. D.
Pi tkowska, Nowy Jork – Opole 2010.
Dok adny spis prezentowanych filmów znajduje si w rocznych Biuletynach Instytutu w wersji
elektronicznej: http://www.pilsudski.org/portal/pl/zbiory/publikacje.
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Zwi zku Narodowego i Kongresu Polonii Ameryka skiej) i senator USA Barbara
Mikulski.
Na Galach gromadz si wybitni przedstawiciele wiata kultury i sztuki,
dzia acze polonijni i ameryka scy przyjaciele i spotkania s
promocji Polski w
Stanach Zjednoczonych. Medale maj charakter presti owy i s doceniane przez
rodowiska naukowe i artystyczne.
Nowe projekty
Wychodz c naprzeciw potrzebom zainteresowanych histori Polski badaczy,
genealogów, studentów i uczniów powsta projekt zatytu owany Archiwa online,
który za pomoc strony internetowej Instytutu pokazuje zdigitalizowane i
opracowane kolekcje archiwalne przechowywane w Instytucie.
Obecnie dost pnych jest 8 kolekcji30, w tym Archiwum Józefa Pi sudskiego i
Ukrai ska Misja Wojskowa, w sumie kilkadziesi t tysi cy stron materia u. Obecnie,
Archiwa online ciesz si ogromn popularno ci i odwiedza je oko o 25 tysi cy
osób rocznie.
Prace nad digitalizacj post puj do przodu, chocia s bardzo czasoch onne 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 mo liwo przeszukiwania katalogu
bibliotecznego online. Obecnie elektroniczne karty katalogowe posiada 90%
ksi gozbioru, czyli 18 tysi cy ksi ek31. Dodatkowo katalog ksi ek Instytutu
Pi sudskiego i Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku mog by
przegl dane jednocze nie.
Zako czenie
Instytut Pi sudskiego poprzez 70 lat swojej dzia alno ci pieczo owicie wype nia
sw misj . Praca wielu pokole wolontariuszy, ludzi oddanych bezgranicznie Polsce
pozwoli a na stworzenie nowoczesnej placówki naukowo-badawczej, gdzie ka dego
go cia otacza ciep a atmosfera i wyj tkowe zbiory. Instytut stworzony przez ludzi
urodzonych pod zaborami, ale wychowanych w niepodleg ej Polsce pod rozkazami
Pi sudskiego, zachowa i przekazuje m odemu pokoleniu na emigracji i w Polsce
podstawowe zasady patriotyzmu i uczy historii Polski. Instytut poprzez
organizowane spotkania, konferencje, wystawy, pokazy filmowe, nagrody dla
rodowiska naukowego i artystycznego dociera do
rodowiska polskoameryka skiego, promuje Polsk i jej kultur .
O Instytucie bardzo trafnie powiedzia cytowany ju Andrzej Pomian:
30
31

Kolekcje online dost pne s na : http://www.pilsudski.org/archiwa/.
Katalog biblioteczny dost pny jest online: http://www.pilsudski.org/portal/pl/zbiory/
biblioteka/katalog-online.
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„Instytut to nie tylko Pi sudski. To jedyne w swoim rodzaju zbiory z zakresu
najnowszej historii Polski. To tradycja powstania styczniowego, tak bliska dla mego
pokolenia jak dla dzisiejszego rosn cego pokolenia tradycja powstania
warszawskiego; dalej – rewolucji 1905 r., Legionów i innych polskich formacji
wojskowych podczas I wojny
wiatowej, wojny roku 1920, okresu
mi dzywojennego, czasów II wojny wiatowej. To nie tylko przesz
, która si
zapewne nie powtórzy. To ca e bogactwo do wiadcze , maj cych ogromne
znaczenie dla dzisiejszej Polski. Instytut Pi sudskiego to historia ywa”. (Andrzej
Pomian, Stanis aw Jordanowski, Przegl d Polski, 4 sierpnia 1993 r.).
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Iwona Dr g Korga
Instytut Józefa Pi sudskiego w Ameryce w 70. rocznic powstania.
Józef Pi sudski Institute in America in the 70th anniversary of its creation
owa kluczowe: Instytut Józefa Pi sudskiego w Nowym Jorku, Polonia
ameryka ska, nauka
Key words: Józef Pi sudski Institute in New York, American Polonia, science
Streszczenie:
Autorka omawia powstanie i dzia alno Instytutu Jó efa Pi sudskiego, powsta ego w
1943 r. W ci gu 70 lat swojego funkcjonowania, umo liwi a ona badania wielu
naukowcom z kraju i za granicy, a tak e dba a o zachowanie pami ci o polskich
sukcesach.
Summary:
The author discusses the origins and activities of the Józef Pi sudski 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.
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Wies awa Pi tkowska-Stepaniak
POLSKI INSTYTUT NAUKOWY W AMERYCE – MI DZY NAUK
A POLITYK 1
Nowy Jork, „ten os awiony wampir, Babilon i demon” – jak mawia Jan Lecho
– dawa jednocze nie przedstawicielom emigracji wojennej i powojennej niezwyk e
szanse wspó tworzenia polonijnych instytucji, organizacjami i mediów. Wokó nich
powstawa y o rodki my li politycznej, pressure group, które odgrywa y znacz
rol w dobie przeobra
systemowych w Polsce oraz w istotnym stopniu pomog y
czy ten kraj w kr g zachodnioeuropejskich demokracji i struktur
bezpiecze stwa.
Emigracja polityczna zachowywa a dystans wobec Polonii, nie chcia a w
wi kszo ci przypadków korzysta z jej do wiadcze , wybiera a w asn drog .
Powodem tej rezerwy by y fundamentalne ró nice w ofercie programowej i
ideologicznej, przede wszystkim jednak w mentalno ci i do wiadczeniach obu tych
grup. Przedzia mi dzy nimi by ostry i nigdy w ciwie nie dosz o do faktycznego
po czenia. Raczej mo na mówi o taktycznych sojuszach, jak w przypadku
tworzenia m.in. Kongresu Polonii Ameryka skiej.
Nowi przybysze uznawali, e aby lepiej i efektywniej dzia
w USA, powinni
oni stworzy w asne struktury i organizacje bardziej odpowiadaj ce duchowi czasów
oraz stoj cymi przed nimi zadaniami. Chcieli by – jako ludzie idei
niepodleg ciowej – samowystarczalni, by lepiej wywi za si z zobowi za
zaci gni tych wobec ojczyzny. Przyj li te za oczywiste, mimo daj cych si
zauwa
w ród nich wyra nych ró nic politycznych, e to Stany Zjednoczone
odegraj w procesie zmiany poja ta skiego status quo w Europie pierwszoplanow
rol . St d te bra a si ich wiara w sens politycznego niepodleg ciowego dzia ania
w Ameryce2.
Entuzjazm i ideowe postawy emigrantów wojennych nie zawsze wystarcza y do
tego, by stworzy now organizacj . Brakowa o pieni dzy, cz sto znajomo ci
1

2

Niniejszy artyku powsta w cz ci na podstawie archiwaliów zawartych wcze niej w ksi ce
autorki pt.: Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940–
1990, Opole 2012. Monografia stanowi prób szerokiego przedstawienia politycznych dokona
zró nicowanej pod wzgl dem ideowym emigracji wojennej i powojennej. Nurt socjalistyczny
skupiony w wi kszo ci wokó PIN by jednym z nich, o czym szerzej w monografii.
Jakkolwiek nale y te podkre li , e mimo pozytywnego postrzegania Stanów Zjednoczonych
w roli supermocarstwa, polska emigracja polityczna nie by a wobec niego bezkrytyczna, czego
wyraz wielokrotnie dawa a na licznych spotkaniach i w polonijnych mediach. Pisz wiecej na
ten temat w pracy pt. Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w
latach 1940–1990, Opole 2012.

ameryka skich realiów. Dlatego czasami ich przedsi wzi cia wspomagali wiatli
przedstawiciele starej Polonii, czasami polegali wy cznie na w asnych si ach.
Z pomoc Amerykanów polskiego pochodzenia jeszcze w czasie trwania wojny,
w 1943 r. powsta w Nowym Jorku Instytut Józefa Pi sudskiego w Ameryce (IJP). W
czerwcu 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie pod patronatem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdana Zdrojewskiego odby y si
uroczyste obchody 70 rocznicy powstania tego Instytutu, co stanowi o zarazem
okazj do podsumowania dotychczasowych osi gni
tej znacz cej polonijnej
instytucji. Mówi y o nich m.in. obecna prezes Instytutu dr Magda Kapu ciska i jego
dyrektor wykonawczy dr Iwona Dr g-Korga. Profesor dr hab. Rafa Stobiecki z
Uniwersytetu ódzkiego wyg osi wyk ad po wi cony Wac awowi J drzejewiczowi
(1893–1993) historykowi epoki Józefa Pi sudskiego i zarazem wspó twórcy
najwa niejszego na emigracji po II wojnie wiatowej o rodka pi sudczykowskiego
(tzw. o rodka pu kowników), którego najwa niejsz cz
stanowi IJP.
Rok wcze niej 70.lecie swojego istnienia obchodzi a jedna z najbardziej
zas onych emigracyjnych instytucji – Polski Instytut Naukowy w Ameryce (The
Polish Institute of Arts and Sciences of America – PIN). Dlatego jemu i ludziom,
którzy przyczynili si do wietno ci PIN-u pragn w niniejszym artykule po wi ci
nieco wi cej uwagi.
Instytut zosta utworzony 15 maja 1942 r. w Nowym Jorku przez grono
wybitnych profesorów: Jana Kucharzewskiego, Bronis awa Malinowskiego, Oskara
Haleckiego, Wac awa Lednickiego, Rafa a Taubenschlaga i Wojciecha
wi tos awskiego3. W tworzenie Instytutu zaanga owa si równie Jan Lecho 4.
Ten ostatni, jako znany i wybitny poeta, przez pi tna cie lat ycia w Nowym
Jorku uczestniczy przede wszystkim w yciu literackim Nowego Jorku, wi c to
rodowisko z Polskim Instytutem Naukowym. Ale by te zaanga owanym w
charakterze „wolnego strzelca” (free lancera) publicyst Radia Wolna Europa. Praca
w RWE, stwarza a mu mo liwo (obok szansy pozyskania skromnych rodków
finansowych na utrzymanie) szerszego propagowania idei programowych PIN, ale –
co ciekawe – równie IJP. Dlatego, cho wspó prac z Radiem Wolna Europa podj
w charakterze eksperta z zakresu literatury, nie stroni od komentarzy o charakterze
politycznym.
Wyró niaj ca si pod wzgl dem merytorycznym audycja z jego udzia em
zaznaczy a si zw aszcza w pocz tkowej fazie dzia alno ci radia. By y to tzw.
3

4

Inauguracja Instytutu mia a miejsce 15 maja 1942 r. Jego pierwszym prezesem zosta
wiatowej s awy antropolog – Bronis aw Malinowski a dyrektorem wybitny historyk – Oskar
Halecki, por., W. Zachariasiewicz, Etos niepodleg ciowy …, 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. wi cej 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.
Por. Lecho nowojorski. W setna rocznic urodzin Poety, teksty wybra a i oprac. oraz
przedmow , uwagami edytorskimi i dokumentacj fotograficzn opatrzy a B. Dorosz,
Warszawa 1999, s. 10.
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dyskusje przy okr ym stole, prezentuj ce g os wolnych pisarzy. Tak te nazw
przyj y programy, które wcze niej wspó redagowa Lecho w „Tygodniku
Polskim” 5 pod nazw Rozmowy z Poloni .
„Tygodnik Polski” wymaga osobnego omówienia, ale na potrzeby niniejszego
artyku u warto jednak przypomnie , e pismo to redagowane by o pocz tkowo przez
zespó pisarzy, nast pnie jego redaktorskim spiritus movens sta si Jan Lecho ,
który z pasj i politycznym zaci ciem kierowa nim a do jego zamkni cia 22
czerwca 1947 r.
Dyskusje toczone na amach „Tygodnika” skupia y si w du ej mierze na
dowodzeniu, e wolna emigracja polska w Ameryce winna bardziej zdecydowanie
zaj si szersz niepodleg ciow akcj polityczn i informacyjn . Reprezentuj cy
stanowisko kategorycznego nieprzejednania wobec narzuconej Polsce nowej
rzeczywisto ci i rz dów przynale eli do niema ej emigracyjnej grupy, której
cz onkowie zajmowali niez omne stanowisko odrzucaj c utrzymywanie
jakichkolwiek kontaktów z komunistyczn Polsk . Postawa ta by a generalnie
bardziej charakterystyczna dla grupy pi sudczykowskiej skupionej wokó IJP i
narodowców, ni cz onów i zwolenników PIN, ideowo zwi zanych z nurtem
socjalistycznym propaguj cym wspóln Europ i my l federalistyczn . Ale i tam
od egnuj cych si od utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z powojenn Polsk
nie brakowa o.
Palet postaw i ton podejmowanych przez emigracj wojenn politycznych
dyskusji, sporów i dzia , z których nie zawsze wy ania a si spójna koncepcja
walki o przywrócenie Polsce niepodleg ci, szerzej prezentuj w ksi ce pt. Polska
w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940–1999.
Przeprowadzona przez mnie analiza dyskusji toczonych w trakcie zebra polonijnych
organizacji b
stronnictw, debat na amach pism zarówno polonijnych jak i
amerykanskich, na wiecach, manifestacjach, pochodach, a tak e wyk adów
oszonych z uniwersyteckich katedr dowodzi jednak, e mimo niekiedy
fundamentalnych ró nic dziel cych wewn trznie emigracj
polityczn ,
5

„Tygodnik Polski” ukazywa si w latach 1943–1947 w Nowym Jorku. Zosta reorganizowany
przez L. Obierka, J. Lechonia i K. Wierzy skiego, którzy za yli firm wydawnicz
Biblioteka Polska, by wydawa prace pisarzy. Biblioteka Polska wyda a m.in.: Ari z
Kurantem, tom wierszy J. Lechonia, Krzy e i Miecze tom wierszy K. Wierzy skiego, Mój
Lwów J. Wittlina, Mój Kraków Z. Nowakowskiego oraz po angielsku Bolshevism and Religion
W. Kani. L. Obierek by pocz tkowo (od 1942 r.) zwi zany lu no z „Tygodnikiem”, w 1945 r.
za namow m.in. prof. O. Haleckiego i prof. J. Kucharzewskiego oraz na pro
J. Lechonia
obj administracj pisma. W 1947 r. „Tygodnik” przesta wychodzi ze wzgl du na
zamro enie przez w adze angielskie nale nych sum za wysy ane do 2 Korpusu i innych
oddzia ów wojskowych na Bliskim Wschodzie egzemplarzy „Tygodnika”. Wysoko
niewyp aconych pismu sum wynosi a ponad 10 tys. dolarów. Pismo zako czy o swoj
dzia alno , pozostawi o jednak powa ny dorobek literacki i dziennikarski pracuj cych w
trudnych warunkach polskich politycznych uchod ców. Pierwsza siedziba „Tygodnika”
mie ci a si pod adresem: 806 Lexington Avenue przy 62 Street a nast pnie przy 157 East 64
Street przy Lexington Avenue. Por., list J. Obierka do Instytutu Józefa Pi sudskiego w
Ameryce, z 27 VI 1978, arch. IJP, teczka osobowa Leopolda Obierka; por. tak e, Lecho
nowojorski…, s. 10.
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charakteryzowa j niebywa y dynamizm i efektywno . Przyk ad Polskiego
Instytutu Naukowego to potwierdza.
PIN zainaugurowa swoj dzia alno
w Sali Biblioteki Morgana (obok
biblioteki przy 36 Ulicy na Manhattanie znajdowa o si o miopokojowe mieszkanie,
darowane bezp atnie na potrzeby Instytutu przez Herberta L. Satterlee, by a to
pierwsza siedziba Instytutu) energicznie w czy si do dzia politycznych.
Nowa placówka szybko sta a si forum wymiany europejskiej my li
federacyjnej i konfederacyjnej. Polskie koncepcje federalne (szczególne zas ugi
tworzenia programu federalizmu regionalnego – wielostopniowego mia Polski Ruch
Wolno ciowy „Niepodleg
i Demokracja” w skrócie NiD6) s
y z jednej strony
walce niepodleg ciowej, z drugiej – obronie granic na Odrze i Nysie
yckiej.
Mówi y te o konieczno ci zachowania wewn trznej równowagi gospodarczej
przysz ej zjednoczonej Europy oraz niezb dnym warunku powstania zwi zku
regionalnego wyzwolonych krajów Europy rodkowo-Wschodniej. Takie te g osy
pojawi y si na pierwszym Zje dzie powo anego przez wspomniany powy ej NiD
Zwi zku Polskich Federalistów, który odby si w Polish Research Centre w
Londynie w styczniu 1951 r.
W gronie wspó twórców i dzia aczy PIN-u szczególn rol w propagowaniu
polskich idei federalistycznych odegra prof. Feliks Gross – wiceprezes (1964),
dyrektor (1975–1988), prezes (1988–1999). Ten wytrawny naukowiec i dzia acz
polityczny, teoretyk my li socjalistycznej, „prorok zjednoczonej Europy”, jak pisa o
nim nowojorski „Nowy Dziennik” 7, jeszcze jako student Uniwersytetu
Jagiello skiego w czy si do wspó tworzenia w latach 30. XX w. my li
federalistycznej. Po latach wspominaj c swoj studenck dzia alno pisa m.in.: „W
Krakowie /…/ nie mieli my wówczas adnych powi za z ogólnym ruchem
paneuropejskim, ale je li u ywali my tego w nie terminu – Paneuropa – to przyj
on si jako okre lenie zjednoczonej czy sfederowanej Europy. Wydawa si wtedy
wczesnym inicjatorom – a by em jednym z nich – e to jest droga do budowania
trwa ego pokoju i wolnego demokratycznego systemu” 8.
Polski ruch paneuropejski odrodzi si na gruncie ameryka skim za spraw
intelektualistów, których rola – jak pisze Gross – by a nie do przecenienia.
Generalnie to im prof. F. Gross wyznacza szczególn rol .
W swoich licznych artyku ach m.in. Uwagi o Europie Wschodniej9 oraz Uwagi
o tradycjach polskiej my li politycznej w Polsce i na emigracji10 podkre la
6

7

8
9
10

O Zwi zku Polskich Federalistów szerzej pisz m.in. w: Zwi zek Polskich Federalistów. Z
historii polskiej my li politycznej, „Athenaeum” Polskie Studia Politologiczne, nr 33, Toru
2012, s.186–206; Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach
1940–1990, s. 193 i n.
Zob. Prorok Zjednoczonej Europy. Z profesorem Feliksem Grossem rozmawiaj J. Bator i S.
ukasiewicz, cz. I, „Nowy Dziennik – Przegl d Polski” , dalej „ND-PP” (Nowy Jork), 5 V
2000, cz. II, „ND-PP”, 12 V 2000, doko czenie „ND-PP”, 19 V 2000.
F. Gross, Uwagi o Europie Wschodniej, „Kultura” (Pary ), 1958, nr 10, s. 36.
Tam e.
F. Gross, Uwagi o tradycjach polskiej my li politycznej w Polsce i na emigracji, Cz. I., „NDPP”, 3 XI 2000, cz. II, 3 XI 2000; wi cej na temat F. Grossa, Ludzie jak instytucje, w:
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znaczenie inteligencji polskiej w formu owaniu my li politycznej w kraju i za
granicz oraz o przechowaniu jej najlepszych tradycji. „Rola tej inteligencji w
polityce – pisa – pozostaje silna i jak d ugo b dzie ona dzie em ludzi tej tradycji,
Polska b dzie integraln cz ci Europy. I to wcale nie najgorsz , bo z
charakterem” 11.
W eseju pt.: Polski udzia w unifikacji Europy dodawa , e aby dokona
koniecznych zmian – nie tylko dawnych koncepcji polityki – ale dotychczasowej,
wielowiekowej historycznej unii nale y bezwzgl dnie po czy
wysi ek
intelektualny. Budowaniu europejskiej wspólnoty wyznaczy bowiem miejsce
szczególne, przestrzegaj c jednocze nie przed polityk ciasnego nacjonalizmu i
megalomanii12.
W istocie, PIN programowo skupia grono wybitnych naukowców, literatów,
ludzi sztuki, polityków. Oni te nadawali w istotnym stopniu kszta t debacie
politycznej na emigracji, równie w kr gach akademickich nowojorskich uczelni.
Znacz cy ton debacie politycznej na temat zarówno przysz ej Polski jak i
Europy nadawa obok Grossa m.in. znakomity historyk, jeden z najwi kszych
autorytetów naukowych na wychod stwie – prof. Oskar Halecki 13. By
wspó za ycielem, pierwszym dyrektorem i spiritus movens Instytutu, a z czasem
kierownikiem Instytutu Europy rodkowo-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 nale do kanonów literatury przedmiotu z zakresu historii
Europy rodkowej i Wschodniej. Podkre lana przez niego swoisto do wiadczenia
historycznego wschodniej cz ci rodkowej Europy, która w dzisiejszej
nomenklaturze w nie za Haleckim okre lona jest w skrócie jako Europa rodkowoWschodnia inspirowa a pokolenia historyków emigracyjnych i krajowych do
propagowania federalizmu. Pod wp ywem jego my li politycznej w kr gach
emigracyjnych znale li si wybitni historycy, m.in. Piotr Wandycz (prof. Yale,
prezes PIN-u od 1999 r. i cz onek Rady IJP, cz onek komitetu wydawniczego pisma

11

12
13

Polonijna panorama, pod red. W. Pi tkowskiej-Stepaniak i M. Masnyka, Opole 2008, s. 322–
325; równie : W. Pi tkowska-Stepaniak, Zwi zek Polskich Federalistów…, s. 186 i n.; ten e,
Polska w Nowym Jorku…, s. 193 i n.
F. Gross, Uwagi o tradycjach…, O celach i roli intelektualistów polskich, zobacz równie ,
W. Lednicki, The Role of Polish Intellectual in America, „The Polish Review” (Nowy Jork), nr
2 1967.
F. Gross, Polski udzia w unifikacji Europy, Europa i my, red. W. Pi tkowska-Stepaniak,
L. Rubisz, Opole 2000, s. 48 i n.
W 1940 r. do USA przyby Richard Coudenhove-Kalergi, Autor znanego dzie a
wyznaczaj cego my li ruchu federacyjnego Europy – Paneuropa. To oznacza o, e jego idee
paneuropejskie zyska y mo liwo zakorzenienia si równie na gruncie ameryka skim. Tak
si te sta o, a w tym kontek cie odrodzi si z racji osobistych kontaktów R. CoudenhoveKalergiego z Oskarem Haleckim polski ruch paneuropejski. Por. wi cej na ten temat, S.
ukasiewicz, Trzecia Europa. Polska my l federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–
1971, Warszawa – Lublin 2010.
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PIN – „The Polish Review”, laureat Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego) i
prof. Harvardu Marian Kamil Dziewanowski14.
Profesor Halecki po mierci prezesa Instytutu Jana Kucharzewskiego w 1952 r.
zaj jego miejsce, stanowisko dyrektora w tym czasie pe ni utalentowany prawnik
prof. Zygmunt Nagórski. W 1964 r. z racji podesz ego ju wieku (w momencie
wybuchu wojny mia 48 lat) prof. Halecki ust pi ze stanowiska, zostaj c
honorowym prezesem Instytutu.
Ten wybitny uczony, który dotar do Nowego Jorku w 1940 r. przyst pi do
odtworzenia na gruncie ameryka skim instytucji odwo uj cej si do tradycji
przedwojennej Polskiej Akademii Umiej tno ci, stwarzaj c mo liwo
reprezentowania niezale nej my li naukowej na obczy nie, a po wojnie maj cej
stanowi baz do odtworzenia struktur instytucji naukowych w kraju. Mia o powsta
zaplecze intelektualne, które cho z za enia mia o by apolityczne, w praktyce
zacz o pe ni rol politycznego or a w wolnym wiecie.
Halecki, swoj
powag
i bezstronno
badacza umia
czy
z
bezkompromisow prac na rzecz wolnej i niepodleg ej Polski. Gor cy patriotyzm
czy z g boko chrze cija skim uniwersalizmem. Umia jednak jednoczy wysi ki
poszczególnych cz onków Instytutu, podj i rozwin jego cele, nie pozbawione
jasnych politycznych konotacji15.
Czes aw Karkowski pisze m.in., e „twórcy tej placówki, jak Oskar Halecki, Jan
Kucharzewski, Wac aw Lednicki, Wojciech Wi tos awski i Rafa Taubenschlag
zamierzali utworzy organizacj , która pozwoli aby wielu polskim uczonym w USA
przetrwa wojn i kontynuowa prac naukow , aby mogli w pe ni kondycji
intelektualnej przetrwa trudne (chwilowe, jak zak adano) warunki i podj badania,
wyk ady i wychowanie przysz ych pokole w wyzwolonej Polsce” 16.
Ale wielu tak e by bliski pogl d, e nale y w czy si w wir spraw
politycznych. Uznawali bowiem, e maj szczególny obowi zek prowadzi na
terenie wolnego wiata nieustann walk polityczn na rzecz niepodleg ci Polski17.
Zdecydowanie apolityczn rol instytutu widzia Bronis aw Malinowski. Da
temu jednoznacznie wyraz podczas inauguracyjnego przemówienia z okazji otwarcia
Instytutu. Ten wiatowej s awy uczony wyra aj c intencje twórców placówki

14

15

16
17

O. Halecki, Kwestia federalizmu w historii Europy rodkowo-Wschodniej, w: O jedno
Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej my li europejskiej, Wybór i oprac. tekstów, S.
ukasiewicz, wst p, . Machaj, M. Maciejewski, Warszawa 2007, s.190.
Profesor Oskar Halecki aktywnie w czy si w tworzenie placówki naukowej PIN. Wcze niej
anga uje si w redagowanie „New Europa” i prace Rady Planowania Europy rodkowoWschodniej (Central and East European Planning Board). Szybko te zbli si do Instytutu
Józefa Pi sudskiego w Ameryce. Doceniaj c jego rol Walne Zgromadzenie cz onków IJP w
1970 r. ofiarowa o mu najwy sz godno Instytutu, powo uj c go na cz onka honorowego.
Por. wi cej, s owniczek.
Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, Nowy Jork 2013,
s. 25.
Tam e, s. 26.
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podkre la : „pragniemy po wi ci si wy cznie nauce i kulturze, filozofii, naukom
przyrodniczym i spo ecznym” 18.
Halecki, podobnie jak Malinowski, cho zak ada apolityczny charakter
nowopowsta ej instytucji, w rzeczywisto ci jednak – jako przedstawiciel emigracji
politycznej – g boko anga owa si , podobnie jak wi kszo osób skupiona wokó
Instytutu w dzia alno
polityczn . Uznawa , e to na emigracji politycznej
spoczywa a wielkie zadanie reprezentowania zniewolonego narodu w wolnym
wiecie i jego d
niepodleg ciowych, których on sam nie mo e artyku owa 19.
Politycznego zaanga owania od Instytutu oczekiwa y równie ówczesne polskie
adze emigracyjne. Jasno o tym za wiadcza odpowied ówczesnego ministra spraw
wewn trznych rz du polskiego na uchod stwie w Londynie Stanis awa Miko ajczyka
na sprawozdanie, które przes mu dyrektor Instytutu, prof. Oskar Halecki.
W sprawozdaniu Halecki podtrzyma oficjalne stanowisko o apolityczno ci
nowojorskiej placówki. Miko ajczyk jednak odpowiada : „Godz si cz ciowo z
opini Pana Profesora co do konieczno ci utrzymania na zewn trz pozorów zupe nej
apolityczno ci i czysto naukowego charakteru Instytutu. Nie mog natomiast
aprobowa tendencji oderwania wewn trznych prac Instytutu od obecnej naszej
rzeczywisto ci. Nie móg bym pogodzi takiego stanowiska ani z obowi zkami
naszymi jako przedstawicieli narodu walcz cego, ani z ograniczonymi
mo liwo ciami finansowymi Rz du Rzeczypospolitej, dla którego g ównym
kryterium celowo ci wydatków jest u yteczno instytutu dla sprawy polskiej w jej
obecnym aspekcie”20.
Spór o dwa sprzeczne cele – ideowy (uznaj cy Instytut jako reprezentanta
idea ów niepodleg ciowych) i praktyczny (uznaj cy Instytut jako narz dzie
skutecznego dzia ania w interesie polskim w ko ach intelektualnych i
uniwersyteckich) mie ci si ci le w okre lonych ramach. Dowodz tego poni ej
przytoczone przyk ady wypowiedzi.
Znakomity dziennikarz Stanis aw Strzetelski (w latach 1951–1955 dyrektor
sekcji Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, od 1942 r. zaanga owany w tworzenie
PIN, a nast pnie po 1957 jego dyrektor) w 1956 r. na amach pierwszego numeru
„The Polish Review” pisze m.in.: „wydarzenia obarczy y polsk emigracj ogromn
odpowiedzialno ci . Skuteczny opór wobec komunizacji Polski wymaga zbudowania
za granic prawdziwego arsena u kultury – twórczego o rodka naukowej i
artystycznej dzia alno ci s
cego zarówno jako ród o informacji, jak i inspiracji
dla ludzi w Polsce”21.
Wybitny literaturoznawca i historyk literatury rosyjskiej Wac aw Lednicki
podczas pierwszego zjazdu PIN w dniach 25–27 XI 1966 r. okre laj c rol polskich
intelektualistów w Ameryce, widzia kolejne dla nich zadanie. Zaznacza , e maj
18
19
20
21

Tam e.
Tam e, s. 27.
Tam e, s. 28.
S. Strzetelski, A Nation Stuggles For Her Culture, „The Polish Review”, New York 1956, vol.
1, no 1 (Winter), s. 29, t umaczenie, za Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Jurzykowskiego…,
op.cit.
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obowi zek broni Polski i polsko ci, ale nie mog milcze wobec b dów
przesz ci, równie tera niejszo ci jej dotycz cych22.
Warto tu równie przede wszystkim podkre li , e jednym z istotnych celów,
które za
sobie równie Instytut, by o przyj cie przez niego roli nowej centrali
polityczno-ideologicznej s
cej aktywizacji narodowej Polonii 23. (Co ciekawe, t
sam rol przyj li rok pó niej twórcy Instytutu Józefa Pi sudskiego w Ameryce).
Usi owania nowych przybyszów, by zaktywizowa star Poloni do realizacji
celów politycznych zupe nie jej obcych a bliskich ideowo i mentalnie tzw. emigracji
nierskiej nie przynosi y oczekiwanych skutków, niekiedy wr cz pog bia y
podzia y mi dzy obu tymi grupami. Rodzi o to frustracje i wzajemne niech ci. Ale
jednocze nie po obu tych stronach znajdowali si ludzie z wizj , otwarci na wspólne
dzia ania.
Mówi o tym m.in. publikacja, która ukaza a si na amach wychodz cego w
Nowym Jorku „Robotnika Polskiego” 24. Wyra a ona opini Zwi zku Socjalistów
Polskich w Ameryce, czyli generalnie sporej grupy cz onków i sympatyków PIN. W
artykule z 1953 r. mo na by o przeczyta : „Polska Partia Socjalistyczna nie ustawa a
w wysi kach, aby zlikwidowa stan rozbicia emigracji polskiej /…/. Mieli my i
mamy wiadomo , e polityczne rozbicie emigracji fatalnie odbija si na sprawie
polskiej, która dla polityki mi dzynarodowej stanowi bez w tpienia pozycj
kluczow , je eli chodzi o wyzwolenie krajów Europy rodkowo-Wschodniej”25.
Dzia ania jednocz ce rodowiska emigracyjne towarzyszy y ju wcze niej
wspó twórcom Polskiego Instytutu Naukowego. Jego powo anie by o zatem z jednej
strony wyrazem usamodzielnienia si ameryka skiej emigracji politycznej od
politycznego centrum w Londynie i stworzenia w asnego o rodka, stanowi cego
ku ni intelektualnych kadr stoj cych na stra y polskiej kultury, a nieoficjalnie
równie kadr politycznych, z drugiej – ch ci zapobie enia wewn trznemu rozbiciu i
tym samym rosn cej separacji emigracji politycznej i Polonii.
Polityka pojednania z Poloni przynosi a ostatecznie pewne efekty, cho – jak
pisze Czes aw Karkowski – fundamentalne ró nice i ostre przedzia y mi dzy Poloni
a polskimi emigrantami w Ameryce przyby ymi w czasie II wojny wiatowej i po jej
zako czeniu w ciwie nigdy – mimo stara , wysi ków i taktycznych sojuszy – nie
doprowadzi y do faktycznego po czenia 26.
Podczas Trzeciej Krajowej Konwencji Kongresu Polonii Ameryka skiej w
1952 r. w Atlantic City NJ zosta przyj ty wniosek Wydzia u Stanowego KPA na
Doln cz
Stanu Nowy Jork przyznania czteroletniej subwencji pieni nej w
22
23

24
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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…, dz. cyt.
Por. T. Waleczny, Ewolucja ideologii i przemiany to samo ci narodowej Polonii w Stanach
Zjednoczonych w latach 1870–1970, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego, prace
polonijne, zeszyt 13, Warszawa – Kraków 1989, s. 227 i n.
Bli ej na temat „Robotnika Polskiego”, („The Polish Worker”), D. Pi tkowska-Ko lik, Zwi zek
Socjalistów Polskich Ameryce (1900–1914), Opole 1992; ten e: „Robotnik Polski” – tytu
jeden ze stu, „ND-PP”, Nowy Jork, 16 XI 1989.
Próba odbudowy legalizmu, „Robotnik Polski”, 22 II 1953 r., s. 1–2.
Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego…, s. 19.
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wysoko ci 10 tys. dolarów rocznie dla tej placówki. Uchwa a stanowi a, e wyp ata
nie powinna by uzale niona od adnych warunków jak d ugo Instytut kultywuje
woln i niezale
kultur narodow 27.
Subwencje KPA w du ym stopniu pomog y Instytutowi. Z „o rodka bez
rodków”, którego ywot przed
o si ró nymi zabiegami wiat ych i
wprowadzonych w ameryka skie realia osób, przekszta ci si w jedn z najbardziej
znacz cych polskich placówek w Nowym Jorku. Ale ju w 1946 r. Kronika PolskaAmeryka ska na amach „Tygodnika Polskiego” relacjonowa a, e na czwart
doroczn inauguracj PIN, która odby a si w Sali Biblioteki Wilsonowskiej przy 65
Ulicy przyby y t umy, wi cej ni mog a pomie ci ma a sala28.
Z czasem wspiera y Instytut m.in. Fundacja Alfreda Jurzykowskiego i Fundacja
Rockefellera. Przyk adowo w 1974 r. PIN otrzyma z Fundacji Rockefellera 32 tys.
dolarów na badania socjologiczne i historyczne. By a to wyj ciowa suma
umo liwiaj ca przygotowanie w ci gu nast pnych 3 lat dalszych bada , na które
Fundacja Rockefellera przeznacza a 500 tys. dolarów29.
Polski Instytut Naukowy sta energi i wizj wybitnych jednostek – Ludwika
Krzy anowskiego – który rozwija i utrzymywa na wysokim poziomie kwartalnik w
zyku angielskim „The Polish Review” (pismo wychodzi do dzi ); Damiana
Wandycza, zas onego dyrektora Instytutu, który zapewni rozg os tej placówce
organizuj c zjazdy naukowców polskiego pochodzenia, trzydniowe konferencje z
udzia em wielu rozproszonych po ca ych Stanach i Kanadzie wybitnych Polaków,
czynnych w yciu naukowym lub uniwersyteckim obu krajów, Alfreda
Jurzykowskiego, fundatora nagród oraz inspiratora i twórcy koncepcji tych nagród
Rudolfa Rathausa, przed wojn pierwszego konsula RP w Liberii, a od wojny
dzia acza i propagatora „polskiej sprawy” w USA, cz owieka „wielkiej kultury,
wiedzy i wdzi ku, wysokich stosunków ameryka skich, potrafi cego my le nie
tylko politycznie ale praktycznie” 30. Obok nich by a grupa polskich federalistów –
intelektualistów od Oskara Haleckiego poczynaj c a na Feliksie Grossie i synu
Damiana Wandycza Piotrze Wandyczu ko cz c.
Jakkolwiek spór o lini programow PIN – czy ma by zaanga owany
politycznie czy te nie – trwa nadal, to w rzeczywisto ci jego polityczne afiliacje
by y faktem. Jak pisze Czes aw Karkowski, nawet samo ustanowienie i nast pnie
przyznawanie przez 35 lat nagrody Alfreda Jurzykowskiego31, mia o poniek d
charakter polityczny, jakkolwiek bezpo redniego celu politycznego z za enia nie
zak adano. To imponuj ce, bezprecedensowe przedsi wzi cie umocowane przy PIN27

28
29
30
31

Protokó Trzeciej Krajowej Konwencji Kongresu Polonii Ameryka skiej z 30–31 V– 1 VI
1952 r. w Atlantic City, New Jersey, oprac. Zygmunt B. Dybowski, sekretarz Konwencji, arch.
Stefana Kopera, nr zespo u 060, sygn. 62
Kronika Polsko-Ameryka ska, „Tygodnik Polski”, Nowy Jork, 24 XI 1946.
Por. $ 500 000 – Fundacja Rockefellera wspiera Polski Instytut Naukowy, „ND”, 26–27 I 1974.
A. Janta, Nowe odkrycie Ameryki …, s. 418–419.
Alfred Jurzykowski by jednocze nie za ycielem m.in. Fundacji na rzecz wspierania polskiej
nauki i sztuki. Ogromn fortun zdoby m.in. tworz c montowni , a nast pnie pierwsz w
Brazylii fabryk samochodów ci arowych „Mercedes”.
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e, na które pieni dze wy
multimilioner Alfred Jurzykowski zaowocowa o
35.letni dzia alno ci w latach 1964–1998, w sumie wr czono nagrody prawie 470
laureatom32. (W 1991 r. laureatem Nagrody zosta m.in. Feliks Gross) 33.
Ten polityczny charakter zaznacza si nie tylko dlatego, e w Komitecie
Doradczym Nagród Fundacji Alfreda Jurzykowskiego zasiadali ludzie o wielkim
autorytecie i jasno sprecyzowanych pogl dach politycznych, (w pocz tkowym
okresie m.in. Damian Wandycz – przewodnicz cy komisji, Jerzy Krzywicki, Ludwik
Krzy anowski, Jan Wszelaki, Bernard Ziffer, z czasem równie m.in. Wiktor
Weintraub34 – prof. katedry polonistycznej na Harvardzie, ufundowanej równie
przez A. Jurzykowskiego) ale przede wszystkim dlatego, e zredagowane przez
kapitu zasady i cele fundacji same podkre la y aspekt polityczno ci. Akcentuje ten
fakt Czes aw Karkowski, przytaczaj c w swojej rozprawie wyst pienia Jerzego
Krzywickiego-Herbuta podczas kolejnych uroczysto ci wr czania laureatom nagród,
równie m.in. tych z 3 lutego 1984 r., które zbieg y si z 20.leciem Fundacji.
Wyst pienie Krzywickiego (opublikowane nast pnie w „The Polish Review”)
stanowi o zwi y manifest politycznych, spo ecznych i kulturowych zasad oraz
celów Nagród Jurzykowskiego w szczególno ci, ale tak e okre lenie pryncypiów
ciwych dla ca ej powojennej emigracji na wiecie, tak e w Nowym Jorku –
emigracji jako formy walki o woln i niepodleg oraz demokratyczn Polsk 35.
Krzywicki mówi wtedy m.in.: „Nagrody Jurzykowskiego nie maj
bezpo redniego politycznego celu. Niemniej jednak wolno
bada i wolno
poszukiwa nowych form artystycznych jest zasadniczo sprzeczna z despotyzmem,
przeto nie przypadkiem wielcy uczeni i arty ci s zawsze na czele walki o wolno .
Po rednio zatem, poparcie dla niezale nej twórczej pracy w sztuce i nauce jest tak e
poparciem dla si wolno ci”36.
Podobne stanowiska okre laj ce charakter Nagród Jurzykowskiego
artyku owane by y wielokrotnie ju wcze niej. Przyk adowo, kiedy w 1974 r. m.in.
nagroda Fundacji Jurzykowskiego w dziale literatury przypad a Stefanowi
Korbo skiemu za ca okszta t jego pracy pisarskiej, Andrzej W. Marth na amach
„Nowego Dziennika” podkre la zarówno kunszt pisarski laureata, ale tak e jego
osi gni cia i znaczenie w wiecie polityki. Ksi ki Korbo skiego – jak pisa – posz y
„na wielkie mi dzynarodowe wystawy”. Bo i W imieniu Rzeczypospolitej i W imieniu
Kremla oraz W imieniu Polski Walcz cej zosta y przet umaczone na j zyk angielski
oraz wydane w Londynie i Nowym Jorku, a ksi ka W imieniu Kremla prze ona
tak e na hiszpa ski, ukaza a si w Meksyku. Marth podkre la , e ten znany
adwokat, polityk, dzia acz ruchu ludowego, podczas wojny i okupacji szef Oporu
32
33
34

35
36

Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego…, s. 158
Tam e, s. 235
Wiktor Weintraub wyk ada w katedrze polonistyki w Harvardzie do 1978 r. Jeden z laureatów
Nagrody A. Jurzykowskiego z 1976 r., cz onek Instytutu J. Pi sudskiego od 1976, arch IJP,
teczka osobowa – Weintraub Wiktor.
Cz. Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego…, s. 161.
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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Spo ecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej, w czasie powstania
warszawskiego dyrektor Departamentu Spraw Wewn trznych Delegatury Rz du na
Kraj na gruncie ameryka skim stan z czasem na czele Rady Politycznej, w sk ad
której wchodzili przedstawiciele wszystkich stronnictw, a tak e zosta
przewodnicz cym Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych37.
Zatem Nagrody Jurzykowskiego mia y ten dwoisty charakter, z jednej strony z
za enia apolityczno ci, w praktyce – jej braku. O ten charakter nagród trwa spór
przez lata. Jakkolwiek tak si dzia o, to jednak Nagrody Fundacji stanowi y o sile i
znaczeniu Polskiego Instytutu Naukowego. Warto w tym miejscu wspomnie , e
uroczysto ci przyznawania Nagrody Jurzykowskiego towarzyszy y organizowane
przez PIN z tej okazji wspania e bale. One te by y jednymi z najbardziej
oczekiwanych corocznych wydarze w nowojorskim rodowisku emigracyjnym.
Gromadzi y one najbardziej znane osobisto ci z ameryka skiego i polskiego wiata
naukowego, artystycznego i politycznego oraz kó przemys owych. Spotkania
podczas balów za wiadcza y o polskiej emigracyjnej jedno ci, ci
ci
politycznych, historycznych idei, manifestacj dumy i presti u.
Klimat i czar tamtych gal wietnie oddaje Zdzis aw Bau38 w tek cie, pt.
Fundacja Jurzykowskiego. Polonia nowojorska: ludzie i wydarzenia,
opublikowanym w 1980 r. na amach paryskiej „Kultury”. Z odrobin nostalgii za
starym krajem i z wielkim poczuciem humoru pisze m.in.: „Mam ju na
dziennikarskim rozk adzie dziesi czy jedena cie takich galowych uroczysto ci, ale
ze starej gwardii znam tylko najbardziej widoczne postacie. Do nich zaliczam dwie
siostry Lilpop z Alei Ró , jeszcze ci gle warszawskie jak most Poniatowskiego,
wi osob ”, p. Halin Rodzi sk i jej siostr Felicj Kranc, z która zawsze jak j
spotkam rozmowa schodzi na nasz ulubiony temat: Józef Czapski (pseudonim
Sienny, artysta, malarz, eseista, pisarz, publikuj cy w paryskiej „Kulturze”,
niestrudzony dementator historycznego fa szu katy skiego, by symbolem i
bojownikiem sprawy katy skiej na uchod stwie, przypis, W. P. –S.). Obie udzielaj
si cz ciej od innych i odgrywaj rol pomostu mi dzy star gwardi i nast pnymi
falami emigracji i powiem nawet, e ich dobro bywa cz sto nadu ywana przez
„spadochroniarzy” z kraju. Takim samym wyj tkiem s wdowy po Kazimierzu
Wierzy skim, Józefie Wittlinie, Zdzis awie Czerma skim i Aleksandrze Jancie.
Mile dla ucha brzmi lwowskie ba akanie, kiedy profesor Stanis aw Ulam
przekomarza si witaj c si ze swoim koleg z Uniwersytetu Jana Kazimierza,
profesorem Markiem Kacem. Obaj wyszli ze s ynnej szko y matematycznej, Ulam
(starszy brat Adama z Harvardu) autor ksi ki biograficznej Adventures of a
Mathematician uwa any jest za jednego z ojców bomby wodorowej, profesor Marek
Kac wyk ada na nowojorskim super uniwersytecie Rockefellera, gdzie studenci
rekrutuj si z pe noprawnych naukowców.
37
38

A. W. Marth, Sylwetki Laureatów Fundacji A. Jurzykowskiego. Stefan Korbo ski, „ND”, 26–27
I 1974.
Zdzis aw Bau, wielka dziennikarska indywidualno , zob. bli ej. W. Pi tkowska-Stepaniak,
„Nowy Dziennik” w Nowym wiecie…, dz. cyt.

291

Osobnym rozdzia em na tych galowych zebraniach s profesorowie. Instytut
Pi sudskiego reprezentuj prof. Wac aw J drzejewicz i Wac aw Domaniewski, który
wprawdzie nie jest profesorem, ale ma zasób wiadomo ci nie mniejszy od nich.
Oprócz tego umie szar owa jak szwole er. Dotar kiedy bezpo rednio do
Jurzykowskiego zdobywaj c donacj dla Polskiej Biblioteki w Pary u, czym narazi
si na wieczn niech Rudolfa Rathausa, który uwa , e tego rodzaju sprawy
powinny by za atwiane przez niego.
Profesorska rodzina Grossów stawi a si w osobach dyrektora Instytutu
Naukowego Feliksa i Zygmunta. Z pierwszym kojarzy mi si zawsze jego rozmowa
z Janem Paw em II o kremówkach w legendarnej kawiarni na rynku w Wadowicach.
By to pierwszy temat, w którym si dogadali, kiedy ówczesny metropolita
krakowski odwiedzi Instytut Naukowy w 1976 r. A kiedy s ysz przy piewk i
„b ” profesora Zygmunta Grossa zamykam oczy i czuj si przeniesiony na
Planty. Tam, naprzeciw starej redakcji Ikaca, gdzie na jeziorku p ywa czarny ab .
Moje ulubione miejsce, które odwiedzam zawsze przed za ni ciem.
Zjawili si in personam trzej laureaci: profesor Stefan Schenker, syn Alfreda
Schenkera, który by wspólnikiem nowojorskim podczas i po wojnie Alfreda
Jurzykowskiego, zanim ten nie wyruszy na zwyci ski podbój Brazylii, oraz z kraju:
biochemiczka Irena Chmielewska i fizyk Iwo Bia ynicki-Birula, o którym moja ona
zapewnia mnie, e musi pochodzi z Kresów, bo zna a w Baranowiczach rodzin o
tym bardzo rzadkim nazwisku. /…/ Panuje atmosfera b belkuj ca eufori . Na ogó
wszyscy s dla siebie przyjemni i szczodrzy w komplementy, bo to nale y do
retrospektywnego czaru „Nocy Jurzykowskiego”. Szcz liwy los posadzi mnie obok
mecenasa Ludwika Seidenmana i jego ony, przez co nie czuj si taki zagubiony” 39.
Feliks Gross, który najd ej ze wszystkich prezesowa Polskiemu Instytutowi
Naukowemu w wywiadzie dla „Nowego Dziennika” z grudnia 1991 r. mówi c o
powsta ych w czasie wojny i zaraz po wojnie o rodkach, w których skupia a si
czynna politycznie emigracja, stwierdzi m.in.: „Instytut odegra sw rol dla kultury
i nauki polskiej, jako miejsce kontaktów ze rodowiskiem ameryka skim i
emigrantami innych narodowo ci europejskich. Któ w naszym Instytucie nie bywa ?
Z Polaków – chyba wszyscy, którzy znaczyli co na emigracji. Bywali te emigranci
z Czech, Rumuni, Litwy; spotka tu mo na by o nawet Kiere skiego i
przedstawicieli demokratycznej emigracji rosyjskiej.
Kiedy Instytut powsta w 1942 r. jako kontynuacja zamkni tej przez Niemców
Polskiej Akademii Umiej tno ci, by placówk rz du polskiego na wygnaniu.
Chodzi o o utrzymanie niezale no ci nauki polskiej wtedy i po wojnie, kiedy trzeba
by o si przeciwstawia ortodoksji marksistowskiej. Mia to by o rodek wolny,
reprezentuj cy my l niezale , demokratyczn , niepodleg ciow . Chodzi o przy
tym o utrzymanie wysokiego poziomu naukowego. I to si w jakiej mierze
powiod o. Polski Instytut Naukowy zdoby dobr opini , zacz si liczy te w
ameryka skich rodowiskach naukowych. Sta o si tak dzi ki uczonym, którzy byli z
39

Z. Bau, Fundacja Jurzykowskiego. Polonia ameryka ska: ludzie i wydarzenia, „Kultura”
(Pary ) 1980, nr 4.
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nim zwi zani i dzi ki pewnym przedsi wzi ciom naukowym. Na czele Instytutu
stan li wtedy profesorowie: Jan Kucharzewski, Oskar Halecki i Rafa Taubenschlag,
prezesem zosta maj cy ju wtedy wysokie miejsce w nauce wiatowej – Bronis aw
Malinowski”40.
Feliks Gross – jak pisze W. Zachariasiewicz – by godnym nast pc twórców
Instytutu. Przejmuj c ster organizacji, kiedy do g osu dochodzi ju m odsza,
zwi zana z ni generacja naukowców – dr Tadeusz Gromada, dr Micha Peszke, dr
Andrzej Wójcik, dr Józef Wieczerzak, dr Eugeniusz Kusielewicz, Gross –
reprezentuj cy starsze niepodleg ciowe tradycje Instytutu – sta si swoist „ark
przymierza” w tym pokoleniowym przegrupowaniu41. Broni Instytutu, kiedy w 1989
r.42 na amach „Nowego Dziennika” pojawi si krytyczny odredakcyjny komentarz,
zarzucaj cy placówce „bezczynno ” i „ograniczony po ytek” 43.
Z okazji 40.lecia Instytutu w imieniu Ojca wi tego Jana Paw a II ówczesny
sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardyna Agostino Casaroli przes
adres
nast puj cej tre ci: „Dzi ki niech b
Opatrzno ci za to, e w czasach ogromnego
kryzysu naszej cywilizacji, gdy z o zdawa o si przewa
nad dobrem, nienawi
nad mi ci , gdy Polska zosta a skazana na zag ad i wype ni a si gruzami i
mierci , e w nie wtedy Opatrzno natchn a grono szlachetnych ludzi na ziemi
ameryka skiej do zorganizowania si , po czenia si i rodków w imi zachowania i
rozwijania jak e chwalebnego, a zarazem bolesnego dziedzictwa polskiego ducha.
Dzi ki swej chwalebnej dzia alno ci Polski Instytut zdoby sobie trwa e miejsce w
nauce i kulturze Stanów Zjednoczonych”44.
Z okazji 50.lecia PIN ówczesny prezydent Lech Wa sa napisa m.in.: „W
czasie wojny Waszym g ównym celem by o ratowanie i kultywowanie zagro onej
przez hitleryzm warto ci polskiej nauki i kultury. Kiedy przysz a Ja ta, Wy trwali cie
wierni narodowej tradycji i polskiej to samo ci. Kontynuowali cie dzia alno
naukow na obczy nie, wspomagaj c w miar mo liwo ci uczonych w Polsce. Z
biegiem lat powi kszy o si grono cz onków i sympatyków Waszego Instytutu w
Ameryce. Dzi jest on wa
organizacj inteligencji polskiej w Ameryce,
40
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Wspominaj c emigracj …, Z profesorem Feliksem Grossem, prezesem Polskiego Instytutu
Naukowego w Nowym Jorku rozmawia A. Berna, „ND-PP”, 26 XII 1991.
W. Zachariasiewicz, Etos niepodleg ciowy Polonii ameryka skiej, Warszawa 2005, s. 235.
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humanitarnych, nale
do zespo u, w którym zasiadali przedstawiciele najpowa niejszych
instytucji – m.in. – Council on Foreign Relations, Ford Foundation, Fund for The City New
York i inne. Nadal prowadzi dzia alno pomocy dla uniwersytetów polskich i szkó . Por.
wi cej, F. Gross, O Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, „ND”, 14–15 I 1989.
Cz. Karkowski, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, „ND”, 5 II 1989.
W. Zachariasiewicz, Etos niepodleg ciowy…, s. 229.
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intelektualna wizytówk Amerykanów polskiego pochodzenia. W historii PIN jest
szereg znakomitych postaci, w ród których nie brak laureatów Nagrody Nobla i
znanych w wiecie osobisto ci. /…/ Nas, ludzi w Starym Kraju, cieszy presti , jaki
zdobyli cie w Stanach Zjednoczonych. Byli cie i jeste cie ambasadorami polskiej
sprawy” 45.

Wies awa Pi tkowska-Stepaniak
Polski Instytut Naukowy w Ameryce – mi dzy nauk a polityk .
Polish Institute of Arts and Science of America – between science and politics
owa kluczowe: Polski Instytut Naukowy w Ameryce, nauka, Polonia
ameryka ska, polityka
Key words: Polish Institute of Arts and Science of America, science, American
Polonia, politics
Streszczenie:
Autorka opisuje dzieje Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, jednej
z najwa niejszych polskich instytucji emigracyjnych. Opisuje tak e jej zwi zki
z polityk – t krajow i emigracyjn .
Summary:

The author describes the history of the Polish Institute of Arts and Sciences of
America, one of the most important Polish institutions in exile. She also
describes its relationship with politics – the national and emigration.
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Teofil Lachowicz
„AMERYKA SCY” WETERANI W OKUPOWANEJ POLSCE
PODCZAS DRUGIEJ WOJNY WIATOWEJ
W czasie pierwszej wojny wiatowej wychod stwo polskie w Stanach
Zjednoczonych wnios o istotny wk ad w dzie o odzyskania niepodleg ci przez
Polsk po 123 latach niewoli. Oprócz ogromnej ofiarno ci materialnej szacowanej na
blisko 6 milionów ówczesnych dolarów, wychod stwo polskie w Ameryce
dostarczy o ponad 20 tys. ochotników do organizuj cej si od czerwca 1917 r. we
Francji, Armii Polskiej, zwanej od koloru mundurów „Armi B kitn ”, a od
pa dziernika 1918 r. nazywan te „Armi Hallera”, od nazwiska jej dowódcy, gen.
Józefa Hallera1.
W szeregach tej armii ochotnicy z Ameryki od lipca 1918 r. walczyli na froncie
we Francji, gdzie 75. z nich poleg o. Po zako czeniu wojny we Francji, „Armia
kitna” na wiosn 1919 r. transportami kolejowymi zosta a przewieziona do
odradzaj cej si Polski. Przyby e z Francji oddzia y Armii B kitnej prawie
natychmiast zosta y skierowane na front po udniowy do walki z wojskami
ukrai skimi, a po ich rozbiciu wesz y na Wo yniu w kontakt bojowy z
nadci gaj cymi ze wschodu oddzia ami bolszewickimi2.
Niektórym ochotnikom z Ameryki s
cym np. w 48 pu ku piechoty, dane by o
uczestniczy w ochranianiu polskiej granicy na Górnym
sku, sk d w lutym 1920
r. przerzucono ich na front pó nocny w ramach, którego przejmowali z r k
niemieckich Pomorze Gda skie przyznane Polsce na mocy decyzji konferencji
pokojowej w Pary u. W 1919 r. wielu ochotników z Ameryki wkracza o ze swoimi
polskimi oddzia ami do Torunia, Tczewa i Pucka, gdzie 10 lutego 1920 r. gen. Józef
Haller dokona s ynnych za lubin Polski z morzem3.
odsi wiekiem ochotnicy z Ameryki uczestniczyli wiosn 1920 r. w wyprawie
na Kijów, a pó niej w ci kich walkach odwrotowych,
po Lwów i Zamo . Nie
zabrak o te ochotników z Ameryki, którzy w sierpniu 1920 r. walczyli z
bolszewikami na przedpolach Warszawy, jak równie w zwyci skiej polskiej
kontrofensywie (tzw. Cud nad Wis ), która odrzuci a wojska agresora daleko na
wschód. Wielu ochotników z Ameryki poleg o w tych walkach. Niestety, nie znamy
ich liczby, poniewa „Amerykanie” rozrzuceni byli po ró nych jednostkach
wojskowych, najwi cej bo ponad 70% by o ich w 43 Pu ku Piechoty (we Francji by
to 1 Pu k Strzelców Polskich).
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Z ponad 20 tys. polskich ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady,
którzy wst pili w szeregi Armii Polskiej we Francji w latach 1917–1919, powróci o
do Ameryki w latach 1920–1922 oko o 14 tys.4. W maju 1921 r. weterani z „Armii
kitnej” na swoim zje dzie w Cleveland, OH, powo ali do ycia organizacj o
nazwie: Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP)5. By a to
organizacja o charakterze kole skim, która g ówny nacisk k ad a na samopomoc,
ównie dla inwalidów wojennych, chorych, bezrobotnych i bezdomnych, którzy
pozbawieni byli wszelkich zabezpiecze socjalnych. Ponadto stawiano sobie za cel
piel gnowanie polsko ci i walk z antypolsk propagand 6.
Liczba by ych ochotników z Ameryki, którzy pozostali w Polsce, jest trudna do
ustalenia. Szacunkowo mo na przyj , e by o ich od 3 do 5 tysi cy, zamieszka ych
w ró nych rejonach Rzeczypospolitej, zazwyczaj w rodzinnych stronach, g ównie na
wsi, sk d przed I wojn wiatow wyemigrowali do Ameryki. Najwi ksze ich
skupiska by y na Kujawach, na pó nocnym Mazowszu, w Wielkopolsce, na
Podkarpaciu i na Kresach Wschodnich, g ównie na Wo yniu, gdzie znani z imienia i
nazwiska ochotnicy z Ameryki osiedlili si , jako osadnicy wojskowi7.
W miastach zazwyczaj zamieszkali b. oficerowie, którzy imali si ró nych
zaj . Jedni zostali oficerami zawodowymi w wojsku, inni pracowali w szkolnictwie
i administracji pa stwowej, dziennikarstwie, lub prowadzili w asne interesy.
Du e rozproszenie na terenie kraju, nie sprzyja o organizowaniu si .
Pocz tkowo b. ochotnicy z Ameryki wst powali do bliskim im ideowo
organizacjom, które mia y swoje struktury w pobli u ich miejsc zamieszkania. Tak
organizacj by np. Zwi zek Hallerczyków, z którym cis e zwi zki utrzymywa a
Ekspozytura SWAP w Warszawie, która w latach 1922–1925 zajmowa a si akcja
osadnicz polskich weteranów z Ameryki na Kresach Wschodnich i Kresach
Zachodnich. Z my o polskich inwalidach wojennych z Ameryki, SWAP zakupi i
prowadzi gospodarstwo rolne Kuligi na Pomorzu k/ Brodnicy, przy którym
zorganizowano schronisko dla weteranów.
Byli ochotnicy z Ameryki, aby mie mo no nag niania swoich problemów,
w 1932 r. powo ali do ycia Placówk Nr 130 SWAP w Bydgoszczy8 na czele z
komendantem Wojciechem Albrychtem. Jednak e polskie w adze pa stwowe nie
wyrazi y zgody na jej rejestracj , poniewa jej centrala tej organizacji znajdowa a si
w Stanach Zjednoczonych, w Detroit, MI. W tej sytuacji, aby mie mo liwo
dzia ania w Polsce, zmieniono nazw na Ko o Ochotników Armii Polskiej z
Ameryki. W kwietniu 1939 r. liczy o ono 349 cz onków; jego komendantem by
major Wojciech Albrycht, który pracowa w Bydgoszczy w gimnazjum jako
nauczyciel wychowania fizycznego.
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Ko o Ochotników Armii Polskiej z Ameryki dzia o do lutego 1939 r., tj. do
momentu, gdy polskie w adze w ko cu zgodzi y si na zarejestrowanie Placówki 130
SWAP w Bydgoszczy9.
Ochotnicy z Ameryki w wolnej Polsce ci ko pracowali i stopniowo dorabiali
si , organizowali zjazdy kole skie, wydawali biuletyn, uczestniczyli w ró nych
uroczysto ciach patriotycznych, zabiegali o równe traktowanie wszystkich
weteranów wojennych, bez wzgl du na to, kto w jakiej formacji zbrojnej walczy o
wolno Polski. Uda o im si nada jednemu ze skwerów w Równem na Wo yniu
nazw : „Skwer Polonii Ameryka skiej”. W sierpniu 1939 r. podj li starania o
budow na tym skwerze pomnika upami tniaj cego wysi ek zbrojny Polonii
ameryka skiej w czasie I wojny wiatowej10. Niestety, wybuch II wojny wiatowej
zniweczy te plany, a dawnym b. ochotnikom z Ameryki ponownie przysz o zdawa
najtrudniejszy egzamin.

W obronie Polski we wrze niu 1939 roku
Po wybuchu drugiej wojny wiatowej „ameryka scy” weterani wtopieni w
polskie spo ecze stwo na równi z nim dzielili tragiczne, wojenne losy. Na podstawie
nielicznych róde jeste my w stanie ustali jedynie losy niektórych z nich. I tak,
najbardziej znani b. ochotnicy z Ameryki, Wojciech Albrycht i Stanis aw
Pa aszewski, uczestniczyli 3 wrze nia 1939 r. w s ynnej samoobronie mieszka ców
Bydgoszczy przeciwko niemieckim dywersantom. Major rezerwy Wojciech
Albrycht dowodzi Komend Miasta, porucznik rezerwy Stanis aw Pa aszewski
sta na czele Stra y Obywatelskiej. Zapewne w akcji tej wzi li te udzia miejscowi
cz onkowie Placówki 130 SWAP oraz „ameryka scy” cz onkowie Zwi zku
Hallerczyków. Dywersja niemiecka nie powiod a si , napastnicy jak i cywilna
ludno niemiecka ponie li znaczne straty. Wydarzenia te propaganda hitlerowska
okrzycza a mianem „krwawej niedzieli”. Polskich uczestników tych wydarze , a
zw aszcza „hallerczyków”, bezlito nie likwidowano po wkroczeniu wojsk
hitlerowskich do Bydgoszczy. Ci, ktorzy ocaleli musieli ukrywa si przez ca y okres
okupacji. Wojciech Albrycht opu ci Bydgoszcz przed wkroczeniem do miasta wojsk
niemieckich. Uczestniczy w walkach obronnych toczonych prze Armi Pomorze, po
bitwie nad Bzur przedosta si z rozbitymi oddzia ami do Warszawy, gdzie
uczestniczy w jej obronie na odcinku Pow zek. 11 O swoim spotkaniu z Albrychtem
we wrze niu 1939 r. tak wspomina Stanis aw Bobrowski, b. ochotnik z Ameryki, a
po drugiej wojnie wiatowej cz onek Placówki 114 SWAP w Toronto, ONT,
Kanada:
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Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, teczka: Wojciech
Albrycht, sygn. 15–02, W.70. yciorys do czony do podania o prac w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, 15 czerwca 1950 r.
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Kolego Albrychcie – ostatnio spotkali my si w Cybulicach pod Warszaw 19
wrze nia 1939 roku. Tragiczne to by y chwile. Zdawalismy sobie spraw z
rzeczywisto ci, ale wówczas liczyli my na sprzymierze ców. Rozstali my si po
niersku. Wy poszli cie z oddzia em szos przez M ociny do Warszawy. Ja
wykona em ostatni rozkaz gen. Kutrzeby – zapewnienia swobody ruchu na szosie do
Warszawy, przez wi zanie Niemców na kierunku dla nas beznadziejnym: Bajówka,
Pociecha, Sieraków, Laski, Mosciska. Zadanie spe ni em, ale kosztem tych
dzielnych, których mogi a zbiorowa winna si znajdowa w rejonie zak adu
ociemnia ych Laski w liczbie oko o 60012.
Do obrony Polski we wrze niu 1939 r. w szeregach Wojska Polskiego stan
dawny ochotnik z Ameryki kapitan W adys aw Gorczyca, który walczy w
szeregach Grodzie skiego 1 Pu ku Piechoty, gdzie jako dowódca 2 batalionu
uczestniczy m. in. w obronie Lwowa. W dniu 1 wrzesnia 1939 r. wyjecha na front z
Baranowicz. Dzie przed wybuchem wojny by wiadkiem zdarzenia, które dotyczy
w/w Wojciecha Albrychta. Opisa to w li cie do „Weterana” (organu prasowego
SWAP) w 1980 r.:
Gdy 30 sierpnia 1939 roku, po po udniu, raczej przypadkowo wst pi em do
kancelarii 78 pu ku piechoty w Branowiczach – 78 p.p. – w sk adzie 20 Dywizji
Piechoty – 23 marca 1939 r. wyjecha na front do rejonu M awy.
W tym czasie, zauwa em w tej kancelarii par skrzy , zawieraj cych ksi ki
„Ku chwale Piechoty” [powinno by „Ksi ga chwa a Piechoty” – uwaga TL].
Od sier anta – szefa kancelarii – dowiedzia em si , ze te skrzynie nadesz y
dopiero dzisiaj rano. Niestety, wydanie to by o za pó no dor czone poszczególnym
pu kom piechoty, a oficerowie, dla których te ksi ki by y przeznaczone, nie mieli
czasu na odbiór… Byli na froncie lub w drodze na front.
Przy pomocy tego sier anta otworzy em jedn z tych skrzy i wydoby em jedn
z zapakowanych ksi ek. By a to ksi ga w ciemnozielonej oprawie, w du ych
rozmiarach, co oko o na 32 x 24 x 4 centymetrów. Na frontowej ok adce by a
umieszczona bia o-srebrna plakata, przedstawiaj ca pó piersie marsza ka Józefa
Pi sudskiego. Po zewn trznym ogl dni ciu tej ksi gi znalaz em sekcj : „B kitna
Armia”.
Autorem sekcji B kitna Armia by kpt. Wojciech Albrycht: stary sokó . W tym
czasie instruktor wyszkolenia gimnastyczno-fizycznego w bydgoskim gimnazjum.
Kpt. Wojciech Albrycht by te organizatorem i za ycielem stowarzyszenia
wagabundów – weteranów, z siedzib w Bydgoszczy. Do tego stowarzyszenia
nale eli prawie wszyscy oficerowie – oko o 15 – którzy po zako czeniu wojny
polsko-bolszewickiej pozostali w Polsce na sta e, jak równie pewna ilo tych
ochotników z Ameryki, którzy w Polsce pozostali na sta e. To stowarzyszenie by o
afiliowane do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Ja nale em
do tego stowarzyszenia od pocz tku, a do ko ca mego pobytu w Polsce.
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Zaraz na pierwszej stronie opisu: B kitna Armia, by o takie zdanie: „Polakówochotników z Ameryki, wyl dowa o we Francji 27.800”.
W tym czasie, gdy zastanawia em si nad t liczb …27.800, do kancelarii
przyby goniec, od oficera mobilizacyjnego 78 p.p. i zameldowa mi, e oficer mob.
pu ku wzywa mnie… Jeszcze raz uwa nie popatrzy em na t ksi , po
em j na
skrzyni i wyszed em.
Gdy po za atwieniu sprawy w kancelarii oficera mob. pu ku powróci em do
kancelarii pu kowej, zasta em zamkni te i zaryglowane drzwi…
Na drugi dzie , pierwszego wrze nia 1939 roku, o wicie, wyjecha em na front i
do Baranowicz ju wi cej nie powróci em…13.
Kpt. W adys aw Gorczyca bra udzia w obronie Grodna i Lwowa, gdzie zosta
dwukrotnie ranny. Po kapitulacji Lwowa unikn niewoli sowieckiej. Po wyleczeniu
z ran, w grudniu 1939 r. przy próbie przekroczenia dawnej granicy polskogierskiej w drodze do Francji, zosta aresztowany przez sowieck stra graniczn .
Za ten czyn skazany zosta na 5 lat pobytu w ci kim obozie pracy na pó nocy
ZSRR, gdzie przebywa prawie dwa lata. Zwolniony na mocy polsko-sowieckiego
uk adu z 30 lipca 1941 r. znalaz si w szeregach Armii Polskiej w ZSRR pod
dowództwem gen. W adys awa Andersa, gdzie awansowany zosta do stopnia
majora. Z armi t ewakuowa si do Iranu, o czym za wiadcza dokument
wystawiony w Teheranie 18 kwietnia 1942 r. przez dowództwo 24 Pu ku Piechoty,
informuj cy, e:
/…/ mjr. Gorczyca W adys aw, roczn. 1893 jest zast pc d-cy 24. P.P. 14
W kampanii wrze niowej 1939 r. bra udzia mjr Stanis aw Sosie – b.
ochotnik z Ameryki, oficer w Armii B kitnej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
w latach 1919–1920, nagrodzony za m stwo orderem Virtuti Miltari. We wrze niu
1939 r. uczestniczy w bitwie nad Bzur , gdzie straci nog . Po wojnie tak to
wspomina :
Poniewa lata zacieraj pami przeto wspomn kim jestem. Nale em do
Gniazda 31 Soko ów w Detroit. By em na kursie w Cambridge Springs, PA, i
Kanadzie. Do Francji przyjecha em w lutym r. 1918. S
em w drugim batalionie
drugiego pu ku; zosta em ranny w Wogezach.
13
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W roku 1939 wyruszy em na front jako dowódca drugiego batalionu, 55-ego
pu ku. Ci ko ranny w obydwie nogi pod Kutnem, straci em lew nog powy ej
kolana, w drugiej do dzi dnia s od amki pocisku; równie w prawej r ce. By em w
niewoli, pó niej Niemcy zwolnili mnie jako niedo
, lecz nie omieszkali
prze ladowa 15.
We wrze niu 1939 r. w obronie Polski walczy równie b. ochotnik z Ameryki
Feliks Baskiewicz, który dosta si do niewoli niemieckiej i sp dzi w niej 6 lat, a
do wyzwolenia w 1945 r.16.
Pod niemieck okupacj
O losach b. ochotników z Ameryki yj cych pod okupacj niemieck mamy
niewiele informacji. Odtworzy je mo na jedynie z nielicznych wiadectw,
najcz ciej powojennych listów pisanych do kolegów w Ameryce, w których
mimochodem, bardzo ogólnie nawi zywali do swoich wojennych prze . I tak
dowiadujemy si , e przez ca y okres hitlerowskiej okupacji Gestapo bezskutecznie
poszukiwa o Wojciecha Albrychta (komendanta miasta Bydgoszczy w czasie obrony
przed niemieckimi dywersantami) i Stanis awa Pa aszewskiego. Nie mog c ich
dosta w swoje r ce, z
wy adowali na ksi kach i ró nych pami tkach
znalezionych w ich mieszkaniach. Tak o tym pisa Albrycht:
Jak w roku 1939 hitlerowcy wpadli do Bydgoszczy to wyrzucili na miecie ca a
moja bibliotek , wszystkie moje pami tki. To samo zrobili z pami tkami kol. Staszka
Pa aszewskiego, jednego z naszych zas onych [soko ów] w Milwaukee.
Znajomy mój znalaz resztki albumu Pa aszewskiego na mietniku i tam
zobaczy mnie na jednej fotografii albumu i to schowa , a po wojnie mnie odda . S
tam fotografie gen. [Józefa] Hallera w czasie wycieczki weteranów do Francji. Jest
gen. Haller, genera owie francuscy, sokoli we Francji, prezydent Poincare. S te
zdj cia z wiczen polowych [sokolstwa] w Milwaukee, SA skauci nasi, orkiestra, jest
fotografia z kursu w Cambridge w r. 1914, jest fotografia ze Zjazdu Zwi zku Wojsk
Polskich w Albany17.
Wojciech Albrycht schroni si przed Gestapo w zapad ej wsi Dulcza Wielka na
Podkarpaciu, pow. Mielec, gdzie w latach 1940–1945 pod zmienionym nazwiskiem
„Wujek” pracowa na roli u Marii Parkosz oraz trudni si handlem18. Jako zdolny
oficer by bardzo przydatny dla miejscowych struktur konspiracyjnych19.
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Listy z podzi kowaniem od naszych kolegów w Polsce, „Weteran”, New York, luty 1949, s. 3.
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generalnego SWAP) z 21 stycznia 1963 r.
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, teczka: Wojciech Albrycht, sygn.
15–02, W.70. Podanie o prac w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 15 czerwca 1950 r.
AZG SWAP, syg. Box-52; List W. Albrychta do L. Krzy aka z 13 czerwca 1964 r.
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Z niedatowanego listu Wojciecha Albrychta do Leopolda Krzy aka z 1946 r.
dowiadujemy si , e w czasie wojny zgin li zamordowani przez Niemców dawni
ochotnicy z Ameryki: Józef Czuba i Idzi Czachla20.
W listopadzie 1939 r. w lasach pia nickich w okolicach Wejcherowa zosta
zamordowany przez Niemców wice komisarz Rz du w Gdyni, in ynier mechanik
odzimierz Szaniawski, b. oficer Armii B kitnej. Przyk ad wielkiego polskiego
patrioty, który z broni w r ku walczy o niepodleg
Polski i z wielkim
po wi ceniem pracowa na rzecz jej rozwoju w latach pokoju. Posta bez w tpienia
wybitna, która zas uguje na przypomnienie.
odzimierz Szaniawski urodzi si w Cz stochowie w 1887 r. pod zaborem
rosyjskim. Studiowa na wydziale mechanicznym politechniki w Nancy i w Wy szej
Szkole Lotniczej w Pary u. Po wybuchu I wojny wiatowej, nie chc c s
w
wojsku carskim (a by oficerem rezerwy rosyjskiego 14 Pu ku Huzarów
Mittawskich) zrezygnowa ze stopnia oficerskiego i jako szeregowiec wst pi 2
sierpnia 1914 do Legionu Bajo czyków (pododdzia u piechoty Legii Cudzoziemskiej
onego z polskich ochotników), w rzeczywisto ci zaledwie kompanii, która
walczy a na froncie z Niemcami. Za szczególn odwag w bitwie pod Sillery
Szaniawski odznaczony zosta Croix de Guerre. Legion Bajo czyków pod Arras i
Suchez poniós du e straty i w lipcu 1915 zosta rozwi zany.
Po przej ciu do ycia cywilnego, W odzimierz Szaniawski z dniem 25.09.1915
zostaje naczelnym dyrektorem zak adów lotniczych Pellirin et Cie w Pary u.
Ponownie wst puje do wojska w lipcu 1917 r., tym razem do Armii Polskiej pod
dowództwem gen. Józefa Hallera, gdzie skierowany zosta do oficerskiej szko y
artylerii w Fontainbealu.
W kwietniu 1919 r. wys ano go jako oficera Armii B kitnej z pierwsz misj
werbunkow do Ameryki, gdzie pracowa jednocze nie jako wicedyrektor PolishAmerican Finance and Trading Co w Bostonie. 19 czerwca 1920 r. wróci do kraju,
by wzi udzia w wojnie polsko-bolszewickiej. Jako ochotnik wst pi do lotnictwa
wojskowego, s
c w nim do demobilizacji w 1922, po czym przechodzi do pracy w
Ministerstwie Komunikacji Departamentu Lotnictwa Cywilnego. By autorem wielu
opracowa z dziedziny lotnictwa.
W 1932 r. zosta wicekomisarzem rz du w Gdyni. Ten cz owiek o niespo ytej
energii by równie przewodnicz cym rady nadzorczej Miejskiego Towarzystwa
Komunikacyjnego, Towarzystwa Budowy Osiedli, cz onkiem Zarz du G ównego
LOPP, komitetu Ligi Morskiej i Kolonialnej. Udziela si tak e w Yacht Klubu
Polski.
Wielokrotnie by wyró niany i nagradzany, tak w czasie wojny, jak i w yciu
cywilnym. Za m stwo, odwag i bohaterstwo wykazane na polu walki odznaczony
by orderem Krzy a Virtuti Militari i Krzy em Walecznych, oraz francuskimi
odznaczeniami: oficersk Legi Honorow , Croix de Guerre, Croix du Combattant,
Medaille Militaire. Za dzia alno w Towarzystwie Przyja ni Polsko-Francuskiej
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uhonorowany zosta francusk Legi Honorow z Palmami. Wyró niony tez zosta
polskim odznaczeniem cywilnym Z otym Krzy em Zas ugi.
Po kapitulacji Gdyni 14 wrze nia 1939 W odzimierz Szaniawski wzi ty zosta
jako gdy ski zak adnik i zwolniony 20 wrze nia. Aresztowany ponownie 24
wrze nia, tym razem przez Gestapo, doprowadzony zosta do Sammellager Grabau
(Obóz Emigracyjny), nast pnie do Schiesstange w Gda sku, sk d przewieziono go
11 listopada do Wejherowa i zamordowano w pobliskiej Pia nicy21.
Los W odzimierza Szaniawskiego podzieli równie , aczkolwiek w innych
okoliczno ciach, ks. dr Zygmunt Rydlewski ze Zgromadzenia w. Ducha, b.
ochotnik z Ameryki, kapelan w Armii Polskiej we Francji, tzw. Armii B kitnej.
Pochodzi z Wielkopolski. Po wi ceniach kap skich i z eniu lubów
zakonnych w 1893, jako misjonarz wyjecha do Stanów Zjednoczonych, gdzie dwa
lata pó niej zorganizowa parafi Niepokalanego Serce Naj wietszej Marii Panny w
Pittsburghu, PA. By proboszczem tej parafii w latach 1895–1898 i ponownie w
latach 1914–1918. W 1918 r. wraz z innymi ochotnikami z okolic Pittsburgha wst pi
w szeregi Armii Polskiej we Francji, gdzie zosta kapelanem 2 Dywizji oraz 4 Pu ku
Strzelców22. Z Armi B kitn przyjecha do Polski w 1919 r. Zim 1920 r. jako
dziekan przy dowództwie Frontu Pomorskiego towarzyszy gen. Józefowi Hallerowi
w przejmowaniu Pomorza przez Polsk . By wiadkiem uroczysto ci za lubin Polski
z morzem w Pucku 20 lutego 1920 r. Uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej23.
Po zako czeniu dzia
wojennych w 1920 r. pozosta w Polsce na sta e.
Osiedli si w Bydgoszczy, gdzie zorganizowa now prowincj Zgromadzenia
Ducha w. i w oparciu o Zwi zek Hallerczyków (stowarzyszenie kombatanckie w
Polsce skupiaj ce by ych
nierzy gen. J. Hallera) otworzy i prowadzi przy ul.
niadeckich 53/54 internat dla sierot po poleg ych
nierzach Armii B kitnej.
Placówka ta nosi a nazw Dom w. Józefa dla synów obro ców Ojczyzny im. gen.
Józefa Hallera i funkcjonowa a do czerwca 1932 r., kiedy to zosta a zamkni ta z
powodu ci kiej choroby ks. Rydlewskiego. Nale y doda , e twórca i wieloletni
dyrektor tej placówki nagrodzony zosta w 1931 r. przez w adze polskie Z otym
Krzy em Zas ugi.
Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polsk we wrze niu 1939 r. ks. Rydlewski
zosta aresztowany 2 listopada w Puszczykówku, gdzie pracowa jako superior i
mistrz nowicjatu w domu zakonnym Zgromadzenia Ducha wi tego. Wi ziony by
przez Niemców m.in. w Puszczykówku, Miejskiej Górce i Lubiniu. Zmar 2 stycznia
1941 r. w klasztorze benedyktynów w Lubiniu, który zosta przekszta cony przez
hitlerowców na obóz internowania dla zakonników24.
21
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By y ochotnik z Ameryki, Tadeusz Samulski (dzia acz Zwi zku
Hallerczyków), który przed wojn prowadzi w Warszawie aptek , utrzymywa si
tak e z tej pracy w czasie okupacji niemieckiej. Niestety, w czasie Powstania
Warszawskiego w 1944 r. jego dom wraz aptek zosta zbombardowany i uleg
zniszczeniu, zgin a te jego ona. Tadeusz Samulski z synem prze yli powstanie, a
po zako czeniu wojny wyjechali na Wybrze e i osiedlili si w Gdyni, gdzie senior
Samulski znalaz prac w miejscowym oddziale Polskiego Czerwonego Krzy a25.
W Powstaniu Warszawskim w 1944 r. zgin by y ochotnik z Ameryki Jan
Pa niewski, który w latach 1923–1926 by zarz dc maj tku rolnego w Kuligach
nale cego do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.
W wyniku dzia
wojennych ca y swój maj tek straci równie kpt. Józef
Sieroci ski – by y komendant Szko y Podchor ych Zwi zku Sokolstwa Polskiego
w Cambridge Springs, PA w 1917 r., oficer Armii Polskiej we Francji w latach
1918–1919. Pisa o tym po wojnie w swoim li cie do kwatery g ównej SWAP w
Nowym Joku:
Wojna pozbawi a nas domu, oszcz dno ci, absolutnie wszystkiego. W
Warszawie na miejscu naszego domu jest kupa gruzu; na wsi, gdzie mieli my du
posiad
, te nam nic nie ocala o. Jeste my doszcz tnie zrujnowani, ju nie m odzi,
wyczerpani wojennymi prze yciami, chorzy. Z ludzi zamo nych, niezale nych
materialnie, stali my si biedakami bez dachu nad g ow . Nie mamy poprostu nic.
Ani ubrania, ani obuwia, ani bielizny, ani po cieli, ani w asnego k ta, ani
pieni dzy26.
Inny by y ochotnik z Ameryki, Franciszek K usek, by osadnikiem na Kresach
Wschodnich. Gospodarowa na swoim gospodarstwie w osadzie Bajonówka, pow.
Równe. W styczniu 1940 r. z dwoma synami zdo przedosta si na Podkarpacie
pod okupacj niemieck . Zamieszkali we wsi Ja win ko o D bicy u siostry jego
ony, która pozosta a z trójk dzieci w Równem na Wo yniu. Franciszek K usek
dzia od pocz tku w Zwi zku Walki Zbrojnej a pó niej w Armii Krajowej27.
Pierwszy redaktor „Weterana” (organu prasowego SWAP) Czes aw
awski,
który przed wojna powróci na sta e do Polski i osiad na kawa ku ziemi kupionym w
okolicach Bochni k/Krakowa tak wspomina w 1948 r. hitlerowsk okupacj :
Ja siedz na ma ym kawal tku ziemi, wi c przynajmniej nie potrzebowa em
drowa z papierkiem „Richtung Heimat” w r ku po kraju, szukaj c k ta jak tylu
innych kolegów, wygnanych z zachodnich cz ci naszego kraju. A przecie i u mnie
by a sroga bieda, drewniane buty, zdarta bielizna, rozpadaj ce si ubranie, czarny,
kwa ny chleb, postne grule, itd. Koledzy, którzy siedzieli u obcych ludzi byli jeszcze
w gorszem po eniu, oczekuj c chyba Bo ego zmi owania 28.
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By y ochotnik z Ameryki Feliks Baskiewicz, w li cie do ZG SWAP w Nowym
Jorku w 1948 r. bardzo zdawkowo opisa swoje i swojej rodziny wojenne losy:
…od 1939 przebywa em w niewoli niemieckiej do r. 1945, a po powrocie do
domu nic nie zasta em. on z pi ciorgiem dzieci Niemcy wyrzucili na bruk,
pozostawiaj c j zupe nie bez rodków do ycia, córk za wywie li do lagru29.
Nie mniej askawy okaza si los „ameryka skich” weteranów, którym przysz o
pod okupacj sowieck .
Pod okupacj sowieck
Po niespodziewanej agresji Zwi zku Sowieckiego na Polsk w dniu 17 wrze nia
1939 r., która by a ciosem w plecy dla walcz cych z przewa aj cymi si ami
niemieckimi wojsk polskiego, wielu by ych ochotników z Ameryki znalaz o si pod
okupacj sowieck . Niektórzy próbowali wydosta si okupowanych terenów by
dalej walczy o wolno Polski. Jeden z nich, Stanis aw Pa aszewski – b. prezes
Chor gwi Pomorskiej Zwi zku Hallerczyków, postanowi przedosta si do Francji.
Podczas przekraczania „zielonej granicy” zosta raniony przez sowieckich
pograniczników. Zmar pono w Rumunii w wyniku zaka enia rany. O losach
Pa aszewskiego pisa Wojciech Albrycht w li cie do Leopolda Krzy aka – adiutanta
generalnego SWAP:
Piszesz o Pa aszewskim, moim dobrym przyjacielu. Byli my razem na kursie w
r. 1914 w Cambridge [Springs, PA], nast pnie w Bydgoszczy, wiele lat razem.
Po egnalismy si we wrze niu 1939 r. w Warszawie, po kapitulacji. On mnie ci gn
na Rumuni a ja go na Podkarpacie i na S owacj . Nie pogodzili my si [tj. nie
doszli my do porozumienia] i ka dy poszed swoj drog . Ja doszed em na
Podkarpacie i tu maj c ju przepustk na S owacj , zaróci em i pozosta em w Galicji,
on szed na Rumuni i przepad . S ysza em, e zosta ranny i dosta zaka enia i zmar
w Rumunii30.
Tragiczny okaza si los b. ochotników z Ameryki, którzy jako oficerowie
Wojska Polskiego dostali si do niewoli sowieckiej. Przewa nie byli to oficerowie
zawodowi oraz oficerowie rezerwy, których zmobilizowano do wojska w sierpniu
1939 r. tu przed wybuchem wojny. Niestety, podzielili oni los kilkunastu tysi cy
polskich oficerów, którzy trafili do specjalnych obozów NKWD dla je ców
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 miesi cach kwiecie – maj 1940 r. By a to jedna z najwi kszych
masowych zbrodni w czasie II wojny wiatowej, zbrodni, która spe nia wszystkie
kryteria definicji ludobójstwa 31.
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W Katyniu zgin li nast puj cy ochotnicy z Ameryki: mjr. Sylwester
Dr czkowski, Stanis aw
czkowski, por. Antoni Wi cek i por. Wójcik32.
Sylwestra Dr czkowskiego i Antoniego Wi cka tak wspomina Stanis aw
Bobrowski, cz onek Placówki 114 SWAP w Toronto, ONT:
Trudno uwierzy , e por. Wi cek Antoni i mjr. Dr czkowski Sylwester s w
mogile zbiorowej w Katyniu.
Ten por. Wi cek, który w bitwie pod Zamo ciem [podczas wojny polskobolszewickiej 1920 r.], ranny z przestrzelon piersi , nie daje si odnie od swojej
5-ej kompanii A kochaj cy go
nierze zdobyli karabin maszynowy, którego
strza em by ranny. Ten wielki romantyk pozosta po wojnie w Korcu [na Wo yniu],
na stra nicy s awy bojowej was ochotników ameryka skich i mo e za to tylko tak
tragiczny los go spotka .
A Sylwester Dr czkowski, to to by a dusza 3-go pu ku. By on yw histori
dziejów wojennych 3-go pu ku i ca ej 1-ej dywizji [Armii B kitnej]. I jego ko ci w
mogile katy skiej33.
Je cem w obozie w Starobielsku by major Wincenty Skar ski. O jego
pobycie w tym obozie wspomina por. rez. Bronis aw M ynarski:
W obozie przebywa major Skar ski z czternastoletnim synem, obywatelem
USA (gdzie si urodzi ). Major stale pisa petycje o uwolnienie syna. Pewnego dnia
przyszed z wiadomo ci , e nast pnego dnia przyb dzie do obozu ambasador USA,
do którego je cy pisz w nie petycje. Trzeba je przet umaczy i za wszelk cen
wr czy jemu i osobom z jego otoczenia. Oczywi cie ani ambasador, ani Czerwony
Krzy nie przyjecha . Syn Skar skiego wyszed z obozu w jednej z ostatnich partii
szeregowych. Ojciec by z tego powodu prawie ob kany, nadal pisa podania, A
wezwali go „z rzeczami”. Po kilku dniach ci kich przes ucha 12 je ców
podejrzanych o przygotowywanie petycji wpakowano do karceru (budynek M) o
chlebie i wodzie, za kilku wyprowadzono za bram (ich los jest nieznany) 34.
Nazwisko porucznika (a nie majora, jak podaje Bronis aw M ynarski)
Wincentego Skar skiego widnieje równie w wykazie polskich je ców zmar ych
w obozie starobielskim, opracowanym przez charkowskie KGB, otrzymanym przez
stron polsk w 1991 r. Rekord ten wygl da nast puj co:
Skar ski Wincenty W adys awowicz
Data urodzenia:
1888 r.
Narodowo :
Polak
ziemianin, w ciciel ziemski
Stopie wojskowy: porucznik
Przebywa :
starobielski obóz NKWD – do 06.04.40 r.
Przyczyna:
umar 35
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Trudno jednoznacznie stwierdzi , czy Wincenty Skar ski zosta
zamordowany w jakim nieznanym miejscu przez NKWD, czy te zmar mierci
naturaln w obozie w Starobielsku.
Inny dawny ochotnik z Ameryki, kpt Franciszek Górecki (kawaler orderu
Virtuti Militari 5 kl. Nr 2603) jako oficer zawodowy walczy w szeregach 43 pp. Po
wkroczeniu wojsk sowieckich na wschodnie tereny Polski, aresztowany przez
NKWD rejonu dubie skiego i osadzony w wi zieniu w Równem na Wo yniu, sk d
28 marca 1940 przewieziony zosta do Kijowa i tam prawdopodobnie zamordowany
wiosn 1940 r.36.
W obozie w Ostaszkowie uwi ziony zosta podkomisarz Policji Pa stwowej
Wac aw Zarzecki b. ochotnik z Ameryki do Armii B kitnej we Francji, który w
1917 r. uko czy kanadyjsk szko oficersk w Camp Borden, Ontario. Wiosn
1919 r. przyjecha z Francji do Polski z Armi B kitn , w której s
od 31 marca
1918 r. Po w czeniu Armii B kitnej w struktury krajowego Wojska Polskiego,
w szeregach 44 pp. do 19 pa dziernika 1922 r., kiedy to zosta przeniesiony do
rezerwy w randze porucznika. Ju 15 listopada 1922 r. rozpocz s
w Policji
Pa stwowej. W latach 1932–1937 pracowa w województwie pozna skim. Od 1938
r. s
w Bydgoszczy. Wybuch II wojny wiatowej zasta go na stanowisku
komendanta powiatowego Policji Pa stwowej. Ewakuuj c si z oddzia ami policji na
wschód, dosta si do niewoli sowieckiej i jesieni 1939 r. osadzony zostaje w obozie
Ostaszków, po onym na wyspie jeziora Seliger. Wiosn 1940 przewieziony zosta
do Kalinina (obecnie Twer) i tam zamordowany w piwnicach miejscowej siedziby
NKWD, po czym pochowany w do ach mierci w Miednoje37.
Zdecydowana wi kszo podoficerów i szeregowców, którzy we wrze niu 1939
r. dostali si do niewoli sowieckiej, trafi a do obozów jenieckich w g bi Zwi zku
Sowieckiego, gdzie byli wykorzystywani do kator niczej pracy38. Inni przeszli przez
wi zienia i agry. Jednym z takich
nierzy by dawny ochotnik z Ameryki, Pawe
Hereta – b.
nierz 18 Dywizji Piechoty, uczestnik wyprawy na Kijów w 1920 r.,
odznaczony dwukrotnie Krzy em Walecznych i Krzy em Niepodleg ci. Po
demobilizacji w 1920 r. nie powróci do Ameryki ze wzgl du na chor matk .
Pozosta w Polsce, mieszka w Baranowiczach na Polesiu, tam te za
rodzin . O
swoich przej ciach po wybuchu wojny w 1939 r. tak pisa :
Do 1939 r. pracowa em i z pracy utrzymywa em on i troje dzieci. Gdy
wybuch a wojna zosta em powo any jako rezerwa. Dosta em si do niewoli
sowieckiej, pó niej zabrano mnie do wi zienia gdzie przeszed em ca gehenn co
jest nie do opisania. Pó niej zwolniony wst pi em do Armii Polskiej, która tworzy a
si w Rosji. Dalsze etapy to: Iran, Irak, Palestyna, Egipt i ca a kampania we
oszech a do ko ca wojny, ostatni etap Anglia. W 1949 r. dnia 13 marca
36
37
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zachorowa em na serce i dwa lata le em w szpitalu. Mam 58 lat, jestem ca kowicie
niezdolny do pracy, jest mi ci ko otrzymuj 5 szylingów tygodniowo, zasobów
adnych nie posiadam, oszcz dno ci jakie mia em z wojska, troch gotówki
odes em rodzinie do Polski, która by a wywieziona przez NKWD w g b Rosji a
powróci a do Polski w 1947 r. w n dzy, go a i bosa. Obecnie jestem w obozie
starców [w Anglii] na utrzymaniu spo ecznym39.
Wielu dawnych ochotników z Ameryki by o osadnikami wojskowymi na
Kresach Wschodnich, g ównie na Wo yniu. Po zaj ciu tych obszarów przez wojska
sowieckie stali si w terminologii NKWD – „wrogim i niebezpiecznym elementem”.
Spotyka y ich wysiedlenia, aresztowania, wi zienia oraz deportacje w g b ZSRR.
Ich gospodarstwa (dorobek kilkunastoletniej, niezwykle ci kiej pracy) zosta y
rozkradzione. Opisuje to w swoich wspomnieniach Julia K usek, której m b.
ochotnik z Ameryki, Franciszek K usek by osadnikiem wojskowym w osadzie
Bojonówka, gmina Tuczyn, powiat Równe. Akurat w tym powiecie, w odró nieniu
od innych rejonów, po nastaniu w adzy sowieckiej polskich osadników wysiedlono z
ich gospodarstw jesieni 1939. Wi kszo wysiedlonych przenios a si wówczas do
Równego40.
Wszyscy wyczuwali, e stanie si co niedobrego. I tak zasta nas 17
pa dziernika. W tym pami tnym dniu rano, o godzinie 6, zanim jeszcze zd yli my
wyj na podwórze, rozleg o si ostre walenie w drzwi. By o jeszcze ciemno.
Wystraszeni oboje z m em wyszli my przed dom. Sta o tam dwóch Ukrainców z
czerwonymi opaskami na r kawach i uzbrojonych w karabiny. Nakazali nam
wynie si z naszego domu najpó niej do godziny 12. Kto po tej godzinie b dzie si
znajdowa jeszcze w obr bie gospodarstwa, zostanie na podwórzu rozstrzelany.
Zapytali my ich, gdzie mamy i ? Odpowiedzieli, e dok d chcemy. Od tej chwili
nic ju tu nie by o nasze. /…/ Posz am z m em jeszcze najpierw do obrz dku:
karmi konie, winie, kury, doic krowy – jakby do nas nie dotar a jeszcze ta straszna
prawda. Dopiero potem zacz li my si zbiera . Ale co bra ? Dok d i ? Rozpada
si deszcz jakby samo niebo rozp aka o si nad naszym losem. Na ca ym podwórzu
pe no Ukrai ców, ju si nie mog doczeka , kiedy wreszcie oni dorw si do
naszego dziewi tnastoletniego, w tak krwawym trudzie gromadzonego dorobku.
Zacz li my pakowa do worków pierzyny, poduszki i ko dry, eby nas
siedmioro mia o pod czym spa . Ubra zbyt wiele nie by o, bo dotychczas wszystkie
pieniadze sz y w gospodarstwo. /…/ Nikt nie pami ta o chlebie. Nie wzi li my nic
do jedzenia, a do Równego by o 15 kilometrów.
Wyszlismy z tymi workami na podwórko, a wtedy Ukrai cy zebrani przed
domem jak dzicy run li do rodka, drzwiami i oknami – przez roztrzaskane szyby –
ze wszystkich stron. Zdzierali firany z okien, kilimy ze cian, wynosili garnki, nawet
wazony z kwiatami, wyrywali sobie wszystko z r k i szarpali si miedzy sob jak
op tani41.
39
40
41

AZG SWAP, syg. Box-52; List P. Herety do ZG SWAP w Nowym Jorku z 24 wrze nia 1952 r.
J. Stobniak-Smogorzewska, Kresowe osadnictwo wojskowe 1920–1945, Warszawa 2003, s.
282.
J. K usek, dz. cyt., s. 42–44.
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Franciszek K usek w styczniu 1940 r. z dwoma synami wyjecha do
Bia egostoku, sk d zdo przedosta si na tereny polskie okupowane przez Niemcy.
Dzi ki temu unikn aresztowania i wywózki w g b ZSRR. Niestety, los ten spotka
jego on i pozosta e dzieci, które 10 lutego 1940 r. zosta y aresztowane w Równem
i deportowane do posio ka Po udniewica w ob asti Gorki, oko o tysi ca kilometrów
na wschód od Moskwy.
W pa dzierniku 1940 r. wszystkich Polaków z tego posio ka wywieziono na
pó noc do obozu pracy w okolicach jezio a Onega, gdzie pracowali przy wyr bie
lasu. We wrze niu 1941 r. wszyscy Polacy pracuj cy w tym agrze uzyskali wolno
i wyruszyli w podró do miejsc, gdzie formowa a si Armia Polska pod
dowództwem genera a W adys awa Andersa. Dwoje jej najstarszych dzieci, syn
Czes aw i córka Irena, zosta y przyj te do wojska. Niestety, Irena zmar a 23 czerwca
1942 r. w szpitalu w Guzarze. Julia K usek przebywaj c na po udniu Zwi zku
Sowieckiego ci ko zachorowa a, jednak zgodzi a si aby jej jedyne dziecko z
którym tam by a, córka Zosia, wyjecha a z transportem ewakuuj cego si do Persji
wojska polskiego. Zosia z Persji przewieziona zosta a z grup polskiej ludno ci
cywilnej do Afryki, trafi a do Kenii do internatu Sióstr Nazaretanek w Rongai, a
pó niej do sieroci ca w osiedlu Masindi w Ugandzie. Syn Czes aw s
w 5
Dywizji Polskich Si Zbrojnych w ZSRR, a pó niej w 2 Korpusie Polskim. Za walki
pod Monte Cassino zosta odznaczony Krzy em Walecznych, a za walki pod Ancon
Orderem Virtuti Militari V-klasy, zgin pod Pesaro 26 sierpnia 1944 r.42.
Julia K usek prze a, wydosta a si ze Zwi zku Sowieckiego w 1942 r. i przez
Persj , Irak, Turcj i Syri trafi a w 1944 r. do Libanu. Tam przez Czerwony Krzy
dowiedzia a si , e jej m Franciszek K usek i dwaj synowie Henryk i Sylwester
mieszkaj we wsi Ja winy, poczta Czarna, pow. D bica na terenie okupacji
niemieckiej. Po zako czeniu wojny Julii K usek uda o si sprowadzi z Afryki do
Libanu swoj córk Zosi i w 1947 r. po d ugich perypetiach powróci a do Polski,
gdzie po czy a si m em i synami. Osiedlili si na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w
Strzelinku k/ S upska na Pomorzu43.
Losy osadników wojskowych z osady Bajonówka ukazane przez Juli K usek
potwierdza w swojej pisemnej relacji inny osadnik z tej osady, Roman Walczak:
W miesi c po wkroczeniu wojsk sowieckich usuni to nas z osad, zabroniono
nam zabra inwentarz oraz rzeczy. NKWD poczatkowo odnosi o si grzecznie a
pó niej robiono zebrania na których mówili aby osadników wojskowych zemle na
mak i przesia przez g ste sito. Urz dników stopniowo usuwano z pracy a pó niej
wywozono nocami w niewiadomym kierunku. Policj aresztowano i wywo ono, taki
pozosta , który w wi zieniu os ab z g odu, zwalniano go do domu. Z urz dników
dopuszczono do w adzy Ukrai ców, Bia orusinów komunistów. Po usuni ciu mnie z
osady mieszka em w Równem od 15.XI do 10.II.1940 r. kiedy to wywieziono mnie z
rodzin na pó noc do Gorkowskiej ob asti. Wieziono nas 14 dni o g odzie i mrozie,
dawano raz dziennie je i nie wypuszczano z wagonów, rodzice i dzieci krzyczeli,
42
43

Tam e, s. 157.
Tam e, s. 167–172.
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prosili o jedzenie i wod . Na wy ywienie trudno by o zarobi , najwy ej 4 ruble
dziennie, sprzedano ostatnie ubrania na wy ywienie, tak, i z g odu ludzie marli.
Posio ek liczy oko o 2000 ludzi, by o po 10 pogrzebów dziennie44.
Inaczej potoczy y si losy osadnika Franciszka Polewskiego (b. ochotnika z
Ameryki) z osady Hallerowo (poczta Tuczyn, pow. Równe), który z ca rodzin
oraz innymi osadnikami z tej osady deportowany zosta 10 lutego 1940 do
archangielskiej ob asti i osadzony w posio ku Komarticha, sk d po tzw. amnestii w
1941 r. dotar z rodzin do armii gen. Andersa i z ni wydostali si na wolno . F.
Polewski przeszed ca y szlak II Korpusu Polskiego, natomiast jego rodzina
pozosta e lata wojny sp dzi a w obozie dla polskich uchod ców cywilnych w
Tengeru we Wschodniej Afryce. Po wojnie rodzina po czy a si ponownie w
Wielkiej Brytanii, sk d w 1949 wyemigrowa a do Kanady45.
O stratach jakie ponie li w czasie wojny weterani – b. ochotnicy z Ameryki
wiadcz nast puj ce liczby, np. dzia aj ce w Bydgoszczy Ko o Weteranów Armii
Polskiej z Ameryki (od lutego 1939 r. Placówka Nr 130 SWAP w Polsce) liczy o tu
przed wybuchem wojny 380 cz onków, a wojn prze o oko o 300 (dane niepe ne)
Z zarz du Ko a zamordowanych zosta o podczas okupacji dwóch cz onków: Józef
Czuba i Idzi Czachla. W Powstaniu Warszawskim w 1944 r. zgin trzeci cz onek
zarz du Ko a Jan Pa niewski.46 Wojciecha Albrycht tak zwi le podsumowa straty
jakie w czasie okupacji niemieckiej ponie li b. ochotnicy z Ameryki:
Podczas okupacji hitlerowcy polowali na nas i bez s du mordowano. Tak pad o
5247.
Niestety, Albrycht nie podaje imiennego wykazu tych, którzy zgin li. Nic te
nie wspomina o stratach, jakie ponie li b. ochotnicy z Ameryki z r k okupanta
sowieckiego. Nale y jednak zauwa , e obaj okupanci, tj. niemiecki i sowiecki, z
tak sam bezwzgl dno ci odnosili si do b. polskich ochotników z Ameryki,
uwa aj c ich za element wrogi i niebezpieczny dla interesów III Rzeszy Niemieckiej,
jak i dla Zwi zku Sowieckiego.

44
45

46
47

Hoover Institution Library and Archives in Stanford, California; zespó : Ambasada RP w
ZSRR, Box 33.
H. Bender (Polewska), Os. Hallerowo, poczta Tuczyn, pow. Równe, w: Z Kresów Wschodnich
RP na wygnanie. Opowie ci zes ców 1940–1946, Ognisko Rodzin Osadników Kresowych
Londyn 1996, s. 134.
Lista weteranów Placówki 130 w Polsce. 1948 r.
AZG SWAP, syg. Box-52; list Wojciecha Albrychta do Leopolda Krzy aka (adiutanta
generalnego SWAP) z 21stycznia 1963 r.
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Teofil Lachowicz
„Ameryka scy” weterani w okupowanej Polsce podczas drugiej wojny wiatowej
„American” veterans in occupied Poland during the Second World War
owa kluczowe: Polonia ameryka ska, druga wojna wiatowa, represje
Key words: American Polonia, Second World War, repression
Streszczenie:
Autor opisuje dzieje Polaków i ich potomków, którzy przybyli po 1918 r. z Ameryki
do odrodzonego pa stwa polskiego. Omawia represje, którym zostali poddani
podczas drugiej wojny wiatowej, zarówno ze strony Niemców, jak i Zwi zku
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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Vencislav Chakov
1939–1940
Losy polskich emigrantów w mie cie Ba czik w latach 1939-1940
The fate of Polish immigrants to the town of Balchik in the years 1939-1940
owa kluczowe: druga wojna wiatowa, emigracja, Bu garia
Key words: Second Word War, immigration, Bulgaria
Streszczenie:
Autor opisuje losy Polaków, którzy po wybuchu drugiej wojny wiatowej dostali si
do nadmorskiego miasta Ba czik w Bu garii.
Summary:
The author presents the fate of Poles who, after the outbreak of the Second Word
War, fund thsemselves in the city of Balchik in Bulgaria.
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Daniel Kiper
Stan i potrzeby bada nad pras Polonii ameryka skiej prze omu
XIX i XX wieku
Nie trzeba nikogo przekonywa , e dziennikarstwo by o jednym z
najwa niejszych rejestratorów przemian spo ecznych co najmniej od ko ca XIX
wieku. Prasa obejmowa a, wspó tworzy a i aktywnie oddzia ywa a na niemal
wszystkie dziedziny aktywno ci ludzkiej w tym okresie. Badacze nie zawsze
doceniali fakt, e w wielu przypadkach stanowi a ona klucz do poznania warunków
bytowych, stosunków spo ecznych i kulturalnych danych spo eczno ci, a jej funkcje i
rola jak pe ni nale y i wci nale do fundamentalnych zjawisk spo ecznych.
Historycy w procesie hermeneutycznym z du
ostro no ci si gaj po formy
dziennikarskie, uznaj c je za nie do
wiarygodne ród o. Zarzucaj im
subiektywizm, stronniczo
oraz ukryte b
jawne tendencje do tworzenia
fa szywych s dów1. Rola prasy jako ród a historycznego jest niew tpliwie
uzale niona od celów jakie stawia sobie badacz. W badaniach nad histori systemu
funkcjonowania samej prasy jej warto jest oczywista2. W wielu przypadkach
stanowi ona równie warto ciowe ród o do poznania my li politycznej, sposobów
komunikacji mi dzyludzkiej, kszta towania opinii publicznej, historii mentalno ci i
ycia codziennego3.
Dla historyka Polonia ameryka ska stanowi niejako odr bny przedmiot bada
cy refleksj naukow nad losami polskiej emigracji, a dzieje prasy polonijnej
umieszcza on w szerokim nurcie bada historyczno-prasowych. Dla socjologa
Polonia jest elementem szeregu zagadnie zwi zanych z ruchami migracyjnymi,
teoriami asymilacji, tendencjami rozwojowymi zbiorowo ci etnicznych, sam za
pras traktuje on jako wytwór spo eczny i rejestrator przeobra
to samo ciowych
oraz narodowo ciowych. Socjologowi fakty s
do formu owania uogólnie ,
historyk za d y do ich wyja nienia 4. W ka dej z tych nauk i wszystkich innych
dyscyplin, które za przedmiot swoich zainteresowa
poznawczych bior
spo eczno ci polonijne, czy te wytwory ich dzia alno ci, musimy uzna
fundamentaln rol prasy w procesie uzyskiwania celów badawczych. Tak samo w
technikach badawczych wchodz cych w sk ad prasoznawstwa (dyscypliny naukowej
1
2
3

4

S. Orsini-Rosenberg, Badania nad pras jako wytworem spo ecznym, „Zeszyty Prasoznawcze”
1960, nr 4, s. 26.
M. Kafel, Prasoznawstwo, Warszawa 1966.
B. Krzywob ocka, Prasa jako ród o historyczne, “Kwartalnik Prasoznawczy”, 1957, nr 3, s.
38-41; A. Notkowski, Okoliczno ci powstawania czasopism jako przedmiot krytyki ród a
prasowego, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980, z. 2, s. 101-115. W. W adyka, Stan
bada nad histori prasy a badania dziejów my li politycznej, w: Polska my l polityczna XIX i
XX wieku, t. IV. Na warsztatach historyków polskiej my li politycznej, Wroc aw 1980, s. 25.
S. Orsini-Rosenberg, Miejsce socjologii prasy w prasoznawstwie, “Kwartalnik Prasoznawczy”,
1957, nr 2, s. 57.

o do niejasnym statusie ontologicznym), nale y uwzgl dni z ony i ró norodny
charakter zjawisk, nale cych do przedmiotu bada , które nas interesuj .
Prasa polonijna, w takim samym stopniu jak prasa innych grup etnicznych w
Stanach Zjednoczonych odgrywa a rol równie donios jak ko cio y, szko y czy
organizacje ubezpieczeniowe. Najogólniej rzecz ujmuj c, jej nadrz dnym zadaniem
by o z jednej strony zachowanie kultury narodowej, j zyka i obyczajów,
wyniesionych z kraju pochodzenia, z drugiej pomoc w adaptacji do tego, co
potocznie nazywano ameryka skim stylem ycia5. Jednym grupom udawa o si te
cele realizowa szybciej i atwiej, innym trudniej. Wa nym zadaniem poznawczym
jest ukazanie, które grupy, atwiej te cele realizowa y i jakie by y tego powody oraz
porównanie uzyskanych wyników z rezultatami bada nad pras nieetniczn , która w
du ym stopniu kszta towa a oblicze prasy polonijnej.
Niedobór dokumentacji archiwalnej, pami tników, listów itp. sprawia, e prasa
stanowi obecnie podstawowe ród o do poznania historii i kultury Polonii na
prze omie XIX i XX wieku. Na niej przede wszystkim opierali si historycy pisz cy
o polskiej emigracji zarobkowej oraz socjologowie podejmuj cy prób zobrazowania
procesów asymilacyjnych oraz przemian wiadomo ci narodowej Polonii6. Na
amach gazet i czasopism bowiem formowa y si style my lenia, idee, konwencje,
stereotypy i wzorce zachowa przyjmowane w rodowiskach wychod czych.
Czynnikiem utrudniaj cym badanie omawianego zagadnienia jest brak kompletu
wi kszo ci czasopism oraz ich du e rozproszenie. Z d ugiej listy tytu ów ponad
po owa znana jest wy cznie z przekazów, a wi kszo roczników ogólnodost pnych
jest wybrakowana. Na szcz cie wi kszo niedost pnych gazet i czasopism to
nieistotne efemerydy. Te za roczniki, którymi dysponujemy, s dzisiaj najlepiej
zachowanym kompleksem ród owym i maj najwi ksze znaczenie dla bada
polonijnych7.
W swoim artykule skupi si na efektach bada nad histori polskiej prasy
ukazuj cej si na prze omie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych, nie
wg biaj c si zanadto w interdyscyplinarne aspekty bada prasoznawczych
nale cych do ró nych dyscyplin naukowych takie jak: j zyk prasy, teorie gatunków
dziennikarskich, ekonomia prasy, socjologia prasy czy prawo prasowe. Postaram si
równie wyznaczy kilka postulatów badawczych w odniesieniu do podj tego
zagadnienia.
Istnieje kilka definicji prasy polonijnej. Szersze omówienie tej kwestii znajduje
si w artykule Ma gorzaty Wawrykiewicz, który do dzisiaj zachowa warto

5
6

7

A. Paczkowski, Prasa polonijna w latach 1870-1939. Zarys problematyki, Warszawa 1977,
s. 14.
F. Stasik, Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczony Ameryki 1865-1914, Warszawa
1985; T. Paleczny, Ewolucja ideologii i przemian to samo ci narodowej Polonii w Stanach
Zjednoczonych w latach 1870-1970, Warszawa-Kraków 1989.
J. Skrzypek, Ze róde do dziejów prasy polonijnej, „Roczniki Historii Czasopi miennictwa
Polskiego”, 1969, t. 8, s. 589.
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terminologiczn 8. Autorka za pras polonijn uzna a wydawnictwa periodyczne
wydawane poza granicami Polski przez osoby lub instytucje uwa aj ce si za
cz onków Polonii i przeznaczone na ogó dla osób polskiego pochodzenia 9.
Zdecydowanie najpe niej opracowano dzia bibliograficzny cho pierwsze
zestawienia polskie Karola Estreichera, Jana Czarnowskiego i Jana Kucharzewskiego
w odniesieniu do prasy polonijnej wypadaj s abo10. Zadowalaj cy spis
bibliograficzny gazet i czasopism Polonii ameryka skiej wyda dopiero Stanis aw
Zieli ski na amach „Wychod cy”, nast pnie w odr bnej publikacji11. Znalaz y si
tam tytu y stu siedemdziesi ciu polsko-ameryka skich periodyków obok innych
pism polskich wydawanych w tym okresie poza granicami kraju do roku 1934. Na
uzupe nienie wymienionej bibliografii trzeba by o czeka niemal trzy dekady, kiedy
Jan Wepsi opracowa niemal kompletny katalog prasy polonijnej, zaliczaj c do
niej równie publikacje periodyczne, wydawane przez ameryka skie instytucje,
dotycz ce Polski i Polaków w Stanach Zjednoczonych12. Niekompletne, ale
ilo ciowo zadowalaj ce s bibliografie prasy ameryka skiej George’a Presbury
Rowella 13 oraz Francisa Waylanda Ayera14. Pomocnym narz dziem badawczym s
równie drukowane katalogi czasopism poszczególnych bibliotek polskich. Na
szczególn uwag zas uguje praca Kazimiery Tatarowicz, która zestawi a w osobnej
pozycji wszystkie polonijne periodyki znajduj ce si zbiorach Biblioteki
Uniwersytetu Jagiello skiego15, instytucji o najwi kszych zasobach prasy polonijnej
w Polsce obok Biblioteki Narodowej i Ossolineum16. Podobne opracowanie odno nie

8
9

10

11
12
13
14
15
16

Zob. M.M., Wawrykiewicz, Stan bada nad pras polonijn w Stanach Zjednoczonych,
„Przegl d Polonijny”, 1980, z. 3, s. 66-67.
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 wiatowej, „Problemy Polonii Zagranicznej”, 1975, t. 9, s. 407; G. Babi ski, Prasa
polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w: Polonia ameryka ska. Przesz
i
wspó czesno , (red.) H. Kubiak, Wroc aw 1988, s. 239.
J. S. Czarnowski, Literatura periodyczna i jej rozwój, Kraków 1892; J. Kucharzewski,
Czasopi miennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracji,
Warszawa 1911; Estreicher wymieni zaledwie trzy pisma polskie w Ameryce, Zob. W.
Chojnacki, Stan i potrzeby bibliografii Polonii zagranicznej (szkic bibliograficzny), „Problemy
Polonii Zagranicznej”, 1961, t. 2, s. 16.
S. Zieli ski, Bibliografia czasopism polskich za granic 1830-1934, Warszawa 1935.
J. W psi , Polish-American Serial Publications 1842-1966. An Annoted Bibliography,
Chicago 1968.
Rowell’s American Newspaper Directory, Filadelfia 1869-1908.
N.W. Ayer and Son’s Directory of Newspapers and Periodicals, Filadelfia 1880-1981.
K. Tatarowicz, Katalog poloników periodycznych wydawanych zagranic do roku 1939, zbiory
Biblioteki Jagiello skiej, Kraków 1961.
K. Alberski, Z tradycji i wspó czesno ci gromadzenia bie cych czasopism w Bibliotece
Narodowej, w: Kultura ksi ki i prasy polonijnej: dziedzictwo narodowe i wiatowe, (red.) M.
Kalczy ska, D. Sieradzka, Z. Ma ecki, Katowice 2009, s. 158-172; Katalog czasopism
polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zak adu Narodowego im. Ossoli skich, (oprac.) E.
Jagielska, Wroc aw 1996.
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do zbiorów Archiwum w Orchard Lake wykona Roman Nir17, za rejestracj
zasobów Polskiego Muzeum w Ameryce dokona Alfons Wolanin oraz Ma gorzata
Kot18.
Podj to równie próby tworzenia tematycznych bibliografii prasy polonijnej.
Eugene Paul Willing, Herta Hatzfelt oraz Thomas Middleton zestawili tytu y prasy
katolickiej w Stanach Zjednoczonych, uwzgl dniaj c polskie pisma 19, za osobn
bibliografi dla prasy ruchu robotniczego ameryka skich grup etnicznych opracowa
Dirk Hoerder w ramach projektu finansowanego przez Deutsche
Forschungsgemeinschaft oraz Uniwersytet w Bremen20. Wspomniana bibliografia
tematyczna by a rezultatem wnikliwych bada , których wyniki znalaz y si w
wydanej dwa lata wcze niej publikacji historyczno-porównawczej na temat prasy
ruchu robotniczego w Europie i Ameryce 21. Wymienione pozycje stanowi do dzi
podstaw do studiów nad Poloni . Badacze zatem przynajmniej w tym wzgl dzie
otrzymali mo liwie wyczerpuj
rejestracj dorobku prasowego. Informacje
zawarte w wymienionych zestawieniach bibliograficznych, artyku ach oraz w
ró nego rodzaju wydaniach leksykograficznych22 mog s
nie tylko celom o
charakterze „us ugowym” ale pozwalaj rozwin
na ich podstawie zadania
naukowo-poznawcze, cho by w zakresie ró nego rodzaju uj statystycznych.
Si gaj c do dokona ameryka skich w omawianej dziedzinie nale y wymieni
klasyczn pozycj Roberta Parka „The Immigrant Press and Its Control” wydan w
roku 192223. W swoim obszernym studium ukaza on rol etnicznej prasy w
tworzeniu wi zi spo ecznych i procesów akulturacji. Dostarczy bogatego materia u
informacyjnego, wyznaczy wzorce naukowe oraz system poj , które na ladowano
17
18

19

20
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R. Nir, Materia y archiwalne do bada emigracyjnej i polonijnej prasy w Archiwum Polonii w
Orchard Lake USA, w: Kultura ksi ki i prasy… , Katowice 2009, s. 224-240.
A. Wolanin, Polonica Americana: annotated catalogue of the archives and museum of the
Polish Roman Catholic, Chicago 1945; M. Kot, Muzeum Polskie w Ameryce: dzieje i zbiory:
przewodnik, Warszawa 2003.
E.P. Willing, H. Hatzfelt, Catholic serials of the nineteenth century in the United States. A
descriptive bibliography and union list: Second series, part: seven and eight, Washington 1964;
T.C. Middleton, A list of Catholic and Semi-Catholic Periodicals Published in the U.S. from the
Earliest Date Down to the Close of year 1892, 1893; ten e, Catholic Periodicals Published in
U.S. From the Earliest in 1809 to the Close of the year 1892. A Paper Supplementary to the
List in Records in 1893… Reprint from the Above Records for March, 1908.
D. Hoerder, The Immigrant Labor Press in North America 1840-1970: An Annotated
Bibliography Westport 1987, (zw aszcza Vol. 2: Migrants from Eastern and Southeastern
Europe).
The Press of Labor Migrants in Europe and North America, 1880-1930, (ed.) Ch. Harzig, D.
Hoerder, Bremen 1985.
Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, ed. A. Orlov, O. Handlin, Cambridge,
Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1980; T.L. Zawistowski, “AmerykaEcho” as a Source for Polish National Catholic Church History: First Impressions, PNCC
Studies, vol. 16 (1995), s. 61-72; Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopiera a,
t. 1-5, Toru 2003-2005; J. Powell, Encyclopedia of North American Immigration, New York
2005; The Polish American Encyclopedia, ed. J. S. Pula, M..B.B. Biskupski, London 2011.
R. E. Park, The Immigrant Press and Its Control, Harper & Brothers Publishers, New York –
London, 1922.

320

przez d ugie lata w badaniach empirycznych nad pras i grupami etnicznymi24.
Niestety w przypadku prasy polonijnej znalaz o si tam wiele nie cis ci.
Rozwa ania Parka na temat prasy by y pionierskie przede wszystkim w zakresie
tworzenia programu socjologicznych bada nad formami zachowania zbiorowego,
którego wyrazem by y m.in. rodki masowego przekazu25. By to bodaj ostatni
moment dla socjologów aby spróbowa przestawi przynajmniej niektóre problemy
prasy etnicznej okresu prze omu XIX i XX wieku w warunkach „empirycznie
sprawdzalnych”. Przedstawiciela szko y chicagowskiej prasa etniczna interesowa a
przede wszystkim jako jeden z przejawów ycia kosmopolitycznego miasta
ameryka skiego, z mozaik j zykowych kolonii i kulturowych enklaw. Mia a by
ona barometrem, za pomoc którego mo na by o ustali stopie przystosowania
imigrantów do politycznych, ekonomicznych i spo ecznych wzorów ameryka skich.
Wyniki tych bada mia y pokaza jaki dystans dzieli poszczególne grupy etniczne od
anglosaskich wzorców, wykaza stopie jej radykalizacji oraz zaanga owania w
akcje propagandowe na rzecz kraju pochodzenia w okresie pierwszej wojny
wiatowej26. Doda nale y, e publikacja ta, po g nej pracy Emily Balch 27
wpisywa a si w coraz szerszy nurt bada
ci le naukowych, wolnych od
antyimigracyjnych fobii. Stanowi a ona kolejny krok w kierunku pokonania
uprzedze do grup etnicznych si gaj cych czasów, kiedy Benjamin Franklin,
podkre laj c z jednej strony korzy ci niesione przez imigrantów, jednocze nie
stanowczo sprzeciwia si istnieniu prasy etnicznej 28. Kontynuatorów bada nad
pras obcoj zyczn z omawianego okresu, na tak skal jak to robi Park, nie by o.
Ogromna ró norodno
prasy etnicznej, odzwierciedlaj cej zarówno zmiany
zachodz ce w Stanach Zjednoczonych w XX wieku, jak i powolny proces jej
amerykanizacji, sk ania a raczej badaczy do ujmowania jej sytuacji w sposób
aspektowy29.
Wspomnie jeszcze wypada teorie Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego,
którzy w czwartym tomie s ynnego dzie a „Ch op polski w Europie i Ameryce”
postawili kilka oryginalnych my li odno nie do roli jak
pe ni a prasa w
spo eczno ci wiejskiej30. Autorzy doszli do wniosku, e jedn z naczelnych funkcji
prasy w rodowisku ch opskim (polonijnym) by o wytwarzanie nowej ponadlokalnej
opinii publicznej, która przyczyni a si do u wiadomienia oraz integracji ch opstwa
24
25
26
27
28
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Zob. m.in. Zubrzycki, The Role of the Foreign-language Press in Migrant Integration,
„Population Studies”, 1958, Vol. 12, No. 1, July, s. 76-81.
J. Szacki, Szko a chicagowska i teorie Roberta E. Parka, „Studia Socjologiczne” 1976, z. 1,
s. 30; ten e, Historia my li socjologicznej, Warszawa 2005, s. 615.
E. R. Park, Immigrant Press…, s. 359-463.
E. G. Balch, Our Slavic fellow citizens, New York, Charities Publication Committee, 1910.
M. Fudali, Rozwój bada etnicznych w USA, „Przegl d Polonijny” 1975, z. 1, s. 62.
L. Kessler, The Dissident Press. Alternative Journalism in American History, Beverly Hills,
Sage Publications, 1984; J.A. Fishman, The Rise and Fall of the Ethnic Revival: Perspectives
on Language and Ethnicity, Berlin, Mounton 1985; T. Goban-Klas, Prasa lokalna i
rodowiskowa w Stanach Zjednoczonych w cieniu gigantów, Wroc aw 1989.
W. I. Thomas, F. Znaniecki, Ch op polski w Europie i Ameryce, t. 4, Warszawa 1976, s. 149165.
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na poziomie narodowym i klasowym. Proces ten, wed ug nich, dokonywa si w
opozycji do integracji gminnej, parafialnej czy s siedzkiej31.
Z czasem omawiane zagadnienie wesz o w zakres ameryka skiego
prasoznawstwa i socjologii historycznej 32. Przyk adem socjologicznych bada nad
pras polsk w Stanach Zjednoczonym jest artyku Eugeniusza Obidi skiego „The
Polish American Press: Survival through Adaptation 33. Na kilkunastu stronach stara
si okre li zasi g, funkcje prasy polskiej oraz stopie amerykanizacji od jej
pocz tków do lat siedemdziesi tych XX wieku. Wiele kwestii przedstawi on jednak
zbyt ogólnikowo. Nie uwzgl dni faz rozwojowych czasopi miennictwa polonijnego
na prze omie tego okresu, zmieniaj cego si charakteru tre ci informacyjnych, a
tak e sposobów rozpowszechniania i przekazywania komunikatów prasowych.
Uda o mu si jedynie przybli
dynamik rozwoju prasy polskiej w ci gu ca ego
okresu istnienia.
W kilku opracowaniach ksi kowych dotycz cych historii prasy w Stanach
Zjednoczonych znajdziemy co prawda rozdzia y o pismach grup etnicznych, ale
najcz ciej autorzy tych publikacji traktowali pras imigrantów jako ca
i nie
po wi cali wiele uwagi aktywno ci publicystycznej poszczególnych grup etnicznych.
Dlatego te obowi zek napisania prac po wi conych prasie spocz w nie na
badaczach polskich.
Pierwszymi historykami prasy polskiej w Stanach Zjednoczonych byli
publicy ci polonijni, którzy przetarli drog historykom zawodowym na tym odcinku
bada prasoznawczych. Czo owym ich przedstawicielem by Henryk Nagiel, który w
referacie napisanym na powszechn wystaw ko ciuszkowsk we Lwowie w roku
1894, opisa histori polsko-ameryka skiej prasy od jej pocz tków do pierwszej
po owy lat dziewi dziesi tych34. Jego praca jest do dzisiaj podstawowym ród em
do dziejów prasy polonijnej i nie wydaje si aby ten stan rzeczy móg ulec zmianie.
Warto poznawcz tej okoliczno ciowej publikacji podnosi fakt, i by a napisana z
du ym obiektywizmem, przez osob znaj
rodowisko dziennikarskie tego okresu.
Na stu trzydziestu stronach zebra on podstawowe informacje dotycz ce prasy
polonijnej z tego okresu oraz przeprowadzi jej typologi . Znajdziemy tam zarówno
tytu y pierwszych gazet, okoliczno ci ich powstania jak te warunki, w jakich
funkcjonowa y pierwsze polskie drukarnie. Publikacja stanowi równie podstawow
baz dla biografów polskich redaktorów pierwszego okresu istnienia prasy polskiej w
Stanach Zjednoczonych.
31
32
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34

Tam e,; K. Sowa, Funkcje prasy a przeobra enia spo eczne w uj ciu Thomasa i Znanieckiego,
„Zeszyty Prasoznawcze”, 1969, nr 1 s. 72.
Y. Chyz, 225 Years of the US Foreign Language Press. Notes on Its Influence, History and
Present Status, New York 1961; The Ethnic Press in the United States: A Historical Analysis
and Handbook, (ed.) S. M. Miller. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1987; H. Hardt,
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New York 2010.
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(Autumn 1977), Vol. 34, No. 2, s. 38-55.
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Jeden rozdzia w swojej „Historyi polskiej w Ameryce” Wac aw Kruszka
po wi ci „polskiemu gazeciarstwu”. Niestety, fragmenty dotycz ce pocz tków
prasy polonijnej i pierwszego okresu jej rozwoju pozostaj w zasadzie
bezwarto ciowe, jako niemal ca kowicie przekopiowane z pracy Nagiela. Wyj tek
stanowi opis historii „Kuryera Polskiego”, którego Kruszka by wówczas jednym ze
wspó pracowników35. Dopiero od roku 1895 opisa on samodzielnie dzieje prasy
polskiej na terenie Stanów Zjednoczonych. Nast pc Nagiela i Kruszki by Stanis aw
Osada, który w swojej pracy „Prasa i publicystyka polska w Ameryce” wydanej w
Pittsburghu w 1930 roku uwzgl dni okres po 1905 roku, który nie zosta
opracowany przez Kruszk . Warto ciowym dodatkiem w tej publikacji s opisy
sylwetek polsko-ameryka skich redaktorów36.
Na bazie prac tych trzech autorów, staraj cych si zobrazowa histori
czasopi miennictwa „swojej” grupy narodowej, pisali pó niejsi kronikarze dziejów
Polonii i akademiccy historycy: Andrzej Bro ek37, Józef Mi so38, Roman Nir39,
Edmund Olszyk40, Bernard Pacyniak41, Andrzej Paczkowski42, Edward Ró ski 43,
Józef Skrzypek44, Mieczys aw Szawlewski45, Karol Wachtl46, Stefan
oszczewski47. Wi kszo z wymienionych badaczy koncentrowa a si wy cznie
na zagadnieniach ogólnych, nie wchodz c w analiz tre ci czasopism. W swoich
publikacjach uwzgl dnili oni histori poszczególnych organów prasowych, a tak e
ich orientacje ideowe, preferencje polityczne i funkcje jakie pe ni y w rodowiskach
35
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W. Kruszka, Historia polska w Ameryce, t. 5, Milwaukee 1905/1906, s. 8-10.
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redaktorów Polonii ameryka skiej zmar ych 1842-1976, New York 1976.
A. Bro ek, Polonia ameryka ska 1854-1939, Warszawa 1977, s. 153-164.
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R. Nir, Prasa polonijna w Ameryce, „Collectanea Theologica” 52 (1982), s. 197-206; ten e,
Etniczno , ycie spo eczne i kulturalne Polonii, A.R. Poray Book Publishing Stevens Point,
Wis., 1989, s. 37-49; ten e, Szkice z dziejów Polonii, Orchard Lake, Michigan 1990, s. 15-143;
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sportu i s owa. Tom studiów dedykowany Redaktorowi Bohdanowi Tomaszewskiemu, (red.)
A. Dobrowolska, M. Szczerbi ski, G. Wieczorek, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 157-170; 199252.
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„Problemy Polonii Zagranicznej”, t. 1, 1960, s. 155-186; ten e, Czasopi miennictwo polskie w
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1963/64, z. 1, s. 126-169; ten e, Prasa polonijna, w: Encyklopedia wiedzy o prasie, Wroc aw
1976, s. 180-181
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polonijnych. Prace te stanowi podstaw do bardziej szczegó owych bada nad pras
polonijn oraz punkt wyj cia do zg biania jej cech wewn trznych.
Wspominki o prasie i yciu dziennikarskim Polonii w tym okresie notowali
odwiedzaj cy Stany Zjednoczone korespondencji gazet krajowych, politycy i pisarze
m.in. Henryk Sienkiewicz 48, Zygmunt Mi kowski49, Emil Dunikowski50, Stefan
Barszczewski51 czy Wac aw G siorowski, który da barwny literacki opis
„gazeciarstwa” polonijnego w ksi ce „Ach te chamy w Ameryce” 52. Teksty te maj
jednak wy cznie warto dokumentacyjn , podobnie jak drobne publikacje o
najstarszych gazetach polskich ukazuj cych si w Stanach Zjednoczonych,
drukowane w rozmaitych czasopismach polonijnych b
w postaci broszur53.
Do specyficznej grupy nale y zaliczy publikacje propaguj ce okre lone
za enia programowe i postulaty dla prasy polonijnej w danym okresie. Najbardziej
miarodajnym przyk adem jest tutaj tekst W adys awa Koniuszewskiego z 1911 roku
„Dziennikarstwo polskie w Ameryce. Jego braki, zadania i obowi zki” umieszczony
w ksi ce „Sprawa polska w Ameryce Pó nocnej”54.
Odr bn grup stanowi prace nad powstaniem i rozwojem prasy polskiej w
poszczególnych stanach czy miastach ameryka skich. Pod tym wzgl dem
dotychczas opracowano: Wisconsin55, Baltimore,56, Buffalo57, Detroit58.
W okresie PRL na fali du ego zainteresowania histori ruchów
socjalistycznych podj to szereg opracowa polskiego ruchu robotniczego i jego
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dzia alno ci wydawniczej. Wymieni nale y tu zw aszcza opracowania Boles awa
Geberta oraz Jana Fiebiga59.
Rol przyczynków monograficznych konkretnych gazet pe ni opracowanie
Andrzeja Bukowskiego o „Wiarusie” z Winony60, a tak e artyku Zygmunta
Wardzi skiego o pierwszym polskim czasopi mie w Stanach Zjednoczonych
„Poland”61, czy Miros awa Fran ia o „Kurierze Nowojorskim” 62. Do niewielkich
szkiców o charakterze problemowym mo emy zaliczy publikacje George’a Pabisa,
który podj prób charakterystyki relacji polskiej prasy w Chicago przed pierwsz
wojn wiatow do zagadnie zwi zanych z ameryka skim ruchem robotniczym63
oraz Daniela Kipera, który uwzgl dni rol „Przyjaciela Ludu” (Milwaukee/Chicago)
w procesach integracyjnych polonijnych organizacji u progu lat osiemdziesi tych
XIX wieku64. Z kolei Pierwsz prób bada nad reklam prasy polonijnej na
przyk adzie „Dziennika Zwi zkowego”, ukazuj cego si od roku 1908 w Chicago,
podj Jacek Serwa ski65.
Do szkicu dokumentacyjnego, mo emy zaliczy równie rozdzia zatytu owany:
„Dzieje Dziennika Chicagoskiego” umieszczony w Albumie pami tkowym parafii
w. Stanis awa Kostki z roku 191766 oraz jubileuszow publikacj o „Gwie dzie
Polarnej” wychodz cej od 1908 roku w Stevens Point, Wis.67. Brak rzetelnego
opracowania monograficznego „Dziennika Chicagoskiego” jest najbardziej
zauwa alny. W tej niezwykle popularnej gazecie wydawanej przez
zmartwychwsta ców, której dzieje mog yby stanowi temat wielu studiów,
dotychczas najwi ksze zainteresowanie wzbudzi o wy cznie zestawienie
fragmentarycznej bibliografii oraz nekrologi, publikowane na potrzeby
genealogów68. Skromnego zarysu dziejowego doczeka si te „Dziennik
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Narodowy”69. Z kolei dziejom „Zgody” i „Dziennikowi Zwi zkowemu”, organom
prasowym Zwi zku Narodowego Polskiego, jeden z rozdzia ów swojej pracy o
historii tej instytucji po wi ci Donald Pienkos70.
W bujnie rozwijaj cej si ostatnio biografistyce polonijnej brakuje s ownika
redaktorów, dziennikarzy i wydawców polsko-ameryka skich z prze omu XIX i XX
wieku. W Polskim S owniku Biograficznym oraz materia ach do s ownika
publicystów i dziennikarzy polskich drukowanych na amach „Zeszytów
Prasoznawczych” znajdziemy krótkie opracowania biograficzne pióra Franciszka
Germana, takich dziennikarzy jak: Stefan Barszczewski, W adys aw Dyniewicz,
Micha i Wac aw Kruszka, Henryk Nagiel, Stanis aw Osada, Antoni Paryski, Tomasz
Siemiradzki, Stanis aw lisz, Ignacy Wendzi ski, Józef Zawisza. Osobnych
opracowa swych biogramów doczeka o si zaledwie kilku z nich: Hieronim
Derdowski, Antoni Paryski, Grzegorz Klupp oraz Zygmunt Stefanowicz, ten ostatni
jednak dzia alno dziennikarsk rozwija g ównie po roku 191871. Je li redaktorzy
gazet byli jednocze nie dzia aczami spo eczno-politycznymi b
wydawcami,
doczekali si zwykle odr bnych publikacji72. Natomiast gdy swoj aktywno
ograniczali wy cznie do dzia alno ci publicystycznej, z regu y pomijano ich
milczeniem. Nie opisano dotychczas specyficznej kategorii zawodowej jak by
dziennikarz w rodowisku polonijnym, a przecie jego rola mia a niebagatelne
znaczenie dla ycia politycznego i spo ecznego Polonii. Dziennikarze pe nili funkcje
nie tylko informacyjne, byli przede wszystkim kreatorami spo ecznych zachowa .
Wiele pyta czeka do dzisiaj na odpowied . Na czym polega a ich praca w
warunkach ameryka skich? Jak funkcj chcieli pe ni w polonijnej spo eczno ci a
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jak faktycznie pe nili? Co wyró nia o t grup na tle innych grup polonijnych, czy
spo ecze stwa polskiego w Stanach Zjednoczonych? To tylko niektóre z pyta , które
warto postawi ludziom nauki zajmuj cym si badaniom elit polonijnych.
Zasygnalizowa równie nale y istnienie tekstów nieopublikowanych z zakresu
interesuj cego nas zagadnienia, pozostaj cych wci
w formie maszyno lub
komputeropisu. Nie mo na dok adnie ustali ilo ci prac doktorskich i magisterskich
traktuj cych o ró nych aspektach dzia alno ci prasy polonijnej z prze omu XIX i XX
wieku. Stanowi one depozyt licznych bibliotek polskich i ameryka skich73. Mo e
nale oby pokusi si o sporz dzenie ich katalogu i przynajmniej niektóre z nich
wyda drukiem. Ubolewa nale y nad utrat kilkuset stronicowego manuskryptu
Wac awa Flisi skiego, który stanowi podstaw do syntetycznego uj cia historii
polskiej prasy w Stanach Zjednoczonych od pocz tków jej istnienia do lat 60-tych
XX wieku74.
Przeprowadzone wy ej skrótowe omówienie literatury po wi conej prasie
polonijnej mo na uzupe ni o kilka refleksji podsumowuj cych niniejszy wywód.
Cz
z nich redefiniuje stare postulaty badawcze, niektóre za dotycz nowych
problemów poznawczych.
Z przykro ci nale y stwierdzi , e studia historyczne na pras Polonii
prze omu XIX i XX wieku wci jeszcze nie wysz y ze stadium pocz tkowego, a
historia polonijnego ruchu wydawniczego stanowi mocno zaniedban ga
wiedzy75. Zainteresowanie badaczy tym zagadnieniem jest niewielkie, przynajmniej
w interesuj cych nas latach. Wi ksz uwag cieszy si okres po 1918 roku, któremu
po wi cono sporo warto ciowych opracowa opisuj cych polskie organy prasowe i
pe nione przez nie funkcje w grupach polonijnych76. Potrzeby w tej kwestii wydaj
73
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si szczególnie pal ce. Prasa polonijna z tego okresu bra a udzia w kszta towaniu
umys ów co najmniej dwóch pokole imigrantów, z których jedno wzi o czynny
udzia w walkach o niepodleg
Polski jako jedna z najliczniejszych grup
etnicznych w armii ameryka skiej podczas pierwszej wojny wiatowej77. Odbija a
ona swoisty patriotyzm polskiej ludno ci wyra aj cy si w ró nych typach relacji do
kraju pochodzenia. By a te odzwierciedleniem stanów mentalnych, procesów
pami ci i zapominania o swojej ojczy nie, zmiany postaw i wreszcie przejmowania
ca kowicie obcych warto ci. Ujawnia a ró nego rodzaju konflikty oraz procesy
adaptacyjne, ujawnia a funkcjonowanie ról spo ecznych jednostek w grupach
polonijnych i ich ewolucj . By a przeka nikiem oficjalnej propagandy stronnictw,
grup interesów, wybijaj cych si jednostek, ale te oddawa a g os zwyk ym ludziom
w epoce gwa townych przemian spo ecznych na kontynencie ameryka skim,
budowania imperium i „cudów” gospodarczych Nowego wiata.
Trzeba przyzna , e wiele faktów, przyj tych za obowi zuj ce w historiografii,
maj cych ods oni konkretny fragment przesz ci, b
t umaczy wybrane
zjawisko, opiera si na wypowiedziach publicystycznych, cz sto wyrywanych z
kontekstu i pe ni cych funkcje wy cznie ilustracyjne. Nie dysponuj c literatur
naukow na temat profilów ideowych wielu czasopism, osób, instytucji, nie mo na
rozwija bada nad wieloma zagadnieniami i samemu czytelnikowi trudno
wyci gn wnioski z tak przypadkowego i urozmaiconego zbioru danych. W skrócie
rzecz ujmuj c, twierdzenia uogólniaj ce, argumentowane wybranymi cytatami z
prasy, nie zawsze przek adaj si na „realny obraz rzeczywisto ci”, który badacz
stara si opisa , a sam przedmiot bada czyni jeszcze bardziej enigmatyczny. Tak
jest cho by w przypadku próby opisu profilów ideowych najbardziej wp ywowych
instytucji polonijnych i ich organów prasowych. Tadeusz Paleczny opisuj c odmiany
ideologii Polonii ameryka skiej w jednym ze swoich studiów przyzna , e nie uda o
mu si wydoby ca ego bogactwa tre ci znajduj cej si w prasie ani ods oni kulisów
niektórych zjawisk, czy rozszerzy je o nowe fakty niezb dne do opisania s abo
dotychczas znanych zagadnie . Owo bogactwo, jak pisa , „spoczywa pod ogóln
warstw hase ideologicznych stanowi cych jedynie powierzchni zdarze i
wypadków nie zawsze przy tym przejrzystych i czytelnych” 78.
Doskonale ten problem ilustruje szkic monograficzny „Wiarusa” ukazuj cego
si od 1886 roku w Winonie autorstwa Andrzeja Bukowskiego79. Autor w maj cej
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ju ponad pó wieku publikacji poradzi sobie z biografi g ównego redaktora tego
czasopisma Hieronima Derdowskiego. Kiedy jednak podj prób opisania pogl dów
samego redaktora i profilu ideowego tygodnika, wywód sta si mniej przejrzysty i
zrozumia y. Nie potrafi jasno skonceptualizowa relacji Derdowskiego do Zwi zku
Narodowego Polskiego, obozu klerykalnego, socjalistów czy ruchu ludowego.
Przytaczane przez niego fragmenty wypowiedzi prasowych by y niejasne i pe ne
sprzeczno ci. Autor nie by te w stanie do ko ca wskaza , czy ród o konfliktów
toczonych przez „Wiarusa” mia o charakter sporów personalnych czy ideowych80.
Po pierwsze, celem bada nad pras z tego czasu powinno by przede
wszystkim wykrycie, sformu owanie i przedyskutowanie najistotniejszych zagadnie
zwi zanych z yciem ideowym Polonii oraz odniesienie ich do hierarchii warto ci
reprezentowanych przez Poloni . Rezultat tych bada pozwoli uzupe ni wiedz nie
tylko o prasie polonijnej ale poszerzy obraz historyczny ycia publicznego Polonii,
zarówno jako grupy etnicznej jak równie integralnej cz ci zró nicowanego
spo ecze stwa ameryka skiego. Z kolei porównanie z pras innych grup etnicznych
pozwoli ukaza differentia specifica polskiego czasopi miennictwa na tle
czasopi miennictwa emigracyjnego, krajowego oraz prasy innych grup etnicznych w
Stanach Zjednoczonych.
Po drugie, potrzebne s obecnie nowe metody analizy tre ci gazet i czasopism
polonijnych, pozwalaj ce uzyska co wi cej ni wielokrotnie ustalany i
formu owany zakres ich funkcji. Owszem, prasa polska pe ni a funkcje informacyjne,
integracyjne, edukacyjne ale by y to naturalne zadania prawie ka dej prasy etnicznej.
Nie mo na liczy w tym wypadku na wiele oryginalnych odkry . Tymczasem jak
zauwa
Andrzej Paczkowski, szczegó owe badania funkcji spo ecznych, jakie
pe ni a prasa polonijna, zosta y oparte w wi kszo ci na materiale ród owym z
okresu powojennego81. Nie mog wi c by miarodajne do XIX wieku. Wiele faktów
i hipotez wymaga zatem weryfikacji.
Po trzecie, koniecznym wydaje si zbadanie faz rozwojowych poszczególnych
czasopism, zw aszcza tych najbardziej opiniotwórczych, które wyznacza y
podobie stwa i ró nice spo eczno ci polonijnych na ró nym terenie i w ró nych
okresach. Nawet w samym Chicago zauwa alne by y ró nice w sposobie pisania i
redagowania czasopism. Je li porównamy pisma z odleg ych o rodków, jak cho by
Milwaukee i Filadelfia s one tym bardziej uderzaj ce. Kryterium terytorialne nie
jest oczywi cie jedynym, którym mo na si pos ugiwa . Dog bna charakterystyka
„Ameryki” wydawanej przez Paryskiego oraz „Gazety Katolickiej” mo e
zobrazowa stopnie zró nicowania ideowego spo ecze stwa polonijnego. Z kolei
monografie organów prasowych najwi kszych organizacji polonijnych: „Zgody” i
„Narodu Polskiego” pozwoli yby mo e wykaza czym ró ni y si one od takich
gazet jak „Wiarus” Derdowskiego, czy „Gazeta Polska w Chicago” Dyniewicza,
które by y typowymi przedsi wzi ciami o charakterze tzw. prywatnych biznesów.
Nikt nie stara si wykaza jakie by y mo liwo ci organizacyjne i polityczne
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odych pokole polonijnych na podstawie prasy wydawanej przez m odzie :
„Soko a”, ukazuj cego si w latach 1896-1905 czy „Sztandaru”, g ównego organu
prasowego Zwi zku M odzie y Polskiej w Ameryce. Publikacje Artura Waldo82,
Marka Szczerbi skiego83 czy Mieczys awa Wrzoska84 s w tym wzgl dzie
niewystarczaj ce.
Po czwarte, rozwój studiów nad dziejami ruchów migracyjnych i yciem grup
etnicznych domaga si postawienia nowych problemów badawczych. Paradoksem
jest, e w j zyku polskim powsta a praca na temat to samo ci etnicznej dzieci
szwedzkich emigrantów w USA, w du ej mierze w oparciu o pras etniczn
wydawan przez szwedzk diaspor oraz roczniki Ewangelicko-Lutera skiego
Synodu Augustana85. W odniesieniu do skupisk polskich cz ciowo braki te
nadrabiaj publikacje Adama Walaszka odnosz ce si do bada nad dzieci stwem
oraz warunkami ycia polskich robotników86. Przyk adem nowych mo liwo ci
interpretacyjnych prasy jako ród a do bada nad wiadomo ci imigrantów jest
równie praca Roberta Zeckera ods aniaj ca wiadomo
rasow s owackich
imigrantów w oparciu o pras wydawan przez t grup etniczn 87. Kierunki analiz
przedstawione w tej publikacji zach caj do obj cia refleksj wielu istotnych
zagadnie , które cz sto mog y by nieu wiadomione b
jawnie ukrywane przez
publicystów. Na polskim gruncie temat ten podj li Thaddeus Radzialowski oraz
Andrzej Kapiszewski w aspekcie relacji polsko-murzy skich w du ej mierze
posi kuj c si ród ami prasowymi88.
Po pi te, na wyeksponowanie zas uguj listy imigrantów do gazet i czasopism,
które s niezwykle cennym ród em do historii mentalno ci oraz przemian
zachodz cych w schematach my lenia polskiej grupy etnicznej. Nale y pami ta , e
monumentalne dzie o Thomasa i Znanieckiego w du ej mierze opiera o si w nie
na listach wychod ców pisanych do gazet – g ównie „Gazety wi tecznej”. Dobrym
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przyk adem pracy, która wykorzystuje taki materia w odniesieniu do emigracji
ydowskiej jest ksi ka Izaaka Metzekera, „A Bintel Brief”, w której autor
podejmuje prób ukazania wszechstronnego opisu codzienno ci grup imigranckich
na podstawie „Jewish Daily Forward”, pierwszej gazety ydowskiej w Stanach
Zjednoczonych wychodz cej od 1897 roku89.
Po szóste, prowadz c ró nego typu badania nad pras polonijn tego okresu
nale y uzupe ni je o obszar wydawnictw krajowych. Oryginalna korespondencja
Polaków mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych, ukazuj ca si w gazetach
krajowych, stanowi istotne uzupe nienie dla badacza prasy polonijnej 90. Wyniki
podj tych bada w tym zakresie tylko na podstawie lwowskiego „Przyjaciela Ludu”
doprowadzi y do zaskakuj cych wyników. Okaza o si , e na pocz tku XX wieku
pismo wysy o 1/3 nak adu do Stanów Zjednoczonych, samych za korespondentów
„Przyjaciela” by o tam 4491. Nikt jednak nie kontynuowa tych zagadnie w szerszej
skali. W ci gu kilku dekad omawianego okresu wydrukowano na amach
najwi kszych gazet polonijnych ogromn ilo korespondencji z obszarów gdzie
zamieszkiwali Polacy. Zarówno z miast jak i niewielkich osad farmerskich, z biur,
fabryk, kopal , oficjalnych spotka , towarzyskich zabaw, obchodów rocznicowych
etc. Mia y one charakter informacyjny, polemiczny b
sprawozdawczy. Nie
podj to analizy lub cho by kategoryzacji tego typu gatunku prasowego, a przecie
to, co drukowano w danej gazecie sk ada o si na jej profil ideowy i polityk
wydawnicz . Wyj tkiem jest niewielki artyku Henryka Borka i Andrzeja Bro ka o
korespondencjach Polaków mieszkaj cych w Teksasie do „Gazety Polskiej w
Chicago”92, a tak e teksty Miros awa Fran ia oraz Danuty Pi tkowskiej o
kontaktach Polaków mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych z krajow pras 93.
Po siódme, niezb dne jest zbadanie warstwy j zykowej wypowiedzi prasowych,
jej terminologii, poetyki, funkcji jak pe ni y, sposobu w jakim si wyra y.
Pozwoli oby to znacznie poszerzy mo liwo ci wspó czesnych bada nad histori
prasy etnicznej. W niej skupia y si jak w soczewce niemal wszystkie formy j zyka
mówionego i pisanego, przyk ady na ladowania kultury elitarnej zarówno w aspekcie
publicystycznym jak i literackim, emanacja form ludowo ci, folkloru, wszelkie
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filiacje romantycznych tradycji. Przyk ady wulgaryzacji i sp ycania wypowiedzi,
by y wynikiem zarówno upo ledzenia tej warstwy spo ecznej jak i pocz tkiem
funkcjonowania masowej komunikacji. Ta za , za pomoc swoistej papki
informacyjnej stopniowo zagarnia a wszystko, co do pewnego momentu by o
wytworem elit przewodz cych grupom wychod czym czy wytworem instytucji,
które organizowa y ycie spo eczno-polityczne Polonii. J zyk prasy polonijnej
stanowi struktur , na któr sk adaj si systemy znaków, które s rozpoznawalne i
naturalne dla danej spo eczno ci i mog by zarówno prostymi formami
komunikacyjnymi ale równie s
przekazywaniu symbolicznych znacze i
sensów. Sformu owanie nowych zagadnie w tym zakresie pozwoli oby przekroczy
granice w skich specjalizacji i uzyska dost p do szerszych bada nad komunikacj
mi dzyludzk .
Po ósme, wypowiedzi prasowe o charakterze ideowo-propagandowym mog
by potraktowane jako punkty orientacyjne dla badaczy postaw Polaków w Stanach
Zjednoczonych w tym okresie jako, e nie jest mo liwym dog bne zapoznanie si z
pogl dami jednostek. Czasopisma polonijne same uwa y si za g os wspólnoty,
cz sto jednak fa szowa y rzeczywisto ukrywaj c prawdziwe intencje osób lub grup
wydaj cy dany organ prasowy, bo to one by y najcz ciej wyl garni pomys ów, a
czytelnicy zapoznaj c si z nimi przyjmowali je, identyfikuj c si z nimi lub
kontestowali je. Koniecznym wi c by oby uwzgl dnienie ró norodno ci owych
rodków krystalizacji opinii publicznej oraz ustalenie zasi gu ich oddzia ywania w
obr bie ruchów ideowo-politycznych, a przede wszystkim ukazanie mechanizmów
dzia ania propagandy i wyników jej stosowania w ameryka skim systemie
spo eczno-politycznym.
Barier dla bada nad rol prasy polsko-ameryka skiej jest niew tpliwie ogrom
materia u ród owego, który domaga si
mudnej i d ugotrwa ej „roboty
technicznej”. W zakres tych bada musia yby wej ustalenia stricte prasoznawcze
tj. dok adna analiza tre ci gazet i czasopism polonijnych, ich ocena, próba
klasyfikacji gatunków dziennikarskich, okre lenie sytuacji prawnej ówczesnych
wydawnictw prasowych, odtworzenie organizacji procesu redakcyjnego,
poligraficznego i sytuacj finansow poszczególnych periodyków. Dopiero po
zgromadzeniu szczegó owego materia u faktograficznego oraz jego powi zaniu w
ci g przyczynowo-skutkowy interpretacje b
mia y wi ksz warto i pozwol
stworzy syntez dziejów Polonii, która pozwoli aby przybli
wiele aspektów
ycia spo ecznego Polonii do tej pory s abo opracowanych.
Cz
z wymienionych postulatów by a ju stawiana przez badaczy94. Istotne w
powy szych rozwa aniach jest to, e jedynie prasa Polonii ameryka skiej, mo e sta
si przedmiotem bada zakrojonych na szerok skal 95. Stanowi ona bowiem oko o
50% ca ej prasy polonijnej w omawianym okresie, a jej liczebno i zró nicowanie
jest wystarczaj ce nie tylko do prowadzenia pog bionych analiz historycznoprasowych lecz tak e studiów interdyscyplinarnych.
94
95

A. Paczkowski, Prasa polonijna…., s. 148-150.
Tam e, 146-7.
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Zadanie to jednak cz sto przerasta „mo liwo ci absorpcyjne” jednego
cz owieka i wymaga pracy zespo owej. Wydaje si , e tak szerokiemu obszarowi
bada nie mog sprosta indywidualne inicjatywy. Niezb dna jest tutaj komunikacja
mi dzy badaczami, która z jednej strony pozwoli aby dzieli si wzajemnymi
do wiadczeniami oraz problemami warsztatowymi, z drugiej unikn dublowania
pracy nad konkretnymi zagadnieniami.
Obecnie aden o rodek naukowo-badawczy w kraju czy za granic nie prowadzi
systematycznych bada nad pras polonijn z tego okresu. Po zako czeniu
dzia alno ci Pracowni Historii Czasopi miennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN
potencjalne mo liwo ci instytucjonalne do bada nad tym zagadnieniem w kraju ma
z pewno ci Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych w Krakowie oraz
rodek Bada Prasoznawczych, a tak e Instytut Dziennikarstwa UW, za
w
Stanach Zjednoczonych m.in. Immigration History Research Center w Minnesocie.
Du e nadzieje w zakresie upowszechniania prasy mo na wi za równie z
programem Illinois Newspaper Project, który w ramach programu National Digital
Newspaper Program, przenosi na no niki cyfrowe roczniki prasy ameryka skiej w
stanie Illinois z drugiej po owy XIX wieku i pierwszej po owy XX wieku, w tym
polskie czasopisma m.in.: „Dziennik Narodowy”, „Gazet Katolick ”, „Kuryer
Chicagoski”, „Telegraf”96. Wspomnie nale y równie o programie Center for
Research Libraries, który doprowadzi
do zdigitalizowania „Dziennika
Zwi zkowego” za lata 1908-1917.
Mo liwo ci jakie niesie ze sob cyfryzacja czasopism polonijnych w
zasobach internetowych pozwala mie nadziej na ich szersze upowszechnienie.
Optymistyczne prognozy musz by jednak okupione ci
i mudn prac
zespo ow oraz wsparciem finansowym instytucji rz dowych, tak aby efekty tych
wysi ków mog y by po yteczne dla kolejnych pokole badaczy.

96
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Daniel Kiper
Stan i potrzeby bada nad pras Polonii ameryka skiej prze omu XIX i XX wieku
The status and the needs of research on the American Polonia press at the turn of
the 19th and 20th century
owa kluczowe: Polonia, USA, prasa polonijna, dziennikarstwo
Key words: Polonia, USA, Polonia press, journalism
Streszczenie:
Autor przedstawia stan bada nad pras ameryka skiej Polonii pod koniec XIX w. i
na pocz tku XX w. Jednocze nie pokazuje jakie obszary nie zosta y jeszcze zbadane.
Summary:
The author presents the status of research on the American Polonia press at the end
of the 19th century and the beginning of the 20th century. At the same time he shows
what aspects have not been researched yet.
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Pawe Popieli ski
POLONIA W NIEMCZECH. PRZESZ
I TERA NIEJSZO
PROBLEMATYKI

– ZARYS

Wst p
W niniejszym artykule dokonam opisu polskiej zbiorowo ci mieszkaj cej w
Niemczech na przestrzeni ostatnich wieków, przede wszystkim skupi si na
wspó czesnych spo ecznych i organizacyjnych problemach. Przybli
specyfik
„starej” i „nowej” oraz „najnowszej” Polonii w Niemczech, przede wszystkim jej
histori , w tym rodzaje migracji i migrantów, wynikaj
z tego ró norodno
spo eczn i jej organizacji oraz wyja ni dlaczego mieszkaj cy w Niemczech Polacy
nie s mniejszo ci narodow w tym kraju i na czym polega oraz sk d wynika
asymetria pomi dzy Poloni w RFN i mniejszo ci niemieck w Polsce w polskoniemieckim Traktacie o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy z 1991 r. oraz
po jego podpisaniu. Wyt umacz o co chodzi w debacie dotycz cej tej asymetrii.
Ponadto odpowiem przede wszystkim na te pytania, które wi
si ze specyfik
Polaków yj cych w RFN. Czy Polacy korzystaj z praw wynikaj cych z traktatu o
dobrym s siedztwie i czy s oni w stanie egzekwowa te prawa? Czy s widoczni w
niemieckim spo ecze stwie? Czy posiada ona swoj reprezentacj w organach
adzy i cia ach przedstawicielskich w kraju zamieszkania? Czy istniej szanse na
zmian obecnej sytuacji? Na te i inne pytania postaram si odpowiedzie w
niniejszym artykule.
Terminologia
Z socjologicznego punktu widzenia opisuj c Polaków mieszkaj cych w
Republice Federalnej Niemiec uprawnione wydaje si u ywanie takich sformu owa
jak: „Polonia w Niemczech”, „polska zbiorowo w Niemczech” czy „polscy
migranci w Niemczech”. Niektórzy naukowcy czy rzecznicy polskich organizacji,
dopatruj si w tych terminach takich atrybutów jak: specyfika etniczna, j zyk
ojczysty czy miejsce urodzenia. Inni cz z tymi poj ciami poczucie przynale no ci
do kultury polskiej, niezale nie od pochodzenia, miejsca urodzenia, przynale no ci
pa stwowej czy znajomo ci j zyka1. W artykule jednak zdecydowa em si na u ycie
poj cia „Polonia”, poniewa jest ono najtrafniejszym okre leniem tej grupy
1

H. Mrowka, Organizacje polonijne i ich partnerzy niemieccy, w: By Polakiem w Niemczech,
(red.) A. Wolff-Pow ska, E. Schulz, Pozna 2000, s. 279.

spo ecznej w Niemczech. Jest wystarczaj co pojemne, by pomie ci wi kszo
zró nicowanych to samo ci „Polaków w Niemczech”. W zasadzie poj cie to mie ci
w sobie wszystkie kategorie osób narodowo ci lub pochodzenia polskiego, które
niezale nie od ich statusu pobytu poza krajem macierzystym kultywuj polskie
tradycje narodowe i kulturowe 2. W literaturze przedmiotu przyjmuje si , e termin
Polonia stosuje si w przypadku, gdzie Polacy formalnie nie posiadaj statusu
mniejszo ci narodowej w danym pa stwie – tam, gdzie nie zosta im przyznany
status mniejszo ci przez grup dominuj . Jest to przede wszystkim kryterium
polityczne i instytucjonalne3.
Sam termin „Polonia” wywodzi si od aci skiego okre lenia naszego pa stwa.
Stosowano je ju w ko cu XIX wieku, obejmuj c nim osoby przebywaj ce na
emigracji. Warto wspomnie , e w okresie mi dzywojennym wprowadzono nowe
okre lenie „Polacy z zagranicy”, zak adaj c, e emigracja polska stanowi cz
sk adow narodu polskiego. Po drugiej wojnie wiatowej obok terminu „Polonia”
stosowano tak e termin „wychod stwo polskie”4. W zasadzie „Poloni ” rozró niono
na dwie grupy Polaków. Zacz to stosowa terminologi : „stara” i „nowa” Polonia.
Po wojnie zacz to rozró nia przyby ych Polaków do Niemiec przed 1939 rokiem
oraz w okresie wojny i po niej. Grup Polaków w odró nieniu od przedwojennej
emigracji, okre lanej mianem „starej emigracji Polonii”, zacz to nazywa „now
emigracj Poloni ”. Generalnie mianem „starej Polonii” okre lano przede wszystkim
osoby polskiego pochodzenia, pami taj ce o swych korzeniach, niekiedy ju w
znacznym stopniu zasymilowane w nowej ojczy nie, które by y zasiedzia e w
Niemczech przed wybuchem drugiej wojny wiatowej. Dotyczy o to osób i
potomków „starej” migracji zarobkowej w Niemczech, których obecno w tym
kraju si ga ko ca XIX wieku. Natomiast „now Poloni ” – tym mianem zacz to
nazywa osoby, które osiad y w Niemczech po 1945 r. na sta e. Na marginesie warto
wspomnie , e szczególnie najnowsza fala polskich migrantów w tym kraju wydaje
si od egnywa od okre lania si w kategoriach „Polonia”.

Typy polskich migrantów
Podstawowym problemem ze zdefiniowaniem Polaków w Niemczech jest ich
heterogeniczno . Nie stanowi oni klasycznej mniejszo ci narodowej. rodowiska
polskie w Niemczech tworz swoist mozaik ró nych grup i fal imigracyjnych do
Niemiec od ko ca XIX wieku, a po dzie dzisiejszy. Zgodnie z kategoryzacj

2
3
4

Por. G. Janusz, Polonia w Niemczech, w: Polonia w Niemczech. Historia i wspó czesno ,
Warszawa 1995, s. 28.
J. Makaro, Mniejszo
narodowa jako kategoria polityczna i socjologiczna, „Przegl d
Zachodni” 2013, nr 3, s. 27.
Termin ten nie obejmowa polsk ludno na Zaolziu i w zachodnich republikach ZSRR.
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Wies awa Lesiuka i Aleksandry Trzcieli skiej-Polus mo na rozró ni kilka typów
polskich migrantów yj cych w Niemczech i s to:
Osoby mieszkaj ce w Niemczech na sta e i posiadaj ce jedynie obywatelstwo
polskie. Z punktu widzenia w adz niemieckich s oni obcokrajowcami. Przebywaj
one w tym kraju na statusie cudzoziemca – obywatela Unii Europejskiej;
Osoby (potomkowie osób) z tzw. starej migracji, od kilku pokole zasiedzia e w
Niemczech przede wszystkim w Zag biu Ruhry, czy Berlinie, posiadaj ce
niemieckie obywatelstwo i identyfikuj ce si z polsk tradycj kulturow . Tylko
cz
z tej grupy posiada polsk to samo narodow ;
Osoby g ównie z powojennych fal emigracyjnych, którzy po wielu latach
pobytu w Niemczech w wyniku neutralizacji otrzymali obywatelstwo niemieckie po
uprzednim zrzeczeniu si obywatelstwa polskiego, aczkolwiek w yciu prywatnym
piel gnuj j zyk polski, polsk kultur , zwyczaje i tradycje;
Osoby, które w wyniku powojennych procesów geopolitycznych przewa nie do
dzi posiadaj status bezpa stwowca, poniewa odmówiono im obywatelstwa
polskiego;
Osoby, okre lane mianem przesiedle ców lub pó nych przesiedle ców
(Aussiedler lub Spätaussiedler) z Polski, które powo uj c si na swoje niemieckie
pochodzenie przybyli do Niemiec i sta y si pe noprawnymi obywatelami RFN, przy
czym zachowa y polskie paszporty i polskie obywatelstwo oraz utrzymuj wi zi z
Polsk , polsk kultur i zachowuj polskie tradycje5. Tylko cz
przesiedle ców lub
pó nych przesiedle ców uto samia si z polsko ci . Wi cej na ten temat w dalszej
cz ci artyku u.
Ponadto mo na wyró ni nast puj ce kryteria podzia ów polskiej
spo eczno ci w Niemczech:
czas przybycia do Niemiec;
miejsce osiedlenia si (na terytorium by ej NRD lub dawnej RFN);
przyczyny emigracji z Polski – przede wszystkim polityczne, ekonomiczne,
narodowo ciowe, osobiste;
status prawny emigrantów;
status spo eczny (i zwi zany z nim status ekonomiczny);
cz onkostwo w organizacjach polonijnych;
wiatopogl d;
poziom wiadomo ci rodowodu etnicznego;
stosunek do kraju macierzystego i do Polaków;
czas trwania pobytu (migracje sta e, okresowe, sezonowe, tzw. zawieszone) itd6.
Mi dzy osobami pochodz cymi z poszczególnych fal uwidaczniaj si ogromne
ró nice, wynikaj ce mi dzy innymi ze stopnia integracji ze spo ecze stwem
niemieckim. Nale y podkre li , e Polacy w Niemczech ró ni si przede wszystkim
pochodzeniem prawnopa stwowym, terytorialnym, etniczno-kulturowy czy
5
6

W. Lesiuk, A. Trzcieli ska-Polus, Wokó definicji przedmiotu bada , w: By Polakiem w
Niemczech, (red.) A. Wolff-Pow ska, E. Schulz, Pozna 2000, s. 143–144.
Tam e, s. 144–145.
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subiektywnie deklarowan lub odczuwaln narodowo ci 7. Istotne ró nice wynikaj
nie z ró nego posiadanego statusu prawnego w tym kraju. Mo emy mówi o
osobach
posiadaj cych
wy cznie
obywatelstwo
niemieckie
(osobach
naturalizowanych oraz ich potomkach, a tak e przesiedle cach), osobach
posiadaj cych wy cznie polskie obywatelstwo (z punktu widzenia niemieckiego
prawa – cudzoziemców z Unii Europejskiej) oraz osobach o podwójnym
obywatelstwie (dotyczy to cz ci przesiedle ców, ale nie tylko)8.
Polacy w Niemczech to przedstawiciele zarówno starej, jak i nowej oraz
najnowszej emigracji. S oni zró nicowani pokoleniowo, poniewa mamy do
czynienia z kilkoma generacjami ludno ci pochodzenia polskiego. Ró ne s te ich
wi zi z Polsk jako ojczyzn przodków lub w asnym krajem ojczystym.
Zró nicowany jest tak e poziom polskiej samoidentyfikacji, sposobu i intensywno ci
pojmowania, odczuwania i okazywania polsko ci9.
Aby wyt umaczy , jak wygl da wspó czesna Polonia w Niemczech i na czym
polegaj ró nice pomi dzy star , now a najnowsz polsk emigracj w tym kraju,
zró nicowanie grup i organizacji, ró nice w relacjach mi dzy tymi grupami
emigrantów, konieczne jest syntetyczne zarysowanie genezy, historycznych
przes anek obecno ci Polaków – poznanie historii emigracji polskiej w Niemczech.
Pierwsze fale emigrantów
W wyniku s siedztwa Rzeczypospolitej szlacheckiej i Prus, unii personalnej z
Saksoni , rozbiorów Polski – zaboru pruskiego, dosz o – nie tylko w by ych
przygranicznych regionach – do mniej lub bardziej intensywnych kontaktów i
mieszania si ludno ci. W drugiej po owie XIX wieku do szybko rozwijaj cych si
niemieckich o rodków przemys owych nad Renem i Ruhr , do Berlina, Hanoweru,
czy miast portowych – Bremy, Hamburga i Lubeki zacz y nap ywa ca e rzesze
migrantów z terenów niemieckiego wschodu g ównie z Wielkopolski,
ska, Mazur,
Warmii czy Pomorza (tereny przede wszystkim etnicznie polskie, które znalaz y si
w granicach Prus). W prowincjach uprzemys owionych, przede wszystkim w
Zag biu Ruhry, by o spore zapotrzebowanie na dop yw taniej si y roboczej. Tym
bardziej, e pog bia y si ró nice zw aszcza ekonomiczne mi dzy zachodnimi i
rodkowymi prowincjami niemieckimi, a biednym rolniczym niemieckim
wschodem. Wiele osób zdecydowa o si wyemigrowa na Zachód w poszukiwaniu
lepszych warunków pracy. Argument ekonomiczny odgrywa kluczow rol .
Wyjazdy te w taki sam sposób obejmowa y ludno polsk , jak i niemieck .
Emigranci z rejonów rolniczych, ale tak e rzemie lnicy i górnicy przyczynili si
znacznie do rozwoju o rodków przemys owych i miast portowych. Nale y
podkre li , e przemieszczanie si ludno ci polskiej (ale nie tylko) mia o w zasadzie
7
8
9
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charakter wewn trznej migracji obywateli pa stwa pruskiego, bez konieczno ci
opuszczenia granic pa stwa, którego byli obywatelami. Zdecydowana ich wi kszo
pochodzi a z obszaru zaboru pruskiego i Górnego
ska, który stanowi od kilku
wieków integraln cz
Prus. Po za tym do niemieckich regionów przemys owych
emigrowali równie Polacy z pozosta ych dwu zaborów. Liczba ich by a znacznie
mniejsza ni emigrantów z zaboru pruskiego10. Nale y w tym miejscu doda , e nie
wszystkie osoby wywodz ce si z ludno ci rodzimej z zaboru pruskiego uto samia y
si z polsko ci , nie posiada y polskiej wiadomo ci narodowej, natomiast mia y
poczucie wiadomo ci regionalnej.
Ruch polski w cesarskich Niemczech
Ludno polska zamieszkuj ca g ównie tereny zaboru pruskiego sta a si
mimowolnie polsk mniejszo ci w Prusach. Od 1893 r. Polacy brali udzia w
wyborach do Reichstagu oraz do Landtagów. W Berlinie dzia
Polski Komitet
Wyborczy (Polnisches Wahlkomitee). Na terenach, gdzie Polacy nie stanowili
wi kszo ci etnicznej, prowadzili dzia alno spo eczno-kulturaln . By y to przede
wszystkim organizacje o charakterze religijnym, kulturalnym, sportowym i
zawodowym. Nale y jednak pami ta , e w Prusach, jak i pozosta ych cz ciach
cesarstwa niemieckiego istnia o specjalne ustawodawstwo, które ogranicza o
wolno ci i swobody wszystkich mniejszo ci narodowych. Utrudnienia mia y
prowadzi do zatracania przez Polaków swojej narodowej to samo ci. Poza tym
ludno
polska pod wp ywem szkó , oddzia ywania niemieckiego rodowiska
zw aszcza w centrach przemys owych i miastach portowych zacz a integrowa i
asymilowa si z niemieckim spo ecze stwem wi kszo ciowym w pa stwie
pruskim. Wybuch I wojny wiatowej oraz okres trwania wojny przyczyni si do
spot gowania owych tendencji11.
Mniejszo

polska w Republice Weimarskiej oraz III Rzeszy

Zaraz po odzyskaniu niepodleg ci przez Polsk spo eczno
polska w
niemieckich o rodkach przemys owych, która szacowana by a na ponad 250 tys.
osób, uleg a znacznemu liczebnemu os abieniu. Powodem tego by a przeprowadzona
przez Francuzów i Belgów akcja werbunkowa do pracy w ich okr gach
przemys owych i w glowych, do których to uda o si oko o 80-100 tys. osób wraz z
rodzinami, a oko o 50 tys. osób wyjecha o g ównie do USA, Kanady i Argentyny.
Natomiast 100 tys. osób reemigrowa o do Polski. Na terenie rodkowych i

10

11

Wi cej na ten temat: Ch. Kleßmann, Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870-1945. Soziale
Integration und nationale Subkultur einer Minderheit der deutschen Industriegesellschaft,
Göttingen 1978.
H. Mrowka, Polska mniejszo
w Republice Federalnej Niemiec na tle innych grup
narodowych, w: Mniejszo Niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech, (red.) Z. Kurcz, W.
Misiak, Wroc aw 1994, s. 141.
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zachodnich Niemiec, nie licz c pogranicza polsko-niemieckiego, pozosta o oko o 96120 tys. osób12.
Jak zauwa a Wojciech Wrzesi ski: „Nie wszyscy Polacy mieszkaj cy w
Niemczech chcieli i mogli porzuci swoj ojcowizn , miejsce pracy i wyjecha ,
cz sto w nieznane do nowej Polski. A i odbudowuj ca si Polska niepodleg a po
latach niewoli nie by a przygotowana do przyj cia licznych grup reemigrantów,
którzy byli gotowi wraca do ojczyzny. Wielu Polaków na terenach emigracyjnych
ba o si pozostawa w Niemczech, pa stwie przegranym, które musia o ponie
skutki kl ski wojennej. Nie maj c mo liwo ci wyjazdu do Polski podejmowali dalej
tu aczk emigracyjn , znajduj c nowe miejsca pracy we Francji lub Belgii”13.
Odrodzenie si pa stwa polskiego po I wojnie wiatowej w kszta cie
terytorialnym zarysowanym na konferencji pokojowej w Wersalu oraz decyzjami
Rady Ambasadorów spowodowa o, i po obu stronach granicy polsko-niemieckiej
pozosta y liczne skupiska mniejszo ci narodowych. Spo eczno polska na terenie
ca ych Niemiec szacowana by a na oko o 1,2 mln osób. Podobnie ludno niemiecka
yj ca w pierwszych latach istnienia II RP w jej granicach by a szacowana na oko o
1,2 mln osób. Wielu jednak Niemców opu ci o Polsk 14. Na prze omie lat
dwudziestych i trzydziestych XX wieku wed ug szacunków Jerzego
Tomaszewskiego mieszka o w Polsce 784 tys. Niemców15.
Najwi ksze skupiska Polaków znajdowa y si na pograniczu etnicznym, np. na
terenie dzisiejszego województwa opolskiego zamieszkiwa o ich oko o 550 tys., a w
Prusach Wschodnich, na terytorium obejmuj cym Mazury, Warmi i Powi le oko o
300 tys. Znaczne skupiska robotników polskich znajdowa y si – jak wy ej zosta o
wspomniane – w Zag biu Ruhry. Od po owy lat dwudziestych XX wieku w okresie
dwudziestolecia mi dzywojennego szacowana jest ta grupa na ponad 100 tys. osób.
Podobnie liczna by a tak e grupa robotników rolnych pracuj cych g ównie w
Saksonii i Meklemburgii16. Ponadto kilkudziesi ciotysi czna grupa Polaków
znajdowa a si w Berlinie i okolicach.
Nale y wspomnie , e istnia problem dotycz cy liczebno ci mniejszo ci
polskiej w Niemczech. Polega on przede wszystkim na tym, e wiele osób polskiego
pochodzenia nie posiada a polskiej wiadomo ci narodowej i/lub nie deklarowa a
narodowo ci polskiej, a stosunek do polsko ci, tradycji i j zyka w ród spo eczno ci
12
13
14
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Ch. Kleßmann, Polnische Bergarbeiter…, s. 150.
W. Wrzesi ski, Pa stwo narodowe i wiadomo narodowa, w: By Polakiem w Niemczech,
(red.) A. Wolff-Pow ska, E. Schulz, Pozna 2000, s. 48.
W ci gu zaledwie 10 lat mo na by o zauwa , i nast pi spadek liczby Niemców w II
Rzeczpospolitej. Zjawisko to wynika o z masowych wyjazdów ludno ci niemieckiej za
ustanowion na konferencji pokojowej w Wersalu w 1918 r. granic . Wyjazdy by y zapewne
spowodowane utracon pozycj narodu panuj cego w dawnym zaborze pruskim oraz w
pewnym stopniu obaw przed zemst ludno ci polskiej za antypolsk polityk Prus.
Por. J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa 1985, s. 50; oraz ten e, Deutsche
in Polen, w: Deutsche und Polen 100 Schlüsselbegriffe, (Hrsg.) E. Kobyli ska, A. Lawaty, R.
Stephan, München 1993, s. 502–503.
Por. T. Radzik, Polska mniejszo narodowa w Niemczech w dwudziestoleciu mi dzywojennym,
w: Polonia w Niemczech. Historia i wspó czesno , Warszawa 1995, s. 7–9.
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polskiej by dosy zró nicowany. W ród wi kszo ci Mazurów, Warmiaków,
zaków czy Kaszubów mieszkaj cych poza granicami pa stwa polskiego
wiadomo narodowa by a podzielona mi dzy polskimi sentymentami a rosn cym
przywi zaniem do niemieckiej ojczyzny, w której si urodzili. Z ojczyzn t wraz z
wchodzeniem w nowoczesno
czy y ich coraz silniejsze wi zy, wykraczaj ce
nieraz poza stosunek prawny i formalnie rozumian norm powinno ci i lojalno ci
wobec pa stwa, w którym yli. Prowadzi o to cz sto do odchodzenia od polsko ci
lub nie przyznawanie si do niej. Z biegiem lat nast pi o dalsze pog bienie
zwi zków Mazurów, Warmiaków,
zaków i Kaszubów z pa stwem i kultur
Niemiec.
Polacy w Republice Weimarskiej, nie tylko na obszarach autochtonicznych, ale
tak e w skupiskach emigracyjnych, otrzymali dzi ki postanowieniom
konstytucyjnym pe ne równouprawnienie w korzystaniu z praw i wolno ci
obywatelskiej, na równi z obywatelami niemieckimi narodowo ci niemieckiej.
Polacy cieszyli si , e w adze niemieckie zerw z wcze niejsz polityk
wynaradawiaj
wobec nich, której skutków doznawali w latach cesarstwa17. W
rzeczywisto ci Polacy nadal niejednokrotnie musieli si zmaga z dyskryminacj ,
trudno ciami i przeszkodami w utrzymywaniu swojej polskiej to samo ci.
Mimo wielu utrudnieniom, to w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego
ród Polaków w Niemczech, dosz o do rozkwitu dzia
na polu kulturalnym,
politycznym, gospodarczym i religijnym. Polacy stanowili najliczniejsz mniejszo
narodow w Niemczech. Mniejszo polska w Niemczech podobnie jak mniejszo
niemiecka w Polsce, cho w znacznie mniejszej skali, posiada a swoje organizacje,
zwi zki, stowarzyszenia 18, niewielk liczb szkó z j zykiem polskim19 oraz
wydawa a kilka gazet20.
Pierwsza powojenna polska organizacja powsta a w maju 1919 r. w Berlinie
pod nazw : Komitet Narodowy Polaków na Obczy nie. W listopadzie 1920 r.
powsta Zwi zek Polaków w Prusach Wschodnich, którego za ycielami byli
dzia acze Rady Ludowej w Olsztynie, aktywni podczas lipcowej kampanii
plebiscytowej. Zacz y powstawa tak e inne polskie, o wiatowe, zawodowe,
ko cielne, gimnastyczne, stowarzyszenia, które znacz
rol w krzewieniu
polsko ci. Postanowiono jednak o ich konsolidacji. W wyniku inicjatywy dzia aczy
narodowych w Niemczech, przy aprobacie i pomocy polskich czynników krajowych
powsta w sierpniu 1922 r. Zwi zek Polaków w Niemczech z siedzib w Berlinie.
Powstanie jego nie likwidowa o istniej cych stowarzysze . Zwi zek sta si
17
18

19
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W. Wrzesi ski, Pa stwo narodowe …, s. 47.
Wi cej na ten temat patrz: W. Wrzesi ski, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922–1939,
Pozna 1970; J. Koz owski, Polacy w Niemczech w XIX i XX w., w: Polonia w Europie, (red.)
B. Szyd owska-Ceglowa, Pozna 1992.
Na ten temat patrz: H. Cha upczak, Kierunki dzia alno ci Zwi zku Polskich Towarzystw
Szkolnych w Niemczech w zakresie szkolnictwa powszechnego, w: Szkolnictwo polonijne po II
wojnie wiatowej. Przeobra enia i potrzeby, (red.) A. Koprukowniak, Lublin 1980.
Szerzej na ten temat: A. Paczkowski, Prasa polonijna w latach 1870–1939. Zarys
problematyki, Warszawa 1977.

341

organizacj naczeln Polaków obywateli niemieckich. Obszar dzia ania zwi zku na
terenie Niemiec podzielono na pi dzielnic. Szczególn rol w zwi zku odgrywa
Jan Baczewski przedstawiciel mniejszo ci polskiej z terenu Prus Wschodnich oraz
Jan Kaczmarek z Westfalii. Organem prasowym zwi zku by miesi cznik „Polak w
Niemczech”. Do najwa niejszych celów organizacji nale o: obrona Polaków przed
germanizacj oraz budzenie i podtrzymywanie w ród ludno ci autochtonicznej
pogranicza polskiej wiadomo ci narodowej21. Najwa niejsz sfer jej dzia alno ci
obok kultury, by a o wiata – polskie szkolnictwo. Na prze omie lat dwudziestych i
trzydziestych XX wieku istnia sprawnie funkcjonuj cy system szkolnictwa
polskiego od przedszkoli do szkó rednich. Uzupe niany by licznymi formami
nauczania j zyka polskiego (kursy) oraz pracy kulturalno-o wiatowej ( wietlice,
chóry, biblioteki, harcerstwo). W tym czasie istnia o ok. 70 placówek szkolnych22, do
których ucz szcza o blisko 2 tys. uczniów. Podstawow form nauczania j zyka
polskiego dla polskich dzieci zw aszcza spoza pogranicza etnicznego zw aszcza na
terenie Westfalii-Nadrenii czy Berlina by y kursy j zyka polskiego, nazywane
potocznie szkó kami.
„Mimo reprezentacji ca ci Polonii w Niemczech ZPwN prze ywa y powa ne
problemy wewn trzne wi za y si one z realizowan przez w adz Zwi zku tzw.
centralizacj , która zderzy a si z ide decentralizacji g oszonej przez cz
aktywu
terenowego. /…/ W rodowisku polskim egzystowa tak e konflikt o pod u
politycznym wi cy si ze stosunkiem do w adz sanacyjnych, których nie popiera a
cz
stowarzysze o programie chrze cija sko-narodowym” 23.
Poza tym po doj ciu Hitlera do w adzy, system pa stwa totalitarnego nie
przewidywa istnienia mniejszo ci narodowych. Cz sto przy pomocy gwa tów i
przemocy ograniczano dzia alno
polskich organizacji, spó dzielni i innych
placówek gospodarczych, kolporta polskich gazet, ksi ek, funkcjonowanie
polskich bibliotek i szkó . W okresie czasów nazistowskich, mimo znacznych
problemów szkolnictwo oraz organizacje polskie nadal istnia y do 1939 r.24. W
okresie dwudziestolecia mi dzywojennego Zwi zek Polaków w Niemczech spod
znaku Rod a liczy w granicach 32-45 tys. cz onków.
Po napa ci III Rzeszy na Polsk w adze nazistowskie zdelegalizowa y
mniejszo polsk . Oficjalnie rozporz dzeniami z 27 lutego 1940 r. zakazano
dzia alno ci mniejszo ci polskiej. Jej maj tek zosta skonfiskowany, a oko o dwóch
tysi cy dzia aczy zes ano do obozów koncentracyjnych. Natomiast zwyk ych
cz onków poddano radykalnej germanizacji, w cznie ze zmian imion i nazwisk.
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J. Koz owski, Polacy w Niemczech….
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opolskiej i na Kaszubach.
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Polacy po drugiej wojnie wiatowej
W chwili zako czenia drugiej wojny wiatowej znalaz o si w Niemczech wielu
Polaków, g ównie ponad milion obywateli polskich – robotników przymusowych,
nazywanych przez aliantów Dipisami (od angielskiego skrótu: DP – Displaced
Persons) i byli polscy je cy wojenni oraz niewielka cz
przedwojennej mniejszo ci
polskiej w tym kraju. Alianci dokonali podzia u terytorium III Rzeszy (w tym jego
stolicy) na cztery strefy okupacyjne. Natomiast niemieckie ziemie na wschód od
Odry i Nysy
yckiej przypad y g ównie Polsce. Wskutek zmian granicznych po
drugiej wojnie wiatowej na terytorium czterech stref okupacyjnych znajdowa a si
niewielka cz
dotychczasowych cz onków mniejszo ci polskiej, z kolei na terenach
niemieckiego wschodu przyznanych Polsce znalaz a si g ówna grupa przedwojennej
mniejszo ci polskiej, tj. ludno rodzima przede wszystkim Górnego
ska, Warmii
i Mazur, Kaszub, szacowana na oko o 1 mln osób.
W pierwszych latach powojennych liczba by ych robotników przymusowych
oraz je ców wojennych zmniejszy a si znacznie w wyniku ich powrotu do Polski
– nie chc c wraca do komunistycznej ojczyzny – emigracji do Francji, Belgii
czy za ocean. W momencie powstania obydwu pa stw niemieckich (RFN i NRD w
1949 r.) stara Polonia na zachodzie Niemiec liczy a oko o 80-82 tys. osób,
najwi ksze skupiska znajdowa y si w Zag biu Ruhry (ok. 70 tys.), oraz po kilka
tysi cy w rejonie Hamburga, Hanoweru, Mannheim i Ludwigshafen. Natomiast na
terenie NRD o oko o 25 tys. osób25.
W RFN przez szereg lat stan Polonii – starej i nowej emigracji – oceniany by
na ok. 132 tys. osób. Byli to obywatele Niemiec wywodz cy si z przedwojennej
Polonii oraz osoby posiadaj ce w tym kraju status cudzoziemców (g ównie osoby z
nowej emigracji)26.
Po zako czeniu dzia
wojennych wytworzy y si dla Polaków w Niemczech
odmienne, w porównaniu z okresem wcze niejszym, warunki dzia alno ci. W
pierwszych latach powojennych wskutek ca kowitego rozbicia struktur
organizacyjnych mniejszo ci polskiej w Niemczech, fizycznego wyniszczenia
znacznej liczby jej cz onków podczas lat wojny oraz podzia Niemiec na cztery strefy
okupacyjne, reaktywacja tej grupy narodowo ciowej nast powa a wolno oraz
napotyka a na wiele problemów.
Niemniej jednak ju w kwietniu 1945 r. przyst piono do odradzania ruchu
polskiego w Zag biu Ruhry, gdzie powo ano Polski Komitet Westfalii i Nadrenii. Z
jego inicjatywy reaktywowano 40 oddzia ów Zwi zku Polaków w Niemczech oraz 9
kó piewaczych. Po otrzymaniu zgody od brytyjskich w adz okupacyjnych
zorganizowano zjazd dzia aczy polonijnych 20 stycznia 1946 r. w Herne.
Reaktywowany zosta Zwi zek Polaków w Niemczech z siedzib w Bochum, który
to przej w zasadzie koordynacj struktur organizacyjnych na zachodzie Niemiec. W
marcu 1948 r. zosta oficjalnie zarejestrowany przez brytyjskie w adze okupacyjne
25
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C. uczak, Polacy w okupowanych Niemczech 1945–1949, Pozna 1993, s. 22.
G. Janusz, Polonia w Niemczech…, s. 28.

343

oraz uzyska akceptacj swej dzia alno ci ze strony ministerstwa spraw
wewn trznych Pó nocnej Nadrenii-Westfalii.
W radzieckiej strefie okupacyjnej wykszta ci y si polonijne struktury
organizacyjne pod nazw Komitet Polski, który to otrzyma zgod na zwo anie w
listopadzie 1947 r. zjazdu Polaków mieszkaj cych w radzieckiej strefie okupacyjnej,
aby ponownie powo
do ycia na tych terenach struktury Zwi zku Polaków w
Niemczech. W rzeczywisto ci reaktywowany zwi zek pod t nazw prowadzi
dzia alno na terenach zaj tych przez ZSRR i posiada swoj central nie w Bochum
lecz w Berlinie. Program dzia ania obu central znacz co ró ni si od siebie.
Berli ska centrala k ad a nacisk na tymczasowy charakter zwi zku, upolitycznienie
jego dzia alno ci – akceptowa a ingerencj przedstawicieli w adz w Warszawie w
wewn trzne sprawy organizacji. Z kolei centrala w Zachodnich Niemczech
nawi zywa a do przedwojennego programu organizacji. Z wielk niech ci
odnoszono si
do prób upolitycznienia dzia alno ci zwi zkowej oraz
podejmowanych ingerencji ze strony polskich w adz komunistycznych w Warszawie.
W RFN w 1950 r. dosz o do wewn trznego roz amu zwi zku. W konflikcie zderzy y
si dwie koncepcje programowe: przedwojenna narodowo-katolicka oraz ówczesna
polityczno-narodowa. Wskutek czego obok Zwi zku Polaków w Niemczech, powsta
jego od am sterowany z Warszawy u ywaj c od 1952 r. nazwy Zwi zek Polaków
„Zgoda”. Warto wspomnie , e w 1950 r. w wyniku porozumie mi dzy w adzami
PRL a NRD rozwi zano we wschodnich Niemczech struktury Zwi zku Polaków w
Niemczech27. Od tej pory Polonia w NRD zosta a pozbawiona struktur
organizacyjnych oraz mo liwo ci zrzeszania si .
Po roz amie obie polskie organizacje w RFN przyst pi y do rozbudowywania
swych struktur, staraj c si przy tym pozyska cz onków oraz rozszerzy swoje
wp ywy. Wi ksz popularno ci w ród Polaków w tym kraju zacz cieszy si
zwi zek „Zgoda”, który przy materialnym i ideowym wsparciu komunistycznych
adzy z Polski, oferowa swoim cz onkom wiele korzy ci, m.in. uiszczanie
mniejszych op at wizowych przy podró y do Polski. W tym okresie czasu powsta o
tak e kilka innych organizacji skupiaj cych Polaków w RFN (m.in. Zjednoczenie
Polskich Uchod ców, Polski Zwi zek Inwalidów Wojennych w Niemczech, Zwi zek
nierzy Kresowych i inne), liczy y one zazwyczaj do kilkuset cz onków. Nale y
podkre li , e adnej z polskich organizacji w RFN nie uda o si rozwin równie
imponuj cej dzia alno ci, jaka by a udzia em Zwi zku Polaków w Niemczech w
okresie dwudziestolecia mi dzywojennego.
Nowe fale emigracyjne
Nowy nap yw ludno ci polskiej do RFN nast pi w nast pnych falach
emigracyjnych. Kolejn grup Polaków stanowi y osoby przyby e do tego kraju jako
uchod cy polityczni lub migranci ekonomiczni. Byli oni pocz tkowo nieliczni.
Wzrost liczebno ci nast pi w drugiej po owie lat siedemdziesi tych, po
27
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wydarzeniach w Polsce w czerwcu 1976 r. Wa , a zarazem liczn grup nowej
emigracji polskiej w RFN stanowi osoby, które znalaz y si tam po wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce 13 XII 1981 r. Grupa ta jest okre lana mianem „emigracji
solidarno ciowej”. W ród niej znalaz o si wielu intelektualistów i artystów, którzy
to szukali nie tylko schronienia, ale te mo liwo ci dzia ania. Wielko tej emigracji
mo na okre li na 20-30 tys. osób. Uciekinierzy polityczni uzyskali w RFN prawo
azylu politycznego lub pobytu tolerowanego28. Cz
uchod ców wyemigrowa a
dalej do Francji, USA, Kanady czy Australii.
Nale y tak e pami ta , e podczas akcji czenia rodzin (Aktion Link) w drugiej
po owie lat pi dziesi tych XX wieku, obok osób narodowo ci niemieckiej
emigrowa a z komunistycznej Polski trudna do jednoznacznego okre lenia liczba
osób narodowo ci polskiej. W latach sze dziesi tych XX wieku w ramach tzw.
„cichej emigracji” oraz w nast pnych kilku dekadach wielu rodzimych mieszka ców
Górnego
ska, Warmii i Mazur oraz Kaszub powo uj c si na swoje niemieckie
pochodzenie przyby o do Republiki Federalnej Niemiec. Okre lani mianem
przesiedle ców lub pó nych przesiedle ców (Aussiedler lub Spätaussiedler),
otrzymali, w my l ustawy zasadniczej RFN29, obywatelstwo tego pa stwa. Nale y w
tym miejscu zaznaczy , e w zasadzie od lat sze dziesi tych coraz bardziej nie
poczucie narodowo ci niemieckiej by o g ównym motywem wyjazdu, lecz brak
perspektyw w Polsce. Istotn rol odgrywa czynnik ekonomiczny30. W zasadzie
jedynym sposobem wydostania si na Zachód by o powo ywanie si na niemieckie
pochodzenie.
Wielu spo ród przesiedle ców sprowadza o z Polski swoje rodziny, g ównie
wspó ma onków, którzy cz sto byli Polakami (Polkami). Nale y wspomnie , e
wi kszo zw aszcza „pó nych przesiedle ców” zachowa o polskie obywatelstwo.
Ponadto cz
przesiedle ców po przybyciu do RFN podejmowa a wi zi ze
rodowiskiem polskim, a nawet aktywnie w cza a si do dzia alno ci polskich
organizacji. Poza tym wielu przesiedle ców odczuwa w wi kszym lub mniejszym
stopniu zwi zek z pa stwem polskim czy z polsk tradycj i kultur . Mimo tego
wi kszo z nich nie identyfikuje si z polsko ci . Badacze problematyki polonijnej
oraz przywódcy polonijni zaliczaj cz
tej zbiorowo ci do polskiej grupy
narodowo ciowej. Nale y jednak zaznaczy , e w adze niemieckie uwa aj
przesiedle ców za Niemców i w adnym wypadku nie zaliczaj ich do Polonii.
Nowe fale emigracyjne przynios y wzrost aktywno ci polskich organizacji w
RFN. Na terenie tego pa stwa oraz Berlina Zachodniego w latach 70-tych ubieg ego
28
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cznie z wpisanymi na „Volkslist ”, lub ich potomkowie, otrzymywali obywatelstwo RFN.
Szerzej na ten temat patrz m.in.: S. Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludno ci niemieckiej w
polityce w adz polskich w latach 1945–1970, Warszawa 2005.
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wieku dzia o ich 40. Najwi ksz liczb cz onków oraz najaktywniejsze by y:
Zwi zek Polaków „Zgoda” (oko o 9,5 tys. cz onków), Zwi zek Polaków w
Niemczech (3,5 tys.), Polski Zwi zek Inwalidów Wojennych w Niemczech (1 tys.).
Pozosta e organizacje liczy y od kilkunastu do kilkuset cz onków. Wielu polskich
uchod ców politycznych, zw aszcza z fali „emigracji solidarno ciowej”, zasili o
istniej ce stowarzyszenia polonijne. Dzi ki tej grupie powstawa o tak e kilka
organizacji nawi zuj cych w swej dzia alno ci do programu „NSZZ Solidarno ci” 31.
Od 1950 r. Polonia w Niemieckiej Republice Demokratycznej nie prowadzi a
zorganizowanej dzia alno ci ze wzgl du na zlikwidowanie jej organizacji. Znaczna
cz
Polonii w tym kraju zamieszkiwa a Berlin Wschodni oraz jego okolice. Polacy
w NRD nie byli wyodr bnion grup narodow i nie posiadali adnych dodatkowych
praw w odró nieniu do rodaków w RFN. Istotnie ró nicowa o to mo liwo ci ich
dzia ania w obu krajach niemieckich. Fakt ten w dalszym ci gu ma wp yw na
dzia alno
i ycie Polaków w nowych landach zjednoczonego pa stwa
niemieckiego. Brakuje im do wiadczenia zwi zanego z funkcjonowaniem
organizacji. yj w rozproszeniu, cz sto nie wykazuj ch ci stowarzyszania si .
Znaczne zmiany liczebno ci ludno ci polskiej w NRD nast pi y zw aszcza w
latach 1972-1980, kiedy to otwarto granic na Odrze i Nysie
yckiej dla obywateli
obu krajów. Mogli oni bez posiadania wizy podró owa po kraju swojego s siada.
Natomiast z powodu znacznego niedoboru si y roboczej w NRD wielu Polaków
znalaz o zatrudnienie w enerdowskich przedsi biorstwach. Cz
z tych robotników
pozosta a na sta e we wschodnich Niemczech. Do zjednoczenia Niemiec szacowano
polsk grup w NRD na 50 tys. osób32. Najwi cej Polaków mieszka o (jak i nadal
mieszka) w Berlinie (i okolicach), Dre nie i Lipsku.
Najnowsza fala emigrantów
Rozpad systemu „realnego socjalizmu” w Polsce, zjednoczenie Niemiec
zw aszcza pierwsza po owa lat 90-tych XX wieku, nast pnie przed i po wej ciu
naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz po otwarciu niemieckiego rynku
pracy w 2011 r. przyniós wspó czesne, nowe, czy te najnowsze liczne grupy
emigrantów polskich w RFN, w których istnieje znaczny odsetek osób o wy szym
statusie spo ecznym, lepiej przystosowanych do ycia w warunkach tego pa stwa.
Zw aszcza od kilku lat mo na zauwa
spory nap yw Polaków na opuszczone przez
Niemców niemieckie tereny przygraniczne. Najwi cej obywateli polskich osiedli o
si i osiedla w przygranicznym by ym niemieckim powiecie Uecker-Randow.
Wi kszo z nich na co dzie pracuje po polskiej stronie przede wszystkim w
Szczecinie, najwi kszym mie cie tej cz ci pogranicza polsko-niemieckiego.
Atrakcyjno tego regionu dla Polaków wynika przede wszystkim ze wzgl dów
pragmatycznych. Zw aszcza z szerszej i ta szej oferty mieszkaniowej – z mo liwo ci
nabycia lepszej jako ci, wi kszego i ta szego mieszkania po niemieckiej stronie
31
32

Por. G. Janusz, Polonia w Niemczech…, s. 38.
M. Nowosielski, Polacy w Niemczech …, s. 9.
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granicy, a tym samym w niedalekiej odleg ci od rodzinnego kraju33. Szacuje si , e
w tym rejonie mieszka ok. 4,5 tys. polskich obywateli34. Warto wspomnie , e w
wyborach samorz dowych we wspomnianym niemieckim powiecie w 2009 r.
kandydowa o 3 polskich obywateli35.
Mimo ogranicze Polacy od lat korzystali z mo liwo ci pracy w RFN g ównie
sezonowej, gdzie najwi ksze zapotrzebowanie by o jak i jest w dalszym ci gu na
pracowników w rolnictwie. Po otwarciu niemieckiego rynku pracy w 2011 r. istnieje
zapotrzebowanie na niemieckim rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych
specjalistów z dobr znajomo ci j zyka niemieckiego. W ród najbardziej
poszukiwanych zawodów w RFN s specjali ci sprzeda y, wszelkiej ma ci fachowcy
zw aszcza elektrycy, magazynierzy, pracownicy transportu oraz recepcjoni ci,
asystenci biurowi, opiekunowie osób starszych i inni pracownicy socjalni,
piel gniarki i masa ci. Niemniej jednak w dalszym ci gu znaczn cz
migrantów
stanowi osoby niewykwalifikowane, na których nie ma wielkiego zapotrzebowania
na niemieckim rynku pracy. Zwykle przeszkod w znalezieniu satysfakcjonuj cej
pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji oraz bariera j zykowa – s aba znajomo
zyka niemieckiego.
Liczebno

oraz rozmieszczenie Polaków w Niemczech

Z powodu niejednoznacznego okre lenia Polaków w Niemczech ze strony
polskiej i niemieckiej nie ma precyzyjnych danych dotycz cych ich liczebno ci. W
tej kwestii istniej ogromne rozbie no ci ró nych szacunków polskich i niemieckich.
Zgodnie z definicj Mi dzyresortowej Komisji do Spraw Polonii i Emigracji przy
Prezesie Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z 1990 r., do polskiej grupy
etnicznej w Niemczech nale y zaliczy „wszystkich, którzy bez wzgl du na kraj
urodzenia i znajomo
j zyka, zachowali tradycje polskiego pochodzenia,
przejawiaj zainteresowanie dla polskiej kultury i zrozumienie dla polskich
interesów narodowych”36. Wed ug wielu polskich szacunków niemiecka Polonia
okre lana jest na 1,6 – 2 mln osób, s to osoby z ró nym statusem prawnym w RFN.
We wspó czesnych Niemczech liczebno „starej” Polonii pochodz cej sprzed
drugiej wojny wiatowej (wraz z nast pnymi pokoleniami) okre la si ok. 85 tys.
osób. „Now ” Poloni , ludzi z okresu wojennego i powojennego ocenia si na ok. 45
tys. osób. Emigrantów przyby ych w wyniku fal emigracyjnych lat 70., 80., 90.
33
34
35

36

A. ada, J. Segeš Frelak (red.), Znikaj ca granica. Nowa polska migracja do Niemiec –
perspektywa lokalna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, 55–56.
Tam e, 38.
Wi cej na ten temat patrz: A. Jarosz, Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim
powiecie Uecker-Randow w 2009 roku / Polnische Kandidaten zur Kommunalwahl 2009 im
Landkreis Uecker-Randow, Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru 2010, s. 142.
Informacja o Polonii i emigracji w Niemczech. Materia na IV plenarne posiedzenie
Mi dzyresortowej Komisji do Spraw Polonii i Emigracji przy Prezesie Rady Ministrów RP w
dniu 26 wrze nia 1990 r., Warszawa 1990, s. 1–2, cyt. za L. Dyczewski, Polacy w Bawarii.
To samo etniczno-kulturowa. Wchodzenie w spo ecze stwo niemieckie, Lublin 1993, s. 5.
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ubieg ego wieku szacuje si na 1-1,5 mln osób37. Z kolei grupa najnowszych
polskich emigrantów liczy ok. 120 tys.38.
Natomiast zgodnie z oficjalnymi danymi Federalnego Urz du Statystycznego, w
2011 r. w RFN liczba Polaków yj cych w RFN wynosi a ponad 468 tys. osób.
Liczba ta obejmuje osoby posiadaj ce jedynie polskie obywatelstwo. Stanowi oni
prawie 7% wszystkich cudzoziemców. Tym samym byli oni trzeci co do wielko ci
grup obcokrajowców w tym kraju – po Turkach (23%) i W ochach (8%)39. W
oparciu o dane niemieckiego Centralnego Rejestru Cudzoziemców, Federalny Urz d
Statystyczny podaje, e obecnie liczba Polaków wzros a do 532 tys. Teraz stanowi
oni drug co do wielko ci grup obcokrajowców40.
Do najwi kszych skupisk polonijnych nale y teren Zag bia Ruhry, oraz takie
miasta jak: Berlin, Brema, Hamburg, Drezno, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Lipsk,
Mannheim, Moguncja, Monachium, Stuttgart. Wi kszo Polaków osiedli a si na
terenie zachodnich Niemiec, szczególnie w Nadrenii Pó nocnej-Westfalii, Bawarii,
Saksonii Dolnej i Badenii-Wirtembergii oraz Hesji. S to w zasadzie historyczne
tereny fal migracyjnych ludno ci polskiej. Tylko cz
Polaków zamieszkuje „nowe”
landy zwi zkowe RFN. Istniej ca dysproporcja mi dzy starymi a nowymi krajami
federacji, je eli chodzi o liczb zamieszkuj cych ich migrantów z Polski, wynika nie
tylko z historycznych polskich fal migracji, ale tak e kierunku powojennej migracji
wi kszo ci migrantów nie tylko z Polski – równie z innych krajów.
Grupy tworz ce „now ” i „najnowsz ” Poloni s o wiele bardziej z one i
wewn trznie zró nicowane ni dawna zdecydowanie bardziej jednolita grupa
emigrantów z ko ca XIX i pocz tku XX wieku. Znacz co ró ni si one od siebie
pod wieloma wzgl dami41. Ró ni si przede wszystkim d ugo ci pobytu w
Niemczech, wzorcami cywilizacyjnymi, poczuciem odr bno ci narodowej, statusem
pa stwowym, pogl dami i demonstrowanym zachowaniem. Przed wieloma latami
polska grupa narodowo ciowa w omawianym kraju próbowa a wprawdzie nawi za
do dawnych tradycji i zawi za wzorowane na nich struktury organizacyjne, wkrótce
jednak okaza o si , e cele „starej” Polonii nie dadz si pogodzi z celami „nowej”.
Przyczyna tego tkwi a zarówno w uwarunkowaniach zewn trznych, jak i
wewn trznych, które wynika y z ostrych podzia ów w ród samej Polonii, cz sto
podzia ów przenoszonych z kraju macierzystego. Z tego te powodu polskie
organizacje s zró nicowane oraz le zorganizowane.

37
38
39
40
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Por. A. Zaj c, Sytuacja Polaków w Niemczech, ród o: http://www.polonia.org/
Polacywniemczech.htm (Data dost pu: 22.01.2014).
Por. A. ada, J. Segeš Frelak (red.), Znikaj ca granica…, 22–24.
Ausländische Bevölkerung. Ergebnisse des Ausländerzentralregisters, Statistisches Bundesamt,
Wiesbaden 2012.
Liczba Polaków w Niemczech ro nie. S statystyki, ród o: http://www.dw.de/liczbapolak%C3%B3w-w-niemczech-ro%C5%9Bnie-s%C4%85-statystyki/a-17175564
(Data
dost pu: 22.01.2014).
Por. K. Wóycicki, Poczucie to samo ci i wi grupowa osób polskoj zycznych, w: By
Polakiem w Niemczech, (red.) A. Wolff-Pow ska, E. Schulz, Pozna 2000, s. 320.
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Organizacje polonijne oraz polska spo eczno

po zjednoczeniu Niemiec

Nowy powiew zmian w dzia alno ci organizacji Polonii w Niemczech
przynios y wydarzenia polityczne na prze omie lat 80. i 90. ubieg ego r. – wolne
wybory w Polsce 4 czerwca 1989 r., zjednoczenie Niemiec 3 pa dziernika 1990 r.
oraz Traktat o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy z 17 czerwca 1991 r. Po
zjednoczeniu obydwu pa stw niemieckich zacz to tworzy struktur organizacyjne
Polonii na terenie by ej NRD42. Poza wcze niej powsta ymi organizacjami powsta y
tak e inne. W sumie obecnie na terenie w Niemczech istnieje ponad 180 organizacji
polonijnych dzia aj cych zgodnie z niemieckim prawem oraz z traktatem polskoniemieckim o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy. S to przede wszystkim
polonijne organizacje spo eczne, kulturalne, o wiatowe, zawodowe, religijne. Cz
z nich ma charakter ogólnopa stwowy (federalny), inne za ograniczaj si do
krajów zwi zkowych. Tradycyjna dzia alno kulturalna stowarzysze polonijnych
koncentruje si przede wszystkim na prowadzeniu chórów, folklorystycznych
zespo ów pie ni i ta ca oraz organizowaniu okoliczno ciowych koncertów i imprez
zwi zanych z obchodami polskich wi t religijnych i rocznic narodowych. Poza tym
organizacje organizuj wystawy, przygotowuj nieliczne audycje telewizyjne i
radiowe, wydaj kilka swoich czasopism oraz posiadaj swoje strony internetowe.
W tym miejscu warto wspomnie o pi ciu najbardziej licz cych si od lat
organizacjach, skupiaj cych niemieck Poloni .
Do nich nale y zaliczy Zwi zek Polaków w Niemczech spod znaku Rod a. Jest
to najstarsza organizacja w Niemczech skupiaj ca Polaków od 1922 r., o znacznych
zas ugach dla tej grupy i wielkich tradycjach, jednak ju od d szego czasu
prze ywaj cy kryzys kadrowo-organizacyjny, który obecnie liczy ok. 200 cz onków
ac cych sk adki, g ównie s to osoby w starszym wieku. Zwi zek posiada „Dom
Polski” w Bochum i wydaje periodyk pod nazw „Ogniwo”. W Bochum w czerwcu
2013 r. utworzono Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech
„Porta Polonica”, które ma za zadanie dokumentowania polskiej obecno ci w
Niemczech. Docelowo jego siedzib b dzie, po renowacji budynku, historyczna
siedziba „Rod a”. Decyzj o powo aniu placówki podj to z okazji dwudziestej
rocznicy podpisania Traktatu mi dzy Rzeczpospolit Polsk i Republik Federaln
Niemiec o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy. Centrum finansuje rz d
RFN43.
Zwi zek Polaków „Zgoda” powsta y w latach pi dziesi tych by do roku 1989
najliczniejsz i najsilniejsz polsk organizacj w RFN. Podobnie jak organizacja
spod znaku Rod a jeszcze do niedawna prze ywa kryzys organizacyjny. Jeszcze
kilka lat temu posiada on ponad 300 cz onków skupionych w 26 gromadach i
42
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W 1990 r. powsta m.in. Zwi zek Polaków „Polonus” w Berlinie Wschodnim oraz
Stowarzyszenie „Nadodrze” we Frankfurcie nad Odr oraz Guben. Dwa lata pó niej w Lipsku
powo ano Stowarzyszenie Polaków w Saksonii i Turyngii.

B. Cöllen, „Porta Polonica”. Jest centrum dokumentacji historii niemieckiej Polonii,
ród o: http://www.dw.de/porta-polonica-jest-centrum-dokumentacji-historiiniemieckiej-polonii/a-16916066 [Data dost pu: 24.01.2014].
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zrzesza ponad 10 chórów polonijnych. Zwi zek by w cicielem „Domu Polskiego”
w Recklinghausen oraz wydawa pismo „G os Polski”. Ponad rok temu zwi zek ten
zaprzesta prowadzenia dzia alno ci, przesta istnie .
Stowarzyszenie „Chrze cija skie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i
zyka Polskiego” w Niemczech zosta o za one w pa dzierniku 1994 r. Jego celem
jest popieranie nauki j zyka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech;
wychowanie m odego pokolenia w duchu i zgodzie z nauk ko cio a
rzymskokatolickiego; popieranie przyja ni i wymiany kulturalnej mi dzy narodem
polskim i niemieckim. Zrzesza on katolick Poloni i polskich katolików skupionych
i dzia aj cych spo ecznie w polskich o rodkach duszpasterskich w RFN. W jego
sk ad wchodzi ponad 20 zarejestrowanych stowarzysze parafialnych dzia aj cych
przy Polskiej Misji Katolickiej. W ramach parafialnego szkolnictwa, prowadz one
przede wszystkim nauk j zyka polskiego i przedmiotów ojczystych w „szkó kach
niedzielnych” dla oko o 3500 dzieci i m odzie y. Centrum posiada o rodek
wypoczynkowo-seminaryjny „Concordia”. Jego organem prasowym jest „Nasze
owo” dwutygodnik wydawany przez Polsk Misj Katolick 44.
W tym miejscu nale y napisa o Polskiej Misji Katolickiej. W miejsce
utworzonej w 1945 r. Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech powo ano w 1976 r.
Polsk Misj Katolick . Odgrywa ona szczególn rol w rodowisku niemieckiej
Polonii. O rodki duszpasterstwa polonijnego integruj miejscow „Poloni ”.
Stanowi one nie tylko centra ycia religijnego, lecz tak e kulturalnego oraz nauki
zyka polskiego. Stanowi miejsca spotka Polaków i o rodki ycia spo ecznokulturalnego Polonii. Polscy ksi a s cz sto animatorami polskiego ycia
kulturalnego i o wiatowego. Wielu z nich opiekuje si amatorskimi grupami
artystycznymi lub uczy na kursach j zyka polskiego45. Polska Misja Katolicka by a i
jest ostoj polsko ci oraz baz najszerzej integruj
Polaków w tym kraju. W
zasadzie jest jedyn struktur organizacyjn obejmuj
swym wp ywem szersz
grup osób polskiego pochodzenia. Misja dociera do kilkuset tysi cy osób. W ponad
200 miejscowo ciach ok. 80-100 tys. osób regularnie uczestniczy w niedzielnych
mszach wi tych odprawianych w j zyku polskim46.
Polska Rada w Niemczech – Zrzeszenie Federalne skupia w swoich szeregach
polskie organizacje bran owe i zrzeszenia federalne o zasi gu ogólnoniemieckim,
np. Zrzeszenie Federalne Polskich In ynierów i Techników, Zwi zek Dziennikarzy
Polskich, Zrzeszenie Federalne – Polskie Forum w Niemczech, Stowarzyszenie
Polskich Handlowców i Przemys owców „BERPOL”. Ogó em Polska Rada w
Niemczech zrzesza ponad 100 organizacji ró nej wielko ci. Posiada swoje
przedstawicielstwa we wszystkich krajach zwi zkowych RFN, gdzie wyst puj
skupiska Polonii i Polaków47.
44
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Strona internetowa Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech: Chrze cija skie Centrum, ród o:
http://www.pmk-niemcy.eu/centrum.html [Data dost pu: 24.01.2014].
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Po zjednoczeniu Niemiec i wej ciu w ycie Traktatu o dobrym s siedztwie i
przyjaznej wspó pracy, aby zapobiec istniej cemu rozbiciu organizacyjnym Polonii
w Niemczech, pojawi y si dzia ania konsoliduj ce 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 w adz samorz dowych i federalnych RFN oraz Polski. Ze wzgl du na
udzia w pracach Kongresu Zwi zku Polaków „Zgoda”, która do niedawna
utrzymywa a intensywne stosunki z w adzami PRL, cz
stowarzysze
wywodz cych si ze rodowisk emigracji politycznej nie zaakceptowa a formu y
Kongresu.
Pomimo tego Kongres Polonii Niemieckiej sta si reprezentantem wielu
organizacji polonijnych w Niemczech, zrzeszaj cym Polaków obywateli
niemieckich. Obecnie skupia on w swoich szeregach 32 niemieckie organizacje
polonijne, gdzie jedn z najaktywniejszych jest Polskie Towarzystwo Medyczne
zrzeszaj ce ok. 500 lekarzy z terenu ca ych Niemiec. Kongres wspiera dzia alno
kulturaln , piel gnowanie polskich zwyczajów i tradycji, kultury oraz j zyka
polskiego. Przyczynia si do zbli enia pomi dzy naszymi narodami – polskim i
niemieckim poprzez upowszechnianie w RFN wiedzy o Polsce, o jej historii,
kulturze oraz aktualnej sytuacji politycznej i spo ecznej. Ponadto inspiruje i
koordynuje wspó prac mi dzy organizacjami polonijnymi w Niemczech, a macierz
oraz innymi organizacjami polonijnymi na wiecie.
4 kwietnia 1998 r. przedstawiciele Zwi zku Polaków w Niemczech, Zwi zku
Polaków „Zgoda”, Chrze cija skiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i
zyka Polskiego w Niemczech, Polskiej Rady w Niemczech – Zrzeszenia
Federalnego oraz Kongresu Polonii Niemieckiej, postanowili powo
do ycia
„Konwent Organizacji Polskich w Niemczech”, jako wspóln reprezentacj
interesów Polonii niemieckiej wobec w adz i instytucji wszystkich instancji
Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednak na pocz tku w sk ad Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech
wesz y trzy organizacje. Mimo wielu stara w adz Konwentu nie wst pi do tej
organizacji Zwi zek Polaków w Niemczech, a Zwi zek Polaków „Zgoda” w RFN
zgodzi si jedynie na zostanie cz onkiem obserwatorem – w rzeczywisto ci pe ni
funkcj obserwatora, a dopiero w 2003 r. zgodzi si na pe ne cz onkostwo.
Konwent, jako nowo powsta a reprezentacja Polonii, sta si rzecznikiem interesów
polskiej grupy narodowej w Niemczech. Rz d Rzeczypospolitej Polskiej uzna
Konwent za przedstawiciela Polonii i Polaków yj cych w Niemczech. Na
marginesie warto doda , e w maju 2013 r. Kongres Polonii Niemieckiej wyst pi ze
struktur Konwentu.
20 sierpnia 2010 r. przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w
Niemczech (Chrze cija skiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i J zyka
Polskiego w Niemczech, Kongresu Polonii Niemieckiej, Polskiej Rady w Niemczech
– Zrzeszenie Federalne i Zwi zku Polaków „Zgoda” w RFN) oraz Zwi zku Polaków
w Niemczech utworzyli now organizacj patronack o nazwie: Sta a Konferencja
Organizacji Dachowych Polonii i Polaków w Niemczech. Jej celem jest przede
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wszystkim wypracowywanie wspólnego stanowiska Polonii Niemieckiej i Polaków
w Niemczech oraz reprezentowania ich wobec w adz RFN, Polski i Unii
Europejskiej.
ównym reprezentantem Polonii, a zarazem partnerem polonijnym do
negocjacji z w adzami niemieckimi, polskimi i unijnymi sta a si Sta a Konferencja
Organizacji Dachowych Polonii i Polaków w Niemczech, chocia tak rol chce
odgrywa tak e Kongres Polonii Niemieckiej. A wi c jak mo na zauwa
w
zasadzie nie istnieje jeden podmiot polonijny – w rodowisku polonijnym nie ma
jednomy lno ci w jej reprezentowaniu. Powoduje to pewne zamieszanie w ród w adz
zwi zkowych i federalnych RFN. Poza tym w ich oczach jednomy lno w
reprezentowaniu Polonii by aby bardziej wiarygodna.
Do istniej cych organizacji centralnych przynale cz sto podwójnie te same
stowarzyszenia. Do tego istniej ce spory mi dzy samymi organizacjami dachowymi
oraz same wewn trzne k ótnie znacznie zmniejszaj efektywno pracy polonijnych
organizacji. W wyniku zaistnia ej sytuacji konfliktowej w rodowisku polonijnym
nie tylko jest utrudniony przep yw informacji, ale tak e powoduje powstawanie
trudno ci w porozumiewaniu si z niemieckimi partnerami i w adzami. Cz sto
konsekwencj tego s problemy z przyznawaniem dotacji finansowych przez
niemieck administracj pa stwow .
W zasadzie do tej pory adnemu wspólnemu przedstawicielstwu interesów
Polaków w Niemczech nie uda o si zaistnie w opinii publicznej oraz w
wiadomo ci spo ecze stwa RFN. „Niektórzy przywódcy istniej cych organizacji
polonijnych ze swymi ambicjami reprezentowania interesów Polaków na terytorium
ca ej RFN, zu ywaj – jak si zdaje – wi cej czasu i energii na wewn trzne spory ni
na skuteczn reprezentacj potrzeb i ycze swych rodaków. Tak wi c nie istnieje
adne godne uwagi lobby Polaków w polityce niemieckiej ani na p aszczy nie
federacji, ani na p aszczy nie krajów czy te gminy. Tam za , gdzie dochodzi do
pertraktacji z niemieckimi w adzami, brakuje cz sto wzajemnego zrozumienia. Bark
jest te , jak si wydaje, stabilnych i niezawodnych kontaktów z mediami
niemieckimi”48.
abo organizacji polonijnych w Niemczech wynika z ci gn cych si od lat
wewn trznych k ótni. Przez co wiele osób nie chce wst powa do stowarzysze lub
te odsuwa si od dzia alno ci polonijnej. „Do pracy w organizacjach polonijnych
zniech caj
wiele osób konflikty i rywalizacja wyst puj ca pomi dzy
poszczególnymi organizacjami. Sytuacja ta wp ywa dezintegruj co na ogó
rodowiska polskiego, które i tak nie stanowi w Niemczech zwartej spo eczno ci
oraz wzbudza nieufno
do wszelkich formalnych i zinstytucjonalizowanych
inicjatyw. Organizacje polonijne w stosunkowo niewielkim stopniu u atwiaj
emigrantom integracj ze spo ecze stwem niemieckim i osi gni cie awansu
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spo ecznego. Aktywno spo eczna Polaków w znacznej mierze koncentruje si na
aszczy nie prywatnej, w kr gu ma ych i nieformalnych grup kole skich49.
Na co dzie polskie ycie kulturalne w RFN wspó tworzy nieliczna grupa
Polaków mieszkaj ca w tym kraju. Chocia kilkaset tysi cy osób regularnie
manifestuje swój zwi zek z polsko ci , uczestnicz c w polskim yciu kulturalnym,
wiatowym i religijnym, to w rzeczywisto ci niewielu Polaków w Niemczech
nale y do stowarzysze polonijnych. Nie ma nic trudniejszego ni dobrze
zorganizowa niemieck Poloni . Wiele osób nie rozumie, po co mieliby si
zrzesza . Polsko to dla nich rodzina i przyjaciele, wiadomo ci na polskoj zycznych
portalach internetowych i bia o-czerwona koszulka, któr demonstracyjnie zak adaj
w dniu meczu Polska-Niemcy. Mimo e mówi po polsku, to nie ma w tej grupie
poczucia wspólnoty. Na co dzie spotykaj si co najwy ej na polskoj zycznej mszy
wi tej50.
W przeciwie stwie od spo eczno ci tureckiej Polacy nie rzucaj si
w Niemczech w oczy. Wielu tych, który przyby o do tego kraju przed
1989 rokiem, wstydzi o si polskiej to samo ci, chc c si jak najszybciej
dostosowa do otoczenia. Publicznie starali si nie dra ni sw polsko ci .
Zdecydowana wi kszo Polaków emigruj cych do RFN stosunkowo szybko
przystosowuje si do nowej rzeczywisto ci, staraj c si w mo liwie krótkim
czasie do otaczaj cego rodowiska. Szybko asymiluj si i szybko staj si
cz ci niemieckiego spo ecze stwa. Zw aszcza najnowsza emigracja, która d y
do stabilizacji zawodowej i dorobienia si , nie s
zainteresowani
manifestowaniem swoich zwi zków z Polsk i jej kultur . Nie anga uje si w
dzia alno adnych organizacji i instytucji ycia publicznego51.
W tym miejscu warto doda , e niewielu Polaków jest cz onkami
niemieckich partii politycznych. Bardziej ch tniej wol nale
do niemieckich
zwi zków zawodowych, jednak aden Polak nie pe ni tam znacz cych funkcji.
Polacy w Niemczech nie maj jednej silnej organizacji ogólnopa stwowej, nie
tworz zwartego lobby, które odpowiednio reprezentowa oby interesy polskiej
spo eczno ci i skutecznie przypomina o o jej istnieniu. Nie maj
adnego
swojego przedstawiciela w Bundestagu czy Bundesracie. W zasadzie nie s oni
postrzegani w Niemczech jako grupa spo eczna.

Traktat o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy oraz istniej ca
asymetria
Traktat mi dzy Rzeczypospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o
dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy z 17 czerwca 1991 r. przyniós
49
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zmian sytuacji Polonii w RFN oraz mniejszo ci niemieckiej w Polsce.
Uregulowano w nim prawa i obowi zki Polaków yj cych w RFN oraz
mniejszo ci niemieckiej w Polsce (art. 20-22) wed ug standardów
mi dzynarodowych. Traktat sta si modelowym przy tworzeniu traktatów Polski
z innymi s siaduj cymi pa stwami.
W uk adzie polsko-niemieckim najwa niejszy by punkt 20 – tzw.
„klauzula mniejszo ciowa”, gdzie stwierdzono: „Cz onkowie mniejszo ci
niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadaj ce polskie
obywatelstwo, które s niemieckiego pochodzenia, albo przyznaj si do j zyka,
kultury lub tradycji niemieckiej, a tak e osoby w Republice Federalnej Niemiec,
posiadaj ce niemieckie obywatelstwo, które s polskiego pochodzenia, albo
przyznaj si do j zyka, kultury lub tradycji polskiej, maj prawo, indywidualnie
lub wespó z innymi cz onkami swej grupy, do swobodnego wyra ania,
zachowania i rozwijania swej to samo ci etnicznej, kulturalnej, j zykowej i
religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Maj one prawo do
pe nego i skutecznego korzystania z praw cz owieka i podstawowych wolno ci
bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pe nej lojalno ci wobec
prawa”52.
Ogólnie rzecz bior c, Polacy w Niemczech oraz cz onkowie mniejszo ci
niemieckiej w Polsce maj takie same prawa do swobodnego wyra ania,
zachowania i rozwijania swej to samo ci etnicznej, kulturalnej, j zykowej i
religijnej, bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Maj tak e prawo
do zak adania i utrzymywania w asnych instytucji, organizacji o wiatowych,
kulturalnych i religijnych, utrzymywania niezak óconych kontaktów mi dzy sob
w kraju, jak równie kontaktów zagranicznych. Przynale no do danej grupy
narodowej nie mo e poci ga za sob adnych ujemnych konsekwencji.
Nale y zwróci uwag , e w traktacie preferowane jest kryterium
obywatelstwa. Grzegorz Janusz analizuj c zapisy traktatu, odno nie tej kwestii
napisa : „St d te formalnie zawartym uk adem nie s obj ci Polacy
przebywaj cy w RFN na statusie cudzoziemców. Jednak w przypadku Traktatu z
Niemcami, w wymienionych w dniu jego zawarcia listach ministrów spraw
zagranicznych zawarto sformu owanie, e rz d RFN podejmie starania celem
skorzystania z praw i mo liwo ci wymienionych w art. 20 i 21 Traktatu przez te
osoby polskiego pochodzenia, j zyka, kultury lub tradycji, które nie s obj te
jego postanowieniami. W praktyce odnosi si to sformu owanie do osób
przebywaj cych w RFN na statusie cudzoziemców53.
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W zasadzie zgodnie z traktatem, Polacy w RFN oraz cz onkowie
mniejszo ci niemieckiej w Polsce, w obu krajach maj te same prawa, przy czym
Polacy w Niemczech nie s okre lani jednak jako mniejszo narodowa. By
mo e istnia aby szansa na wynegocjowanie w uk adzie formalnej równo ci
terminologicznej, jednak niewielka aktywno niemieckiej Polonii przed oraz w
czasie rokowa zaprzepa ci a szans 54. Nale y w tym miejscu podkre li , e
ka da ze stron zawartego uk adu stosownie do ró nych w obu krajach
uwarunkowa i potrzeb stara si wype nia swe zobowi zania.
W
wietle wspó czesnego prawa mi dzynarodowego mniejszo ciami
narodowymi czy etnicznymi s wy cznie grupy autochtoniczne, a nie nap ywowe55.
Kluczowym kryterium kwalifikuj cym okre lon grup do uznania za mniejszo
narodow w RFN jest okres zasiedzia ci na jego terytorium. Wed ug prawa
niemieckiego mniejszo ci narodowe musz spe nia nast puj ce kryteria: posiada
obywatelstwo niemieckie; odró nia si poprzez j zyk, kultur i histori , a wi c
poprzez w asn to samo ; wyra
ch
zachowania tej to samo ci; by
historycznie i kulturowo od dawna zwi zanymi z danym obszarem. W zwi zku z
wy ej wymienionymi kryteriami w Niemczech s uznane cztery mniejszo ci
narodowe: Du czycy, Serbo yczanie, Fryzowie oraz Sinti i Romowie. Wszyscy
cz onkowie tych mniejszo ci s niemieckimi obywatelami i yj od pokole w
Niemczech.
Natomiast Polacy w Niemczech nie s uznani za mniejszo narodow . W
zwi zku ze zmianami granicznymi po drugiej wojnie wiatowej, autochtoniczna
ludno polska nie zamieszkuje terytorium Niemiec. Polacy s albo emigrantami,
albo ich potomkami i nie s w zasadzie historycznie i kulturowo od wielu pokole
zwi zani z miejscem zamieszkania. Jedynie potomkowie najstarszych emigrantów
wywodz cych si jeszcze z XIX-wiecznej emigracji z Wielkopolski i Pomorza
mogliby spe nia kryteria mniejszo ci narodowej w RFN. Dotyczy oby to jedynie te
osoby, które zamieszka e s na terenie Nadrenii Pó nocnej-Westfalii w Zag biu
Ruhry. Jednak tylko niewielka grupa tych potomków tworzy dzisiejsz niemieck
Poloni . Zdecydowana wi kszo
potomków emigrantów jest ca kowicie
zasymilowana ze spo ecze stwem niemieckim i nie uto samia si z polsko ci lecz z
niemiecko ci .
Aby przywróci niemieckiej Polonii status mniejszo ci narodowej w
Niemczech, jak posiada a ona przed drug wojn wiatow dzia acze polonijni w
2009 r. wystosowali do kanclerz RFN Angeli Merkel list z pro
o uchylenie
wydanego przez nazistowskie w adze rozporz dzenia z lutego 1940 r. zakazuj cego
dalszej dzia alno ci mniejszo ci polskiej. Jednak pro ba zosta a odrzucona. Pomimo
tego przedstawiciele Polonii maj nadziej , e w niedalekiej przysz ci uzyskaj
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status grupy narodowo ciowej, którym ciesz si niemieccy Sinti i Romowie.
Niemcy niepr dko uznaj spo eczno polsk za mniejszo , raz – z wy ej
wymienionych wzgl dów, a dwa – ze wzgl du na to, e tak jak Polakom to musieliby
tak e nada ten status innym spo eczno ciom yj cymi w RFN – zw aszcza licznej
grupie Turków, W ochów, Rosjan czy z krajów by ej Jugos awii. A to wi za oby si
z uszczupleniem niemieckiego bud etu. Dlatego te w adze niemieckie nie chc do
tej sytuacji dopu ci .
Pierwsze lata polsko-niemieckiego traktatu zaowocowa y o ywieniem ycia
polonijnego. Sprawami realizacji traktatu w kwestii piel gnacji kultury, tradycji i
zyka polskiego zajmowali si urz dnicy niemieckiego Ministerstwa Spraw
Wewn trznych. Aby Polonia w Niemczech i jej organizacje mog y korzysta z
przys uguj cej im zgodnie z traktatem pomocy, zosta y utworzone z inicjatywy
niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewn trznych oraz premierów
krajów zwi zkowych RFN tzw. centralne placówki na p aszczy nie krajowej dla
grup polonijnych w Niemczech. Ponadto czo owe zwi zki komunalne, takie jak
Niemiecki Zjazd Przedstawicieli Miast, Sejmik Niemiecki oraz Niemiecki Zwi zek
Miast i Gmin by y, na pro
Federalnego Ministerstwa Spraw Wewn trznych,
gotowe do realizowania postanowie traktatu w swych gremiach oraz w
pozostaj cych z nimi w sta ych kontaktach urz dach i instytucjach56. Ponadto w 1992
r. Sta a Konferencja Ministrów Kultury Krajów Zwi zkowych RFN wezwa a kraje
zwi zkowe RFN, eby zgodnie z ustaleniami traktatu, stworzy y mo liwo ci
nauczania j zyka polskiego w szko ach pa stwowych. Nauczanie j zyka polskiego
(g ównie jako j zyka obcego) zosta o przewidziane jako zaj cia uzupe niaj ce,
fakultatywne lub obowi zkowe57.
Po pewnym czasie okaza o si , e w adze niemieckie pragn finansowa tylko
niektóre projekty kulturalne, które w odczuciu Polonii nie zawsze s wa ne dla
utrzymania polskiej kultury i tradycji. Wraz z powstaniem Urz du Pe nomocnika
Rz du Federalnego ds. Kultury i Mediów w 1998 r., finansowanie polonijnych
projektów kulturalnych jest realizowane przez ró ne komórki tego urz du. Od
samego pocz tku organizacje polonijne skar y si na uznaniowo
i brak
przejrzystych zasad przy przyznawaniu tych dotacji, o których ostatecznie decyduj
urz dnicy tej niemieckiej instytucji pa stwowej. Rz d federalny przeznacza
corocznie ok. 250-300 tys. euro58. Finansowane s projekty kulturalne o zasi gu
ogólnopa stwowym, tj. odbywaj ce si w kilku krajach zwi zkowych RFN.
Zarówno w adze federalne, jak równie kraje zwi zkowe i komunalne cz sto
wspieraj inicjatywy, projekty i stowarzyszenia, które w swojej nazwie posiadaj
przymiotnik „polski”. W rzeczywisto ci wsparcie bardziej otrzymuj stowarzyszenia
polsko-niemieckie ni polonijne. Nie zawsze wnioski o dotacje finansowe sk adane
przez organizacje polonijne uzyskuj wsparcie w po danym wymiarze ze strony
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adz krajowych, powiatowych, zarz dów miejskich czy gminnych. Organizacje
polonijne
w
Niemczech
zazwyczaj
nie
posiadaj
wystarczaj cych
rodków finansowych na piel gnowanie tradycji i j zyka, prowadzenie
polskoj zycznych mass mediów, etc. Przyczyn tego jest g ównie nie posiadanie w
bud ecie odpowiednich rodków na dzia alno polonijn . Nie raz organizacje chc
otrzymywa tak e dotacje na dzia alno instytucjonaln oraz inne rzeczy, które s
poza formaln gesti niemieckiego dotacjodawcy. Zgodnie z niemieckim prawem
dofinansowanie lub sfinansowanie tego mo e dokona sponsor, ale nie mog by
zakupione z pieni dzy podatników niemieckich.
Mimo wielu problemów finansowych i organizacyjnych prowadzona jest
polonijna dzia alno kulturalna, istnieje kilka polskoj zycznych czasopism oraz
nieliczne audycje radiowe i telewizyjne. Jednak Polonia oczekuje od strony
niemieckiej przyznania rodków finansowych na wydawanie na terenie ca ego RFN
tygodnika niemieckiej Polonii, oraz na realizacj ich programów radiowych i
telewizyjnych, które odbierane by by w ca ych Niemczech.
Natomiast nauka j zyka polskiego jako j zyka ojczystego odbywa si w
kilkudziesi ciu miejscowo ciach, w kilku krajach zwi zkowych. W przeciwie stwie
do sytuacji w Polsce, gdzie pa stwo polskie zapewnia mniejszo ci niemieckiej nauk
zyka niemieckiego jako j zyka ojczystego w szko ach pa stwowych, to w RFN
nauczanie j zyka polskiego jako ojczystego jest prowadzone przede wszystkim przez
organizacje polonijne, zw aszcza przez Chrze cija skie Centrum Krzewienia
Kultury, Tradycji i J zyka Polskiego w Niemczech, które dzia a w ramach Polskiej
Misji Katolickiej. Chrze cija skie Centrum w zasadzie nie otrzymuje adnej pomocy
finansowej od strony niemieckiej 59. Nale y tak e doda , e w porównaniu ze
znaczn liczb osób polskoj zycznych yj cych w Niemczech, to faktycznie istnieje
ma e zainteresowanie nauk j zyka polskiego w tym kraju. Cz sto trudno jest zebra
wystarczaj
liczb zainteresowanych takimi zaj ciami.
W Polsce istniej ró ne opinie w kwestii tzw. klauzuli mniejszo ciowej,
realizacji traktatu polsko-niemieckiego wobec Polaków w Niemczech i mniejszo ci
niemieckiej w Polsce. Ju po podpisaniu traktatu, a zw aszcza z okazji dwudziestej
rocznicy podpisania traktatu pojawi y si liczne g osy. Dominuj zw aszcza opinie,
e w traktacie wyst puje asymetria polegaj ca na tym, e mniejszo niemiecka w
naszym kraju uzyska a pe ni praw, za Polacy w Niemczech nie maj takiego
statusu, takich praw i takiego wsparcia finansowego. Przez co polityka w adz RFN
wobec grupy polskoj zycznej pozbawiona jest „analogicznego wsparcia” do
udzielanego mniejszo ci niemieckiej w Polsce.
Asymetria dotyczy po enia mniejszo ci niemieckiej w Polsce (prasa,
wydawnictwa, nauka j zyka ojczystego, dost p do rodków masowego przekazu,
reprezentacja we w adzach pa stwowych), a sytuacji niemieckiej Polonii. Istnieje
ona na niekorzy Polaków w Niemczech. Asymetria ma przede wszystkim podtekst
finansowy i zwi zana jest z kwesti liczebno ci obu grup. Istniej spore rozbie no ci
dotycz ce ich liczebno ci. W Polsce wylicza si , e Polacy mieszkaj cy w
59
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Niemczech otrzymuj od rz du niemieckiego ok. 250–300 tys. euro rocznie na
dzia alno kulturaln i o wiatow , natomiast kwoty rz du polskiego dla mniejszo ci
niemieckiej s o wiele wi ksze60, chocia jest znacznie mniejsza liczebnie ni Polacy
w RFN61. Jednak w tym miejscu trzeba zaznaczy , e mniejszo niemiecka w
Polsce jest zdecydowanie lepiej zorganizowana ni Polonia w Niemczech oraz jest
najlepiej zorganizowan mniejszo ci w Polsce. Zmaga si tak e z wieloma
problemami spo eczno-ekonomicznymi, ale skutecznie potrafi pozyskiwa rodki
finansowe nie tylko ze strony polskiej, ale niemieckiej oraz unijnej.
W Polsce w zwi zku z odmow niemieckich w adz przyznania Polakom w
Niemczech statusu mniejszo ci narodowej oraz wi kszego wsparcia, a tak e ze
wzgl du na zbli aj
si dwudziest rocznic podpisania polsko-niemieckiego
traktatu o dobrym s siedztwie odby a si debata publiczna dotycz ca praw Polonii w
Niemczech oraz mniejszo ci niemieckiej w Polsce. W sprawie omawianej asymetrii
przeprowadzono na poziomie rz dów obu krajów kilka wielostronnych rozmów,
które zosta y zapocz tkowane 11 lutego 2011 r. w Berlinie. Obok wice ministrów –
niemieckiego oraz polskiego MSW w spotkaniach tzw. „okr ego sto u” wzi li
udzia tak e przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech i mniejszo ci
niemieckiej w Polsce. Przedmiotem rozmów by przede wszystkim dotychczasowy
bilans (stan realizacji) i perspektywy zawartego traktatu oraz status Polaków w
Niemczech i ich wsparcie przez rz d niemiecki. Podczas rozmów „okr ego sto u”
dosz o do wyja nienia sk d bior si te ró nice, czym s one spowodowane, dlaczego
zw aszcza Polacy w Niemczech zmagaj si z wieloma problemami. Zw aszcza
przedstawiciele Polonii mieli mo liwo wyartyku owania we wspólnych postulatach
najpilniejsze potrzeby i oczekiwania, które powinny zosta jak najszybciej
zrealizowane. Podj to decyzje dotycz ce poprawy istniej cej sytuacji, zniwelowania
istniej cej asymetrii, aby polepszy sytuacj yj cych Polaków w Niemczech. Dzi ki
tym decyzjom m.in. powsta o w Bochum w 2013 r. – wy ej wspomniane – Centrum
Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech „Porta Polonica”.
Warto doda , e od kilku lat zw aszcza Partia Prawo i Sprawiedliwo ci domaga
si równych praw dla Polaków mieszkaj cych w RFN. Przyk adowo w pierwszej
po owie maja 2011 r. kilku cz onków tej partii przyby o do województwa opolskiego
60
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Por. A. ukowski, 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.
Oficjalnie zgodnie z danymi Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 r. liczebno
mniejszo ci niemieckiej w Polsce wynosi 148 tys. osób. Wed ug dzia aczy tej e mniejszo ci
liczba ta jest w rzeczywisto ci wi ksza. Najwi ksze a zarazem zwarte skupiska mniejszo ci
niemieckiej znajduj si w województwie opolskim. Tam te mniejszo niemiecka posiada
swoich przedstawicieli we w adzach wojewódzkich i samorz dowych. W zwartych skupiskach
zamieszka ych przez Niemców istnieje podwójne nazewnictwo (w j zyku polskim i
niemieckim). Niemcy posiadaj swoje rodki masowego przekazu (czasopisma, prowadz
audycje radiowe i telewizyjne, strony internetowe). Mog uczestniczy w mszach wi tych w
zyku niemieckim (zazwyczaj odbywaj si w j zyku polskim i niemieckim) oraz uczy si w
zyku ojczystym, jednak do tej pory nie ma ani jednej szko y z wyk adowym j zykiem
niemieckim (gdzie wszystkie przedmioty by yby prowadzone w j zyku ojczystym).
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w celu nak onienia Polaków do odebrania mniejszo ci niemieckiej niektórych
przywilejów zw aszcza braku konieczno ci przekroczenia 5% progu w wyborach do
Sejmu RP, a do momentu dopóki Polacy w Niemczech uzyskaj takie same prawa
jak Niemcy w Polsce. Podczas spotkania ze swoimi wyborcami w grudniu 2012 r. w
Opolu prezes Prawa i Sprawiedliwo ci skrytykowa on sytuacj nadawania
„bogatych przywilejów” dla mniejszo ci niemieckiej w Polsce, podczas gdy w RFN
odmawia si Polakom nie tylko oficjalnego uznania ze strony w adz, ale równie
realizacji postanowie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym s siedztwie. Orzek ,
e „Je eli Prawo i Sprawiedliwo dojdzie do w adzy, to b dzie stosowana zasada
nast puj ca: tyle praw Niemców w Polsce, co Polaków w Niemczech. Asymetria
dzie zniesiona”62.
Istniej ca asymetria jest argumentem populistycznym tego prawicowego
ugrupowania politycznego. Na tym stara si zbi swój kapita polityczny. Asymetria
wykorzystywana jest jako akcent przedwyborczej gry na fobiach antyniemieckich.
Antyniemieckie wypowiedzi polityków z Prawa i Sprawiedliwo ci wobec
mniejszo ci niemieckiej w Polsce nie s czym nowym. Szczególnie w okresie
kampanii wyborczej partia ta gra do
cz sto kart antyniemieck 63. Elita
intelektualna, czy te chocia by cz onkowie Sejmowej Komisji Mniejszo ci
Narodowych i Etnicznych, w takich wypowiedziach i postawach upatruj zagro enie
dla wypracowanego konsensusu we wzajemnych polsko-niemieckich relacjach64.
Mamy najlepsze stosunki od dziesi cioleci, wi c takie antyniemieckie wypowiedzi
prezesa najwi kszej partii opozycyjnej budz niepokój.
Uwagi ko cowe
Z socjologicznego punktu widzenia, o ile posiadanie obywatelstwa jest kwesti
prawn i obiektywn , to o przynale no ci do mniejszo ci decyduje dzi kryterium
subiektywne czyli przyznanie si do innego narodu, jego kultury, j zyka lub tradycji.
Polacy, oboj tnie czy posiadaj niemieckie czy polskie obywatelstwo, yj cy w RFN
maj prawo czu si mniejszo ci w tym kraju. Jednak z prawnego punktu widzenia
nie posiadaj tego statusu, ze wzgl du na to, e na terenie wspó czesnych Niemiec
znale li si nie jako autochtoniczna ludno
lecz jako przybyli emigranci
poszukuj cy pracy lub azylu politycznego. Polacy tworz bardzo zró nicowan
grup narodow z czego bior si ró nice pomi dzy organizacjami. Wewn trzne
konflikty cz sto wychodz na zewn trz. To wp ywa na negatywny wizerunek Polonii
w oczach w adz i spo ecze stwa niemieckiego. Zapewne przy wi kszej gotowo ci
dzia aczy polonijnych do kompromisu oraz wy onienia jednolitej reprezentacji
62

63
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K. Ogiolda, Jaros aw Kaczy ski w Opolu: „Mniejszo Niemiecka ma za du o przywilejów”,
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121208/POWIAT01/121209592
[Data
dost pu: 27.01.2014].
Patrz: Böser Wille, „Schlesisches Wochenblatt” 2011, nr 21 (998); K. wierc, Einer Tradition
ist Genüge getan, „Schlesisches Wochenblatt” 2011, nr 22 (999).
E. Godlewska, Mniejszo ci narodowe i etniczne w Polsce w opiniach Komitetu Doradczego
Rady Europy, „Przegl d Zachodni” 2013, nr 3, s. 72.
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Polonii przynios oby mniej problemów w kontaktach z niemieckimi urz dami,
decyduj cymi o przyznawaniu dotacji finansowych. Dzia acze polonijni powinni
bardziej nauczy si , wzorem mniejszo ci niemieckiej w Polsce, umiej tno ci
pozyskiwania pieni dzy z ró nych róde . Powinni popracowa nad budowaniem
wizerunku organizacji polonijnych oraz wypracowa skuteczne mechanizmy
kontaktu z niemieckimi masowymi rodkami przekazu. W przypadku nauczania
zyka polskiego rodzice powinni mie wi cej zainteresowania, a do tego posiada
asn inicjatyw w staraniach o wprowadzenie nauczania tego j zyka do
niemieckich szkó – ich j zyka ojczystego.
Niewidoczno
Polonii w ród spo ecze stwa niemieckiego oraz brak
dostatecznie silnej reprezentacji oraz posiadania lobby ogranicza mo liwo ci jej
aktywnego udzia u w rozwi zywaniu problemów w tym kraju, które jej bezpo rednio
dotycz . Si Polonii powinna by wspó praca i jedno tego rodowiska. Powinna
ona organizowa wi cej imprez maj cych na celu wewn trzn integracj ca ej
spo eczno ci, przy tym pokazywa swoj dzia alno
na zewn trz, zaprasza
Niemców na spotkania i zebrania, a przy tym utrzymywa dobre kontakty ze
spo ecze stwem niemieckim.
W rzeczywisto ci problem istniej cej asymetrii pomi dzy po eniem Niemców
w Polsce i Polaków yj cych w Niemczech nie tkwi w samych zapisach traktatu
polsko-niemieckiego z 1991 r., ale w realizacji jego postanowie przez w adze
niemieckie. Nie chodzi w ciwie o formalnoprawne uznanie mieszkaj cych
w Niemczech Polaków za mniejszo narodow , lecz przede wszystkim o wi ksze
ich wsparcie finansowe ze strony niemieckiej, a co za tym idzie u atwienie im
rozwoju i piel gnowania kultury i j zyka polskiego. Zlikwidowanie istniej cej
asymetrii le y w znacznej mierze w gestii samych Polaków, aktywno ci ich samych,
zdolno ci ich do organizowania si w ramach pa stwa niemieckiego. Niemniej
jednak niezb dne jest tak e dzia anie odpowiednich w adz i urz dów Republiki
Federalnej Niemiec, które zapewni odpowiedni koordynacj dzia
niemieckiej
administracji pa stwowej zajmuj
si Polakami. Natomiast w adze i urz dy
Rzeczypospolitej Polskiej musz po wi ci wi ksz uwag na nadzorowanie tego
przedsi wzi cia oraz potrafi skuteczniej interweniowa u w adz niemieckich w
sprawach swoich rodaków mieszkaj cych w Niemczech.
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Pawe Popieli ski
Polonia w Niemczech. Przesz

i tera niejszo

– zarys problematyki

Polonia in Germany. The past and the present – outline of the issues
owa kluczowe: Polonia, Niemcy, mniejszo
polityka

narodowa, emigracja, organizacja,

Key words: Polonia, Germany, national minority, emigration, organization, politic
Streszczenie:
Autor skupia si na opisie polskiej zbiorowo ci mieszkaj cej w Niemczech na
przestrzeni ostatnich wieków, przede wszystkim na wspó czesnych spo ecznych i
organizacyjnych problemach. Przybli a histori oraz specyfik Polonii w Niemczech,
w tym rodzaje migracji i migrantów, wynikaj
z tego ró norodno spo eczn 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.

361

III

Artyku y ród owe

Source Materials

Maria Kalczy ska
POLONIKA NIEMIECKIE W KONTEK CIE OCHRONY DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Polskie uwarunkowania prawne dotycz ce ochrony dóbr kultury
W Polsce w latach 60. XX w. zacz y obowi zywa liczne ustawy pa stwowe
reguluj ce kwesti przepisów ochrony kultury narodowej, do takich nale 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. Wa ne dla kompletno ci
problematyki mog by tak e przepisy zwi zane z prawem autorskim1. Wymienione
dokumenty s gwarantem odpowiedniego zabezpieczenia dóbr kultury intelektualnej
i materialnej.
Poza tym warto zauwa , e wiele instytucji i rodowisk anga uje si w
ró nego rodzaju dzia alno monitoruj , opiniuj
oraz opracowuje narodowy
zasób kulturowy, tak e ten polonijny.
Centraln instytucj powo an do gromadzenia, opracowania i upowszechniania
dorobku pi mienniczego (intelektualnego) Polaków na wiecie jest Biblioteka
Narodowa w Warszawie. Jak wynik ze statutu ksi nicy: za jedno z g ównych jej
zada uznaje si :
§ 8.
1. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udost pnia materia y
biblioteczne, zawieraj ce utrwalony wyraz my li ludzkiej, niezale nie od
no nika fizycznego i sposobu zapisu tre ci, a zw aszcza dokumenty: graficzne
(pi miennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), d wi kowe,
audiowizualne i elektroniczne.
2. Zadania zawarte w ust. 1 dotycz w szczególno ci:
1) zabytków kultury polskiej w dziedzinie pi miennictwa;
2) ca okszta tu krajowej produkcji wydawniczej;\
3) wszystkich publikacji polskich lub dotycz cych Polski wydanych za granic ;
4) publikacji obcych z zakresu nauk spo ecznych i humanistycznych, ze
szczególnym uwzgl dnieniem nauki o ksi ce, niezb dnych dla rozwoju nauki
i kultury polskiej – zw aszcza wydawnictw informacyjnych 2.
1
2

Por. wi cej: B. Howorka, Prawo autorskie w pracy bibliotekarza, Warszawa 2012.
Statut wprowadzony Zarz dzeniem Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30
lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej i zmieniony Zarz dzeniem Nr 27
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 wrze nia 2007 r. oraz Zarz dzeniem Nr 8
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W tym kontek cie pojawia si dokument o kategorii polonika. Polonika s
trwa ymi ród ami wiedzy o dokonaniach naszych rodaków rozproszonych w
wiecie3. Dlatego te zbiory o tej proweniencji, od 1956 r. by y na bie co
odnotowywane w jednym z cz onów Bibliografii Narodowej – Polonikach
Zagranicznych 4.
Dla dokumentacji poloników wa ne s na pewno programy wspó pracy
mi dzynarodowej, u atwiaj ce Polsce pozyskiwanie wiedzy na ich temat. Polska
uczestniczy m.in. w projektach unijnych (TEL i TEL-ME-MOR), które umo liwiaj
wymian informacji bibliograficznych w tym kontek cie. Du pomoc w tym
zakresie daje tak e Rada Europy, zrzeszaj ca 45 europejskich bibliotek z 43 krajów.

3

4

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 marca 2010 r. Por.: www.bn.org.pl
[1.02.2012 r.].
Polonika publikacje polskie lub Polski dotycz ce wydane za granic . Na stronach Biblioteki
znajdujemy apel nast puj cej tre ci: Biblioteka Narodowa w Warszawie zwraca si z uprzejm
pro
do wszystkich wydawców, redaktorów, twórców i dzia aczy polonijnych o pomoc w
kompletowaniu zbiorów dokumentuj cych dzia alno Polonii rozsianej w wiecie, w tym
czasopism polonijnych wydawanych poza granicami naszego kraju /…/. [Zale y nam], by
polska my l intelektualna, a tak e historia polskiego wychod stwa, przetrwa a i by a dost pna
nast pnym pokoleniom. Dokumenty s rejestrowane w bibliografii Polonika zagraniczne. Por.:
www.bn.org.pl [1.11.2012 r.].
Bibliografia „Polonica zagraniczne” jest cz ci polskiej bie cej bibliografii narodowej.
Rejestruje wydawnictwa zwarte. Oprócz opisów sporz dzonych z autopsji bibliografia
zamieszcza opisy ksi ek pozyskane z wielu róde bibliograficznych, m.in. w wyniku analizy
bibliografii narodowych krajów europejskich i pozaeuropejskich, drukowanych katalogów
ksi ek, bibliografii specjalnych i katalogów on-line wi kszych bibliotek w wiecie. Bie ca
rejestracja poloników zagranicznych, jest kontynuacj „Wykazu Druków Polskich i Polski
Dotycz cych”, dodatku do „Urz dowego Wykazu Druków” (1928–1939). Roczniki zawieraj
w uk adzie rzeczowym opisy ponad 3000 ksi ek, które opublikowano za granic w j zyku
polskim lub zosta y napisane przez Polaków (opracowane, zredagowane, t umaczone,
ilustrowane) b
tematycznie dotycz Polski i Polaków. W bibliografii znajduj si te opisy
dzie zbiorowych, których tylko cz
(odr bna praca, utwór, fragment) jest polonikiem.
Kryteria decyduj ce o uznaniu dokumentu za polonicum:
1. kryterium j zykowe: publikacje w j zyku polskim, publikacje, w których tekst polski
wyst puje obok innych wersji j zykowych, np. tekst równoleg y polski, tekst cz ciowo
polski, tekst pol., ros.
2. kryterium narodowo ciowe (etniczne): je li Polakiem jest autor, wspó autor, t umacz,
redaktor, opracowuj cy, ilustrator,
3. kryterium tre ciowe (przedmiotowe): prace tematycznie dotycz ce Polski i Polaków. W
grupie tej znajduj si :
o dzie a o dawnych ziemiach Polski, je li ich temat dotyczy bezpo rednio zwi zków z
Polsk ,
o publikacje dotycz ce polskich ziem zachodnich i pó nocnych wydane po 1945 roku,
o publikacje o ziemiach wchodz cych w sk ad dawnej Rzeczypospolitej (Litwa, Bia oru ,
Ukraina, Gda sk – tak e w okresie Wolnego Miasta),
o publikacje o
sku (je li opisy pochodz ze róde bibliograficznych uwzgl dnia si
wszystkie, niezale nie od okresu, którego dotycz ). Por.: www.bn.org.pl [1.1.2013 r.].
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Jak pisze D. Bilikiewicz-Blanc wraz z rozwojem tych kontaktów ro nie tak e
zainteresowanie Polsk i j zykiem polskim 5.
Mo na zatem uzna , e ochrona dóbr intelektualnych i materialnych
wytwarzanych przez przedstawicieli emigracji i Polonii, czyli osoby yj ce poza
granicami swego Kraju, wpisuje si w procedury prawne ochrony dziedzictwa
narodowego, jak równie
znajduje wsparcie w przepisach instytucji
mi dzynarodowych.
W Polsce od kilku lat rejestracj kolekcji historycznych, naukowych
i bibliofilskich stanowi cych o polskim dziedzictwie kulturowym zajmuje si
Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDZN. Prowadzona zosta a tam tak e
odpowiednia baza danych, uzupe niaj ca nasz wiedz o zasobach dokumentów
rozproszonych w wiecie. W 2009 r. ukaza si drukiem tom 1 opracowania Polskie i
polonijne ksi gozbiory instytucji, w opracowaniu B. Bienkowskiej, E. Maruszak i J.
Puchalskiego. W planach s kolejne tomy, m.in. Wspó czesne ksi gozbiory polskie za
granic . Kolekcje polskie w bibliotekach obcych.
Warto tak e wspomnie , e podwaliny pod tego typu dzia ania k ad , nie yj cy
ju prof. A. K ossowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie i kierownik
Pracowni Bada nad Ksi
Polsk za Granic . Pod jego redakcj rozpocz to
rejestracj kolekcji poloników w zasobach bibliotecznych i archiwalnych 50
instytucji krajowych oraz 5 polonijnych6. Niestety wraz ze mierci K ossowskiego
(1938–1997) zaniechano instytucjonalnych, dalszych bada w tym kierunku7.
Cenn inicjatyw by fakt, rozpocz cia w 1995 r. spotka integracyjnych
polonijnych pracowników ksi ki i mediów pod nazw : Sta a Konferencja Muzeów,
Archiwów, Bibliotek Polskich na Zachodzie. Dzi ki temu emigracyjne rodowiska
mog y na szersz skale podj wspó prac ze sob , celem której sta a si wzajemna
wymiana do wiadcze 8.
Poza krajem dzia a wiele placówek, które zajmuj si statutowo m.in.
dokumentowaniem produkcji polonijnej wyst puj cej poza Krajem. Prace w ty
kierunku prowadzone s m.in. w Instytucjach kultury polskiej w: Nowym Jorku,
Pary u, Londynie, Rzymie oraz Rapperswilu, Solurze i innych miastach9. Rola
5
6

7

8
9

Por.: D. Bilikiewicz-Blanc, Polonika zagraniczne w polskiej bibliografii narodowej, Warszawa
2007, s. 19–22.
Por.: Cykl broszur: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Zak adu Narodowego im. Ossoli skich
we Wroc awiu (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 Wroc awiu (1998).
Por.: A. Wagner, Andrzej K ossowski, Badacz problematyki polskiej ksi ki na obczy nie, W:
Kultura ksi ki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i wiatowe, pod red. M. Kalczy skiej,
D. Sieradzkiej i ks. Z. Ma eckiego, Katowice 2009, s. 17–26.
Por.: S. Milewski, 25 lat dzia alno ci Sta ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek
Polskich na Zachodzie 1979–2004, Warszawa 2006.
Instytut Józefa Pi sudskiego w Nowym Jorku, Biblioteka Polska w Pary u, Muzeum Polskie w
Rapperswilu, Muzeum Tadeusza Ko ciuszki w Solurze, Muzeum Polskie w Chicago, Centralne
Archiwum Polonii w Orchard Lake, Fundacja rzymska margrabiny S. Umiastowskiej,
Biblioteka Polska w Kanadzie.
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konsolidacyjna Sta ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na
Zachodzie zrzeszaj ca najwi ksze polonijne instytucje kultury emigracyjnej ma
wymiar misyjny i ponadczasowy10.
Do innych znanych realizacji wprowadzanych w ycie w latach 1992–2010,
nale y zaliczy prace popularyzacyjne Instytutu Bada Biografistycznych w
Vaudricourt we Francji, kierowanego przez Z. Judyckiego. Wa nym i widomym ich
ladem by „Kwartalnik biograficzny Polonii Polacy w wiecie” (1992–2000) oraz
publikacje ksi kowe rejestruj ce polsk aktywno w kulturze i nauce wielu krajów
wiata11.
W istniej cym od 2005 r. w Szwajcarii Instytucie Polonicum opracowywane s
tak e sukcesywnie polonica trwa e, co jest cennym wiadectwem wiedzy o wielu
miejscach obecno ci polskiej na obczy nie. Do ich rozpoznania bardzo cz sto
wykorzystuje si media, m.in. znane jest polonijne pismo patriotyczne „Pro
Polonicum” oraz liczne wersje elektronicznych dokumentów cyklicznych: „Pro
polonikom – kwartalnik polonijny”, „Polskie znaki pami ci na obczy nie”,
„Informator Polonicum News” i „Polonicum News”. Z inicjatywy za ycieli
Instytutu opracowywany jest indeks – wykaz – tzw. New e-book pod nazw ladami
Polaków po wiecie12.
Dzi ki m.in. wsparciu licznych fundacji krajowych i zagranicznych udaje si
archiwizowa i katalogowa dorobek diaspory polskiej. W Polskiej Akademii
Umiej tno ci rozdzielane s stypendia Towarzystwa Historyczno-Literackiego w
Pary u im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej na prace badawcze w Bibliotece Polskiej
w Pary u. Co umo liwia naukowcom na badania z autopsji bogatej spu cizny
polskiego wychod stwa 13. Podobny wymiar ma Fundacja rzymska im. Hrabiny J. Z.
Umiastowskiej (od 1944)14 i Fundacja z Brzezia Lanckoro skich, które to
10
11

12

13

14

M. Kocójowa, Funkcje integracyjne Sta ej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich
na zachodzie, W: Biblioteki polskie za granic …, s. 19–38.
Por. Z. Judycki, Z dziejów Instytutu Bada biografistycznych w Vaudricourt we Francji, W:
Kultura ksi ki i prasy polonijnej….s. 289–295; M. Kalczy ska, Kilka refleksji na temat
inicjatyw badawczych w zakresie biografistyki polonijnej, W: Wk ad Polek na emigracji w
rozwój kultury i nauki polskiej. Materia y z sesji naukowej odbytej w Opolu 19–20 listopada
2004 roku, pod red. T. Detyny, D. Kisielewicz. Opole 2004, s. 21–34.
Por.: E. Mach i S. Mach, Rola prasy polonijnej dla projektu “Polonicum Machindx Instytutu” –
ewidencja poloników i polskich znaków pami ci na obczy nie, W: Kultura ksi ki i prasy…, s.
320–325.
Por.: Refleksje z pobytu na stypendium naukowym w Bibliotece Polskiej w Pary u. W:
Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny], red. nacz. Bo ena Bednarek-Michalska. – Nr 5/2009
(105) czerwiec/lipiec. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich KWE, 2009. – Tryb dost pu : http://www.ebib.info/2009/105/a.php?
kalczynska. – Tyt. z pierwszego ekranu. – ISSN 1507–7187.
Zabezpiecza si ustne wiadectwa osób, które przyczyni y si do ukszta towania i rozwoju
wspólnoty polskiej we W oszech oraz wspomnienia o nich samych. Gromadzona jest
dokumentacja dotycz ca bie cej dzia alno ci Polaków we W oszech oraz istniej cych tam
organizacji i instytucji polonijnych. Biblioteka Fundacji specjalizuje si w polonikach
oskich, w szczególno ci dokumentuj cych obecno
Polaków w Italii. Por.:
www.mab.bn.org.pl [1.03.2013].

368

przyczyniaj si tak e do ochrony i upowszechniania dziedzictwa polskiego
rozproszonego w wiecie. Do idei tej przy czaj si tak e krajowe i zagraniczne
instytucje: Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie, wiatowa Rada Bada nad
Poloni (od 1997)15, O rodek Studiów i Bada Polonijnych Uniwersytetu
Szczeci skiego (Od 2002)16 oraz wiele innych.
W grudnia 2009 r. naukowcy z Uniwersytetu
skiego Katowicach
zorganizowali mi dzynarodow konferencj Kultura ksi ki i prasy polonijnej:
dziedzictwo narodowe i wiatowe (druk Katowice 2009), zwrócono uwag na
kontynuowanie idei opracowania i ochrony dorobku kulturowego Polonii na wiecie.
W 2010 r. z inicjatywy IPN w Gda sku zorganizowano konferencj na temat:
Emigracja a rodowisko Kultury niezale nej w kraju. Swój dorobek prezentowa y
wówczas instytucje emigracyjne i krajowe zajmuj ce si dokumentacj polskiego
dziedzictwa emigracyjnego: Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Instytut Józefa
Pi sudskiego w Ameryce, Instytutu Polsko-Skandynawski, Biblioteka Polska w
Londynie, Kongres Polaków w Szwecji, oraz osoby zwi zane z czasopismami
ukazuj cymi si w latach 80. XX w. na emigracji "Polen Nyt" w Danii oraz "Pogl d"
w Berlinie Zachodnim, oraz instytucje krajowe zajmuj ce si ochron poloników:
Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Biblioteka
Gda ska Polskiej Akademii Nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Gabinet Ksi ki i
Prasy Polskiej w Niemczech z Opola. Spotkanie podnios o tak e potrzeb
konsolidacji bada w zakresie kompleksowej ochrony polskiego dziedzictwa
rozproszonego, jak równie potrzeby kontynuowania bada
ród owych nad
poruszan w ramach konferencji tematyk .
W roku 2012 pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, z inicjatywy
warszawskiego oddzia u IPN odby a si kolejna tego typu konferencja, Polonika
bli ej kraju, prezentuj ca m.in. stan bada nad rewindykacj poloniców oraz
do wiadczeniami archiwów w pozyskiwaniem poloników jak równie w
wykorzystaniu nowoczesnych technik digitalizacyjnych do ich opracowywania.
Dziedzictwo rozproszone – ochrona poloników niemieckich
W rozumieniu instytucji ochrony zasobów mi dzynarodowego dziedzictwa
kulturowego, dziedzictwo kulturowe ka dego narodu – to nie tylko zabytki
materialne – czyli materialne wiadectwa jego przesz ci i cuda przyrodnicze, ale
równie idee niematerialne, dziedzictwo niematerialne, które tworzy nasz zbiorow
pami . Je li kultura materialna podtrzymuje to samo narodu to z pewno ci
dziedzictwo duchowe, niematerialne tworzy j , kszta tuje, wzbogaca i pobudza do
15

16

wiatowa Rada Bada nad Poloni (d. Rada Porozumiewawcza Bada nad Poloni ).
Zarejestrowane w 1997 r. Towarzystwo Naukowe maj ce na celu zacie nianie zwi zków
pomi dzy nauk w kraju i na emigracji w zakresie bada nad dziedzictwem polskiego
uchod stwa niepodleg ciowego.
Z inicjatywy prof. J. Leo skiego i dr. L. Watróbskiego organizowane s badania i wydawane
publikacje. W 2013 r. ukaza si V tom serii Diaspora.
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materialnego wyra ania17. Polonika s przedmiotem szczególnej troski – to no niki
spo ecznej komunikacji, wchodz w wiele relacji mi dzynarodowych, buduj nasz
wiedz o wiecie i na odwrót. Dlatego te wymagaj sta ego ogl du badawczego ze
strony nauki oraz instytucji pa stwowych. Polonika szczególnie te o znaczeniu
historycznym, powinny by traktowane jako szczególna warto , nie tylko z racji
wa no ci dokumentarnej, ale przede wszystkim – warto ci ponadczasowej
sk adowego elementu dziedzictwa kulturowego i intelektualnego narodu18.
Trudno tak e nie zauwa , e w omawianym aspekcie znaczenie tego typu
dokumentów wi e si tak e z ich proweniencj . W obszarze tematyki niniejszej
publikacji jest to specyfika zwi zków naszego kraju z obszarem Europy, czego
wiadectwem jest obecno
Polaków poza swoj ojczyzn , jak równie ich
aktywno w rodowisku polonijnym19. Dlatego te nie tylko dokumenty tradycyjne,
ale i cyfrowe, wytwarzane poza Polsk nosz miano poloników20. Za europejski =
niemiecki polonic uznamy taki, który jest pami tk kultury polskiej zwi zanej z
obecno ci Polaków w Niemczech, posiadaj ce cechy, zgodne z nast puj cymi
kryteriami ich doboru:
autor mieszkaj cy w Niemczech
wydawnictwo dzia aj ce w Niemczech
tematyka dzie a dotyczy Polski
proweniencja dzie a inna ni polska
Mo emy przy tym ju uzna , e istniej odpowiednie przes anki prawne do
nale ytego zabezpieczania dóbr kulturowych, wytwarzanych poza Polsk , jak
17
18

19

20

Por.: Definicja ze strony MKiDZN.
W nomenklaturze bibliologicznej – dokument jest ka dym ród em informacji zapisanym na
no niku materialnym, nadaj cym si do wykorzystania w celach informacyjnych, badawczych
lub jako dowód np. r kopis, druk, grafika, obiekt muzealny, dzie o sztuki itp.
Istnieje wiele opracowa tego tematu, m.in. redakcji Z. Judyckiego, za yciela Instytutu
Biografistyki Polonijnej z Pary a, wa ne s tak e kompendia wiedzy red. K. Dopiera y. Por
tak e: Kultura ksi ki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i wiatowe, pod red. M.
Kalczy skiej, D. Sieradzkiej, Katowice 2009.
W tradycji polskiej, si gaj cej Karola Estreichera, „polonicum” definiowane jest bardzo
szeroko, jako „polonicum” j zykowe, etniczne i przedmiotowe.” Termin „polonica” pochodzi
ze redniowiecznej aciny od s owa polonicus = polski. Okre la si nim druki, r kopisy, dzie a
sztuki i ró ne pami tki historyczne. „Czasem u ywa si tego wyrazu wy cznie w zastosowaniu
do ksi ki, np. polonica to ksi ki napisane przez Polaków, po polsku lub dotycz ce Polski.”
W Polsce podstaw dzia alno ci bibliograficznej stworzy a u wiadomiona potrzeba utrwalania
i przekazywania nast pnym pokoleniom osi gni Polaków w ka dej dziedzinie, niezale nie od
kraju i miejsca zamieszkania, poprzez systematyczne gromadzenie informacji o ich dorobku
kulturalnym i naukowym. wiadome gromadzenie dokumentacji o Polsce i Polakach wynika o
ze zrozumienia niepewnej sytuacji Polski na mapie wiata, z potrzeby wymiany ró nych
pogl dów, pr dów i tendencji w wiecie. Ta u wiadomiona konieczno zapobiega a yciu w
izolacji od osi gni i prawd innych narodów, od ich spojrzenia na sprawy Polski i Polaków.
Znajomo osi gni polskiej my li naukowej, spo ecznej, politycznej i kulturalnej umo liwia
dopiero pe na rejestracja polskiego pi miennictwa ukazuj cego si tak w kraju, jak i za
granic . Informacje: Danuta Bilikiewicz-Blanc, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
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równie coraz wi kszego znaczenia nabiera proces rejestracji poloników na
no nikach cyfrowych (trwa ych).
Jednak e nie istnieje jeszcze do tej pory, odpowiednie zrozumienie dla specyfiki
ochrony poloników niemieckich, wa nego ogniwa w
cuchu ca ego dorobku
kulturowego Polski w ogóle. Nie ma do tej pory jeszcze odpowiedniego archiwum
czy biblioteki zajmuj cej si t tematyk . Zbiory poloników niemieckich s
rozproszone w wielu instytucjach i miejscach. Dlatego te ma o dost pne dla
badaczy. Co prawda wiemy, e ochron polskiego dziedzictwa kulturowego zajmuje
si Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce, a opiek nad
Polakami za granic sprawuje Komisja Spraw Emigracji i czno ci z Polakami za
Granic dzia aj ca w Senacie RP21, ale nie ma jeszcze takiej instytucji, która by
kompleksowo chroni a i zabezpiecza a dorobek kulturowy Polonii niemieckiej.
Co prawda powstaj zacz tki budowy Muzeum Polonii niemieckiej w
Bochum, czy archiwum PMK w Hanowerze. Jednak e s to jak na razie inicjatywy
ma o znane, raczej nie przygotowane do prowadzenia kompleksowych bada
naukowych czy systematycznej i wszechstronnej dzia alno ci zwi zanej ze
zbieraniem poloników, opracowywaniem ich i ochron 22.
W 2012 r. , pomimo apeli rodowisk polonijnych i emigracyjnych, polonofili
niemieckich i innych, zosta zamkni ty w PIN-I w Opolu, Gabinet Ksi ki i Prasy
Polskiej w Niemczech. Zbiory archiwalne i biblioteczne gromadzone tam od lat
przez wielu pasjonatów i sympatyków tematyki zosta y ju cz ciowo rozproszone.
Staraniem Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich, powo anego
statutowo do ochrony kolekcji Gabinetu Ksi ki i Prasy Polskiej w Niemczech,
czynione s jednak zabiegi aby znale odpowiednie lokum dla tego cennego
zasobu23. Wiemy bowiem, e Polacy w Niemczech nie maj odpowiedniej
instytucji archiwizuj cej ich bogaty dorobek kulturowy i naukowy. Dlatego te
prób podj cia dzia
dokumentacyjno-naukowych zainicjowa o w 2008 r.
wymienione wy ej Stowarzyszenie z Opola. Dzi ki wspó pracy ze rodowiskami
Polonii niemieckiej, m.in. instytucj Polskiej Misji Katolickiej, Zwi zkiem
Polaków w Niemczech, wieloma organizacjami polonijnymi, mediami,
pracownikami nauki, kultury systematycznie rejestruje si oraz opracowuje i
gromadzi dorobek Polonii niemieckiej. Szczególnie zawraca si uwag na polonika

21

22

23

Przedmiotem, której jest utrzymanie wi zi z krajem, Polaków i osób polskiego pochodzenia
zamieszka ych za granic i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja wspó pracy
rodowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granic
oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zada zleconych przez Prezydium
Senatu w zakresie opieki nad Poloni i Polakami za granic .
O czym pisa am ju wielokrotnie, Por.: ród o do dziejów poloników niemieckich w zbiorach
Gabinetu Ksi ki i Prasy Polonijnej w Niemczech w PIN – Instytucie
skim w Opolu. W:
Kultura ksi ki i prasy polonijnej, dziedzictwo narodowe i wiatowe, pod red. …, Danuty
Sieradzkiej, Zdzis awa Ma eckiego, Katowice 2009, s. 296–306.
Cz
zbiorów, w maju 2013 r. , zosta a przekazana do kolekcji poloników Biblioteki
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu oraz Bibliotece polskoniemieckiej „Caritas” w Opolu oraz polsko-niemieckiej biblioteki Caritas w Opolu.
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dipisowskie24, literackie, prasowe, solidarno ciowe, papaika – o tematyce religijnej,
skiej i inne.
W posiadaniu Stowarzyszenia jest du a kolekcja prasy polonijnej i
emigracyjnej 25. W sumie jest to ok. 100 tytu ów, wydawanych w Niemczech od
1945–, uzupe niana na bie co. W zasobach kolekcji s m.in. roczniki: „Ostatnich
Wiadomo ci” (Mannheim), „Archipelagu” (Berlin), „Pogl du” (Berlin), „Kuriera”
(Hamburg), „Exodusu” (Monachium), „Samego ycia” (Dortmund), „Naszego
owa” (Hanower), „Kuriera Polonica” (Berlin), „Zarysu (Messel) oraz inne –
wydawane przez Polaków tak e poza terytorium Niemiec.
Gromadzi si tak e publikacje zwarte oraz multimedia, jak równie dokumenty
ycia spo ecznego (korespondencje, plakaty, fotografie, druki ulotne, autografy,
wycinki prasowe itp.) zwi zane z dzia alno ci osób, organizacji polonijnych,
emigracyjnych i innych26. W latach 2008–2013 na tej podstawie powsta o wiele prac
naukowych i popularnonaukowych, w tym jedna habilitacja oraz dwie doktorskie27.

24
25

26

27

W opracowaniu jest katalog zbiorów dipisowskich z kolekcji Opolskiej.
Przekazywanej do Gabinetu, przez L. Paszka (polonfila niemieckiego i pasjonata poloników
niemieckich). Dzi ki niemu uda o si ocali od zniszczenia setki cennych druków z lat 1945–
1950, prase polonijn , archiwalia solidarno ciowe i inne).
Wi cej: www.polonika.opole.pl; Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX
wieku). W opracowaniu M. Kalczy skiej 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; ród o do dziejów poloników niemieckich w zbiorach Gabinetu Ksi ki i
Prasy Polonijnej w Niemczech w PIN – Instytucie
skim w Opolu, W: Kultura ksi ki i prasy
polonijnej. Dziedzictwo narodowe i wiatowe, pod red. M. Kalczy skiej, D. Sieradzkiej, Z.
Ma eckiego, Katowice 2009, s. 296–306.
Habilitacyjna: M. Kalczy ska, Kultura ksi ki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców,
produkcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku,
Katowice 2004; doktorskie: A. akomy, Polska ksi ka na obczy nie. Niemcy Zachodnie,
Warszawa 2012; A. Marcol Di a l og jes t mo l i wy / Di a l og i s t mö gl i c h”. Po l sk on i e mi e c k a p r a s a d wu j z y c z n a p u b l i k o wa n a p o r o ku 1 9 8 9 ( 2 0 12 , Wydzia
Filologiczny Uniwersytetu
skiego w Katowicach) oraz inne: Niemieckie polonica prasowe
(ostatnie dwudziestolecie XX wieku), oprac. M. Kalczy ska, L. Paszek, Opole 2004; Materia y
bibliograficzno-internetowe do wspó czesnych polko-niemieckich kontaktów ksi ki i mediów
oraz dziedzin pokrewnych, Opole 2005; Jan Pawe II we wspomnieniach polsko-niemieckich,
oprac. M. Kalczy ska, L. Paszek; Opole – Dortmund 2006; Biblioteki polskie za granic :
przesz
i wspó czesno , pod red. M. Kalczy skiej, D. Sieradzkiej, Katowice 2007; Kultura
ksi ki i prasy polonijnej: dziedzictwo narodowe i wiatowe, pod red. M. Kalczy skiej, D.
Sieradzkiej, Z. Ma eckiego, Katowice 2009; Ludzie polonijnych mediów w Berlinie =
Medienleute der Polonia in Berlin, pod red. nauk. M. Kalczy skiej, przy wspó pracy L. Paszka,
K. Koziewicz, Opole – Berlin 2010; Wierszobranie. S owa wypuszczone na wolno . Wybór
wierszy poetów na emigracji, pod red. M. Kalczy skiej, L. Paszka, Dortmund – Katowice
2010; Wierszobranie. egluj c w oceanie s ów. Wybór wierszy poetów na emigracji, t. 2, pod
red. M. Kalczy skiej, L. Paszka, Dortmund – Katowice 2011; J. Wolski, M. Kalczy ska, Piotr
Mordel : polski typograf i bibliofil w Berlinie, Opole 2011; Wierszobranie. Rado , szcz cie i
co jeszcze. Wybór wierszy poetów na emigracji, pod red. M. Kalczy ska, L. Paszka, Dortmund
2012.

372

Kolekcja ma wymiar unikatowy, podlega powinna szczególnej ochronie oraz
popularyzacji. Na jej zawarto sk adaj si m.in. zbiory prywatne, oddane do
ytkowania publicznego, zbiory pochodz ce z darów instytucji i osób prywatnych,
wymiany instytucjonalnej, likwidowanych bibliotek polonijnych i inne. Osoby i
ró ne instytucje, które zaufa y przekazuj c je do PIN-I , wierzy y, e b
mog y
znale w tych murach odpowiednie schronienie i zabezpieczenie oraz korzy w
sensie wykorzystania dla rozwoju bada naukowych i ich nale ytej popularyzacji28.
Instytut przez wiele lat korzysta z tego dorobku: wydawane by y uksi ki,
realizowane projekty i konferencje, a nawet sukcesywnie nadsy ana do biblioteki
PIN-u prasa polonijna. Dzia ania, które przez wiele lat by y prowadzone, niemal
spo ecznie, pro publico bono, powinny by szczególnie wspierane, umo liwiaj c im
dalszy rozwój. O czym mo na przekona si , kiedy w nie cenne jest to, e w ich
obronie staj polonifle Niemieccy i osoby z podwójnym polsko-niemieckim
obywatelstwem, które dzi ki kontaktom z ide Gabinetu odbudowuj swoje
kulturowe korzenie i rozwija y wiedz na temat Polski.
Aneksy
1. Wykaz darczy ców Gabinetu Ksi ki i Prasy Polskiej w Niemczech
1. Maria Kalczy ska
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 Sporo
10.Krzysztof Niewrz da,
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. p. Anatol Kobyli ski
18.Andrzej Piwarski
19.Ks. Roman Nir
20.Robert Szecówka
28

25.Roman Ulfik
26.Stanis awa Chobian-Cheron
27.Bernhard Kwoka
28.Miros awa Koch
29. p. ks. Jan liwa ski
30.Bonifatius Stopa
31.Witold Stypa
32.Regina Mikielewicz
33.Czes aw Ryszka
34.El bieta Wo niewska
35.Joanan Duda-Morawski
36.Henryk Wójcik
37.Jan Zaj c
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

Dyrekcja Instytutu nie okaza a dobrej woli w tej sprawie.
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21.Jerzy Stemplewski
22.Piotr Roguski
23.Krystyna Koziewicz
24.Roman Smolorz

48.Barbara Uhr
49.Agnieszka akomy
50.Zdzis aw Ma ecki
51.i wielu wielu innych

2. Prasa Polonii niemieckiej dost pna w zbiorach Stowarzyszenia Ochrony
Poloników Niemieckich (wybór wa niejszych tytu ów)
Akcenty Berlin – 2005– do nadal
Angora (edycja niemiecka), Dortmund 1997 – nadal
Aspekty, Düsseldorf, 18 pa dziernik 1997–1999
B1, Dortmund, Engen, Jestetten, Berlin, lato 1993 – lato 1998
Biuletyn Bawarski, Monachium, stycze 2001 – do 2002 [wersja tradycyjna]
Biuletyn Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Berlin, stycze 1997–2008
Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Polaków „Lechia” w Hanau, Hanau,
kwiecie 1987 – nadal
Biuletyn Kongresu Polonii Niemieckiej, Krefeld, 1992–1999
Biuletyn Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Medycznego, Berlin, grudzie 1997–
2000
Biuletyn Polskiej Rady w Niemczech, Berlin, 1996–1999
Biuletyn Zrzeszenia Federalnego Polskich In ynierów i Techników w Niemczech,
Berlin 1997–2007
Dialog, Gda sk – Berlin, 1987 – nadal
Echo, Monachium, 1999 –2001
Emigrant, Königswinter, 14 pa dziernika 1995–1997
Europejskie Laboratorium Sztuki, Essen – Tuchomie, 1993–2005
Exodus, Monachium, 1988–1995
Fakty, 2004–2006
Forum Report, Brema, stycze 1997 – marzec 2000 r.(zawieszone)
Gazeta Bezp atna, Frankfurt nad Menem, 1999–2004
Gazeta Emigracyjna, Monachium, 15 pa dziernika 1994–1995
Gazeta
ska, Kerpen (NRW), pa dziernik 2001–2003
Gazetka, Berlin, 1988 – nadal
os Polski, Bochum, od 1981 – Recklinghausen 15 stycznia 1951 – 1999
wznowione w czerwcu 2002 – grudzie 2008
os Szko y, Norymberga, 22 listopada 2001 – nadal
Grenzenlos – Bez Granic, Frankfurt nad Odr 1993–1999 r.(przeniesione do
Internetu)
Herald, Kolonia – Wroc aw, stycze 1990–1995 – wznowione w 2008
Info&Tips, Frankfurt nad Menem, marzec 1990– nadal
Informator Polonii Monachijskiej, Monachium, 1996–2005
Informator, Stuttgart, stycze 1991 – grudzie 2001 (kontynuacja w Internecie)
Kolano, Berlin, sierpie 1995–2001
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Komunikat Polskiego Towarzystwa Medycznego, Krefeld, 1993 – nadal (w wersji
Internetowej, nieregularnie)
Kontakty, Berlin, marzec 1995 – nadal
Korona Polska, Wroc aw – Kolonia, stycze 2003–2003
Kronika Kolo ska, Kolonia, 1993–1997
Krzy ówki i Humor z Info&Tips, Frankfurt nad Menem, listopad 2002 – nadal
Kujon, Berlin, 1990 – 1992
Kunst und Sport, Berlin, 1998
Kurier Gda skiej, Oberhausen, stycze 2001–2006 pierwsze trzy numery jako My –
Wir
Kurier Polonica, Berlin, maj 1997–2010 (od 2009 nieregularnie, 2–3 razy w roku)
Kurier, Hamburg, listopad 1989 – (od 2008 nieregularnie, 2–3 razy w roku)
Kwartalnik Informacyjny (Akwizgran, Kolonia, Düsseldorf), Aachen, Köln,
Düsseldorf, wrzesie 2002–2004
Kwartalnik Kulturalny, Essen, 1998–2000
Monachijskie Wiadomo ci Kulturalne, Monachium, czerwiec 1998 – czerwiec 2003
Na Antenie (wybrane numery)
Nasze S owo, 1990 –2002 – Würzburg, od 2003 – Hanower - do nadal
Ogniwo, Bochum, 1967–1999
Ostatnie Wiadomo ci (wybrane numery)
wiatowe To i Owo, Berlin, kwiecie 1999 – do nadal
PL Markt (2008 – nadal)
PolEcho, Hamburg, pa dziernik 2001–2006
Polonijny Informator Adresowy, Kolonia, 1994–2002
Polregio (www.polregio.eu 2005 – nadal
Polonik Monachijski, Monachium, 1986 – do nadal w Internecie
www.polonikmonachijski.de
Polska Gmina w Berlinie, Berlin, stycze 2003–2003
Polski Informator Kulturalny, Düsseldorf, 1994 -1998 - nieudane próby kontynuacji
w Internecie
Pomost, Vaihingen/Enz, zima 1993 – marzec 1995
Po Prostu 2005 – nadal ?
Przegl d Tygodnia, Frankfurt nad Menem, 21 maj 1983 – luty 1991
Razem czyli pomó my sobie, Berlin, 1998
Samo ycie, sierpie 1995 – do nadal, Hamm do pa dziernika 1996 Ahlen do
listopada 2002, obecnie – Dortmund
7 dni 2008–2009
owo, Berlin, wiosna 1988–2010
Sowa, Frankfurt nad Menem, marzec1993 – pa dziernik 1997 (od marca 2002
kontynuacja w Internecie jako tygodnik)
Transodra, Poczdam – Szczecin, 1992 – do nadal
Twoja Gazeta, Hanower, grudzie 2001 – 2007
Twoje Kontakty, Mannheim, czerwiec 2002 – 2007
Tydzie 2007–2008
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Tygodnik Polski, Mannheim, 22 kwiecie 1996–1998
WIR, Berlin, marzec 1995–2010
Wspomnienia, Monachium/ Olching 1990–1998
Zarys, Messel k. Darmstadt, lato 2001 – do nadal
Zbli enia, Dortmund 1984–1995
Znak Czasu, Moers 1978–1990
ycie w wietle, Carlsberg, grudzie 1982 – ?
3. Odezwa w sprawie potrzeby ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego
Polskie dziedzictwo kulturowe jest dobrem najwy szym, dlatego te nale y si
mu szczególne wsparcie i opieka. Jeste my wpisani w bogate dzieje Europy, wiata.
Kontynenty to nie tylko dobra geograficzno-polityczne, lecz tak e wspólnota
pewnych warto ci, tradycji, dziedzictwa narodów wchodz cych w ich sk ad.
Polacy od lat byli narodem pielgrzymuj cym. Przez wieki poza granicami
pozostawiali nie tylko groby swych przodków, ale tak e dorobek kulturowy i
intelektualny. yjemy dzi w czasach odradzania zainteresowania spo ecze stw
swoim dziedzictwem kulturowo-to samo ciowym. Wiedza na ten temat jest jednak
wci
skromna, cho powstaj ju liczne instytucje zajmuj ce si jego
dokumentowaniem i ochron , tak e poza granicami Polski. Instytucje pa stwowe,
naukowe, w adze samorz dowe zabiegaj tak e o to, aby wspiera rozmaite
inicjatywy popularyzuj ce t tematyk w obszarze nauki i kultury itp.
Wiele inicjatyw jest jednak niezauwa anych i pomijanych. Dlatego te wa
rol nas wszystkich jest, aby o tych sprawach mówi i wspomaga tych, którzy
cz sto spo ecznie zabiegaj o piel gnacj polskiego dziedzictwa kulturowego w
ró nych obszarach.
W Opolu z inicjatywy prof. Marii Kalczy skiej i Leonarda Paszka oraz osób
pochodz cych ze rodowisk polonijnych, naukowych, kulturowych, rozwijana by a
szeroka dzia alno dokumentacji polskiego dziedzictwa kulturowego w kontek cie
problematyki Polonii niemieckiej
W zwi zku z tym, e z dniem 1.12 2012 r. zosta zamkni ty Gabinet Ksi ki i
Prasy Polskiej w Niemczech w PIN-Instytucie
skim w Opolu, w imieniu Zarz du
i cz onków Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich zwracamy si z
serdeczn pro
o wsparcie dla idei ocalenia funkcjonowania Gabinetu, jedynej
takiej placówki w wiecie.
Zadaniem statutowym naszej organizacji jest wspomaganie pracy Gabinetu,
czego wielokrotnie dawali my wyraz (konferencje, udzia w polsko-niemieckich
projektach, dotacje do publikacji). Zbierane pieczo owicie dokumenty maj warto
unikatow (wydawnictwa dipisowskie, solidarno ciowe) i powinny by odpowiednio
chronione i popularyzowane. wiadcz one o dorobku kulturowym polskiej
emigracji, uzupe niaj zasoby i kolekcje Biblioteki Narodowej i innych instytucji
tego typu.
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Mamy nadziej , e dzi ki dobrej woli i yczliwo ci ludzkiej tego typu placówki
mog y by zachowane jeszcze na d ugo i s
dla dobra Polonii i polskoniemieckich kontaktów kulturowych, nie tylko w Kraju.
Podpisany: Zarz d i cz onkowie Stowarzyszenia Ochrony Poloników
Niemieckich, Opole, 1 wrze nia 2012 r.
4. Listy poparcia dla idei ocalenia Gabinetu Ksi ki i Prasy Polskiej
w Niemczech
W imieniu grupy poetów polonijnych Am Teppershof 10 46117 Oberhausen
Niemcy
Jest takie miejsce w Polsce, gdzie nas chc .
Gdzie posy amy (wydawane g sto, cz sto w asn subwencj ) nasze pierwsze
tomiki poetyckie, które zgromadzone w ród innej, wszelakiej twórczo ci polonijnej
godnie trwaj , jak wiadectwo naszej polskiej wra liwo ci i dzia alno ci na
obczy nie.
Jest tam historia tych, którzy ju odeszli i refleksje dzisiejszych emigrantów.
Dzieje i losy ludzi rozproszonych poza granicami Polski.
Cudownie zauwa alne miejsce, gdzie istniejemy!
ród o, gdzie KTO pieczo owicie zgromadzi i nadal czujnie dope nia nasz
histori .
Gdzie mogli my, we wrze niu zesz ego roku skonfrontowa nasz twórczo
(poezj , fotografi art., muzyk ) z polskimi artystami.
Mam nadziej , e nie ostatni raz!
Jest takie miejsce w Polsce, które jest dla nas wa nym cznikiem z krajem.
Mam nadziej , e i Polska nie chce o nas zapomnie …
W imieniu poetów polonijnych w Niemczech – Joanna Duda-Murowski
W imieniu w asnym i wielu przyjació i sympatyków rozwi zanego w nie
Towarzystwa WIR z Berlina – Ewa Maria Slaska
W imieniu w asnym, przyjació w Holandii – Andrzej Skibniewski
***

Szanowni Pa stwo,
z ogromnym zaniepokojeniem przyj li my wiadomo o planach likwidacji
Waszego
Gabinetu Ksi ki i Prasy Polskiej w Niemczech w PIN-Instytucie
skim w
Opolu. Jeste my przekonani, e Wasza placówka jest niezb dna do archiwizacji
naszych polonijnych dzia
i chcieliby my wyrazi nasze pe ne poparcie dla Waszej
dzia alno ci i dla idei ocalenia funkcjonowania Gabinetu.
Nasza Gmina Polska Piast w Essen istnieje od 1994 roku i przez te wszystkie
lata pieczo owicie gromadzili my w Niemczech polonijne dokumenty i publikacje,
które naszym zdaniem maj warto unikatow i powinny by odpowiednio
chronione i popularyzowane. Pozycje te zbierali my za po rednictwem naszej
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Biblioteki Polskiej Piast w Essen oraz w ród naszych cz onków i Leonard Paszek
organizowa transport tych publikacji do Polski.
Dlatego niezmiernie wa na jest dla nas idea ocalenia Waszego Gabinetu i
liczymy na to, e placówka ta b dzie mog a by zachowana i s
dla dobra
Polonii.
Z wyrazami szacunku Zarz d Gminy Polskiej Piast w Essen Przewodnicz cy
Andrzej Kurkowski
Katernberger Markt 4 45327 Essen Tel. 0201-5631633 www.piast-essen.de
***

Szanowni Pa stwo!
Z wielkim alem dowiadujemy si o planach likwidacji Gabinetu Ksi ki i
Prasy Polskiej w Niemczech w PIN w Instytucie
skim w Opolu, którego
dzia alno zaskarbi a sobie, w szerokich kr gach naukowych i spo ecznych w kraju i
za granic , ogromny szacunek.
Pr na praca wspomnianego Gabinetu jest nam dobrze znana poniewa oboje z
em od wielu lat wspó pracujemy z pani prof. Mari Kalczy sk , a dowodem
tego s : wspólne spotkania, konferencje oraz nasze publikacje wydane pod pani
Profesor redakcj .
Ogromnie cenimy prace, prowadzone w placówce kierowanej przez pani
Profesor, nad w ciwym zabezpieczeniem dokumentów z dzia alno ci Polaków
poza granicami kraju, albowiem podczas zbierania materia ów do naszych ksi ek o
yciu Polaków w Niemczech, niejednokrotnie mieli my okazj stwierdzi , jak cz sto
bezpowrotnie gin cenne lady po naszych Rodakach, gdy nie zosta y one w por
ochronione przed zniszczeniem.
Dzi ki ofiarnej pracy pani prof. Kalczy skiej i Jej wspó pracowników wiele
rzeczy zdo ano uratowa i naukowo opracowa . By oby wi c niepowetowan strat
gdyby ta ogromnie potrzebna praca zosta a przerwana i na dalsze lata
zaprzepaszczona.
Wydaje si nam jednak, i do tego nie dojdzie i W adze, po ponownym
przeanalizowaniu faktów, pozwol na dalszy rozwój dzia alno ci, która ma przecie
ogromn warto poznawcz , dydaktyczn , popularyzatorsk i przynosi zaszczyt
ca emu rodowisku. Z wyrazami wielkiego szacunku
- Krystyna M. Barbara Leonowicz- Babiak i Zenon Babiak wraz z
sympatykami Pa stwa dzia alno ci z Dortmundu i Wroc awia
Wrzesie , 2012 r.
***

Szanowna Pani/Pan Dyrektor Instytutu
skiego w Opolu!
Jako Opolanka zamieszka a w Berlinie zaanga owana w media polonijne,
wspó pracuj ca z Gabinetem Prasy i Ksi ki Polskiej w Niemczech, zaniepokojona
jestem ostatnio brakiem sta ej aktywno ci portalu www.polonika.opole.pl oraz
ograniczonego kontaktu z Pani dr. Mari Kalczy sk . Dotychczasowa nasza
wspó praca polega a na dostarczaniu dokumentacji ycia polonijnego w Berlinie
poprzez gromadzenie czasopism, ulotek, publikacji, ksi ek jako dorobku

378

kulturalnego Polonii niemieckiej. W przesz ci organizowane by y konferencje,
spotkania, prezentacje dorobku twórczego Polonii Niemieckiej.
W za eniach Instytutu
skiego widnieje zapis dot. niemcoznawstwa, gdzie
integraln cz
stanowi wspólnota polonijna. Gabinet jest dot d jedyn instytucj ,
która posiada bogate archiwum aktywno ci polonijnej. Wspólnie z Pani
Kalczy sk , i Leonardem Paszek opracowali my leksykon "Ludzie mediów
Polonijnych w Belinie", mieli my w planie obj ca y teren Niemiec (zbieram
materia y). Portal Gabinetu by zawsze aktywny.
W zwi zku z powy szym prosz o informacje, czy nadal b dzie kontynuowana
dzia alno , jakie s najbli sze plany rozwojowe dot. Gabinetu.
Z wyrazami szacunku
Krystyna Koziewicz – sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w
Niemczech, redaktor miesi cznika „Kontakty” oraz portali polonijnych,
***

W imieniu studentów Politechniki Opolskiej
Nie zamykajmy si na kultur !
Dwudziesty pierwszy wiek mia si charakteryzowa intensywn integracj
europejsk . To idea kardynalnej organizacji, któr propaguje– Unia Europejska.
Polska od 2004 r. nale y do cz onków, ale chyba jedynie „na papierze” skoro tak
ci ko o byt ideom ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Popieramy
dzia ania Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich, w zakresie apelu o nie
zamykanie Gabinetu Ksi ki i Prasy Polskiej w Niemczech w Pin-Instytucie
skim
w Opolu. Dzi ki tej inicjatywie mo liwe by o m.in. w literacki, kulturalny i
przyjacielski sposób czy zwa nione niegdy narody: polski i niemiecki.
Tak cz sto w mediach podkre lana jest potrzeba rozwoju inicjatyw spo ecznych,
które s
gromadzeniu, dokumentowaniu i piel gnowaniu dorobku kulturowego,
natomiast kiedy ju takowe powstaj , to brakuje cz sto dla nich przychylno ci.
Gabinet oraz SOPN s inicjatywami jedynymi w swoim rodzaju, unikatowymi w
skali dwóch krajów! Daj one tak e mo liwo studentom rozwoju na p aszczy nie,
której nie obejmuj programy nauczania w toku studiów. To w nie SOPN nas
integrowa o i uczy o przyja ni i potrzeby kontaktu mi dzy diaspor polsk a krajem
ojczystym. Z tej potrzeby rodzi a si twórczo artystyczna, rodzi y talenty i grono
osób, które potrafi o ow twórczo doceni .
Nie zabierajcie nam dost pu do kultury o zasi gu mi dzynarodowym!
Nie pozwólmy ignorowa ambitnej dzia alno ci za ycieli – Pani prof. M.
Kalczy skiej, która kosztem w asnego czasu i rodków zbudowa a podwalimy
dzia alno ci organizacji, która trwa powinna!
Podpisana:
Iwona Wilczek oraz studenci Europeistyki Politechniki Opolskiej
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Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich
w Opolu
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POLEN
INSTITUT
Der Direktor
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Szanowna Pani Profesor,
z przykro ci dowiaduj si o zapowiedzianym
zamkni ciu Gabinetu Ksi ki i Prasy Polskiej w
Niemczech w PIN-Instytucie
skim w Opolu,
który powsta z Pani inicjatywy i zebra w
mi dzyczasie wspania kolekcj poloników
niemieckich.
To wielka szkoda dla sprawy kultury polskiej w
Niemczech, która w tych miesi cach prze ywa w
naszym kraju swoisty renesans zwi zany z nowym
podej ciem rz du i uwzgl dnieniem spraw kultury
grupy polskoj zycznej w negocjacjach polskoniemieckiego Okr ego Sto u.
Gabinet pe ni wi c wyj tkow rol archiwizacyjn ,
monitoruj
i inspiruj
kultur polskoj zyczn
w Niemczech. Mam nadziej , e decyzja o
zamkni ciu nie jest ostateczna i pragn podkre li
wyj tkowo tej e placówki wzgl dem
dotychczasowych gospodarzy i sponsorów.
ycz pomy lnego rozwoju i za czam
serdeczne pozdrowienia

Prof. Dr. Dieter Bingen

Telefon ++49-(0)6151/4202-11
Fax ++49-(0)6151/42 02-10
E-Mail: bingen@dpi-da.de
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Maria Kalczy ska
Polonika niemieckie w kontek cie ochrony dziedzictwa narodowego
German Polonika in the context of the protection of national heritage
owa kluczowe: Polonika, ksi ki, prasa, dziedzictwo narodowe
Key words: Polonika, books, press, national heritage
Streszczenie:
Autorka opisuje rol i znaczenie polskich wydawnictw dla rozwoju kulturalnego
polskiej spo eczno ci w Niemczech. Analizuje dost pne zbiory s owa drukowanego
oraz próbuje odpowiedzie na pytanie o ich przysz
.
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 ROKU
W okresie drugiej wojny wiatowej politycy polscy przebywaj cy na
uchod stwie niejednokrotnie wypowiadali si na temat sytuacji panuj cej na
terytorium Rzeczpospolitej. O zatrwa aj cych faktach, jakie dociera y od tych,
którym uda o si opu ci kraj (nie tylko od Polaków, ale równie od cudzoziemców),
rodowisko polskie stara o si informowa opini publiczn .
Zgodnie z zaplanowanymi dzia aniami1 Trzecia Rzesza (pocz wszy od dnia
1 wrze nia) i ZSRR (od dnia 17 wrze nia 1939 r.) zacz y wprowadza w ycie nowe
ustalenia. Tym nowym zasadom musieli podporz dkowa si mieszka cy by ego
pa stwa polskiego, odnosi y si one w ciwe do wszystkich sfer ycia, do polityki,
do gospodarki, do kultury. Na podstawie opracowanych wcze niej wytycznych
Trzecia Rzesza i ZSRR przyst pi y równie do realizowania za
polityki
eksterminacyjnej ludno ci polskiej 2.
W czasie spotkania z przedstawicielami prasy zagranicznej, w gmachu
Ambasady Polskiej w Pary u, w dniu 9 listopada 1939 r.3, minister w rz dzie
adys awa Sikorskiego – dr Marian Seyda4 – odniós si do wydarze , jakie mia y
1

2

3
4

Uk ad Ribbentrop-Mo otow zosta 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.
bski, Mi dzy Berlinem a Moskw . Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941, Warszawa
2003, s. 86–87; M. Kornat, Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mo otow. Problem
zbli enia 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.
S. Danter, K. Leszczy ski, Eksterminacja ludno ci w Polsce w okresie okupacji niemieckiej
1939–1945, Pozna – Warszawa 1972, passim; Wojna wyzwole cza narodu Polskiego 1939–
1945, oprac. T. Rawski, Z. St por J. Zamojski, Warszawa 1966, passim; J. Fajkowski, J.
Religa, Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939–1945, Warszawa 1981, passim.
E. Ponczek, Polska my l o pokoju w latach drugiej wojny wiatowej: 1939–1945, ód 1999,
passim.
M. Seyda urodzony dnia 7 lipca 1879 r. w Poznaniu, by prawnikiem, publicyst , cz onkiem
naczelnych w adz Stronnictwa Narodowego; od maja do pa dziernika 1923 r. ministrem spraw
zagranicznych, 1940–1941 ministrem sprawiedliwo ci, w gabinetach premiera W adys awa
Sikorskiego i Stanis awa Miko ajczyka 1942–1944 pe ni funkcj ministra prac kongresowych;
zmar dnia 17 maja 1967 r. w Buenos Aires. Personalia naczelnych w adz RP na obczy nie, w:
RP na obczy nie podczas II wojny wiatowej, praca zbiorowa pod red. Z. B
skiego,
Londyn 1994, s. 964–967; B. Kroll, Struktura polskich centralnych w adz emigracyjnych w

miejsce na terenie Polski, od dnia 1 wrze nia 1939 r. Minister skupi si na
omówieniu zagadnienia: Polityka eksterminacyjna w Polsce, a cele wojenne
Niemiec5.
Rozpoczynaj c, minister M. Seyda odniós si do przyczyn kl ski Polski. „Nie
jest tutaj moim zamiarem g bsze analizowanie przyczyn kl ski militarnej Polski;
ale niech mi wolno b dzie stwierdzi , e udaremnienie polskiej mobilizacji
yskawicznym uderzeniem niemieckim ci
broni na l dzie, a przede wszystkim
powietrzu, rozbi o wprawdzie armi polsk , pokona o jej kierownictwo, e jednak
nierz polski, cho nieraz niedostatecznie uzbrojony, a przewa nie pozbawiony
os ony broni ci kiej, wykaza w walce pierwszorz dne walory bojowe.
Dowodem tego, e olbrzymio przewa aj ce si y niemieckie nie mog y si np.
ugo upora z wojskami pomorskimi i pozna skimi, najpierw na zachodzie, a
nast pnie pod Kutnem, – dowodem tego bohaterska obrona Warszawy i wybrze a
Ba tyku w warunkach przecie beznadziejnych – dowodem nie mniej, e by nie
dopu ci do skrzepni cia armii polskiej nad Wis , Niemcy musieli spowodowa
uderzenie Polski jeszcze w plecy przez armi bolszewick .
Walorom wojskowym
nierza polskiego odpowiada i odpowiada w dalszym
ci gu niepodleg y, oporny duch narodu polskiego, na który tak skar y si prasa
niemiecka, a za który tylu Polaków p aci yciem lub zes aniem do obozów karnych,
obozów tortur moralnych i fizycznych.
Kto na najazd niemiecki na Polsk spojrzy z perspektywy cho by tych kliku
tygodni, które nas od niego dziel oraz z perspektywy systemu, który si tam obecnie
stosuje, zda sobie z tego jasno spraw , e najazd ten zmierza zgo a nie do samego
pobicia armii polskiej, lecz wr cz do zniszczenia narodu polskiego. Tu chodzi o
nie o zwyci stwo na placu boju, lecz o eksterminacj ywio u polskiego.
Nie innemu przecie celowi s
o mordowanie ludno ci polskiej przez
zarzucanie jej masowo bombami i ostrzeliwanie jej systematycznie z karabinów
maszynowych znajduj cych si na samolotach. A trzeba sobie u wiadomi ,
e od momentu sparali owania m odego jeszcze lotnictwa polskiego, które
ograniczy si musia o do udzia u w bezpo redniej akcji wojennej i do bronienia
wielkich miast, niemieckie samoloty bombarduj ce kr
y po ca ej Polsce
bezkarnie, ze satanizmem wr cz masakruj c ludno nawet najmniejszych miast i
osiedli wiejskich oraz t , która opu ciwszy swe siedziby znajdowa a si na drogach
pieszo, w wozach, samochodach oraz w poci gach ewakuacyjnych”6.

5

6

latach 1939–1945, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1976, t. XXVIII, z. 2, s. 215, 225; A.
Jankiewicz, Ministerstwo Sprawiedliwo ci Rz du RP na emigracji w latach 1939–1945,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, t. XXXIII, z. 1, s. 128–130.
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rz du RP –
Londyn (MIiD) sygn. 79, Przemówienie Pana ministra Mariana Seydy do prasy zagranicznej w
Pary u w dniu 9 XI 39, k. 2–7. Udokumentowanym opisem niemieckiej okupacji ziem polskich
by y wydane w Londynie w 1942 r. tzw. Czarne Ksi gi, tom I: The German Invasion of
Poland, II: The German New Order in Poland. Por.: Protoko y posiedze Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej, t. IV, red. naukowy serii M. Zgórniak, oprac. W. Rojek, A. Suchcitz,
Kraków 1998, s. 32.
AAN, MIiD sygn. 79, Przemówienie…, k. 2–3.
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Minister wspomnia o niegodziwych i ob udnych metodach7 stosowanych przez
za ogi niemieckich samolotów. Chc c wprowadzi bezbronn ludno polsk w b d,
na samolotach wywieszano polskie znaki. Kiedy ludno gromadzi a si na ulicach
czy placach wówczas samoloty te, lec ce bardzo nisko „rzuca y w t um bomby, a
tych co prze yli, ostrzeliwa y z karabinów maszynowych”8.
W dalszej cz ci swego wyst pienia minister Seyda odniós si do sytuacji
miast, po onych zw aszcza w rodkowej Polsce, które przesta y istnie , a jako
przyk ad wymieni Siedlce. Wspomnia tak e o miastach zniszczonych w du ym
stopniu, takich jak np. Tarnów, Rzeszów, Piotrków, Radomsko, Tomaszów, Radom,
owicz, Kutno, Sochaczew9. Niszczono w tym miastach wszelkie zabudowania,
nie oszcz dzaj c nawet ko cio ów, gmachów historycznych, pomników sztuki,
szpitali, poci gów sanitarnych Czerwonego Krzy a. U ywaj c bomb zapalaj cych,
spalono wiele miast i wsi, a do ludno ci, która opuszcza a miejsca swojego
zamieszkania, strzelano z nisko lec cych samolotów.
Minister stwierdzi : „Gdyby si t martyrologi ludno ci chcia o opowiedzie
szczegó owo, a prze em j osobi cie, trzeba by na to d ugich godzin, a i tak s owa
nie s zdolne odda obrazu rzeczywisto ci ani w przybli eniu. Bo o to Niemcom
chodzi o: Polska, szczególnie jej cz
rodkowa i po udniowo-zachodnia,
przewidziana przez Hitlera na protektorat Polski, wzgl dnie fikcj pa stwa
buforowego, sp tanego przez Rzesz , mia a by zniszczona doszcz tnie, by si przez
lat dziesi tki nie mog a pod wign , i okrojona i st oczona sztucznie obr cz , nie
mog a si nigdy sta niebezpieczn dla Niemiec, a s
a im wy cznie do odbioru
ich produktów przemys owych. Czego nie dokona y bomby i karabiny maszynowe,
to pozostawiono dzie u zimna, g odu i chorób epidemicznych.
Ca wschodni po ow Polski, która przez wieki stanowi a cz
sk adow
pa stwa polskiego z takimi ostojami cywilizacji i kultury aci skiej, jak polski Lwów
i polskie Wilno, nawet z ca ymi dzielnicami zwarcie polskimi, jak om skie
i Bia ostockie, których polsko przez nikogo dot d nie by a kwestionowana, zosta a
przez Niemców rzucona Rosji bolszewickiej jako och ap za udzia w pogwa ceniu
Polski i poparciu rzekomo pokojowych d
Rzeszy wobec Francji i Anglii.
Warto przypomnie , e w wojnie wiatowej Niemcy „obdarzy y” Rosj
bolszewizmem: w obecnej wojnie hitleryzm odda Rosji bolszewickiej po ow
Polski. Do tego zagadnienia wróc , w zwi zku z uwagami o dalszych niemieckich
celach wojennych. Przejd my do tych ziem polskich, do których Rzesza g ówn
przyk ada wag – do ziem zachodnich” 10.
Nast pnie przedstawi sytuacj , jaka wytworzy a si na wschodnich terenach
pa stwa polskiego, „jak Unia Sowiecka wbrew prawu mi dzynarodowemu
przeprowadzi a w okupowanej wschodniej cz ci w toku wojny komedi
plebiscytow ”11, w konsekwencji czego wcieli a te tereny do swego pa stwa,
7
8
9
10
11

Tam
Tam
Tam
Tam
Tam

e, k. 3.
e.
e.
e, k. 3–4.
e, k. 4.

387

przekazuj c Wilno Litwinom12, „tak Rzesza hitlerowska równie wbrew prawu
mi dzynarodowemu, w toku wojny, mimo istnienia zgodnie z Konstytucj polsk
wy onionych w adz naczelnych Pa stwa Polskiego z siedzib w Pary u, wcieli a
zachód Polski do Niemiec” 13. Na mocy rozporz dzenia z dnia 8 pa dziernika polskie
Pomorze i Pozna skie zosta y przekszta cone w prowincje Rzeszy i do niej
inkorporowane – Reichsgau Westproussen i Posen.
Do terenu Reichsgau Posen przy czono równie Ziemi Kalisk , która przed
wojn nie nale a do Niemiec. Minister wspomnia równie , o wiadomo ciach jakie
ostatnio nadesz y z kraju, wed ug nich przy czono do prowincji niemieckiej
(Reichsgau Posen) tak e ód i okolice. Polski
sk po czono ju wcze niej,
na samym pocz tku wojny, ze
skiem niemieckim, Suwalszczyzn z Prusami
Wschodnimi. Poniewa w adze niemieckie planowa y wcieli te tereny bezpo rednio
do Rzeszy, unika y niszczenia tych terenów, niemniej jednak przyst piono
do „ pienia”14 polsko ci i Polaków. Polacy mogli straci
ycie za ka
najdrobniejsz niesubordynacj . Minister M. Seyda poda dwa przyk ady:
gimnazjalistów z Bydgoszczy, którzy odmówili wyg oszenia pozdrowienia
hitlerowskiego i od piewania pie ni niemieckiej oraz polskiego pos a do gda skiego
Volkstagu15, Lendziona16, osadzonego w wi zieniu w nocy z 1 na 2 wrze nia 1939 r.
12
13
14
15

16

Których tam jest zaledwie 1.000 na 220.000 ogó u ludno ci. Tam e.
Tam e.
Tam e.
To parlament Wolnego Miasta Gda ska (obszaru Gda ska i jego najbli szej okolicy,
utworzony na mocy traktatu wersalskiego) maj cy w adz zwierzchni , natomiast w adza
wykonawcza by a w r kach senatu.
Antoni Lendzion, urodzony dnia 10 lipca 1888 r. w Samp awie (powiat Lubawa), syn Józefa i
Marii z Laskowskich, po mierci ojca wychowany przez stryja w Toruniu, tam uko czy szko
rzemie lnicz , zdobywaj c zawód czeladnika krawieckiego. W 1908 r. przeniós si do
Gda ska, gdzie zaanga owa si w dzia alno spo eczn . Od 1911 r. by prezesem sekcji
krawieckiej Zjednoczenia Zawodowego Polskiego (ZPP) w Gda sku. W okresie I wojny w
wojsku niemieckim, ranny, pozosta w nim do dnia 15 stycznia 1919 r. Nale
do Rady
nierzy Polaków w Gda sku, w latach 1928–1937 pe ni funkcj wiceprezesa zarz du
ównego Gminy Polskiej w Gda sku. Przez trzy kadencje (w kadencji III: 1928–1930, w
kadencji IV: 1931 – I po owa 1933 r.; w kadencji VI: II po owa 1935–1939 r.) by pos em do
Volkstagu, w kadencji IV oraz VI by jednym z dwóch polskich reprezentantów walcz cych
o prawa ludno ci polskiej w Gda sku, m.in. sprzeciwi si przenoszeniu polskich dzieci ze
szkó powszechnych Polskiej Macierzy Szkolnej do szkó senackich. By równie za ycielem
i cz onkiem zarz du Zwi zku By ych
nierzy Polaków. Od 1926 r. prezes ZZP w Gda sku,
natomiast od marca 1925 r. do wrze nia 1932 r. redaktor organu ZZP „Zwi zkowiec”. Wobec
narastaj cego napi cia w Gda sku, zaproponowano mu wyjazd z Gda ska, jednak odmówi .
Dnia 1 wrze nia 1939 r. zosta aresztowany, osadzony najpierw w Victoria-Schule (w dniach
1–15 wrze nia 1939 r. w budynku redniej szko y dla dziewcz t zorganizowano przej ciowe
wi zienie), potem przewieziony do obozu Stutthof, po kilku miesi cach pobytu w tym obozie
od czony wraz z grup 67 przedstawicieli Polonii Gda skiej – najaktywniejszych w yciu
spo ecznym i kulturalnym – nazywan kampani karn , któr rozstrzelano dnia 22 marca 1940
r. i pochowano w masowym grobie, w 1947 r. dokonano ekshumacji pochowano go na
cmentarzu w Gda sku – Zaspie. K. Dunin-W sowicz, Antoni Lendzion, w: Polski S ownik
Biograficzny, Wroc aw – Warszawa – Kraków 1972, t. XVII, s. 45–46; Ludzie Wolnego Miasta
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Tam bito go, a w nocy z 2 na 3 wrze nia wyrwano mu j zyk, krzycz c po niemiecku:
„Mówi za du o, teraz ju mówi nie b dziesz”17.
Minister zwraca uwag równie , na przecieki propagandowych – oszczerczych
wzgl dem Polaków – informacji niemieckich, dotycz cych uzasadnienia polityki
eksterminacyjnej prowadzonej na ziemiach polskich. Wed ug strony niemieckiej
zachowanie Niemców jest uzasadnione tym, i wcze niej to w nie Polacy masowo
mordowali Niemców na Pomorzu,
sku i w Pozna skiem. „Hitler twierdzi
o dziesi tkach tysi cy takich rzekomych wypadków; teraz mówi si o pi ciu
tysi cach. Prawda wygl da ca kiem inaczej”18.
Dr M. Seyda omówi tak e sytuacj , jaka mia a miejsce na pograniczu polskoniemieckim we wrze niu 1939 r. „Gdy nast pi a mobilizacja wojsk polskich –
w powiatach pogranicznych i punktach strategicznych wa niejszych naszych
województw zachodnich – dosz o do niemieckiej akcji dywersyjnej na wielk skal .
Niemcy pope niali na ka dym kroku zdrad , dopuszczali si sabota u, podpalali swe
gospodarstwa, obwiniaj c o to Polaków, urz dzali prowokacje, szpiegowali
i sygnalizowali armii niemieckiej wszystkie nasze ruchy. Gdy do oddzia ów polskich
Niemcy zacz li strzela , polska ludno cywilna stan a czynnie w obronie polskiej
armii regularnej. Niemcy naturalnie nie wspominaj ani s owem o swych zbrodniach
kryminalnych wobec Pa stwa Polskiego; usi uj natomiast przedstawi s uszn
obron ludno ci polskiej i polskiej armii jako rzekome morderstwa, pope niane
na „niewinnych ofiarach niemieckich”. Taktyka jest jasna, chodzi z jednej strony
o uniewinnienie „ex post” wojny przeciwko Polsce i potwornego bombardowania
ludno ci cywilnej, z drugiej za o oszczercze „uzasadnienie” egzekucyj
dokonywanych na Polakach”19.
Odnosz c si do masowego wyp dzania tubylczej ludno ci polskiej z ziem
zachodnich, minister podkre la , i do wyrzucenia z maj tku ziemskiego,
gospodarstwa w cia skiego, czy posiad ci miejskiej wystarcza jedynie
oskar enie, e si by o „wrogo usposobionym do niemczyzny” 20, w miastach
mieszka cy otrzymuj
tylko proste wezwanie do opuszczenia swego
dotychczasowego miejsca zamieszkania, maj na to dob lub 3 godziny. „W ten
sposób ludno polska ucieka musi drogami na wschód, z miasta do miasta, od wsi

17

18
19
20

Gda ska (1920–1939). Informator Biograficzny, pod red. M. Andrzejewskiego, Gda sk 1997,
s. 67; J. Wójcicki, Wolne Miasto Gda sk 1920–1939, Warszawa 1976, s. 280; H. St pniak,
Ludno polska w Wolnym Mie cie Gda sku 1920–1939, Gda sk 1991, s. 58, 238, 278; H.
Polak, Szkolnictwo i o wiata w Wolnym Mie cie Gda sku 1920–1939,Gda sk 1978, passim; A.
K. Kunert, Rzeczpospolita walcz ca: stycze – grudzie 1940, Warszawa 1997, s. 132; L. M.
Bartelski, Pami
ywa, Warszawa 1977 s. 123; G. Danielewicz, W kr gu Polonii gda skiej,
Gda sk 1996, passim.
AAN, MIiD sygn. 79, Przemówienie…, k. 4. Informacje te minister Seyda posiada od
ysz cego to wydarzenie zza ciany, a ju przebywaj cego w Pary u, wi nia s siedniej celi,
radcy Komisariatu Polskiego w Gda sku – Zygmunta Zawadowskiego, który wówczas
zajmowa cel nr 40, natomiast A. Lendzion nr 41.
Tam e, k. 5.
Tam e.
Tam e.

389

do wsi, wsz dzie przep dzana z ziemi swych ojców, w ród zimna i niedostatku
najdotkliwszego. St d miertelno jest tam nies ychanie wysoka”21.
Wed ug informacji, jakie dotar y do ministra Seydy, najbezwzgl dniej
wyp dzano Polaków mieszkaj cych w pasie nadmorskim (m. in. w Gdyni, w
okolicach Pomorza, Pozna skiego i
ska), pó niej tereny te zajmowali Niemcy
(sprowadzani np. z krajów ba tyckich, z Siedmiogrodu, z W gier oraz z o ciennych
pa stw) lub koloni ci niemieccy (z Wo ynia polskiego), aby polskie ziemie
zachodnie uczyni „proniemieckimi”, „urdeutsch” 22.
Minister Seyda zapozna równie zebranych ze statystykami dotycz cymi ilo ci
mieszka ców narodowo ci polskiej, zamieszkuj cych na terenie Pomorza,
Pozna skiego i
ska. Wed ug tych danych wi kszo na tych terenach stanowi
Polacy i zamieszkuj odpowiednio: na Pomorzu 91%, w Pozna skim 98%, na
sku
93%. „Na ziemiach tych zachodnich, na których sta a kolebka narodu i pa stwa
polskiego, znajduje si ywio polski, narodowo najtwardszy w wiekowej walce
z germanizmem najbardziej zahartowany. Ten ywio wyrywa si z korzeniami z
gleby ojczystej, wyp dza si poza ziemi , wcielono teraz do Rzeszy, a narzuca si
tym ziemiom Niemców, nie tylko niczym nie zwi zanych z tym krajem, ale
maj cych za zadanie – wymazanie kompletne jego oblicza polskiego. Ziemie polskie
zachodnie maj si sta krajem czysto niemieckim, a owo pa stewko buforowe czy
protektorat z przyczepk ydowsk dooko a Lublina, czy te bez niej – wasalem
Rzeszy. Taki jest cel wojenny niemiecki na wschodzie. Tak ma wygl da kosztem
narodu polskiego wschód niemiecki na wschodzie „Lebensraum” 23.
Nast pnie minister charakteryzowa sytuacj , jaka wytworzy a si na wschodzie
Polski: „Za Bugiem zaczyna si znowu kosztem narodu i pa stwa polskiego –
sprzymierzona z Niemcami Rosja Sowiecka. I tu dochodzimy do zagadnienia o
prze omowej donios ci mi dzynarodowej.
Do ostatnich miesi cy polityczne my lenie hitleryzmu ko czy o si zawsze
perspektyw pój cia na szeroki wschód, wzd
Ba tyku i ku Ukrainie, ku której
Polska, i to ca a, mia a by pomostem tylko, – nie mniej ku po udniowemu
wschodowi, na Ba kany z perspektyw dalsz ku Azji Mniejszej i ku Bagdadowi.
Teraz, po owa Polski zosta a przez Niemcy oddana Rosji Sowieckiej. Tak samo
Berlin zgodzi si na to, e pa stwa ba tyckie sta y si sfer wp ywów rosyjskich.
Równie na Rumuni i Bu gari prze Unia Sowiecka, jak w ogóle w kierunku
Ba kanów. W ten sposób Berlin pogodzi si z faktem, e Rosja Sowiecka
21
22
23

Tam e.
Tam e, k. 6.
Tam e. Poj cie to w j zyku niemieckim oznacza ‘przestrze yciow ’; zosta o wprowadzone
przez niemieckich publicystów w II po . XIX w. w celu uzasadnienia niemieckich da
terytorialnych: zdobycie Lebensraum na wschodzie Europy po Ural by o g ównym za eniem
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 spo ecze stwa Trzeciej Rzeszy, Wroc aw
1990, passim.
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zabarykadowa a Niemcom drog na wschód i po udniowy wschód. Jest to jeden z
najbardziej rewolucyjnych zwrotów w polityce Rzeszy Niemieckiej.
Nale y stwierdzi , e je eli Hitler dzi ki pomocy armii czerwonej wygra wojn
z Polsk , zwyci zc w ciwym na wschodzie jest w chwili obecnej Stalin, a nie
Hitler.
Nie mniej faktem jest, e ci, którzy wci jeszcze oddaj si nadziei, e b dzie
mo na wygra kart sowieck przeciwko karcie hitlerowskiej – myl si . Le y
niew tpliwie w interesie Moskwy, by pchn Berlin do katastrofy, ale Zwi zek
Radziecki nie my li si w adnym razie wi za w jakikolwiek sposób z Angli
czy Francj . Wspó praca Zwi zku Sowieckiego z demokracjami zachodnimi jest
tylko z udzeniem. W rzeczywisto ci Unia Sowiecka kusi now sw ofiar tzn.
Niemcy, których kl ska pozwoli aby jej zastrzykn bolszewizm w organizm narodu
niemieckiego.
Faktem jest z drugiej strony, e pot ny blok niemiecki b dzie posiada tak
dynamik , i nie utrzyma si w obecnym swym
ysku. Blok ten olbrzymi,
zabarykadowany od wschodu i pó . wschodu przez Rosj Sowieck b dzie
bezwzgl dnie szuka uj cia ku zachodowi i w przestrze zamorsk – b dzie d
do
rozszerzenia swych granic na zachodzie i postawi wi cej, ni kiedykolwiek, kwesti
kolonii i surowców jako zagadnienie bytu swego i rozwoju: „Lebensraum” w
zachodnim i zamorskim kierunku.
Nikt chyba pod tym wzgl dem nie mo e si oddawa z udzeniu. Jestem
przekonany, e ycie szybko potwierdzi s uszno tej tezy. I tezy jeszcze jednej,
e nie ma dla Niemiec drogi odwrotu po tym, co si sta o na wschodzie. A tym
samym nie ma odwrotu i nie mo e go by i dla przeciwników Rzeszy”24.
Reasumuj c minister stwierdzi , e blok niemiecki musi by nie tylko militarnie
pokonany, lecz tak e politycznie rozbity na g ówne swoje cz ci sk adowe, a narody,
przez Rzesz ujarzmione, musz odzyska sw wolno , swój obszar narodowy oraz
yciowy25, naród niemiecki powinien powróci do swych granic. Minister wyrazi
nadziej , e zwyci stwo militarne nad Niemcami powinno zosta odniesione oraz e
„nie powtórz si polityczne b dy kompromisowe Wersalu”26, a narody
sprzymierzone wygraj nie tylko wojn , ale doprowadz do zawarcia trwa ego
pokoju, na który czeka ludzko .
Ko cz c swoje przemówienie minister zwróci si przedstawicieli prasy:
„W imieniu rodaków moich w kraju, a szczególnie w imieniu masakrowanych
w dalszym ci gu i z ognisk domowych wyp dzanych Polaków Pomorza,
Pozna skiego i
ska, prosz Panów gor co, serdecznie, by cie zechcieli powy ej
przedstawion prawd tragiczn pi tnowa jak najg niej przed opini publiczn
Francji, Anglii oraz krajów neutralnych. Nie udz si , by to mia o pohamowa
zbrodnicze dzie o niemieckie, ale niechaj ci, których krew tam si leje, wzgl dnie
którzy wyp dzani umieraj z zimna, g odu i chorób na drogach i polach, – niech
wiedz , e nie gin na marne, e ich ofiara wa y na szali sprawiedliwo ci dziejowej,
24
25
26
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e kropla po kropli przyczynia si do pogr enia Niemiec w obliczu ca ego wiata
cywilizowanego w kl sce moralnej, za któr przyjdzie militarna i polityczna” 27.
Minister Seyda w swym wyst pieniu zwróci uwag na zagadnienia szczególnie
wa ne dla Polaków w kraju. W dniu 9 listopada 1939 r. mija ponad miesi c od
rozpocz cia dzia
wojennych, spo ecze stwo polskie ca y czas oczekiwa o na
konkretn pomoc i zdecydowan reakcj sojuszników. Przemówienie, w którym
minister odnosi si do tragicznych wydarze b cych udzia em rodaków w kraju,
mia o wi c swoist wymow . wiadczy o o znajomo ci sytuacji Polaków
w okupowanym kraju, o ich krzywdach i cierpieniach oraz dawa o nadziej , e rz d
na uchod stwie nie pozostawi rodaków samych.

Anna Pachowicz
Przemówienie ministra Mariana Seydy dla dziennikarzy zagranicznych z dnia
9 listopada 1939 roku
Minister Marian Seyda’s speech for foreign journalists of 9 November 1939 Year
owa kluczowe: Marian Seyda, druga wojna wiatowa, rz d emigracyjny, prasa
Key words: Marian Seyda, Second World War, government in exile, press
Streszczenie:
Autorka analizuje przemówienie Mariana Seydy dla prasy zagranicznej, w którym
ten poruszy tragedi Polski, okupowanej przez dwa mocarstwa – Trzeci Rzesz i
Zwi zek Radziecki.
Summary:
The author analyzes Marian Seyda’s speech for the foreign press, in which he spoke
about the tragedy of Poland, occupied by two powers – the Third Reich and the
Soviet Union.
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Beata Kwieczko
STEFANIA KOSSOWSKA – WYBITNA POSTA POLSKIEJ EMIGRACJI W
LONDYNIE
Stefania Kossowska to znakomita dziennikarka, pisarka, jednej z najbardziej
znanych i zas onych postaci polskiej emigracji pokolenia „niez omnych”. Urodzi a
si 23 wrze nia 1909 r. we Lwowie i tam mieszka a przez jedena cie lat. By a córk
znanego adwokata Stanis awa Szurleja oraz Jadwigi z Ciepielowskich. W 1920 r., po
wojnie polsko-bolszewickiej przeprowadzi a si wraz z rodzin do Warszawy.
Obcowanie z kultur w domu Szurlejów by o naturalne. Po latach wspomina a tak:
„Blisko ci kultury, rado z kultury, by o w ciwie bez przerwy obecne, nie od
wi ta, tylko na co dzie . Mia am brata i we czworo wszyscy my bez przerwy
czytali, rozmawiali o tym. Moi rodzice kupowali wszystkie ksi ki. Chodzi o si
do teatru, na koncerty. I rozmowy by y ci e na te tematy. Poza tym yli my w
rodowisku ludzi kultury: pisarzy, dziennikarzy, artystów, muzyków /…/”1.
Drug sfer , z któr ci gle styka a si m oda Szurlejówna by a, z racji
wykonywanego przez jej ojca zawodu, polityka:
„Bardzo du ilo jego spraw zajmowa y sprawy polityczne, które by y w
du ej mierze antysanacyjne. By obro
takich ludzi, jak Wojciech Korfanty,
Stanis aw Mackiewicz, Stanis aw Stro ski i oczywi cie równie Wincenty Witos
w procesie brzeskim. Pami tam nawet moment, jak ojciec przywióz do naszego
domu Witosa, po którego pojecha , gdy zosta zwolniony z wi zienia. Tak, e
poza sprawami sztuki, kultury, muzyki my my byli w rodku wszystkich
dziej cych si spraw. Spraw politycznych w pewnym sensie. Wszystkie te
nazwiska by y nam wszystkim znane i wiedzieli my co si dzieje. To by o ycie
bardzo wiadome. To nie by o ycie, które si toczy o, tylko które si bardzo
intensywnie prze ywa o”2.
W 1927 r. Stefania Szurlejówna uko czy a Pa stwowe Gimnazjum i Liceum im.
Juliusza S owackiego w Warszawie. Po maturze wyjecha a do Szwajcarii, gdzie na
uniwersytecie w Lozannie przez semestr uczy a si j zyka francuskiego. Jeszcze w
gimnazjum marzy a o tym, eby studiowa medycyn , jednak po uko czeniu szko y
w 1928 r. zdecydowa a si , id c w lady ojca, na studia prawnicze na Uniwersytecie
Warszawskim. Zrezygnowa a z nich jednak w 1934 r., poniewa rozpocz a

1

2

S. Kossowska, Urodzi am si we w ciwym 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 dost pu: 20.05.2011
Tam e, s. 230.

„przypadkow przygod dziennikarsk w »Bluszczu«”3. Po latach stwierdzi a, e nie
sko czy a prawa, dlatego, e wtedy na powa nie zaj a si dziennikarstwem.
Pierwsz praktyk w „Bluszczu” mia a prawdopodobnie jeszcze w gimnazjum. O
czasopi mie mówi a, e: „To by o bardzo szacowne pismo kobiece z du tradycj
XIX-wieczn . Tam naprawd dosy du o si nauczy am praktycznie techniki
dziennikarskiej, chocia by am oczywi cie tak dziewczynk do posy ek, bo tam
robi am herbat , ale mog am widzie jak si pracuje”4.
Szurlejówna debiutowa a w 1933 r. reporta em z wycieczki do Rumunii,
Bu garii i Konstantynopola pt. Jedziemy w wiat. Jej publikacja ukaza a si w ósmym
numerze „ wiata Dziewcz t”5. Do wiadczenie w „Bluszczu” zdobywa a w latach
1933–1935, gdzie publikowa a opowiadania oraz artyku y po wi cone problematyce
spo ecznej i architekturze6. Pó niej zacz a pisa do codziennych pism warszawskich
„ABC” i „Wieczoru Warszawskiego”. Po latach wspomina a: „Redaktorem ich by
Stanis aw Strzetelski, jeden z dobrych znajomych i przyjació mego ojca, którego
pozna am u rodziców i oczywi cie to bardzo mi u atwi o wej cie. Pocz tkowo
pisa am sprawozdania s dowe, ale w bardzo specjalny sposób. One mia y raczej taki
felietonowy charakter. Ale równie inne rzeczy”7.
W 1935 r. nawi za a sta wspó prac z ukazuj cym si w Warszawie
tygodnikiem literacko-satyrycznym „Prosto z mostu”, którego za ycielem i
redaktorem by Stanis aw Piasecki. Otwarcie przyznawa a si , e znalaz a si tam bez
adnej literackiej zas ugi”8.
„By am przy narodzeniu »Prosto z mostu«, a w ka dym razie przy
przygotowaniach do narodzin. Bo pami tam rozmowy u nas w domu mi dzy
Piaseckim, Nowaczy skim i Strzetelskim, redaktorem popularnego »Wieczoru
Warszawskiego«, a tak e »ABC«, gdzie Piasecki od kilku lat prowadzi dodatek
literacko-artystyczny i w nie zamierza go przekszta ci we w asne,
samodzielne pismo. Bez entuzjazmu przys uchiwa am si tym rozmowom –
które zreszt g ównie obraca y si ko o spraw praktycznych, administracyjnofinansowych a nie ideowych, bo rozumia am, e jednym z celów nowego pisma
ma by konkurencja z »Wiadomo ciami Literackimi«, na których si
3
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8
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wychowa am. Nie podoba mi si te tytu pisma, jaki kiedy rzuci Piasecki,
wyda mi si niepowa ny, zamaszysty, niew ciwy dla literackiego pisma. /…/.
W czasie tych rozmów o nowym pi mie, Nowaczy ski, bliski przyjaciel ojca,
mrucza do mnie w trzeciej osobie, jak to on zwykle: »B dzie tam pisa a«. I by o
rzecz naturaln , e Piasecki zaproponowa mi wspó prac , gdy pismo
powsta o”9.
Mimo pocz tkowego sceptycyzmu i negatywnego nastawienia do pracy w
„Prosto z mostu”, m oda dziennikarka by a zadowolona ze wspó pracy z Piaseckim.
W rozmowie z Jerzym Pietrkiewiczem oceni a go nast puj co: „by doskona ym
redaktorem, który nie zd
w pe ni rozwin wszystkich swych mo liwo ci10 /…/.
Umia zainteresowa ró nych czytelników, a tak e odkrywa i uszanowa talenty i
sk onno ci wspó pracowników, którym zostawia wielk swobod w tym co i jak
chcieli pisa ” 11. Podkre la a, e jest tego najlepszym przyk adem, bo Piasecki
niczego jej nie narzuca i niczego nie zabrania :
„Nic mnie nie obchodzi o poza literatur , muzyk , sztuk i mog am o tym pisa
bez jakiejkolwiek ingerencji z jego strony. /…/. Piasecki nigdy nie narzuca mi
adnego nazwiska, ani nie sprzeciwia si mojemu wyborowi /…/. Czasem
rzuca tylko lekko jak zawodow uwag w rodzaju »czy nie za d ugie«, »za
du o przymiotników«, co mi si pó niej bardzo przydawa o”12.
Wspó prac z „Prosto z mostu” Szurlejówna zako czy a w 1939 r., kiedy to w
dziewi tym numerze tygodnika ukaza si jej ostatni reporta pt. W w oskich
ko cio ach13. Przyczyn odej cia dziennikarki z „Prosto z mostu” by o
prawdopodobnie nawi zanie wspó pracy z „Wieczorem Warszawskim” i „ABC”14,
cho niektórzy zastanawiaj si , czy Szurjejówna nie przesta a wspó pracowa z
„Prosto z mostu” z powodu „coraz bardziej zdecydowanej linii politycznej” 15
tygodnika.
Z pocz tkiem 1938 r. Stefania Szurlejówna „zacz a korzysta ze »s awy«”16 i
wyjecha a na kilka miesi cy do Rzymu jako korespondent zagraniczny kilku pism
warszawskich. Efektem podró y by o sprawozdanie z wizyty Adolfa Hitlera w
Rzymie zatytu owane Iluminowana wojna, które zosta o opublikowane w „Prosto z
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mostu”17. Podczas w drówki po W oszech dziennikarka pozna a Adama
Kossowskiego, z którym w pa dzierniku 1938 r. wzi a lub.
Kiedy we wrze niu 1939 r. wybuch a druga wojna wiatowa, Stefania
Kossowska opu ci a Polsk . Wyjecha a 17 wrze nia razem z rodzicami przez
Rumuni do Francji, a potem do Londynu, do którego dotar a „w okoliczno ciach nie
zwyczajnych” 18, bo na dworzec Paddington przyjecha a poci giem wioz cym
prezydenta W adys awa Raczkiewicza, witanego na peronie przez króla Jerzego VI.
Kossowskiej nie wyjecha z nimi. W listopadzie tego samego roku zosta
aresztowany przez wojska sowieckie, skazany na pi lat ci kich robót w agrach i
zes any w g b Rosji, jednak uda o mu si stamt d wydosta i pod koniec 1943 r.
dotar do Londynu.
Po wyje dzie z Polski Stefania Kossowska pracowa a najpierw w Ministerstwie
Informacji w Pary u, a od lipca 1940 r. w Londynie. Pó niej otrzyma a posad
referenta do spraw literackich w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji Polskiego
Rz du na Wygnaniu, któr zajmowa a do 1947 r. Jednocze nie wspó pracowa a
jeszcze pod panie skim nazwiskiem i czasem pod nazwiskiem m a z pismami, które
ukazywa y si poza Polsk oraz polsk sekcj Radia BBC, gdzie wyg asza a
regularnie pogadanki o polskich nowo ciach wydawniczych19. W tym samym czasie
pisywa a „mi dzy innymi dosy du o takich troch propagandowych rzeczy do
biuletynu » wiatpolu«”20.
Po zako czeniu drugiej wojny wiatowej Stefania Kossowska zdecydowa a, e
zostaje w Londynie. Po likwidacji placówek polskiego Rz du na Uchod stwie, w
latach 1949–1953 by a urz dniczk Polish University College w Londynie. Po 1953 r.
rozpocz a wspó prac z „Wiadomo ciami” Mieczys awa Grydzewskiego, w których
przez ponad dwadzie cia lat prowadzi a rubryk W Londynie, podpisywan
pseudonimem Big Ben. Drukowa a tam te artyku y, recenzje, opowiadania i
reporta e z podró y, które by y publikowane w cyklu W podró y. W 1964 r.
nak adem wydawnictwa Boles awa widerskiego ukaza a si ksi ka Kossowskiej
zatytu owana Mieszkam w Londynie, która by a zbiorem 114 felietonów
publikowanych w „Wiadomo ciach” w latach 1953–197421. Publikacja ta spotka a
si z uznaniem wielu publicystów, którzy wysoko ocenili jej twórczo , jak na
przyk ad znany pisarz emigracyjny, Zygmunt Nowakowski:
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„Big Ben… posiada w najwy szym stopniu to, co zwiemy »zdrowym ch opskim
rozumem«. Umie patrze nadzwyczaj bystro na sprawy tego wiata. Nie
imponuj mu Anglicy, cho dostrzega u nich tak e pewne zalety… Rybak, który
z m tnych wód tego miasta (Londynu) potrafi wy owi zawsze co
interesuj cego. Podziwiam to, e Big Ben potrafi wydoi ca tre tygodnia, e
w szarzy nie i we mgle dostrzega tyle plam, tyle gry wiate i cienia. Big Ben
nie jest fotografem i nie jest karykaturzyst , ale malarzem tych pi ciu dni, które
dziel jeden weekend od drugiego. Kto inny przechodzi sto razy codziennie ta
sam ulic , jak lepiec, jak cz owiek g uchoniemy, Big Ben za widzi wszystko i
wszystko s yszy, przyk ada ucho do piersi Londynu, bada puls, ekskursjuje,
przeprowadza analiz , wie ile jest cukru i ile jest bia ka. Moda kobieca, ko ció ,
ludzie, ogród zoologiczny, jubileusz, wystawa obrazów, albo psów albo
kwiatów, Wimbledon, bomba atomowa, autobus, kino, itd. itd., wszystko to
mie ci si w stenograficznych rysunkach Big Bena, zawsze pe nych polotu,
bystro ci, dowcipu, inteligencji i og ady towarzyskiej. Zna stolic Anglii lepiej
ni wielu zawodowych londy czyków. Technika pisarska najwy szej
miary…”22.
W tym samym czasie, kiedy Kossowska pisa a do „Wiadomo ci” zacz a
równie sta wspó prac z Radiem Wolna Europa, które og osi o wówczas konkurs
na esej: Dlaczego nie wracam do kraju?23. W 1954 r. Kossowska zdoby a w nim
pierwsz nagrod i zosta a freelancerem rozg ni. Pracowa a tam a do 1994 r.,
kiedy Radio Wolna Europa zosta o zlikwidowane. Publikowa a tak e w pi mie RWE
„Na Antenie”24.
W styczniu 1969 r. zacz a redagowa „Wiadomo ci” w zast pstwie chorego
Mieczys awa Grydzewskiego. Pomaga jej w tym Micha Chmielowiec, który
niebawem pó niej równie zachorowa i zmar . Po mierci obu redaktorów, w 1974 r.
Kossowska przej a redakcj pisma. Rafa Habielski wyrazi opini , e bior c pod
uwag to „co, jak i gdzie pisa a Stefania Kossowska, wydaje si oczywiste, e zosta a
redaktorem »Wiadomo ci«, pisma niezwyk ego, b cego czym wi cej ni tylko
wydawanym w Londynie tygodnikiem” 25. Jego zdaniem „Wiadomo ci” by y klubem,
w którym spotykali si najwybitniejsi ludzie pióra, mia y swój bardzo okre lony
wymiar polityczny i by y cznikiem pomi dzy wspó czesno ci a przesz ci
przypominaj c o zachowaniu postawy i powinno ciach emigracji. „Obj cie przez
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Stefani Kossowsk redakcji tygodnika by o znakiem czasu. Przejawem naturalnego
nast pstwa pokoleniowego oraz zatarciem podzia ów i animozji przedwojennych”26.
Dla Kossowskiej by o to jednak ogromne wyzwanie, poniewa nigdy
samodzielnie nie redagowa a adnego pisma. Odpowiedzialno by a tym wi ksza, e
Grydzewski jako redaktor, po wi ca si „Wiadomo ciom” ca kowicie. Po latach
dziennikarka w rozmowie z Miros awem Kowalskim przyzna a, e „nie znosi
telefonu, al mu by o ka dego kwadransa na rozmow . Je li si z kim spotyka , to
przewa nie w czasie lunchu. Wy czy si z ycia towarzyskiego, z nikim si nie
widywa ”27. Ona i jej m byli prawdopodobnie jedynymi osobami, do których
przychodzi na kolacj . Praca by a dla Grydzewskiego „jedyn przyjemno ci ,
narkotykiem, on si t prac zabija ”28. Zmar w Londynie na udar mózgu w wieku 72
lat w 1970 r.
Problem pojawi si , kiedy zachorowa Micha Chmielowiec. Kossowska nie
ukrywa a, e:
„Wtedy zacz a si tragedia, kto go zast pi? Juliusz Sakowski mnie przydusi ,
ebym si zgodzi a na dalsze wychodzenie pisma. Ja – bardzo niech tnie –
by am dziennikark , ale nigdy gazety nie redagowa am – wyrazi am zgod . I
jako mi posz o. Chmielowiec by powa nie chory, szed do szpitala na dwa
miesi ce, na pó roku, na trzy tygodnie i wtedy ja go zast powa am. By o to o
tyle zabawne, e my my nigdy nie pracowali razem w redakcji. Raz tylko, w
ci gu godziny, Chmielowiec powiedzia mi co i jak, pokaza jakie teczki…
Przez ca y 1973 rok Chmielowiec ju nie przychodzi , na pocz tku 1974 r. zmar
i wtedy ja – z konieczno ci – zosta am redaktorem »Wiadomo ci«” 29.
W 1977 r. Kossowska, która trzy lata wcze niej przej a ca kowicie redakcj
pisma, sta a si tak e jego dyrektorem finansowym i administracyjnym. Krzysztof
Muszkowski pisa o tym, e dziennikarka obawia a si czy podo a obowi zkom, które
na ni spad y: „Mia am wiele strachu i ró nych w tpliwo ci. A jednocze nie czu am
e spotka mnie wielki zaszczyt. Samodzielna redakcja! Mog am sama decydowa !
Ale jak zareaguj na moje rz dy autorzy przyzwyczajeni do literackiego dyktatora
Grydzewskiego, którego erudycja zniewala a niemal ich wszystkich” 30.
We wspomnianej ju rozmowie z Miros awem Kowalskim opowiada a, e w
„Wiadomo ciach” zajmowa a si „dos ownie wszystkim” 31: odpisywa a na listy,
oblicza a honoraria, za atwia a sprawy bankowe, nie mówi c ju o czytaniu i
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adiustowaniu tekstów, amaniu numeru, wybieraniu zdj i ilustracji, robieniu rewizji.
Kossowska nie mia czasu na nic, bo „to by a praca bez niedziel, bez wi t, bez
godzin, poniewa to by a typowa emigracyjna instytucja jednoosobowa”32. Przez
wszystkie lata redakcja „Wiadomo ci” sk ada a si z trzech osób. Do pomocy byli
„urz dnik przychodz cy na trzy godziny i za atwiaj cy prenumeraty oraz pani – te
na trzy godziny do pomocy w korekcie” 33. Ówczesna redaktor „Wiadomo ci”
wyzna a równie , e nigdy nie my la a o zmianie formu y pisma, poniewa to by oby
„sprzeniewierzeniem si Grydzewskiemu”34, jednak zdecydowa a si wprowadzi
kilka zmian, eby je od wie :
„Grydzewski mia swoje zasady i te zasady trzeba by o uszanowa . Stroni od
bie cej polityki i nigdy nie zamieszcza artyku ów politycznych na aktualne
tematy. By lojalny wobec swoich autorów – jak si ju kogo drukowa o, to nie
by o mowy o atakowaniu go na amach. Nie uznawa adnych rocznic /…/. Na
staro zacz y mu si nadzwyczaj podoba wspominki rozmaitych paniu ze
szlacheckich dworków – drukowa tego tyle, e ju cz owiek wiedzia na pami
co si w tych dworkach dzia o – i z tymi wspominkami ja, oczywi cie, musia am
zrobi porz dek. I podobnie z poezj , bo Grydzewski – to bardzo mieszne
powiedzie – cz owiek, który w ciwie stworzy ca szko poetyck , tak
naprawd nie zna si na poezji. Jemu si podoba Asnyk, Konopnicka i ich
odpowiedniki w nowoczesnej literaturze. Czasem drukowa wierszyd a tak
okropne… Tej akurat tradycji ja kontynuowa nie mog am. Drukowa am rzeczy,
które Grydzewskiemu na pewno by si nie spodoba y, drukowa am z najwi ksz
przyjemno ci , zreszt – wiersze m odych poetów z kraju, niektórych pod
prawdziwym nazwiskiem, innych pod pseudonimem. Ale o adnej radykalnej
zmianie linii programowej pisma nie mog o by mowy. Po pierwsze dlatego, e
ja sama nie mia am ambicji nowatorskich, a po drugie – e nie by o m odych,
którzy chcieliby przej »Wiadomo ci«”35.
Rozpocz cie wspó pracy i redagowanie tygodnika wi za o si w przypadku
Kossowskiej z jeszcze jednym obowi zkiem. W 1973 r. zosta a wybrana na cz onka
jury najwa niejszego na emigracji wyró nienia literackiego za ksi
wydan na
obczy nie, tzn. Nagrody „Wiadomo ci”, gdzie zast pi a zmar ego w czerwcu tego
roku Wac awa Grubi skiego. Jak okre li to Tadeusz Nowakowski, by a tam
„animatork polskiego ycia kulturalnego nad Tamiz ”36. W latach 1976–1991
pe ni a tak e rol przewodnicz cej komisji wymienionej wy ej nagrody. Owocem tej
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pracy sta a si szczegó owa historia powo ania jury Nagrody „Wiadomo ci” i
przyznawania wyró nie , która ukaza a si w formie publikacji zwartej pt. Od
Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomo ci” 1958–1990 zadedykowanej Janowi
Badeniemu, niezawodnemu przyjacielowi „Wiadomo ci”37. Zdaniem Krzysztofa
Muszkowskiego ksi ka ta by a dowodem „niezawodnej pami ci o ludziach, którzy
hojnie i z zacisza, a jak e wydatnie przyczynili si do istnienia literatury polskiej na
emigracji”38.
Stefania Kossowska redagowa a „Wiadomo ci” a do ich zamkni cia w marcu
1981 r. Pó niej wci pozosta a aktywn pisark i publicystk . Wspó pracowa a z
Radiem Wolna Europa i Radiem BBC, publikowa a artyku y w prasie emigracyjnej,
m.in.: „Kulturze”, „Przegl dzie Powszechnym”, „Orle Bia ym”, „Pulsie”,
„Pami tniku Literackim”, „Dzienniku Polskim i Dzienniku
nierza” i „Kalendarzu
Dziennika Polskiego”. W latach 1982–1984 by a równie kierownikiem dzia u
literackiego dodatku londy skiego „Dziennika Polski i Dziennika
nierza” –
„Tygodnia Polskiego”. Z pismem wspó pracowa a ju od 1959 r. Wówczas zacz a
pisa cykl felietonów zatytu owany Wa ne i niewa ne, który ukazywa si pod
pseudonimem „sk”. Felietony pisane by y sporadycznie do 1972 r. i regularnie do
1984 r.39.
Miros aw Supruniuk wyrazi o wspomnianym cyklu nast puj
opini :
„Pisane w latach 50. i 60. felietony nie zestarza y si , a aktualne wówczas
zagadnienia i wydarzenia stanowi dzi o kolorycie »polskiego Londynu«.
Emigracja opisana jest przez Kossowsk bez zb dnego patosu i megalomanii, ale
jednocze nie dostrzega ona autentyczny i heroiczny wysi ek, który w atmosferze
poja ta skiej izolacji i politycznej niech ci ze strony w adz angielskich stworzy
przeró ne instytucje spo ecznego i kulturalnego ycia”40.
Wa nym wydarzeniem w yciu Stefani Kossowskiej by o nawi zanie
wspó pracy z parysk „Kultur ”. Kossowska wysoko ceni a redaktora miesi cznika –
Jerzego Giedroycia, „tytana pracy”, który by dla niej literackim i dziennikarskim
„genera em”, a nawet „hetmanem” 41. Podziwia a jego pracowito i do wiadczenie,
dlatego ch tnie zgodzi a si z nim wspó pracowa :
„Zupe nie nie pami tam kiedy rozpocz am jakie prace dla Giedroycia, ale by o
to chyba po mierci Zbyszewskiego w 1985 r., kiedy Giedroyc zapyta mnie w
li cie, czy nie napisa abym o Wacku Zbyszewskim. Napisa am, cho nie by o to
37
38
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bardzo szybko, tekst WAZ ukaza si po kilku miesi cach i to by w ciwy
pocz tek wspó pracy z Giedroyciem. /…/ prosi mnie o opinie na temat ró nych
tekstów, ca ych ksi ek, przysy mi korekt , a nawet wi cej ni korekt , bo
robi am i wst p, i nawet adiustacj , czy rewizj . Ale Giedroyc krzycza na mnie,
ebym co pisa a, nawet niekoniecznie do »Kultury«, ale ebym pisa a. O
ludziach. I sam podsun mi par tematów /…/. Odpisywa am, e nie mog , nie
chc , a on, e jak nie b
pisa a, to zardzewiej ”42.
O Stefani Kossowskiej mówi si , e by a jedynym wielkim redaktorem
emigracyjnym, który by równie doskona ym pisarzem, poniewa pisa a te ksi ki
literackie. W druku, oprócz wspomnianych ju wcze niej dwóch publikacji, tzn.
Mieszkam w Londynie i Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomo ci” 1958–
1990, ukaza y si tak e antologia „Wiadomo ci” na emigracji43 oraz nast puj ce
wybory opowiada , felietonów, artyku ów recenzyjnych i wspomnieniowych: Jak ci
widz , tak ci pisz 44, Galeria przodków45 oraz Przyjaciele i znajomi46. Do tego doda
trzeba koniecznie liczne rozproszone artyku y, przemówienia i polemiki pisane dla
ksi g pami tkowych, paryskiej „Kultury”, Radia Wolna Europa, BBC i innych
mediów47.
W 1984 r. Stefania Kossowska zako czy a regularn wspó prac z „Tygodniem
Polskim”. Z listu do przyjació ki Anny Frajlich dowiadujemy si dlaczego:
„Moja wspó praca z »Tygodniem« bardzo kuleje, od czasu do czasu
przygotowuj do druku jakie teksty, czy sama cos pisz , ale nie mam ju
adnego wp ywu na to co si ukazuje. Stosunki tam si bardzo zmieni y,
zarówno personalne jaki i zawodowe, my tu o poziomie pisma, znale li tam
»przytu ek« ró ni emeryci, ma o znaj cy si na dziennikarstwie, a jeszcze mniej
maj cy ambicji i zainteresowania tym co robi . A tak e hasaj tam jako autorzy
ró ni nowi przybysze z kraju, niestety nie najlepsi i o dziwnych czasem
pogl dach… Ale niech to Pani zostawi dla siebie, bo nie chc kala w asnego
gniazda, jeszcze z dawnej lojalno ci do instytucji emigracyjnych”48.
W lutym 1986 r. w wieku prawie 80 lat, Stefania Kossowska podj a si
redagowania miesi cznego dodatku do „Dziennika Polskiego i Dziennika
nierza”
42
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– „ rody Literackiej”. Dodatek ten prowadzi a a do sierpnia 2002 r. Z
korespondencji z Ann Frajlich wynika, e nie chcia a si zgodzi na redagowanie
rody”, ale zrobi a to z my o dawnych autorach „Wiadomo ci”. W li cie z lutego
1986 r. napisa a:
„Ja na staro nie mog spe ni adnych obietnic, które sobie robi am –
przeczyta odk adane na ten czas ksi ki, uporz dkowa papiery itd. Nie
zmniejsza mi si zaj , wprost odwrotnie, my , e po prostu dlatego, e coraz
mniej jest tu ludzi zdolnych do jakiej takiej dziennikarskiej pracy. Teraz ma by
wznowiona » roda Literacka« w »Dzienniku Polskim«, któr robi przez d ugi
czas Bali ski. Nie bardzo mia am ochot to robi , ale tak mnie duszono, e si w
ko cu zgodzi am. /…/. Nie mo e to by nic ambitnego – proszono mnie o to ze
wzgl du na poziom czytelników »Dziennika« – ale oczywi cie chce to utrzyma
na jakim takim poziomie – i da troch miejsca dawnym autorom
»Wiadomo ci«, którzy teraz nie bardzo maj gdzie pisa ” 49.
O wspó pracy z „Dziennikiem Polskim” i redagowaniu „ rody” Kossowska
opowiedzia a w 2002 r. Miros awowi Supruniukowi. W rozmowie z nim stwierdzi a,
e w „Dzienniku” pomaga a nieoficjalnie i chyba nawet nie dostawa a za to
honorarium. „Redaktor Szumski prosi mnie ebym zajmowa a si stron literack ,
»stron kobiec «, przysy mi ró ne artyku y pytaj c czy nadaj si do druku”50. W
rod Literack ” nikt nie ingerowa , mog a redagowa j tak, jak chcia a:
„By am we wspania ej sytuacji, bo mi pozostawiono woln r
i nigdy, przez
16 lat, nikt si nie wtr ci z najdrobniejsz uwag , ani aden z redaktorów, ani
nikt mi nic nie nakazywa . To by a absolutna stuprocentowa wolno
i
niezale no . I pomys na » rod « by mój, absolutnie. Najpierw wymy li am
rubryk pn. »Archiwum Londy skie«. Zawsze mnie martwi o, e pisarze
emigracyjni, których zna am, o których wiedzia am, e mieli znaczenie dla
emigracji, tacy jak Zygmunt Nowakowski, Józef
obodowski, Józef
Mackiewicz, Stanis aw Stro ski czy inni, id w zapomnienie. To mia a by
»rubryka przypominania«, proste przedrukowywanie fragmentów ich ksi ek.
Ale okaza o si , e w ciwie najwi ksz moj prac by o szukanie do ka dego
numeru « rody» nowego tekstu, m drego i wa nego, aby urozmaici , aby nie
znudzi , czasem musia am przeczyta kilka ksi ek na nowo /…/”51.
Do „ rody Literackiej” pisali emigranci i osoby z kraju: Anna Frajlich,
Zbigniew Herbert, Wac aw Iwaniuk, Janina Ko cia kowska, Jan Kott, Józef
obodowski, Jadwiga Mauer, Danuta Mostwin, Tadeusz Nowakowski, Jerzy
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Pietrkiewicz, Zofia Romanowiczowa czy ks. Jan Twardowski. Przez szesna cie lat
ukaza o si a dwie cie numerów tego dodatku literackiego.
Stefania Kossowska nale a równie do organizacji zwi zanych z kultur . Od
1986 do 1992 r. by a cz onkiem Zwi zku Pisarzy Polskich na Obczy nie, a w latach
80. pe ni a funkcj doradcy literackiego wydawnictwa Polska Fundacja Kulturalna w
Londynie. Od roku 1990 publikowa a równie w kilku pismach ukazuj cych si w
Polsce: „Dekadzie Literackiej”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”
czy „Wi ziach”52.
Poza prac redakcyjn , poch ania o j przyjmowanie licznych go ci z Polski,
którzy przyje ali do Londynu w celu zdobywania wiedzy o yciu na emigracji. Byli
to g ównie „biedni studenci, magistrzy i wie o upieczeni doktoranci historii i
polonistyki, których zaciekawi a atrakcja emigracji literackiej, artystycznej i
politycznej”53. Oprócz Instytutu Polskiego, Muzeum im. gen. Sikorskiego czy
Biblioteki Polskiej, poszukiwali informacji w nie u Stefani Kossowskiej. Nie by to
przypadek, poniewa by a ona w tamtym czasie znana w Polsce zarówno z
„Wiadomo ci” jak i paryskiej „Kultury” oraz z Radia Wolnej Europy. „A co
najwa niejsze, reprezentowa a »star « emigracj wojenn , jako e by a w Londynie
od czasu, kiedy znalaz si tu rz d polski54. W ród nich byli m.in.: Rafa Habielski,
Pawe K dziela, Jaros aw Ko mi ski, Janusz Kryszak Stanis aw S awomir Nicieja,
Miros aw Adam i Anna Supruniukowie czy Jerzy Wójcik. Kossowska pomaga a im w
poszukiwaniu materia ów archiwalnych i ksi ek niezb dnych do bada nad
dorobkiem twórców polskiej kultury na emigracji, stara a si o stypendia dla nich,
go ci a ich w swoim domu, udziela a cennych rad i wskazówek, t umaczy a i
przekazywa a informacje. Ka dego roku przyje
o do niej od kilkunastu do ponad
dwudziestu osób. Anna i Miros aw Supruniuk przeprowadzali inwentaryzacj
Archiwum „Wiadomo ci”. Pod koniec pa dziernika 1994 r. Archiwum wraz z
wyposa eniem pokoju redakcyjnego i pami tkami po redaktorach, przy wsparciu
finansowym Fundacji z Brzezia Lanckoro skich zosta o przewiezione do Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu. Kossowska „kruszy a kopie o to Archiwum, uwa aj c, e
tylko tam, w Toruniu, archiwa skatalogowane, uporz dkowane i zabezpieczone przed
zniszczeniem b
mia y szans przetrwania, bo tylko tam znajdzie si w ciwy
personel i w ciwe pomieszczenie” 55. Jej zdaniem, jako dziennikarki i pisarki,
dost p do tych archiwaliów powinni mie historycy, pisarze i socjologowie. Uwa a,
e je li archiwa nie b
dost pne dla pracowników nauki, szybko strac swoj
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warto 56. Pó niej, od 1995 r. wspó redagowa a seri wydawnicz „Archiwum
Emigracji”, któr wydawa Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu.
Za swoj dzia alno literack i redaktorsk Stefania Kossowska otrzyma a wiele
nagród i odznacze . W ród nich znalaz y si 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
Raczy ski nada jej Krzy Oficerski Polonia Restituta, a 14 lat pó niej zosta a
odznaczona przez Lecha Wa
Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 1997 r. Senat Uniwersytetu w Toruniu przyzna jej równie Medal „Za Zas ugi
Po one dla Rozwoju UMK”57.
Mimo zm czenia i ogromnego wysi ku Stefania Kossowska nie przestawa a by
aktywn i nigdy nikomu nie odmówi a pomocy. Nazywa a siebie „agencj ”58, w
której mo na by o uzyska informacje na temat danej osoby, dowiedzie si , kto t
osob zna i kto mo e o niej powiedzie co wi cej i zdoby adresy. Po latach
odcina a si od przesz ci i nie lubi a wspomina tego, co by o. Mówi a:
„Ja nie mam wspomnie . Ja mam zasad , któr stosuj – przeczyta am kiedy
tak formu : »Nigdy nie my o przesz ci. Mia am j , ale min a« (Never
think about the past. I had one but I did it lost). Ja nie mia am oryginalnego
ycia, moje ycie w ciwie, ciekawo mojego ycia polega a na kontaktach z
lud mi, na znajomo ci mnóstwa ciekawych ludzi. Wydaje mi si , e moje ycie
jest nieciekawe…”59.
W po owie lat 90. Kossowska zacz a mie problemy ze wzrokiem. Cierpia a na
glaukom i katarakt . Mimo to wci interesowa a si literatur , czyta a i pisa a oraz
redagowa a „ rod Literack ”. W 2002 r. zdecydowa a „zamkn swoje ycie”, o
czym pisa a w li cie do Anny Frajlich:
„Jestem na dnie depresji i wyczerpania – likwidacja domu po 40 latach ycia i
pracy nas obojga w nim – to koszmar, którego nikomu nie ycz . /…/. 1 lipca
przeprowadzam si do Antokolu /…/, dom ju prawie opró niony z tego, co
wa ne, na ostatnim etapie sprzeda y, zostan jeszcze meble i » mieci«, którymi
kto inny ma si zaj . Dot d wszystko by o w moich r kach. Marz , by ju si
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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 dost pu: 20.05.2011.
List Stefani Kossowskiej z 20 listopada 1996 roku w: S. Kossowska, Definicja szcz cia. Listy
do Anny Frajlich 1972–2003, do druku przygotowa a, s owem wst pnym i przypisami opatrzy a
A. Supruniuk, Toru 2007, s. 165.
Absolutna wolno . Stefania Kossowska o „ rodzie Literackiej” i ksi kach. Rozmowa
Miros awa A. Supruniuka ze Stefani Kossowsk , „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 dost pu: 20.05.2011.
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znale w moim pokoiku – na szcz cie z w asnym telefonem i telewizj i
wreszcie odpocz po 60 latach pracy”60.
I tu, w Antokolu, pod opiek sióstr Felicjanek sp dzi a ostatni rok swojego
ycia. Zmar a 15 wrze nia 2003 r. w wieku 94 lat. Zosta a pochowana obok m a61 na
cmentarzu w opactwie karmelitów w Aylesford, tak jak sobie tego yczy a62.
Z Kossowsk na emigracji si liczono, podziwiano, ale równie cz sto odbierana
by a przez rodowisko pokolenia „niez omnych” jako osoba kontrowersyjna, bowiem
umia a podejmowa niepopularne decyzje, jak np. zamkni cie „Wiadomo ci” i
odes anie archiwum pisma do Polski, czy nag e opuszczenie interlokutora, który nie
by wystarczaj co interesuj cy. Po wi cano jej filmy dokumentalne, liczne wywiady i
artyku y. Nie szuka a rozg osu. Nie lubi a i unika a kierowanych pod jej adresem s ów
uznania, czy wyrazów wdzi czno ci. Jak pisa a Irena Stemplowska, na wiadomo , e
pokazano o niej film w telewizji, czy po wi cono jej jak publikacj , reagowa a
zdumieniem, pop ochem i zdecydowan niech ci do zapoznania si z tymi
materia ami. Na przyk ad uroczysto wr czenia jej medalu Uniwersytetu w Toruniu
prze a jako „dobro… konieczne” 63, a propozycji wydania na jej cze kolacji nie
zaakceptowa a, bo „niemo liwe by oby umieszczenie wszystkich go ci na jednym
najbardziej honorowym miejscu – po jej prawej stronie”64. Kossowska uwa a, e
„Emigracja nie tworzy a nowych ludzi. Ludzie o jakim wielkim wymiarze rodz si
w swoim kraju. Na geniusza i na wybitnego cz owieka sk ada si wszystko, nie tylko
miejsce urodzenia, ale rodzina, szko a, otoczenie, wiat o, uniwersytet”65. Pami ta a
te o wszystkich, którzy zostawili po sobie lad w jej yciu. Po wi caj c im swoje
publikacje pisa a: „Nie wszyscy, których ycie bywa o m dre, pi kne, ciekawe, mieli
ne nazwiska i miejsce w historii i cz sto pami o nich ginie gdy odchodz ich
wspó cze ni. I tylko oni mog ich w tej pami ci zatrzyma ”66.

60

61
62

63
64
65
66

List Stefani Kossowskiej z czerwca 2002 roku w: S. Kossowska, Definicja szcz cia. Listy do
Anny Frajlich 1972–2003, do druku przygotowa a, s owem wst pnym i przypisami opatrzy a A.
Supruniuk, Toru 2007, s. 198–199.
Adam Kossowski zmar 31 marca 1986 roku.
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 dost pu: 20.05.2011.
I. Stemplowska, Wszystko si wyda w: Pani Stefa pod red. Rafa a Habielskiego, Krzysztofa
Muszkowskiego i Paw a K dzieli, Londyn 1999, s. 179.
Tam e.
Tam e.
Motto z ksi ki S. Kossowskiej, Przyjaciele i znajomi, Toru 1998.
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Beata Kwieczko
Stefania Kossowska – wybitna posta polskiej emigracji w Londynie
Stefania Kossowska – an outstanding figure of the Polish immigration in London
owa kluczowe: Stefania Kossowska, literatura, kultura, emigracja, Londyn
Key words: Stefania Kossowska, literature, culture, immigration, London
Streszczenie:
Autorka przybli a posta Stefanii Kossowskiej, publicystyki i pisarki, wybitnej
dzia aczki polskiej emigracji w Londynie.
Summary:
The author brings closer the figure of Stefania Kossowska, a publicist and writer, an
outstanding activist of the Polish immigration in London.
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aneta Steffek
PROFESOR ANDRZEJ AKI – SZWAJCARSKI FILAR PUNO
W 2013 r. swoje 90.lecie obchodzi profesor
Andrzej Julian aki, urodzony 6 wrze nia 1923 r.
w zabytkowym miasteczku wirz, po onym na
po udnie
od
Lwowa.
Jest
jednym
z
najwybitniejszych
polskich
historykówii
archeologów.
Ucz szcza do gimnazjum w Przemy lanach,
okres okupacji niemieckiej sp dzi w wirzu, w
konspiracji AK-owskiej. Strony rodzinne opu ci
pod koniec wojny i osiad w Krakowie, gdzie w
1945 r. podj studia historyczne na odradzaj cym
si
Uniwersytecie
Jagiello skim.
Praca
magisterska profesora akiego dotyczy a historii
Prof. Andrzej Julian aki
ród o: https://www.google.co.
wirza, którego zabytki (g ównie renesansowy
uk/?gws_rd=cr&ei=_JjIUtWSMIT9
ko
ció i zamek) z pasj opisywa w tworzonej
ywPk-YKIAw#q=Prof.+
przez siebie historii rodzinnego miasteczka.
Andrzej+ aki
Profesor aki w rozmowie przeprowadzonej w
2006 r. z Januszem M. Paluchem1 wspomina: „/…/ Odrysowywa em z mozo em te
zabytki i obfotografowywa em je aparacikiem »Kodak – baby« za ówczesne 12
otych”2.
Pierwszym kontaktem Andrzeja akiego z archeologi , by wyjazd w 1945 r. do
Wroc awia, gdzie uczestniczy w akcji wykopaliskowej i zabezpieczaniu tamtejszych
zbiorów archeologicznych. W wymienionej wcze niej rozmowie z Januszem M.
Paluchem dla „Cracovia Leopolis” profesor aki zapytany o to, sk d si wzi o jego
zainteresowanie archeologi stwierdzi :
„To przede wszystkim praktyka. Oczywi cie na historii wyk adali równie
archeolodzy, dr Rudolf Jamka, czy prof. Stefan Nosek. W ciwie to by czas, kiedy
c historykiem nie mo na by o umkn pracom wykopaliskowym” 3. Profesor

1

2
3

Od Autorki: Janusz M. Paluch, absolwent Archeologii na Uniwersytecie Jagiello skim
w Krakowie, autor wywiadów m.in.: z profesorem A. aki, które ukaza y si na amach
„Cracovia Leopolis” – kwartalnika wydawanego przez Krakowski Oddzia Towarzystwa
Mi ników Lwowa i Kresów Po udniowo – Wschodnich oraz nowojorskiego „Przegl du
Polskiego” – dodatku kulturalnego do „Nowego Dziennika”.
„Cracovia Leopolis”, 2006, nr 2, s. 20.
Tam e.

aki coraz bardziej interesowa si odkrywaniem ladów, jakie czas i wydarzenia na
ugo ukry y w ziemi.
„Na trwa e zwi za si z archeologi w 1946 r., gdy zosta stypendyst Muzeum
Archeologicznego Polskiej Akademii Umiej tno ci, a nast pnie stypendyst
Funduszu Odbudowy Nauki Polskiej w latach 1947–1949.”4
Andrzej aki uczestniczy w badaniach wykopaliskowych w Igo omi, Zofipolu i
Tropiszowie, prowadzonych przez ówczesnego dyrektora krakowskiego Muzeum
Archeologicznego – doc. Tadeusza Reymana. W rozmowie z Januszem M. Paluchem
Andrzej aki wspomina: „/…/ Badali my tam stanowiska neolityczne /…/ zacz o
mnie to wci ga , zacz o mi si podoba . Postanowi em co wi cej zdzia
w tym
zakresie. Wtedy do pisania zach ci mnie prof. Stefan Nosek. W 1949 r. obroni em
doktorat (przyp. Autorki: na Uniwersytecie Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie),
którego tematem by y »Pocz tki kultury
yckiej w dorzeczu górnej Wis y«. Moim
promotorem by w nie prof. Stefan Nosek. /…/ A kultur
yck zainteresowa em
si wówczas z tego wzgl du, e za Lehrem-Sp awi skim – z którym dane mi by o
kontaktowa si w tamtym czasie – uchodzi a ta kultura za pras owia sk . Jednak
bardziej – sam nie wiem dlaczego – poci ga mnie okres wczesnego redniowiecza.
Mo e dlatego, e to jednak bli ej historii?”5.
W 1949 r. Andrzej aki by cz onkiem zespo u prowadz cego badania
wykopaliskowe na Wawelu, pod kierunkiem dr Gabriela Le czyka, a od 1950 r.
obj samodzielny nadzór nad badaniami archeologicznymi na Wawelu. Przez ponad
20 lat, a do wyjazdu z Polski do Szwajcarii w 1972 r., kierowa archeologicznymi
pracami wykopaliskowymi na wzgórzu wawelskim. Dzi ki temu odkryto wiele
zabytków kultury narodowej, w tym zw aszcza reliktów budowli przedroma skiej,
cej prawdopodobnie najstarszym ko cio em w Polsce. Swoje badania profesor
aki rozszerza sukcesywnie na bli sze i dalsze otoczenie Wawelu, czyli na miasto
Kraków, a potem na ca Ma opolsk . W 1953 r. Zorganizowa Zespó Bada nad
przedlokacyjnym Krakowem i przeprowadzi szereg wykopalisk, których efektem
by y cenne odkrycia w ró nych dzielnicach miasta. Na ich podstawie odtworzy
rozwój przestrzenny Krakowa wi la skiego i wczesnopiastowskiego, wzrost
ilo ciowy mieszka ców i przeobra enia ich kultury oraz przyczyni si do
odtworzenia genezy wczesnej historii S cza, Wojnicza i Przemy la. Profesor w
rozmowie dla kwartalnika „Cracovia Leopolis”, wspomina prace wykopaliskowe na
zamku przemyskim: „To by y szalone lata 50., lata bada nad pocz tkami pa stwa
polskiego. Zacz em w ciwie od stwierdzenia, e zamek przemyski nie by nigdy
badany. My w Krakowie przekopujemy wzgórze wawelskie, a w Przemy lu nic si
nie robi! A przecie , wyobra em sobie, musi by to szczególne miejsce w dziejach
Polski. /…/ To mnie bardzo zdopingowa o i poch on o, w okresie wakacyjnym
podj em wykopaliska na zamku przemyskim /…/”6.
4
5
6

Zenon Wo niak, „Polonia minor medii aevi” Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi
akiemu w osiemdziesi
rocznic urodzin, Kraków – Krosno 2003, s. 16.
„Cracovia Leopolis”, 2006, nr 2, s. 20.
Tam e, s. 21.
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Profesor aki odkry tam przedroma ski zespó architektoniczny, z ony z
rotundy i prostok tnego palatium, przypuszczalnie wzniesiony przez Boles awa
Chrobrego po roku 1018 oraz „relikty cerkwi z fundacji ksi cia W odara z XII
wieku”7.
Podsumowaniem tych wszystkich bada , by a 654.stronicowa rozprawa
zatytu owana Archeologia Ma opolski wczesno redniowiecznej wydana w 1974 r.8
przez Polsk Akademi Nauk. Dzie o to, pomimo up ywu 40 lat intensywnych bada
nad t epok , nale y do najcz ciej cytowanych ksi ek z tego zakresu, a dla
historyków tego okresu jest dzie em niezast pionym.
Innym trwa ym dokonaniem wawelskim Andrzeja akiego by o przygotowanie
Rezerwatu Archeologicznego z pó niejsz wystaw Wawel Zaginiony oraz wystawa
w krakowskim Muzeum Archeologicznym w 1959 r. na 700.lecie lokacji Krakowa –
Kraków Przedlokacyjny.
W 1951 r. Andrzej aki utworzy grup badawcz pod nazw Karpacka
Ekspedycja Archeologiczna, gdy pasj twórcy sta y si Karpaty, w których
zafascynowa go zw aszcza problem grodzisk i zamczysk karpackich. Badania obj y
blisko 300 stanowisk na obszarze polskich Karpat wraz ze stref przedgórzy.
Dzia alno jego zespo u sk oni a innych badaczy do zainteresowania si terenem
Karpat. Na s owackiej Orawie podj to pierwsze polsko – s owackie badania
wykopaliskowe i zorganizowano dwa sympozja karpackie, w roku 1961 i 1965. Od
lat 70.tych XX w., w Karpaty zacz y systematycznie wyrusza coraz liczniejsze
ekipy badawcze, w tym wznowione polsko – s owackie ekspedycje terenowe. W
1958 r. profesor aki za
czasopismo „Acta Archeologica Carpathica”, b ce
organem Komisji Archeologicznej Oddzia u Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
które przez kilkana cie lat redagowa . „W czasopi mie tym publikowa on wyniki
poszukiwa i odkry w obr bie Karpat polskich i s siednich oraz lansowa nowy
kierunek badawczy, nazwany archeologi gór. W osobnym rozdziale Z archeologii
innych gór zamieszczane by y zarówno oryginalne komunikaty na temat prac i
odkry , jak i notatki sprawozdawcze na ten temat z ró nych systemów górskich
wiata”9.
W latach 1967–1971 Andrzej aki przygotowywa wypraw badawcz w Andy,
która mia a by jednocze nie pierwsz polsk ekspedycj archeologiczn do
Ameryki Po udniowej i pierwsz weryfikacj studiów teoretycznych z zakresu
archeologii gór w strefie wysokogórskiej. Niestety, nie zezwolono na realizacj tej
wyprawy.
W 1972 r/ profesor aki wyjecha do Szwajcarii, gdzie od d szego ju czasu
czeka a na niego ona, dr medycyny Janina Krauss – aki. Po wyje dzie nadal
publikowa na amach czasopism krajowych – zw aszcza w „Acta Archeologica
7
8
9

Zbigniew Andrzej Judycki, Polski Uniwersytet na Obczy nie w Londynie. S ownik biograficzny
pracowników naukowych, PUNO Londyn 2008, s. 108.
Od Autorki: Zenon Wo niak w „Polonia minor medii aevi” 2003, podaje rok 1973, jako dat
ukazania si Archeologii Ma opolski wczesno redniowiecznej.
Andrzej aki Ayangay. Polskie odkrycia archeologiczne w Peru. Londyn 1978, Przedmowa
Tadeusza Sulimirskiego, s. 7.
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Carpathica”, przede wszystkim jednak chcia zrealizowa swoje pasje, których
wcze niej nie uda o mu si wprowadzi w ycie. Na w asny koszt w latach 1973–
1978 podj kilka wypraw w Andy peruwia skie, na Wysp Wielkanocn i szereg
wysp Polinezji. Badania te by y prowadzone w porozumieniu z miejscowymi
archeologami a z czasem w czone do programu prac Polskiego Uniwersytetu na
Obczy nie w Londynie. W rozmowie dla „Cracovia Leopolis” w 2006 r. Andrzej
aki tak mówi o swoich wyprawach naukowych: „/…/ wyjazd w Andy… To mo na
umaczy tylko moim niespokojnym duchem. Rzeczywi cie, troch tam
drowa em. Ale eby prowadzi tam wykopaliska, nie zawsze trzeba mie du e
pieni dze. Jestem dumny, e mia em suwerenny udzia w wykopaliskach w Andach i
na Wyspie Wielkanocnej. Mo e cho odrobin uda o mi si pchn wiedz o
prehistorii Ameryki Po udniowej do przodu. Zajmowa em si tam przede wszystkim
badaniem pozosta ci osiedli przedkolumbijskich i rytów na murach domostw
kamiennych”10.
Badania wykopaliskowe prowadzone w Andach oraz studia nad archeologi
krajów andyjskich, zostawi y niew tpliwie trwa y lad w dziejach bada
archeologicznych w Peru. Prasa peruwia ska pisa a: „Uczony polski ods ania dla
Peru nowe strefy archeologiczne” 11. „W latach 1975/1976 lime ski Universidad
Nacional Mayor de San Marcos zaoferowa naszemu badaczowi profesur , któr
ten e przyj , jednak e przybywszy do Peru na wiosn 1976 r. przez kilka miesi cy
nie móg podj zaj ze studentami z powodu strajków, rozruchów, a potem stanu
wyj tkowego. By nie traci czasu wyruszy ponownie na badania terenu w okolice
Ayangay i w najwy sze rejony andyjskie, w Cordillera Blanca i Cordillera Negra,
przygotowuj c jednocze nie skrypt seminaryjny na temat archeologii gór i
fenomenów przedkolumbijskiego osadnictwa w Andach peruwia skich. Rezultaty
bada okaza y si nader wa kie, a skrypt zosta opublikowany jako wspólne
wydawnictwo uniwersytetu lime skiego i naszej Uczelni” 12.

10
11
12

Tam e, s. 22.
Andrzej aki Ayangay. Polskie odkrycia archeologiczne w Peru. Londyn 1978, Przedmowa
Tadeusza Sulimirskiego, s. 7.
Od Autorki: Polski Uniwersytet na Obczy nie w Londynie (PUNO).
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Zdj cie ok adki publikacji Ayangay. Polskie odkrycia archeologiczne w Peru.
ród o: Archiwum prywatne autorki.

Wyprawa na Wysp Wielkanocn i wyspy Polinezji w 1978 r., zrodzi a
zainteresowanie profesora akiego najdawniejszymi dziejami osadnictwa ludzkiego
Ziemi Ognistej i Oceanii, a zw aszcza Tasmanii.
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Od 1976 r. profesor aki nawi za wspó prac z Polskim Uniwersytetem na
Obczy nie w Londynie13, gdzie prowadzi wyk ady z archeologii i etnografii. W
1977 r. uzyska tytu profesora zwyczajnego PUNO.
Profesor aki bardzo si zaanga owa w sprawy PUNO i jego dzia alno
naukowo-badawcz . Profesorowi le o na sercu podniesienie rangi Uczelni i próba
pomocy finansowej, z którym to problemem placówka boryka a si od samego
pocz tku. Próbowa znale sposób, eby pozyska jak najwi ksz liczb wysoko
wykwalifikowanej kadry, a tym samym rozszerzy program studiów o nowe kierunki
i dyscypliny naukowe. Postanowi za
w Szwajcarii Towarzystwo Przyjació
Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie (TP PUNO) i pomys ten zrealizowa w
grudniu 1977 r. Profesor Eugeniusz Stanis aw Kruszewski w „Kronice po wi conej
sprawom polskim” z 1978 r. odnotowa : „W grudniu ub. powsta w Szwajcarii
pierwszy oddzia Towarzystwa Przyjació Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie w
Londynie, który postawi sobie za zadanie: popieranie idei PUNO jako o rodka
wolnej nauki polskiej oraz udzielanie mu wszechstronnej pomocy materialnej i
moralnej. Cele swoje Towarzystwo realizuje przez:
informowanie spo ecze stwa polskiego i innych grup narodowo ciowych o
za eniach i pracach Uniwersytetu Polskiego,
zach canie m odzie y do korzystania ze studiów PUNO i u atwianie ich przez
pomoc stypendialn ,
zbieranie funduszów na rzecz uczelni a tak e na stypendia.
Cz onkiem Towarzystwa mo e by ka da osoba fizyczna i prawna uznaj ca i
przestrzegaj ca cele statutowe oraz op acaj ca sk adki cz onkowskie”14.
Od stycznia 1978 r. powstawa y kolejne oddzia y w Danii, Szwecji i Norwegii,
nosz ce wspóln nazw Oddzia skandynawski i realizuj ce te same cele, które by y
wytyczone przez Oddzia szwajcarski.
Andrzej aki stworzy i przez ponad dwadzie cia lat redagowa „Universitas”,
kwartalnik Towarzystwa Przyjació Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie15.

13

14
15

Od Autorki: W wyniku nawi zanej wspó pracy, osoby zwi zane z PUNO towarzyszy y w
wyprawach A. akiego do Peru, a wyniki tych wypraw ukaza y si jako wspólne dzie o dwóch
uniwersytetów – lime skiego i PUNO w Londynie.
„Kronika po wi cona sprawom polskim”, [Kopenhaga] 1978, nr 1/2.
„Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjació Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie,
1992, numer 51 [pa dziernik – grudzie ].
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Zdj cie przyk adowej ok adki jednego z numerów kwartalnika „Universitas”.
ród o: Materia y przekazane autorce przez Redakcj „Universitas” w celach
naukowych.
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Pismo to sta o si pomostem cz cym polsk spo eczno emigracyjn z
Polskim Uniwersytetem w Londynie. Kwartalnik wydawany by w latach 1980–
2001, ukaza o si 85 numerów, w tym tak e podwójne, cz ce jednocze nie dwa
kwarta y. Czasopismo informowa o czytelników o yciu PUNO w Londynie, a tak e
o rozwoju i osi gni ciach nauki polskiej na wiecie. W periodyku znajdowa y si
sta e rubryki, takie jak: PUNO nasza Uczelnia, Ludzie PUNO, Nauka – Kultura –
Polityka, Proverbia latina, Warto przeczyta , Z ostatniej chwili, Kalendarium
PUNO. W pi mie publikowali uczeni polscy z ca ego wiata, reprezentuj cy ró ne
dziedziny nauki. Czasopismo porusza te wa ne aspekty i dylematy moralne, które
pojawia y si wtedy w ród Polaków osiad ych poza granicami Kraju.
Poza redagowaniem i publikowaniem kwartalnika „Universitas”, redakcja
zajmowa a si szerok dzia alno ci spo eczn i odgrywa a ogromna rol w yciu
szwajcarskiej emigracji. By a to redakcja „otwarta” i czynna. Cz onkowie redakcji,
patrioci, na bie co ledzili wydarzenia w Kraju i na wiecie, cz sto omawiane
podczas „Zuryskich spotka klubowych”, na które zapraszano wszystkich
zainteresowanych. Organizowali odczyty, wyk ady, spotkania z historykami i
dzia aczami politycznymi. Interesowali si problematyk samorz dow , czego
wyrazem sta o si zorganizowanie wspólnie ze szwajcarsk Gmin Opfikon
„Sympozjum Gmin”, na które zaproszonych zosta o czterdziestu przedstawicieli
Gmin samorz dowych województwa mazowieckiego. Poza tym redakcja
popularyzowa a kultur polsk za granic , zaprasza a i organizowa a wystawy,
wyst py zespo ów i artystów z Polski. Przyk adowo m.in. Szwajcari odwiedzi
ludowy zespó kurpiowski. W wyniku tej wizyty wydano w 2007 r. publikacj na
temat Kurpiów w j zyku zurysko-niemieckim16.

16

Lehman H. R., Marzantowicz T. M., Küürpischi hoochziit (Kurpiowskie wesele), Ostro ka –
Zürich 2007.
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Zdj cie ok adki publikacji na temat Kurpiów wydanej w j zyku zurysko-niemieckim
przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostro ce w 2007 r.
ród o: Materia y przekazane autorce przez Redakcj „Universitas” w celach
naukowych.

Przez trzy lata z rz du, podczas adwentu, go ci na terenie Szwajcarii i Niemiec
kurpiowski kwintet instrumentalno-wokalny, który dawa szereg koncertów
wi tecznych, utrwalonych na ta mach magnetofonowych. Redakcja organizowa a
te pomoc w doskonaleniu znajomo ci j zyka szwajcarskiego i jego dialektów,
wydawa a na w asny koszt Poradnik dydaktyczny do nauki j zyka

417

zuryskoniemieckiego17 i tworzy a kursy j zykowe, co pomaga o nowoprzyby ym
Polakom rozpocz
ycie zawodowe w nowym kraju osiedlenia.

Kopia ok adki Poradnika dydaktycznego do nauki j zyka zuryskoniemieckiego.
ród o: Materia y przekazane autorce przez Redakcj „Universitas” w celach
naukowych.

17

Tadeusz Marzantowicz Poradnik dydaktyczny do nauki j zyka zuryskoniemieckiego dla
pocz tkuj cych, Zurych 1993.
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Cz onkowie redakcji nawi zali te d ugoletni (trwaj
do dzisiaj) wspó prac
z literatami szwajcarskimi i archeologami ze Szwajcarii i Niemiec. Ta wspó praca
przynios a wiele cennych publikacji i opracowa naukowych z dziedziny
zykoznawstwa, literatury, historii i archeologii. Kolejnym elementem cz cym
rodowisko emigracyjne, w którym przez d ugie lata aktywnie uczestniczy a redakcja
kwartalnika, by a popularyzacja ksi ki i prasy polskiej. Podj to wspó prac z
bibliotek Halszki Vincenz-Poniatowskiej, z któr wspólnie opracowywano rubryk
„Universitas” Warto przeczyta , organizowano kiermasze ksi ki polskiej, wystawy
prasy i publikacji emigracyjnych, spotkania z autorami, sprowadzano ksi ki polskie
wydawane za granic . Wielokrotnie wyje ano na wspólne wycieczki, których
inicjatorami i realizatorami byli cz onkowie redakcji kwartalnika oraz organizowano
uroczyste bale sylwestrowe, które niew tpliwie s
y integracji emigracyjnej
spo eczno ci polskiej. Przez wiele lat cz onkowie zespo u redakcyjnego kwartalnika
TP PUNO zajmowali si problemem ekologii, uczestniczono w konferencjach i
sympozjach dotycz cych wszystkich jej aspektów. Wyrazem tego s liczne artyku y
z zakresu tej dziedziny, pojawiaj ce si na amach „Universitas” np. Tadeusz
Marzantowicz – Globalne zmiany rodowiska naturalnego wyzwaniem ludzko ci18;
Jan Marcinkiewicz – Stan „katastrofy ekologicznej” w górno skim okr gu
przemys owym19; Andrzej M. Peszy ski – Problem istnienia – ekologia
wychowania20; Tadeusz Marzantowicz – Post p ekologiczny w ogrzewnictwie21. W
Szwajcarii prof. Andrzej aki wraz z on , przyst pi do szerokiej akcji
pozyskiwania cz onków dla TP PUNO, zarówno w rodowisku polonijnym, jak i
ród rodzimych obywateli tego kraju. Powsta y fundusze dla PUNO z
miesi cznych sk adek cz onkowskich, które wraz z innymi dodatkowymi datkami
by y odprowadzane do Londynu i przyjmowane tam z wielkim entuzjazmem. By o to
jedyne wtedy ród o zasilenia finansowego Uczelni. Profesor aki sta si
naukowym i finansowym filarem PUNO.
Jako archeolog, po wyje dzie do Szwajcarii, Andrzej aki nadal skupia si na
prowadzeniu bada w tej dziedzinie nauki. Dokona wielu cennych odkry
archeologicznych. Jego naukow pasj by o poznanie zwi zków Szwajcarii z Polsk
w czasach panowania Ottonów w cesarstwie zachodnim, a w szczególno ci wa ne
sta o si ustalenie szlaków podró y w. Wojciecha w czasie jego wypraw do Rzymu.
Profesor odkry parafie, w których prawdopodobnie w. Wojciech si zatrzyma .
Dotar do klasztoru w. Maurycego, odkry znaczenie i ustali dok adne pochodzenie
óczni w. Maurycego, której replik cesarz Otton III podarowa Boles awowi
Chrobremu na zje dzie gnie nie skim w roku 1000 (dzisiaj grot tej w óczni
przechowywany jest w skarbcu katedry wawelskiej w Krakowie).

18
19
20
21

„Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjació Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie,
1993, numer 53/54 [lipiec – wrzesie ], s. 17–18.
Tam e, s. 19–20.
Tam e, 1994, numer 56 [stycze – marzec], s. 17–20.
Tam e, 1995, numer 61/62 [kwiecie – wrzesie ], s. 30–32.
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Profesor aki w ramach swojej dzia alno ci naukowej w PUNO, by inicjatorem
i realizatorem trzech znacz cych sympozjów naukowych.
I Sympozjum Naukowe PUNO (obejmuj ce wszystkie dziedziny wiedzy) –
odby o si 15 pa dziernika 1978 r. w Londynie. Mia o na celu przedstawienie
bie cych prac naukowo-badawczych miejscowych i zamiejscowych profesorów i
wyk adowców PUNO. Po zako czeniu spotkania odby o si zebranie grupy
organizacyjnej Sympozjów pod kierunkiem rektora, prof. Sulimirskiego, podczas
którego postanowiono publikowa „materia y w nowej serii wydawniczej PUNO pod
nazw SYMPOSIONES, grupuj c je wedle dyscyplin naukowych w poszczególnych
tomach lub zeszytach” 22. Redakcj powierzono prof. Andrzejowi akiemu i ustalono
równie , e tom pierwszy, ze wzgl du na zestaw i ilo przedstawianych lub
przes anych tekstów – po wi cony b dzie historii i archeologii. Za ono, e
przysz e tomy „Symposiones” powinny by „przedmiotem wymiany bibliotecznej z
co najmniej kilkoma o rodkami naukowo-badawczymi wiata”23. Niestety,
„Symposiones” nie sta o si now seri wydawnicz PUNO. Wprawdzie po ka dym
Sympozjum (organizowanym przez prof. akiego) materia y zosta y opracowane i
opublikowane, ale nie dosz o do skutku (jak wcze niej zak adano) zorganizowanie
regularnych, corocznych sympozjów PUNO z wszystkich dyscyplin naukowych,
których uwie czeniem mia y by kolejne numery „Symposiones”. W rezultacie
wydano w Londynie tylko pierwszy tom w 1981 r., obejmuj cy materia y I
Sympozjum, sfinansowany przez TP PUNO. Ukaza y si w nim artyku y: prof.
Andrzeja aki Pocz tki chrze cija stwa w Polsce po udniowej w wietle róde
archeologicznych i pisanych; Leona Koczy Jan Bro ek w Szkocji; Wiktora
Sukiennickiego Nieznani lub zapoznani; Jerzego „Jura” Lerskiego Szkocka
kontrofensywa Zachodniej S owia szczyzny, oraz komunikaty naukowe
nast puj cych autorów: Zenona Wo niaka, Heleny Zoll-Adamikowej, Imre Boba,
Jana Gurby, Micha a Bidy, Eugeniusza Kruszewskiego, Jerzego „Jura” Lerskiego i
Andrzeja akiego.
II Sympozjum Historyczno-Archeologiczne PUNO – odby o si w Hamburgu w
dniach 7–8 pa dziernika 1989 r. Po wi cone by o tematom: 1. Pogranicze
owia sko-germa skiego we wczesnym redniowieczu. 2. Archeologia gór. W
spotkaniu czynny udzia wzi li badacze z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji,
Szwajcarii i Niemiec Zachodnich. „Uczestniczyli w nim równie cz onkowie
hamburskiego Oddzia u Towarzystwa Przyjació PUNO z mec. W adys awem
Broniwój-Orli skim na czele, który walnie dopomóg w pracach organizacyjnych” 24.
W I cz ci Sympozjum, dotycz cej pogranicza s owia sko-germa skiego we
wczesnym redniowieczu, z referatami wyst pili: Andrzej aki – Pogranicze
owia sko-germa skie we wczesnym redniowieczu. Wybrane zagadnienia
badawcze strefy Wagrii i dorzecza górnego Menu; Ingo Gabriel –
22
23
24

„Symposiones I”, Universitas Polonorum in Exteris, Londyn 1981, s. 255.
Tam e.
„Zeszyt Naukowy Wydzia u Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie”, II
Sympozjum Historyczno – Archeologiczne, 1991, Nowa Seria: numer 4, przedmowa Andrzeja
aki, s. 5.
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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 po udniowych wybrze ach Ba tyku w IX – X wieku;
Jerzy Strzelczyk – Helmold – wiadek zmierzchu S owia szczyzny wagryjskiej i jego
kronika. W II cz ci Sympozjum, która dotyczy a archeologii gór, wyst pili: Zofia
Halina Archibald – Staro ytne obiekty kultowe w Rodopach; Cezary Kuczy ski –
Archeologia stref górskich Wielkiej Brytanii. Uwagi z punktu widzenia polskiego
archeologa; Andrzej Rachwaniec O metalurgii i oddzia ywaniu kultur
po udniowokarpackich na dorzecze górnej Wis y w epoce br zu; Bo ena
Wyszomirska-Werbart – Dawne lapo skie obiekty kultu i miejsca ofiarne w górach
pó nocnej Skandynawii (wyk ad habilitacyjny); Marek Wyszomirski-Werbart –
Przyczynki do archeologii pó nocnego Peru. Wczesnoneolityczna ziemianka z
miejscowo ci Tembladera w dolinie Jequetepeque; Andrzej aki – Andyjska strefa
wysokogórska w wietle archeologii oraz Notatki z archeologii Tybetu (Streszczenie).
Na marginesie g ównej tematyki Sympozjum odby a si obrona pracy doktorskiej
mgra Andrzeja Rachwa ca Stosunki kulturowe w starszym i rodkowym okresie epoki
br zu na terenie zachodniej Ma opolski oraz przedstawiony zosta komunikat prof.
Eugeniusza Kruszewskiego pt. O pracach Instytutu Polsko-Skandynawskiego.
Materia y z II Sympozjum Historyczno-Archeologicznego wydane zosta y jako
„Zeszyt Naukowy Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie”, w Nowej Serii, numer 4
Wydzia u Humanistycznego w 1991 r.25.
Andrzej aki interesowa si s owia szczyzn wczesno redniowieczn i na
amach „Universitas” wielokrotnie zamieszczano artyku y z dziedziny archeologii,
ce wynikami wspólnych bada profesora
akiego i zaprzyja nionych
archeologów niemieckich, np.: ód s owia ska pod Lubek („Universitas”, 1993, nr
55)26, 750-lecie Berlina („Universitas”, 1987, nr 28/29)27, Ku pocz tkom Berlina
(„Universitas”, 1987, nr 30)28.
Profesor aki rozwin wspó prac z Polsk Akademi Nauk i Polsk Akademi
Umiej tno ci. Razem prowadzono badania dotycz ce czasów w. Wojciecha i
ustalano szlaki, którymi podró owa . W wyniku tej wspó pracy zorganizowano III
Sympozjum Historyczno-Archeologiczne PUNO w Saint-Maurice nad Rodanem, w
dniach 12–13 kwietnia 1997 r. Materia y z Sympozjum zosta y opublikowane w
opracowaniu zatytu owanym wi ty Wojciech i Jego czasy w 2000 r. w Krakowie,
nak adem Polskiej Akademii Umiej tno ci. Sympozjum zosta o zrealizowane dzi ki
staraniom Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii (reprezentowanej przez ks. pra . J.
Ksawerego Soko owskiego), która przygotowuj c uroczysto ci obchodów tysi clecia
mierci m cze skiej w. Wojciecha, zapragn a powi za je z sympozjum
25
26
27
28

Tam e, II Sympozjum Historyczno – Archeologiczne, 1991, Nowa Seria: numer 4.
„Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjació Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie,
1993, numer 55 [pa dziernik – grudzie ], s. 12–14.
Tam e, 1987, numer 28/29 [stycze – czerwiec].
Tam e, 1987, numer 30 [lipiec – wrzesie ], s. 8–12.
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naukowym, przygotowywanym w Szwajcarii przez prof. Andrzeja akiego i
Wydzia Humanistyczny PUNO na temat archeologii alpejskiej i pocz tków
chrze cija stwa w Alpach. Szwajcarska Polska Misja Katolicka zapewni a równie
miejsce obrad i zakwaterowanie uczestnikom w budynkach opactwa w St. Maurice, a
Towarzystwo Przyjació PUNO w Szwajcarii zaj o si pracami technicznoorganizacyjnymi. „O pomoc finansow , szczególnie o pokrycie kosztów przejazdów
zaproszonych referentów i go ci, zwróci si Komitet Organizacyjny z apelem do
spo eczno ci polskiej w Szwajcarii. Pomoc ta nie zawiod a”29.
Przewodnicz cym obrad by prof. Aleksander Gieysztor z Warszawy (wieloletni
cz onek i dwukrotny prezes Polskiej Akademii Nauk). Wyg osi on referat wst pny
zatytu owany Nowi przybysze do Europy roku tysi cznego. Kolejnymi referentami
byli: Andrzej aki – Krajobraz naturalny i kulturowy szlaku w drówek wi tego
Wojciecha w krajach Europy; Helena Zoll-Adamikowa – Post py chrystianizacji
owian przed rokiem 1000 (na podstawie róde nekropolicznych); Zofia
Kurnatowska – wi ty Wojciech a chrystianizacja Polski (w wietle róde
archeologicznych); Jerzy Wyrozumski – Legenda pruska o wi tym Wojciechu;
Przemys aw Urba czyk – Misja w. Wojciecha do Prusów w wietle bada
archeologicznych; Stanis aw Suchodolski – wi ty Wojciech w wietle róde
numizmatycznych; Harry Leeming – lady prapolskich wp ywów w XVI-wiecznych
zabytkach staropruskich; Leszek Bednarczuk – Zwi zki j zykowe i kontakty
kulturowe Polski po udniowej ze S owacj i Czechami w czasach wi tego
Wojciecha; Mieczys aw Rokosz – Pami i kult w. Wojciecha – Adalberta w
Rzymie; Teresa Dunin-W sowicz – wi ty Wojciech i jego najstarszy kult w Europie
w wietle bada dawnych i nowych; Mieczys aw Paszkiewicz – Drzwi gnie nie skie
na tle innych drzwi br zowych w XI i XII wieku w Europie po udniowej i zachodniej;
Gerard Labuda – wi ty Wojciech jako patron Polski i Europy; Mieczys aw Rokosz
–
ócznia w. Maurycego, Andrzej aki – Saint Maurice nad Rodanem i jego
klasztor.
Wybór streszcze
referatów ukaza si drukiem staraniem redakcji
„Universitas” w formie broszury przed sympozjum.

29

w. Wojciech i jego czasy. Materia y III Sympozjum Historyczno – Archeologicznego Polskiego
Uniwersytetu na Obczy nie Saint-Maurice, 12–13 kwietnia 1997 roku, Zurych 2000,
przedmowa prof. Andrzeja aki, s. 6.
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Kopia strony tytu owej broszury wydanej przez redakcj „Universitas” przed III
Sympozjum Historyczno-Archeologicznym w Saint-Maurice.
ród o: Materia y przekazane autorce przez Redakcj „Universitas” w celach
naukowych.
Dzi ki inicjatywie prof. Jerzego Wyrozumskiego, Sekretarza Generalnego
Polskiej Akademii Umiej tno ci (z któr od lat zwi zany by prof. Andrzej aki –
ówny organizator) materia y z III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego w
Saint-Maurice ukaza y si nak adem tej e Akademii.
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Zdj cie ksi ki wi ty Wojciecj i Jego czasy. Materia y III Sympozjum HistorycznoArcheologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie Saint-Maurice, 12–13 kwietnia
1997 r.
ród o: Archiwum prywatne autorki.

Profesor Andrzej aki w 2003 r. z przyczyn osobistych powróci do Krakowa,
gdzie zajmowa si wspó prac z Polsk Akademi Umiej tno ci, której zosta
cz onkiem oraz z czasopismem „Acta Archeologica Carpathica”, którego by
za ycielem. W Krakowie mieszka do dzi .
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aneta Steffek
Profesor Andrzej aki – Szwajcarski filar PUNO
Professor Andrzej aki – Switzerland’s pillar of PUNO
owa kluczowe: profesor Andrzej Julian aki, Towarzystwo Przyjació PUNO,
„Universitas” Kwartalnik Towarzystwa Przyjació PUNO, polski archeolog w
Szwajcarii, czasopismo emigracyjne
Key words: professor Andrzej Julian aki, “Universitas” quarterly of Friends of
Polish University Abroad, Friends of Polish University Abroad in London,
emigration periodical
Streszczenie:
Artyku prezentuje posta wybitnego archeologa i historyka – profesora Andrzeja
akiego. Praca powsta a dzi ki udost pnieniu prywatnych materia ów i
wspomnieniom wspó pracowników i przyjació profesora, a tak e dzi ki
dokumentacji archiwalnej ze zbiorów prywatnych, bibliotek i instytucji naukowych.
Summary:
This article is dedicated to professor Andrzej Julian aki – 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.
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Oskar S. Czarnik
STANIS AW KO CIA KOWSKI JAKO WSPÓ ORGANIZATOR
POLSKIEJ DZIA ALNO CI NAUKOWEJ NA WSCHODZIE W LATACH
1941–1949
„27 lipca, niedziela. Dzie szczególnie ci ki, s otny, zimny, z ci
prac
zwi zany /…/ Szukam wci
rodków ratunkowo-psychicznych dla siebie. Poniewa
zes any do Wiatki biskup wile ski Adam Stanis aw Krasi ski gromadzi na
wygnaniu przez lat 20 materia y do s ownika synonimów polskich, które nast pnie
wyda a Akademia Umiej tno ci w Krakowie (po przybyciu tam e autora udzielaj c
mu tytu u swego cz onka), przysz o mi na my l, e mo e ot tutaj na wygnaniu mog
rozpocz
zbieranie materia ów do s ownika homonimów polskich (wyra
jednobrzmi cych – ró noznacznych). Przy wieca a mi przy tym my l, e mog aby to
by praca zbiorowa, która pewne zainteresowanie obudzi by mog a w wi kszej
liczbie osób i oderwa od smutnej rzeczywisto ci. Jako zacz em t robot . »I
przyjaciele dopomogli rozmowie…Dorzucali mi s owo po s owie« spisuj c je nieraz
podczas robót le nych na korze brzozowej u amkami o ówków, i w ten sposób ku
ko cowi r. 1941 uda o mi si zebra oko o 1000 homonimów”1 .
Powy sza adnotacja powsta a w So wie, w agrze nr 47 pó nocnouralskiego
okr gu sowieckich obozów koncentracyjnych. Jej autorem by Stanis aw
Ko cia kowski, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, uczony o
bogatym dorobku badawczym, obejmuj cym m.in. materia y zwi zane z histori
gospodarcz ziem pó nocno-wschodnich I Rzeczypospolitej w drugiej po owie XVIII
wieku, zw aszcza z rol polityczn i organizacyjn Antoniego Tyzenhausa2.
1
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S. Ko cia kowski, Raptularz, Londyn 1971, s. 59.
Zob. L. ydkowicz, Ko cia kowski Stanis aw. Polski S ownik Biograficzny. Tom XIV. Red
nacz. Emanuel Rostworowski. Wroc aw – Warszawa – Kraków 1969, s. 394–396. Stanis aw
Ko cia kowski, syn Józefa, powsta ca z 1863 r. i Ludwiki z Eysymontów, urodzi si 24 X
1881w Grodnie i uko czy tu w 1900 r. ze z otym medalem gimnazjum rosyjskie. W tym
samym roku rozpocz
studia na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu
Warszawskiego. W styczniu 1901 r. przeniós si do Krakowa, gdzie studiowa na
Uniwersytecie Jagiello skim histori , a jako przedmiot poboczny literatur polsk . Napisa
prac doktorsk (wed ug ówczesnego nazewnictwa) Rola polityczna Antoniego Tyzenhausa i
uzyska w 1905 r. stopie doktora filozofii UJ. Przebywa nast pnie w Rzymie jako stypendysta
krakowskiej Akademii Umiej tno ci. W sierpniu 1906 r. zamieszka w Wilnie, gdzie pracowa
jako nadetatowy nauczyciel j zyka polskiego w tamtejszych szko ach rednich.
Wspó organizator szkolnictwa polskiego po zaj ciu Wilna przez Niemców w 1915 r., zarazem
dyrektor gimnazjum polskiego. Od 1919 r. uczestniczy w pracach przygotowawczych
zwi zanych z za eniem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Od 1921 r. zast pca
profesora USB, od 1923 r. profesor nadzwyczajny USB w zakresie historii Polski, od wrze nia
1937 r. do 15 XII 1939 profesor zwyczajny USB. Po zaj ciu jesieni 1939 r. Wilna przez

Stanis aw Ko cia kowski, aresztowany w Wilnie wraz z on Eugeni 14
czerwca 1941 r., po d szej wi ziennej podró y transportem kolejowym i rzecznym
zosta osadzony w agrze 8 lipca 1941 r. W kilka tygodni pó niej , 30 lipca 1941 r.
Rz d RP w Londynie zawar porozumienie z rz dem sowieckim (tzw. uk ad
Sikorski-Majski), przewiduj ce m.in. zwolnienie wszystkich obywateli polskich z
wi zie i agrów. W wielu rejonach ZSRR oci gano si z realizacj uk adu. Dopiero
w styczniu 1942 r. w obozie w So wie (na wschód od pó nocnego Uralu) zacz to
zwalnia obywateli II Rzeczypospolitej. Jak wspomina Ko cia kowski, w ci gu 2.
pó rocza 1941 i na pocz tku 1942 r. w jego najbli szym otoczeniu (zapewne spo ród
mieszka ców baraku) zmar o 58 osób wskutek przepracowania, niedo ywienia,
zimna, nie leczonych odpowiednio chorób. Byli w ród nich Polacy, Litwini, ydzi
oraz osoby innych narodowo ci.
Ko cia kowski podj w agrze inne inicjatywy naukowe i literackie. Dzi ki
jego zach tom powsta a w obozowym baraku – przy zachowaniu odpowiednich
rodków ostro no ci – swoista wszechnica wi zienna. Jej za yciel wyg osi seri
odczytów. Uwzgl dni m.in. tematy: historia Polski i Litwy, Julian Ursyn
Niemcewicz, zarys rozwoju i periodyzacja dawnej literatury polskiej. Inni prelegenci
wybierali zagadnienia, zwi zane z ich zainteresowaniami, profesj , dotychczasowym
dorobkiem. Poruszali zatem ró norodne sprawy, jak np. spirytyzm, prawo karne w
Polsce i na Litwie, krajoznawstwo (w tym relacje o podró ach do egzotycznych
krajów), wiedza o prasie (np. sposoby redagowania gazety), naukowa organizacja
pracy, dzia alno teatralna, profilaktyka zdrowotna. Odczyty wyg aszali z pami ci
wi niowie Polacy, czasem Litwini. Rosjanie, ydzi. Prelekcje i dyskusje
prowadzono przewa nie po polsku, niekiedy po rosyjsku3. Spotkania konspiracyjne
w baraku s
y tak e upowszechnianiu twórczo ci literackiej, np. Zdzis aw
Broncel przedstawi zebranym swoje pierwsze wiersze powsta e w obozie (wyda je
pó niej jako Sonety uralskie w tomie aska nocy, Jerozolima 1943)4.
Wszystkim tym inicjatywom wile skiego uczonego towarzyszy a g boka
troska o on przebywaj
na zes aniu, o losy Ojczyzny, a tak e o przysz
towarzyszy obozowej niedoli. W notatkach autora zaznacza a si te troska
uczonego, któremu zabrano warsztat naukowy, cenne r kopisy i ksi ki, przedmiot
jego bada . Dnia 16 wrze nia 1941 r. zapisa w swym Raptularzu: „Dzi jako z
wyj tkow wyrazisto ci stan o mi przed oczami Towarzystwo Przyjació Nauk w
Wilnie. Co si z nim dzieje? Czy s na miejscu skarby kultury takimi wysi kami, tak
ofiarno ci wielu lat i tylu jednostek zgromadzone?! Zbiory Orzeszkowej,
Kar owicza, Brensztejna! R kopisy najdro sze, bezcenne, które wszystkie mia em po
sto razy w r ku, ksi gi ukochane, czy stoicie jeszcze na pó kach uszeregowane, niby
wojsko przeznaczone do zdobywania wiata ciemnoty, muzealia pami tkowe, tak
pieczo owit trosk zawsze otoczone! Kto was teraz ogl da i dogl da? Komu
jeste cie teraz i na co potrzebne? Czy nie rozkradziono was, nie rozproszono po
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Litwinów i przej ciu przez nich uniwersytetu by zatrudniony jako kustosz opiekuj cy si
zbiorami wile skiego Towarzystwa Przyjació Nauk, w czonymi do Instytutu Lituanistyki.
S. Ko cia kowski, op. cit. s. 128, 133–134, 143–147, 150–151, 153–154, 161.
Tam e, s. 153–154.
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wiecie, tak by nie zosta lad polskiego wysi ku, polskich my li i polskich
umi owa ”5.
W zwi zku z wyg oszon wcze niej prelekcj Ko cia kowskiego o periodyzacji
literatury polskiej, s uchacze przygotowali program artystyczny prezentuj cy poezj
ojczyst , a tak e wybrane fragmenty prozy. Uwzgl dnili twórczo poetyck od
Bogurodzicy do pocz tków XX w., m.in. utwory Jana Kochanowskiego, Ignacego
Krasickiego, Franciszka Karpi skiego, Antoniego Malczewskiego, Adama
Mickiewicza, Juliusza S owackiego, Zygmunta Krasi skiego, Cypriana Kamila
Norwida, Adama Asnyka, Stanis awa Wyspia skiego. Repertuar obejmowa te
wyj tki z prozy Henryka Sienkiewicza i Adama Szyma skiego. Wi niowie
wyg aszali teksty z pami ci. Rozpocz li recytacje. Doszli w swym programie tylko
do Pana Tadeusza. Jak si okaza o, barak ju od pewnego czasu znajdowa si pod
szczególn obserwacj w adz obozowych. Niespodziewanie i niepostrze enie
wkroczy do niego komendant agru. Przerwa nielegalne jego zdaniem
zgromadzenie. Przypomnia ostro wi niom, e zabrania si w obozie wszelkich
zbiorowych praktyk religijnych, a na imprezy o wiatowe czy artystyczne nale y
uzyska specjalne zezwolenia w adz. Ko cia owski próbowa w nast pnych dniach
negocjowa z komendantem. Stara si go przekona , e spotkania po wi cone
dawnej poezji polskiej i upowszechnianiu wiedzy nie zagra aj bezpiecze stwu
ZSRR6. Perswazja uczonego by a na razie bezskuteczna.
Sytuacja zmieni a si niespodzianie pod koniec grudnia 1941. Komendant
zezwoli na kontynuacj spotka naukowych i literackich pod warunkiem
wcze niejszego zg aszania tematów. Na pocz tku stycznia 1942 r. odby o si jeszcze
kilka prelekcji. W tym samym czasie rozpocz o si zwalnianie obywateli polskich z
obozu. Ca a sprawa sta a si tym samym nieaktualna.
Ko cia kowski wyszed z agru dnia 19 stycznia 1942 r. Wraz z innymi
towarzyszami niedoli dotar najpierw do miejscowo ci Gary, gdzie by stacja
kolejowa, a stamt d wyruszy w dalsz drog . Po kilku tygodniach podró y przyby
do Kujbyszewa. Znalaz si tutaj pod bezpo redni opiek Ambasady RP, kierowanej
przez prof. Stanis awa Kota. Tak wspomina spotkanie z niedawnym agiernikiem
Józef Czapski: „Wracam jednego dnia do „hotelu”. Nasz pokój jest jeszcze pusty.
Zaledwie paru kolegów pi na
kach, a na samym rodku, pod sam lamp
elektryczn , wstawiono nowe
ko. Le y na nim cz owiek o ko cianej twarzy
Jezusika z figur przydro nych, wyn dznia a, niezmiernie sympatyczna twarzyczka z
bródk . Dowiedzia em si od uk adaj cych si do snu kolegów, e by to profesor
Ko cia kowski z Wilna, który w nie przyby z So wy, jednego z najbardziej
ponurych i zagubionych w tundrze obozów – mi dzy Uralem a rzek Ob. /…/ Ten
zas ony historyk, od m odo ci czynny organizator tajnych szkó nauczania jeszcze
w Wilnie, /…/ nie straci /…/ ani jednej iskry bystro ci swego umys u. Cichy,
pragn cy wszystkim us
, za wszystko niewspó miernie wdzi czny, coraz to
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pogr ony w modlitwie, oczarowa nas wszystkich. Niewielu spotka em w yciu
ludzi z takim wiat em wewn trznym, z tak niewymuszon , naturaln dobroci ”7.
Ko cia kowski przyby do Teheranu w sierpniu 1942 r., w toku tzw. drugiej
ewakuacji Armii Polskiej pod dowództwem gen. W adys awa Andersa i cz ci
ludno ci cywilnej z ZSRR do Iranu. Zatrzyma si tu na d ej. Otrzymywa
regularny zasi ek z Funduszu Kultury Narodowej przy Rz dzie RP w Londynie.
Wystarcza o to na skromne utrzymanie i prowadzenie w niewielkim zakresie
indywidualnych bada naukowych. Z powy szej formy pomocy korzysta o 76
uczonych, literatów i artystów, przebywaj cych w okresie II wojny wiatowej na
rodkowym i Bliskim Wschodzie8.
Exodus wiosn i latem 1942 r. z ZSRR do Iranu ponad 115 000 obywateli
polskich stanowi zarazem ich masowe spotkanie z Orientem. Dosz o do niego w
dramatycznych okoliczno ciach, jak wywózka tysi cy osób w g b ZSRR, pobyt w
sowieckich wi zieniach, agrach i miejscach zsy ki, zwolnienie i pokonanie przez
nich tysi cy kilometrów, by znale
opiek polskich instytucji cywilnych i
wojskowych, które wiosn 1942 r. dzia y w azjatyckich republikach ZSRR.
Spotkanie z Orientem, to zarazem wyj cie wychod ców cywilnych i wojskowych z
ZSRR do Iranu, d szy pobyt w tym kraju lub stopniowa ewakuacja do innych
krajów wiata. Wtedy w nie w kr gach uczonych polskich, przebywaj cych od
niedawna w Iranie, zrodzi a si inicjatywa, by wykorzysta narzucone przez wojn
masowe spotkanie z kultur Wschodu i stworzy instytucj naukow , koordynuj
indywidualne wysi ki badawcze. Taka by a geneza Towarzystwa Studiów Ira skich,
które powsta o we wrze niu 1942 r., tu po zako czeniu drugiej ewakuacji Polaków
z ZSRR do Iranu. Grup za ycielsk wspó tworzyli profesorowie Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie: Czes aw Czarnocki, Stanis aw Ko cia kowski, Wiktor
Sukiennicki i Stanis aw Swianiewicz, a tak e Zygmunt Klemensiewicz z Politechniki
Lwowskiej oraz docent Stanis aw Zaremba z Uniwersytetu Jagiello skiego. Wspiera
powy sze zamierzenie dr Karol Bader – pose Rz du RP w Iranie, pomoc materialn
okazywa a równie tehera ska Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej
Rz du RP w Londynie.
Pierwsze walne posiedzenie towarzystwa odby o si 23 pa dziernika 1942 r. w
lokalu Poselstwa RP w Teheranie. Uchwalono wówczas statut i wybrano w adze
organizacji: Rad Naukow , Zarz d i Komisj Rewizyjn . Przewodnicz cym Rady
Naukowej, a zarazem prezesem towarzystwa zosta prof. Stanis aw Ko cia kowski,
funkcj sekretarza pe ni mgr Bronis aw Minc, a do zarz du weszli: prof. Wiktor
Sukiennicki, doc. Stanis aw Zaremba, dr Jakub Hoffman oraz przedstawiciel
Poselstwa RP w Teheranie – dr Zygmunt Krzysztoporski. Sk ad Zarz du ulega
zmianom wskutek wyjazdów jego cz onków do innych krajów, w pó niejszym
okresie dzia ali w nim równie Jan Buzek i dr Franciszek Machalski. Kancelari i
sprawy finansowe powierzono Melanii Go aszewskiej.
7
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Nowo powo ana instytucja podj a ró norodne zadania badawcze. Cel g ówny
wi za si z Iranem, zarazem ze wspomnianym spotkaniem tysi cy wychod ców z
kultur krajów rodkowego i Bliskiego Wschodu. Uwzgl dniano tak e tematy z
innych dziedzin, jak np. nauki matematyczno-przyrodnicze, medycyna, prawo.
Towarzystwo Studiów Ira skich stara o si wspiera wszelkie polskie inicjatywy
naukowe na rodkowym Wschodzie. Zabiega o energicznie, by zapewni
tymczasowy warsztat badawczy uczonym, którzy dopiero niedawno wyszli z wi zie
i agrów, którzy niedawno opu cili miejsca zsy ki, a teraz przebywali w go cinnym i
egzotycznym dla nich kraju, zarazem tysi ce kilometrów od Polski, od bliskich im
niegdy archiwów, bibliotek, laboratoriów czy innych pracowni. Przejawem tych
poczyna by o zorganizowanie podr cznej biblioteki naukowej towarzystwa. Liczy
ona na pocz tku swej dzia alno ci, a wi c w 1943 r. 370 tytu ów dzie , w tym po owa
z nich by a po wi cona Iranowi, a pozosta e nale y do innych dziedzin wiedzy.
W ramach towarzystwa dzia y pocz tkowo 4 sekcje: Historyczna,
przemianowana pó niej na Historyczno-Filologiczn (przewodnicz cy prof.
Stanis aw Ko cia kowski), Prawno-Polityczna (przewodnicz cy prof. Wiktor
Sukiennicki), Ekonomiczna (przewodnicz cy prof. Stanis aw Swianiewicz),
Lekarska (przewodnicz cy dr medycyny Jan Rogowski). W pó niejszym czasie
powsta a te Sekcja Matematyczno-Przyrodnicza, kierowana przez doc. Stanis awa
Zaremb . W ci gu prawie trzyletniej dzia alno ci towarzystwo zgromadzi o 56 prac
wykonanych przez jego cz onków. Wi kszo dotyczy a Iranu (49), przy czym
uwzgl dniono takie dyscypliny, jak ekonomia (8 tytu ów), polityka (6), religie Iranu
(5), j zyk perski i literatura ira ska (4), krajoznawstwo (4), prawo (3), a tak e
archeologia, geografia, historia, etnografia, sztuka i transport. Znaczenie praktyczne
dla Armii Polskiej na Wschodzie i wychod ców cywilnych mia blok tematów
medycznych, dotycz cych higieny w krajach tropikalnych.
Zebrania naukowe towarzystwa odbywa y si raz na tydzie . W toku spotka
omawiano 128 tematów z ró nych dziedzin. Wi kszo po wi cono Iranowi,
poruszano równie tematyk polsk , a jako prelegenci wyst pili m.in. literaci Teodor
Parnicki i Melchior Wa kowicz oraz ekonomista i politolog prof. Stanis aw
Swianiewicz.
Stosunkowo wcze nie, bo ju w listopadzie 1942 r. Zarz d Towarzystwa
Studiów Ira skich nawi za kontakty z w adzami Uniwersytetu Tehera skiego.
Dzi ki zawartemu porozumieniu profesorowie tej uczelni wyst pili kilkakrotnie na
zebraniach towarzystwa podejmuj c wybrane zagadnienia z historii literatury
perskiej (Saïd Naficy), archeologii (Mehdi Bahrani), prawa (Chasseri Zadeh), wiedzy
politycznej (Szahid Nourrai). Prelegentem by te prezes ira skiego S du
Apelacyjnego dr Ahmed Humen, który omówi status kobiety w yciu spo ecze stwa
ira skiego. Na poszczególnych wydzia ach Uniwersytetu Tehera skiego wyst pili z
wyk adami go cinnymi cz onkowie towarzystwa, m.in. prof. S. Ko cia kowski, doc.
Stanis aw Zaremba, dr Wiktor Turek, kpt dr Wac aw Loga, dr Franciszek Machalski
(w j zyku perskim), mgr Bronis aw Minc. Wyk ady, prelekcje, rozmowy odbywa y
si przewa nie w j zyku francuskim, którym w adali dobrze przedstawiciele obu
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stron. Spotkania towarzystwa mia y cz sto charakter otwarty, zapowiada a je
niejednokrotnie prasa polska wychodz ca w Teheranie9.
Wybitnym osi gni ciem towarzystwa by o wydanie w latach 1943–1945 trzech
kolejnych tomów wydawnictwa „Studia Ira skie”. Redaktorem rocznika by S.
Ko cia kowski, a publikacj finansowa y instytucje rz dowe „polskiego Londynu” –
Ministerstwo Informacji i Dokumentacji oraz Fundusz Kultury Narodowej.
„Studia Ira skie” to szczególne wiadectwo spotkania uczonych polskich ze
Wschodem. W poszczególnych rocznikach ukaza y si obszerne, niejednokrotnie
pionierskie prace po wi cone Iranowi, krajom rodkowego Wschodu, zwi zkom
Polski z tym regionem wiata. Tak np. Antoni Dudryk-Darlewski zaj si szerzej w
swym studium geografi Iranu10, Bronis aw Minc referowa gospodark tego kraju 11,
Wiktor Sukiennicki omówi rol Iranu w polityce mi dzynarodowej, zw aszcza w
XIX i XX wieku12. W kr gu zainteresowa autorów periodyku znalaz y si
zagadnienia lingwistyczne i obyczajowe. wiadczy y o tym artyku y Franciszka
Machalskiego, W adys awa wi tkowskiego, Henri Goblota, Marii Gerstmanówny 13.
Muzyka Iranu by a przedmiotem rozwa
Stefanii Niekraszowej14. Zas uguje przy
tym na uwag wydatny udzia autorów ira skich w zawarto ci rocznika. Profesor
Uniwersytetu Tehera skiego, Saïd Naficy zamie ci w periodyku obszerne studium
przedstawiaj ce kszta towanie si perskiego j zyka literackiego oraz zarys historii
literatury ira skiej – jej inspiracje religijne i artystyczne, podzia na epoki, przyk ady
dawnych i wspó czesnych osi gni 15. Inny uczony ira ski, Hassein Kasmar,
opublikowa w roczniku artyku Okultyzm i przes dy w Iranie16.
Wymuszone przez wojn spotkanie wychod ców ze Wschodem sk ania o do
szukania pewnych porówna mi dzy histori Polski a dziejami kraju, który sta si
dla uczonych-tu aczy miejscem d szego, chocia wci przej ciowego pobytu.
Podj ten w tek m.in. prezes towarzystwa – Stanis aw Ko cia kowski. Uczyni to w
swym przemówieniu powitalnym, wyg oszonym w czasie uroczystej inauguracji
dzia alno ci instytucji. Powy szy tekst opublikowa jako
owo wst pne w
pierwszym roczniku „Studiów Ira skich”17. Autor doszukiwa si w tym wyst pieniu
9
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ró nych zbie no ci mi dzy Polsk a Iranem. Wzi pod uwag okresy wietno ci
politycznej i kryzysu pa stwowego w dziejach obu krajów, ró ne formy uzale nienia
od obcych mocarstw, przyk ady utraty suwerenno ci. Wiele analogii nasuwa o mu
ich „pomostowe” po czenie – nie tylko pod wzgl dem geograficznym, ale i
kulturalnym. Ko cia kowski sygnalizowa , jak nawarstwia y si w Iranie, podobnie
jak w Polsce, ró norodne wp ywy ideowe, literackie i artystyczne, docieraj ce z
zewn trz, zw aszcza ze wschodu i zachodu. Podkre la zarazem, i oba kraje
asymilowa y zewn trzne pierwiastki, by wzbogaca w asn to samo duchow i
zachowywa y j mimo niesprzyjaj cych uwarunkowa geopolitycznych.
Mo na rozwa , czy paralele zaznaczone przez Ko cia kowskiego nie by y
zbyt rozleg e, czy wile ski uczony nie wprowadza pewnej nadinterpretacji w
zestawianiu powy szych zjawisk. Odwa ne, cho by nawet ryzykowne uj cie tych
spraw by o jednak pomys em oryginalnym, interesuj cym.
Stosunki mi dzy Polsk a krajami Wschodu, zw aszcza Persj , uczyni
Ko cia kowski przedmiotem systematycznego wyk adu. W swej francuskoj zycznej
ksi ce L’Iran et la Pologne à travers les siècles, wydanej pod auspicjami
Towarzystwa Studiów Ira skich, uj powy sz tematyk wielostronnie18. Wskaza
na wst pie ró ne zapo yczenia tureckie i perskie w polszczy nie. W toku dalszych
wywodów omówi pierwsze wzmianki o Persji czy innych krajach Wschodu w
pi miennictwie polskiego redniowiecza. Po
nacisk na kontakty polityczne
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej z Persj , zw aszcza w XVII i XVIII wieku. Wiele
miejsca po wi ci ówczesnym relacjom handlowym mi dzy obu krajami, a tak e
elementom orientalnym w polskiej kulturze materialnej XVI, XVII i XVIII wieku.
Przypomnia relacje autorów polskich, odbywaj cych w tym okresie podró e po
krajach Wschodu, przytoczy przyk ady zainteresowania tym regionem wiata w ród
autorów z czasów I Rzeczypospolitej. Kolejnym ogniwem opracowania by a
tematyka wschodnia w dzie ach uczonych polskich XIX i XX wieku, a tak e
orientalne inspiracje artystyczne, zaznaczaj ce si wyra nie w niektórych utworach
okresu romantyzmu i M odej Polski. Ko cia kowski zamkn
sw ksi
prezentacj instytucji, które zajmowa y si problematyk wschodni w odrodzonej
Rzeczypospolitej.
Jak wiadomo, ksi ka powsta a w oddaleniu od polskich archiwów czy
bibliotek, w oparciu o materia y, jakie uczony, a zarazem tu acz móg wykorzysta w
Teheranie, w miejscu swego przej ciowego pobytu. Autor by zatem skazany na
pewn szkicowo , sprawozdawczo . Mimo to rozprawa Ko cia kowskiego by a
czym wi cej ni rozwini ciem wst pnego wyk adu. Stanowi a odwa
prób
pewnego wst pnego, syntetycznego zarysu, który móg by inspirowa przysz ych
odbiorców do dalszych, bardziej szczegó owych bada .
Warto doda , e w „Studiach Ira skich” przeplatano publikacje naukowe
tekstami literackimi, przede wszystkim t umaczeniami z bogatej poezji perskiej.
Przek adami zajmowa si Franciszek Machalski, który zna j zyk ira ski i t umaczy
18

S. Ko cia kowski, L’Iran et la Pologne à travers les siècles. Teheran 1943. Publikacja liczy a
58 stron i by a rozwini ciem wyk adu wyg oszonego na jednej z uczelni tehera skich 14
kwietnia 1943 r.
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wybrane utwory bezpo rednio na polski. Inni autorzy przek adali teksty
wykorzystuj c ich wersj w j zyku francuskim. W kolejnych tomach „Zeszytów
Ira skich” zamieszczano równie przegl dy bibliograficzne, zawieraj ce literatur
naukow w ró nych j zykach na temat Iranu.
Rejestracja bibliograficzna obj a te polskie przedsi wzi cia edytorskie na
wygna czym szlaku. Na amach „Studiów Ira skich” Melania Go aszewska i
Stanis aw Ko cia kowski opublikowali pierwsz bibliografi poloników ira skich z
lat 1942–194419. Rozpocz li tym samym rejestracj , która w przysz ci stanie si
wa nym ród em informacji dla Biblioteki Polskiej w Londynie i dla Biblioteki
Narodowej w Warszawie. Ten wk ad wychod czy do bibliografii narodowej,
uzyskany w znacznej mierze dzi ki Ko cia kowskiemu, jest wci aktualny jako
zbiór wa nych, wr cz unikatowych wiadomo ci.
Pod patronatem Towarzystwa Studiów Ira skich wydano prace z innych
dziedzin, jak np. prawo polskie czy medycyna. Cz onkowie towarzystw publikowali
zarazem swe teksty nak adem innych instytucji. Tak np. Ko cia kowski przygotowa
w Iranie podr cznik dla uczniów i nauczycieli Tysi c lat historii Polski w zarysie
(Teheran 1944, Delegatura Ministerstwa Wyzna Religijnych i O wiecenia
Publicznego w Iranie), wykorzystywany w szko ach polskich na rodkowym i
Bliskim Wschodzie.
Stopniowo zmniejsza a si liczba wychod ców przebywaj cych w Iranie.
Wygna cy zgodnie z porozumieniem w adz polskich z w adzami brytyjskimi
udawali si do krajów Afryki Wschodniej i Po udniowej, a tak e do Indii, Nowej
Zelandii i Meksyku. Sporo dzia aczy politycznych, pisarzy, naukowców i nauczycieli
i m odzie y pod
o z Iranu do Palestyny i Libanu. W pierwszej po owie 1945 r.
wi kszo
instytucji polskich w Iranie ko czy a sw dzia alno . Ostatnie
posiedzenie Rady Naukowej i Zarz du Towarzystwa Studiów Ira skich odby o si
28 czerwca 1945 r. pod przewodnictwem Franciszka Machalskiego. Prezes, S.
Ko cia kowski, nieco wcze niej uda si do Libanu. Zako czono oficjalnie
dzia alno towarzystwa, jego cz onkowie wyruszyli w wi kszo ci do Bejrutu, w lad
za nimi dotar a tam biblioteka stowarzyszenia, licz ca wówczas 1000 woluminów20.
Go cinny Liban stanowi w latach 1945–1950 ostatni etap wojennej i
powojennej w drówki Polaków przez kraje rodkowego i Bliskiego Wschodu.
Liczba wychod ców w tym kraju do 1947 r. si ga a prawie 6 tysi cy. Funkcjonowa a
w Libanie sie polskich szkó powszechnych (podstawowych) i rednich. Apogeum
jej rozwoju przypada na rok szkolny 1946/1947. Do 8 szkó powszechnych i 4
rednich ucz szcza o wówczas 1286 uczniów, a powy sze placówki zatrudnia y 113
nauczycieli i innych pracowników. Na uczelniach wy szych w Bejrucie studiowa o
cznie oko o 300 Polaków, najwi cej w roku akademickim 1945/1946 (razem 264
studentów i studentek), w tym 143 na katolickim Uniwersytecie Francuskim w.
Józefa, 100 na Uniwersytecie Ameryka skim i 21 w Akademii Sztuk Pi knych)21.
19
20
21

M. Go aszewska, S. Ko cia kowski, Polonica bibliograficzne ira skie z lat 1942–1944. „Studia
Ira skie” 1945, t. III, s. 206–290.
J. Draus, dz. cyt., s. 266.
Ks. K. Kantak, Dzieje uchod stwa polskiego w Libanie, Bejrut 1955, s. 104–126.
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Dzia y w tym kraju liczne wygna cze organizacje religijne i kulturalne. Ukazywa o
si do 1950 r. cznie ponad 20 polskich czasopism, wydano w tym okresie ponad 90
tytu ów rodzimych ksi ek22. Rz d Libanu a do 1956 r. uznawa Rz d RP w
Londynie jako jedyn legaln reprezentacj narodu polskiego i utrzymywa z nim
stosunki dyplomatyczne.
Za ony w kwietniu 1945 r. Polski Instytut Studiów Bliskiego Wschodu
stanowi kontynuacj Towarzystwa Studiów Ira skich w Teheranie. W nowo
za onej instytucji dzia o wiele osób znanych ju ze swego ira skiego dorobku.
Dyrektorem Polskiego Instytutu Studiów Bliskiego Wschodu zosta prof. S.
Ko cia kowski, a do Zarz du weszli: Leon Czosnowski – delegat Poselstwa RP w
Bejrucie, ks. Kamil Kantak – profesor w polskim Seminarium Duchownym Biskupa
Polowego w Bejrucie, niegdy pracownik Seminarium Duchownego w Pi sku, dr
Franciszek Machalski – do niedawna dzia acz TSIr, przed wojn adiunkt Instytutu
Orientalistycznego UJK we Lwowie, prof. Antoni Markowski – kierownik pracowni
drzeworytniczej w Liba skiej Akademii Sztuk Pi knych, prof. Edward Roma ski –
wyk adowca w katedrze in ynierii wodnej Uniwersytetu Ameryka skiego w
Bejrucie, prof. Wincenty Samolewicz – by y pracownik Wy szej Szko y Handlu
Zagranicznego we Lwowie, doc. Stanis aw Zaremba – niegdy pracownik
Uniwersytetu Jagiello skiego. Sekretarzem instytutu by a Melania Go aszewska
(tak sam funkcj pe ni a w TSIr), a po jej wyje dzie z Libanu w 1948 r. przej to
stanowisko dr W adys aw B otnicki. Opiek nad bibliotek , za on niegdy w
Teheranie, sprawowa pocz tkowo dr Franciszek Machalski, a od 1948 r. Roman
Zdzie ski.
Uchwa Zarz du z 1948 r. Polski Instytut Studiów Bliskiego Wschodu zmieni
sw nazw na Instytut Polski w Bejrucie i sta si zarazem fili Polskiego Instytutu
Naukowego w Ameryce. W strukturze bejruckiego o rodka naukowego dzia y dwie
podstawowe sekcje: Orientalistyczna i Ekonomiczna.
Sekcja Orientalistyczna, kierowana bezpo rednio przez S. Ko cia kowskiego i
F. Machalskiego, podj a szeroki program bada zwi zanych z krajami Wschodu.
Obejmowa on wybrane zagadnienia z zakresu historii, j zykoznawstwa, literatury
prawa i religioznawstwa. Prowadzi a zarazem kwerend po wi con gromadzeniu i
katalogowaniu poloników liba skich, irackich i afryka skich oraz najnowszych
ira skich (kontynuowa a tym samym prace dokumentacyjne rozpocz te ju
wcze niej w Teheranie).
Sekcja Ekonomiczna, kierowana przez prof. Wincentego Samolewicza, zaj a
si wybranymi zagadnieniami dotycz cymi gospodarki Libanu oraz Polski. Pod jej
patronatem omawiano te pewne problemy z zakresu techniki, wi ce si z yciem
spo ecznym i gospodarczym Libanu23.
Biblioteka naukowa instytutu, za ona niegdy w Teheranie, liczy a pod koniec
lat czterdziestych oko o 4 tys. tomów.

22
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Por. O. S. Czarnik, dz. cyt., s. 50–51, 385–400, 485.
J. Draus, dz. cyt., s. 266–270.
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adze liba skie zatwierdzi y w 1946 r. polski o rodek naukowy w Bejrucie
jako instytucj prowadz
studia wy sze. Zgodnie z wymogami rejestracji, tak e w
my l w asnych zamierze , instytut powo
odpowiednie placówki dydaktyczne:
Studium Polonistyczne, Studium Ekonomiczno-Handlowe, Studium Prawa Polskiego
oraz Polsk Szko Przemys u Poligraficznego dzia aj
w powi zaniu z Imprimerie
Catholique (Drukarni Katolick ) Uniwersytetu Francuskiego24.
Prof. S. Ko cia kowski wspó organizowa Studium Polonistyczne i by
dyrektorem tej placówki. Donios rol w jej organizacji odegra te Micha
Tyszkiewicz – sekretarz Poselstwa RP w Libanie. Dwuletnia uczelnia powsta a i
funkcjonowa a
z
pomoc
Wydzia u
Humanistycznego
Uniwersytetu
Ameryka skiego Zatwierdzi y j odpowiednim aktem prawnym z 23 X 1946 w adze
Libanu – prezydent i minister o wiaty. Zaj cia rozpocz y si jesieni 1946 r., wyk ad
inauguracyjny wyg osi dyrektor studium – prof. S. Ko cia kowski. Program I roku
obejmowa wst p do nauk historycznych oraz wybrane zagadnienia z dziejów Polski,
gramatyk opisow j zyka polskiego, histori literatury staropolskiej, teori literatury
i stylistyk , metodyk nauczania j zyka i literatury polskiej, psychologi
wychowawcz i lektorat j zyka francuskiego. Dla II roku studiów przewidziano
zarys historiografii polskiej i wybrane zagadnienia z dziejów ojczystych, historii
powszechnej i historii kultury, a tak e gramatyk j zyka starocerkiewnoowia skiego, gramatyk historyczn j zyka polskiego, histori nowo ytnej
literatury polskiej, zarys literatury angielskiej wraz z lektoratem j zyka angielskiego
i lektorat j zyka francuskiego. Program by zatem równorz dny w stosunku do
zakresu nauczania na I i II roku filologii polskiej na uniwersytetach w II
Rzeczypospolitej.
Ta interesuj ca placówka dydaktyczna dzia a stosunkowo krótko. Polska
odzie akademicka stopniowo opuszcza a Liban, by uda si do innych krajów. Na
22 studentki, które rozpocz y nauk w1946 r., dyplomy uko czenia uczelni
uzyska o tylko 6. Pozosta e wcze niej wyjecha y z Bejrutu. Studium zako czy o
oficjalnie sw dzia alno 10 czerwca 194825.
Staraniem Instytutu Polskiego w Bejrucie ukaza o si w drugiej po owie lat
czterdziestych XX w. 9 ksi ek z ró nych dziedzin, m.in. Zarys wspó czesnych
pogl dów na motywacj Wiktora Szyry skiego (1947, podr cznik z zakresu
psychologii dla Studium Polonistycznego), Arytmetyka handlowa Jerzego Wo kaaniewskiego (1949), Podr czny s owniczek polsko-angielski ze szczególnym
uwzgl dnieniem pracy w domu i na roli Henryka S owikowskiego (1949). Stanis aw
Ko cia kowski opracowa w tym okresie 4 dzie a. Nale do nich szkic biograficzny
O. Maksymilian Ry o (Bejrut 1946), po wi cony jezuicie polskiemu pracuj cemu w
Libanie, za ycielowi Uniwersytetu w. Józefa Bejrucie (tzw. Uniwersytetu
Francuskiego). Charakter poradnikowy mia Ma y przewodnik po Bejrucie
(Jerozolima 1946). Kolejna praca nosi a tytu Historia, historiografia, historyka.
Wyk ad wst pny, wyg oszony na otwarciu Studium Polonistycznego w Bejrucie
24
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(Bejrut 1948). Autor powróci do tego tekstu kilka lat pó niej w Wielkiej Brytanii.
Znacznie go rozbudowa i wyda jako ksi
pt. Historyka. Wst p do studiów
historycznych (Londyn 1954). Podj
w niej istotne zagadnienia z zakresu
metodologii bada historycznych – heurystyki, krytyki róde , konstrukcji syntezy.
Ko cia kowski przeznaczy t poszerzon wersj swego dzie a dla studentów
Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie, rzecz ukaza a si nak adem tej uczelni.
Autor napisa w Libanie jeszcze jedn ksi
– Polacy a Liban i Syria w toku
dziejowym (Bejrut 1949). Nawi za w niej – zw aszcza w jej pierwszych rozdzia ach
– do tych kontaktów Rzeczypospolitej ze Wschodem, które przypomnia ju
wcze niej w rozprawie L’Iran et la Pologne à travers les siècles. W porównaniu z
publikacj tehera sk po
wi kszy nacisk na zjawiska i wydarzenia z XIX i
pocz tku XX wieku. Dlatego bohaterami jego ksi ki byli nie tylko podró nicy,
misjonarze i pielgrzymi, ale równie Polacy s
cy w XIX w. w armii tureckiej i
przebywaj cy w zwi zku z tym w krajach Bliskiego Wschodu. Podobnie wiele
miejsca po wi ci polskim pisarzom i artystom odbywaj cym wówczas podró e po
tym regionie wiata. Autor uj zarazem dok adnie kontakty polityczne mi dzy
odrodzonym pa stwem polskim a krajami Bliskiego Wschodu w okresie
mi dzywojennym oraz w latach zako czonej niedawno wojny. Wzbogaca t
monografi wykaz Polaków i osób o polskich nazwiskach, ochrzczonych lub
zmar ych w Bejrucie. Wykaz sporz dzono na podstawie ksi g ko cielnych w parafii
OO. Kapucynów pod wezwaniem w. Ludwika w Bejrucie. Zamykaj ksi
indeksy nazw osobowych i geograficznych. Z ono j na Kursie Drukarskim
zorganizowanym przy Instytucie Polskim w Bejrucie. Powy sza publikacja,
sygnowana przez Instytut Polski, wiadczy a niezbicie o post pie, jaki dokona si w
ci gu kilku lat w polskim ruchu wydawniczym na obczy nie. Dowodzi a tego
zawarto merytoryczna ksi ki, jej solidne opracowanie redakcyjne i wykonanie
techniczne.
Swoistym zamkni ciem dzia alno ci Instytutu Polskiego w Bejrucie oraz
przedsi wzi naukowych Ko cia kowskiego podejmowanych na Wschodzie by o
dwutomowe opracowanie zbiorowe pn. Teka Bejrucka (Bejrut 1949). Cz
I (zeszyt
A) zawiera a ogólne prace z zakresu socjologii i ekonomii oraz rozprawy po wi cone
gospodarce i kulturze krajów Wschodu (np. Zygmunt Borelowski, Podstawy teorii
Adama Smith’a w wietle teorii Leona Petra yckiego, W adys aw B otnicki, Beduini
po udniowej Palestyny, Edward Roma ski, Podstawowe zagadnienia gospodarki
wodnej i erozji gleby w Libanie). Inny charakter mia a cz
II – zeszyt B. Dzi ki
inicjatywie Ko cia kowskiego zamieszczono w tym zeszycie 5 odr bnych zestawie
bibliograficznych, utrwalaj cych polski dorobek edytorski uzyskany w czasie wojny
i w pierwszych latach po jej zako czeniu w Iranie, Iraku, Libanie, Indiach oraz w
Afryce. Autorami tych opracowa dokumentacyjnych byli Stanis aw Ko cia kowski,
Melania Go aszewska, Roman Zdzie ski, Maria agowska, W adys aw B otnicki,
Jakub Hoffman26. Ich opracowania, stanowi ce kontynuacj prac rozpocz tych
26
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187–189); S. Ko cia kowski, M. agowska, Polonica bibliograficzne liba skie z lat 1942–1949
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jeszcze w Teheranie, mia y charakter pionierski. Prócz setek opisów
bibliograficznych zawiera y cenne uwagi na temat charakteru niektórych
rejestrowanych druków. Zeszyt B Teki Bejruckiej sta si wa nym ród em dla dzie
bibliograficznych powstaj cych w Bibliotece Polskiej w Londynie, a tak e dla
bibliografii Polonica zagraniczne, wydawanej przez Bibliotek Narodow w
Warszawie. Na wschodnich drogach wojennej i powojennej tu aczki powsta y dzie a
naukowe wzbogacaj ce do dzi kultur narodow .
Dnia 27 lipca 1950 r., na pok adzie brytyjskiego statku „Providence”, prof. S.
Ko cia kowski wraz z ma onk , która prze a zes anie w ZSRR, wyruszy w
podró z Libanu do Wielkiej Brytanii. Zamkn si pewien okres jego dzia alno ci,
rozpocz tej dok adnie 9 lat wcze niej, gdy w sowieckim obozie koncentracyjnym
So wa zbiera materia y do s ownika homonimów, a pomagali mu w tym
wspó wi niowie, czyni c odpowiednie adnotacje u omkami o ówków na kawa kach
kory brzozowej.
Oskar S. Czarnik
Stanis aw Ko cia kowski jako wspó organizator polskiej dzia alno ci naukowej na
Wschodzie w latach 1941–1949
Stanis aw Ko cia kowski as a co-organizer of the Polish academic activity in the
East in the years 1941-1949
owa kluczowe: Stanis aw Ko cia kowski, druga wojna wiatowa, dzia alno
naukowa, emigracja, Polskie Si y Zbrojne
Key words: Stanis aw Ko cia kowski, Secondo World War, academic activity,
immigration, Polish Armed Forces
Streszczenie:
Autor przybli a posta Stanis awa Ko cia kowskiego, historyka, który pod
podwaliny pod dzia alno naukow powojennej polskiej emigracji.
Summary:
The author brings closer the figure of Stanislaw Ko cia kowskiego, a historian who
paved the way for the scientific activities of postwar Polish emigration.

(s. 23–110); H. S owikowski, Polonica bibliograficzne irackie z lat 1940–1946 (s.111–144);
W. B otnicki, Polonica bibliograficzne indyjskie z lat 1942–1948 (s.145–172); Polonica
bibliograficzne afryka skie z lat 1943–1949, (s. 173–186).
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Magdalena Górka
MORALNE WYCHOWANIE W DUCHU POLSKO CI POZA
POLSK – YCIE I DZIA ALNO ALEKSANDRY PODHORECKIEJ
Aleksandra Podhorodecka, z domu Giertych urodzi a si w Warszawie dnia 11
czerwca 1939 roku. Ojciec J drzej – pisarz i dzia acz polityczny, oficer Marynarki
Wojennej, niebawem po wybuchu wojny zosta zabrany do niewoli w Zatoce
Gda skiej. Matka – Maria z rodziny uczkiewiczów, zosta a w Warszawie przez ca e
sze lat wojny wraz z czwórk ma ych dzieci i bez jakichkolwiek rodków do ycia.
Podczas Powstania Warszawskiego ca a rodzina ukrywa a si w piwnicy: z pocz tku
yli my jak myszy pod miot . Nikt o naszym istnieniu nie wiedzia , a w okolicy
panowa a cisza i g ucha pustka. Mama gotowa a w nocy, w nocy te wychodzi a po
wod do pompy. Stara pompa skrzypia a i piszcza a, a my my kl czeli w piwnicy i
modlili si , eby tego ha asu nikt nie us ysza . niadanie by o zawsze gor ce, obiad
ciep y ale kolacja zupe nie zimna. Opowiadano nam bajki, czytano ksi ki i
hamowano ka dy g niejszy wybryk1. Ojciec J drzej wojn sp dzi w obozach
jenieckich, z których to regularnie ucieka . Oswobodzony przez Amerykanów dotar
do Anglii, aby w 1945 roku na podstawie sfa szowanych dokumentów powróci do
Polski, zabra rodzin i przez zielon granic skutecznie uciec z kraju. Aleksandra
Giertych przyjecha a do Anglii w maju 1946 roku2 i od samego pocz tku osiedli a si
w pó nocnym Londynie.
Przywieziono mnie do Anglii jako siedmioletnie dziecko. Nie pytano si mnie
czy chc opu ci
Polsk – mia am potem przez d ugie lata, w sumie ca kiem
nieuzasadniony, al do rodziców, e podj li za mnie tak decyzj . Dopiero du o
pó niej zrozumia am, e nie mogli postapi inaczej3.
W trudnej sytuacji znale li si Polacy rozsiani po ca ym wiecie po zako czeniu
wojny. Konferencja w Ja cie zamkn a przed wi kszo ci powrót do Ojczyzny, za
której wolno walczyli m nie na ró nych frontach wojennych. B c wiadomi,
e okrutny i niesprawiedliwy los skaza ich na dalsze lata tu aczki i uchod ctwa
politycznego mieli jednak nadziej , i sytuacja ta nie potrwa d ugo. yli nadziej , i
kolejny kataklizm zburzy istniej cy uk ad polityczny i pozwoli im powróci do kraju,
1

2
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A. Podhorodecka, Wspomnienie, praca wyró niona na konkursie autorskim „Tygodnia
Polskiego” w grupie autorów poni ej lat 30, „Tydzie Polski”, Londyn, 1965, nr 23 (133), s. 5.;
Laureaci Konkursu Autorskiego, „Tydzie Polski”, Londyn, 1965, nr 17 (179), s. 6-7.
A. Podhorodecka, Polakom spragnionym Boga i Ojczyzny, Historia Ko cio a i Parafii pw.
Matki Boskiej Cz stochowskiej i w. Kazimierza na Devonii, Londyn, 2009, s. 198.
A. Podhorodecka, Promocja j zyka polskiego w wiecie, prelekcja wyg oszona podczas
konferencji naukowej Promocja j zyka i kultury polskiej w wiecie, Kazimierz Dolny nad
Wis , 4-7 XII 1997, s. 1, w: archiwum prywatne autorki.

gdzie b
mogli uczestniczy w odbudowie pa stwa, tak bardzo zniszczonego
przez wojn . Los zarz dzi jednak – w wielu przypadkach – zupe nie inaczej. Czas
bieg swoim rytmem a w Polsce niewiele zmienia o si na lepsze. Nale o zacz
troszczy si o warunki materialne i oswoi z my
„d szego” pobytu na
Wyspach. Nie by a to sprawa prosta, w najtrudniejszej sytuacji znale li si ludzie
wykszta ceni: o ka
prac stara o si wielu ch tnych – demobilizacja wojska
angielskiego zasili a ogromnie rynek pracy i Polakom przypad y w udziale najgorsze,
najczarniejsze zaj cia. Do ogromnej t sknoty za Ojczyzn i ci kich warunków
materialnych dochodzi o upokorzenie w pracy. Adwokatom, dziennikarzom,
politykom nie atwo by o chwyci za opat w kopalni czy zmywak w restauracji
Lyonsa. A do tego w nie zmusza a ich sytuacja yciowa4.
Aleksandra do dnia dzisiejszego pami ta tragiczn sytuacj swojego ojca –
dziennikarza i przedwojennego attache konsularnego, któremu angielski pracodawca
odmówi pracy – nocnego mycia autobusów – tylko dlatego, i by a dla niego „zbyt
dobra”, wobec czego zaproponowa j bezrobotnemu Anglikowi. Gorzkie to by y
owa. Przez d ugie powojenne lata ojciec wykonywa najrozmaitsze prace: zmywa
naczynia w restauracji, piek chleb na nocnej zmianie w piekarni, szy teczki, zanim
zosta przyj ty do zawodu nauczycielskiego, w którym pozosta do emerytury. Ci kie
to by y lata5.
Pa stwo Giertychowie tak kszta towali postawy swoich dzieci, i dorasta y one
w przekonaniu i , Polska to jest wspania a i szlachetna rzecz. Sponiewierana przez
los, zniszczona przez wojn , rujnowana przez komunizm ale szlachetna i wspania a.
Piel gnowanie j zyka polskiego i polskiej kultury by o naszym obowi zkiem
ideowym i politycznym. Mieli my dba o dobre imi Polski, broni jej spraw, mówi
wiatu o jej losie. Mieli my by jej ambasadorami na codzie i w ka dym
rodowisku: w szkole, na studiach, w pracy6. Wychowywali, daj c im gruntowne
7
zasady moralne, w ciw hierarchi warto ci i mi
.
Aleksandra uko czy a szko Notre Dame w Londynie i anglistyk na Keele
University8 w rodkowej Anglii. Ju w latach studenckich ujawni si jej talent
pisarski, to w nie z tego okresu pochodzi jeden z pierwszych opublikowanych

4

5

6
7

8

A. Podhorodecka, Czy wystarczy przekaza j zyk?, notatki autorki przygotowane do
wyst pienia podczas pierwszego Forum O wiaty Polonijnej organizowanego w Pu tusku w
1995 roku, s.1. w: archiwum prywatne autorki.
A. Podhorodecka, Promocja j zyka w wiecie, prelekcja wyg oszona podczas konferencji
naukowej Promocja j zyka i kultury polskiej w wiecie, Kazimierz Dolny nad Wis , 4-7 XII
1997, s.2., w: archiwum prywatne autorki.
Tam e, s.7.
A. Podhorodecka, Saga rodziny Giertychów, „Dziennik Polski”, Londyn, 07 VII 1999, s. 6.
Artyku po wi cony promocji ksi ki Barbary O’Driscoll pt. „Zmów tylko Zdrowa ” („Just
say Hail Mary”), która odby a si w Sali Malinowej POSK-u dnia 12 czerwca 1999r; A.
Podhorodecka, Po prostu zmów zdrowa , „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 1999, nr 29/2659,
s. 4.
A. Podhorodecka, Eksperymentalny uniwersytet, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”,
Londyn, 1967, nr 3, s. 3.
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wierszy Aleksandry Giertych Eyes, który ukaza si w gazetce studenckiej „Cum
grano nine” w j zyku angielskim9.
W 1962 roku wysz a za m za Zygmunta Podhorodeckiego, który w 1940 roku
przeszed Syberi i sp zi pi lat w Afryce zanim przyjecha do Anglii. Obecnie s
szcz liwymi rodzicami pi ciorga dzieci jak i równie dziadkami 10 wnuków.
Obra a swój nauczycielski zawód by z ogromn pasj , zaanga owaniem i
po wi ceniem uczy m odzie w szko ach angielskich i polskich. W latach 19702000 pracowa a w Szkole Przedmiotów Ojczystych w parafii na Devonii przy
Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, przygotowuj c najpierw m odzie do
egzaminów OL a nast pnie, przez ponad 20 lat, do du ej matury. Za eniem tych
szkó od samego pocz tku by o, i nie maj by one wy cznie szko ami j zyka
polskiego. Mia y spe nia zadanie du o g bsze: da dzieciom poczucie
przynale no ci do narodu polskiego, ukazuj c zarówno jego histori , wielkie
bogactwo literackie i kulturalne, jak i tradycj oraz kultur .
Aleksandra Podhorodecka dzia a spo ecznie w wielu polskich organizacjach,
mi dzy innymi w redakcji „Gazety Niedzielnej”, Instytucie Polskim Akcji
Katolickiej, Radzie Parafialnej i ,,Zwi zku Dziennikarzy”.
Cz onkiem Zarz du Polskiej Macierzy Szkolnej 10 zosta a w 1971 roku, pe ni c
pocz tkowo rol sekretarza, nast pnie wiceprezesa a od 30 czerwca 199911 do dnia
dzisiejszego sprawuj c funcj Prezesa tej e organizacji. Równie od roku 1971
zacz a redagowa dwa pisma m odzie owe „Dziatwa” i
„Razem M odzi
Przyjaciele”, w których to funkcj redaktora pe ni a ponad 30 lat. Pisemko
ukazywa o si regularnie, gdy nigdy nie by o samowystarczalne, lecz zawsze
subsydiowane przez PMS i w zwi zku z powy szym nie musia o si boryka z
trudno ciami finansowymi na jakie napotyka y inne polskie czasopisma. Mia o to
równie t ogromn zalet i redaktorzy nigdy nie byli w swojej pracy skr powani a
cena pisma nie by a wygórowana, ale dostosowana do mo liwo ci przeci tnego
Polaka12. Aleksandra Podhorodecka wiadoma ogromnej roli, jak odgrywa prasa mi dzy innymi w tak wa nym na obczy nie utrzymaniu j zyka i kszta towaniu
9
10

11
12

A. Podhorodecka, Eyes, w:, pismo uniwersyteckie „Cum grano nine”, Keele University, 1957,
s.7.
Polska Macierz Szkolna – jej powstanie zainicjowa in . Józef wi tkowski, który 28 kwietnia
1905 roku zwo
w Warszawie pierwsz narad w tej sprawie. Doprowadzi a ona do
zorganizowania w dniu 16 czerwca tego roku Zgromadzenia Przygotowawczego, które
wybra o tymczasowy Zarz d, powierzaj c mu opracowanie statutu Stowarzyszenia w my l
opinii wyra onych na zebraniu. Pocz tkowo prace te prowadzone by y cz ciowo
konspiracyjnie, ale po manife cie konstytucyjnym z 30. pa dziernika 1905 r., korzystaj c z
mo liwo ci prawnych, Zarz d poinformowa liczne wydawnictwa o istnieniu Polskiej Macierzy
Szkolnej. Wi cej w: T. Radzik, Polska Macierz Szkolna Zagranic 1953-1993, Lublin 1995; A.
Podhorodecka, W s bie o wiacie, Londyn 2003.
A. Podhorodecka, Zmiany w Zarz dzie G ównym PMS, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”,
Londyn, 1999, nr 169, s. 6.
A. Podhorodecka, Czasopisma m odzie owe w Wielkiej Brytanii, wyst pienie z dnia 14 maja
1985 roku podczas sympozjum organizowanego przez Instytut Bada nad Poloni i
Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, temat: Polonijne rodki
spo ecznego przekazu a to samo etniczna i ycie religijne Polonii, r kopis autorki, s. 6.
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wiadomo ci narodowej – podejmowa a ten w tek wielokrotnie, zawsze
reprezentuj c dzia alno wydawnicz Polskiej Macierzy Szkolnej 13. Redagowa a i
przygotwywa a do druku tak e „Poradnik Nauczycielski” i „Biuletyn”, wydawane
równie przez PMS. Podkre li nale y, i równocze nie z bardzo aktywn
dzia alno ci redakcyjn w tym samym czasie wychowywa a pi tk ma ych dzieci.
Poza dzia alnosci pisarsko – wydawnicz dla Polskiej Macierzy Szkolnej
pisa a bardzo du o do prasy emigracyjnej, g ównie „Dziennika Polskiego i Dziennika
nierza” oraz do „Gazety Niedzielnej”. Przedstawione przez autork artyku u
tytu y zosta y wybrane przypadkowo a ich g ównym celem jest ukazanie szerokiego
wachlarza tematycznego. Bardzo cz sto motywem przewodnim tekstów Pani
Aleksandry Podhorodeckiej by y relacje z wydarze o wiatowych. Du y procent
stanowi y tak e artyku y traktuj ce o sprawach m odzie y: Czego adamy od
odego pokolenia?14, Konflikt czy zjednoczenie?15- praca na temat wspó istnienia
pokole emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, nagrodzona biletami autokarowymi
do Polski. W tekstach Aleksandry Podhorodeckiej widoczne jest bardzo mocne
przywi zanie do kultury i tradycji katolickiej. Jako przyk ad mo e pos
artyku
zatytu owany Jaki prezent da em Jezusowi na gwiazk 16, w którym autorka
przedstawiaj c zwyczaje bo onarodzeniowe, jakie obchodzono w jej domu
rodzinnym zwraca szczególn uwag na przygotowanie nie tylko materialnych
prezentów, ale przede wszystkim czystych serc i sumie , gdy to w nie - jak pisze powinno by istot tych wi t: warto si nawet teraz zastanowi , co mogliby my z
siebie da , jakiej pozby si wady, jakiej naby cechy chrze cija skiej, jak okaza
ludziom pomoc.17
Wielk pasj Pani Aleksandry Podhorodeckiej zawsze by y i s pdró e, sta a si
organizatotem wielu wyjazdów i wycieczek, pisz c z nich pó niej artyku y, takie jak
chocia by Miasto kontrastów18, Z Devonii do Lourdes19, Statkiem po Nilu20 czy
ladami w. Paw a... i co wi cej!21.
Cz sto w swoich tekstach podejmowa a istotne tematy moralne,
ywe i
aktualne równie dzi : artyku y traktujace o aborcji – pierwszy z roku 1967 - Czy
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A. Podhorodecka, Rola polonijnej prasy o wiatowej, „G os Nauczyciela”, 2002, nr 3, s. 58-59.
A. Podhorodecka, Czego damy od m odego pokolenia?, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn, 1974, nr 126, s. 3.
A. Podhorodecka, Konflikt czy zjednoczenie?, „LUK Magazyn Emigracji Polskiej”, Londyn,
1996, nr 12, s. 7-8.
A. Podhorodecka, Jaki prezent da em Jezusowi na gwiazdk , „Gazeta Niedzielna”, Londyn,
1974, nr 1/1327, s.2.
Tam e.
A. Podhorodecka, Miasto kontrastów, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn ,1966,
nr 171, s. 3.
A. Podhorodecka, Z Devonii do Lourdes, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn,
1996, nr 121, s. 5.
A. Podhorodecka, Statkiem po Nilu, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn, 1999, nr
267, s. 6.
A. Podhrodecka, ladami w. Paw a... i co wi cej, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”,
Londyn, 2001, nr 271, s. 6.
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zabijanie nienarodzonych dzieci b dzie w Anglii legalne?22, Czy nie pora zmieni
ustaw ?23 oraz Jeszcze o aborcji24; poruszaj ce problematyk ma
stwa i
macierzy stwa: Zagadnienia wychowawcze25 oraz Kariera czy macie stwo?26 a
tak e tekst: Wychowanie do ycia zaczyna w szkole27 traktuj cy o potrzebie
przygotowywania m odych ludzi do ycia w ma
stwie i rodzinie ju w latach
szkolnych.
W kr gu jej bliskich zainteresowa le
równie teatr. Obecna na wielu
przedstawieniach bardzo cz sto recenzowa a je potem na amach czasopism, pisz c
równie o jego problemach i dzia alno ci: Taniec S awomira Mro ka28, Dalsze plany
teatralne29, Nowe Szaty Cesarza30.
Edukacja i szkolnictwo zdecydowanie by o jednak najcz ciej poruszanym
tematem, gdy Pani Podhorodecka pracuj c w Zarz dzie PMS wielokrotnie
odwiedza a sobotnie szko y, je dzi a na zjazdy, konferencje i sympozja, zarówno
krajowe, jak i zagraniczne. Pomaga a tak e przy organizacji konkursów, konferencji
i Walnych Zjazdów. W obr bie tematyki o wiatowej powsta o wiele ciekawych
tekstów, z których pochodz mi dzy innymi takie jak: Krytycznie o szkolnictwie31,
Przysz
Polskich Szkó Sobotnich32, Przysz
emigracyjnej o wiaty33,
34
Konferencja M odzie owa na SSEES , Czego wymagamy od szkolnictwa?35. Bardzo
dobrze by y jej znane równie problemy szkolnictwa angielskiego: O angielskim
szkolnictwie36 oraz Kiedy nast pi normalizacja w angielskim szkolnictwie?37

22
23
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A. Podhorodecka, Czy zabijanie nienarodzonych dzieci b dzie w Anglii legalne?, „Dziennik
Polski i Dziennik
nierza”, Londyn, 1967, r kopis autorki.
A. Podhorodecka, Czy nie pora zmieni ustaw ?„Tydzie Polski”, Londyn, 1974, nr 4(22), s. 8.
A. Podhorodecka, Jeszcze o aborcji, „Dziennik Polski”, Londyn, 1975, r kopis autorki.
A. Podhorodecka, Zagadnienia wychowawcze, „Lud”, 17 XII 1968, s. 2.
A. Podhorodecka, Kariera czy macie stwo?, „Lud”, 23 X 1973, s. 6.
A. Podhorodecka, Wychowanie do ycia zaczyna w szkole, „Gazeta Niedzielna”, Londyn,
1996, nr 26/2500, s. 1.
A. Podhorodecka, Taniec S awomira Mro ka, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn,
1996, nr 16, s. 3.
A. Podhorodecka, Dalsze Plany Teatralne, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn,
1973, nr 9, s. 2.
A. Podhorodecka, Nowe Szaty Cesarza, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn, 1973,
nr 103, s. 3.
A. Podhorodecka, Krytycznie o szkolnictwie, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn,
1967, nr 5(28), s. 9.
A. Podhorodecka, Przysz
Polskich Szkó Sobotnich, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn, 1974, nr 5(28), s. 9.
A. Podhorodecka, Przysz
emigracyjnej o wiaty, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”,
Londyn, 2000, nr 82, s. 6.
A. Podhorodecka, Konferencja M odzie owa na SSEES, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”, Londyn, 2000, nr 106, s.6.
A. Podhorodecka, Czego wymagamy od szkolnictwa, „Tydzie Polski”, Londyn, 1970, 48(284),
s. 8.
Aleksandra Podhorodecka, O angielskim szkolnictwie, „Dziennik Polski i Dziennik
nierza”,
Londyn, 1991, nr 23, s. 4.
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Rodzina to kolejny w tek, który bardzo cz sto podejmuje w swoich rozmowach
i artyku ach prasowych, twierdz c i ka da rodzina jest podstawow komórk
spo ecze stwa i od jej równowagi psychicznej i zdrowego trzonu moralnego zale y
oblicze ca ego narodu38. W dniach 1-3 pa dziernika 1999 roku, uczestnicz c w
konferencji naukowej „Sytuacja Rodzin Polskich Poza Krajem”, która odby a si w
Ksi ówce w Zakopanym zorganizowanej przez Instytut Polskiej Akcji Katolickiej
oraz Fedreacj Stowarzysze Rodzin Katolickich w swojej relacji O polskiej
rodzinie za granic 39 napisa a: z wielkim wzruszeniem s uchali my ludzi ze
Wschodu, którzy, w ci kich warunkach i przez d ugie lata odci ci od kontaktów z
Ojczyzn , przechowywali nie tylko wiar , ale i j zyk ojczysty. Ich piewna mowa
by a ujmuj ca, a poziom znajomo ci j zyka imponuj cy40.
zyk ojczysty to kolejny, bardzo istotny element, którym ywo interesowa a si
Prezes PMS. Pi kno ojczystej mowy by o zawsze bliskie jej sercu. Wielokrotnie, na
przyk adzie swojej rodziny, podkre la a ogromn rol zachowania j zyka ojczystego.
Jak sama pó niej napisa a przyczyny te by y raczej natury uczuciowej. Jest jeszcze
jeden czynnik, bardzo praktyczny, dla którego nie zaniedbali my j zyka polskiego.
Dzieci nasze – mimo ró nych problemów stworzonych przez pewne wyobcowanie ze
rodowiska angielskiego, s w wyj tkowo szcz liwej sytuacji. Maj szans poznania
drugiej kultury, drugiego j zyka, drugiego wiata41.
Aleksandra Podhorodecka jest autork kilku ksi ek: Tajemniczy dywanik,
Polakom spragnionym Boga i Ojczyzny. Historia Parafii i Ko cio a pw. Matki
Boskiej Cz stochowskiej i w. Kazimierza, W s bie o wiacie. 50 lat Polskiej
Macierzy Szkolnej oraz Ostatnie dziesi ciolecie. Historia Polskiej Macierzy Szkolnej
2003-2013.
Odznaczona i uhonorowana wieloma odznaczeniami:
3 maja 1990 roku Srebrnym Krzy em Zas ugi nadanym przez Prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego.
6 stycznia 1995 Z otym Krzy em Polskiej Misji Katolickiej nadanym przez
ksi dza Stanis awa wierczy skiego.
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 Z otym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” nadanym przez Prezesa Organizacji Pana Longina Komo owskiego.
37
38
39
40
41

A. Podhorodecka, Kiedy nast pi normalizacja w angielskim szkolnictwie?, „Dziennik Polski i
Dziennik
nierza”, Londyn, 1991, nr 281, s. 5.
A. Podhorodecka, Rodzina polska poza granicami kraju, „Tydzie Polski”, Londyn, 1999, nr
45(266), s. 18.
A. Podhorodecka, O rodzinie polskiej inaczej, „Wiadomo ci PMK. Czyn Katolicki”, Londyn,
1999, nr 4, s.27-29.
A. Podhorodecka, O polskiej rodzinie za granic , „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 1999, nr
49/2679, s. 4.
A. Podhorodecka, Przekazywanie j zyka polskiego w rodzinie na emigracji, „Studia Polonjne”,
Lublin, 1989, nr 12, s. 106.
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20 kwietnia 2011 roku Krzy em Kawalerskim Orderu Zas ugi nadanym przez
Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego.
29 grudnia 2013 Member of the British Empire nadany przez królow El biet
II.
1 pa dziernika 2013 otrzymuje „Bene Merito” nr 331/2013 nadany przez
Ministra Rados awa Sikorskiego z Ministerstwa spraw Zagranicznych.
12 listopada 2013 zostaje uhonorowana medalem pami tkowym nadanym przez
Macierz Polsk w Republice Czeskiej.
Posta nietuzinkowa i wyj tkowa. Znakomitym podsumowaniem stawiaj cym
postaw i dokonania Aleksandry Podhorodeckiej w odpowiedniej optyce, s jak e
aktualne w jej yciu s owa W adys awa Donigiewicza42 , który wzywa polsk
spo eczno na emigracji, aby wign a si na odpowiednie wy yny uczucia, my li
twórczej i wiadomo ci obowi zku, by sk adaj c danin w postaci udzia u w tej
mudnej i cz sto niewdzi cznej pracy, da a dowód troski o losy przysz ych pokole 43.

42

43

W adys aw Donigiewicz – prezes pierwszego Zarz du G ównego PMS wybrany podczas
zebrania za ycielskiego w dniu 28 maja 1953 r. w: T. Radzik, Polska Macierz Szkolna
Zagranic 1953 -1993, Lublin 1995, s. 37.
Przes anie W adys awa Donigiewicza w: A. Podhorodecka, Ostatnie dziesi ciolecie. Historia
Polskiej Macierzy szkolnej 2003-2013, Londyn, 2013, s. 6.
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Magdalena Górka
Moralne wychowanie w duchu polsko ci poza Polsk
Aleksandry Podhorodeckiej

-

ycie i dzia alno

Moral education in the spilit of Poland outside Poland – life and activity of
Aleksandra Podhorecka
owa kluczowe: Aleksandra Podhorodecka, Polska Macierz Szkolna, o wiata
Key words: Aleksandra Podhorodecka, The Polish Educational Society, education.
Streszczenie:
Artyku jest po wi cony postaci Aleksandry Podhorodeckiej uhonorowanej przez
królow El biet II tytu em British Empire za dzia alno na rzecz edukacji,
wieloletniego prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej. Celem jego jest równie
pokazanie, i yj c na obczy nie mo na w pe ni zachowa swój ojczysty j zyk,
kultur i warto ci moralne, b c jednocze nie pe nowarto ciowym cz onkiem
brytyjskiej spo eczno ci.
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.
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awomir Zych, Bartosz Walicki
KSI DZ KAZIMIERZ KWA NY, REKTOR POLSKIEJ MISJI
KATOLICKIEJ WE FRANCJI (1900–1987)
PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII
Niedocenian kart z dziejów Ko cio a w Polsce i aktywno ci jego duszpasterzy
jest dzia alno polonijna. Ju od ko ca XIX stulecia kap ani polscy podejmowali
prac w ród Polaków, którzy w poszukiwaniu chleba i lepszego ycia wyje ali za
granic . Dotyczy o to zarówno obu Ameryk, jak i krajów kontynentu europejskiego.
Nigdy nie zabrak o ch tnych kap anów, którzy odpowiadali na apele w adzy
ko cielnej, by roztaczali opiek duchow nad polskimi wychod cami. W d ugim
szeregu tych duszpasterzy uwag zwraca posta ks. Kazimierza Kwa nego,
ugoletniego rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji.
Ks. Kazimierz Kwa ny przyszed na wiat w dniu 16 stycznia 1900 r. Jego
rodzinn miejscowo ci by a Dukla. Po uko czeniu edukacji na poziomie
podstawowym, w roku 1910 wst pi do gimnazjum w Ja le. Nauk w tej szkole
uko czy w roku 19181. Zaznaczy warto, e w ostatnim okresie nauki, jako ucze
ósmej klasy, ochotniczo zaci gn si do Wojska Polskiego. Przez nauczycieli
oceniany by jako uzdolniony. Egzamin dojrza ci z
pomy lnie w dniu 8
listopada 1918 r.2.
Jesieni 1919 r. Kazimierz Kwa ny wst pi do Seminarium Duchownego w
Przemy lu. Tam przez cztery lata trwa o jego przygotowanie do kap stwa 3. Jak
podkre lali wiadkowie ycia przysz ego rektora Polskiej Misji Katolickiej we
Francji, wydarzenia zwi zane z odzyskaniem niepodleg ci na trwa e ukszta towa y
jego ycie. Owocem tego by a wielka mi
do Ojczyzny i narodu polskiego.
Podobnie wa ny by te wzór kap stwa ukazywany przez uznanego za wi tego,
ówczesnego biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara4. Uwie czeniem
formacji duchowej m odzie ca by o przyj cie wi ce wy szych. W dniu 19 maja
1923 r. przyj subdiakonat, a nast pnego dnia diakonat. Do wi ce prezbiteratu
przyst pi razem z 19 kolegami kursowymi w dniu 27 maja 1923 r.5
1
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5

Archiwum Archidiecezjalne w Przemy lu [dalej: AAPrz], Akta Personalne Kap anów [dalej:
APK]. Tabele S bowe, Tabela s bowa ks. Kazimierza Kwa nego.
Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum w Ja le za rok szkolny 1918/1919, Jas o 1919, s. 5, 31, 43.
W ca ym tek cie w tytu ach i cytatach zachowano pisowni oryginaln .
AAPrz, Tabela s bowa ks. Kazimierza Kwa nego.
W. Szubert, p. Ksi dz Infu at Kazimierz Kwa ny, „G os Katolicki. Tygodnik Wychodztwa”,
1987, nr 46, s. 6.
Og oszenie wi ce wy szych, „Kronika Diecezji Przemyskiej” [dalej: KDP], 1923, z. 3–4,
s. 78.

Kap an nie pozostawa oboj tny na potrzeby Ko cio a powszechnego i
lokalnego. Przyk adowo w roku 1924 wspar Bratni Pomoc alumnów Seminarium
Duchownego w Przemy lu datkiem stanowi cym pi stypendiów mszalnych6. Ca e
ycie dba o swoj sta formacj duchow . Nale
m.in. do Zwi zku Mszalnego.
Msze w., do odprawiania których by zobligowany, celebrowa m.in. w latach: 1924
i 19267. W uznaniu zas ug na polu duszpasterskim w adza duchowna wyró ni a
duklanina w pó niejszym czasie godno ci pronotariusza apostolskiego. Sta o si to
w 40. rocznic jego kap stwa, w roku 1963. Tytu przyzna mu papie Jan XXIII8.
adze francuskie uhonorowa y go z kolei odznaczeniem Ordre de la Santé
Publique9.
Jako neoprezbiter ks. Kazimierz Kwa ny podj z dniem 1 sierpnia 1923 r.
pos ug duszpastersk w parafii pw. Trójcy wi tej w Czudcu, w dekanacie
strzy owskim. Zast pi tam ks. Józefa Lecha, skierowanego jako wikariusz ad
personam do owiec10. W Czudcu pos ugiwa jako wikariusz przy proboszczu ks.
eju Stopie. By a to do du a parafia, licz ca 6.540 wiernych z Babicy, Czudca,
Nowej Wsi Czudeckiej, Piekarówki, Przedmie cia Czudeckiego, Wy nego i cz ci
Zaborowa. Celebry mia y miejsce w murowanym ko ciele pw. Trójcy wi tej z roku
174811.
Pó niej m ody kap an trafi na wikariat w parafii pw. Podwy szenia Krzy a
wi tego i w. Jana Chrzciciela w Pysznicy, w dekanacie rudnickim. Na stanowisku
tym pracowa bardzo krótko, gdy zaledwie od 1 sierpnia do 17 sierpnia 1925 r.12
Wspomaga tam proboszcza ks. Ignacego Pyzika duszpasterzuj cego w ród 6.000
parafian z Jastkowic, K owa, Kuziorów, Moskali, Paleni, Pysznicy, Rudy
Jastkowickiej i Studzieniec. O rodkiem kultu by a tam wówczas tymczasowa kaplica
zast puj ca zniszczony podczas I wojny wiatowej ko ció 13.
Nast pnie w adza duchowna skierowa a ks. Kazimierza Kwa nego do nowo
utworzonej ekspozytury pw. Przemienienia Pa skiego w Jastkowicach14. Powierzono
mu tam stanowisko ekspozyta15. Kap an szafowa sakramenty i g osi s owo Bo e w
murowanej wi tyni po wi conej pod wezwaniem Przemienienia Pa skiego. Obj
swoj trosk 2.230 wiernych. Zamieszkiwali oni: Jastkowice z Kuziorami,
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Podzi kowanie od Bratniej Pomocy alumnów Sem. duch., KDP, 1924, z. 3–4, s. 63.
Ze Zwi zku mszalnego, KDP, 1924, z. 1–2, s. 24; W sprawie Zwi zku mszalnego, KDP, 1926, z.
1, s. 52.
AAPrz, Tabela s bowa ks. Kazimierza Kwa nego.
p. Ks. Inf. Kazimierz Kwa ny, „Duszpasterz Polski Zagranic ”, 1988, nr 1, s. 154.
AAPrz, Tabela s bowa ks. Kazimierza Kwa nego; Zmiany na stanowiskach i urz dach
duchownych, KDP, 1923, z. 5–8, s. 115.
Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1924, Premisliae
MCMXXIV, s. 74.
AAPrz, Tabela s bowa ks. Kazimierza Kwa nego.
Schematismus universi venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis rit. lat.
Premisliensis pro anno Domini 1925, Premisliae MCMXXV, s. 99–100.
Zmiany na stanowiskach i urz dach duchownych, KDP, 1924, z. 9–104, s. 131.
AAPrz, Tabela s bowa ks. Kazimierza Kwa nego.
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Moskalami i Paleniami oraz Rud Jastkowick 16. Na tej placówce duchowny musia
zmierzy si z nasilon agitacj wiadków Jehowy. Wielce przydatny okaza si
wówczas jego talent kaznodziejski, który jeszcze po latach by wspominany przez
wiernych17.
Po nieca ym roku zarz dzania ekspozytur w Jastkowicach duklanin ponownie
podj obowi zki wikariuszowskie. Tym razem przeniós si na w asn pro
do
Przeworska; jego miejsce w Jastkowicach zaj natomiast dotychczasowy wikariusz
przeworski ks. Edward Saletnik18. Ks. Kazimierz Kwa ny duszpasterzowa tam od
26 czerwca 1926 r. do 1 lipca 1930 r. W mi dzyczasie, w dniach 30 kwietnia i 1 maja
1930 r. zda pomy lnie egzamin konkursowy na proboszcza19. Parafia pw. Ducha
wi tego w Przeworsku by a wymagaj
placówk duszpastersk . Proboszcz, a
zarazem wicedziekan przeworski, ks. Leon Gondelowski by kierownikiem
duchowym 15.930 wiernych. Drugim wikariuszem pozostawa ks. Jan Hajnar, za
katechetami byli ks. Antoni Gagatnicki i ks. Roman Harmata. Okr g parafialny
tworzy o oprócz samego miasta kilkana cie wsi: Budy Przeworskie, Cha upki,
bów, Gorliczyna, Grz ska, Ma kówka, Mirocin, Mokra Strona, Rozbórz,
Studzian, Ujezna i urawiczki20.
Na wikariacie przeworskim dojrza o w pe ni powo anie ks. Kazimierza
Kwa nego do duszpasterzowania w ród Polonii. Najpierw po wi ci si pracy w ród
wychod ców polskich w Antwerpii. Wyjecha tam z grup polskich robotników w
roku 192921. Pó niej duchowny zdecydowa si na wyjazd do Francji. Wcze niej
zwróci si do biskupa przemyskiego Anatola Nowaka z pro
o umo liwienie mu
nauki j zyka francuskiego i skierowanie na placówk , gdzie mia by odpowiednie ku
temu warunki. W dniu 10 czerwca 1930 r. pisa : „Najprzewielebniejszy Ksi e
Biskupie! Poniewa zbli a si czas mego urlopu, zwracam si do Waszej Biskupiej
Mo ci z pro , aby mnie Naj. Ks. Biskup umie ci do czasu mego wyjazdu do
Francji w takiem miejscu, gdziebym móg nauczy si j zyka francuskiego. Mo e na
tymczasowe zast pstwo gdzie? Mo e Wasza Biskupia Mo
zezwoli mi na
zamieszkanie w Seminarjum w Przemy lu, w ogóle, o ile to mo liwe, tam, gdzieby
by kto , ktoby mi móg udzieli kilkunastu lekcji. Jestem gotów i prosto z
Przeworska tam, gdzie Wasza Biskupia Mo miejsce dla mnie obmy li, a do tego
nie czasu, w którym mam wyjecha ”22.
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Premisliensis pro anno Domini 1926, Premisliae MCMXXVI, s. 110.
p. Ks. Inf. Kazimierz Kwa ny, s. 152.
Zmiany na stanowiskach i urz dach duchownych, KDP, 1926, z. 7–8, s. 176.
AAPrz, Tabela s bowa ks. Kazimierza Kwa nego.
Schematismus universi venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis rit. lat.
Premisliensis pro anno Domini 1927, Premisliae MCMXXVII, s. 102.
p. Ks. Inf. Kazimierz Kwa ny, s. 153; J. Kudlikowski, Odszed jeden z naszych najbli szych
p. Ksi dz Infu at Kazimierz Kwa ny, „Narodowiec”, 1987, nr 289, s. 1. O tym epizodzie ycia
ks. Kazimierza Kwa nego milczy jego tabela s bowa.
AAPrz, APK. Teczki Personalne [dalej: TP], Pismo ks. Kazimierza Kwa nego do biskupa
przemyskiego z 10 czerwca 1930 r.

449

W odpowiedzi na to rz dca diecezji wyrazi zgod , aby duchowny opu ci
Przeworsk i przez krótki okres przebywa na urlopie wypoczynkowym23. W dniu 26
czerwca 1930 r. skierowa te pismo do prepozyta w Przeworsku, w którym
przeczyta mo na m.in.: „Uwiadamiamy, e X. Kazimierza Kwa nego, tamtejszego
wikarego, przeznaczyli my do pracy duszpasterskiej w ród robotników polskich we
Francji, a do czasu wyjazdu do Francji udzielamy mu urlopu. Na jego miejsce wnet
przeznaczymy innego ks. wikarego” 24. Jednocze nie podobne zawiadomienie zosta o
wys anego do dziekana przeworskiego w Urzejowicach 25. Osobne pismo przekazane
zosta o do kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu26.
Od dnia 1 sierpnia 1930 r.27 duchowny z Dukli podj prac duszpastersk
ród emigrantów polskich we Francji 28. Ca y czas pozostawa jednak kap anem
inkardynowanym do diecezji przemyskiej29. We Francji kap an s
na placówce
duszpasterskiej w Audun-le-Tiche 30. Obejmowa a ona kilkana cie miejscowo ci w
trzech diecezjach: Nodkeil, Ottange, Bure, Aumetz, Russage, Redange, Crusnes,
Villerupt, Cantenbonne, Thil, Hussigny, Blagny, Sedan, Nouzon, Ville, Revin,
Charleville, Vouzières i Mouzon31. W jego po miertnym wspomnieniu podkre lano
trudn sytuacj materialn , w której przysz o mu
i pracowa : „Nikt nie
przygotowa nowemu proboszczowi ani mieszkania, ani warunków ycia. D ugi czas
dzieli stó z nowo przyby ymi emigrantami w kantynie robotniczej. To by a jego
szko a ycia emigracyjnego i dlatego tak by mi owany, gdy zawsze by bliski
ludziom”32.
W Audun-le-Tiche ks. Kazimierz Kwa ny pozosta przez nast pne lata. Przez
pewien czas nosi si wprawdzie z zamiarem opuszczenia tego miejsca i podj cia
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pracy duszpasterskiej w Brazylii 33. Ostatecznie pracowa na dotychczasowej
placówce a do wkroczenia wojsk niemieckich do Francji podczas II wojny
wiatowej. Warto odnotowa , e kap an wyjecha stamt d jako ostatni Polak, a i to
sta o si na wyra ne polecenie w adz wojskowych. Razem z wiernymi osiad
wówczas w departamencie Vienne. Kiedy ks. Wojciech Rogaczewski zmar w obozie
koncentracyjnym w Buchenwaldzie, przysz emu rektorowi Polskiej Misji Katolickiej
powierzono obowi zki dziekana we Francji wschodniej. Do Audun-le-Tiche
duchowny powróci dopiero po zako czeniu okupacji niemieckiej34.
W swoim wiadectwie wspó za yciel Kongresu Polonii Francuskiej i jego
ugoletni prezes Józef Kudlikowski przekaza w grudniu 1987 r. o ks. Kazimierzu
Kwa nym: „Kiedy wiosn 1945 r, odwiedzi em go, aby pomóg mi w znalezieniu
mieszkania dla nauczyciela polskiego p. Dyma y, zasta em go w du ym budynku.
Mieszka tylko w jednym pokoju. Pod cian
ko nakryte kocem, na rodku stó ,
drewniana awka. To by ca y jego maj tek. Reszt domu odda nauczycielowi.
Jeszcze teraz my jak móg On zorganizowa ycie religijne w swoim o rodku /…/.
Znalaz przecie tylko 3 osoby, na których pomoc móg liczy i stary «z amany»
rower”35.
W roku 1947 ks. Kazimierz Kwa ny zosta zamianowany rektorem Polskiej
Misji Katolickiej we Francji. Aby decyzja ta zyska a moc prawn , prymas kard.
August Hlond uzyska stosown zgod biskupa przemyskiego Franciszka Bardy. W
pi mie do tego hierarchy z dnia 8 wrze nia 1947 r. pisa : „Pozwalam sobie zwróci
si do Waszej Ekscelencji z uprzejm pro
o zgod na zamianowanie ks.
Kwa nego, duszpasterza polskiego i dziekana w Alzacji, Rektorem Misji Polskiej w
Pary u i tym samym szefem duszpasterstwa polskiego we Francji. Dotychczasowy
Rektor Misji ks. Franciszek Cegie ka 36 ze Zgromadzenia OO. Pallotynów odszed z
tego arcywa nego stanowiska na w asn pro , a w ród kap anów zaj tych obecnie
we Francji ks. Kwa ny jest ogólnie uwa any za najodpowiedniejszego kandydata na
jego nast pc . Cieszy si bowiem opini wzorowego kap ana, odznacza si wielk
gorliwo ci , ma dar s owa i powag zarówno u ksi y, jak i uchod ców – a poza tym
zna dok adnie stosunki francuskie i w ada j zykiem francuskim. Pragn bym
zamianowa ksi dza Kwa nego Rektorem na czas nieograniczony, czyli do
odwo ania, ale gotów jestem na danie Waszej Ekscelencji zobowi za si , e po
trzech latach wróci do diecezji, gdyby Wasza Ekscelencja go odwo . Triennium jest
okres najkrótszy, na który w tamtych warunkach warto powo ywa Rektora”37.
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Z uwagi na pilny charakter powo ania oraz ewentualn zw ok spowodowan
komunikacj pocztow , prymas prosi biskupa przemyskiego o odpowied
telegraficzn . Bp Franciszek Barda przychyli si do przedstawionej pro by. Zgodzi
si te , aby funkcja Rektora Polskiej Misji Katolickiej zosta a powierzona
bezterminowo. Telegram o tej tre ci zosta wys any w dniu 14 pa dziernika 1947 r.38
O tym, jak pilna by a to sprawa, wiadczy najlepiej kolejne pismo prymasowskie
datowane na 20 pa dziernika tego roku. W dokumencie tym kard. August Hlond
pisa do rz dcy diecezji przemyskiej: „Dzi kuj serdecznie Waszej Ekscelencji za
askaw zgod w sprawie ks. Kwa nego. Zamianowa em go ju rektorem Misji
Polskiej we Francji i jestem przekonany, e jest to wybór szcz liwy, zw aszcza na
tle wypadków bie cej chwili. Warunki polskiej pracy duszpasterskiej we Francji s
obecnie trudniejsze ni kiedykolwiek, ale Naj wi tsza Maria Panna Wniebowzi ta
dzie wspiera a dzia alno nowego rektora, który umie pracowa i modli si ”39.
Informacja o nominacji ks. Kazimierza Kwa nego na rektora Polskiej Misji
Katolickiej we Francji przekazana zosta a w li cie kard. Augusta Hlonda do
kap anów polskich pracuj cych w tym kraju, datowanym na 14 pa dziernika 1947
r.40 Osiem dni pó niej pe ni cy obowi zki rektora ks. Czes aw W dzioch41
zawiadomi o tym ks. Kazimierza Kwa nego. Nie tylko z
mu z tej okazji
stosowne gratulacje, lecz tak e przejawi rado , e prymas uwzgl dni jego
propozycj przedstawion pisemnie z Pary a i osobi cie w Warszawie. Zaznaczy
wszak e: „Stanowisko Rektora Misji oczywi cie nie b dzie w tej chwili atwe, jak to
dobrze Ksi dz Dziekan zdaje sobie z tego spraw , ale z ask Bo i przy wspó pracy
z ksi mi wszystkie trudno ci b dzie mo na pokona . Ze swej strony zapewniam
swe us ugi i pomoc w ka dym czasie”42.
Oficjalne przedstawienie nowego rektora mia o miejsce podczas Zjazdu
Duchowie stwa Polskiego we Francji odbytego w Clamart pod Pary em w dniu 14
listopada 1947 r. Obecnych by o tam oko o 50 kap anów polskich. Wyrazy uznania
ks. Kazimierzowi Kwa nemu w imieniu zebranych przekaza wówczas ks. Czes aw
dzioch. Sam duklanin da te wówczas dowód swojej pokory kap skiej,
mówi c: „/…/ odszed wielki cz owiek, Ksi dz Doktor Cegie ka ze stanowiska
Rektora, a przyszed na to miejsce ma y cz owiek” 43.
Agendy Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej we Francji zosta y przekazane ks.
Kazimierzowi Kwa nemu przez ks. Czes awa W dziocha w dniu 21 listopada 1947.
W tym czasie na terenie Misji pos ug duszpastersk wiadczy o 110 ksi y
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polskich, nie licz c duchownych z Polskiego Seminarium Duchownego w Pary u i
kapelanów Wojska Polskiego. Do polskich instytucji i zak adów ko cielnych we
Francji zaliczano wówczas: wspomniane wy ej seminarium, Polskie Gimnazjum
Katolickie w Chevilly prowadzone przez ksi y pallotynów, Zak ad w. Kazimierza
(sierociniec i szko dla dziewcz t) sióstr szarytek w Pary u, Zak ad w. Stanis awa
Kostki (sierociniec i szko dla ch opców) ksi y pallotynów w Osny, Szko
Gospodarstwa Domowego sióstr pelczarek w St Ludan par Hindesheim, Ksi ówk
– Dom Ksi y Pallotynów w Pary u, Polski O rodek M odzie owy ojców
misjonarzy oblatów w Thierry oraz internat dla ch opców w Bethune pozostaj cy
pod kierownictwem tych e zakonników. Nowy rektor przej kierownictwo Misji z
personelem, biurami, archiwami i maj tkiem, w tym Sekcj Dobroczynno ci
„Caritas” z Wydzia em Opieki Wi ziennej, Sekcj Pomocy dla M odzie y
Studiuj cej oraz patronat nad Polskim Zjednoczeniem Katolickim we Francji. W
dniu przekazania Misji kasa „Caritas” wykazywa a saldo dochodowe 29.175,50
franków, a kasa ko cielna saldo w rachunkach parafialnych 20.695 franków i 33.810
franków w stypendiach mszalnych44.
Przed nowym rektorem Polskiej Misji Katolickiej stan o wa ne zadanie
organizacji pracy polskiego duszpasterstwa we Francji. Nie mo na tu zapomina , e
w okresie okupacji niemieckiej zniszczona zosta a wi kszo akt, a sama praca
kap anów zdezorganizowana. Brakowa o te tak bardzo potrzebnych rodków
finansowych. Kap an zadba o Polskie Zjednoczenie Katolickie, które skupia o
katolickie organizacje polonijne. Dla wytyczenia konkretnych kierunków dzia
i
uj cia ich w nowe formy ks. Kazimierz Kwa ny wspó tworzy równie Kongres
Polonii Francuskiej45. Dzie o to zosta o zrealizowane w dniu 19 lipca 1949 r., gdy w
Lens odby si zjazd polskich organizacji katolickich. Wówczas to nowo powsta y
Kongres skupi 11 zwi zków, które razem zrzesza y oko o 50.000 osób46.
Najwa niejszymi z nich by y: bractwa ró cowe licz ce 13.000 cz onków i
Katolicki Zwi zek M odzie y Polskiej licz cy 10.000 cz onków, a tak e Zwi zek
Harcerstwa Polskiego47.
Kap an doskonale rozumia , e do sprawnego podejmowania pos ugi w ród
emigrantów niezb dna jest rozbudowana sie placówek polonijnych. Zaowocowa o
to powo ywaniem nowych parafii. W tym zakresie nawi za i utrzymywa bardzo
dobr wspó prac z miejscowymi biskupami48. Publikowa liczne apele, pro by i
umaczenia na amach „Polski Wiernej” i „G osu Katolickiego”, które by y
pó oficjalnymi organami Polskiej Misji Katolickiej. Zamieszcza te publicystyczne
artyku y w polonijnym czasopi mie „Narodowiec”49.
W dniu 2 stycznia 1961 r. zdarzy si epizod, który móg pokrzy owa szeroko
zakrojone plany duszpasterskie wytyczone przez rektora. W trakcie przechodzenia
44
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APMKF, sygn. R II 9.2, Protokó z tradycji agend Rektoratu Misji w dniu 21 listopada 1947 r.
W. Szubert, dz. cyt., s. 6.
J. Kudlikowski, dz. cyt., s. 4.
J. Klechta, dz. cyt., s. 192; ten e, 175 lat dla Polonii, Pary 2011, s. 160.
W. Szubert, dz. cyt., s. 7.
p. Ks. Inf. Kazimierz Kwa ny, s. 154.
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przez jezdni ks. Kazimierz Kwa ny zosta potr cony przez samochód. Jakkolwiek
lekarze orzekli, e yciu duchownego nie grozi o niebezpiecze stwo, wymaga on
kilkutygodniowej opieki medycznej50. Wypadek ten ujawni , jak wielk sympati i
yczliwo ci cieszy si kap an w rodowisku francuskiej Polonii. Wyrazy szczerego
wspó czucia okazywali mu nie tylko ksi a, ale równie liczni wierni wieccy.
Wzruszony tym rektor opublikowa nawet specjalne podzi kowanie rodakom za
trosk i pami 51.
Dla prowadzenia duszpasterstwa konieczna by a te pewna baza materialna i
lokalizacyjna. To w nie ks. Kazimierzowi Kwa nemu zawdzi cza nale y
usamodzielnienie ko cio a polskiego w Pary u. Przej ty te zosta dom Misji.
Pami ta nale y, e w ciwie a do roku 1964 g ównym dysponentem wi tyni by a
francuska parafia Madeleine. By y tam sprawowane niedzielne Msze w.,
organizowano tam rekolekcje, prowadzono katechez . Do roku 1967 mie ci a si tam
jeszcze francuska sala skautów, biblioteka, pomieszczenie dla Pa Mi osierdzia.
Mieszkali tam te trzej bracia szkolni i dozorca z siedmioosobow rodzin . Sama
Misja Polska mog a korzysta z ko cio a, gdy nie by on zaj ty. Dobre kontakty ks.
Kazimierza Kwa nego z ówczesnym proboszczem Madeleine i wieloletnie starania
przynios y przekazanie wi tyni dla Polonii. Od roku 1964 trwa o czyszczenie
ko cio a i jego wn trza. Przeci gn o si ono na kolejne lata52.
Sporym wyzwaniem stoj cym przed duklaninem by o przygotowanie Polonii
we Francji do wielkiego jubileuszu tysi clecia chrze cija stwa w Polsce. W tym celu
powo
Komitet Tysi clecia Polski Katolickiej, do którego zaprosi wszystkie
organizacje polonijne. Du ym sukcesem rektora by o to, e apel ten spotka si z
powszechnym zrozumieniem i pozytywnymi odpowiedziami53. Jubileusz po czony
zosta z peregrynacj wizerunku Matki Bo ej Cz stochowskiej. Obchody te
uwie czy o nabo stwo w katedrze Notre Dame w Pary u. Z tej okazji odby a si
te akademia w sali Pleyel. Uczestniczy o w niej wielu dostojników ko cielnych i
wieckich nie tylko z Francji, lecz równie z innych krajów54.
Z dniem 1 lutego 1972 r. ks. Kazimierz Kwa ny przeszed na emerytur 55. Na
stanowisku rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji zast pi go wówczas ks.
Zbigniew Biernacki rodem z Podkarpacia, który pracowa na tym stanowisku do roku
198556. Oznak ci
ci Misji by a wspólna Msza w. koncelebrowana w ko ciele
polskim w Pary u przez ks. Kazimierza Kwa nego i ks. Zbigniewa Bernackiego w
dniu 6 lutego 1972 r. Okoliczno ciowe kazanie wyg osi wówczas bp W adys aw
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Ksi dz Rektor Kwa ny uleg wypadkowi drogowemu, „Narodowiec”, 1961, nr 7.
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Rubin, Delegat Prymasa Polski do Spraw Uchod czych. Pó niej odby o si spotkanie
kap anów i biskupa z francusk Poloni 57.
W wartych zacytowania s owach bp W adys aw Rubin zaznaczy , i
odchodz cy rektor „zadanie swe spe nia godnie, spokojnie, gdy trzeba by o
stanowczo – zawsze z mi ci dla ka dego cz owieka, z gotowo ci do ka dej
ofiary. Niech wieci wasze wiat o przed lud mi, aby widzieli dobre wasze uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. To dwudziestopi ciolecie rektorstwa
Misji Polskiej we Francji jest w nie takim wiat em, które wielbi Ko ció , wielbi
Boga i przejdzie do historii jako jeden z najpi kniejszych okresów dzia alno ci
duszpasterstwa polskiego we Francji” 58.
Do mierci ks. Kazimierz Kwa ny mieszka w Pary u. Nie ustawa jednak w
cichych dzia aniach duszpasterskich na rzecz Polonii. Jak zapisano: „/…/ kiedy
zrezygnowa po 25 latach z Rektoratu, usun si w cie , w druj c jedynie do
paryskich szpitali, aby nie
polskie s owo i pomoc duchow opuszczonym,
samotnym Rodakom” 59. Polonia nie zapomina a jednak o swoim by ym rektorze.
Wielkim wydarzeniem w yciu tej polskiej wspólnoty by a 50. rocznica przyj cia
przez niego wi ce kap skich. Z tej okazji jubilat celebrowa uroczyst
Eucharysti w ko ciele polskim w Pary u. Okazja ta zgromadzi a licznych kap anów
i wiernych wieckich. Pó niej na dziedzi cu ko cielnym zorganizowano akademi
ku czci duchownego60. Nie mniej okazale wi towano 60. rocznic kap stwa
duklanina61.
Ostatnie kilka tygodni ycia ks. Kazimierz Kwa ny sp dzi sparali owany w
szpitalu62. Kap an zmar w poniedzia ek 23 listopada 1987 r. w Pary u. By to jego
88. rok ycia, 64. rok kap stwa oraz 57. rok pracy we Francji. Ceremonie
pogrzebowe mia y miejsce 1 grudnia 1987 r.63 Smutna uroczysto skupi a ponad
czterdziestu kap anów, w tym rektora ks. Tadeusza Frankowa z Brukseli oraz
przedstawicieli Polskiego Seminarium Duchownego w Pary u. Obecni byli te
przedstawiciele Kongresu Polonii Francuskiej, delegacje wszystkich organizacji
katolickich tworz cych Polskie Zjednoczenie Katolickie, dyrektor „Narodowca”
Micha Kwiatkowski i licznie zgromadzeni niezrzeszeni wierni wieccy. S owa
57

58
59
60
61
62
63
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wprowadzenia do liturgii wyg osi kapelan ks. Alfons Marcel Stopa. Kazanie
powiedzia bp Szczepan Weso y. Ostatnie po egnanie skierowa natomiast rektor
Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Stanis aw Je . Zw oki duchownego
spocz y w mogile na polskim cmentarzu w Montmorency64.
Charakteryzuj c na koniec sylwetk kap ana, przywo
mo na krótkie, ale
trafne okre lenia: „/…/ niezapomniany rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.
Pronotariusz Apostolski, wyró niony przez Ko ció i w adze wieckie, odznaczany…
ale przede wszystkim – kap an! – czcigodny, wierny w s bie Boga i cz owieka.
/…/ Wspania y kaznodzieja”65. Inna opinia stanowi a: „By ks. Kwa ny cz owiekiem
umiej cym odczytywa znaki czasu. I tak mo na by mno
fakty jego ycia
prostego, jasnego i wielkiego wielko ci autentycznej s by Bogu i ka demu ze
swych Rodaków, których tak prawdziwie kocha ”66. Jeszcze inny wiadek ycia ks.
Kazimierza Kwa nego odnotowa : „Przemierzy On swoimi krokami ca Francj .
ywym s owem i pismem umacnia my l, uczucie i serce emigrantów w wierze i
mi ci Ojczyzny, do której nigdy nie wróci , bo nas za mocno kocha . Kocha dzieci
i m odzie , której patronowa . By wsz dzie, gdzie Go potrzebowano, bo szanowa i
ceni ka dego prac i wysi ek i nie ba si wyrazi wdzi czno ci”67.
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awomir Zych, Bartosz Walicki
Ksi dz Kazimierz Kwa ny, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji (1900–
1987). Przyczynek do biografii
Father Kazimierz Kwa ny, Rector of the Polish Catholic Mission to France (19001987). A contribution to the biography
owa kluczowe: Kazimierz Kwa ny, Polska Misja Katolicka we Francji, Ko ció
katolicki, Polonia
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Streszczenie:
Autorzy przybli aj posta ks. Kazimierza Kwa nego, rektora Polskiej Misji
Katolickiej we Francji, inspiratora ycia duchowego i kulturalnego tamtejszej
Polonii.
Summary:
The authors present the figure of Fr. Kazimierz Kwa ny, Rector of the Polish
Catholic Mission to France, the inspirer of spiritual and cultural life of the local
Polonia.
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Grzegorz Piwnicki
POLITYCZNE KONCEPCJE PA STWA W CYWILIZACJI
STARO YTNEJ GRECJI WED UG DEMOKRYTA, PLATONA
I ARYSTOTELESA
W nauce wyró niono wiele modeli pa stw. Wa niejsze w dzie ach my li
politycznej zosta y zdefiniowane ju w staro ytnej Grecji. Mi dzy innymi jedn z
bardziej znanych to koncepcja Arystotelesa, w której filozof okre li pa stwo jako
wspólnot równych maj cych na celu mo liwie doskona e ycie jego obywateli.
Z tej koncepcji do czasów nam wspó czesnych interpretuje si pa stwo jako
form organizowania si spo ecze stwa na okre lonym etapie jego rozwoju
spo ecznego. Zatem pa stwo jest polityczn organizacj spo ecze stwa, posiadaj
suwerenn w adz , to równie organizacja przymusowa i ograniczona w asnym
terytorium.
W tym uj ciu wyró niono cztery elementy pa stwa:
1. Jest ono organizacj polityczn poniewa skupia swoj g ówn aktywno
procesach zarz dzania.
2. Jest struktur suwerenn w wymiarach wewn trznym i zewn trznym.
Suwerenno wewn trzna oznacza, e w adza pa stwowa jest w adz
najwy sz na jego obszarze. Suwerenno zewn trzna oznacza, e pa stwo
jest organizacj niezale
w podejmowaniu decyzji od innych pa stw. W
tym wymiarze suwerenno pa stwa jest jednak ograniczona z uwagi na
uwarunkowania ekonomiczne, polityczne i militarne w rodowisku
mi dzynarodowym.
3. Jest organizacj terytorialn z okre lon populacj ludzi zamieszkuj cych w
wyznaczonych granicach. Zachowuje ono wy czno do danego obszaru.
4. Jest organizacj przymusow , a przynale no
do niej ma charakter
sformalizowany przez obywatelstwo. Ludno
przebywaj ca na jego
terytorium jest zobligowana do akceptowania obowi zuj cego w nim prawa,
a naruszenie go wywo uje sankcje z mo liwo ci wyegzekwowania
porz dku prawnego zgodnie z obowi zuj cymi normami1.
Staro ytna Grecja uwa ana jest za kolebk kultury europejskiej. Jest ona
równie kolebk teorii polityki. Walki, jakie toczy y si we wszystkich pa stewkach
oraz pomi dzy ró nymi pa stwami i grupami pa stewek greckich, stanowi y pod e
na którym wyros y pierwsze zarysy koncepcji politycznej. Staro ytni filozofowie
greccy zajmowali si zarówno ogóln teori polityczn , jak i analizowali kwestie
zwi zane ze sztuk rz dzenia. Bogactwo ustrojów pa stwowych, liczne przewroty,
1

K. A. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o pa stwie wspó czesnym, Warszawa 1998, s. 12–13.

które mia y tam miejsce, s materia em politologicznym, który warto studiowa do
czasów obecnych z uwagi na uniwersalny i ponadczasowy ich przekaz.
W wieku V – IV p.n.e. nast pi rozwój i upadek demokracji ate skiej. Trzy
nazwiska przesz y do historii: Demokryta 2, Platona, Arystotelesa. Ka dy z nich
reprezentowa inn orientacj filozoficzn , inne si y spo eczne i ka dy z nich inaczej
ujmowa zagadnienia polityczne. Ka dy z nich w swoisty sposób opisa
rzeczywisto polityczn . To, co ci trzej filozofowie pisali o demokracji, tyranii i
walkach politycznych, stanowi rzeczywisty fundament wiedzy politycznej, a
jednocze nie w dzie ach tych filozofów znajdujemy wszystkie podstawowe
elementy, umo liwiaj ce uchwycenie tego, co nas najbardziej interesuje: staro ytna
sztuka polityki.
Demokryt
Motto:
Im mniej godni swoich wysokich urz dów s ci, którzy je piastuj ,
tym pewniej si czuj i tym mocniej si nadymaj g upot i bezczelno ci 3.
Demokryt
w V–IV wieku p.n.e. Nie znamy dok adnie ani daty jego
urodzin, ani mierci, wiadomo jednak, e do
s dziwego (zapewne oko o 100
lat) wieku w okresie 470–360 p.n.e. Poka ny spadek, który otrzyma , umo liwi
mu zwiedzenie ca ego niemal ówczesnego wiata cywilizowanego. Zwiedzi
mi dzy innymi Babiloni , Egipt, Persj . Przez pewien czas przebywa w
Atenach. Nie znalaz szy jednak uznania, powróci do rodzinnej Abdery.
Stroni c od ycia publicznego po wi ci si wy cznie pracy naukowej. By
jednym z najbardziej wszechstronnych my licieli, jakich wyda a ludzko .
Zajmowa si filozofi , etyk , natur cz owieka, rozwojem przyrody, estetyk ,
logik , muzyk , matematyk , geografi , astronomi , technik , medycyn i
agronomi . Wszystkie niemal dzie a, a by o ich co najmniej sze dziesi t,
zagin y, zniszczone najprawdopodobniej w pierwszych latach naszej ery przez
fanatycznych przeciwników materializmu i racjonalizmu. Do dnia dzisiejszego
zachowa y si jedynie fragmenty dzie , przewa nie w formie cytatów w
dzie ach innych uczonych. Niektórzy twierdz , e Arystoteles zawdzi cza
ogrom swej wiedzy mi dzy innymi studiowaniu dzie Demokryta.
wiat sk ada si zdaniem Demokryta z poruszaj cych si atomów. Ró ni
si one kszta tem, po eniem i porz dkiem. Ilo po cze mi dzy nimi jest
niesko czona. Ich immanentn w ciwo ci jest ruch. Ruch ten jest samoistny,
przez nikogo nie zosta nadany ani nie jest podtrzymywany przez nikogo z zewn trz, spoza przyrody. Demokryt jest twórc pierwszej ewolucyjnej koncepcji
rozwoju wiata oraz ycia na ziemi. Na pocz tku, wszech wiat stanowi o
splecione ze sob niebo i ziemia. Wszystkie sk adniki by y ze sob pomieszane.
2
3
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Dopiero pó niej zacz a si oddziela ziemia od nieba, to znaczy, e ognista
cz
powietrza zebra a si w górnych przestworzach, g sta natomiast i
ch odniejsza cz
powietrza z czy a si ze sk adnikiem wilgotnym i powsta a
ziemia. ycie na ziemi powsta o ewolucyjnie. Drog ewolucji, powsta równie
sam cz owiek, a po pewnym czasie powsta o równie spo ecze stwo. W trakcie
ycia spo ecznego powsta a mowa. Ludzie nauczyli si
produkowa
podpatruj c sam przyrod .
Materialistyczna historia filozofii nosi od Demokryta nazw „linii
Demokryta”. Jest to kierunek rozwoju przeciwstawny idealistycznej filozofii
Platona. Roli Demokryta w historii my li ludzkiej nie nale y sprowadza tylko
do zas ug w dziedzinie ontologii i gnoseologii. Demokryt jest równie
przedstawicielem demokratycznego kierunku w rozwoju greckiej my li
polityczno-prawnej.
Pa stwo powsta o w drodze ewolucji. Powo ane zosta o do istnienia po to,
aby harmonizowa interesy ogó u oraz interesy indywidualne.
Obywatel, rozumiej cy si na rzeczy, b dzie szanowa interesy pa stwa i
uczyni wszystko, aby by o ono dobrze rz dzone. Zasady dobrego rz dzenia
pa stwem s , zdaniem Demokryta, nast puj ce:
1. Nie narusza zasad sprawiedliwo ci i nie stosowa gwa tu dla w asnej
korzy ci.
2. Nale y podporz dkowa si prawu, w adzy oraz tym ludziom, którzy
przewy szaj
nas pod wzgl dem umys owym, wymaga tego
przyzwoito .
3. O szcz ciu obywateli decyduj nie tylko ich maj tki, ale równie
wolno , i swobody demokratyczne.
4. Wszyscy obywatele, dobrzy i rozs dni, powinni bra udzia w yciu
publicznym i nie uchyla si od wynikaj cych st d obowi zków.
Takie pa stwo stanowi b dzie opok dla cz owieka oraz zapewni mu
spokój i szcz cie. Je eli to pa stwo upadnie wszystko zginie.
Zasad , e dobro pa stwa nale y stawia ponad dobro osobiste, mo na
interpretowa w sposób dwojaki:
w duchu totalitarno-autokratycznym, gdzie lekcewa y si interesy
jednostki, jej godno , osobiste potrzeby duchowe i materialne;
w duchu demokratyczno-indywidualistycznym, tam wszyscy powinni
aktywnie zajmowa si sprawami, które s wspólne dla wszystkich
cz onków spo ecze stwa, przy czym „dobra ogólnego” nie traktuje si
jako czego ponadindywidualnego, niezale nego od jednostek, lecz
wy cznie jako swoist
sum
lub sfer
wspólnych spraw i
zainteresowa wszystkich cz onków spo ecze stwa.
Wielkich dzie mo na dokonywa jedynie przy jednomy lno ci panuj cej w ród
obywateli. Jedno ta powinna by , jak wynika z doktryny, jedno ci my li i
moralno ci. Szczególnie wa na jest jednomy lno bogatych i biednych. Je li ludzie
bogaci zdecyduj si pomaga biednym, udziela im po yczek pieni nych itp.,
oznacza to, e w spo ecze stwie istnieje wzajemne wspó czucie, jedno
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obywatelska, braterstwo, wzajemna obrona, jednomy lno i inne dobra, których
trudno zliczy czy wyliczy . Wojn domow traktuje Demokryt jako jedno z
najwi kszych nieszcz , przynosi ona szkody wszystkim, jest równie unicestwiaj ca
dla zwyci zców, jak i dla zwyci onych.
W pa stwie powinni rz dzi najlepsi, trudno bowiem podporz dkowa si
gorszemu, sama natura wymaga, aby rz dzi lepszy. Tego okre lenia, i rz dy w pa stwie winny by rz dami najlepszych, nie nale y interpretowa w sensie
arystokratycznym, tak jak pojmowa rz dy najlepszych Platon. Przez okre lenie
„najlepsi” rozumie Demokryt nie tych, którzy s najlepiej urodzeni, lecz najlepszych
w sensie intelektualno-moralnym.
Sztuka rz dzenia pa stwem jest zdaniem Demokryt ze wszystkich sztuk
najwy sz . Nikt, kto ma ku temu kwalifikacje, nie powinien si od niej uchyla .
Rz dz cy powinni dba o to, aby zyska uznanie ogó u obywateli, a nie tylko
swoich bliskich. Ta druga postawa by aby oportunizmem i spowodowa aby szkody.
Prawdziwy m stanu ni b dzie lekcewa
szacunku opartego na prawdziwej
przyja ni tych, którzy go ceni , nie b dzie lekcewa
opinii publicznej nie b dzie
si stara przypodoba si ludziom.
Gdy do rz dów dostaj si g upcy, wówczas im mniej godni s swych
stanowisk, z tym wi kszym lekcewa eniem odnosz si do wspó obywateli, tym
wi cej pope niaj g upstw oraz gwa tów.
Ka dy obywatel winien znale w ciw proporcj mi dzy wykonywaniem
funkcji publicznych a trosk o w asne interesy. Dobry obywatel nie powinien
zaniedbywa swych w asnych spraw zajmuj c si cudzymi. A z drugiej strony, kiedy
kto lekcewa y sprawy publiczne, zyskuje z reputacj , je li nawet nie kradnie i nie
pope nia jakichkolwiek niesprawiedliwo ci. Pope nianie b dów jest nieuniknione,
lecz zarazem pami ta nale y, e nie atwo u ludzi zyska przebaczenie.
Demokryt porusza jeden z najtrudniejszych problemów demokracji wszystkich
czasów: co uczyni , aby w adza pochodz ca z wyboru by a silna oraz energicznie
ciga a naruszycieli prawa, i jak zarazem zapewni , aby ludzie sprawuj cy swe
funkcje z wyboru nie obawiali si , i w razie konsekwentnego egzekwowania
przepisów prawnych i nara enia si tym samym cz ci obywateli stan si po
up ywie kadencji obiektem szykan ze strony nowych wybra ców.
Przekonuje, e powinno si znale
rodki prawne i nie tylko prawne, aby ten,
kto sprawuj c funkcj publiczn i nie pope niaj c jakiejkolwiek niesprawiedliwo ci
(je li nawet ostro ciga naruszycieli prawa), nie dostawa si nast pnie bezbronny
we w adz z oczy ców i nie by obiektem szykan z ich strony. Wad ówczesnej
demokracji greckiej by o w nie to, e nie zapewnia a ona nale ycie interesów ludzi
sprawiedliwych, którzy sprawowali urz dy.
Demokryt sta na stanowisku, e rz dz cych mo na i nale y krytykowa . W
staro ytnej Grecji niektórzy spo ród rz dz cych zarzucali swym krytykom, e wskazuj tylko na ujemne strony dzia alno ci rz du, przy czym nie podkre laj
równocze nie rzekomo dodatnich, jasnych stron rz dz cej administracji.
ówne zasady Demokrytowej koncepcji demokracji s nast puj ce:
1. Rz dz cy, powinni by wybierani.
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2. Rz dz cych wolno krytykowa za wszystko, co le czyni .
3. W parze z demokracj winna si rozwija samodyscyplina spo eczna.
4. Rz dz cy winni si co pewien czas zmienia , lecz zmiany nie powinny
nast powa zbyt cz sto. Za sw dzia alno zgodn z prawem nie powinni
by represjonowani4.
W polityce zaleca zasad umiarkowania i umiej tno ci zawierania
kompromisów. Nigdy nie nale y wpada w skrajno uwa a, ani w yciu osobistym,
ani publicznym. Pogl dy te pozostaj w logicznej zgodzie z jego koncepcj pa stwa i
demokracji.
Gdy Demokryt zaleca umiar i kompromisowo
to kierowa je przede
wszystkim do rz dz cych, ale przyjmowa tym samym milcz ce za enie, i istniej
równie kierunki polityczne skrajne, których istnienie uzna nale y za fakt i
nieuchronno . Polaryzacja w pa stwie nie jest zale na ani od woli poszczególnych
jednostek, ani nawet ca ych grup spo ecznych, nie wy czaj c rz dz cych.
Poszczególne jednostki staj si jednak nosicielami i upersonifikowaniem
sprzecznych interesów spo ecznych, czasami nawet samodzielnych i suwerennych w
stosunku do siebie, na ogó jednak okrojonych i niesamodzielnych w stosunku do
rz dz cego centrum.
Celem pa stwa, wed ug filozofa jest wprowadzenie harmonii do sprzecznych
interesów. To spostrze enie jest s uszne, ale tylko z pewnego, ci le okre lonego
punktu widzenia. Celem pa stwa jest nie tylko trzymanie w karbach pos usze stwa
przeciwników ale równie sprowadzanie do jednego mianownika zasadniczych
interesów walcz cych ze sob grup w ramach obozu rz dz cego.
Umiej tno przezwyci ania sprzecznych interesów nie jest atwa, do tego
potrzebna jest m dra w adza. Aby ustali , czy w adza jest m dra nale y do niej
zastosowa te same kryteria, które stosuje si do oceny m dro ci cz owieka, a s to:
jego my li, jego s owa i jego czyny5.
W polityce ostatecznie liczy si skutki, a nie intencje libera ów. Polityka ocenia
si wed ug jego czynów.
Plato ska wizja pa stwa
Motto:
A je eli do rz dów zabior si ludzie ubodzy i je li akn cy dóbr osobistych
dorw si do dobra publicznego aby je rozdrapywa dla siebie, wtedy nie ma
sposobu. Zaczn si walki o w adz i taka wojna domowa wewn trz pa stwa zgubi i
samych walcz cych i zgubi reszt pa stwa6.

4
5
6

G. Mosca, Historia doktryn politycznych, Biblioteka Wiedzy, t. XLVIII, Warszawa 1939, s. 30.
W. Kornatowski, Rozwój poj o pa stwie w staro ytnej Grecji, Toru 1949, s. 160–161.
Platon, Pa stwo, Ksi ga VII, 521. Prze
i komentarzem opatrzy W. Wytwicki, Kraków
2009.
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Platon (427–347 r. p.n.e.) by najwybitniejszym idealist w staro ytno ci. Jest
pierwszym filozofem, o którego yciu i twórczo ci posiadamy pewne i wiarygodne
wiadomo ci. Zachowa y si wszystkie wydane jego pisma.
Urodzi si w rodzinie arystokratycznej, do jego przodków zalicza si jeden z
siedmiu m drców greckich prawodawca Solon (ok. 635–560 r. p.n.e.). Krewni i
przyjaciele Platona zasiadali te w oligarchicznej radzie trzystu tyranów, którzy w
403 r. p.n.e. w wyniku wojny na krótko obj li rz dy w Atenach. Fakt ten oraz bliskie
relacje ze skazanym na mier Sokratesem (ok. 470–399 r. p.n.e.) zamkn przed
filozofem drog do kariery politycznej. Zainteresowanie Platona polityk oraz
przekonanie, e na czele pa stwa powinni sta filozofowie, wywodzi si zapewne z
tego w nie czasu.
Poza pisaniem od wczesnej m odo ci interesowa a go filozofia, tote ju w
wieku dwudziestu lat zosta uczniem Sokratesa. O pocz tkach nauki Platona napisze
pó niej Arystoteles, e przej wszy my l Sokratesa, sformu owa pogl d, e definicja
dotyczy czego innego ni postrzeganie zmys owo rzeczy. Ponadto Platon studiowa
nauki presokratyków, przede wszystkim Heraklita (ok. 500 r. p.n.e.),
pitagorejczyków oraz eleatów. Po mierci Sokratesa sp dzi Platon krótki czas na
wygnaniu w Megerze, potem przypuszczalnie uda si do Egiptu, a oko o 390 r.
p.n.e. wyjecha w podró do po udniowej Italii i Syrakuz na Sycyli . Zamierza tam
stworzy idealne pa stwo, próba ta si nie powiod a (zosta skazany na mier przez
tyrana Syrakuz Dionizosa za mieszanie si do polityki, szcz liwie zosta wykupiony
od kary przez przyjació ). Powróci do Aten, gdzie za
szko zwan Akademia 7.
Stworzy wiele dzie , z których najwa niejsze to: Pa stwo, Prawa, Sofista
Polityk. Wszystkie napisane w formie dialogów. Platon jest przedstawicielem
idealizmu obiektywnego. Podstawow tez Platona jest uznanie istnienia dwóch
wiatów: idei i rzeczy. Prawdziwy, samoistny byt w ciwy jest wed ug niego tylko
ideom. One tylko istniej rzeczywi cie, s wieczne i niezmienne. wiat za , w
którym yjemy, wiat rzeczy takiego samoistnego bytu nie posiada. To co zmys y
ludzkie postrzegaj , to jedynie cienie, nik y odblask poszczególnych idei.
wiat idei zbudowany jest w sposób hierarchiczny. Na samym szczycie stoi
idea Dobra. Ten swoisty dualizm we wszech wiecie doprowadzi Platona do
wniosku, e cz owiek ma oprócz cia a nie mierteln i niematerialn dusz 8.
Filozof wyodr bni siedem rodzajów ustrojów pa stwa. T typologi
przedstawi wed ug kryterium ilo ci osób sprawuj cych w adz w pa stwie. W
zale no ci od tego wyró ni monarchi , arystokracj i demokracj .
Je li w którymkolwiek z tych pa stw w adza sprawowana jest w taki sposób, i
nie przestrzega si praw i nie dba o dobro ca ci, wówczas monarchia przekszta ca
si w tyrani , arystokracja w oligarchi , demokracja za ju si w nic przekszta ci
7

8

Akademia zosta a za ona w 387 r. p.n.e. By a „pierwszym uniwersytetem Europy”. Nazwana
tak zosta a od miejsca gdzie mia a siedzib w gaju platanów i drzew oliwnych po wi conych
herosowi Akademosowi. Kszta cenie w niej s
o celom praktycznym, np. takim jak
przygotowanie adeptów do s by pa stwowej. Szko a zawsze skupia a wybitnych nauczycieli.
Przetrwa a prawie tysi clecie, zosta a zamkni ta edyktem cesarza Bizancjum Justyniana.
M. Vogt, Historia filozofii dla wszystkich, Warszawa 2007, s. 73–74.
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nie mo e, lecz jest po prostu demokracj opart na strachu. Wszystkie te sze
ustrojów przykre s dla ycia zbiorowego, najlepszy by by ustrój siódmy idealny.
Zasady tego ustroju omówione s w Pa stwie 9.
Najlepsz z tych wszystkich form rz dzenia jest monarchia, najgorsz za
demokracja, ale je li prawo nie jest przestrzegane, wówczas najlepsza z tych form, to
znaczy monarchia, przekszta ca si w tyrani , w której ycie jest najbardziej
uci liwe. Najl ej za ze wszystkich ustrojów niepraworz dnych jest znie
demokracj .
Uwa a jednak, e demokracja jest ustrojem z ym. Prze wiadczenie to bierze z
za enia, e umiej tno ci polityczne s niezwykle u ludzi rzadkie dlatego nie s
udzia em ca ego ludu. Wyst powa przeciwko idei wyborów. Uwa
bowiem, e
je eli nie wybiera si architektów, sterników okr tów czy lekarzy, to jaki sen ma
wybieranie ludzi, którym powierza si w adz nad nimi.
W swoim ustroju idealnym, na czele którego sta b dzie m dry polityk,
posiadaj cy królewskie uzdolnienia, prawa nie powinny odgrywa wi kszej roli.
Przemy lenia i dalej argumenty filozofa w tej kwestii s nast puj ce: prawo
nigdy nie mo e obj jasno i dok adnie tego, co jest najlepsze i najsprawiedliwsze
równocze nie dla wszystkich, i dlatego nie mo e nakazywa tego, co najlepsze.
Wyra na niech do ludu, demokracji, prawa i praworz dno ci uwie czona
zostaje w dalszych rozwa aniach Platona wyra
apoteoz gwa tu. Jest rzecz zupe nie oboj tn uwa a nawi zuj c do przyk adu z lekarzem czy leczy on wed ug
przepisów, czy te bez nich, oboj tne jest, czy wykonujemy jego polecenia ch tnie,
czy niech tnie, byleby by y one skuteczne i wydane w oparciu o umiej tno
lekarsk .
Podobnie rz dz cy, je li posiadaj wiedz , a nie tylko jej pozory, powinni
panowa zarówno w oparciu o prawa, jak i bez praw, tak nad ch tnymi, jak i
niech tnymi, ubogimi i bogatymi, byleby rz dzili zgodnie z zasadami umiej tno ci i
sztuki politycznej.
Wówczas kiedy rz dz zgodnie z umiej tno ci królewsk , mog robi
wszystko, co uznaj za wskazane.
Platon pisa : „I gdyby nawet zabijali niektórych albo wyganiali z granic
pa stwa, aby je oczy ci dla jego dobra, alboby ludzi przesiedlali, wysy aj c ich
gdzie za granic , niby roje pszczó , i przez to by pomniejszali pa stwo, alboby
sk dsi tam, zza granicy sprowadzali ludzi i robili obywatelami i tak by pa stwo
powi kszali – dopóki kieruj si wiedz i sprawiedliwo ci i ocalaj pa stwo, i
poprawiaj je wed ug si , to powinni my mówi , e wtedy ten ustrój o tych cechach
charakterystycznych jest dla nas jedynym s usznym ustrojem pa stwowym, a je eli
mówimy o innych, trzeba powiedzie , e one nie s prawowite ani istotnie
oryginalne, tylko na laduj ustrój ten”10.
W pa stwie idealnym winny by wyodr bnione, dwie warstwy: ci, którzy
rz dz , i ci, którzy broni pa stwa oraz druga grupa ludzi: rzemie lnicy, rolnicy i
9
10

Platon, Pa stwo, dz. cyt.
Platon, Sofista Polityk, Wydawnictwo Antyk 2002.
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niewolnicy. Warstw rz dz
obowi zuj cis e zasady komunizmu: nie wolno im
posiada adnej w asno ci prywatnej, nie wolno im dziedziczy , bo nie maj co, nie
wolno im si niczego dorabia . Te rygory motywuje Platon w sposób nast puj cy
posiadanie maj tku demoralizuje, je li nie chce si doprowadza rz dz cych do
zdegenerowania, nale y radykalnie pozbawi ich róde dochodów, zwi zanych z
zajmowanymi stanowiskami. Mo na to uczyni , tylko w jeden sposób znie
w
stosunku do nich w asno prywatn , podda ich sta ej kontroli ró nych stra ników i
nadzorców, uniemo liwi za enie rodziny i bogacenie si .
W ostatnim, najbardziej dojrza ym utworze swego ycia, w Prawach11 Platon
rezygnuje z niektórych kra cowo ci swojej doktryny. Dochodzi ju do wniosku, e
owego idealnego polityka spo ecze stwo zapewne nie wyda na wiat, dlatego rz dy
poszczególnych jednostek chce zast pi rz dami prawa.
I oto dochodzimy do paradoksu: pierwsza najbardziej znana i dojrza a definicja
demokracji, zaprezentowana przez Solona, brzmi, e s to rz dy nie ludzi nad lud mi,
lecz praw nad lud mi.
W pa stwie dobrze rz dzonym (praworz dnym) suwerenne rz dy winny
sprawowa prawa. Prawa bowiem s tym, co jest najbardziej zbli one do tego, co
boskie i nie miertelne, prawa s rezultatem -rozumu, a rozum darem boskim.
Najlepsza w adza pa stwowa to taka, która uwa a si za s ug praw. Pa stwu natomiast, w którym rz dz cy doprowadzaj do tego, i prawo staje si podw adne i
bezsilne, grozi zag ada12. Ka dy inny ustrój, w którym rz dzi nie prawo, lecz ludzie,
nie mo e da dobrych rezultatów, bez wzgl du na to, czy rz dzi b dzie jedna osoba,
czy wi kszo narodu.
Pa stwo „/…/ w którym jest prawo panem zwierzchników, a zwierzchnicy
ugami praw, cieszy si bezpiecze stwem i pe ni b ogos awie stw /…/”13.
Sposób wyznaczania w adz w pa stwie, w którym suwerenem b
prawa,
przedstawia Platon bardzo szczegó owo. Ma to by jaka mieszanina
elementów demokracji bezpo redniej, po redniej oraz odgórnego nominowania.
Wszystkie propozycje Platona zmierzaj do tego, aby z jednej strony
uniezale ni urz dników od zmiennych nastrojów ludu ale z drugiej strony
chcia by unikn
sytuacji, w której nieodpowiedzialni urz dnicy ró nych
szczebli nawzajem b
si powo ywa na ró ne stanowiska pa stwowe, nie
ponosz c przy tym adnej odpowiedzialno ci za swe decyzje.
Uczony stawia wi c problem donios y: jak zapewni ci
, trwa
i
si w adzy, unikaj c zarazem deprawacji jej poszczególnych urz dników.
Filozof niezwykle jasno i precyzyjnie wypowiada my l, i okazja czyni
cz owieka tyranem i niesprawiedliwym. Aby w adza nie sta a si
niesprawiedliwa i tyra ska, musz istnie ku temu odpowiednie gwarancje,
uniemo liwiaj ce jej degeneracj .
Niechaj sobie nikt nie wyobra a mówi nam filozof, e „/…/ przysi gi zdo aj
pow ci gn but tego, kto jest m ody i ma w swoim r ku w adz , daj
si
11
12
13

Platon, Prawa, Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA – WERO 1997.
Tam e, 713 CD.
Tam e, 715 D.
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przetworzy w tyrani ”14. Dalej proponuje stworzenie kontroli i nadzoru nad
urz dnikami wszelkiego szczebla.
W kwestiach materialnych zauwa a, e posiadanie mienia i pieni dzy jest
konieczne i po yteczne. Jednak w ci le okre lonych granicach. Nadmierne
bogactwo budzi, wrogie uczucia i roz am w pa stwie oraz mi dzy poszczególnymi
lud mi, a niedostatek najcz ciej pozbawia wolno ci. Cz owiek powinien posiada
taki maj tek, który zapewnia mu ycie bez trosk i k opotów materialnych, ale nie
powinien posiada wi cej.
Po powy szych ustaleniach wed ug uczonego mo na przyst pi do procesu
wychowania.
Samo wychowanie polega na tym, i „/…/ poci ga si i przywodzi m odzie do
jego sposobu my lenia, jaki prawo uzna o za s uszny i jaki najzacniejsi i wiekiem
najpowa niejsi ludzie na podstawie swego do wiadczenia przyznaj , e s uszny jest
rzeczywi cie”15.
Wychowywa nale y w przede wszystkim przez przyk ad. Platon dochodzi do
wniosku, e tam gdzie ludzie starsi zachowuj si w sposób niew ciwy, tam
odzie nie mo e by inna; wychowywanie nie mo e polega na ustawicznym
upominaniu, raczej wychowanek powinien widzie , e „/…/ my przez ca e ycie
wype niamy to, do czego ich nawo ujemy i zach camy” 16.
Wychowanie, jak ca a dzia alno pa stwa, powinno by totalne, to znaczy
obejmowa wszystkie dziedziny ycia, wszystko, co cz owiek robi i my li, od
najwcze niejszej m odo ci do najpó niejszej staro ci. W Plato skiej koncepcji
pa stwa nie ma adnej strefy ycia prywatnego, wszystko dzieje si na widoku
publicznym, wszyscy, a w szczególno ci powo ani do tego urz dnicy, pilnie bacz ,
aby nakazy i zakazy pa stwa by y ci le przestrzegane. Prawodawca winien czuwa
nad ka
dzia alno ci obywateli.
Dla pa stwa nie jest rzecz oboj tn utrzymanie kontaktów z innymi pa stwami
poniewa obywatele pa stwa dobrze rz dzonego przesi kaj z ymi wp ywami innych
pa stw. Dla wi kszo ci natomiast pa stw nie wyposa onych w najlepsze prawa,
przesi kanie obywateli innymi wp ywami i obyczajami cudzoziemskimi nie ma adnego znaczenia, gdy pa stwom tym nic ju zaszkodzi nie mo e. Platon najch tniej
wi c izolowa by zupe nie swe idealne pa stwo od zagranicy. Najch tniej nie
wpu ci by adnego cudzoziemca do kraju ani obywatelom w asnym nie zezwoli na
wyjazdy za granic . Niestety, dodaje, post powanie takie mog oby by uznane przez
obcych za objaw dziko ci, zamykanie drzwi przed go ciem narazi oby nas na opini
zarozumialców i gburów. „/…/ A nie nale y bynajmniej lekcewa y sobie tego, czy
mamy u innych dobr , czy z opini ”17. W idealnym pa stwie (w Prawach jest to
pa stwo praworz dne) na najwy szym szczeblu ma sta cnota i rozum.
Platon zaszczepi u wielu pó niejszych filozofów ide , e dobry ustrój,
praworz dny powinien by oparty nie na dobrych intencjach rz dz cych, lecz na
14
15
16
17
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wzorowej organizacji pa stwa. W tych ramach dobrej organizacji instytucji i praw,
ludzie b
dobrzy.
Platon, tak jak Demokryt, widzieli, e w spo ecze stwie istniej sprzeczno ci i
powoduj ustawiczne walki. Demokryt z tych faktów wysnuwa wnioski demokratyczne; demokracja, jego zdaniem, agodzi przebieg konfliktów. Inaczej Platon:
autorytetem, terrorem, propagand i wychowaniem, izolacj od zagranicy chcia
konflikty zlikwidowa . Idealistyczno-filozoficzna
teza
jakoby istnia y
niedo cignione idee, stanowi a podmurowanie tezy politycznej, e mo e istnie
doskona e pa stwo w adane przez doskona jednostk .
Arystotelesa teoria spo ecze stwa
Motto:
„Prawdziw sprawiedliwo ci jest prze
to co si uczyni o innym”.
W staro ytno ci najwi ksze zas ugi w empirycznym prezentowaniu i
analizowaniu wydarze politycznych by Arystoteles (384–322 r. p.n.e.). Urodzi si
w mie cie Stagira w Macedonii. Pochodzi z zamo nej rodziny, jego ojciec,
Nikomach, by lekarzem króla macedo skiego Amyntasa II. Przez dwadzie cia lat
kszta ci si w Akademii Plato skiej. Tam zapozna si z systemem filozoficznym
Platona oraz przyswoi sobie ca ówczesn nauk . W 347 r. p.n.e. po mierci
Platona w Akademii na jego nast pc wybrano Speuzypa, jego siostrze ca.
Rozczarowany tym Arystoteles opu ci Ateny. Celem w drówki by o Assos na
wybrze u Azji Mniejszej, gdzie jego kolega z Akademii Heremiasz, zdoby w adz
dyktatora i otworzy fili Akademii. Z Pyti przybran córk Heremiasza o eni si .
W 343 r. p.n.e., kiedy filozof przebywa w Lesbos, król macedo ski Filip II
wezwa go na swój dwór do Pelli, gdzie powierzy mu stanowisko nauczyciela jego
czternastoletniego syna Aleksandra, którego potomno
nazwa a „Wielkim”.
Obj wszy w adz w roku 336, Aleksander zwolni Arystotelesa ze stanowiska
nauczyciela.
Jednak uczony cieszy si szczególnymi wzgl dami i do wiadcza yczliwo ci
od tego w adcy.
Aleksander mia podobno rozkaza swoim
nierzom w licznych wyprawach,
aby egzotyczne zwierz ta i ro liny na jakie natrafi wysy
do nowo za onej
szko y przez Arystotelesa w Atenach – do Likejonu (od którego pochodzi nazwa
„Liceum”). Tam w ród szpalerów gimnazjonu po wi conego Apollinowi Likejosowi
przechadzali si , prowadz c naukowe dyskusje, Arystoteles i jego uczniowie. St d
wzi a si nazwa szko y: perypatetycy, „przechadzaj cy si ”. Po mierci Aleksandra
i rozpadzie jego imperium rozpocz si ruch antymacedo ski i prze ladowania osób
zwi zanych z Aleksandrem Wielkim. Arystoteles jako by y jego wychowawca zosta
oskar ony o bezbo no i blu nierstwo. Uczony opu ci Ateny i schroni si w
Chalkis na Eubei gdzie zmar 18.
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Arystoteles w swoich dociekaniach naukowych zaj si równie teori
spo ecze stwa. Rozpoczyna a j refleksja nad genez
ycia zbiorowego. „Kto
obserwuje wzrastanie od samego pocz tku, zyskuje najlepszy pogl d na rzecz”. Jaka
jest geneza stanu spo ecznego? W jaki sposób powsta , jak si rozwija i ku jakiemu
celowi zmierza? Otó pa stwo (dla Greków pa stwo i spo ecze stwo by y to poj cia
synonimiczne) odpowiada Stagiryta, jest produktem naturalnego rozwoju. Pierwsze
ogniwo tego procesu stanowi rodzina jako elementarna wspólnota ludzka. Rodzina
zaspokaja codzienne, bezpo rednie potrzeby i poprzez ni realizuje si d enie do
utrzymania gatunku. Ale z up ywem czasu, w miar dynamicznego wzrostu potrzeb,
wspólnota rodzinna okaza a si czym niedostatecznym. St d proces czenia si
poszczególnych rodzin we wspólnoty obszerniejsze: osady, gminy wiejskie, które
dysponowa y wi kszymi mo liwo ciami Solidarne dzia anie w owych wi kszych
zbiorowo ciach pot gowa o ludzkie si y i pozwala o zaspokaja ludzkie potrzeby.
Dopiero jednak powstanie pa stwa jako wspólnoty najobszerniejszej, a wi c takiej,
która osi gn a ju kres wszechstronnej samowystarczalno ci, umo liwi o rozkwit
osobowo ci, zaspokojenie potrzeb nie tylko materialnych, ale i duchowych.
Pa stwo posiada swoj prehistori , powsta o w czasie i w czasie si umacnia.
Ale dla Arystotelesa nie jest ono tylko prost konsekwencj naturalnego rozwoju,
instrumentem u ytecznym dla zaspokajania ludzkich potrzeb, ale tak e celem, do
realizacji którego cz owiek nieuchronnie zmierza. To z samej natury rzeczy
wszystkim ludziom w ciwy jest p d do ycia we wspólnocie. „Cz owiek –
podkre la Arystoteles – jest istot stworzon do ycia w pa stwie wi cej ni
pszczo a lub jakiekolwiek zwierz yj ce w stadzie, to jest rzecz jasn ”. Cz owiek
jest bowiem „zoopolitikon”, „zwierz ciem politycznym”, istot spo eczn . I t swoj
istot mo e zrealizowa jedynie w gromadnym wspó yciu. Dopiero w pa stwie
ludzie – odnosz c swoj egzystencj do warto ci powszechnych – staj si rozumni.
I dopiero w pa stwie staj si istotami moralnymi. Tylko we wspó yciu wzajemnym
i przez to wspó ycie kategorie etyczne zdobywaj sens. Nie s one przecie miar
stosunku cz owieka do samego siebie, lecz jego stosunku do innych ludzi, z którymi
wspó yje i wspó dzia a.
Dopiero w pa stwie stajemy si lud mi, urzeczywistniaj c swoj natur ,
realizuj c jej potencje i cele. Poza pa stwem mog istnie albo zwierz ta albo
bogowie, my za , ludzie, nie jeste my ani jednymi ani drugimi. Z historycznego punktu widzenia pa stwo stanowi rezultat z czenia si jednostek, jest wi c czym
pó niejszym od nich, to przecie nie z uwagi na czas, a z logicznego punktu
widzenia jest ono czym wcze niejszym ni poszczególne jednostki. To one staj si
lud mi dopiero w pa stwie, przez nie i dzi ki niemu, jako e cel ich istnienia tylko
tu, w spo ecze stwie, mo e si urzeczywistni , a ich natura zaktualizowa . Dlatego
pa stwo jest warto ci wy sz ni jednostka. Jednostka musi si pa stwu
podporz dkowa i zawsze baczy na jego dobro. „Nie trzeba s dzi – podkre la
Arystoteles – e kto z obywateli do siebie samego nale y, wszyscy nale do
pa stwa, bo ka dy z nich jest cz ci pa stwa”.
Pa stwo jest ca ci niepodzieln . Stanowi prawdziwy organizm, którego
poszczególne cz stki istniej dla ca ci i ze wzgl du na ni , w trosce o spe nienie jej
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naczelnych celów. Warto cz owieka polega na jego spo ecznie s ebnej funkcji,
na dzia aniu zgodnym z interesem ca ci. I tylko takie dzia anie nadaje yciu
jednostki rozumny charakter i mo e zapewni jej osobiste szcz cie. Jest to dzia anie
zgodne z sam natur rzeczy19.
Doszli my do idei, które wyznawa Platon. To on uwa , e spo ecze stwo jest
ca ci ponadindywidualn , e w ca ci jednostka musi si bezwzgl dnie
podporz dkowa , odnajduj c w tym akcie podporz dkowania sens egzystencji. Nie
by o te dla niego wi kszego dobra nad to, które umacnia pa stwo i s y jego
jedno ci. Ale Platon wyobra
sobie, e owa jedno
wymaga ca kowitego
upodobnienia jednostek, ujednolicenia ich my li, uczu i dzia , kwestionowa te
prawo jednostki do nieskr powanego rozwoju osobowo ci. Pragn c wyeliminowa
wszelkie ró nice i sprzeczno jednostkowych interesów, domaga si likwidacji
asno ci, ró nic strojów, sporz dzenia jednolitego menu, postulowa zniesienie
monogamicznej rodziny i by za zaprowadzeniem wspólnoty on, kre c projekt
pa stwowego rozmna ania oraz pa stwowego systemu wychowania dzieci,
oddzielonych od rodziców.
Inaczej u Arystotelesa. Wprawdzie i dla Stagiryty pa stwo jest dobrem
najwy szym, a troska o jego jedno i pomy lno stanowi istotny cel wszelkich
dzia . Tylko e dobro pa stwa, jego pot ga, bogactwo i szcz liwo , nie tylko e
nie wymagaj likwidacji indywidualnych ró nic i upodobnienia wszystkich
obywateli, ale nawet – wr cz przeciwnie – maksymalnego rozwoju osobistych zdolno ci i naturalnych ró nic. Polemizuj c z koncepcj Platona pisa : „To tak, jakby
kto symfoni przekszta ci w monotoni , a rytm zmieni w pojedynczy takt”.
nie dzi ki temu, e ludzie s ró ni – dowodzi – e mog wykonywa w zgodzie
z w asnymi zdolno ciami rozmaite prace, pa stwo jako ca
staje si bogate,
samowystarczalne, szcz liwe i silne. „Z osób zupe nie jednakich – dodawa –
pa stwo powsta nie mo e”. Ró norodno bowiem umo liwia osi gni cie pe ni,
jest warunkiem prawdziwej harmonii, jest drog do zrealizowania wszechstronnej
samowystarczalno ci.
Arystoteles przeciwstawia si tedy zdecydowanie plato skiej zasadzie
jednolito ci zgodnie z któr obywatele mieli wie klasztorno-wojskowy tryb ycia.
Kwestionowa te przekonanie Platona, e wa ne jest tylko szcz cie ca ego pa stwa
a nie tych czy innych jednostek, co odbiera o cz owiekowi nawet prawo do
indywidualnego szcz cia. Dla Arystotelesa szcz liwo pa stwa nie jest jakow
abstrakcj niezale
od realnej sytuacji jego obywateli. „Przecie pa stwo jako
ca
– twierdzi – nie mo e by szcz liwe, gdy szcz cia nie b
odczuwa
wszystkie jego cz ci, czy te ich wi kszo , albo i pewne tylko jego cz ony. Bo ze
szcz ciem to nie tak, jak z liczb parzyst , która mo e ni by jako ca
, mimo e
adna z jej cz ci sk adowych nie jest parzysta; natomiast gdy chodzi o szcz cie,
jest to niemo liwe”. Arystoteles uwa
zatem, e nie nale y przeciwstawia si
rozwojowi indywidualno ci i d eniom jednostek do szcz cia, trzeba nawet je
wspomaga , ale nale y jednocze nie ci gle i uwa nie baczy , aby partykularne
19
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dzia ania i interesy jednostek nie popada y w konflikt z dobrem ogólnym, interesem
ca ci. Trzeba wi c wychowywa ludzi, eby zawsze swoje post powanie normowali pod ug powszechnych zasad wspó ycia, trzeba te
da od w adców, aby
ingerowali w ycie obywateli, karz c za egoizm i prywat uczynków. Dlatego filozof
– przeciwstawiaj c si plato skiemu postulatowi wspólnoty dóbr – afirmowa
asno indywidualn . Zdawa a mu si ona nieod cznym warunkiem ludzkiej
aktywno ci, stosown nagrod za poniesione trudy, najskuteczniejsz gwarancj
osobistej wolno ci. Ale chwal c w asno prywatn Arystoteles zabiega zarazem o
„w ciw miar ”. Dopiero taka miara wydawa a mu si czym pi knym i s usznym.
ciwa miara, czyli z oty rodek pomi dzy skrajno ciami: nadmiarem i ubóstwem.
Poniewa ci, którzy posiadaj w nadmiarze, s dla pa stwa elementem niebezpiecznym. Troszcz si tylko o w asne dobro i egoistyczne interesy, usi uj strzec
swoich posiad ci i zawsze wietrz gro , usi uj c jej si przeciwdzia . Równie
ci, którzy w asno ci nie posiadaj i yj w n dzy, s dla pa stwa elementem niebezpiecznym. Pozbawieni moralnych hamulców, dni materialnych dóbr, za wszelk
cen usi uj si wyrwa z biedy. Stanowi zarzewie niepokoju i anarchii, lep si
wykorzystywan przez demagogów. Obie te warstwy znajduj si w stanie nieustannego konfliktu. Ale je li spo ecze stwo nie ulega rozpadowi i unicestwieniu, to
dlatego, e istnieje czynnik stabilizuj cy. Jest nim klasa rednia a wi c ci, którzy ani
nie posiadaj nadmiaru, ani nie odczuwaj braku. Klasa ta to najwarto ciowszy
element w pa stwie, wyst puje przeciwko uzurpacjom mo nych i zarazem utrzymuje
biedny lud ryzach i pos usze stwie. To w nie w interesie tej klasy pa stwo
powinno spracowa swoj polityk . Ma zmierza do tego aby wzmacnia stan redni,
bo to k adzie kres walkom wynikaj cym z nierówno ci. Gdzie stan redni jest liczny,
tam najmniej powstaj bunty i roz amy mi dzy obywatelami, a spo ecze stwo staje
si wolne od wstrz nie wewn trznych. W taki sposób powoli i rozwa nie pa stwo
ma d
do spe nienia spo ecznego idea u, eliminacji klas skrajnych.
Idea Arystotelesowskiego pa stwa- rodka by oczywi cie idea em politycznie
umiarkowanym, przeciwstawiaj cym si wszelkim skrajno ciom, w my l dewizy, e
tylko w ciwa miara, s uszny rodek, s godne akceptacji. W ustroju politycznym
Aten za najlepszych polityków uwa
Solona i Tucydydesa, zwolenników
demokracji20.
***
W swej koncepcji Arystoteles czy ro ne motywy, usi uj c je kojarzy i
syntetyzowa . Równie Demokryt, uwa , e spo ecze stwo jest produktem
czenia si jednostek, a wi c ich tworem, i zarazem – podobnie jak Platon – s dzi ,
jest ono ponadindywidualnym organizmem, a je li nawet nie pod wzgl dem
historycznym, to pod wzgl dem logicznym, wcze niejszym od poszczególnych
jednostek, jako e one dopiero w pa stwie staj si sob , to jest lud mi. Podobnie jak
Demokryt, domaga si , aby pa stwo respektowa o indywidualne sk onno ci,
interesy, potrzeby, aby d
o do zapewnienia dobrobytu i szcz cia swoim
20
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obywatelom, i jednocze nie – podobnie jak Platon – da od jednostek absolutnego
podporz dkowania si pa stwu, zalecaj c nawet w adzy, aby „nadzorowa a tych,
których sposób ycia niezgodny jest z ustrojem”. Ten mi nik natury ludzkiej i
szermierz wolno ci nie mia zbyt wielkiego zaufania do ludzi, gdy pisa , e „mo no robienia, co si chce nie nadaje si do tego, aby utrzyma w karbach z o
tkwi ce w ka dym cz owieku”, i kiedy domaga si , aby obywateli poddawa
wszechstronnej kontroli, ogranicza ich wolno , podporz dkowywa licznym
prawom.
To co dzisiaj nazywamy demokracj greck , stanowi o o wyj tkowo ci Greków
w cywilizacji. Stali si wzorem dla filozofów, pisarzy nast pnych pokole w
euroatlamtyckim wiecie. By to wzór na tyle atrakcyjny, e poci ga wielu uczonych
za przyk adem tego wszystkiego, co w ograniczonym zakresie polis do wiadczali i
prze ywali w odniesieniu do ludzkich mo liwo ci, sztuki stawiania pyta . W
przypadku Greków mamy do czynienia z wyj tkowym przyk adem spotkania si w
obywatelskiej wspólnocie podlegania i kszta towania politycznego, bycia
politycznym przedmiotem i podmiotem, dzi ki czemu polityczno uzyskuje swój
wymiar ponadczasowy i uniwersalny jako element dominuj cy. W tym kontek cie
powstaje sens jednoczesnego wykszta cenia si polityczno ci i idei humanitaryzmu,
zw aszcza w dobie, gdy z jednej strony polityczno zaczyna ulega coraz mocniej
autonomicznym procesom, z drugiej za w formie przybiera nowy niesprecyzowany
wymiar 21. Demokracja w drugiej po owie XX wieku zwyci
a ale czy tak dalej
zostanie w rzeczywisto ci wiata?

21
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Grzegorz Piwnicki
Polityczne koncepcje pa stwa w cywilizacji staro ytnej Grecji wed ug Demokryta,
Platona i Arystotelesa
Political concepts of the state in the ancient Greek civilization according to
Democritus, Plato and Aristotle
owa kluczowe: pa stwo, filozofia, staro ytna Grecja, Demokryt, Platon,
Arystoteles
Key words: state, philosophy, ancient Grece, Democritus, Plat, Aristotle
Streszczenie:
Autor analizuje koncepcje pa stwa pos uguj c si tekstami greckich my licieli.
Wskazuje na ró norodno podej cia do najlepszego modelu rz dzenia, które
funkcjonowa o w staro ytnej Grecji.
Summary:
The author analyzes the concepts of state using texts of Greek thinkers. He indicates
a variety of approaches to the best model of governance that functioned in ancient
Greece
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Matylda azarczyk
BARACK OBAMA POD

AJ CY LADAMI JOHNA F. KENNEDY’EGO

Co czy Baracka Obam z Johnem F. Kennedym? Dlaczego Obama zosta
nazwany „czarnoskórym Kennedym” przez niemieckiego dziennikarza – Christopha
von Marschalla1? Co sprawi o, e Amerykanie widz w Obamie Kennedy’ego?
Pyta nasuwa si wiele, ale co do jednego mo emy by przekonani. Barack Obama
swoim zwyci stwem da Amerykanom tyle rado ci, co niegdy John F. Kennedy.
Obaj charyzmatyczni przywódcy stali si symbolem prze omu w sposobie
prowadzenia polityki w Bia ym Domu, oraz zwiastunem spe nienia si
ameryka skiego marzenia. Zdecydowa am si na sformu owanie tytu u w postaci
pytania, gdy jak pó niej wyka , autorytetem przywódczym Baracka Obamy nie
jest John Kennedy, lecz prezydent wywodz cy si z Partii Republika skiej.
Nie tylko wybór Baracka Obamy na prezydenta USA by zaskoczeniem. Tak e
Johnowi F. Kennedy’emu swego czasu dawano niewielkie szanse na zwyci stwo. W
przypadku Obamy g ówn przeszkod by a rasa i brak politycznego do wiadczenia,
za je li chodzi o Kennedy’ego, najwi ksz barier stanowi a jego wiara, bowiem
Kennedy by katolikiem. Ponadto obaj kandydaci w momencie ubiegania si o fotel
prezydenta byli stosunkowo m odzi, co by o postrzegane raczej jako ich wada ani eli
zaleta.
Tytu em wst pu, przybli nieco posta prezydenta J. F. Kennedy’ego, jak
równie jego drog do Bia ego Domu. Joseph Fitzgerald Kennedy urodzi si 29
maja 1917 roku w Brooklinie (Massachusetts). Kennedy pochodzi z wy szych
warstw spo ecznych, a jego rodzina ywo interesowa a si polityk . Dziadkowie
Johna F. byli liderami Partii Demokratycznej w Bostonie. Jeden z nich – John
„Honeyboy” Fitzgerald by pierwszym irlandzko-ameryka skim burmistrzem
Bostonu. Ojciec 35 prezydenta USA by jednym z pierwszych stronników Franklina
Roosevelta. S
Nowemu adowi jako prezes Komisji Papierów Warto ciowych i
Gie d, za w latach 1938–1940 pe ni obowi zki ambasadora USA w Wielkiej
Brytanii2.
Ojciec Johna – Joseph Patrick Kennedy przygotowywa synów do rozpocz cia
kariery politycznej. W okresie m odo ci to starszy syn pa stwa Kennedych – Joseph
Patrick junior wykazywa wi ksze zainteresowanie polityk i to w nim widziano
przysz ego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tymczasem nieoczekiwany wypadek
losowy spowodowa , e Joseph P. poniós przedwczesn mier (zosta zastrzelony
1
2

Ch. von Marschall, Barack Obama. Czarnoskóry Kennedy, prze . J. Miron, Warszawa 2008.
H. Brogan, John Fitzgerald Kennedy, prze . I. Scharoch, Wroc aw 2003, s. 22.

przez Niemców w czasie lotu bojowego na terenie Europy), w zwi zku z czym
oczekiwaniom i ambicjom ojca musia sprosta m odszy syn – John F.
ody Kennedy nie nale
do prymusów. W szkole by przeci tnym uczniem.
Wiele osób twierdzi o, e wychowywa si w cieniu swojego starszego brata, co by
mo e przyczyni o si do tego, e w okresie m odzie czym John by bardziej oboj tny
na tre ci naukowe. Z kolei, niepodwa alnym atutem Johna F. by a jego atwo
nawi zywania kontaktów (by dusz towarzystwa) oraz nieod czny optymizm.
Istnia a tylko jedna rzecz, która mog a w znacz cym stopniu niepokoi jego rodzin .
Otó , John by chorowitym dzieckiem, a z czasem dosz y jeszcze dolegliwo ci
kr gos upa. Z uwagi na s aby stan zdrowia John F. cz sto przebywa w szpitalu. Mia
wtedy czas na czytanie ksi ek, które stanowi y jedn z jego pasji. Rodzice chcieli,
aby m odszy syn podj studia w Uniwersytecie Harvarda. Jednak on nie chcia by
ci gle porównywany do swojego starszego brata, który kontynuowa studia na
najbardziej presti owej uczelni w USA. Postanowi aplikowa do Princeton.
Jednak e choroba uniemo liwi a mu podj cie studiów w Princeton w terminie, co
poskutkowa o tym, e gdy poczu si lepiej, zdecydowa , e rozpocznie studia w
Harvardzie. B ysn w ko cówce studiów, kiedy to napisa prac dyplomow na
temat: Why England slept (Dlaczego Anglia spa a), za któr otrzyma drug nagrod
w dziedzinie nauk politycznych. Ponadto ksi ka trafi a do druku, po czym zosta a
sprzedana w liczbie 80 tys. egzemplarzy. Dzi ki tej publikacji 24.letni John Kennedy
sta si znan postaci w Stanach Zjednoczonych, z dobrymi perspektywami na
3
przysz
.
Wygrana w wyborach prezydenckich by a dla Johna F. Kennedy’ego nie lada
wyczynem, któremu zapewne nie sprosta by, gdyby nie trzyletni okres wyt onej
pracy, niezawodnych kalkulacji i szcz cia, które w walce o w adz jest
nieocenionym darem.
W Ameryce politycy poddawani s tzw. testowi przydatno ci (avaibility), który
jest nieco inny dla Demokratów i Republikanów. Ów test musia przej równie
John F. Kennedy. Rzec mo na, e wynik testu Kennedy’ego nie zachwyci w
porównaniu do innych kandydatów, a wr cz napawa niepokojem. Stan, z którego
wywodzi si Kennedy nie nale do stanów priorytetowych, tak jak Nowy York czy
Illinois. Dlatego te Kennedy nie móg uchodzi za faworyta. Ponadto na niekorzy
demokraty dzia
jego stosunkowo m ody wiek, co skutecznie wykorzystywa
Lyndon Johnson, zwracaj c si w sarkastyczny sposób do Johna Fitzgeralda
„ch opcze”4. Trudno by o tak e doszuka si zas ug Kennedy’ego w czasie jego
kadencji w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Niejasne by o równie stanowisko
demokraty z Massachusetts odno nie komunizmu. Na domiar z ego, dla cz ci
ameryka skiego spo ecze stwa pod znakiem zapytania by a legalno interesów
prowadzonych przez klan Kennedych, a zw aszcza przez ojca Johna F. Niektórzy z
obaw podchodzili do tego, e Kennedy by katolikiem, bowiem w USA dominuj
religi jest protestantyzm, a w szczególno ci bapty ci i metody ci5.
3
4
5
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Tym, co pozwoli o Johnowi F. Kennedy’emu zwyci
by a, bez w tpienia
jego pewno siebie i determinacja. Nie przeszkadza y mu komentarze na temat jego
zbyt m odego wieku. W dodatku domniemanie o „nieczystych” interesach ojca nie
by o w stanie zbi go z tropu. Jedyne, co mog o wprowadzi Kennedy’ego w
zak opotanie, to jego poprzednik w Bia ym Domu, którego popularno nie zmala a,
nawet po dwóch kadencjach. Dwight David Eisenhower cieszy si tak du ym
uznaniem spo ecznym, e gdyby istnia a mo liwo pozostania na trzeci kadencj w
Bia ym Domu, na pewno uzyska by wystarczaj ce poparcie ze strony swoich
rodaków. Mocn stron Kennedy’ego by o to, e nie ba si nowych wyzwa . By
cz owiekiem stworzonym do walki, nawet w niesprzyjaj cych warunkach. Podobnie
by o w przypadku Obamy. Pocz tkowo ona Baracka, Michelle z rezerw
podchodzi a do politycznego zapa u m a. Tote Barack obieca ma once, e je eli
jego start si nie powiedzie i przegra wybory prezydenckie w 2008 r., ju nigdy nie
dzie ubiega si o prezydentur . W przypadku obu prezydentów niegasn ca
nadzieja pomog a im uwierzy w siebie, dzi ki czemu marzenie o urz dowaniu w
Bia ym Domu si zi ci o.
Obama, podobnie jak Kennedy opowiada si za budowaniem silnej Ameryki,
ale ciemnoskóry demokrata wyra niej podkre la potrzeb zmiany politycznego stylu
w Waszyngtonie. Obaj prezydenci zyskali miano showmanów. Kennedy, w czasie
kiedy telewizja dopiero stawa a si najpopularniejszym medium, potrafi zr cznie
wykorzysta j do autoprezentacji. Dzi ki jego sugestiom konferencje prasowe
transmitowano na ywo, co pozwoli o mu umocni swoj pozycj polityczn .
„Kennedy jako pierwszy prezydent prawdziwie telewizyjny mia szans wykorzysta
dyskurs publiczny w nowych realiach. I skorzysta z niej w pe ni, nadaj c wielkie
znaczenie stylowi politycznemu6. Jak na owe czasy takie przedsi wzi cie by o nie
tylko nowatorskie, ale przede wszystkim przyczyni o si do wielkiego sukcesu
demokraty z Massachusetts. Skuteczno
stylu Kennedy’ego opiera a si na
szczególnym po czeniu psychologicznego i symbolicznego wymiaru dyskursu
publicznego. Kennedy uchwyci to, co wkrótce dzi ki telewizji sta o si norm w
ameryka skiej demokracji. Jego publiczne wyst pienia udowodni y, jak wielka jest
rola dyskursu publicznego”7. Poprzez wyst py w telewizji Kennedy i Obama stali si
ulubie cami Amerykanów. W XX wieku ludzie z zaciekawieniem ws uchiwali si w
tre ci, jaki przekazywa im Kennedy, za w XXI w. to Obama sta si jednym z
najlepszych politycznych mówców. Tak, jak niegdy John Kennedy, dzi Barack
Obama wykorzystuje rodki masowego przekazu do wali o g osy wyborców, a tak e
do komunikowania si ze swoim narodem. W czasach Kennedy’ego hitem by a
telewizja, za obecnie Obama trafia zw aszcza do m odego odbiorców za pomoc
Twittera.
John F. Kennedy nale
do ludzi, których nie przera y nowe wyzwania.
Zawsze u miechni ty. Przy czym prezentowa si doskonale, niczym hollywoodzki
aktor. Nawet w obliczu bólu, chcia pokaza Amerykanom, e ycie staje si
6
7
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atwiejsze, kiedy cz owiek my li pozytywnie. Symbolem optymizmu Kennedy’ego
by jego promienny u miech, entuzjazm, jak równie rozlu niony, ale jednocze nie
powa ny sposób bycia. Kennedy tak by przywi zany do swojego u miechu, e gdy
magazyn „Time”, który nada mu miano cz owieka roku 1961, opublikowa jego
portret z powa nym wyrazem twarzy, czu si ura ony. Prezydentura by a tym, co
dodawa o Kenndy’emu skrzyde . Jego wspó pracownicy dostrzegali w nim rado z
faktu bycia prezydentem. Swoj pozytywn energi John „zara ” innych, co
sprawia o, e jego doradcy mieli wi ksz motywacj do wykonywania powierzonym
im zada . Kennedy uwielbia trudne wyzwania i ryzyko. Pora ki go nie
deprymowa y. Wprost przeciwnie, po wszelkich niepowodzeniach, by jeszcze
bardziej zdeterminowany do dzia ania8.
Przemówienia Johna Kennedy’ego by y niemal tak samo porywaj ce, jak
obecnie mowy Obamy. Kennedy uchodzi za dobrego mówc , ale stara si nie
bazowa na argumentach emocjonalnych, które tylko na krótko met s atrakcyjne
dla odbiorcy. John znacznie ch tniej powo ywa si na fakty, u ywaj c przy tym
logicznej argumentacji. Emocje stanowi y dla niego jedynie uzupe nienie faktów.
Nawet z natury nu ce mowy prawne John F. potrafi przedstawi w sposób
ciekawy. W przemówieniach Kennedy’ego nie brakowa o tak e humoru, aczkolwiek
dygresje nie mog y przy mi w ciwego tekstu wyst pienia9.
Od najm odszych lat ulubionym zaj ciem Johna F. oprócz marynarki wojennej
by a polityka zagraniczna, w której jednocze nie czu si ekspertem. W 1945 r. mia
okazj uczestniczy jako dziennikarz w za ycielskiej konferencji ONZ oraz
relacjonowa wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii 10. W momencie kiedy
obejmowa urz d prezydenta sytuacja mi dzynarodowa na wiecie by a
skomplikowana, ale Kennedy nie ba si nowych wyzwa i odwa nych decyzji.
Podejmowa trudne rozmowy z Sowietami. Stara si za agodzi konflikt irlandzki.
Ponadto du e znaczenie mia y dla niego stosunki z Berlinem, gdzie wypowiedzia
znamienne s owa „Ich bin ein Berliner” (jestem berli czykiem). Obama tak e nie
zapomina o Europie. Podró uj c w maju 2011 r. po Europie, w Irlandii oznajmi , e
jest Irlandczykiem, za w Polsce powiedzia , e po cz ci czuje si Polakiem, gdy
przez wiele lat zamieszkiwa Chicago – ameryka skie miasto, w którym Polacy maj
swoj dzielnic .
Ogromne znaczenie dla popularno ci 35 prezydenta USA mia o
zapocz tkowanie lotów promów kosmicznych NASA. To, co stanowi o o sukcesie
Kennedy’ego, Barack Obama postanowi zako czy . Ju nie zobaczymy
wzbijaj cych si w powietrze wahad owców. Ostatni z nich – Atlantis w nie
zako czy swoj ostatni podró kosmiczn (21.07.2011). Decyzja Obamy
przyczyni a si do ko ca pewnej epoki w dziejach Stanów Zjednoczonych i wiata,
której prekursorem by John F. Kennedy. Je eli pracownicy NASA przy wsparciu
Obamy b
te innego prezydenta (je li w 2013 roku nast pi zmiana warty w
8
9
10
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Bia ym Domu) w przeci gu kilku lat nie zbuduj nowych promów kosmicznych,
mo na b dzie mówi o upadku dominacji Ameryki w badaniach nad podbojem
kosmosu i zaprzepaszczeniu wk adu, jaki w
w rozwój NASA prezydent
Kennedy.
Christoph von Marschal w swojej ksi ce pt.: „Barack Obama. Czarnoskóry
Kennedy”, zredagowanej jeszcze przed wygran Obamy w wyborach prezydenckich
2008, nazwa demokrat , czarnym Kennedym, czy jak wielu Amerykanów mawia
„Kennedym naszego pokolenia”. Niemiecki dziennikarz w nast puj cy sposób
wypowiedzia si o Afroamerykaninie: „Obama jest dla Ameryki t niespe nion
obietnic , która b dzie spe niona – czarny F. Kennedy”11. W ksi ce Marschala nie
ma zbyt wielu odniesie i porówna ciemnoskórego demokraty do Johna
Kennedy’ego. Autor wi cej uwagi po wi ca kampanii wyborczej i drodze Obamy na
szczyt. Zatem, tytu ksi ki jest jedynie inspiracj do tego, w jaki sposób mo na
postrzega demokrat z Chicago. Dla wielu Amerykanów jest on bezsprzecznie
synonimem powrotu do sposobu sprawowania w adzy w stylu Kennedy’ego, ale nie
jego wiernym odwzorowaniem. „Porównuj Obam do Kennedy’ego, bo widz
podobne reakcje spo ecze stwa na jego kandydatur . Amerykanie s w podobny
sposób zm czeni przesz ci i obowi zuj
polityk . Konkurencj Obamy jest
pokolenie, które za chwil b dzie odchodzi , starsi panowie w czarnych garniturach i
z bia ymi w osami. Obama, podobnie jak Kennedy, wychodzi z propozycj
zdecydowanej zmiany w sposobie my lenia o relacjach USA ze wiatem”12. Obama
sta si symbolem nowoczesnej prezydentury, otwartej na rozwi zywanie problemów
wspó czesnego wiata. Prezydentury, której wysok poprzeczk w latach 60 zawiesi
John F. Kennedy.
Pomimo wyra nych podobie stw obu prezydentów, s te istotne ró nice, które
wskazuj na to, e droga Obama do Bia ego Domu by a du o bardziej
skomplikowana. Tym, co wspólne dla Obamy i Kenned’ego to przynale no do tej
samej partii, uko czenie studiów w elitarnym Uniwersytecie Harvarda (z jedn
ró nic Obama jest absolwentem prawa, Kennedy nauk politycznych) oraz m ody
wiek, w momencie ubiegania si o urz d prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oprócz
tego w sytuacji zagro enia Kennedy i Obama opowiadali si po stronie pokoju, ale
zarówno jeden jak i drugi nie odci si zupe nie od problemów wojennych (pierwszy
prowadzi wojn w Wietnamie, za drugi kontynuuje dwie wojny – w Iraku i
Afganistanie). Z t tylko ró nic , e Kennedy odby s
wojskow , p ywa w
okr tach marynarki wojennej, a Obama nigdy nie mia okazji przebywa na froncie.
Kennedy od najm odszych lat by przygotowywany przez ojca do sprawowania
funkcji publicznych, dzi ki czemu przed prezydentur zdobywa do wiadczenie jako
kongresmen i senator. Obama musia dochodzi do wszystkiego samodzielnie,
poprzez co jego do wiadczenie polityczne jest niewielkie. Rodzin Kennedych
11
12
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mo na by o zaliczy do ameryka skiego establishmentu klasy wy szej, za rodzice
Obamy byli na pograniczu klasy ni szej i redniej. Obama jest pierwszym
prezydentem Mulatem. Kennedy by pierwszym katolickim prezydentem w historii
USA. W momencie obj cia w adzy przez Kennedy’ego sytuacja gospodarcza nie
by a tak katastrofalna, jak teraz, kiedy to Ameryka mo e okaza si wkrótce
bankrutem. Kennedy mia mo e nieco trudniejsz kampani wyborcz , poniewa
musia przekona wyborców, e b dzie co najmniej tak samo dobrym prezydentem,
jak jego s awny poprzednik Eisenhower. Obama nie musia niczego udowadnia .
Wyborcy wiedzieli od pocz tku, e jest on przeciwie stwem wyj tkowo ma o
popularnego, zbli aj cego si do schy ku swojej prezydentury - George’a W. Busha.
Od Obamy oczekiwana przede wszystkim „ agodniejszego” sposobu podej cia do
adzy i skutecznej walki z bezrobociem. Tote do ko ca nie mo emy mie
pewno ci, czy Barack Obama zechcia by okre li siebie przydomkiem „czarny
Kennedy”.
Ju we wst pie mo na wyczyta , e ciemnoskóry prezydent wybra innego
przywódc za wzór do na ladowania. W dodatku prezydenta, który nie wywodzi si
z Partii Demokratów. Mowa o Abrahamie Lincolnie, który dla Baracka Obamy jest
ikon najlepszego wodza w dziejach Ameryki Pó nocnej. Obama swój start w
wyborach prezydenckich 2008, og osi w 2007 roku w nie w mie cie Lincolna. Nie
bezpodstawne jest prze wiadczenie, e niemal nad ka
decyzj Obamy czuwa
„duch Lincolna”. „W czasie swojej kampanii prezydenckiej Obama cz sto zaznacza ,
e Lincoln by jego ulubionym prezydentem. Przyzna reporterom, e pewnego razu
podczas sporu w Senacie mia ochot uciec i uda si do Pomnika Lincolna, aby
odetchn i przypomnie sobie wszystkie ci kie chwile przez jakie przesz y Stany
Zjednoczone”13.
Co sprawi o, e mo emy mówi o wyj tkowym przywództwie 16 prezydenta
USA? Abraham Lincoln to ulubieniec Amerykanów od wielu lat. Wygra wi kszo
plebiscytów na najlepszego prezydenta w historii USA. Sekretarz stanu, John Hay
okre li Lincolna mianem „najwi kszej osobowo ci od czasów Chrystusa”14.
Abraham urodzi si 12 lutego 1809 r. w Hodgenville w stanie Kentucky. Lincoln w
przeciwie stwie do Kennedy’ego nie mia dogodnych warunków do nauki. Jego
sytuacja rodzinna by a zbli ona do sytuacji Baracka Obamy. Rodzice Abrahama byli
biedni, bez wykszta cenia. Nie zach cali go do nauki, a wr cz go od niej odci gali (w
szczególno ci jego ojciec). Anga owano go cz sto do wykonywania ró nych prac
fizycznych (m.in. ora , sia , wycina drzewa). Wysi ek fizyczny nie by szczytem
marze Lincolna. Abraham, je li tylko móg , wola po wi ca swój czas na czytanie
ksi ek i rozmowy z lud mi. „Mimo e nikt i nic nie zach ca o do nauki, Abe
potrafi zdoby jak najwi cej wiedzy. Kiedy znalaz wi c ksi
, mia troch
wolnego czasu i kawa ek wieczki – czyta . Czyta mi dzy innymi Bajki Ezopa,
Robinsona Crusoe i Bibli . Kiedy ora , robi przerw , aby ko móg odpocz , on za
wyci ga ksi
Parsona Weema o yciu Jerzego Waszyngtona. Ksi
t Abe
13
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po yczy . Niestety, zamoczy si i musia odpracowa za ni 3 dni, ale posiad j na
asno , co sprawi o mu ogromn rado ” 15. Samodyscyplina i zapa do nauki
pomog y mu wzbi si na intelektualne wy yny, dzi ki czemu w przysz ci móg
zosta prawnikiem, a nast pnie prezydentem.
Tym, co wyró nia o Abrahama Lincolna spo ród innych polityków, by jego
pozytywny stosunek do mniejszo ci murzy skiej. Lincoln uwa , e niewolnictwo
powinno by zniesione, gdy ka dy cz owiek ma prawo do godnego ycia. Tak e
czarni. Je li tylko ciemnoskórzy uczciw prac i inteligencj zas
na nagrod , nie
powinno im si jej odbiera . „Je li kolor skóry jest elementem zasadniczym – mówi
– i bia y cz owiek ro ci sobie prawo do zniewolenia cz owieka o ciemniejszej skórze,
to mo e nadej moment, e bia y cz owiek zostanie kiedy zniewolony przez
cz owieka o jeszcze ja niejszej skórze. Je li za przewaga intelektualna stanowi
uzasadnienie niewolnictwa, wówczas ka dy, kto b dzie mia w tym interes, b dzie
móg zniewoli innego cz owieka”16. Wizja Lincolna o równo ci szans by a
nowatorska jak na XIX wiek. Jednak nie nale y zapomina , e i w tym przes aniu 16
prezydent USA kierowa si zdrowym rozs dkiem, co wi za o si z tym, e na
wysokie stanowiska zdecydowanie nie by sk onny mianowa Murzynów. Wobec
tego, gdyby Barack Obama
w czasach Abrahama Lincolna, najprawdopodobniej
nie mia by szans na zostania senatorem, nie wspominaj c ju o prezydenturze.
Tym, co wspólne dla Obamy i Lincolna, to bezpo redni sposób komunikacji i
nieprzeci tna zdolno zjednywania sobie s uchaczy. „Tak jak Lincoln Obama
uwielbia s owa, wierzy, e retoryka i oratorstwo mog zmieni my lenie ludzi.
Ponadto Obama w podobny sposób mówi o ró nych rzeczach i jest tak samo pewny
siebie podczas debat, co osi ga 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 zbie
osobowo obu panów jest ich otwarto na
drugiego cz owieka, ch bycia jak najbli ej ludzi i ludzkich problemów. Lincoln
zawsze z niecierpliwo ci oczekiwa go ci w Bia ym Domu. Podobnie Barack
Obama wraz z on Michelle cz sto goszcz w g ównej mierze dzieci w ogrodach
prezydenckiej posiad ci. Ju Lincoln swoj otwarto ci do ludzi sprawia , e
ochroniarze musieli wzmocni czujno . Obama równie nie u atwia zadania Secret
Service. Jak tylko jest ku temu sposobno wita si z t umem (cz sto wbrew woli
ochroniarzy). Podczas ostatniej podró y do Europy (maj 2011 r.) widoczny by gest
Obamy, jaki wykona w kierunku pewnej Angielki, która rozmawia a przez telefon
komórkowy. Ku zdumieniu t umu i ochroniarzy prezydent USA zabra dziewczynie
telefon i zacz rozmawia z jej mam . Wra liwo oraz pragnienie bycia jak
najbli ej ludzi jest istotnym czynnikiem mobilizuj cym dla przywódcy, który
sprawia, e spo ecze stwo darzy wi kszym zaufaniem swego wodza.
Poprzednicy ciemnoskórego demokraty niejednokrotnie wpatrywali si w obraz
Abrahama Lincolna w Waszyngtonie, szukaj c oddechu od codziennych spraw,
15
16
17
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natchnienia i wsparcia. W zwi zku z czym Obama nie jest pierwszym prezydentem,
który wzoruje si na Lincolnie. 16 prezydent Stanów Zjednoczonych by wci
ywy
w pami ci bynajmniej cz ci jego nast pców. „Ka dy z prezydentów id c
korytarzem my la o Lincolnie. Wpatrywali si w jego portret. Richard Nixon zwyk
pi gin, a s by specjalne zabiera y go przed pomnik Lincolna w nocy, aby móg z
nim „porozmawia ” – mówi Brinkley. – Theodore Roosvelt mia pukiel w osów
Lincolna w pier cieniu, który nosi ” 18. Takie postacie jak Abraham Lincoln, Martin
Luter King potrafi y stworzy wyj tkow atmosfer , zjednoczy kraj nawet w dobie
ró nych kryzysów. Nic wi c dziwnego, e Barack Obama chcia by by chocia w
niewielkim stopniu taki jak oni.
Rozwój politycznej kariery Lincolna i Obamy przypada na stan Illinois, chocia
stany pochodzenia obu prezydentów s ró ne (Kentucky, Hawaje). Obaj zdobyli
wykszta cenie prawnicze, co da o im solidne podstawy do pó niejszych wyst pie
publicznych, które niekiedy mo na porówna do biblijnych przypowie ci. Przed
prezydentur sprawowali zaledwie czteroletni kadencj w Kongresie Stanów
Zjednoczonych. Zarówno w przypadku Lincolna, jak i Obamy najwa niejsz osob
w ich yciu by a matka. Ca a inauguracja Baracka Obamy przypomina a 12 - dniow
podró Abrahama Lincolna z Filadelfii do Waszyngtonu (mijaj c po drodze takie
miasta, jak Nowy Jork, New Jersey i Pensylwania). Obama przemierza t sam
tras , aby upami tni szlak Lincolna. Podczas zaprzysi enia 44 prezydent USA
korzysta z Biblii Lincolna. W 150 rocznic zaprzysi enia na urz d prezydenta
Abrahama Lincolna, Barack Obama wspomnia , e czcigodny prezydent Lincoln
nauczy Amerykanów, e nie nale y dzieli kraju w kategoriach Pó noc i Po udnie,
e Ameryka jest ponad podzia ami. Niezale nie od koloru skóry, wszyscy ludzie s
Amerykanami, za to, co ich dzieli nie jest i nie mo e by silniejsze od tego, co ich
czy. Dlatego te "nowe narodziny wolno ci" prezydenta Lincolna wci
rozbrzmiewaj w sercach rodaków19 .
Tak wiele jest odniesie Baracka Obamy do Abrahama Lincolna, e wszelkie
inne porównania okazuj si by bezskuteczne. Ciemnoskóry demokrata od pocz tku
osi , e jest wielkim or downikiem 16 prezydenta USA. Uwa a, e jego
prezydentura to w pewnym sensie tak e zas uga Lincolna, który przyczyni si do
zniesienia niewolnictwa. Pod aj c za ide swojego wielkiego poprzednika, Obama
kontynuuje przes anie o jedno ci Ameryki. „Zostaj zatem przy Lincolnie, który jak
nikt przedtem rozumia refleksyjn funkcj naszej demokracji oraz jej ograniczenia.
Pami tamy moc i g bi jego przekona , jego niez omny opór wobec niewolnictwa i
jego prze wiadczenie, e podzielony dom musi run /…/ Chc wierzy , e Lincoln
ani przez chwil nie zrezygnowa ze swoich przekona dla osi gania dora nych
celów. D
do utrzymania równowagi mi dzy dwiema sprzecznymi my lami: e
trzeba rozmawia i szuka porozumienia w nie dlatego, e jeste my niedoskonali i
nigdy nie mo emy dzia
tak, jakby my mi li pewno , e Bóg jest po naszej
stronie, i e czasami musimy mimo to podejmowa dzia ania, jak gdyby my t
18
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pewno mieli, licz c na to, e opatrzno uchroni nas przed b dem”20. Lincoln jest i
najprawdopodobniej pozostanie fenomenalnym przywódc dla Baracka Obamy, a
tak e dla jego nast pców. Amerykanie uwielbiaj wielkie osobowo ci, a do takich z
pewno ci nale eli Thomas Jefferson, Franklin Delano Roosevelt, Abraham Lincoln,
John Fitzgerald Kennedy i wielu innych bardziej b
mniej znanych przeci tnemu
odbiorcy. Bez wzgl du na to, do którego ze swoich poprzedników Barack Obama
zechce si odnie dzi , tudzie w przysz ci, wci pozostanie aktualne przes anie
Johna F. Kennedy’ego „/…/ nie pytajcie, rodacy, co kraj mo e zrobi dla was, lecz
co wy mo ecie zrobi dla swojego kraju”21. Albowiem nie istniej idealni
przywódcy, a sprawowanie w adzy, jak równie d enie do dobrobytu i szcz cia
jest wspólnym zadaniem rz dz cych i spo ecze stwa.
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B. Obama, Odwaga nadziei. Moja droga yciowa, warto ci i idea y polityczne, op. cit., s. 116.
L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, op. cit., s. 772.
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Matylda azarczyk
Barack Obama pod aj cy ladami Johna F. Kennedy’ego
Barack Obama following the steps of John F. Kennedy
owa kluczowe: Barack Obama, John F. Kennedy, ameryka ska polityka
zagraniczna, USA
Key words: Barack Obama, John F. Kennedy, American foreign policy, USA
Streszczenie:
Autorka porównuje osi gni cia prezydenta Obamy z polityk prowadzon przez
Johna F. Kennedyego, doszukuj c si w nich wielu podobie stw, ale i sprzeczno ci.
Summary:
The author compares the achievements of President Obama with the policy pursued
by the John F. Kennedy, finding many similarities but also contradictions.
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Magdalena Pluskota
POLSKO
I WYCHOWANIE DO POLSKO CI W TWÓRCZO CI
KSI DZA JANA TWARDOWSKIEGO NA PODSTAWIE UTWORÓW
Z LAT 1944–1992
Dokonuj c analizy utworów ks. Jana Twardowskiego z lat 1944–1992,
pochodz cych ze zbiorów: Wiersze (1959), Znaki ufno ci (1970), Poezje wybrane
(1979), Niebieskie okulary (1980), Rachunek dla doros ego (1982), Który stwarzasz
jagody (1983) (1988), Na osio ku (1986), Sumienie ruszy o (1989) (1990), Tak ludzka
(1990), Nie bój si kocha (1991), Nie martw si (1992), jak i z utworów
publikowanych w czasopismach oraz antologiach, dostrzec mo na „dyskretnie”
podejmowan przez autora kwesti polsko ci.
W tytu owym szkicu utworu Polsko jako sytuacja, autorstwa Mieczys awa
Por bskiego, kluczowy termin polsko jawi si jako s owo – pomnik, jako s owo
dostojne i niezb dne. Polsko – jak twierdzi Mieczys aw Por bski – warunkuje
istnienie wspólnoty duchowej, która skupia si wokó pewnych historycznie
ukszta towanych symboli. Z symbolami tymi polsko identyfikuje swe trwanie i
godno . Symbole – jak podkre la autor – przyjmuj zwykle ró ny kszta t: mog to
by okre lone miejsca, obrazy, d wi ki, smaki, czy kolory1.
Mieczys aw Por bski wskazuje tak e, i wielop aszczyznowo rozumiana
polsko , uto samiana ze wspólnot w sensie duchowym, jak i sytuacja,
warunkowana przez t wspólnot mo e sytuowa si na skrzy owaniu innych
sytuacji, wcze niej uformowanych, takich jak: chrze cija sko , sarmacko czy
ludowo 2.
Odniesienia do polsko ci dotyczy mog tak e miejsc, szczególnie tych, w
których si dorasta, gdy przez nie cz owiek zakorzenia si w rodzimym j zyku i
krajobrazie. W tym kontek cie polsko definiowana jest zwykle jako ogó cech
stanowi cych o polskim charakterze, o byciu Polakiem3.
W nawi zaniu do tej my li nie sposób nie przytoczy definicji polsko ci,
nakre lonej w dramacie Wyzwolenie. Tu – swoiste dla Wyspia skiego
manifestowanie polsko ci to szukanie Polski wsz dzie, w ka dym dziele sztuki, w
ka dym zdaniu, gdzie jest zawarta pi kno i my l g boka, a niepokoj ca, to
robienie Polski na ka dym kroku i codziennie4.
1
2
3

4

M. Por bski, Polsko jako sytuacja, Kraków 2002, ss. 219.
Por. D. Oko, Prze om, wyzwanie, szansa , Kraków 1998, s. 48, por. tak e S. Wszo ek, Pytaj c o
Boga, Tarnów 1996, s. 158–159.
M. Por bski, Polsko jako sytuacja, dz. cyt., s. 157.

S. Wyspia ski, Wyzwolenie, opr. A. empicka, BN I 200, Wroc aw 1970.

Polsko uj ta w poetyck form wierszy, zyskuje w twórczo ci ks. Jana
Twardowskiego globalny charakter, odnosz cy si z jednej strony do rodzimej i
bliskiej codzienno ci, tej z prostym kubkiem z jednym uchem, ze starym sto em z
jedn cerat , z matk , która patrzy a w oczy, z drugiej do w ciwego poecie
podziwu nad wiatem, do Polski z ran , tak bardzo przywodz cej na my l
Norwidowski gorzki chleb polsko ci5.
Waldemar Smaszcz, autor Pos owia, zatytu owanego Zaufa em drodze do
zbioru Wierszy wybranych Jana Twardowskiego z lat 1944–1992 podkre la, e
wpisanie /…/ w przyrod daje namiastk raju, pozwala powróci do /…/
szcz liwych czasów, kiedy wraz z ro linno ci i zwierz tami [cz owiek] znajdowa
si w kr gu nieustannego dzia ania aski bo ej. Owo wpisanie dotyczy jednak nie
tylko cz owieka i przyrody, ale tak e przyrody i szeroko rozumianej rodzimo ci (czy
te , jak sugeruje temat polsko ci)6.
Na tle powszechnie obecnej przyrody – fauny i flory, zwracaj wi c uwag
szczególnie polskie, a przez to najbli sze: wróble, wrony, jaskó ki, go bie, bociany,
biedronki, zaj ce, wistaki, psy, nast pnie kwiaty i zio a: niezabudki, rumianki,
mlecze, le ne zawilce, konwalie, dziewanny, malwy, maciejki oraz inne byliny i
kwiaty – z konieczno ci zimnotrwa e.
Polsko
zobrazowana przyrod odczuwana jest wszystkimi zmys ami:
wzrokowymi (dostrzegamy wi c limaka lekko oz oconego, bia e lilie, czajki czarnobia e, os zabiegan w kó ko, babie lato, czerwie buków), s uchowymi (jest wi c las
szumi cy, gwizd kosa, g uchy odg os ki, przepiórka, która szele ci, s owik, którego
wci s ycha ) oraz czuciowymi (w ród których zwraca uwag zapach sza wi i
trz cy si li osiki).
Wa nym motywem poezji Twardowskiego, sytuuj cym si w kategorii
ojczystej przyrody i krajobrazu polskiego jest widok z okna – rzeczywisty, cho
ubarwiony spojrzeniem serca:
jesiony za oknem obejmuj si jak skrzyd a
za oknami – zamarzni ty sad
za oknem wiatr czerwcowy
za oknami bór pachnie ywic
i pszczo y z pasiek si z oc
okno takie, by ksi yc dowi zywa si z oty7
Za oknem dostrzegamy tak e Jezusa, prostego, jak ko ció tylko z jedn
malw . Niezwyk a ta obecno uwydatnia odwieczn prawd o pos usze stwie
przyrody wobec Boga i Jego niezbywalnych praw. Odleg e brzmienie Jana z
Czarnolasu, u wiadamiaj ce stworzeniu prawd , i za Jego rozkazaniem w brzegach
5

6

7

Por. T. Dzidek, Mistrzowie teologii, Kraków 1998, s. 468; Gorzki to chleb jest polsko " :
wybór my li politycznych i spo ecznych / Cyprian Kamil Norwid ; wybra i wst pem opatrzy
Jerzy Robert Nowak. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984.
J. Twardowski, Zaufa em drodze. Wiersze zebrane 1932 – 2006, Warszawa 2007; Por. tak e:
M. Kubik, Portrety pisarzy: Ks. Jan Twardowski – poeta wi tego luzu, w: Gazeta
uniwersytecka. Miesi cznik Uniwersytetu skiego w Katowicach, nr 6 (73), 2000.
Tam e.
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morze stoi … znajduje kontynuacj w utworach s awi cych prawid owo ci polskich
pór roku, specyfik poszczególnych miesi cy roku kalendarzowego oraz
niezmienno praw przyrody, a mianowicie:
w maju kwitn ro liny niskie, a w czerwcu wysokie
po wilgach i derkaczach przychodzi pierwsza burza
niebo bia e po burzy, po deszczu niebieskie
nagietki, co kwitn przed dziesi
rano
knie pora roku – w gorze wyruszaj w ostatni podró
podbia zamyka si na noc, a pszczo a sprawy wa ne powiadamia ta cem
grusza, co kwitnie zaraz przed jab oni
nie w por , jak w listopadzie spó nione buraki8
Od regu przyrody, czy szerzej natury nast puje niezwykle p ynne przej cie do
uj cia polsko ci w sensie stricte historycznym. Wbrew oczekiwaniom nie jest tych
elementów wiele, lub te s one prezentowane po rednio, poprzez ró norodne
konteksty.
W tej kategorii dostrzega si wp yw w tków biograficznych ksi dza – poety, w
szczególno ci fakt jego cz onkostwa w AK, wspó pracy z pras podziemn oraz
udzia u w Powstaniu Warszawskim. Formacja duchowa i intelektualna oraz b ca
jej efektem szczególna wra liwo teologa – humanisty to poza Warszawskim
Seminarium Duchownym tak e owoc studiów polonistycznych na Uniwersytecie
Warszawskim, to do wiadczenie zdobyte na
amach mi dzyszkolnej
pi sudczykowskiej Ku ni M odych, w ko cu to kap skie zaanga owanie i
wieloletnia praca duszpasterska 9.
Panteon wielkich Polaków zape niaj na kartach tomików poetyckich ks.
Twardowskiego postacie ró nych epok, m. in. ks. Piotra Skargi, Józefa Pi sudskiego,
Fryderyka Chopina, Artura Grottgera, Rydza mig ego, Królowej Jadwigi i
adys awa Jagie y, Romualda Traugutta, Miko aja Kopernika, Boles awa Prusa,
Maksymiliana Kolbe, Jakuba Wujka. Poeta pochyla si jednak tak e nad zwyk ym
cz owiekiem – bohaterem codzienno ci: nad dziewczynk od pierwszej Komunii w
cerowanej sukience, nad kobiet , co biega po dworcu, urz dniczk na poczcie
zm czon listami, nauczycielk przed klasówk , niewierz , która du o czyta i
mniej widzi, nad bezdomn , nad pani z kapeluszem, nad lud mi nerwowymi.
Z rekwizytów polsko ci tworzone s przez Twardowskiego ró norodne obrazy
rodzimej rzeczywisto ci. Na uwag zas uguj zw aszcza rodki artystyczne,
szczególnie budowane na ich fundamencie porównania. Dostrzegamy wi c:
Matk Bo biegaj
jak wróbel polski po podwórku
serce [które] zadr o jak owies
Ko ció jak Pa ac Kultury10

8

9
10

J. Twardowski, Wyznanie, tam e.

M. Quoist, Mi dzy cz owiekiem a Bogiem, Wroc aw 1986.
J. Twardowski, Tak ludzka, w. Zaufa em drodze. Wiersze zebrane 1932 – 2006, Warszawa
2007, s. 154.
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Polsko identyfikuje w du ej mierze polska mentalno – swoisty narodowy
charakter, uosobiony w sentymentalizmie, emocjonalnym stosunku do przesz ci,
czy religijno ci. Zwraca wi c uwag Ko ció /…/ z tac , na której kto guzik po
,
gdzie piewaj , modl si o ksi y, gdzie w szatni mól lub inaczej nieudany motyl.
Eksponowana jest te odwieczna polska go cinno , która zwykle ostatecznie
zawodzi, gdy zjawia si cz owiek – gdy przychodzi nie w por 11.
Odchodz cy wiat synestetycznie miesza zapachy owoców, pasty do pod óg,
lawendy w szufladzie. czy postacie przy stoliku na kó kach z pasjansem, fotografie
umar ych bez których przecie niepodobna istnie .
Kluczowym s owem przedstawianego w utworach odchodz cego wiata jest
staro wiecko : staro wiecki ksi yc, staro wiecka moda, staro wieckie wiersze,
staro wiecka pszczo a. W innych przypadkach, mimo formalnego braku tego s owa,
staro wiecki wymiar posiada: sygnet z herbem Ogo czyk, chrab szcz przedwojenny,
upie rozmowy sprzed wojny, d ugopis co zosta po matce, polski nieg
przedwojenny, czy te lampa z czajnikiem starym, wydartym chyba niebu.
We wst pie do zbioru Ma a Ojczyzna sam autor oraz odpowiedzialna za dobór
tekstów Aleksandra Iwanowska zgodnie podkre laj , e wszystkie wiersze pisane s
polskim sercem. Mówi [bowiem] o domu rodzinnym, matce, przywo uj
wspomnienia, pami i literatur narodow , mówi o polskim Ko ciele, naszej
wierze i niewierze, pobo no ci i tradycjach, pejza u rodzinnym, uczuciach. Pisane w
Polsce i po polsku, nie w Pary u, Tokio, Sztokholmie, ale w Lipkowie, winotopie,
Kamie czyku, abiej Wólce, mi dzy lipcem, a sierpniem, kiedy wiesio ek
ty jak
kanarek12.
W jednym z wywiadów dla Rzeczpospolitej z 21 grudnia 2001 r. (298) ks. Jan
Twardowski wskaza , e jego wiersze pozbawione s nowoczesno ci, e s
wiadomie proste. Poeta podkre la, e stara si zachowywa w utworach dawn
form s ów (onego czasu, pachol , rz dca, w odarz, nieboszczka), odczytywa na
nowo zapomniane konteksty. St d dzi ki jego wierszom utrwali mo emy tre ci
niesione przez polskie przys owia i powiedzenia, odzwierciedlaj ce zakorzenione w
narodzie prawdy. W ród najcz ciej spotykanych wyró ni mo na nast puj ce:
przychodzi w wilczej skórze; wyskakiwa jak Filip z konopii; po nitce do k bka.
Twórcza inwencja ks. Jana podpowiada mu cz sto wielorakie modyfikacje – st d
odczytujemy, e dym zamiast do diab a idzie do nieba, za to, co min o, to
chocia by wi tej pami ci dom rodzinny13.
Poeta wydaje si by niezwykle zdeterminowany w twórczym procesie ocalania
od zapomnienia wszystkiego, co kultur polsk stanowi – od wznios ych rejonów
sztuki (gdzie cho pszczo a nie zna Chopina, za to orkiestry d te, g os oboju, fletu,

11
12
13

Za M. Kindziuk, Trzeba i dalej, w: Niedziela, nr 7, 2006, s.8.
J. Twardowski, Ma a Ojczyzna, Warszawa 2002.
Anio Stró od moich wierszy /Jan Twardowski, rozm. przepr. Jan Bo cza-Szab owski/,
„Rzeczpospolita” z 21 grudnia 2001 r. (298), s. A 17.
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polskie kol dy), do polskiej kuchni (z wigilijnymi kluskami z makiem, z polskim za
onym roso em, z kur , czy te z barszczem, co mieszy uszkami)14.
Cz sto eksponowana w licznych monografiach fascynacja ks. Twardowskiego
natur i tym wszystkim, co uosabia polska wie ma swój wyraz, m. in. w barwnie
nakre lonym rustykalnym krajobrazie, wzbogacanym synestetycznie przez
wyra enia: zapachy, smaki, d wi ki i kolory (np. sad z p otem, jarmarczne
eksponaty, a w ród nich mieszne serduszko z ró ow wst eczk , stroje pe ne haftu,
figura Chrystusa znanego z Cepelii)15.
Warto ci wsi postrzeganej sercem nie umniejsza w adnej mierze brzydota, a
ciwie smutna strona pi kna, maj ca uhonorowane miejsce w wiecie
przedstawionym przez Twardowskiego. Jest wi c ko ció ek tak brzydki e] brzydota
wprost [leje si ] z ka dej wi kszej dziury, dobry wi ty Antoni [ma] twarz
wykrzywion , jest te baranek z chor gwi, któremu popsu y si ebra, jest baldachim
jak szczud o, co owi] mole we fr dzle, konfesjona , któremu odrastaj uszy, obraz
wi tej Tereski, który s
latem za pla dla much, jest zzielenia a mied ,
wylenia y kolor nieba, smutny szelest, posadzka ko cio a wytarta i krzywa, jest mól,
co cztery razy gryzie, a potem ucieka 16.
To patrzenie sercem jest w relacji wiat polskiej wsi – a kap an i poeta w pe ni
uzasadnione. Rzeczywisto
utrwalona tradycj , tworzona od pokole na
fundamencie niezbywalnych praw Bo ych, duchowo i duszpastersko zadziwia
Twardowskiego. Spo ród sytuacji obrazuj cych zwykle duchowo cz owieka, na co
dzie obcuj cego z natur i w niej odnajduj cego transcendencj – Boga podkre li
warto: trosk o chleb powszedni ( omki chleba dla wróbli, eby si nic nie
zmarnowa o), religijno (Droga Krzy owa w po udnie; wiejskie na wsi Godzinki; w
maju litania), pami narodow (od Mickiewicza, który chrzci swoje dzieci wod z
Niemna), przywi zanie religijne (cho komputer zapomni – kuku ka pami ta; wiec
si stawia tu obok mierci; gdy oczy zamkn i zapal wiec ).
Twardowski – okre lany cz sto mianem piewcy codzienno ci – uwydatnia
zwyk y polski dzie , naznaczone zm czeniem postacie, zjawiska spo eczne, we
wszystkim odnajduj c ukryte, g bokie pi kno.
Poeta wskazuje na w asn rodzin , jako na kolebk warto ci, miejsce duchowej,
intelektualnej i patriotycznej formacji. Matka emanuje zwyczajnym pi knem
przyszywaj c guzik – mo e j przypomnie nawet jeden krzy yk w óczki, jest za
wi ta, tak, e tylko przez skromno /…/ w domu rodzinnym nie robi a cudów, a
cho odesz a – czuwa niewidzialna.
Matka jest ponadto
agodna /…/
ca a w czasie tera niejszym niedoko czonym
wychyla si z nieba
14
15
16

Ca y. wiat jest wi ty… /Jan Twardowski; rozm. przepr. Anna Wilkowska / „Guliwer”1998, nr
6, s. 14–15.
Por. wiat poetycki ksi dza Jana Twardowskiego, red. Andrzej Sulikowski, Lublin 1995.
Por. B. Zeler, Po wiersz tak prosty, e ka dy zrozumie: o poezji ksi dza Jana Twardowskiego,
Katowice 2001.
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eby przyszy oberwany guzik
Kto lepiej potrafi
w czyich palcach dr y ig a jak drucik ciep a
gdy tyle dzisiaj uczu a ma o mi ci.
Babcia natomiast – wi ta i dobra uczy a wznios ych prawd, e istnieje mi
–
wielka mi
. Twardowski zape nia tak e kre lony przez siebie s owem wiat
przypadkowymi postaciami – zatrzymuje niejako w kadrze: paniusi w
przedpowsta czym szalu, pani z parasolem, pani w kapeluszu, wuja z gazet w
ku. Jednocze nie autor niekiedy lokalizuje po enie geograficzne, wskazuj c tym
samym i argumentuj c swoisty klimat polsko ci: Matka Boska przesz a przez Katy ;
pies skaka do Narwi, za Bóg chodzi jak po Tatrach w niebie17.
Przesz
, jak i tera niejszo przyjmuje Twardowski z sobie w ciw pokor ,
ze stabilnym prze wiadczeniem o wierno ci Bogu i samemu sobie w ka dym czasie i
w ka dej dziejowej sytuacji. Z g bok kontemplacj i rzadko dos ownie oddaje na
kartach swych tomików cze walcz cym, którzy stawali si prochem. Przesz
jawi si mu zawsze jako dziejowa droga krzy a, adne jednak krzy e nie krwawi ,
gdy jest wi to i spokój – umaczy.
To, co istotne – prawdy i teologiczne wywody Twardowski wyposa a w
kostium polsko ci – polskiej przyrody, folkloru, historii. Jest to obecne niemal
wsz dzie w jego poezji – od g ównych za
, po rodki artystyczne, po wymy lne
porównania (np. babie lato jest jak grzech za lekki). Szczególnie widoczne wydaje
si by zjednoczenie Boga z cz owiekiem na kartach dziejów. Jest to zawsze
spotkanie jednostkowe, indywidualne – rzec by mo na – prywatne. Bóg przyjmuje
na siebie rany cz owieka, bol czki historii i rany nowych czasów, dlatego
uzasadniona staje si pro ba podmiotu lirycznego:
O Jezu pot uczony, z t szram i t ró
na ch opców spójrz z Powi la, co do mszy przy mnie s
Niech jednym cho oddechem westchnienie mi powierz
czupurnych rówie ników co pod gruzami le 18
To nierozerwalne przymierze Boga z cz owiekiem i cz owieka z Bogiem trwa
mimo przemijania wszystkiego wokó , mimo, i rozesz y si ca kiem drogi, zgubi o
si i odkry o – pozosta cz owiek i Pan Bóg.
Szczególnym klimatem polsko do wiadcza wiat poprzez Maryjno narodu.
Królowa, Matka Zawierzenia jest dla Polski i Polaków – ludzi z przydeptanym
sercem jedynym dziejowym ratunkiem – st d p ynie prze wiadczenie:
Nie bój si kocha , je li tylko wierzysz
Matka Boska Królow wi c Jej ziemia ca a
przetrzyma ustrój, prze yje rozstanie …19

17
18
19

Por. T. Traczyk, Moje wzruszenia, „Poezja Dzi ”, nr 2. – (1999), s.64.
J. Twardowski, Prymicja, w. Zaufa em drodze. Wiersze zebrane 1932 – 2006, Warszawa 2007.
J. Twardowski, Nie bój si , tam e.
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Magdalena Pluskota
Polsko i wychowanie do polsko ci w twórczo ci ksi dza Jana Twardowskiego na
podstawie utworów z lat 1944–1992
Polish identity and education for Polish culture in the works of Father Jan
Twardowski based on his texts from the years 1944-1992
owa kluczowe: Jan Twardowski, poezja, to samo , kultura
Key words: Jan Twardowski, poety, identity, culture
Streszczenie:
Autorka analizuje teksty ks. Jana Twardowskiego. Szuka w nich odwo
polsko ci i polskiej kultury.
Summary:
The author analyzes texts of Fr. Jan Twardowski. She searches for the traces of
Polish identity and culture.
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Henryk Kocój
POWSTANIE LISTOPADOWE W WIETLE RELACJI POS A SASKIEGO
JEANA FRÉDÉRICA LEMAISTRE Z PETESBURGA
DO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKSONII MINCKWITZA
Jest faktem znamiennym, e obce archiwa zawieraj wiele cennych i istotnych
dokumentów nieznanych polskim historykom mog cych rzuci sporo nowego
wiat a na nasze d enia do „wybicia si na niepodleg
” w okresie polskich
powsta narodowo-wyzwole czych. Do takich materia ów r kopi miennych zaliczy
mo na niew tpliwie relacje pos ów saskich z Petersburga, Berlina, Wiednia i Pary a
z okresu powstania listopadowego, jakie znajduj si w archiwum pa stwowym w
Dre nie.
Relacje te u atwiaj nam poznanie przed jak wielkim zadaniem stan li Polacy
podejmuj c w 1830/31 rozpaczliw i uci liw walk z Rosj ale tak e dzi ki nim
mo emy prze ledzi jak Prusy i Austria b ce sprzymierze cami caratu
zareagowa y na polskie powstanie. Ponadto mo emy si z nich du o dowiedzie , jak
dyplomaci francuscy i brytyjscy podchodzili do sprawy polskiej traktuj c j jako
kwesti odleg i marginesow wobec bli szej im sprawy belgijskiej czy walk
rewolucyjnych ogarniaj cych coraz silniej pó wysep apeni ski. Oczywi cie, e
czynnikiem bardzo istotnym by a pewna uleg
wielu mocarstw wobec Miko aja I,
który podobnie jak caryca Katarzyna II butnie twierdzi , e ma pe ne prawo o
decydowaniu o losie Polski jako kraju swych zbuntowanych nielegalnie poddanych.
Niew tpliwie wielk warto do poznania g ównych motywów i dzia
Miko aja I, Dybicza i Paskiewicza wobec powstania listopadowego zarówno w jego
pocz tkowej jak i ko cowej fazie posiadaj relacje ówczesnego pos a saskiego z
Petersburga Jeana Friedricha Lemaistra przesy ane do Drezna do ministra spraw
zagranicznych Saksonii Minckwitza.
Jest zrozumia e, e nie popiera on s usznej walki narodu polskiego z obc
przemoc ale niejednokrotnie by pe en podziwu dla olbrzymiego po wi cenia i
zaanga owania powsta ców. Z g bok odraz odnosi si do panosz cej si w Rosji
cenzury, jaka obowi zywa a w prasie i niejednokrotnie krytykowa stan zak amania
wokó spraw polskich jaki cechowa warstw rz dz .
Jego depesze, zw aszcza te kwietniowe z 1831 r. zas uguj szczególnie na
uwag , gdy odnotowuje objawy olbrzymiej dezaprobaty miejscowego spo ecze stwa
dotycz ce b dnej strategii marsza ka Dybicza, który mimo olbrzymiej przewagi
militarnej nie jest w stanie odnie tak ci gle wyczekiwanego zwyci stwa.
Nale y niew tpliwie zwróci uwag , e sprawy polskie s bardzo cz sto
poruszane w depeszach pos a saskiego, by mo e z pewn szkod dla innej wa nej
tematyki a zw aszcza stosunków Rosji z pozosta ymi mocarstwami europejskimi.
Ju w swej depeszy z 21 grudnia 1830 r. dyplomata saski wspomina o
przeprowadzonej pospiesznie mobilizacji, która ma doprowadzi do tego, e pod

bro ma zosta powo anych 140 tys.
nierzy1. Ta poka na liczba ma by
uzupe niona dodatkowo przez pobór 200 tys. rekrutów2. W zwi zku z nap ywaj cymi
do Petersburga wiadomo ciami, e powstanie w Polsce stale si rozszerza rz d w
Petersburgu doszed do przekonania, e koniecznym staje si u ycie ca ej armii
rosyjskiej celem jego st umienia3.
W tej e depeszy dyplomata saski odnotowuje, e w zwi zku z wybuchem
powstania w Polsce nast pi o wzmo enie dzia alno ci policji rosyjskiej w
Petersburgu by nie dopu ci do jakichkolwiek rozruchów4.
Rzecz znamienna, e nawet jak donosi ów pose w ostatnich dniach zmieniono
repertuar w teatrach w Petersburgu i odt d mia y by wystawione tylko takie
przedstawienia, które zapewni carowi bezwzgl dne pos usze stwo i spokój w
pa stwie5. Ponadto Lemaistre donosi, e w zwi zku z wybuchem powstania w
Grodnie, Wilnie, Mi sku, na Podolu i Wo yniu wprowadzono stan wojenny, w
wyniku czego administracja cywilna zosta a zast piona administracj wojskow a
wszystko zosta o podporz dkowane w adzy zwierzchniej marsza ka Dybicza6.
Jak wynika o z jego relacji w Petersburgu przewidywano, e Polacy mog
wystawi armi licz
80 tys. a tak e 100 tys. milicji. Z tych danych mia oby
wynika , e ca kowita kapitulacja nie nast pi zbyt szybko7.
Pose saski odnotowuje równie fakt, e mieszka cy Petersburga s bardzo
zaskoczeni i zdziwieni tym, e Wielki Ksi
Konstanty zachowa si ca kowicie
biernie w pierwszej fazie powstania 8. W depeszy tej Lemaistre wspomina o li cie
genera a Grigorija Rosena, który prosi o dostarczenie mu pewnej sumy pieni dzy i 4
tys. par butów, co mog oby wskazywa na to, e niektóre oddzia y wojska
rosyjskiego nie by y zbyt dobrze zaopatrzone9.
Natomiast w depeszy z 23 grudnia 1830 r. pose saski informuje, e Wielki
Ksi
Konstanty wycofuj c si z Polski dotar ju z wojskiem rosyjskim w okolice
Wo ynia10. Ponadto donosi on, e w drodze do Petersburga delegacja polska, w sk ad
w której wchodzi Ksi
Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki i Jan Jezierski z
a
Wielkiemu Ksi ciu Konstantemu wizyt 11.
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Pose saski skar y si wielokrotnie, e jest pozbawiony wiarygodnych
informacji o polskim powstaniu i tylko musi by zdany na to co donosz dzienniki
zagraniczne, gdy w Rosji panuje ostra cenzura i rz d nie zezwala na to by do
spo ecze stwa przedostawa y si takie wiadomo ci, które mog aby by uznawane za
nieodpowiednie i przyj te przez spo ecze stwo ze szkod dla rz du.
W tej e depeszy dyplomata saski wspomina o dwóch odezwach wydanych
przez cara 17 grudnia 1830 r., w których by o powiedziane, e istniej pewne
mo liwo ci uzyskania przebaczenia dla zbuntowanych Polaków za pope nione
wykroczenia, ale nie by o mowy o jakichkolwiek ust pstwach ze strony Miko aja I12.
W dalszym ci gu w tej depeszy Lemaistre donosi o podró y ksi cia Lubeckiego
i hrabiego Jezierskiego, których zatrzymano w Narwi i którym zabroniono wjazdu do
Petersburga gdyby wyst powali jako przedstawiciele w adz powsta czych, gdy
mogli tylko reprezentowa legalne w adze Królestwa Polskiego13.
Ponadto w tej depeszy pose saski wspomina o audiencji, jak otrzyma ksi
Lubecki u Cesarza Miko aja I. Z jego relacji wynika, e w spotkaniu tym
uczestniczy o kilka wybitnych osobisto ci a mi dzy innymi Wielki Ksi
Micha ,
minister Aleksander Golicyn i przewodnicz cy Senatu Hrabia Koczubej a tak e i inni
dostojnicy14. W zasadzie to, co powiedzia Miko aj I Lubeckiemu by o zgodne z tym,
co zawiera y jego odezwy do Polaków z 7 grudnia 1830 r. Równie w tej depeszy
pose saski wspomina o tym, e marsza ek Dybicz po krótkotrwa ej niedyspozycji ma
wkrótce uda si do Wilna a nast pnie do Bia egostoku15.
Lemaistre w depeszy z 4 stycznia 1831 r. ponownie ubolewa na tym, e nie
otrzymuje ci gle wiarygodnych danych, co aktualnie dzieje si w Warszawie, gdy
adze w Petersburgu stosuj skutecznie metod by nic nie przedosta o si do opinii
publicznej nic takiego, co mog oby by niezgodne z propagandowymi ustaleniami
rz du16.
W tej e depeszy dyplomata saski donosi o przybyciu do Petersburga innego
wys annika polskiego Tadeusza Wyle skiego, który musia si obowi zkowo
spotka z Aleksandrem Benckendorffem by uzyska mo liwo
wyjazdu do
Petersburga i by tak e szczegó owo wypytywany o cel swojej podró y.
Wiadomo, e mia on poinformowa Lubeckiego o wydarzeniach jakie zasz y
ostatnio w Polsce i o g ównych poczynaniach Józefa Ch opickiego17. Ponadto
przybywa on z misj specjaln od ówczesnego dyktatora, któremu bardzo zale o,
by doprowadzi do uk adów z Miko ajem I i powstrzyma stosunkowo gro ny impet,
jaki zacz o przybiera polskie powstanie18.
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Równie w tej depeszy Lemaistre wspomina o audiencji, jak udzieli Cesarz
Janowi Jezierskiernu. Wynika o z niej, e Miko aj I z jej przebiegu by bardzo
zadowolony i mia powiedzie polskiemu wys annikowi by po powrocie do
Warszawy stara si nak oni swoich rodaków do tego, by zastosowali si do
warunków przedstawionych im w jego odezwie z 17 grudnia 1830 r.19.
Ponadto w relacji Lemaistra znajdujemy wzmiank dotycz
aktualnej polityki
adz francuskich wobec Polski. Mia o z niej wynika , e rz d francuski wcale nie
zamierza popiera polskiego powstania, a tylko stronnictwo rewolucyjne we Francji
dzie wykorzystywa atut powstania by rz d sta si bardziej sk onny do
rozpocz cia wojny20.
W tej do wa nej depeszy pose saski rozpatruje tak e szanse jakie maj
Polacy podejmuj c zbrojne starcie z Rosj . Zgodnie z jego przewidywaniem
powsta cy mimo wielkiej odwagi, opuszczeni przez wielkie mocarstwa b
musieli
ulec w nierównej walce zbrojnej. Jakkolwiek s w stanie zapewni dostaw
karabinów nawet dla 150.tysi cznego wojska to jednak dysponuj zbyt szczup
ilo ci artylerii a tak e niezb dnej amunicji. Dlatego dochodzi on do wniosku, e
powsta cy musz zosta pokonani na skutek mia
cej przewagi rosyjskich
armat21.
Ci gle jednak nie jest on w pe ni przekonany czy dojdzie do zbrojnego starcia i
wierz c w mo liwo ci pokojowego za atwienia sporu wyra a pogl d, i wszystko
zale y od tego jak Polacy zareaguj na stanowcz wprawdzie ale pojednawcz
(szlachetn w jego mniemaniu) odezw cesarza rosyjskiego22. Pose saski
wielokrotnie wypowiada si o sytuacji w armii rosyjskiej a zw aszcza o korpusie
stacjonuj cym na Litwie i dochodzi do wniosku, e wbrew temu co podaj dzienniki
francuskie morale w wojsku rosyjskim jest bardzo dobre 23.
Równocze nie skrz tnie notuje on ró norodne wypowiedzi odno nie tego czy
cesarz powinien uda si na teren dzia
wojennych. Jego zdaniem wi kszo osób
sk ania si do wyra enia opinii, e dopiero po ostatecznym u mierzeniu powstania
powinien uda si do Polski24.
Lemaistre wiele uwagi po wi ca temu jak przebiega mobilizacja i dlatego w
swych depeszach pisze, e wielu wy szych wojskowych opuszcza Petersburg i udaje
si do swych miejsc przeznaczenia 25.
Oceniaj c aktualn polityk zagraniczn Francji pose saski wskazuje na to, e
rz d francuski mimo nieodpowiedzialnych wypowiedzi Lafajetta popieraj cego
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polski punkt widzenia jest zdecydowany d
konsekwentnie do zachowania
pokoju26.
Dyplomata saski jak ju wspomnia em uprzednio skar y si ustawicznie e jest
nadal pozbawiony rzetelnych i wiarygodnych informacji dotycz cych wewn trznej
sytuacji w Polsce, gdy w adze w Petersburgu staraj si usilnie by adne tego typu
wiadomo ci nie dociera y do miejscowej opinii publicznej27.
Szczególnie niepokoj cym by fakt, e brakowa o informacji o tym jak dawne
prowincje polskie Podole, Wo
i Wilno zareagowa y na wybuch polskiego
powstania. Natomiast w prasie ci gle by y wiadczy o ca kowitym przywi zaniu i
uleg ci wobec legalnych w adz carskich. Ton i wymowa tych odezw mia a
sugerowa , e nawet gdyby powsta cy starali si wywo w tych prowincjach jakie
zaburzenia to musz si liczy z ca kowitym fiaskiem ich poczyna 28.
Rozpatruj c wszechstronnie wszelkie za i przeciw Lemaistre wielokrotnie
stwierdza, e powstanie polskie skoro ogranicza si tylko do samego obszaru
Królestwa Polskiego i jest pozbawione mo liwo ci wywo ania zbrojnego oporu w
dawnych polskich prowincjach to na skutek olbrzymiej przewagi wojsk rosyjskich
nie ma adnych widoków powodzenia 29.
Pose saski w sposób zbyt uproszczony i ma o realny ocenia wysi ki Cara
zmierzaj ce do polubownego zako czenia sporu z powsta cami. Przecie w zasadzie
Car nic konkretnego nie obiecywa ale tylko da ca kowitej kapitulacji. Zdaniem
Lemaistra by o to jednak do du o bo zapewnia on, e oka e pewn pob liwo
wzgl dem sprawców winnych za doprowadzenie do wybuchu powstania30.
Reprezentant Drezna rozpatruje kwesti polsk w kontek cie wydarze , jakie
mog nast pi po upadku powstania a tak e w perspektywie przysz ej polityki rz du
francuskiego. Twierdzi, i na skutek ma o stabilnej sytuacji w tym kraju mo e tam
doj do ca ego szeregu zaburze a nawet w konsekwencji do wybuchu wojny o
zasi gu ogólnoeuropejskim31. Tak e w tej depeszy omawia Lemaistre jakie represje
zastosowa y w adze carskie wobec Polaków w odwet za wywo ane powstanie.
Nale
do nich mi dzy innymi zakaz sprowadzania towarów z Polski32. Godnym
uwagi jest tak e fakt, e w adze carskie wyda y szereg dekretów zmierzaj cych do
ca kowitego zespolenia dawnych polskich prowincji z innymi prowincjami
rosyjskimi33.
Rzecz znamienna, e dyplomata saski interesowa si tak e warunkami
atmosferycznymi w czasie kiedy wojska rosyjskie wyrusza y by wa1czy z
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powsta cami. Wskazywa on, e w nie wtedy wyst pi y bardzo silne mrozy co
dodatkowo utrudnia o dzia ania militarne armii rosyjskiej34.
W depeszy z 23 stycznia 1831 r. Lemaistre okazuj c pewne zdziwienie donosi,
e pojednawcze (wed ug niego) dania Cara Miko aja I zosta y przez Polaków
odrzucone. W dalszym ci gu tej depeszy wspomina o tym, e nast pi o z enie z
urz du dyktatora Ch opickiego oraz wystosowano apel do rz du francuskiego z
pro
o pomoc dla Polski. Jak si okaza o jeszcze nawet przed dotarciem tego apelu
do Pary a ju wielka ilo Francuzów pospieszy a do Polski i znajduje si obecnie w
Dre nie35.
W kolejnej depeszy z 26 stycznia 1831 r. jest powiedziane, e w Warszawie
panuje du a dezorganizacja a dzi ki temu, e stronnictwa wzajemnie si zwalczaj
armia rosyjska b dzie mia a u atwione zadanie36.
ledz c pilnie aktualne wydarzenia w armii rosyjskiej Lemaistre odnotowa
fakt, e Dybicz z przeprowadzonej inspekcji w korpusie litewskim jest bardzo
zadowolony37.
Równie w depeszy z 28 stycznia 1831 r. Lemaistre ubolewa nad tym, e
zosta y unicestwione wszelkie próby pojednania polsko-rosyjskiego na skutek
zdecydowanej odmowy spe nienia postulatów narzuconych przez cara rosyjskiego.
Miar goryczy dope ni fakt, e sejm polski 25 stycznia 1831 r. zdetronizowa
Miko aja I38. W dalszym ci gu tej depeszy dyplomata saski donosi, e Dybicz wyda
specjalne odezwy do Polaków a tak e i korzystaj c z tego, e nadal trwaj silne
mrozy zamierza w kilku punktach przeprawi si przez Wis 39.
W depeszy z 8 lutego 1831 r. Lemaistre wspomina o silnym wzburzeniu, które
nadal panuje w Warszawie. B c g boko rozczarowanym faktem odmowy
zaakceptowania pojednawczych ofert Miko aja I przez powsta ców dochodzi do
wniosku, e przywrócenie pokoju mo e by osi gni te tylko na drodze starcia
zbrojnego40. Zwraca tak e uwag na fakt, e w Warszawie urz dzono wielk
manifestacj na rzecz pi ciu poleg ych dekabrystów w pami tnych wydarzeniach
grudniowych z 1825 r.41.
34
35

36

37
38

39
40

41

Tam e.
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten,
No 3322, p. 241, No 5 Lemaistre à Minckwitz, St Pétersbourg, le 11/23 janvier 1831, ps à
Dresde le 4 février 1831.
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten,
No 3322, p. 238–240, No 6 Lemaistre à Minckwitz, St Pétersbourg, le 14/26 janvier 1831, ps à
Dresde le 5 février 1831.
Tam e.
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten,
No 3322, p. 235–237, No 7 Lemaistre à Minckwitz, St Pétersbourg, le 16/28 janvier 1831, ps à
Dresde le 10 février 1831.
Tam e.
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten,
No 3322, p. 230–231, No 12 Lemaistre à Minckwitz, St Pétersbourg, le 27 janvier/8 février
1831, ps à Dresde le 21 février 1831.
Tam e.

500

Dyplomata saski ustawicznie pilnie ledzi wszelkie wypowiedzi pos a
francuskiego Casimira Louisa Mortemarta, który mia stwierdzi e rz d francuski
nie b dzie si miesza w niczym do spraw polskich42.
Analizuj c pocz tkowe dzia ania operacyjne Dybicza Lemaistre stwierdza, e
ca a kampania wojenna musi si sko czy podobnie do tej w 1794 r. ale te bardzo
trudnym b dzie po ostatecznym zwyci stwie uregulowanie spraw polskich43. W
dalszym ci gu tej depeszy z 13 lutego 1831 r. Lemaistre donosi swemu
zwierzchnikowi, e armia rosyjska licz ca 90 tys. nierzy i 260 armat dnia 5 lutego
1831 r. przekroczy a granice Polski44.
Podaje równie , e genera Pahlen zdoby w om y znaczne magazyny i e
miu polskich oficerów, którzy mieli zorganizowa na tych terenach milicj dosta o
si do niewoli45.
Wed ug relacji Lemaistra mieszka cy terenów, na które wkroczy y wojska
rosyjskie przyjmowa y ich jako wyzwolicieli, gdy poprzednio byli oni obci eni
olbrzymimi kontrybucjami i wiadczeniami na rzecz powstania 46. Z depeszy
Lemaistra z 19 lutego 1831 r. mia o wynika , e w Petersburgu oczekiwano
niecierpliwie na wiadomo ci o pierwszych zwyci stwach odniesionych przez Rosjan
i o kl skach polskich rewolucjonistów47.
ledz c pilnie pocz tkow faz przebiegu kampanii Dybicza Lemaistre
wskazuje na pewne utrudnienia jakie napotyka armia rosyjska, co spowodowane by
mia o nieprzewidzialn odwil i niezbyt dobrym zaopatrzeniem armii w na skutek
ego stanu dróg48.
W depeszy z 26 lutego 1831 r. przekazuje Lemaistre pierwsze niezbyt dok adne
informacje o bitwie pod Okuniewem. Wynika z niej, e si y polskie które bra y
udzia w walce liczy y 55 tys.
nierzy i mia y do dyspozycji 60 armat. Z relacji
mo emy si dowiedzie , e starcie mi dzy wojskami rosyjskimi i polskimi by o
bardzo zaci te i e powa ne straty poniós w walce pu k czwarty oraz e wzi to do
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niewoli tysi c je ców. Je eli chodzi o straty rosyjskie to mia y one wynosi6 4 tys.
ludzi zabitych i rannych49.
W depeszy z 2 marca 1831 r. Lemaistre informuje swego zwierzchnika o
planach Dybicza w przeddzie bitwy pod Grochowem50.
Natomiast depesza z 5 marca 1831 r. zawiera wiele interesuj cych szczegó ów
odno nie do bitwy pod Grochowem w dniu 25 lutego 1831 r. Wed ug relacji
Lemaistra zbrojne starcie obu armii pod Grochowem by o bardzo zaci te i trwa o od
8 rano do 6 wieczorem. Zacietrzewienie podczas stoczonego boju by o tak silne, e
nie brano adnych je ców z wyj tkiem tylko rannych. Straty armii rosyjskiej zosta y
oszacowanie na 5 tys. 51.
W depeszy z 9 marca 1831 Lemaistre omawia sytuacj jaka wytworzy a si w
Warszawie po bitwie pod Grochowem. Wówczas jak wiadomo odwo ano ze
stanowiska wodza naczelnego Micha a Radziwi a i przekazano go Janowi
Skrzyneckiemu, co wywo o ostry sprzeciw ze strony kilku genera ów którzy
yli dymisj nie chc c pozostawa pod rozkazami zbyt m odego oficera. Ponadto
w tej depeszy Lemaistre wspomina, e genera Józef Ch opicki zosta w bitwie
ci ko ranny a mieszka cy Warszawy sprzeciwiaj si kontynuowaniu dalszych
dzia zbrojnych52.
W kolejnych depeszach pose saski omawia sytuacj wewn trzn jaka
wytworzy a si w Warszawie i wskazuje na silne ró nice zda w ród g ównych
przywódców powstania í na problemy zwi zane z zaopatrzeniem w niezb dne
potrzeby53.
Tak e w tej depeszy Lemaistre wspomina o misji Micha a Mycielskiego, który
mia uda si do kwatery Dybicza by omawia pod jakimi warunkami Polacy
mogliby si zgodzi na przywrócenie tronu Miko ajowi I. Zdaniem pos a saskiego
Polacy wysuwaj c podobne propozycje nara aj si na o mieszenie54.
W dalszej cz ci tej depeszy Lemaistre donosi, e Dybicz podzieli swoj armi
na trzy korpusy, z których jeden pozosta nadal pod Warszaw a dwa inne mia y
dzia w górnym odcinku Wis y i w dolnym odcinku tej rzeki55.
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W powy szej depeszy z 15 marca 1831 r. reprezentant Drezna wspomina o tym,
e korpus polski w sile 140
nierzy pod rozkazami Józefa Dwernickiego i Piotra
Szembeka przeprawi si przez Wis pod Pu awami. Wyra a on przypuszczenie, e
korpus ten zamierza wkroczy do Wo ynia i Podola po to by uda si potem do
Turcji a nast pnie do Francji56.
Pose saski w tej e depeszy zastanawia si jakie represje spadn na Polaków za
wywo ane powstania. Komentuj c rozmaite wypowiedzi, jakie do niego docieraj
jest przekonany, e nast pi uniewa nienie polskiej konstytucji, podzia kraju i
wcielenie Królestwa Polskiego do cesarstwa rosyjskiego, oraz e przywódcy
powstania zostan surowo ukarani a tak e nast pi konfiskata ich mienia. Wyra a
równie pogl d, e na skutek wielu stoczonych bitew car rosyjski nie b dzie ju tak
bardzo sk onny do pojednania jak to mia o miejsce zanim zacz y si dzia ania
wojenne i e konfiskata dóbr Czartoryskich stanie si faktem dokonanym57.
W depeszy z 6 kwietnia 1831 r. Lemaistre donosi o coraz cz ciej
nap ywaj cych do Petersburga wiadomo ciach o zaburzeniach na Litwie, które
wybuch y z powodu le przeprowadzonego tam naboru do wojska. Jak z jego relacji
wynika w rozruchach tych mia o wsi
udzia oko o 5 tys. do 6 tys. miejscowych
ch opów58.
W dniu 9 kwietnia 1831 r. Lemaistre odnotowuje powa ne zarzuty jakie
powszechnie s wysuwane przeciwko Dybiczowi. Z naciskiem podkre la, e w Rosji
coraz bardziej wzrasta nieufno wobec osób obcego pochodzenia piastuj cych
wysokie godno ci w armii. Ostro oskar a si Dybicza o to, e swoimi opiesza ymi
dzia aniami w czasie kampanii w Polsce nara a na szwank i kompromitacj presti i
aw ca ego narodu. Godnym po owania jest fakt, e Dybicz maj c do dyspozycji
armi prawie 150 tys. ci gle nie odniós takiego zwyci stwa jak Aleksander
Suworow w 1794 r.59.
Pose saski w swych depeszach wielokrotnie wspomina o drastycznych
odezwach Miko aja I, które zapowiadaj c bezwzgl dne represje wobec osób
wzniecaj cych rozruchy mia y na celu skutecznie zastraszy mieszka ców Litwy i
przyczyni si do ostatecznej likwidacji powstania. Temu celowi mia o te s
mianowanie genera a Paw a Pahlena komendantem korpusu armii stacjonuj cego na
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Litwie z równoczesnym nadaniem mu uprawnie , jakie obowi zuj iw czasie
wojny60.
W relacji z 15 kwietnia 1831 r. Lemaistre rozpatruje szczegó owo przyczyny,
które doprowadzi y do kl ski 6 korpus armii pod dowództwem Teodora Geismara na
pocz tku kwietnia 1831 r.61. Równie w tej depeszy pose saski wspomina, e coraz
cz ciej dochodz go krytyczne g osy odno nie tego, e kampania Dybicza jest zbyt
nieudolnie prowadzona i brak jej niezb dnego rozmachu i szybko ci62.
Natomiast w relacji 20 kwietnia 1831 r. dyplomata saski ubolewa nad tym, e
zaopatrzenie armii rosyjskie w ywno jest stosunkowo niewystarczaj ce a to
ównie z powodu z ych dróg i powstania na Litwie, do którego dosz o na skutek
uci liwych rekwizycji w ród tamtejszych ch opów63.
Poniewa w dotychczasowych dzia aniach zbrojnych Dybicza ci gle brak by o
ko cowego wyniku i decyduj cego zwyci stwa, car rosyjski postanowi u
do
st umienia powstania ca ej swej armii z wyj tkiem tej, która stacjonowa a na
Kaukazie i dlatego zdecydowa si na powo anie armii rezerwowej, która mia a
liczy oko o 100 tys.
nierzy i której centrum organizacyjnym mia by Witebsk.
Dowództwo nad t armi mia obj Piotr To stoj i mia a ona by niezale na od
Dybicza64.
Kwietniowe depesze Lemaistra zawieraj wiele interesuj cych doniesie o
starciach genera a Jana Nepomucena Umi skiego pod Liwcem. Wiadomo, e
Umi ski postawi sobie ambitne zadanie a zarazem bardzo trudne do wykonania by
przeci komunikacj mi dzy g ówn armi Dybicza stacjonuj cego w Siedlcach a
korpusem gwardii przebywaj cej w okolicach om y65. Ponadto znajdujemy tam
wiele wzmianek o potyczkach korpusu Teodora Rüdigera z oddzia em Dwernickiego
pod Boremlem66.
Z doniesie , jakie otrzymywa w Petersburgu pose saski wynika o, e jeszcze
przed bitw przed Ostro
26 maja 1831 r. dzia aj ce osobno (w pojedynk )
oddzia y polskie zacz y coraz cz ciej ponosi dotkliwe kl ski na skutek olbrzymiej
przewagi wojsk rosyjskich. Tak si te sta o ze stosunkowo du ym oddzia em Juliana
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Sierawskiego, którego zaatakowa i rozbi genera rosyjski Cyprian Gwalbert
Kreutz67.
W dalszym ci gu tej depeszy, która zawiera informacj o ci ych sukcesach
wojsk rosyjskich jest wzmianka o tym, e oddzia z ony z 2 tys. w cian zosta
przez Kozaków zaatakowany i ca kowicie rozbity a tym samym zosta zniweczony
plan powsta ców, którzy chcieli zaatakowa Wilno68. Równie kolejna depesza
Lemaistra zawiera dalsze informacje o kl skach powsta ców i podaje nowe
szczegó y o zwyci stwie odniesionym przez genera a Kreutza nad korpusem
genera a Juliana Sierawskiego pod Kazimierzem69.
Pose saski w swych depeszach wskazuje wielokrotnie, e Rosjanie s g boko
rozczarowani dotychczasowym przebiegiem kampanii zbrojnej Dybicza gdy
wydawa o im si pocz tkowo, e dzi ki olbrzymiej przewadze militarnej stosunkowo
szybko osi gn swój cel, którym jak zawsze by o ca kowite rozbicie powsta ców i
wykazanie im i walka z niezwyci on armi rosyjsk jest zawsze pozbawiona
sensu. Na skutek jednak le prowadzonej kampanii w Polsce ich duma narodowa
bardzo ucierpia a70.
Przyzna jednak nale y e Lemistre niejednokrotnie z wyrazami pe nego
podziwu patrzy na olbrzymi waleczno i patriotyczny zapa Polaków a nawet
czasami nie szcz dzi im pochwa twierdz c, e pod wzgl dem sztuki militarnej
nale do najznakomitszych
nierzy wiata i udowodnili, e mog z powodzeniem
walcz c o s uszn spraw przeciwstawi si olbrzymim si om które ma do
dyspozycji w adca autokratyczny tego wielkiego imperium71. W tej e depeszy
podobnie jak w wielu innych reprezentant Drezna zwraca uwag , e w Petersburgu
odczuwa si brak wszelkich rzetelnych informacji o tym jakie s rzeczywiste nastroje
ród ludno ci Witebska i Mi ska a wi c na tych terenach, które dawniej nale y
do pa stwa polskiego a po kolejnych rozbiorach zosta y w czone do cesarstwa
rosyjskiego72.
Równie w innych pozosta ych relacjach z kwietnia 1831 r. Lemaistre powo uje
si na dost pne mu biuletyny rz dowe, w których jest mowa o kl skach jakie zadali
Dwernickiemu na Wo yniu genera owie rosyjscy Rüdiger i Dawidow73.
Pose saski wiele uwagi po wi ca usilnym zabiegom jakie czyni y w adze
rz dowe by sfinalizowa powo anie armii rezerwowej na czele której jak to ju
uprzednio wspomina em mia stan hrabia genera Piotr To stoj74.
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Trzeba równie przyzna , e dyplomata saski ledzi pilnie wszelkie informacje
jakie dotyczy y spraw polskich a ukazywa y si w dziennikach angielskich i
francuskich. Mia o z nich wynika , e rz dy Anglii i Francji zaprotestowa y ostatnio
przeciwko projektom Rosji zmierzaj cym do anulowania polskiej konstytucji i do
wcielenia z tego kraju do cesarstwa rosyjskiego75.
Wiele uwagi w swych depeszach po wi ca równie Lemaistre zaburzeniom, do
jakich dosz o w kwietniu 1831 r. w Dre nie. Jego zdaniem by y one spowodowane
dzia alno ci partii anarchicznej (rewolucyjnej) we Francji i dobrze si sta o, e rz d
szybko je u mierzy i przywróci spokój tak potrzebny w Dre nie76.
W tej e depeszy z 7 maja 1831 r. pose saski donosi o przekroczeniu granicy
austriackiej przez oddzia Dwernickiego i z eniu tam broni. Zdaniem dyplomaty
saskiego Dwernicki po kl sce genera a Sierawskiego nie mia adnych szans na
skuteczne przeciwstawienie si przewa aj cym si om rosyjskim. Zwróci on ponadto
uwag , e fakt ten spowodowa wielk rado w Petersburgu77.
Tak e w swej relacji z 13 maja 1831 r. Lemaistre ponownie nawi zuje do
okoliczno ci przekroczenia granicy austriackiej przez korpus Dwernickiego. Donosi
w niej, e genera austriacki przekaza genera owi rosyjskiemu konie i bro jak
dysponowa wspomniany korpus, lecz odmówi wydania
nierzy i oficerów którzy
z uwagi na konieczno odbycia kwarantanny zostali skierowani w g b tego
pa stwa78.
Pose saski wielokrotnie wskazuje na pewne trudno ci w zaopatrzeniu g ównej
armii Dybicza, które wy oni y si na skutek rozmaitych chorób i powtarzaj cych si
zaburze w dawnych polskich prowincjach wcielonych po rozbiorach do Rosji 79.
Wielokrotnie jednak w swych depeszach Lemaistre porusza problem, e Polacy
nadal wysuwaj pewne propozycje ugody które ustawicznie przekazuj g ównemu
dowódcy armii rosyjskiej 80.
Dyplomata saski ponownie dokonuje globalnej oceny ca ej kampanii Dybicza w
Polsce i stwierdza, e s awa Rosji bardzo ucierpia a w Europie gdy nie sprawdzi o
si przekonanie o du ej warto ci bojowej armii rosyjskiej. Wysuwa ponadto
przypuszczenie, e dotychczasowe mniemanie o zdolno ciach militarnych Dybicza, o
ile nie odniesie on wkrótce druzgoc cego zwyci stwa, zostanie mocno
nadwyr one81.
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W swych relacjach niejednokrotnie Lemaistre zwraca uwag , e na skutek
ci gni cia dodatkowych posi ków z g bi Rosji powsta cy litewscy zostali wszak e
pobici, a mimo tego powstanie trwa nadal82.
Du o uwagi po wi ca pose saski agonii powstania na Wo yniu. Wskazuje na
sprytn , umiej tn i dalekowzroczn polityk w adz rz dz cych by stan w obronie
tamtejszych ch opów, których miejscowa szlachta polska chce nak oni na pró no do
wywo ania powstania83.
Lemaistre zwraca uwag , e Dybicz bardzo liczy na to e Polacy strac ochot
do walki gdy dotrze do nich informacja, e powsta cy nie mog liczy na pomoc
Francji gdy tamtejszy rz d nak ania ich tylko do pój cia na ugod z Rosj 84.
Reprezentant Drezna jednak jest przekonany o tym, e Francja usilnie zabiega o
cesarza Miko aja I by po odniesieniu definitywnego zwyci stwa nad powsta cami
nast pi o przywrócenie tych instytucji ustrojowych, jakimi cieszy o si Królestwo
Polskie przed wybuchem powstania85.
Tak e w depeszy z 18 maja 1831 r. dyplomata saski wskazuje na to, e
ustawiczne nieszcz cia i kl ski jakie ponosz Polacy zmusz ich w ko cu do
rozpocz cia rozmów pokojowych86. Ci gle jednak jest przekonany, i mimo tego e
Rosjanie nie odnie li b yskotliwego zwyci stwa to i tak musi nast pi ca kowita
kapitulacja Polaków na warunkach okre lonych przez cara rosyjskiego87. W dalszym
ci gu tej depeszy Lemaistre donosi o bezwzgl dnym i brutalnym post powaniu
adz rosyjskich wobec uczestników powstania na Litwie 88.
Pose saski tendencyjnie i zgodnie z obowi zuj
doktryn przedstawia
stosunki spo eczne na Litwie jakoby to panowie polscy zmuszali ch opów do udzia u
w powstaniu wbrew ich woli. Wiadomo, e sytuacja wygl da a raczej odmiennie i
ch opi mieli swoje g bokie powody do niezadowolenia z represyjnej polityki rz du
rosyjskiego.
Widocznie rozmowy z wieloma wp ywowymi osobisto ciami, na które
powo uje si pose saski st pi y w pewnym stopniu ostrze jego pogl dów, co
uwidoczni o si zw aszcza w ocenie tego czy szalej ca w dalszym ci gu w Rosji
cholera jest zaka na czy nie. Lemaistre w tej kwestii powo ywa si na swoje
rozmowy z gubernatorem Moskwy hrabi Golicynem, który kategorycznie stwierdzi
e cholera nie jest chorob zaka
i utrzymywa , e dobre od ywianie, odpowiedni
ubiór, wzorowy stan czysto ci w mieszkaniu i cz ste jego przewietrzanie to
niezb dne rodki mog ce skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu si tej gro nej
choroby89.
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W li cie z 9/21 maja pose saski donosi , e oddzia wojsk polskich pod
dowództwem hrabiego Rzewuskiego rozpocz dzia ania powsta cze na terenie
Podola, co bardzo powa nie zaniepokoi o w adze rz dowe w Petersburgu90.
W tej samej depeszy komentowa on decyzj w adz austriackich w zwi zku z
internowaniem korpusu Dwernickiego. Interpretuj c b dnie postaw Miko aja I nie
dzi , i rz d rosyjski b dzie si domaga ekstradycji nierzy tego korpusu91.
W raporcie z 13/25 maja 1831 r. Lemaistre omawia okoliczno ci, które
doprowadzi y do kl ski powsta ców pod Lubartowem. Wskazywa zarazem na
niekorzystne prognozy co do nasilenia dzia
w okolicach Warszawy, na skutek
zgromadzenia tam du ej liczby wojska, gdy wówczas zaistnia yby warunki do
jeszcze wi kszego rozprzestrzenienia si cholery92.
W tej depeszy pose saski przekaza kilka szczegó ów o walkach toczonych
przez polskie oddzia y na terenie Semigalii, a zw aszcza pod Po
. Jego zdaniem
tamtejsi powsta cy nie mieli wi kszych szans, by osi gn jaki wymierny sukces, a
ich dzia ania skazane by y na niepowodzenie93.
We wspomnianej korespondencji reprezentant Drezna omawia tak e dzia ania
powsta cze na terenie Podola. Jego zdaniem równie próby powsta cze
Rzewuskiego i braci Soba skich by y skazane na niepowodzenie, losy korpusu
Dwernickiego powinny sta si dla nich smutn przestrog 94.
W tej samej depeszy omawia on równie naciski Petersburga w sprawie
ekstradycji nierzy z korpusu Dwernickiego w adzom rosyjskim95.
W kolejnej relacji z 16/28 maja wspomina on o ostatecznej kl sce powsta ców
na Podolu oraz o ich bohaterskiej i rozpaczliwej obronie 96.
W powy szej depeszy Lemaistre donosi tak e o perfidnej polityce Miko aja I,
który – kieruj c si oczywi cie ch ci zemsty – w specjalnym ukazie zarz dzi
konfiskat dóbr przywódców powstania na Podolu, a maj tki te postanowi rozdzieli
mi dzy genera ów rosyjskich zas onych w walkach z powsta cami. Celowo te
postanowi polepszy los ch opów w tych dobrach97.
Równie w tej korespondencji pose saski opisa pobie nie okoliczno ci
zwi zane z dzia aniami na froncie w przededniu bitwy pod Ostro
. Mi dzy
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innymi wspomina o wycofaniu si gwardii spod om y w kierunku na Bia ystok i o
dzia aniach Dybicza maj cych na celu pospieszne przyj cie gwardiom z pomoc 98.
W tej samej depeszy reprezentant Drezna przedstawi równie g ówne powody
przyjazdu marsza ka Paskiewicza do Petersburga. Jego zdaniem, powszechnie
panowa o przekonanie, e b dzie on mianowany naczelnym dowódc armii na
miejsce marsza ka Dybicza99.
W swych relacjach pose saski wielokrotnie donosi o paradach wojskowych,
jakie cz sto odbywa y s w Petersburgu. Zwraca on przy tym uwag na ich
okaza
i znaczenie100.
W depeszy z 20 maja/1 czerwca 1831 r. Lemaistre podda ostrej krytyce
wojskowe dzia ania Dybicza w czasie po cigu, jaki prowadzi Skrzynecki za
gwardiami. By przekonany, e móg on rozbi ca kowicie, nieostro nie wysuni
do przodu, armi polsk 101.
W analizowanej depeszy Lemaistre wskazywa na to, e w spo ecze stwie
rosyjskim panuje du e niezadowolenie w zwi zku z nieskuteczno ci dzia
Dybicza i brakiem sukcesów armii, któr dowodzi . Zwracano przy tym uwag na
jego obce pochodzenie. Z relacji tych wynika o,
e niech
wobec
ównodowodz cego armi rosyjsk stale si pot guje, a nawet sam cesarz,
analizuj c jego raporty, ocenia go krytycznie.
W dalszym ci gu tej wa nej depeszy pose saski omawia dotychczasowe
zas ugi wojenne Paskiewicza w czasie wojny w Persji i zastanawia si nad rol , jak
mia odegra w przysz ci102.
W li cie z 27 maja/8 czerwca Lemaistre przytacza natomiast dalsze szczegó y
dotycz ce odwrotu wojsk polskich po bitwie pod Ostro
. Wspomina tak e o
rozbiciu oddzia ów powsta czych na Podolu, zaznaczaj c równocze nie, e cz
z
nich schroni a si na terenie Galicji103.
W tej e depeszy donosi równie o kl sce, jak poniós genera Sacken pod
om 104.
W relacji z 30 maja/11 czerwca Lemaistre omawia skutki i nast pstwa
przegranej przez powsta ców polskich bitwy pod Ostro
. Zwróci nale y uwag ,
e dane liczbowe, jakie podawa , s mocno przesadzone i niezgodne z
rzeczywisto ci . Z jego doniesie bowiem mia o wynika , e Polacy, podobnie jak i
Rosjanie, stracili 20 tys. nierzy105.
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Ta sama depesza zawiera równie informacje o tym, e Polacy przerzucili na
Litw znaczny oddzia powsta czy w liczbie 6 tys.
nierzy i zamierzaj tym
samym wzmocni dzia ania tamtejszych rebeliantów106.
W niezwykle wa nej depeszy z 4 czerwca 1831 r. pose saski relacjonowa , e
opinia publiczna w Petersburgu jest zaj ta g ównie dwoma kwestiami: wojn w
Polsce i gro
rozszerzenia si cholery. Jego zdaniem, tamtejsze spo ecze stwo
spodziewa o si , e po zwyci skiej bitwie pod Ostro
dojdzie szybko do dalszych
korzystnych dzia
armii rosyjskiej. Zamiast tego nast pi jednak pewien zastój i
brak rzetelnych informacji o tym, co dzieje si na froncie107.
Lemaistre ubolewa nad tym, e miejscowe spo ecze stwo nie by o dok adnie
informowane o planach Polaków zmierzaj cych do zorganizowania powstania na
Litwie. Jak dowiedzia si z pewnego ród a z Warszawy, na Litw wkroczy korpus
genera a Ch apowskiego, sk adaj cy si z tysi ca kawalerzystów i tysi ca
piechurów108.
Wspomina , e oddzia genera a Gie guda, który po pobiciu genera a Sackena
wkroczy na Litw , liczy 5 tys.
nierzy i tysi c konnych. Jego zdaniem wojska te
wspólnie z genera em Ch apowskim i 4 tys. powsta ców litewskich zamierzaj
podj ofensyw w kierunku Wilna109.
Lemaistre wskazywa na to, i mimo pewnych niepowodze opór powsta ców
wci trwa. Wed ug niego powstanie na Podolu wcale nie zosta o ostatecznie
st umione, a nap ywaj cy z Galicji ochotnicy wzmacniaj si y insurgentów110.
Analizuj c szczegó owo tre depesz pos a saskiego, zwróci nale y uwag , i
wielokrotnie podawane przez niego informacje s ca kowicie niezgodne z
rzeczywisto ci . Donosi on bowiem, e 16 tys. ochotników z Wielkiego Ksi stwa
Pozna skiego zasili o armi powsta cz oraz e 6 tys. z 7 Korpusu Armii Litewskiej
równie walczy po stronie polskiej111.
Lemaistre widzia jednak przysz e losy Polski w czarnych barwach. Jego
zdaniem powsta cy – mimo godnego podziwu oporu – na skutek braku materia ów i
rodków niezb dnych do prowadzenia dzia
wojennych, które mog zdoby tylko
dzi ki przemytowi, byli skazani na zbli aj
si nieuchronnie kl sk 112.
Dyplomata saski dokona tak e wnikliwej oceny roli, jak w 1831 r. w sprawie
polskiej odegra a na dworze petersburskim dyplomacja Francji i Anglii. Stwierdzi ,
e wszystkie zabiegi, które mia y po
kres wojnie polsko-rosyjskiej, okaza y si
ca kowicie nieskuteczne, bo Miko aj I nie chcia si zgodzi na adne wst pne
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warunki przerwania dzia
wojennych i z uporem powtarza , e powsta cy najpierw
musz si podda 113.
Oceniaj c wszechstronnie przebieg wojny polsko-rosyjskiej pose saski doszed
wniosku, e ten gro ny spór nie mo e by rozstrzygni ty poprzez uk ady, gdy dla
cesarza pokonanie Polaków by o spraw presti ow , a dla powsta ców walk o
przetrwanie – na mier i ycie114.
Jak ju wspomnia em, relacje saskiego dyplomaty s zazwyczaj niedok adne,
zw aszcza gdy podaje dane dotycz ce strat liczbowych poszczególnych stron. Pisze
on bowiem, e armia rosyjska podczas swych dzia
w Polsce straci a 80 tys. ludzi.
Wiadomo, e s to liczby mocno zawy one i powstaje pytanie, sk d czerpa on tego
typu informacje. Jednak te powa ne straty, jego zdaniem, musz wp yn na rosyjsk
opini publiczn , z któr cesarz musi si liczy i dlatego nie mo e post powa zbyt
agodnie wobec tych, którzy doprowadzili do wybuchu tej tragicznej wojny115.
Pose saski omawia tak e mo liwo ewentualnej wojny Francji i Anglii z
Rosj . Wed ug niego taka wojna l dowa nie by aby korzystna dla tych pa stw,
natomiast istnia aby pewna szansa na zwyci stwo, gdyby Rosja zosta a zaatakowana
na morzu116.
W swej depeszy z 6/18 czerwca 1831 r. Lemaistre donosi o tym, jak opinia
publiczna w Petersburgu zareagowa a na wiadomo o mierci Dybicza. Godne
podkre lenia jest stwierdzenie, e wiadomo ta nie zrobi a na mieszka cach stolicy
Rosji wi kszego wra enia 117.
W tej e korespondencji pose saski wspomina o tym, e genera Gie gud
zrezygnowa z próby zdobycia Wilna i wycofa si w kierunku Kowna, by w dalszej
kolejno ci opanowa Libaw , dok d mia y dotrze obce statki z posi kami dla
Polaków118.
Reprezentant Drezna przekaza równie informacje o kl sce oddzia ów polskich
pod dowództwem genera a Gie guda w bitwie z Rosjanami dowodzonymi przez
genera a Sackena, do jakiej dosz o mi dzy Kownem a Georgenburgiem119.
W tej samej depeszy Lemaistre zwraca uwag na sta y nap yw dodatkowych
wojsk rosyjskich, a zw aszcza na to, e si y armii rezerwowej zmierzaj ce w
kierunku Litwy wzros y do 24 tys.
nierzy. Jego zdaniem, niezgoda panuj ca
ród polskiej kadry dowódczej i brak rodków do prowadzenia dzia
wojennych
spowoduje, e agonia powstania staje si coraz bli sza120.
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W kolejnym raporcie z 19 czerwca/1 lipca 1831 r. donosi , e namiestnictwo
nad Podolem i Wo yniem zosta o powierzone genera owi Sackenowi, a
namiestnictwo nad Grodnem, Wilnem i Bia ymstokiem – genera owi To stojowi121.
Pisa te , e dzieci popów i urz dników ko cielnych zosta y na mocy
specjalnego zarz dzenia zobowi zane do podj cia s by wojskowej, co spowoduje,
liczba rekrutów w pa stwie wzro nie o 10 tys. lub 12 tys.122.
W li cie z 18/27 lipca 1831 r. Lemaistre relacjonowa , e mieszka cy
Petersburga z wielkim napi ciem oczekuj na ko cowy rezultat dzia
wojennych
po przekroczeniu Wis y. Jego zdaniem Paskiewicz w zasadzie realizuje z
powodzeniem wcze niejszy plan Dybicza123.
Zgodnie z pogl dem pos a saskiego, wszystkie okoliczno ci mia y wskazywa
na to, e plan ten si powiedzie, gdy rezerwowa armia rosyjska zniszczy a wszelkie
punkty oporu na prowincji, co zapewni o utrzymanie czno ci z armi g ówn .
Polacy natomiast, na skutek braku jedno ci, s za amani i przygn bieni124.
Lemaistre przytacza równie znamienn opini feldmarsza ka Paskiewicza o
stanie wojsk rosyjskich, kiedy obj on funkcj g ównodowodz cego. Z jego raportu
mia o wynika , e nastrój w armii, dyscyplina i stan zaopatrzenia by y wzorowe125.
W owej depeszy Lemaistre donosi , e wojska polskie z terenów Litwy, które
przekroczy y granice Prus, licz oko o 6 tys. –7 tys.
nierzy, w ród których by o
tak e 600 oficerów. Jeden oficer mia przypada na 10 nierzy126.
We wspomnianym raporcie Lemaistre zanotowa ciekawy fakt, e w Charkowie
na Ukrainie tamtejsi studenci próbowali wznieci powstanie, co im si cz ciowo
uda o127.
W depeszy z 18/30 lipca 1831 r. dyplomata ów wspomina o dalszych sukcesach
armii rosyjskiej, a mianowicie o tym, e operuj cy w województwie lubelskim
genera Rüdiger, zamierza si przeprawi przez górn Wis i e forteca w Zamo ciu
zosta a ca kowicie otoczona przez genera a Kajssarowa128.
W kolejnej korespondencji z 22 sierpnia/3 wrze nia 1831 r. pose saski omawia
sytuacj w Warszawie w przededniu planowanego ostatecznego natarcia. Wskazywa
na to, e Paskiewicz bardzo starannie przygotowuje si do spe nienia powierzonego
mu zadania. Oceniaj c nastroje panuj ce w naczelnym dowództwie wojsk polskich,
zaznacza , e brakuje tam jedno ci, a uciekinierzy i dezerterzy powoduj , i szeregi
obro ców wci malej . Przewidywa , e w razie gdyby Warszawa zosta a zdobyta
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szturmem, to mog oby doj do gro nych nast pstw na skutek rozj trzenia
nierzy
rosyjskich129.
W depeszy z 29 sierpnia/10 wrze nia 1831 r. pose saski donosi o dalszych
przygotowaniach i umacnianiu pozycji wojsk rosyjskich w przededniu szturmu na
Warszaw . Wspomina równie o tym, e pod Warszaw dotar y dalsze silne
oddzia y, a zw aszcza dwudziestotysi czny korpus genera a Kreutza. Pisa tak e o
tym, e strona polska odmówi a przyj cia propozycji Paskiewicza, by zdecydowano
si na kapitulacj . Lemaistre relacjonowa równie , e korpus genera a Rosena zosta
zmuszony do wycofania si w kierunku Brze cia Litewskiego i e podj te ostatnio
dzia ania wojsk polskich u atwiaj zaopatrzenie polskiej stolicy w ywno 130.
W li cie z 2 wrze nia 1831 r. pose saski przedstawi rozmaite prognozy i
przypuszczenia, jaki b dzie ostatecznie wynik dzia
zbli aj cego si szturmu.
Oczywi cie, jego zdaniem, kl ska powsta ców rozwi e wszystkie problemy, ale
gdyby Polakom uda o si odeprze atak wroga, to sytuacja mog aby si zmieni na
ich korzy . Mogliby wówczas zaj si reorganizacj armii i uzyska po yczk od
pa stw zachodnich, gdzie ich sprawa budzi sympati 131.
Jednak przewidywa on, e taki rozwój wydarze jest ma o prawdopodobny,
gdy w ród naczelnego dowództwa w Warszawie brakuje jedno ci i odpowiednich
genera ów. Jego zdaniem Polacy pope nili b d, pozbawiaj c naczelnego dowództwa
genera a Skrzyneckiego, gdy jego nast pcy nie potrafi nale ycie wype ni
powierzonego im zadania132.
Lemaistre wielokrotnie wskazywa na bardzo niekorzystne nast pstwa
przeci gaj cej si wojny polsko-rosyjskiej. Wspomina o olbrzymich stratach w
ludziach i kosztach finansowych wojny oraz o tym, e w przysz ci trzeba b dzie
nadal rz dzi , tym krajem, w którym Rosjanie b
przypomina rol dozorcy w
wi zieniu133.
Pose saski ponownie stwierdzi , e wszelkie zabiegi przedstawicieli Francji i
Anglii w Petersburgu, zmierzaj ce do zmiany stanowiska Miko aja I, spe y na
niczym, gdy car nadal obstawa przy tym, by Polacy najpierw si poddali. Jego
zdaniem nale y si jednak liczy ze wspania omy lno ci cesarza, który powinien
ukara tylko g ównych przywódców powstania, a wybaczy narodowi polskiemu134.
W depeszy z 5/17 wrze nia 1831 r. pose saski donosi o wkroczeniu wojsk
rosyjskich do Warszawy. Wspomina o tym, e Paskiewicz zamierza odroczy
decyzj o ostatecznym szturmie, ale skoro dowiedzia si , i Warszaw opu ci
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dwudziestotysi czny korpus pod dowództwem genera a Girolamo Ramoriny, to
zdecydowa si na wcze niejszy atak135.
Pose saski pocz tkowo pisa , e bitwa nie by a zbyt zaciek a, a Polacy bronili
si stosunkowo nieudolnie i bez wi kszego zapa u. Jak podawa , 15 tys. obro ców
Warszawy z
o bro , a 138 armat dosta o si w r ce Rosjan136.
W tej e depeszy odnotowa równie , e ksi
Adam Czartoryski wraz z
korpusem genera a Ramorino znalaz schronienie na terytorium Galicji 137.
W korespondencji z 9/21 wrze nia 1831 r. Lemaistre ponownie stwierdza , e
bitwa o Warszaw nie by a zbyt zaci ta. Analizuj c przyczyny kl ski Polaków,
zgodnie zreszt z raportem Paskiewicza, wskazywa na to, e Polacy nie mieli
zdolnego dowódcy, a niekorzystny rozwój wydarze nast pi na skutek panuj cego
rozprz enia, które powa nie os abi o w ród nich wol walki138.
Z relacji pos a saskiego wynika o, e wiadomo o kapitulacji Warszawy
spowodowa a wielk rado , zarówno na dworze carskim, jak i w ród mieszka ców
Petersburga139.
Przewa on, e upadek Warszawy przyczyni si tak e do uspokojenia
wzburzonych nastrojów w ca ej Europie140.
W kolejnej depeszy z 12/24 wrze nia 1831 r. Lemaistre donosi z ubolewaniem,
e upadek Warszawy nie oznacza wcale ko ca wojny, gdy w Modlinie zosta
powo any do ycia nowy rz d; na mocy podj tych decyzji zosta y anulowane
warunki kapitulacji, któr podpisali genera owie Krukowiecki i Ma achowski.
Zaznacza on, e taki rozwój wypadków zostanie bardzo le przyj ty przez cesarza,
który mo e zrezygnowa ze swych planów spodziewanej wielkoduszno ci wobec
winnych141.
W depeszy z 16/28 wrze nia 1831 r. reprezentant Drezna wspomina natomiast
ze smutkiem, e na skutek sprzeciwu pewnych genera ów, którzy nie godz si na
warunki kapitulacji, nadal brak ostatecznego rozwi zania zaistnia ego konfliktu. W
owej korespondencji relacjonowa o kl sce korpusu polskiego pod dowództwem
genera a Ramorino, który zosta pobity przez genera a Rosena i zmuszony do
przej cia na terytorium austriackie. Ponadto podawa on, e wojska powsta cze w
Modlinie liczy y 23 tys.
nierzy oraz 40 dzia i e w ród nich przebywa Joachim
Lelewel142.
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W kolejnym raporcie z 22 wrze nia/5 pa dziernika 1831 r. przekazywa
informacje o tocz cych si uk adach mi dzy Paskiewiczem i Bergiem a
przywódcami polskimi w Modlinie. Z jego relacji wynika o, e zamierzaj oni
opu ci Modlin i uda si w kierunku P ocka, by potem przekroczy granic
Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego143.
W tej e depeszy wspomina tak e o burzliwych wydarzeniach, do jakich dosz o
w Pary u na wie o zdobyciu Warszawy przez armi rosyjsk 144.
W li cie z 26 wrze nia/18 pa dziernika 1831 r. Lemaistre poinformowa o
ostatecznym rozbiciu korpusu polskiego pod dowództwem genera ów Ró yckiego i
Kami skiego przez genera a Rüdigera145. Wskazywa równie na olbrzymi
demoralizacj i rozprz enie, jakie zapanowa y ostatnio w ród resztek armii polskiej.
Ponadto doda , i rz d, który uprzednio ukonstytuowa si w Modlinie, rozwi za si ,
a jego cz onkowie ratowali si ucieczk 146.
Donosi tak e, e wkrótce ma by wydany specjalny ukaz carski, gdzie ma
zosta powiedziane, i ci oficerowie, którzy po zawarciu konwencji z dnia 26
sierpnia/7 wrze nia, postanowili nadal walczy z Rosjanami, zostan pozbawieni
prawa aski147.
W depeszy z 7/19 pa dziernika 1831 r. Lemaistre omawia podnios e
uroczysto ci religijne i wojskowe, jakie odby y si w Petersburgu z okazji
zako czenia wojny z Polsk . Wzi a w nich udzia tak e ma onka genera a
Paskiewicza148.
W owym li cie pose saski wspomina o wysokich wyró nieniach i nagrodach
dla polskich magnatów, którzy w czasie powstania opowiedzieli si po stronie Rosji.
I tak, hrabia Stanis aw Zamoyski zosta cz onkiem Rady Cesarstwa i otrzyma Order
w. Andrzeja, genera owie Stanis aw Grabowski, Aleksander Ró niecki i Wincenty
Krasi ski otrzymali Ordery Andrzeja Newskiego, natomiast ksi ta Antoni
Jab onowski i Józef Lubomirski zostali odznaczeni Orderem w. Anny pierwszej
klasy. Ponadto otrzymali oni godno senatorów cesarstwa.
W depeszy z 3/15 pa dziernika 1831 r. Lemaistre przekaza informacj o
wkroczeniu w granice Prus resztek armii polskiej licz cej od 18 tys. do 20 tys. Jego
zdaniem, by to smutny epilog polskich dzia
powsta czych. Jedynie Modlin i
Zamo utrzymywa y si nadal jako ostatnie punkty oporu, natomiast powstanie
ca kowicie dogorywa o. Pose saski wspomina w tej depeszy o specjalnym
143
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biuletynie, który zawiera znamienne szczegó y zwi zane ze zdobyciem
Warszawy149.
Analizuj c g ówne przyczyny niepowodze powsta czych, saski dyplomata
stwierdza, e Polacy musieli przegra , bo ich g ównym przeciwnikiem i
nieub aganym wrogiem by a panuj ca niezgoda. Wspomina równie o tym, e
genera Maciej Rybi ski w chwili przekroczenia granicy z Prusami mia przy sobie
40 milionów florenów polskich, które oczywi cie powinien zwróci po uprzednim
rozbrojeniu polskich oddzia ów prawowitym w adzom rosyjskim150.
W tej depeszy donosi on równie o paradach wojskowych i uroczystym Te
Deum odprawianym z okazji zwyci skiego zako czenia wojny z Polsk 151.
Natomiast w bardzo wa nej depeszy z 8/20 pa dziernika 1831 r. Lemaistre
analizowa g ówne decyzje rz du rosyjskiego w sprawie przysz ych losów Królestwa
Polskiego. Co do zapowiedzianej amnestii stwierdzi , e nast pi y pewne
modyfikacje, poniewa cesarz by bardzo oburzony, e tak du a liczba
nierzy
polskich szuka a schronienia za granic . Przeciwko oficerom polskim, którzy z yli
bro na obcym terytorium, zosta wydany specjalny ukaz. Mogli oni wróci do kraju
tylko pod warunkiem, e otrzymaj specjalne pozwolenie cesarza152.
Lemaistre w tej znamiennej depeszy omawia podstawowe za enia rosyjskiej
polityki wobec Polski. Jakkolwiek Polska pozostanie nadal Królestwem w swych
dawnych granicach, to g ówne instytucje pa stwowe, jakimi si uprzednio cieszy a,
zostan zlikwidowane. Nie b dzie ju Sejmu ani dogodnego systemu finansowego
niezale nego od Rosji. Nie b dzie armii, a rekruci zostan wcieleni do pu ków
rosyjskich. Polakom zostan odebrane dawne korzystne przywileje handlowe i
przemys owe. Nie b dzie ju uprzywilejowanego eksportu wyrobów przemys owych
do Rosji, co uprzednio odbi o si niekorzystnie na przemy le rosyjskim153.
Analizuj c wszechstronnie te przysz e zarz dzenia rz du rosyjskiego, trafnie
przewidywa , e doprowadz one do zniszczenia polskiego przemys u, który
uprzednio tak dobrze si rozwija i swoje osi gni cia zawdzi cza przywilejom ze
strony rosyjskiej. Oceniaj c bardzo g boko i szczegó owo przewidywane decyzje
Petersburga, pose saski doszed do wniosku, e Rosja, podkopuj c fundamenty, na
których opieraj si ywotne zasady ustrojowe pa stwa, to znaczy niszcz c rz d,
finanse, armi i przemys , odbierze narodowi prawo do normalnego rozwoju, a tym
samym sprowokuje kolejn rewolucj 154.
Pose saski swej depeszy z 10/22 pa dziernika 1831 r. zwraca uwag , e
pa stwa zachodnie za da y od Rosji, by ustalenia, jakie zosta y przyj te wobec
Polski na kongresie wiede skim, nadal obowi zywa y. Rz d rosyjski odrzuci jednak
149
150
151
152
153
154

Tam e.
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.
Tam e.
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 10717, Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten,
No 3322, p. 27–29, No 83 Lemaistre à Minckwitz, St. Pétersbourg, le 8/20 octobre 1831.
Tam e.
Tam e.

516

propozycj , wskazuj c na to, e Polacy przez masowy udzia w powstaniu i
og oszenie aktu detronizacji doprowadzili do tego, i owe zasady sta y si ca kowicie
nieaktualne155.
List pos a saskiego z 28 pa dziernika/9 listopada 1831 r. zawiera szczegó owy
wykaz tych osób, które zosta y wy czone spod amnestii carskiej. Mi dzy innymi
nale eli do nich ci, którzy w noc 29 listopada dopu cili si zbrodni na genera ach, a
tak e ci, którzy podczas wydarze sierpniowych 1831 r. pope nili podobn zbrodni .
Z amnestii wy czonych zosta o pi ciu cz onków rz du, podczas kadencji którego
przyj to akt detronizacji Miko aja I. Z amnestii wy czony zosta tak e Roman
So tyk, który – jak wiadomo – wyst pi z wnioskiem o detronizacj . Oprócz tego nie
zostali ni obj ci wszyscy g ówni przywódcy rewolucji oraz ci, którzy wzi li udzia
w powstaniu z terenów dawniej w czonych do cesarstwa rosyjskiego. Pozbawieni
prawa amnestii zostali równie ci, którzy po zawarciu konwencji warszawskiej
podj li ponownie dzia ania zbrojne i przeszli na terytoria pa stw obcych156.
Lemaistre wspomina równie o zapowiedzi konfiskaty maj tków tych, którzy
wzi li czynny udzia w powstaniu157.
Pose saski wyrazi przypuszczenie, e gdyby kogo z wykluczonych z amnestii
uda o si pochwyci , to raczej wobec niego nie b dzie stosowana kara mierci, a
tylko zostanie zes any na Sybir. Genera owie polscy, którzy wzi li udzia w
powstaniu, zostan natomiast ostro skarceni, ale b
mogli powróci do s by w
wojsku158.
Lemaistre w jednej ze swych kolejnych depesz z listopada 1831 r. donosi , e do
Petersburga dotar transport polskich wi niów i e wkrótce ma nadej kolejny.
Jego zdaniem, by y to osoby z wy szych klas spo ecznych i zosta y zakwalifikowane
jako kandydaci do zes ania na Syberi 159.
Jako ciekawostk nale y przytoczy to, e Lemaistre w tym li cie wspomina o
znamiennym wyst pieniu metropolity moskiewskiego, który publicznie obci
cesarza odpowiedzialno ci za wszelkie z o, jakie zaistnia o w Rosji od chwili
obj cia przez niego tronu160.
W swym raporcie grudniowym Lemaistre dokona gruntownej analizy sytuacji
wewn trznej w Rosji. Zwróci uwag na rosn ce wp ywy stronnictwa skrajnie
narodowego, które jest bardzo nietolerancyjne wobec wszelkiego post pu i obawia
si utraty swoich przywilejów, domagaj c si jednocze nie ograniczenia praw
przyznanych uprzednio Polakom. Stronnictwo to domaga o si izolacji Rosji od
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Europy i by o przekonane, e kraj ten mo e by pa stwem ca kowicie
samowystarczalnym. Zdawa o sobie ono doskonale spraw z tego, i opinia
publiczna pa stw zachodnich i tamtejsi dziennikarze s nieprzyja nie ustosunkowani
wobec Rosji161.
Pose saski uwa , e zapowied zniszczenia polskiego przemys u uderzy tak e
w fabrykantów i robotników z Niemiec, których w ci gu ostatnich 4 lat przyby o tu
oko o 250 tys. i którzy b
zmuszeni powróci do swej dawnej ojczyzny162.

Henryk Kocój
Powstanie listopadowe w wietle relacji pos a saskiego Jeana Frédérica Lemaistre
z Petesburga do ministra spraw zagranicznych Saksonii Minckwitza
The November Uprising in the light of reports of the Saxon envoy Jean Frédéric
Lemaistre from Petersburg to Saxonian foreign minister Minckwitz
owa kluczowe: powstanie listopadowe, Saksonia, dyplomacja
Key words: November Uprising, Saxony, diplomacy
Streszczenie:
Autor przedstawia korespondencj pos a sakso skiego 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.
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Jacek Feduszka
ROZKAZ GENERA A W ADYS AWA ZAMOYSKIEGO
O ROZWI ZANIU DYWIZJI POLSKIEJ KOZAKÓW SU TA SKICH
W 1856 ROKU
Jednym z najciekawszych dokumentów obrazuj cych udzia Polaków w wojnie
krymskiej (1854-1856) jest dokument, zamykaj cy ponad dwuletni epopej
wyj tkowej formacji wojska polskiego, walcz cej u boku Anglii, Francji i Turcji w
wojnie przeciwko Rosji. Formacj t by a „Dywizja polska Kozaków su ta skich”,
dowodzona przez gen. W adys awa Zamoyskiego (1803-1868), syna Stanis awa
Kostki Zamoyskiego (1775-1856), XII Ordynata Zamojskiego i Zofii z Czartoryskich
Zamoyskiej (1780-1837), pu kownika wojsk polskich z 1831 roku, a na emigracji
bliskiego wspó pracownika Ksi cia Adama Jerzego Czartoryskiego, przywódcy
Hotelu Lambert. Dokument ten, b cy ostatnim rozkazem dziennym dla wszystkich
oficerów i
nierzy Dywizji polskiej, podpisany przez gen. Zamoyskiego 31 lipca
1856 roku, formalnie rozwi zywa Dywizj polsk , któr – jak czytamy w
dokumencie - “Wystawi y (...) Rz dy Sprzymierzone dla pokonania uporu Moskwy;
nie mog y jej [jednak] utrzyma , skoro Moskwa, widz c, co jej grozi, pospieszy a
zawrze z niemi pokój(...)”.1
Powstanie formacji pod nazw “Dywizja polska Kozaków su ta skich”,
poprzedzi y prawie dwuletnie starania dyplomatyczne Hotelu Lambert o mo liwo
zorganizowania Legii polskiej na Wschodzie, je li nie jako jednostki samodzielnej
do walki z Rosj to, chocia mieszanej, „polsko-s owia skiej”, si y zbrojnej u boku
Turcji. Do utworzenia Dywizji przyczyni y si nie tylko zabiegi, pó niejszego jej
dowódcy, gen. W adys awa Zamoyskiego, czy kieruj cego ca polityk Hotelu
Lambert, ksi cia Adama J. Czartoryskiego (1770-1861). Powstanie 1 Pu ku
Kozaków su ta skich, dzi ki staraniom Micha a Czajkowskiego (Mehmed Sadyka
Paszy) (1804-1884), (agenta politycznego Hotelu Lambert od 1840 r., pocz tkowo w
Rzymie, a od 1841 r., w Stambule) w 1854 roku, by o pierwszym i bardzo istotnym
krokiem, prowadz cym do utworzenia Dywizji polskiej pod gen. W adys awem
Zamoyskim.2
1

2

„Dywizja polska Kozaków JCM Su tana. Rozkaz dzienny Nr 419, Skutari 31 Lipca 1856”,
zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamo ciu, (sygn. MZ/1213/A): Popularnonaukowy opis
dokumentu w: Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym, nr 3-4, 2004, s. 130-136; Druk ten
znajduje si równie w zbiorach: Biblioteki Kórnickiej (sygn.2567 k.75-76), Biblioteki Polskiej
w Pary u (sygn., akc.3738, dawna sygn. 468/5, rozkaz nr.369); zob. J. Nowak,
adys aw
Zamoyski. O spraw polsk w Europie (1848-1868), Pozna 2002 s. 159 przypis 1;
J. Nowak, dz.,cyt., s.159; Faktycznie Pierwszy Pu k Kozaków su ta skich Micha a
Czajkowskiego nie wszed w sk ad pó niejszej Dywizji polskiej Kozaków su ta skich i
pozosta poza jej strukturami. Wynika o to ze sporu, jaki wynik mi dzy gen. W adys awem
Zamoyskim i Micha em Czajkowskim na tle dowództwa nad Dywizj . Spór ten ostatecznie
za agodzono, ale Micha Czajkowski nie uczestniczy bezpo rednio w formowaniu Dywizji
polskiej; Zob. P. Wierzbicki, Dzia alno Sadyka Paszy w czasie wojny krymskiej na tle jego

Pierwszy Pu k Kozaków su ta skich organizowa Micha Czajkowski „Agent
ówny ksi cia A.J. Czartoryskiego”, od 10 stycznia 1854 roku w Szumen w Turcji.
Pu k dzieli si na dwa dywizjony, z których ka dy mia po trzy sotnie (ka da po stu
nierzy). Pu k mia charakter wielonarodowy i wielowyznaniowy (sam Micha
Czajkowski w 1850 roku przeszed na islam przyjmuj c imi Mehmed Sadyk Pasza).
Obok Polaków i Bu garów, którzy dominowali w tej formacji, znale li si tam
ochotnicy: Serbowie, Rusini, Wo osi, Ormianie i ydzi. Pu k ostatecznie z ony by
z 600 nierzy (sformowano pocz tkowo dwie sotnie, jedna z ona w du ej cz ci
z Polaków a druga wielonarodowa). Formacj Micha a Czajkowskiego zasilili w
du ej liczbie emigranci polscy w Turcji, pozostali po wojnie w gierskiej (18481849) i w oskiej (1850-1851). W ród wspó organizatorów Pierwszego Pu ku
Kozaków su ta skich znale li si m.in., mjr Klemens Przew ocki, mjr Janusz
Woronicz, genera owie Ludwik Bystrzonowski i Feliks Brea ski. Ci ostatni jednak
skierowani zostali przez Hotel Lambert na front kaukaski dla organizowania Legionu
chrze cija skiego w s bie tureckiej (w tym oddzia u polskiego), w korpusie
azjatyckim wojsk tureckich dowodzonym przez Behcet Pasz .3 Pierwszy Pu k
Kozaków su ta skich uczestniczy w walkach z Rosjanami ju od pocz tku 1854
roku. Ws awi si kilkoma udanymi potyczkami na Ba kanach (m.in., pod Buzau w
sierpniu 1854 r.). Pu k jako pierwszy wkroczy do Bukaresztu za ewakuuj
si
armi rosyjsk . Marsz na Bukareszt awangardy armii tureckiej, a wraz z ni
„Legionu polskiego”, czyli Pierwszego Pu ku Kozaków su ta skich Micha a
Czajkowskiego, odbywa si w ród radosnych nastrojów Polaków i Rumunów
cych w jego szeregach. Za dzieln postaw w bitwie pod S obozi , gdzie rozbito
Rosjan, naczelny wódz armii tureckiej Omer Pasza, podzi kowa ca emu Pu kowi
Kozaków su ta skich. Z oficerów szczególnie wyró nili si tam mjr Nieczuja
Wierzbicki oraz Rumun mjr adiutant Dymitr Kretulescu. Micha Czajkowski
otrzyma wysoki order turecki „Med idie” III klasy. Wej cie do Bukaresztu nast pi o
8 sierpnia 1854 roku, pierwsi weszli do miasta z wojskiem polskim kpt. Ostoja
Chodylski i p k Antoni Ili ski.4
Pu k nast pnie stacjonowa w Dobrud y nad rzek Kamczij , w Burgas i
Sliwenie. Formacja Micha a Czajkowskiego walczy a tak e na prze omie 1854 i
1855 roku nad dolnym Dunajem. W po owie 1855 roku Pu k stacjonowa w okolicy
Tyrnowa w Bu garii. Obóz Kozaków Czajkowskiego odwiedzi na krótko przed
mierci Adam Mickiewicz, udzielaj c poparcia dalszym planom Micha a
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Wierzbicki, dz. cyt. s. 116;.

520

Czajkowskiego, zmierzaj cym m.in., do powi kszenia formacji polskich u boku
Turcji i jednocze nie próbowa za agodzi konflikt mi dzy dowódc , a
reprezentantami Hotelu Lambert, co do rozbudowy formacji polskich na wschodzie.5
Drugim etapem formowania oddzia ów polskich u boku Turcji, by a organizacja
Drugiego Pu ku Kozaków su ta skich. Zabiegi o utworzenie tego pu ku mia
prowadzi Klemens Przew ocki, którego Micha Czajkowski odkomenderowa z
Pierwszego Pu ku, przy akceptacji gen. W adys awa Zamoyskiego. Faktyczn zgod
na formowanie jednostki polskiej, podpisa su tan Abdul Mecid 7 listopada 1854
roku. Formalnie dowódc pu ku i jego organizatorem sta si , na wyra ne yczenie
cesarza Francuzów Napoleona III, gen. W adys aw Zamoyski, przedstawiciel Hotelu
Lambert w Turcji. W obawie przed protestami Wiednia, podkre lono, e nowa
jednostka wojskowa nie mo e zbli
si do granic z Austri , ani przechodzi do
Ksi stw Naddunajskich, gdzie stacjonowa y wojska austriackie. 6
Pocz tkowo ochotnicy przeznaczeni do polskiej formacji, przebywali w
Ruszczuku (Ruse) nad Dunajem, jednak na wyra ne danie gen. Johanna Aleriusa
Coroniniego (1794-1880), naczelnego wodza wojsk austriackich w Turcji, w 1854
roku miejsce mobilizacji Drugiego Pu ku przeniesiono do Szumen, w g bi Bu garii,
na drodze do Warny. Tam mieli nap ywa Polacy, przede wszystkim z Francji, ale
tak e z Anglii, Algieru czy wreszcie z ziem polskich. Hotel Lambert zabiega tak e o
przekazanie je ców polskich z armii rosyjskiej, wzi tych do niewoli przez
Sprzymierzonych.7
W czerwcu 1855 roku, sformowany Drugi Pu k Kozaków su ta skich liczy ju
800
nierzy i sk ada si z sze ciu szwadronów. Zdecydowana wi kszo nowych
rekrutów wywodzi a si z szeregów je ców i dezerterów z armii rosyjskiej,
przekazanych gen. Zamoyskiemu przez mocarstwa zachodnie i Turcj . Najwi ksz
grup stanowi o 350
nierzy polskich z wojska rosyjskiego, wzi tych do niewoli w
bitwie pod Bomorsund i wys anych przez Anglików najpierw do Stambu u a
nast pnie do Szumen.8 Ochotnicy z Francji nap ywali w zdecydowanie mniejszych
oddzia ach. Jeden z liczniejszych, by z ony ze 123 ochotników, dowodzonych
przez kpt Pikulskiego. Grupa ta przyby a do Stambu u 21 maja 1855 r. Ekwipunek
dla tych i innych grup, jak i dla ca ej formacji polskiej zapewnia y, zgodnie z 24
wrze nia 1855 roku lord Fox M. Panmure (1801-1874), minister wojny rz du
brytyjskiego, przes gen. W adys awowi Zamoyskiemu urz dowe pismo, w którym
zawiadamia o mo liwo ci stworzenia Dywizji Kozaków su ta skich na
dzie
angielskim. Formacja mia a liczy ogó em 4 tysi ce
nierzy, w tym 1000 w
formacji kawalerii i 3000
nierzy piechoty. Uzbrojenie, umundurowanie i
5
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pozosta y ekwipunek, zapewnia rz d brytyjski.
d dla oficerów mia by
wyp acany zgodnie ze stawkami obowi zuj cymi w wojsku francuskim, a dla
podoficerów i
nierzy wg stopy przyj tej dla
nierzy otoma skich w
kontyngencie tureckim. W adys aw Zamoyski zosta tak e mianowany genera em
dywizji i wraz z formacj mia podlega gen. Robertowi Johnowi Vivianowi (18021882), dowódcy korpusu tureckiego na Krymie. 16 listopada 1855 roku oficjalnie
wr czono gen. Zamoyskiemu akt zawi zania polskiej dywizji. Zasadniczym trzonem
formacji mia by Drugi Pu k Kozaków su ta skich. Zgodnie z wcze niejszymi
ustaleniami utworzono dwa pu ki piechoty (po 1000
nierzy ka dy), 1 batalion
strzelców (1000
nierzy), które tworzy y jedn brygad oraz dwa regimenty
kawalerii (po 500
nierzy ka dy), stanowi ce drug brygad dywizji. Ca
formacji mia a oficjalnie wej w sk ad kontyngentu krymskiego wojsk brytyjskich. 9
Zak ad Dywizji Kozaków su ta skich, w którym prowadzono rekrutacj
ochotników za zgod cesarza Napoleona III, ulokowano w Marsylii. Nast pne dwa
zak ady powsta mia y w Londynie. Wszystkie podleg e by y Agencji G ównej
Hotelu Lambert w Pary u.10
W 1855 roku organizuj ca si Dywizja przybra a ju okre lone kszta ty.
Zapada y pierwsze nominacje oficerskie, m.in., szefem sztabu zosta p k Karol
Conyers a jego zast pc kpt. W adys aw Czartoryski, adiutantem dowódcy dywizji
zosta por. Ildefons Kossi owski, a kapelanem formacji o. Karol Kaczanowski CR
(1800-1873) ze Zgromadzenia Zmartwychwsta ców11. W pocz tkach 1856 roku
dowódc brygady piechoty, a zarazem zast pc gen. Zamoyskiego zosta gen. Feliks
Brea ski. Miejscem wyznaczonym do organizacji piechoty dywizyjnej, a tak e
punktem zbornym dla Polaków przyje aj cych do Turcji by a miejscowo
Skutarii pod Stambu em. Do ko ca listopada 1855 r. podpu kownik Antoni Wieruski
i mjr Józef Jagmin zdo ali zebra ok. 500
nierzy do batalionu piechoty, co nie
9

10
11

Jenera Zamoyski 1803-1868, Biblioteka Kórnicka, Pozna 1930, t.6, s. 165-167 („Lord
Panmmure, List do gen. W. Zamoyskiego, 24 IX 1855 r.”) J. Nowak, dz., cyt., s. 210, 218; P.
Wierzbicki, dz. cyt. s. 122;
J. Nowak, dz. cyt. s.219
Ojciec Karol Ignacy Kaczanowski CR – Kapitan artylerii, walczy w powstaniu listopadowym
m.in. w Sandomierskiem i na Litwie kawaler Krzy a Wojska polskiego Virtuti Militari. Na
emigracji od 1832 roku we Francji, cz onek Komitetu Narodowego Polskiego i jeden
Demokratycznego za ycieli Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W 1845 roku
skre lony z listy cz onków. Od 1839 roku pod wp ywem Bogdana Ja skiego rozpocz studia
teologiczne w Rzymie. luby zakonne z
jako jeden z pierwszych uczniów B. Ja skiego
twórcy Zgromadzenia Zmartwychwsta ców, 27 marca 1842 r., za 15 kwietnia 1843 roku
otrzyma wi cenia kap skie. Pracowa w ród Polaków pocz tkowo w Rzymie, a nast pnie w
Pary u u boku o. Aleksandra Je owickiego. Po utworzeniu przez gen. Zamoyskiego dywizji
polskiej w Turcji, by w latach 1855-1856 jej g ównym kapelanem. W latach 1863-1868
pracowa w Bu garii, a w latach 1868-1872 mieszka w Rzymie. Pe ni funkcje asystenta
generalnego zgromadzenia. Zmar w Rzymie 14 V 1873 roku; M. Tyrowicz, Towarzystwo
Demokratyczne Polskie 1832-1863, Warszawa 1964, s. 271; F. German, Kaczanowski Karol,
w: PSB, Wroc aw 1965 t. 11, s. 366-367; R. Bielecki, ownik biograficzny oficerów powstania
listopadowego, Warszawa 1996, t. 2, s. 234; A. Arkuszewski, Ksi dz Karol Kaczanowski i jego
rodowisko, w: Zeszyty Historyczno – Teologiczne, R.5, nr 4-5, 1999, s. 31-39;
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by o liczb imponuj . Pu ki kawalerii formowa y si pocz tkowo w obozie pod
Burgas pod dowództwem podpu kownika S ubickiego a od po owy listopada 1855 r.,
w Warnie. Ostatecznie dowództwo nad jazd obj pu kownik Miko aj Korwin
Kamie ski a popu kownik S ubicki przeniesiony zosta do Pierwszego Pu ku
piechoty liniowej Dywizji.12
W pocz tkach 1856 roku czasowo przebywaj cy w Londynie gen. W adys aw
Zamoyski opu ci Angli z zamiarem wyjazdu na Wschód. Po drodze zatrzyma si
na kilka tygodni w Pary u, gdzie m.in., wzi udzia w pogrzebie Adama
Mickiewicza, zmar ego w roku poprzednim w Stambule.13 W stolicy Francji zasta a
gen. Zamoyskiego wiadomo , e Rosja zdecydowa a si przyj warunki stawiane
jej za po rednictwem Austrii, przed Angli i Francj . Droga do rokowa pokojowych
ko cz cych wojn krymsk sta a otworem. W tej sytuacji pod znakiem zapytania
stan dalszy los Dywizji i dzia ania nad jej pe nym formowaniem. Gen. Zamoyski
po odbyciu narad w Hotelu Lambert, rozmowie z cesarzem Francuzów, oraz
przedstawicielami Anglii, zdecydowa si
jednak kontynuowa
dzia ania
werbunkowe i to z wi kszym rozg osem ni dotychczas. Powód by oczywisty.
Anglikom zale o na nag nieniu istnienia zawi zku polskiej si y zbrojnej jako
„straszaka” przeciw Rosji w przetargach pokojowych. Ze strony Francji gen.
Zamoyski by wówczas przekonany, e cho cesarz Napoleon III wydawa si
nieprzenikniony, szczerze pragnie podniesienia sprawy polskiej na forum
mi dzynarodowym.14
29 lutego 1856 roku gen. Zamoyski opu ci Pary , udaj c si na Wschód,
zaopatrzony w precyzyjne instrukcje Ksi cia Adama J. Czartoryskiego odno nie
Dywizji polskiej. Po dotarciu do obozu g ównego w Skutarii gen. Zamoyski
przeprowadzi inspekcj oddzia ów i zarz dzi reorganizacj . W ci gu miesi ca
powsta y Pierwszy Pu k piechoty liniowej i Czwarty Pu k strzelców pieszych. W
drugiej kolejno ci zreorganizowano brygad jazdy, formowan w Warnie,
dowodzon przez p k Kamie skiego. Rozkazem z 1 kwietnia 1856 roku gen.
Zamoyski rozdzieli jazd na dwa pu ki: 2 Pu k strzelców konnych, p k-a K.
Przew ockiego oraz 5 Pu k u anów, pp k-a. W adys awa hr. Poni skiego. Ka dy z
pu ków liczy po 4 szwadrony. Gen. Zamoyski wizytowa tak e w tym czasie bateri
artylerii dywizji, dowodzon przez kpt. Konstantego Ordona.15
intensywn prac organizacyjn przerwa jednak 18 marca 1856 r., rozkaz,
jaki nadszed do Skutarii z Londynu. Nakazywa on dowódcy polskiej dywizji, aby
dalsz organizacj formacji zawiesi . Gen. Zamoyski nie by zaskoczony rozkazem
brytyjskim i liczy , e niekorzystny obrót sytuacji da si jeszcze odwróci . 2 kwietnia
12
13
14

15

J. Nowak, dz. cyt. s.222
Jenera Zamoyski, dz. cyt.,t. 6, s.185-188
W. Draczy ski, dz. cyt. s. 305: „W ramach Dywizji jedynie kawaleria i artyleria zd
y
osi gn planowany stan liczbowy i organizacyjny. Ca a Dywizja liczy a oko o 1500 ludzi, w
tym brygada kawalerii 750, brygada piechoty 500 i artyleria ok. 250. W liczbach tych by o
oko o 400 ochotników z emigracji – reszta to je cy wojenni z Bomarsund i Sewastopola”; J.
Nowak, dz., cyt., s.223;
J. Nowak, dz. cyt. s. 226
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odczytano w oddzia ach rozkaz genera a, informuj cy o zawarciu 30 marca 1856 r. ,
przez Francj , Angli i Turcj pokoju z Rosj .16 W szeregach dywizji zago ci
niepokój, dosz o do pierwszych dezercji i przedwczesnych dymisji. Nastroje tego
typu mia y miejsce tak e w zak adach dywizyjnych we Francji i Anglii. 22 marca
gen. Konarski informowa gen. Zamoyskiego, e „niewyja niona sytuacja polityczna
co do utrzymania przez Angli polskiej formacji na Wschodzie, wstrzymuje
zg aszanie si nowych ochotników”. W kwietniu 1856 roku skupiono ca Dywizj w
Skutarii. Rz d angielski zgodnie z obietnic dan Hotelowi Lambert, ch tnie zgodzi
si na przekazanie formacji polskiej wraz z ca ym uzbrojeniem i wyposa eniem,
stronie tureckiej, ofiarowuj c jej utrzymanie do czasu pozytywnej odpowiedzi Turcji.
Koncepcja wcielenia formacji polskiej do wojska tureckiego, wst pnie akceptowana
przez tureckie ministerstwo wojny, okaza a si nie do przyj cia dla oficerów i
nierzy dywizji polskiej. W maju 1856 roku przeniesiono oddzia y dywizji do
Buyuk Czekmece, wioski mi dzy Stambu em a Adrianopolem. Po przybyciu
oddzia ów na nowe miejsce sytuacja w ród oficerów i
nierzy zaostrzy a si . W
po owie czerwca do grupy niezadowolonych z sytuacji dywizji, do czy p k
Kamie ski, wówczas to dosz o do otwartego buntu oficerów i
nierzy. Nie
pomog y zapewnienia gen. Zamoyskiego, e je eli Turcja mimo wezwa Anglii i
Francji, nie zechce utrzyma odr bnej formacji polskiej z wszelkimi wiadczeniami,
jak to by o dotychczas, to wówczas dywizja zostanie rozwi zana i nikt nie b dzie
nikogo zmusza do wst powania na s
tureck . W tym czasie dosz o do
masowych poda o dymisj zarówno w brygadzie jazdy jak i w piechocie. Jednak
dopiero po zdecydowanych dzia aniach zast pcy dowódcy dywizji gen. Franciszka
Brea skiego, sytuacja zosta a opanowana. Gen. Zamoyski zezwoli na wpisywanie
si ch tnych na listy do uwolnienia ze s by, co znacznie uspokoi o nastroje w
formacji. Kilkunastu podoficerów o
nierzy zosta o wydalonych ze s by za
podburzanie do buntu. 17
Ostateczna decyzja w sprawie dalszych losów Dywizji polskiej zapad a 5 lipca
1856 roku. Turcja mimo wcze niejszych deklaracji przyj cia Dywizji polskiej do
swojego wojska, po namy le, zdecydowa a si odrzuci to rozwi zanie. Wielki
wezyr zawiadomi o tym fakcie gen. Zamoyskiego. Z pewno ci czynnikiem
decyduj cym by a sytuacja zewn trzna niesprzyjaj ca sprawie polskiej: z jednej
strony naciski Rosji i Austrii na Turcj , aby formacji nie przyjmowa , z drugiej coraz
bardziej przychylne nastroje mocarstw zachodnich wzgl dem Rosji.
Rozkazem dziennym z 8 lipca 1856 roku gen. Zamoyski powiadomi
podkomendnych o decyzji w adz tureckich w sprawie przysz ci Dywizji polskiej.
W tej sytuacji w Skutarii oczekiwano jedynie rozkazu z Londynu o rozwi zaniu
formacji. Ostatnim przedsi wzi ciem gen. Zamoyskiego, podj tym w celu
zaznaczenia polskiej obecno ci na tych ziemiach, by o po wi cenie pomnika,
wystawionego na cze króla Polski W adys awa III w Warnie. 22 lipca do Warny
odp yn a delegacja, sk adaj ca si z wybranych z ka dego pu ku oficerów i
16
17

Tam e, s. 227
Tam e, s. 231
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nierzy, pod przewodnictwem podpu kownika S ubickiego i o. Kaczanowskiego
CR.18
30 lipca gen. Zamoyski wyda rozkaz o nominacjach w Dywizji, dla
wyró niaj cych si podkomendnych. Awans na podpu kownika otrzyma mjr Antoni
Wieruski, kapitanowie W adys aw Englert, Józef Jagmin, Teofil api ski oraz
atnik Ignacy Jackowski, awansowali do stopnia majora.19 W ostatnim po egnalnym
rozkazie z 31 lipca 1856 roku, którego drukowany egzemplarz znalaz si w 2004
roku w zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamo ciu, dowodz cy dywizj polsk gen.
Zamoyski wspomina na zako czenie zarówno „wojenn s aw ” oficerów i
nierzy
Dywizji, dostrzegan przez dowództwo angielskie, ale tak e wymienia i dzi kuje
imiennie najodwa niejszym i najzdolniejszym oficerom formacji. S to, obok
wymienionych w rozkazie awansowym z 30 lipca, oficerowie zas eni przy
formowaniu poszczególnych pu ków piechoty, jazdy i artylerii dywizyjnej. W ród
wymienionych przez gen. W. Zamoyskiego znale li si m.in., gen. Brea ski, pp k hr.
Poni ski i pp k Dobrowolski, nie yj cy ju wtedy mjr Pi dzicki weteran powstania
listopadowego 1830-1831, p k S ubicki i kpt. Konstanty Ordon, który „Artylery w
niepewniejszych jeszcze zostawion warunkach zorganizowa i doprowadzi do
wzorowego porz dku”. Wyrazem wdzi czno ci podkomendnych dla gen.
Zamoyskiego, o czym tak e wspomina genera w rozkazie z 31 lipca, by o
ufundowanie ze sk adek oficerskich i
nierskich, pami tkowego pa asza dla
dowódcy i pier cienia dla jego ony Jadwigi z Dzia skich Zamoyskiej (18311923), o czym zawiadomi gen. Zamoyskiego, gen. Brea ski. Gen. Zamoyski w
rozkazie po egnalnym serdecznie podzi kowa w imieniu swoim i ony za ten
pi kny nierski gest.
Rozwi zanie Dywizji polskiej gen. Zamoyskiego w lipcu 1856 roku, nie by o
ko cem istnienia polskich formacji u boku Turcji. Formacje Kozaków su ta skich
istnia y nadal. W 1857 roku z cz ci rozwi zanej Dywizji polskiej powsta 2 Pu k
dragonów su ta skich, który powi kszy liczebnie oddzia y dowodzone tak e
wcze niej przez Micha a Czajkowskiego (Mehmed Sadyka Pasz ) pod rozkazami
tureckimi.20 Micha Czajkowski rekrutowa jednak teraz wi cej ochotników
bu garskich. Utworzona z Pierwszego Pu ku Kozaków su ta skich i Drugiego Pu ku
dragonów, Brygada Kozaków su ta skich do 1866 roku stacjonowa a na granicy
turecko-greckiej w Tesalii, pe ni c funkcj stra y granicznej. Oddzia y te
przeniesiono pó niej na teren Bu garii, lecz w 1870 roku wprowadzono w nich
komend w j zyku tureckim. Po demonstracyjnej dymisji Micha a Czajkowskiego i
kilku oficerów polskich, pu ki te zupe nie utraci y odr bno i w czone zosta y
ci lej w sk ad armii tureckiej.
18
19
20

Rozkaz gen. Zamoyskiego z 20 VII w: “Wiadomo ci Polskie” Nr.30 i 31 z dn. 9 VIII 1856 r.,
s.117; Jenera Zamoyski, t.6, s.229-230; J. Nowak, dz., cyt., s.232 przypis 255.
Rozkaz opublikowany w: “Wiadomo ci Polskie” Nr 32, 20 VIII 1856, s.126; J. Nowak, dz.,
cyt., s.233;
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia S owian Po udniowych i Zachodnich, dz.,
cyt., s.367;
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Jacek Feduszka
Rozkaz geera a. W adys awa Zamoyskiego o rozwi zaniu Dywizji Polskiej Kozaków
Su ta skich w 1856 roku
The order of General W adys aw Zamoyski on the dissolution of the Polish
Division of the Sultan’s Cossacks in 1856
owa kluczowe: W adys aw Zamoyski, wojna krymska, Turcja
Key words: W adys aw Zamoyski, Crimean War, Turkey
Streszczenie:
Autor przedstawia udzia polskich oddzia ów w wojnie krymskiej, które walczy y u
boku armii tureckiej.
Summary:
The author presents the activity of the Polish forces in the Crimean War that fought
by the side of the Turkish Army.
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Wojciech Stankiewicz
WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W OKRESIE
SPRAWOWANIA PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ
Istnieje w Unii Europejskiej nieoficjalny pogl d, i prawdziwym jej cz onkiem
pa stwo staje si wówczas gdy po raz pierwszy zako czy pó roczny okres
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Rzeczpospolita prezydencj obj a 1
lipca 2011 r. – siedem lat po wst pieniu do Wspólnoty. Zadania jakie w tym czasie
wesz y w sk ad jej kompetencji nie nale y do naj atwiejszych, bior c pod uwag
okoliczno ci, w których Polska przejmowa a przewodnictwo od ust puj cych
gier.
Wydarzenia na Dalekim Wschodzie zwane „arabsk wiosn ”, zapocz tkowane
17 grudnia 2010 r. w Tunezji samospaleniem Mohameda Bouaziziego w prote cie
przeciwko w adzy oraz trudnej sytuacji yciowej, sta y si dla innych pa stw (w
których niezadowolenie spo eczne wzrasta o niekiedy od kilkudziesi ciu lat – Libia)
przyczyn istotnych wewn trzpa stwowych zmian1. Pogarszanie si relacji na linii
Unia Europejska – Bliski Wschód, nieko cz cy si kryzys strefy euro, tendencje
izolacyjne pa stw, utrzymanie spójno ci mi dzy krajami Wspólnoty, oburzenie
spo ecze stwa greckiego spowodowane bezsilno ci w adz krajowych i Unii
Europejskiej, potrzeba diametralnych zmian, stanowi y najwa niejsze wyzwania z
którymi przysz o zmierzy si pierwszej polskiej prezydencji 2.
Opisane wy ej wydarzenia spowodowa y powrót najwa niejszej ze sfer w
relacjach mi dzynarodowych – polityki zagranicznej, która sta a si
pierwszorz dnym tematem nie tylko w Unii Europejskiej ale i ka dym pa stwie,
utrzymuj cym z ni jakiekolwiek stosunki polityczne. Pa stwo polskie z racji
pe nionej funkcji musia o zwielokrotni podj te wysi ki.
Celem pracy jest analiza i ocena wybranych aspektów polityki zagranicznej
prowadzonej przez Polsk w ramach przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 3, na
tle problemów z jakimi Wspólnota zetkn a si od czasów ostatniego rozszerzenia
granic w 2004 r. Zasadne jest równie w tym kontek cie podj cie rozwa
na temat
1

2

3

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, dost p: 26.05.2012.
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, 5th 2011, PDF, [online:] www.oefz.at, dost p: 25.05.2012.
W pracy dokonano analizy i oceny nast puj cych kierunków polityki zagranicznej
prowadzonych przez polsk prezydencj w Radzenie UE: walka z kryzysem strefy euro,
Partnerstwo Wschodnie oraz wspólna polityka bezpiecze stwa i obrony UE.

wp ywu postanowie Traktatu Lizbo skiego na polityk zagraniczn Unii
Europejskiej. Uzasadnieniem podj tego problemu jest jego nieznajomo w ród
spo ecze stwa, spowodowana nowo ci oraz ci ym brakiem odpowiedniej
literatury.
Hipoteza niniejszego opracowania zawiera si w twierdzeniu, e polityka
zagraniczna prowadzona przez polsk prezydencj by a w znacznym stopniu
ograniczona przez postanowienia Traktu Lizbo skiego i uwarunkowania
mi dzynarodowe, do których zalicza si kryzys strefy euro, pogarszaj ce si stosunki
mi dzy pa stwami czy zmiany b ce konsekwencj wydarze na Dalekim
Wschodzie. Napotkane problemy nie przeszkodzi y w osi gni ciu sukcesów czego
przyk adem jest ratyfikacja tzw. „sze ciopaku”, parafowanie przez UE i Ukrain
umowy o stowarzyszeniu czy podpisanie traktatu o przyst pieniu Chorwacji do UE4 .
W celu udowodnienia powy szej tezy postawiono nast puj ce pytania
badawcze:
1. Jakie zmiany w stosunku do poprzednich norm prawnych reguluj cych
zadania i obowi zki prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wprowadzono
Traktatem Lizbo skim?
2. Czy Polska dostosowa a si do ram prawnych narzuconych na dzia alno
prezydencji zawartych w Traktacie Lizbo skim?
3. Czy Polska prezydencja przyczyni a si do zacie nienia wi zi i
zmobilizowania Unii Europejskiej do dalszej walki z kryzysem strefy euro?
4. W jaki sposób polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej wp yn o
na walk z europejskim kryzysem finansowym?
5. Jakie czynniki i uwarunkowania charakteryzuj dzia alno Polski w rejonie
Partnerstwa Wschodniego?
6. Jakich osi gni
dokona a polska prezydencja wype niaj c wcze niej
zamierzone cele zwi zane ze wschodnimi s siadami?
7. Jakie przyczyny spowodowa y po wi cenie tak niewielkiej uwagi
zagadnieniu wspólnej polityki bezpiecze stwa i obrony?
Zrozumienie ca ej pracy umo liwi o wykorzystanie metody decyzyjnej oraz
historycznej a po cz ci równie analizy instytucjonalno-prawnej5.
Traktat Lizbo ski – zmiany dotycz ce dzia alno ci prezydencji w UE
Pierwsza prezydencja s
a Wspólnocie ju w 1958 r., reprezentuj c jej
interesy na arenie wiatowej. Wykorzystywana jako instrument do propagowania
asnych interesów, sta a si sposobem na dostosowanie ca ej Unii do w asnych
4

5

Zagadnienia dotycz ce podpisania traktatu o przyst pieniu Chorwacji do UE nie jest szerzej
rozwijane w dalszej cz ci pracy jednak z uwagi na donios
i wag wydarzenia maj cego
miejsce podczas polskiej prezydencji, zosta o umieszczone jako jedno z najwa niejszych
osi gni polskiej polityki zagranicznej w okresie sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej.
A. J. Chodubski, Wst p do bada politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego,
Gda sk 2004, s. 126–131.
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przekona i za
politycznych. W gestii prezydencji le y pertraktacje w sprawie
umów mi dzy Uni
a innymi podmiotami prawa mi dzynarodowego.
Przedstawiciele pa stwa, które sprawowa o w danym momencie prezydencj byli
równie automatycznie zobligowani do pe nienia dodatkowej funkcji reprezentuj cej
ca Uni 6.
Wprowadzaj c w ycie Traktat Lizbo ski7 dokonano zmiany w funkcjonowaniu
przedstawicielstwa w Radzie UE. Tworz c now struktur prawn Unii
zrezygnowano z reprezentowania interesów przez poszczególne pa stwa Wspólnoty.
Co prawda pozostawiono sam instytucj prezydencji, jednak ze znacznie
okrojonymi kompetencjami. Od tej pory za wszystkie decyzje zwi zane z polityk
zagraniczn Wspólnoty odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpiecze stwa. Od 1 grudnia 2009 r. urz d ten sprawuje
Catherine Ashton, brytyjska polityk oraz by a Komisarz Unii Europejskiej. Dzia aj c
z ramienia Rady poprzez wysuwanie propozycji kreuje polityk zagraniczn dbaj c o
jej nale yte wykonanie. Do kompetencji Wysokiego Przedstawiciela zalicza si tak e
prowadzenie dialogu w imieniu Unii oraz szeroko poj
reprezentacj . Catherine
Ashton jednocze nie przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych – FAC
(wcze niej, wy ej wymienione zadanie równie le o w obowi zkach pa stwa
sprawuj cego prezydencj ). W wype nianiu obowi zków pomaga brytyjskiej polityk
Europejska S ba Dzia
Zewn trznych – ESDZ8. Ponadto Wysoki Przedstawiciel
zobowi zany jest do regularnych rozmów z Parlamentem Europejskim, na którego
forum konsultuje wspólne stanowiska dotycz ce obszaru jej dzia .
Wymiana kompetencji prezydenckich dokonana przez Uni w zwi zku z
traktatem nie by a równowa na. Pozbawiona g ównych zada prezydencja sta a si
organem pobocznym, z pewno ci jednak nie marginalnym. W zamian
wprowadzono niezliczon ilo drobnych obowi zków, niestety nie rekompensuj c
sytuacji sprzed ratyfikacji traktatu. Pozostawione kompetencje nie pozwalaj na
podj cie dzia , które w polityce UE uwa ane s za istotne i niezb dne. W
przysz ci mo e to ulec nieznacznej zmianie gdy nie rozwi zano jeszcze
wszystkich problemów zwi zanych z praktyczn dzia alno ci Wysokiego
Komisarza w czym prezydencja rotacyjna upatruje sukcesów9.
Wspó cze nie wzros a rola przewodnicz cego Rady UE jako mediatora w
sprawach wewn trznych mi dzy instytucjami oraz cz onkami Unii, jak i
zewn trznych mi dzy Wspólnot , a pa stwami trzecimi, gdy brak konsensusu
powoduje dezorganizacj i opó nienia w pracach nad kolejnymi projektami. Tak
6

7

8
9

P. Zerka, W kierunku „prezydencji ambitnej”? uwarunkowania przygotowa polskiej
prezydencji w zakresie polityki zagranicznej Unii Europejskiej, w: Prezydencja w Unii
Europejskiej. Polska 2011, pod red. A. Nowak – Fara, Oficyna Wydawnicza Szko a G ówna
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 123.
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t.
50,
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znaczne poszerzenie kompetencji wykazuje uboczne skutki do których po raz kolejny
zalicza si interes narodowy pa stwa sprawuj cego przewodnictwo. Z teoretycznego
punktu widzenia prezydencja powinna mie charakter neutralny i bezstronny, nawet
je eli w gr wchodz interesy kraju, do którego przynale y. Praktyka pokazuje
jednak, e pa stwa wykorzystuj ten czas jako niepowtarzaln reklam , zmieniaj
poprawiaj
w asny wizerunek10. Jedyn dzia alno ci , na której kraj pe ni cy
rol przewodnicz cego prac w Radzie UE powinien si skupi , jest doprowadzenie
do jak najwi kszej ilo ci kompromisów i ustale , które w przysz ci pozwol na
stabilny rozwój. Jak stwierdzi szef dyplomacji belgijskiej Steven Vanackere w 2010
r.: „Unia Europejska ma „cztery ko a”: Rad , Komisj , Parlament oraz Wysokiego
Przedstawiciela. Zadaniem prezydencji jest zapewnienie, aby ka de z tych kó
prowadzi o Uni z jednakow pr dko ci i w tym samym kierunku. Natomiast
prezydencja nie powinna by „pi tym ko em u wozu” 11”. Przewodz cy kraj nadal
stoi na czele organów przygotowawczych FAC-u, przygotowuje i przewodniczy
ka demu ze spotka cz onkowskich, sporz dza projekty aktów prawnych,
ekspertyzy, osiemnastomiesi czny program dzia ania Rady UE. Przedstawiciele
kraju prezydenckiego uczestnicz w posiedzeniach plenarnych Parlamentu
Europejskiego (gdzie odpowiadaj na pytania parlamentarzystów oraz wydaj
deklaracje w imieniu ca ej Rady UE), posiedzeniach komisji Parlamentu
Europejskiego jak i Komitetów Pojednawczych. Prezydencja mo e równie
wyst powa z w asnymi inicjatywami, które przys
si dalszemu rozwojowi Unii,
a przede wszystkim wspó pracowa z Wysokim Przedstawicielem12.
Polska prezydencja mimo ogranicze zawartych w traktacie zdecydowa a si na
przywództwo otwarte i mocno zaanga owane w sprawy Unii Europejskiej. Polityka
zach caj ca do wspó pracy, dalsze rozszerzenia Wspólnoty, wdra anie w ycie norm
ekonomiczno-prawnych maj cych na celu popraw strefy euro, negocjacje ze
Wschodnimi partnerami. Post powanie rz du polskiego wskazuje, e nie chcia
straci szansy, która ze wzgl du na wspó czesn niestabilno polityczn mo e si
wi cej nie powtórzy . Okres przewodnictwa mia by dla RP okazj (podobnie jak
ród innych prezydencji) na demonstracj si dyplomatycznych oraz budow silnej
pozycji w ród pa stw wschodnich, które Polska równie uwzgl dni a w programie
prezydencji.
Zdawa o si , e plany zostan pokrzy owane wydarzeniami w krajach arabskich
jednak Polska m drze wykorzysta a okoliczno ci kreuj c swój wizerunek jako
pa stwo o najlepszych predyspozycjach do prowadzenia obrad na temat
10

11
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A. Kosowska, Czy jest o co walczy ? Prezydencja Rady Unii Europejskiej i jej znaczenie dla
pa stw cz onkowskich, w: 2011 – Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, pod red. R. Riedla,
P. Klimontowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 130–132.
P. Zerka, dz. cyt., s. 128.
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demokratycznych transformacji, oferuj c pomoc do wiadczonego partnera. Takie
post powanie zyska o du o sympatyków, w tym aprobat samej Catherine Ashton,
która w sierpniu 2011 r. wydelegowa a Rados awa Sikorskiego na swojego zast pc
w rozmowach prowadzonych w Afganistanie 13.
Zacz to postrzega Polsk jako kraj otwarty, gotowy do wspó pracy,
modernizacyjny i zaradny za czym przemawia a jej stabilno gospodarcza czy te
nieca e wier wieku jakiego potrzebowa a na budow wspó czesnego wizerunku
kraju. Premier Donald Tusk zauwa
w przemówieniu podsumowuj cym
prezydencj , e nie do ko ca uda o si zrealizowa wszystkie postulaty
zamieszczone w programie prezydencji. Powodem nie jest nieskuteczno kraju
przewodnicz cego ale krótki, pó roczny okres przewodnictwa, który w polityce jest
niewystarczaj cym by dokona istotnych zmian i ustale , a tak e okoliczno ci w
jakich przysz o podejmowa decyzje. Wed ug premiera by y one trudniejsze ni si
spodziewano, a mimo to polska prezydencja w rankingu pa stw, które przyst pi y do
Wspólnoty w 2004 r., wykazuj c si profesjonalizmem oraz zaanga owaniem zosta a
uznana za jedn z najbardziej udanych14.
Walka z kryzysem strefy euro jako g ówny priorytet polskiej prezydencji
Przygotowania do sprawowania prezydencji RP rozpocz a ju w 2007 r. kiedy
do rz du polskiego dotar a informacja o decyzji Rady UE dotycz ca porz dku
sprawowania prezydencji przez poszczególne kraje15. Wyznaczaj c priorytety w
polityce zagranicznej Polska kierowa a si trzema podstawowymi warunkami:
odzwierciedleniem zapatrywa i pogl dów kraju, uwzgl dnieniem ówczesnej
sytuacji geopolitycznej Unii Europejskiej oraz ustaleniem alternatywnej ilo ci
priorytetów tak aby ich realizacja by a w pe ni mo liwa16.
W porównaniu do dnia w którym Polska obejmowa a prezydencj , rozwój
gospodarczy (przed 2008 rokiem) wykazywa stabilno , a rynki finansowe krajów
cz onkowskich p ynno , dlatego te tworz c wst pny program prezydencji,
priorytety Polski przedstawia y si inaczej. Za kluczowy czynnik maj cy stanowi o
polskim sukcesie uznano negocjowanie d ugoletniego bud etu UE na lata 2014–
2020. Na drugim miejscu uplasowa o si promowanie i rozwój stosunków w ramach
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Partnerstwa Wschodniego17. Waga i kolejno priorytetów zmieni a si wraz z
nadej ciem krytycznego 2011 r. kiedy na kryzys gospodarczy, a w szczególno ci
problem grecki na
y si interwencje w krajach arabskich. W marcu
zbankrutowa a Grecja, powa ne problemy odnotowano w Irlandii, Hiszpanii,
Portugalii i W oszech. Pomoc jak podejmowali w stosunku do nich najwi ksi
atnicy w UE nie dawa a rezultatów. Patowa sytuacja postawi a Niemcy i Francj
przed trudnym zadaniem – opracowania strategii pozwalaj cej na odbudow Unii
stabilnej i zrównowa onej gospodarczo. Polska wyznaczy a sobie natomiast kolejny i
najwa niejszy cel – utrzyma stref euro w jedno ci by sytuacje które odnotowano w
pierwszym pó roczu 2011 r. nie powtórzy y si .
Gdyby strefa uleg a rozpadowi Polska mimo, i do niej nie nale y ponios aby
katastrofalne skutki podobnie jak gospodarka europejska. Waluta euro jest
czynnikiem stabilizuj cym stosunki mi dzynarodowe, który od pocz tku wzmacnia
europejsk
przedsi biorczo . Upadek euro oprócz wszystkich skutków
ekonomicznych i gospodarczych (recesja, s abo narodowej waluty, zacofanie
gospodarcze itp.) o których spekulowano w 2011 r.18 przyniós by jeden zasadniczy
problem – ca kowity rozpad integracji jak osi gn y kraje Unii oraz automatyczny
powrót do narodowego egoizmu.
Maj c na uwadze wszystkie spekulacje oraz b c obserwatorem wydarze w
strefie euro nie dziwi fakt czynnego zaanga owania polskiej prezydencji w
utrzymanie stabilno ci politycznej i ekonomicznej. Mimo braku przynale no ci do
krajów z europejsk walut , Rzeczpospolita na ka dym kroku stara a si podj
dialog. Szczególnie pami tne wydaj si by w tej kwestii przemówienia dwóch
polskich polityków: Premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim 6 lipca
2011 r. w zwi zku z rozpocz ciem prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej 19,
oraz Ministra Spraw Zagranicznych Rados awa Sikorskiego 28 listopada 2011 r.
podczas roboczej wizyty w Berlinie20. Obaj politycy usilnie namawiali Europ do
mo liwie najwi kszej integracji uwa aj c, i jest ona jedyn droga porozumienia si
i podj cia szerszej wspó pracy. Donald Tusk wielokrotnie podkre la , e nie kryzys
spowodowa brak zaufania a odwrotnie, odchodzenie od wspólnych dzia
i brak
wiarygodno ci przyczyni y si do wywo ania kryzysu. Wspólna odpowiedzialno za
przysz
Europy stanowi jedyn mo liw drog do zintegrowania jej cz onków.
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Rados aw Sikorski oponowa równie za integracj w kluczowych obszarach,
pozostawiaj c jednocze nie wybór wzgl dem ostatecznych decyzji. Wypowiedziane
przez polskich polityków postulaty spotka y si z poparciem w ród s uchaczy. Polska
sta a si najwi kszym entuzjast i promotorem jedno ci europejskiej.
Wypowiedziane przez obu polityków s owa, prezydencja polska potwierdzi a
czynami. Najwi kszym sukcesem w walce z kryzysem by o niew tpliwie osi gni cie
przez Polsk porozumienia mi dzy cz onkami Unii w sprawie wprowadzenia w ycie
sze ciu aktów legislacyjnych dotycz cych zarz dzania gospodarczego w Unii
Europejskiej. Akty normatywne, potocznie zwane „sze ciopakiem” 21 s swoistego
rodzaju system wczesnego ostrzegania, których zadaniem jest niedopuszczenie w
przysz ci do wydarze które nast pi y np. w Grecji w 2011 r.22. Ponadto
dodatkowym przeznaczeniem tych aktów jest przywrócenie stabilno ci i zaufania
rynków finansowych w stosunku do finansów publicznych ka dego z krajów
pos uguj cych si walut euro. Najtrudniejszym zadaniem dla Polski okaza o si
przeforsowanie zapisu wprowadzaj cego automatyczne sankcje w stosunku do
pa stw niestosuj cych si do kryteriów wysoko ci zad enia okre lonych w pakcie
stabilno ci i wzrostu.
Równie Niemcy i Francja jako jedni z najwi kszych p atników UE
zaprezentowali tak zwany pakt fiskalny, który mia by kolejnym sposobem na
ratowanie strefy euro. Pertraktacje na jego temat toczy y si podczas polskiej
prezydencji za rozwi zanie rozmów przyniós szczyt Rady Unii Europejskiej w na
pocz tku marca 2012 r., zwany Traktatem o stabilno ci, koordynacji i zarz dzaniu w
Unii Gospodarczej i Walutowej ma na celu gospodarcze pobudzenie Unii, a w
konsekwencji zwi kszenie jej wiarygodno ci i wydajno ci poprzez wprowadzenie
rygorystycznej dyscypliny fiskalnej 23. Zamys em autorów by o stworzenie
mechanizmów zapobiegaj cych niebezpiecznym dla Unii kryzysom finansowym.
Powrót do stanu gospodarczego sprzed kryzysu wymaga wspó pracy wszystkich
cz onków Unii Europejskiej, zarówno p atników jak i beneficjentów. Narodowy
egoizm spowodowa by jedynie wi ksz niestabilno europejskiego rynku. Nale y
wypracowa w ród cz onków Wspólnoty nowe podej cie do polityki fiskalnomonetarnej opartej na solidarno ci i wspó pracy, które zapobieg oby dalszemu
pog bianiu si kryzysu. Stworzenie instytucji o zasi gu mi dzynarodowym
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niedopuszczaj cej do za ama gospodarczych rynku europejskiego jest trafnym
celem zwa ywszy na fakt, jak olbrzymie sumy (które mog y by przeznaczone na
rozwój i modernizacj krajów cz onkowskich) Europa wykorzysta a na ratowanie
zad onych, upadaj cych gospodarek24.
Pe ni c funkcj prezydencji Polska obawia a si powstania tzw. Europy dwóch
pr dko ci z czo ówk g ównych p atników Unii Europejskiej i pozosta ymi –
biernymi obserwatorami wszystkich wydarze . Dzia alno , której si podj a w
ramach zniwelowania zagro enia zosta a jednak zepchni ta na boczny plan25.
Przyczyn jest, brak przynale no ci Polski do strefy euro. RP zosta a sklasyfikowana
jako obserwator nie za uczestnik dzia
maj cych na celu ratowanie euro,
(doskona ym potwierdzeniem powy szego faktu jest podpisany pakt). Europa dwóch
pr dko ci, której obawia a si Polska istnia a wcze niej czego potwierdzeniem jest
silna pozycja gospodarcza i polityczna Niemiec oraz Francji. Od nich w
szczególno ci zale dzia ania i losy wspó czesnej Unii Europejskiej. Wyra nym
dowodem by o chocia by wcze niej wspominane przemówienie polskiego Ministra
Spraw Zagranicznych, w którym zwraca si do Niemiec o bezpo redni pomoc w
ratowaniu strefy euro i nieuleganie narodowym egoizmom, które mog yby
zaszkodzi zarówno narodowi niemieckiemu jak i ca ej Wspólnocie.
Uzdrowienie strefy euro by o podczas polskiej prezydencji szczególnie wa nym
punktem. Staj c si cz onkiem Unii w 2004 r. Polska automatycznie wyrazi a zgod
na przyj cie w stosownym dla siebie czasie waluty euro. Chocia powy sza
deklaracja by a jednym z podstawowych warunków wst pienia do Wspólnoty, w
traktacie nie okre lono dok adnego terminu. Z perspektywy czasu takie rozwi zanie
wydaje si dogodnym, zwa ywszy na fakt, w jakim stanie znajduje si strefa euro
obecnie. Wszystkie zamys y chocia niewypowiedziane na g os nosi y znamiona
narodowego egoizmu, który w przysz ci mia skutkowa atwiejszym i szybszym
zaaklimatyzowaniem si w Eurolandzie.
Polityka w ramach Partnerstwa Wschodniego (PW)
Od 2008 r., kiedy Unia Europejska przyj a projekt tzw. Partnerstwa
Wschodniego wysuni ty przez Polsk oraz Szwecj 26, sta si on flagow ide obu
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pa stw. By równie pierwszym i najwa niejszym dokonaniem polskiego MSZ27 od
wej cia do Wspólnoty i takim te mia pozosta . Nie do ko ca postawione
zamierzenia podczas polskiej prezydencji w 2011 r. sprawdzi y si .
Priorytety niezale nie od kraju, który sprawuje prezydencj , mimo ich
wcze niejszego ustalenia, cz sto ulegaj modyfikacji. Zazwyczaj przyczyn jest stale
zmieniaj ca si geopolityka oraz uwarunkowania mi dzynarodowe w jakich danemu
pa stwu przyjdzie przez pó roku sprawowa przewodnictwo w Radzie Unii
Europejskiej.
W takiej sytuacji znalaz a si Polska. Odk d do rz du RP dotar a wiadomo o
wyznaczeniu terminu obj cia przez Polsk przewodnictwa w zarz dzaniu pracami
Rady UE 28, do czasu ich obj cia znacznie zmodyfikowa preferencje zwi zane z
prezentowan polityk zagraniczn w tym obszarze. Przyczyny nale y szuka przede
wszystkim w powa nym kryzysie strefy euro, który apogeum osi gn przed
obj ciem stanowiska przez Polsk . Zmiany w Traktacie Lizbo skim, niedawne
wydarzenia w krajach arabskich, a nawet na Bliskim Wschodzie29 wydawa y si
krzy owa plany polskiego rz du wi zane z tym regionem.
Powa na sytuacja geopolityczna nie oznacza, e dzia alno
w sferze
Partnerstwa Wschodniego sta a si punktem marginalnym, czego dowodem s
postulaty jakie umie ci a Polska w programie swej prezydencji. W ramach jednego z
jej punktów – „Europa korzystaj ca na otwarto ci”, RP nadal z ramienia Unii stara a
si pog bia relacje na p aszczy nie wschodnio-europejskiej w dziedzinie polityki,
bezpiecze stwa, granic, ruchu osobowego, gospodarki, handlu oraz w obszarze
rodowiska i spo ecze stwa30. Skutki tych zabiegów oceniano ró norodnie, podobnie
jak ca prezydencj , jednak aby noty by y rzeczywi cie obiektywne, nale oby si
odnie tak e do wcze niejszych przejawów dzia alno ci polskiego rz du w zakresie
wspó pracy z pa stwami za wschodni granic .
Partnerstwo Wschodnie w pe nym brzmieniu dokumentu traktatowego zwane
Propozycj Polsko-Szwedzk Partnerstwo Wschodnie31, zak ada o wspó prac w
ramach Europejskiej Polityki S siedztwa (w Polsce: EPS, w UE: ENP – The
European Neighbourhood Policy)32 z takimi krajami jak Gruzja, Azerbejd an,
27

28
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L. Ko win, 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.
Council Decision of 1 January 2007 determining… op. cit.
Zob.: M. Kacewicz, Julia i Mr. Hyde, „Newsweek”, z dnia 17 – 23.10.2011, nr 42/2011, s. 60 i
nast.
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_prezydencji_
w_radzie_ue.pdf, dost p: 17.03.2012, s. 10.
Propozycja Polsko – Szwedzka Partnerstwo Wschodnie, [online] http://www.msz.gov.pl/
Propozycja,Polsko-Szwedzka,19890.html, dost p: 17.03.2012.
L. Czechowska, Partnerstwo Wschodnie na tle innych regionalnych mechanizmów Europejskiej
Polityki S siedztwa –wskazania dla polskiej prezydencji, [ w: ] Polska prezydencja w Unii
Europejskiej, pod red. J. Nadolskiej, K. A. Wojtaszczyka, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR,
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Armenia, Mo dawia, Ukraina i na specjalnych zasadach Bia oru 33. W ród
wymienionych pa stw nie znajduje si najwi kszy s siad Unii Europejskiej – Rosja.
Przyczyn jest niezadowolenie by ej pot gi z faktu utworzenia nowej ga zi polityki
unijnej, w której od pocz tku upatruje zagro enia „/…/ dla swoich interesów na
obszarze poradzieckim34”.
Kiedy proponowano projekt Partnerstwa Wschodniego Unia Europejska by a
otwarta na wspó prac oraz integracj , nie szcz dzi a rodków finansowych na nowe
projekty i operacje, prowadz ce do zwi kszenia i tak ju szerokich wp ywów w
regionie europejskim. Jedn z wa niejszych przyczyn takiego nastawienia by o
stopniowe odchodzenie Wspólnoty od polityki prorosyjskiej. Równie Rosja
przesta a interesowa si strukturami Unii Europejskiej wykazuj c, i z racji swej
wielko ci, pot gi oraz niezliczonego bogactwa w zasoby naturalne potrafi rozwija
si indywidualnie, nie bacz c na inne pa stwa Europy. Obustronna niech ,
przekonanie o samowystarczalno ci, a przede wszystkim poczynania by ego
mocarstwa na arenie mi dzynarodowej w latach 2005–200835 jednoznacznie
przes dzi y o och odzeniu si stosunków mi dzy niedawnymi partnerami36. Relacje
na linii Rosja – Unia Europejska od 2008 r. ocenia si wy cznie jako poprawne.
Istnieje jednak dosy wa ny wyj tek w porównaniu z okresem gdy Partnerstwo
Wschodnie powstawa o. Unia Europejska podczas polskiej prezydencji os abiona jest
bokim kryzysem waluty. Traci atrakcyjno jako partner i wspólnik dla krajów
Partnerstwa Wschodniego, jakim by a dotychczas. Skutki uwidoczni y si
natychmiast w postaci automatycznego wzrostu wp ywów Federacji Rosyjskiej w
tym rejonie. Podobnie jak Unia z wielkim zainteresowaniem ledzi poczynania
Kremla tak te rz d rosyjski uwa nie obserwuje ka de dzia nie Unii, a ka de
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Warszawa 2010, s. 245 – 268.; The Policy: What is the European Neighbourhood Policy?,
[online] http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm, dost p: 16.04.2012.
Bia oru pot piona przez w adze Unii Europejskiej z powodu panuj cego w niej re imu
politycznego w konsekwencji represji wobec opozycji, nie bra a udzia u w praktycznych
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WojK, Siergiej awrow krytykuje Partnerstwo Wschodnie, „Tydzie 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 zauwa , e mimo zagro enia jakie Rosja odczuwa a w stosunku do
nowokreuj cego si tworu politycznego jakim jest Partnerstwo Wschodnie, uczestniczy a
chocia nie bezpo rednio w ogólnej inicjatywie unijnej – ENP, jednak ju w 2003 r. oficjalnie
si z niej wycofa a.; Por. . Adamski, Partnerstwo Wschodnie a polska prezydencja:
modernizacja jako wyzwanie dla Europy Wschodniej, „Polski Przegl d Dyplomatyczny”,
stycze – marzec 2011, nr 1 (59), s. 21.
Mowa w tym przypadku o rosyjsko-ukrai skim kryzysie gazowym na prze omie roku
2005/2006, stanie napi cia mi dzy Rosj a Gruzj w 2006 r., wojnie rosyjsko – gruzi skiej w
roku 2008.
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%20POLITYKA
%20WSCHODNIA%20NA%20TLE%20POLIT.pdf, dost p 13.04.2012, s. 11–15.
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niepowodzenie stara si obróci na swoj korzy . „Politycy w Brukseli powinni o
tym pami ta , nie tylko maj c na uwadze dwustronne stosunki UE z jej najwi kszym
siadem, ale przede wszystkim dla dobra krajów s siedzkich uzale nionych dzisiaj
od Rosji37”.
Polska prezydencja wywar a istotny wp yw na projekt PW zarówno przed,
podczas jak i po zako czeniu kadencji. W tak trudnym okresie dla Europy stara a si
odnowi i udoskonali dawno zakurzony projekt który, jeszcze kilka lat temu
wykazywa tak wielki potencja . Maj c na uwadze aspiracje Unii dotycz ce pa stw
wschodniego regionu Polska d
a do wype nienia ogólnych celów Wspólnoty z
nimi zwi zanych. Do podstawowych zada nale o umocnienie w pa stwach PW
demokracji – podstawowej zasady zapewniaj cej dalsz wspó prac oraz integracj z
UE. Zaanga owanie spo ecze stw krajów unijnych oraz z terenów zza wschodniej
granicy w dzia alno na rzecz rozwoju projektu polsko-szwedzkiego.
Wa nym punktem by o równie ustalenie konkretnych zasad, na podstawie
których mia a i nadal ma si odbywa wspó praca mi dzy Wschodem a Zachodem.
Kolejnym celem by o rozpocz cie dzia
przynosz cych faktyczne korzy ci ka dej
ze stron. Kraje Unii Europejskiej, a w szczególno ci Polska jako promotor PW
powinna zach ca by e republiki radzieckie do mo liwie najszerszej wspó pracy,
ukazuj c tym samym p yn ce z niej korzy ci. Wspólnota nie powinna lekcewa
najwi kszego ze wschodnich s siadów – Rosji, pot gi regionalnej,
wspó zawodnicz cej z Uni o wp ywy w pa stwach nale cych do PW. Ponadto jako
do wiadczony s siad Unia powinna pomaga krajom zza wschodniej granicy w
niedopuszczaniu do konfliktów, ewentualnie w ich pokojowym rozwi zaniu38.
W polityce zagranicznej Polski sprawy dotycz ce wschodnich s siadów od
zawsze odgrywa y istotn rol . Nie zawsze jednak by a to rola pozytywna, czego
dotyczy (chocia niebezpo rednio) wspó praca z Rosj . Przez d ugi czas zarówno
spo ecze stwo polskie jak i w adza nie mog y wyzby si niech ci w stosunku do
by ego zaborcy co szczególnie utrudnia o wzajemne kontakty mi dzy tymi krajami.
Ponadto takie nastawienie wykazywano równie w relacjach z pa stwami które,
znajdowa y si mi dzy Polsk a Rosj s dz c, i b c pod wp ywem Kremla mog
sta si jeszcze wi kszym zagro eniem z racji bezpo redniej granicy z Polsk .
Du zmian w polityce zagranicznej Polski oraz formalne odej cie od tego
typu twierdze spowodowa wynik wyborów w 2007 r. Nowy rz d zacz postrzega
polityk wschodni jako szans na wzmocnienie pozycji pa stwa na arenie
mi dzynarodowej, oraz zaistnienie w opinii Wspólnoty. Polska mia a sta si
niezast pionym „pomostem”
cz cym Uni z krajami Bliskiego Wschodu.
Dodatkowym atutem wysuni tej przez polski rz d koncepcji, mia y by jej
historyczne uwarunkowania, w szczególno ci zwi zane z wydarzeniami z czasów
transformacji ustrojowej w latach 90. XX wieku. Unia Europejska wyrazi a zgod
poniewa potrzebowa a m odego ambitnego, gracza, który u atwi by jej dost p do
37
38

P. Marcinkowska, Partnerstwo Wschodnie i jego potencja , [online] http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,434,Partnerstwo_Wschodnie_i_jego_potencjal, dost p: 21.03.2012
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„International Politics and Society” 2011, nr 3 (lipiec), s. 21–24.
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spo ecze stw by ego ZSRR. Powsta zatem wizerunek Polski jako patrona
Partnerstwa Wschodniego wspieranego przez Szwecj i inne kraje europejskie, który
czuwa nad mo liwie pomy lnym rozwojem i wspó prac z tym regionem.
W bezpo rednich relacjach z s siadami Polska szczególn uwag po wi ci a
Ukrainie, któr Unia uwa a za najbardziej prawdopodobnego cz onka Wspólnoty w
przysz ci, Polska za za potencjalnego sojusznika39. S to dalekosi ne i
niepotwierdzone plany, gdy do tej pory oprócz kilku niejednoznacznych deklaracji
Ukraina nie podj a adnej inicjatywy, by przekona Uni o gotowo ci do wst pienia
w jej struktury. Najwa niejsz przyczyn jest sposób prowadzenia polityki
zagranicznej Ukrainy, której kierunki wzajemnie si wykluczaj . Z jednej strony
podleg a Rosji w zwi zku z ci ym stacjonowaniem rosyjskiej Floty
Czarnomorskiej na Krymie i uzale nieniem od dostaw gazu40, z drugiej wiadoma
korzy ci jakie mo e da innowacyjno oraz bud et Unii zapewnia o wspó pracy w
kolejnych programach41. Z wielk trudno ci przychodzi Ukrainie wdra anie reform
proponowanych przez Wspólnot 42, ponadto nie wyja niono nadal kwestii spornych
krytykowanych przez Uni , dotycz cych dzia
prezydenta Wiktora Janukowycza
wzgl dem opozycji oraz zwi zanej z tym strony rosyjskiej43. Mimo tak wielu
zastrze
Ukraina nadal aspiruje do stanowiska prekursora my li politycznej
Europy w ród krajów Partnerstwa, podobnie jak dzi jest nim Polska.
Bia oru – jedyna dyktatura europejska, od pocz tku domaga a si akceptacji
panuj cego w niej re imu oraz mo liwie najwi kszych, d ugotrwa ych profitów w
ramach „ch ci wspó pracy” z Uni 44. Druga strona do tej pory nie uzyska a
deklaracji maj cej na celu urzeczywistnienie realnej wspó pracy oraz wypuszczenia
wszystkich wi niów politycznych. Obecnie konflikt mi dzy stronami pog bia si
coraz bardziej z powodu polityki prorosyjskiej jak prowadzi Bia oru oraz braku
zainteresowania propozycjami jakie przedstawi jej z ramienia Unii chocia by w
2010 r. Minister Rados aw Sikorski45. Obrane przez Bia oru stanowisko wywo o
fal oburzenia w Brukseli doprowadzaj c do na enia sankcji na cz
bia oruskich
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dzia aczy politycznych46. Aktualnie, relacje mi dzy rz dem bia oruskim a Uni
Europejsk nie wskazuj na popraw wzajemnych stosunków w przysz ci oraz
podj cie wspó pracy prowadz cej do ich ustabilizowania.
Kolejny kraj – Azerbejd an nigdy nie aspirowa do wst pienia w struktury Unii,
gdy po pierwsze nie spe nia unijnych wymaga , po drugie cz onkowstwo
ci gn oby za sob przymus zmiany autorytarnej formy w adzy na pe
demokracj
do czego nie dopuszcza obecny, do ywotni prezydent kraju Ilham Alijew. Mimo to
Azerbejd an ro ci sobie prawa do stworzenia przez Uni u atwie na granicach oraz
zawarcia umowy o wolnym handlu47.
Sytuacja Gruzji jest odmienna. Pomoc jak uzyska a podczas konfliktu z Rosj
w 2008 r.48 znacznie zmieni po enie i nastawienie by ej Republiki Radzieckiej w
stosunku do Unii49. Gruzja jest równie kluczowym partnerem Unii w budowie
ruroci gu energetycznego, dzi ki któremu uzyska aby przewag nad pozosta ymi
pa stwami Partnerstwa Wschodniego. Ponadto, je eli negocjacje zwi zane z
tematem ruroci gu rozpocz yby si , Gruzja z pewno ci mo e liczy na pewne
ust pstwa w zaproponowanych przez siebie kwestiach.
Armenia ubiega si o pomoc w normalizacji stosunków politycznych z Turcj ,
atwie w ramach ruchu osobowego na granicach oraz funduszy unijnych, które
pozwoli yby na stabilizacj i wzmocnienie wewn trznej sytuacji w kraju. Spe nienie
arme skich oczekiwa równie nie jest do ko ca mo liwe. Obecny prezydent – Ser
Sarkisjan doszed do w adzy w wyniku fa szerstwa wyborczego, naruszaj c
jednoznacznie podstawowe prawa demokratyczne, o które Unia zabiega na ka dym
kroku. Drugim argumentem przeciwko wspó pracy z arme skim rz dem jest
umienie ka dego sprzeciwu opozycji lub karanie wi zieniem politycznym, czym
prezydent Ser Sarkisjan równie nie zyskuje poparcia ze strony Wspólnoty.
Nale y si zastanowi czy Unia rzeczywi cie prawid owo post puje w stosunku
do krajów Partnerstwa, które nagminnie nie wywi zuj si z postanowie zawartych
w ramach porozumienia, gdy w przypadku Bia orusi nawet na enie sankcji nie
przynosi oczekiwanych rezultatów. Mo e w ramach przewodnictwa Partnerstwu
Wschodniemu, Polska i Szwecja powinny znale
rozwi zanie umo liwiaj ce
sprawniejsz wspó prac Unii Europejskiej z tymi krajami. Nasuwa si wi c pytanie
czy warto by o zabiega o stworzenie projektu wspó pracy mi dzynarodowej jakim
jest Partnerstwo Wschodnie je eli rezultaty dzia alno ci w ramach powsta ego
programu s znikome. Czy nie prostszym rozwi zaniem by oby rozpocz cie prac od
pocz tku unikaj c po obu stronach b dów, które zaistnia y do tej pory. Warto
46
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pomy le równie nad tym czego rz d polski lub ca a Unia mo e dokona by nie
nazywano Partnerstwa Wschodniego jej „politycznym b kartem” 50.
Pocieszaj ce w tym przypadku wydaje si po enie Mo dawii – prawdziwej
przysz
Unii Europejskiej oraz lidera po ród krajów Partnerstwa Wschodniego w
skutecznym wprowadzaniu reform wskazanych przez Wspólnot . Wysi ki rz du
Vlada Filata51 zosta y zauwa one. Unia natychmiast zaproponowa a Mo dawii
wyj cie poza granice wspó pracy prowadzonej w ramach Partnerstwa, polegaj ce
mi dzy innymi na stopniowej integracji z ca Uni Europejsk , wdra aniu kraju w
poszczególne projekty, wprowadzanie na rynek wewn trzny Wspólnoty czy
uczestnictwo w kluczowych aspektach wspó pracy politycznej w ramach unijnej
polityki. Ponadto ca y czas prowadzone jest doradztwo, oraz zwi kszanie wsparcia
finansowego maj ce na celu jeszcze szybsz modernizacj 52.
Polsce od pocz tku zale o i dalej powinno zale
na utrzymaniu jak
najlepszych stosunków z wschodnimi s siadami, gdy korzy ci p yn ce z
obustronnych relacji maj dla niej ogromne znaczenie. Budowanie regionalnych
wi zi mi dzy pa stwami Unii a krajami Partnerstwa pog bia i rozwija wspó prac
oraz ociepla kontakty, tworzone s nowe rynki zbytu, a presti pa stwa jako
promotora koncepcji ro nie wprost proporcjonalnie do rezultatów odniesionych
dzi ki prowadzonym rokowaniom na linii Unia Europejska – Wschód. Do sukcesu
zaistnienia koncepcji wschodniej z pewno ci przyczyni a si wspó praca z
prezydencjami, sprawuj cymi urz d przed Polsk , a w szczególno ci z prezydencj
czesk i szwedzk , które nie dopu ci y do upadku projektu w jego pocz tkowym,
najwa niejszym stadium53.
Zbudowane w ci gu prawie trzech lat polityczne podstawy funkcjonowania
Partnerstwa Wschodniego znacznie upro ci y Polsce wprowadzenie kolejnych
reform zacie niaj cych wspó prac na p aszczy nie ekonomicznej, gospodarczej i
politycznej. Przygotowywane od kilku lat w porozumieniu ze strukturami unijnymi
swoje zwie czenie mia y uzyska na Szczycie Partnerstwa Wschodniego w
Warszawie. Mia y – gdy przebieg spotkania zdecydowa o innym zako czeniu.
Przedstawiciele pa stw i rz dów oraz delegaci unijni przybyli 29 wrze nia 2011
r. do Warszawy by poruszy wiele spraw niezb dnych w zwi zku z dalszym
funkcjonowaniem wspó pracy regionalnej. Za najpilniejsze uznano uregulowanie
problemu wizowego oraz negocjacje zwi zane z poszerzeniem strefy handlu mi dzy
Uni , a krajami Wschodu. Poruszono równie temat umowy stowarzyszeniowej,
której ch zawarcia zdeklarowa o pi ciu cz onków Partnerstwa Wschodniego (z
50
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wyj tkiem Bia orusi, w stosunku do której nie wysuni to takiej propozycji). Ma ona
na celu pog bienie wspó pracy na wielu p aszczyznach, a w przysz ci
cz onkowstwo wspó pracuj cego pa stwa w UE. Drugi dzie konferencji
po wi cono na omówienie spraw dotycz cych Bia orusi, a tak e sytuacji jaka panuje
na Ukrainie. Dyskusja dotyczy a w szczególno ci osoby Julii Timoszenko, której
proces toczy si równolegle ze Szczytem Partnerstwa. Sprawa ukrai skiej
opozycjonistki wywo a oburzenie przedstawicieli UE, którzy nakazali Wiktorowi
Janukowiczowi natychmiastowe wstrzymanie rozprawy s dowej pod gro
zerwania umów stowarzyszeniowych. Prezydent rzeczywi cie odwo
proces
rywalki politycznej, sam jednak nie pozosta d ny wobec delegatów unijnych
sprzeciwiaj c si oraz namawiaj c do protestu inne kraje, wobec podpisu dodatkowej
deklaracji wyra aj cej zaniepokojenie uczestników Szczytu PW problemem amania
praw cz owieka na Bia orusi54. Dosz o równie do bojkotu spotkania przez w adze
bia oruskie wywo ane niewys aniem zaproszenia dla prezydenta – Aleksandra
ukaszenki. Ura ony rz d Bia orusi odmówi wys ania w ramach delegatury swego
ministra spraw zagranicznych55. Ponadto A. ukaszenko o wiadczy , e wszystkie
decyzje, które zapad y na Szczycie i zwi zane z nimi dokumenty, podpisane bez
wspó udzia u bia oruskich polityków uznaje za niewa ne i nieobowi zuj ce jego
kraj56.
Szczyt Partnerstwa Wschodniego okaza si nie tyle pora
dyplomatów,
(chocia po cz ci jest to równie ich wina) ale niepotrzebnym i ma o znacz cym dla
polityki prowschodniej spotkaniem. Zam t jaki spowodowa y sprawy bia oruska i
ukrai ska doprowadzi do ca kowitego odej cia od spraw b cych priorytetem
spotkania, takich jak polityka wizowa. Po cz ci zawiod a równie prezydencja, za
próba zaprezentowania si jako aktywnego i skutecznego gracza na arenie
europejskiej, który posiada najlepsze uprawnienia do tego by sta si unijnym
rzecznikiem w ród wschodnich s siadów nie nale a do udanych. Polska nie do
ko ca sprawdzi a si w tym przypadku jako mediator i cznik europejsko-wschodni,
za spotkanie pos
o jedynie jako okazja do ukazania, e w pewnych
okoliczno ciach kraje Partnerstwa Wschodniego dyktuj warunki wspó pracy
politycznej, a nie pot na i wp ywowa Unia. Szczyt u wiadomi Wspólnocie jak
mocno os abi y j wewn trzne problemy ostatnich kilku lat.
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Mimo braku konkretnych ustale wrze niowego Szczytu PW oraz wielu
krytycznych ocen ze strony mediów i polskiej opozycji, d ugoterminowe pertraktacje
prowadzone przez Polsk w ramach prezydencji i poza ni oraz porozumienia
mi dzy Uni a Wschodem przynios y efekty. Najwa niejszym jest doprowadzenie do
parafowania przez przedstawicieli UE i Ukrainy umowy o stowarzyszeniu. Unia
zdoby a pretekst, którym mo e zmotywowa Ukrain do sprawniejszego dzia ania w
ramach poprawy warunków politycznych w kraju Janukowycza, gdy g ównie od
tego zale y jak szybko Unia doprowadzi do podpisania i ratyfikacji dokumentu57.
Rozpocz to negocjacje z Mo dawi , Gruzj i Armeni w zwi zku z Stref Wolnego
Handlu (DCFTA) o czym zapewnia a Wspólna Deklaracja Warszawskiego
Szczytu58. Program pozwoli w przysz ci na zniesienie ce , rozszerzenie handlu,
likwidacj pozataryfowych barier, a przede wszystkim wzrost gospodarczy
uczestnicz cych w nim krajów oraz ich g bsz integracj ze Wspólnot Europejsk .
Prawie miesi c po zako czeniu Szczytu podpisano z Azerbejd anem umow o
tymczasowej dostawie na terytorium Unii gazu ziemnego. „Z czasem, gdy ilo
surowca przekroczy mo liwo ci infrastruktury ma zosta wybudowany nowy
gazoci g biegn cy przez Turcj do granicy z Grecj i Bu gari ”59. W lutym 2012 r.
Armenia podpisa a umow z Frontexem60. Media polskie uzna y Partnerstwo
Wschodnie za nieistotny, nie w pe ni zrealizowany punkt polskiej prezydencji w
Radzie UE, rodowisko polityczne przyjmuje odwrotne stanowisko powo uj c si
mi dzy innymi na wy ej wymienione osi gni cia.
Podj ta przez Polsk i Szwecj inicjatywa Partnerstwa Wschodniego od
pocz tku by a trudnym projektem, gdy nie istnieje jednolity klucz, który mo na
wykorzysta do wspó pracy ze wszystkimi pa stwami dzia aj cymi w ramach
koncepcji z 2008 r. Doskona ym wydaje si pomys Unii zak adaj cy traktowanie
ka dego z tych krajów w sposób indywidualny. Ponadto przy tak dynamicznym
rozwoju rodowiska mi dzynarodowego trudno jest przewidzie jak mo e potoczy
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si dalsza cie ka rozwojowa Partnerstwa Wschodniego61. Nale y mie nadziej , e
kraje uczestnicz ce w tym projekcie nie zapomn , i projekt zosta stworzony by
czy nie za by dzieli , jak wspó cze nie twierdzi np. Bia oru . Jest to my lenie
niebezpieczne, które szerzej propagowane mo e doprowadzi do nieoczekiwanych
skutków, na które pa stwa powinny by od dawna przygotowane. Kraje Wschodu s
podmiotami silnymi, które cz sto za wszelk cen d
do narzucenia woli innym
aktorom stosunków mi dzynarodowych, dlatego te Polska nawet po uko czeniu
pó rocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej powinna stara si pozosta
graczem asertywnym, którego Wspólnota b dzie wspiera w ka dym podj tym
dzia aniu skierowanym do s siadów zza wschodniej granicy.
Polska prezydencja wobec polityki bezpiecze stwa i obrony (WPBiO)
Ostatni punkt niniejszej pracy zostanie po wi cony rozwa aniom na temat
europejskiej polityki bezpiecze stwa i obrony, której pa stwo polskie podobnie jak
Unia nie po wi ci y w drugiej po owie 2011 r. szczególnej uwagi. By to wielki b d
zw aszcza, e polityka bezpiecze stwa i obrony oprócz NATO stanowi jeden z
najwa niejszych aspektów polskiej polityki bezpiecze stwa. Uwarunkowania
mi dzynarodowe za (wydarzenia zwi zane z „arabsk wiosn ”) równie dawa y
sposobno do poruszenia tego tematu.
Jako pa stwo pocz tkuj ce na arenie unijnej Polska nie by a do ko ca
przekonana wzgl dem s uszno ci prowadzenia tego typu polityki twierdz c, i
wszystkie kwestie zwi zane z obronno ci powinny pozosta w gestii NATO.
Wst puj c do struktur organizacji w 1999 r., Polska uzna a Pakt Pó nocnoatlantycki
(z jego najwi kszym p atnikiem – Stanami Zjednoczonymi) za skuteczne
zabezpieczenie militarne w razie wybuchu konfliktu mi dzynarodowego. Pogl dy te
uleg y zmianie po wojnie w Iraku, w której Polska uczestniczy a jako sojusznik
NATO, a w szczególno ci Stanów Zjednoczonych. Przekona a si wówczas, i
deklaracja prezydenta Georga Walkera Busha dotycz ca planów wspó pracy na
aszczy nie militarnej zwi zanych z tarczami antyrakietowymi by a obietnic bez
pokrycia.
Rosn ce niezadowolenie wywo ane niekompetencj Stanów oraz post powanie
wzgl dem Rosji62, wzbudzi o w polskim rz dzie przekonanie o konieczno ci
sformu owania nowej koncepcji obronnej. Doskona alternatyw okaza a si
europejska opcja NATO – WPBiO, stwarzaj ca du e mo liwo ci rozwoju pa stwa w
poszczególnych filarach zwi zanych z obronno ci . Ju w 2010 r. Polska doczeka a
si w asnej grupy bojowej, której zadania opieraj si na jak najszybszym
rozpocz ciu akcji od momentu, w którym zostanie podj ta decyzja o jej
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przeprowadzeniu63. Ponadto RP dzia a i dzia a w wielu operacjach maj cych na
celu przywrócenie pokoju i stabilizacji w poszczególnych regionach wiata64. Rz d
polski od pocz tku by równie zainteresowany dzia alno ci Europejskiej Agencji
Obrony (EDA) zajmuj cej si przemys em obronnym. Z inicjatywy EDA Polska
podj a si wspó pracy w ramach dwóch programów inwestycyjnych dotycz cych
technicznych rozwi za systemów obrony
nierzy i sprz tu oraz nowych
technologii65.
Szeroka wspó praca w ramach WPBiO przejawia a si w latach 2009–2010
ch ci wzmocnienia jej ogólnych kompetencji co wyra ono we wst pnym, a
nast pnie g ównym programie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Za
priorytet w tej dziedzinie polityki uznano potrzeb wzmocnienia wszystkich struktur
odpowiedzialnych za planowanie, prowadzenie oraz wykonywanie wszystkich
podejmowanych operacji. Wyeksponowano konieczno
stworzenia dowództwa
operacyjnego Unii oraz ustosunkowano si do kwestii wprowadzenia bezpo redniego
dialogu Unii Europejskiej z NATO 66.
Propozycje jakie wystosowa a Polska przyj y si z ogóln aprobat daj c
pocz tek inicjatywie na szersz skal . Podczas spotkania ministrów pa stw
nale cych do Trójk ta Weimarskiego zaproponowano aby priorytety rz du
polskiego sta y si równie postulatami Trójk ta w ramach dzia alno ci WPBiO. Tak
powsta a „weimarska inicjatywa WPBiO” oraz projekt listu do Wysokiej
Przedstawiciel zawieraj cy wszystkie wymienione wy ej postanowienia, z pro
o
przedstawienie ich na forum ca ej UE. Pozytywna odpowied Catherine Ashton
pokry a si z uznaniem i oficjalnym przyj ciem tre ci dokumentu przez Rad UE,
która zobowi za a Wysok Przedstawiciel do przygotowania raportu na temat
mo liwo ci jak najszybszego wdro enia postulatów listu w ycie67.
Wspólna polityka bezpiecze stwa i obrony od zawsze posiada a niewielkie
poparcie w ród pa stw obejmuj cych przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
Powodem jest specyfika tej polityki, polegaj ca na trudno ci tematu , a w
szczególno ci doj cie do konsensusu w podj tych rozmowach. Dlatego nale y si
Polsce plus za odwag . Niemniej jednak temat WPBiO w polskiej prezydencji
zako czy si na umieszczeniu kilku postulatów w programie oraz powolnym
wdra aniu w ycie tre ci listu weimarskiej inicjatywy WPBiO. Polska nie sprosta a
do ko ca zadaniu w odró nieniu do tria, którym w ramach polityki bezpiecze stwa
uda o si dokona kilku istotnych rzeczy. Hiszpanii pomijaj c kontynuacj dalszego
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wzmacniania postanowie programu sztokholmskiego68, uda o si ustanowi
Europejsk S
Dzia
Zewn trznych69, rozszerzono dzia ania zwi zane z
programem ALTHEA, Belgia skupi a si na problemach zwi zanych z kryzysem i
innymi priorytetami swej prezydencji, a W gry wpisa y si w podj te przez siebie
dzia aniach jako promotorzy bezpiecze stwa w kontek cie rozwijania tzw.
wspólnego obszaru wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci70.
Stan bezpiecze stwa Polski w ci gu ostatnich trzech lat pogorszy si w
znacznym stopniu. Stale rosn ca si a zachodnich s siadów oraz b ce pod
niebezpiecznym wp ywem Rosji Ukraina i Bia oru powoduj , i Polska zacz a
poszukiwa alternatywnych rozwi za tego problemu, jeszcze zanim obj a
przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Zawiedziona postaw Stanów
Zjednoczonych zwróci a si ku instytucjom Unii Europejskiej gdzie otrzyma a
obron i bezpiecze stwo. Nale y mie nadziej , e brak dzia
ze strony Polski w
zwi zku z WPBiO by spowodowany w wi kszo ci uwarunkowaniami
mi dzynarodowymi, nie bierno ci wywo an zadaniami jakim Polska musia a
sprosta sprawuj c prezydencj .
Na podstawie analizy i oceny wybranych aspektów polityki zagranicznej
prowadzonej przez Polsk w okresie sprawowania prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej sformu owano nast puj ce wnioski:
1. Traktatem z Lizbony wprowadzono wiele zmian zwi zanych z zakresem
zada oraz obszarem dzia
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej,
powoduj c w konsekwencji zmniejszenie jej znaczenia w hierarchii
instytucjonalnej Unii Europejskiej. Pomimo utraty pewnych obowi zków
zyska a nowe, które powinna wykonywa z równie du ym profesjonalizmem.
2. Polska prezydencja mimo utrudnie wprowadzonych przez nowe przepisy
prawne oraz uwarunkowania geopolityczne jakie zaistnia y podczas
przejmowania przez ni wyznaczonego stanowiska nie stanowi y utrudnie w
osi gni ciu pewnych wyznaczonych przez rz d celów. Przede wszystkim sta a
si zauwa alnym, ambitnym graczem, którego nie nale y lekcewa
chocia by z racji potencja u jaki wykaza a podczas walki z kryzysem.
3. Wprowadzenie przez Traktat Lizbo ski nowych stanowisk takich jak Wysoki
Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpiecze stwa czy
Przewodnicz cy Rady Europejskiej mia o zapobiec negatywnym skutkom
nieskutecznych prezydencji przedlizbo skich. Wykorzystywanie sprawowanej
funkcji do wp ywu na przebieg w asnych interesów mia o ponadto
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przyspieszy dzia ania, dzi ki którym Unia mog aby znacznie sprawniej
funkcjonowa .
4. Kryzys waluty euro doprowadzi do niestabilno ci ca ej Unii Europejskiej.
Skutkiem by a automatyczna utrata wp ywów np. w regionie Partnerstwa
Wschodniego. Sta o si to równowa ne z poszerzeniem rosyjskiego znaczenia
na tym obszarze co warunkuje niedawna historia tych terenów. Ponadto
kryzys ukaza s abe strony Unii Europejskiej, do których zalicza si
nieumiej tno radzenia sobie z narodowym egoizmem, utrat wiarygodno ci
ród jej cz onków, czy nieumiej tno
poradzenia sobie z ogólnymi
tendencjami izolacjonistycznymi.
5. Wspó praca w ramach Partnerstwa Wschodniego pokaza a, e pa stwa
uczestnicz ce w programie regionalnym nadal nie s gotowe do zacie nienia
wi zi z Uni . Wspó praca polepszy si gdy pa stwa nale ce do polskoszwedzkiego programu udowodni , i zarówno ich postawa jak i
podejmowane dzia ania s adekwatne do oczekiwa postawionych w 2008 r.
przez Uni . G ównym warunkiem, który musz spe ni s uzyskanie
wiarygodno ci oraz ch ci zmiany na lepsze.
6. Unia powinna zdecydowa si jaki pakiet reform oraz sankcji zastosowa w
stosunku do krajów Partnerstwa Wschodniego nagminnie ami cych
postanowienia zawartych umów.
7. Dzi ki du emu zaanga owaniu si Polski w rozwój i dzia alno w ramach
Partnerstwa Wschodniego, Unia Europejska zyska a sprzymierze ca oraz
pomocnika umacniaj cego jej pogl dy na poradzieckich terenach.
8. Polsce mimo uko czenia prezydencji nadal powinno zale
na mobilizacji
pa stw Wschodu do dzia ania, gdy wspó praca przynosi zarówno ca ej Unii
Europejskiej jak i poszczególnym krajom wiele korzy ci.
9. Kwesti do przemy lenia pozostaje posiadanie przez Uni Europejsk w asnej
armii. Wspólnota powinna dobrze si zastanowi czy taka instytucja nie
pomog aby jej w szybszym, bezpo rednim reagowaniu na wydarzenia
mi dzynarodowe takiego typu jak „arabska wiosna” czy wydarzenie w 2008 r.
na linii Gruzja – Rosja.
10. Celem Unii Europejskiej na najbli szy czas powinno by jak najszybsze
uporanie si z kryzysem finansowym i gospodarczym, który nie wp ywa
korzystnie zarówno na relacje wewn trzne jak i zewn trzne.
11. Reformy zwi zane z ratowaniem strefy euro powinny w równym stopniu
dotyczy pa stw Eurolandu oraz tych, które dopiero zamierzaj do niego
przyst pi . Jest to konieczne w celu budowania stabilno ci i jedno ci mi dzy
pa stwami cz onkowskimi.
12. Unia Europejska potrzebuje ci ych zmian, by w razie kolejnych rozszerze
granic by przygotowan na problemy zwi zane z zarz dzaniem tak wieloma
pa stwami, ró ni cymi si od siebie pod wzgl dem politycznym,
gospodarczym, spo ecznym jak i religijnym.
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Arnold K onczy ski, My w Szwecji nie porastamy mchem….
Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945–1980,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2012,
ss. 474, ISBN 978-83-7326-910-1
Monografia A. K onczy skiego pt.: My w Szwecji nie porastamy mchem… jest
pierwsz ca ciow prac o emigrantach z Polski w Szwecji wydan w Polsce, któr
mo na postawi na równi z wydawnictwem Polacy w Szwecji po II wojnie
wiatowej, jaka ukaza a si w Sztokholmie w 1992 r. Autor wykorzysta w niej liczne
materia y archiwalne i publikacje traktuj ce o emigrantach polskich w Szwecji w
latach 1945–1980. W ród nich wyró niaj si
ród a archiwalne z archiwów
polonijnych (Archiwum Emigracji Polskiej w Sztokholmie oraz Instytutu Polskiego i
Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie); szwedzkich – Rigsarkivet – Archiwum
Pa stwowego w Sztokholmie; a tak e polskich (Archiwum Akt Nowych i Archiwum
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, Archiwum Instytutu Pami ci
Narodowej, Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Miko aja Kopernika w
Toruniu oraz Zak adu Narodowego im. Ossoli skich we Wroc awiu). Spo ród
innych róde Autor uwzgl dni cenne i wiarygodne teksty drukowane, wspomnienia
i literatur pi kn oraz codzienn i periodyczn pras w liczbie 71 tytu ów
polonijnych, szwedzkich, ydowskich i polskich oraz filmy dokumentalne. A.
onczy ski spo ytkowa w ko cu generalnie wszystkie dost pne opracowania o
Polakach i Polonii w Szwecji, a tak e dotycz ce ich strony internetowe.
Koncepcja pracy jest przemy lana pod wzgl dem metodologicznym i
zasadniczo, cho nieproporcjonalnie do omawianych problemów, zgodna z
wypracowanym schematem polskich opracowa polonijnych. Uk ad tre ci jest
problemowo-chronologiczny, a chronologia uwidacznia si
w ka dym
sproblematyzowanym rozdziale. Ksi ka posiada charakter g ównie historycznosocjologiczny, lecz nie brak w niej i w tków psychospo ecznych. Sk ada si ona z
jedenastu rozdzia ów.
Celem pierwszego by o okre lenie skali emigracji z Polski do Szwecji w latach
1945–1980 oraz jej rozmieszczenie na terenie kraju osiedlenia, z uwzgl dnieniem
poszczególnych, zró nicowanych fal migracyjnych w latach 1945–1956, 1956–1968,
1968–1970 i 1970–1980. W 1980 r. w Szwecji przebywa o oko o 20 tys. Polaków, z
czego po owa jeszcze z polskim obywatelstwem. Oko o 70% emigrantów z Polski
mieszka o w trzech du ych miastach: Sztokholmie, Malmö i Göteborgu.
Charakterystyka spo eczno-ekonomiczna emigrantów oraz ich miejsce na
szwedzkim rynku pracy podj te zosta y w drugim rozdziale. Autor wskaza te w
nim na problemy adaptacyjne emigrantów i ich rodzin. Polacy wyró niali si na tle
innych grup imigranckich w Szwecji stosunkowo wysokim poziomem
wykszta cenia. Sk adali si przede wszystkim na emigracj ekonomiczn , co
przek ada o si na stosunek do Szwecji i podejmowania stara zwi zanych z

popraw statutu materialnego. Podejmowali prac g ównie w przemy le i us ugach.
Byli grup szybko przystosowuj
si do warunków panuj cych w Szwecji. Nie
zamykali si w hermetycznych spo eczno ciach imigranckich, ale te nie
utrzymywali szerszych kontaktów z otoczeniem szwedzkim. Ich dzieci jednak
szybko asymilowa y si . Emigranci z Polski byli lojalnymi, ale niezbyt aktywnymi
uczestnikami ycia publicznego w Szwecji.
Kolejny, trzeci rozdzia pracy skoncentrowany zosta na ocenie stosunku w adz
i spo ecze stwa szwedzkiego do imigrantów z Polski w ró nych okresach. Autor
zwróci w nim równie uwag na polityk imigracyjn Szwecji i sposób traktowania
spo eczno ci uchod czej z Polski. W adze szwedzkie wprowadzi y po drugiej wojnie
wiatowej stosunkowo liberaln polityk imigracyjn , z której korzystali obywatele
polscy. Polacy potrafili wykorzysta mo liwo ci, jakie dawa y szwedzkie przepisy
prawa imigracyjnego. Nie byli oni szykanowani, a stosunek spo ecze stwa
szwedzkiego do polskiej grupy narodowo ciowej by zró nicowany i wynika z
osobistych do wiadcze i kontaktów z Poloni . Pewne przypadki dzia ania
niezgodnego z prawem nie zbudowa y powszechnie funkcjonuj cego negatywnego
wizerunku polskiego imigranta. Natomiast cz
elit politycznych wspiera a
aktywnie polskie uchod stwo niepodleg ciowe, niech tnie odnosz c si do w adz
PRL. Byli to przede wszystkim cz onkowie rodowisk opozycyjnych wobec
dominuj cej w yciu publicznym szwedzkiej partii socjaldemokratycznej.
Rozdzia czwarty stanowi szerokie omówienie struktur organizacyjnych
emigracji niepodleg ciowej, czyli antykomunistycznej, wrogo nastawionej do PRL,
a wi c Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Polskiego Zwi zku by ych Wi niów
Politycznych, Ko a Lwowian i innych mniejszych prolondy skich „kó ”, „ognisk”
lub „klubów”; takich organizacji parasolowych jak Rady Uchod stwa Polskiego,
Zjednoczenia Polskiego i Federacji Uchod stwa Polskiego, a tak e innych
organizacji spo ecznych i charytatywnych, a g ównie Polskiego Komitetu Pomocy w
Szwecji, jak równie partii politycznych: Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskiej
Partii Socjalistycznej oraz organizacji m odzie owych: Zrzeszenia Studentów
Polskich i Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich w Szwecji i organizacji
harcerskich.
Pi ty rozdzia wprowadzi w wielowarstwow polityk w adz polskich
dotycz
problemu emigracji, w szczególno ci szwedzkiej, oraz dzia ania
podejmowane w celu zarówno inwigilacji, jak równie pozyskiwania do wspó pracy
rodowisk polonijnych. Przedstawione zosta y stowarzyszenia, nazywane
„re imowymi” przez dzia aczy uchod stwa niepodleg ciowego. Chodzi o g ównie
o Komitety Polonijne zwi zane z obchodami Tysi clecia Pa stwa Polskiego, na
bazie których powsta y potem ró ne lokalne stowarzyszenia kulturalne, zak adane z
inspiracji konsulatów PRL (jak np. Towarzystwa Polskiego „Ogniwo” w
Sztokholmie), które pó niej wesz y w sk ad prokrajowego Centralnego Zwi zku
Organizacji Polonijnych.
Z rozdzia em pi tym blisko koresponduje rozdzia szósty, poniewa omówiony
zosta w nim zró nicowany stosunek emigracji do rodaków w kraju, a tak e do w adz
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PRL w latach 1945–1956, 1956–1969 i 1970–1980, oraz do opozycji
demokratycznej, rodz cej si w latach siedemdziesi tych XX w.
Kolejny, siódmy rozdzia stanowi kontynuacj poprzedniego, traktuj c o
zwi zkach emigrantów z Polski w Szwecji z rz dem londy skim. Przedstawiona
zosta a w nim dzia alno Delegatury Polskiej Opieki Spo ecznej Rz du RP na
Skandynawi , szwedzkiej Komisji Skarbu Narodowego, Biura Rozg ni Polskiej
Radia Wolna Europa i zwi zki aktywnych politycznie osób i rodowisk z Rz dem
RP na Uchod stwie.
Ósmy rozdzia
po wi cony zosta
zagadnieniom zwi zanym z
funkcjonowaniem spo eczno ci ydów polskich, m. in. Zwi zkowi ydów Polskich i
innych organizacji, istotnych dla pe nego obrazu emigrantów z Polski, m. in.
dzia alno ci organizacyjnej przez nich prowadzonej.
W rozdziale dziewi tym Autor scharakteryzowa rol opieki duszpasterskiej w
yciu emigracji polskiej i skoncentrowa si na problemach braku ksi y polskich w
Szwecji oraz konfliktów pomi dzy samymi duchownymi i pomi dzy klerem a
spo eczno ci polsk w Szwecji. Przedstawi m. in. sylwetki ks. Czes awa
Chmielewskiego i ks. Jana Buczkowskiego.
W dalszym, dziesi tym rozdziale zatytu owanym „ ycie kulturalne i o wiatowe
emigracji” A. K onczy ski omówi ró ne aspekty ycia emigracyjnego: rozwój
literatury, szkó i szkó ek emigracyjnych, ycia artystycznego oraz funkcjonowania
bibliotek i prasy polonijnej. Mimo wielu trudno ci – jak rozproszenie po rozleg ym
obszarze Szwecji oraz problemów materialnych i lokalowych – organizacje
emigracyjne stara y si zapewni mo liwo nauki j zyka polskiego najm odszym
emigrantom, a starszym dostarcza ksi ki i czasopisma, które pozwala y utrzyma
zwi zki z ca spo eczno ci uchod cz . Szczególnie warte podkre lenia by y
starania na rzecz utrzymania szkolnictwa polskiego oraz drukowania pism jako
platformy umo liwiaj cej wymian pogl dów i ród a wiedzy o sytuacji zarówno w
Kraju, jak i na emigracji.
Ostatni, jedenasty rozdzia pracy stanowi prób ukazania wk adu emigrantów z
Polski w ycie publiczne Szwecji i podnosi zas ugi wybitnych artystów, naukowców,
dyplomatów, dziennikarzy i literatów, którzy poprzez swoje dokonania zapisali si
na sta e w wiadomo ci Szwedów. Znalaz y si tam yciorysy pi ciu wybitnych
dziennikarzy i dyplomatów, ponad pi tnastu literatów i wydawców, krótsze noty
biograficzne czterdziestu pi ciu pracowników nauki i ponad stu polskich artystów z
ró nych dziedzin sztuki. Obrazuj one skal udzia u Polaków w yciu kulturalnym i
naukowym w Szwecji.
Pomimo wysokiej warto ci pracy, przede wszystkim ze wzgl du na zasób
wykorzystanych róde , temat i problematyka opracowania budz kilka w tpliwo ci.
Pierwsz z nich nasuwa sam tytu pracy z u ytym sformu owaniem „Emigranci z
Polski w Szwecji”. Nie jest to adekwatne okre lenie. Bardziej w ciwe by oby
zastosowanie nazwy „Polacy i Polonia w Szwecji”, oznaczaj ce ogó poszczególnych
Polaków i Poloni jako ca
w cznym uj ciu tych poj . Przemawia za tym nie
tylko fakt i rozpocz cia i zako czenia opracowania przedstawieniem sylwetek
znanych Polaków i Polek w Szwecji, lecz równie to, e du a cz
Polaków w tym
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kraju, nale c do prokrajowych organizacji, ch tnie okre la a si mianem „Polonii”,
od którego od egnywa a si emigracja niepodleg ciowa. Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” i cz
badaczy polonijnych u ywa okre lenia „Emigracja
Polska i Polonia”.
Dalsz istotn wad ksi ki jest brak wi kszej liczby uogólnie i mocniejszych
akcentów wskazuj cych na specyfik emigrantów z Polski w Szwecji, zw aszcza ze
wzgl du na obecno
du ej warstwy inteligencji, wielkomiejskie osiedlenie i
zamo no .
Niektóre problemy w ksi ce postawione zosta y nieostro i znalaz o si kilka
niedopowiedze , co sprawi o wra enie pewnych niejasno ci w poruszanej
problematyce. Ten krytyczny s d dotyczy g ównie opisu prokrajowych zrzesze
polonijnych, wobec którego mo na wysun
równie
zarzut zbytniego
wyabstrahowania go osobno po ród uczynionych podobnym sposobem opisów
innych organizacji. Lepiej by oby zestawi obok siebie zrzeszenia „londy skie” i
„warszawskie”, by bardziej uwypukli ich profile ideowe i dzia alno , a zarazem
wykaza wyra niej ró nice mi dzy nimi.
Kontrowersje mo e budzi te zbyt du a liczba rozdzia ów, rozcz onkowuj ca
znacz co tre
opracowania. Nieproporcjonalnie du a jest przy tym liczba
rozdzia ów traktuj ca o organizacjach Polaków w Szwecji, zajmuj ca prawie po ow
tre ci publikacji. Bardziej w ciwe by oby zamiast nich zamie ci opisy kwestii
spo ecznych, a przede wszystkim adaptacji Polaków w Szwecji, która w ksi ce
zajmuje znikome miejsce. W wi kszo ci innych publikacji zamieszczona jest ona w
osobnym rozdziale, a nie tylko w podpunktach rozdzia u, jak w omawianej pracy.
W sumie jednak ksi ka A. K onczy skiego, My w Szwecji nie porastamy
mchem… Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945–1980, daje ca ciowy i w
miar obiektywny obraz dziejów i tera niejszo ci ycia Polaków i Polonii w Szwecji,
stanowi c o nich dobre, podstawowe kompendium wiedzy.
El bieta Later Chody owa

554

Józef Szyma ski, Duszpasterze Polonii i Polaków za granic ,
t. I, Lublin 2010, ss. 198, ISBN 978-83-60944-24-0;
t. II, Lublin 2011, ss. 269, ISBN 978-83-60944-48-6
Duchowie stwo jako grupa spo eczna i religijna zas uguje z pewno ci na
historyczno-leksykograficzne opracowania przede wszystkim z powodu rangi
spo ecznej jak posiada o na przestrzeni wieków. Przedstawiciele Ko cio a
hierarchicznego byli czo owymi propagatorami szeroko rozumianej kultury
religijnej, a ich dzia alno w wielu przypadkach dotyczy a nie tylko kwestii
duszpasterskich. Od drugiej po owy XIX w. w czali si oni w dzia alno spo eczn
i gospodarcz . Podobnie by o na emigracji, gdzie obok dzia
zmierzaj cych do
poprawy warunków materialnych wychod stwa duchowni stawali si nauczycielami
starych i m odych pokole wychod czych, redaktorami i wydawcami gazet,
kapelanami, cz onkami towarzystw naukowych, twórcami rozg ni radiowych,
korespondentami, artystami ect. W wielu przypadkach ich biografie stanowi klucz
do poznania rozmaitych subkultur wyznaniowych, politycznych, intelektualnych,
artystycznych czy zawodowych.
W XX wieku olbrzymia ilo dokumentacji naros ej w rozmaitych instytucjach
ko cielnych pozwala ogarn coraz wi cej form pracy duszpasterskiej tej grupy
spo ecznej w aspekcie bada historyczno-socjologicznych. Materia u do tych e
bada z roku na rok przybywa. Wymieni tutaj nale y liczne opracowania
biograficzne duchowie stwa emigracyjnego (diecezjalnego i zakonnego) w formie
owników i leksykonów jakie ukaza y si w ostatnim czasie1.
Omawiana publikacja nale y do serii Biblioteki O rodka Archiwów, Bibliotek i
Muzeów Ko cielnych. Oparta zosta a w du ej mierze na dokumentacji osobowej
przechowywanej w polskich archiwach diecezjalnych, zakonnych oraz w archiwum
Polskiej Misji Katolickiej we Francji. S ownik wydano tzw. metod holendersk ,
czyli ka dy tom zawiera biogramy w uk adzie alfabetycznym od A do Z oraz spis
hase z poprzednich tomów. W „S owniku” znalaz y si biogramy ksi y
diecezjalnych, duchowie stwa zakonnego, biskupów, kardyna , a nawet biogram
Karola Wojty y, który po wojnie pe ni pos ug duszpastersk w ród Polaków w
Belgii. Uwzgl dniono równie kap anów wyje aj cych do pracy duszpasterskiej
na krótki okres. Zatem mo emy wnioskowa , e duszpasterzem emigracyjnym by
ka dy duchowny, który pracowa z Polakami poza granicami kraju w dowolnym
okresie czasu. Wybór yciorysów nie zosta oparty na wyra nym kryterium i ma
charakter subiektywnej selekcji, st d wynik a pewna przypadkowo w doborze
1

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, Pozna 2012; S. Tylus, Leksykon polskich Pallotynów 1915-2012, Z bkiPozna 2013. B. Tarkowska, Kapelani Wojska Polskiego pomordowani na Wschodzie 19401941, Warszawa 2013.

biogramów zawartych w obu tomach, autor bowiem uwzgl dni obok siebie zarówno
szeregowych duchownych jak i wy sze duchowie stwo, ksi y diecezjalnych i
zakonnych. Do ka dego tomu do czy ponadto indeks, który u atwia korzystanie ze
„S ownika”, bibliografi oraz wykaz skrótów. Pomys ukazywania si publikacji w
takiej formie nie powinien budzi w tpliwo ci, pozwala bowiem na sta e
uzupe nianie hase .
Autor jest od lat zwi zany z O rodkiem Bada nad Poloni i Duszpasterstwem
Polonijnym KUL, w którym prowadzi badania nad duszpasterstwem polonijnym w
wiecie w XX wieku. Samodzielnie podj kwerend , opracowa zebrany materia i
skomponowa go leksykograficznie. Jest to rzadki dzi przyk ad po wi cenia.
Podobne prace w obecnych realiach naukowo-badawczych realizuje si zwykle w
zespo ach i s one roz one na wiele lat, przy znacznych nak adach finansowych.
Chocia by z tej przyczyny warto zastanowi si równie nad mo liwo ciami
wykorzystania omawianej publikacji do rozwoju bada
nad polskim
duszpasterstwem poza granicami kraju.
Celem publikacji, jak zaznacza autor, jest ukazanie „skali zaanga owania i
oddzia ywania kap anów pe ni cych pos ug duszpastersk ”. Je li za ow „skal ”
uznamy zakres i zasi g ich dzia alno ci, oraz wymierne jej efekty w spo eczno ciach,
w których ta dzia alno si odbywa a trzeba uzna to za zadanie ambitne, lecz chyba
nieco wykraczaj ce poza ramy niniejszej publikacji. Oczywistym jest, e taki
postulat nie zawsze mo na uj w ha le s ownikowym, które narzuca rygory metody
biograficznej. Has o s ownikowe ma dopiero s
analizie, interpretacji, czy te
badaniom porównawczym i st d te zapewne wiele yciorysów w pracy ogranicza
si do podania jedynie „ogólnych danych”.
Je li autorowi uda si opublikowa kolejne tomy w takiej formie jak
dotychczas, wówczas materia ten pozwoli m.in. na uchwycenie nat enia ruchu
migracyjnego polskiego duchowie stwa w pierwszej po owie XX w. w gwa townie
zmieniaj cej si sytuacji politycznej, ustalenie jego liczby oraz zasi gu
geograficznego. Dokumentacja personalna pozwoli równie na ods oni ciu wielu
kwestii szczegó owych z badanego zagadnienia zwi zanych z pochodzeniem
spo ecznym duchownych oraz poziomem ich wykszta cenia, jako ci pos ugi
duszpasterskiej i jej wp ywu na poziom o wiaty polonijnej, yciem kulturalnym i
religijnym oraz stratami w ród kleru w czasie drugiej wojny wiatowej.
Po ukazaniu si dwóch tomów „S ownika” jest jeszcze stanowczo za wcze nie,
by orzec, które z wymienionych problemów mo na uj w sposób kompleksowy. Ju
teraz jednak publikacja jest poznawczo warto ciowa, a wraz z kolejnymi tomami z
pewno ci zainteresowanie ni b dzie wzrasta nie tylko w ród badaczy zajmuj cych
si zbli on problematyk .
Przy ca ych pozytywach omówionych wy ej, nie da si jednak pomin
pewnych mankamentów publikacji. Przede wszystkim lektura wst pu pozostawia
pewien niedosyt. Brakuje w nim wyra nie definicji duszpasterstwa emigracyjnego,
które stanowi oby oparcie dla tak pomy lanej konstrukcji. Duszpasterstwo rozumiane
jako g oszenie s owa Bo ego, odprawianie mszy i sprawowanie sakramentów, ma
ug tradycj si gaj
pó niej staro ytno ci, jednak zjawisko duszpasterstwa
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emigracyjnego nie si ga ju tak g boko. Czy polskie duszpasterstwo emigracyjne
istnia o w czasach staropolskich i nale y je wi za z duszpasterstwem wojskowym?
Czy te jego istnienie czy nale y z pocz tkiem emigracji politycznej po utracie
przez Rzeczpospolit niepodleg ci? W tym wypadku pocz tkiem duszpasterstwa
polonijnego by yby czasy napoleo skie, wymiar pos ugi duchowie stwa czy by si
zdecydowanie z funkcjami wojskowymi, a duszpasterz emigracyjny znaczy by w
wielu wypadkach tyle samo co kapelan. Brak refleksji nad tym zagadnieniem
powoduje niepewno u czytelnika jakie kryteria s stosowane przez autora i w jaki
sposób orzeka on czy dany duchowny by duszpasterzem emigracyjnym czy te nie
by .
Brakuj
definicj nale oby dostosowa równie do realiów dzia
duszpasterskich w ró nych okresach historycznych. Pos uga kap ska by a w du ej
mierze uzale niona od sytuacji w jakiej funkcjonowa a administracja ko cielna. Inne
by y dla niej warunki w okresie zaborów, inne w dwudziestoleciu mi dzywojennym,
w czasie wojny i w PRL-u. Znacznie unowocze ni o si podej cie do pos ug
duszpasterskich w Ko ciele po II Soborze Watyka skim. We wszystkich
wymienionych okresach historycznych funkcjonowa y ró norodne typy pracy
duszpasterskiej, zmienia a si jej sytuacja prawna oraz instytucjonalne formy
wspólnot polonijnych. Informacje biograficzne mog yby przynajmniej w niektórych
przypadkach u atwi rekonstrukcje zarówno za
programowych dzia alno ci
duszpasterskiej w danym okresie historycznym i zarazem ustali w jakim stopniu
by y one faktycznie realizowane, a w jakim pozostawa y tylko postulatami. Zbyt
wiele mamy w literaturze przedmiotu bada prowadzonych powierzchownie,
schematycznie i jednostronnie, a wnioski z nich p yn ce nie uwzgl dniaj cho by
stopnia ewolucji jaka dokonywa a si w sposobie uprawiania duszpasterskiego fachu,
kszta towania i przemian wiadomo ci duszpasterzy, którym dane by o pracowa na
emigracji przez wiele lat. Pomijanie tych aspektów prowadzi mo e do
ogólnikowych wniosków i deformacji rzeczywisto ci. U ci lenie terminologii
pozwoli oby cz ciowo prze ama zauwa alny obecnie brak refleksji nad natur i
ró norodno ci typów pracy duszpasterskiej, jego charakterem oraz próbami
okre lenia sposobu bada na tym zagadnieniem.
Brak definicji mo e stanowi równie problem w refleksji nad czasami
wspó czesnymi, w których zmieniaj si formy dzia
duszpasterskich. Czy
duszpasterstwo polskie, polonijne i polskoj zyczne maj to samo znaczenie? A co z
ewangelizacj Polonii mówi cej w j zyku kraju przyjmuj cego? Pr dzej czy pó niej
autor b dzie musia sprosta tym teoretycznym problemom, które b
mia y
równie konsekwencje w zakresie tematycznym i metodologicznym.
Jednym z pierwszych problemów jaki si nasuwa w kontek cie powy szych
rozwa
jest kwestia ró norodno ci wyznaniowej Polonii. Katolicyzm, co prawda
zdecydowanie dominowa na terenach obj tych dzia alno ci polskich palcówek
duszpasterskich i w przewa aj cej cz ci stanowi integraln cz
to samo ci
Polaków za granic , ale nie by jedynym polskim wyznaniem. Duchowie stwu
katolickiemu nale y si oczywi cie pozycja uprzywilejowana, jednak w tak
sformu owanym tytule nie ma adnych podstaw aby nie uwzgl dni innych
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obrz dków czy wyzna . Pomini cie duszpasterzy unickich i neounickich jest
poniek d zrozumia e jako, e swoj dzia alno
ograniczali oni do ludno ci
ukrai skiej, podlegaj c biskupom obrz dku bizanty sko-s owia kiemu ale czy jest to
uzasadnione w przypadku ewangelików lub duchownych Polskiego Narodowego
Ko cio a Katolickiego? Wiemy, e dla tych pierwszych pod ju pod koniec XIX
wieku w Stanach Zjednoczonych podejmowano próby zorganizowania
duszpasterstwa.
Z samego tytu u nie wynika równie , e duszpasterzami b
wy cznie polscy
duchowni. Czy zatem znajd si tam przedstawiciele innych narodowo ci? Z jednej
strony wydaje si niepotrzebne uwzgl dnia wszystkich duchownych pracuj cych z
Polakami. Niekiedy bowiem obcoj zyczni ksi a obs ugiwali Polaków tylko i
wy cznie dlatego, i administracja ko cielna w danym kraju z ró nych wzgl dów
zwleka a z przydzieleniem polskiego duchownego. W niektórych jednak
przypadkach mo na si zastanawia czy nie zrobi wyj tku od tej regu y dla takich
jednostek jak ks. Edward Ortved, znany du ski duszpasterz tamtejszej Polonii.
Problem mo e powsta równie co do u ci le terminologicznych dotycz cych
funkcji pe nionych przez duchownych pracuj cych na emigracji w charakterze
misyjnym. Stosunkowo atwiej na gruncie teoretycznym dokona rozró nienia na
duszpasterza emigracyjnego i misjonarza, cho i tutaj z formalno-prawnego punktu
widzenia je li mówimy np. o misyjnym charakterze dzia alno ci duszpasterskiej,
ka dy duchowny mo e by traktowany zarówno jako misjonarz i zarazem
duszpasterz polskiej emigracji (ks. Konrad Trzeciak t. I, s. 147-8). Trudno
przychodzi gdy mamy rozstrzygn pojedyncze przypadki duchownych, których
ywio em by a bardziej dzia alno polityczna ni duszpasterska. Podajmy cho by
znanych ksi y przebywaj cych na emigracji jak ks. Antoni Krechowiecki czy ks.
Karol Mikoszewski. Czy mo na ich zaliczy do duszpasterzy emigracyjnych? Warto
w tym wzgl dzie podj
prób usystematyzowania zakresu pos ugiwania si
poj ciem duszpasterstwa polonijnego.
Je li we miemy na serio postulat uwzgl dnienia wszystkich duszpasterzy
emigracyjnych jest to zadanie niewykonalne. O wielu z nich poza imieniem,
nazwiskiem oraz tymczasowym miejscem pobytu nic nie wiemy. Dotyczy to cho by
ogromnej rzeszy duchownych pracuj cych na prze omie XIX i XX wieku w
Ameryce aci skiej i Pó nocnej. Zreszt sam autor przyznaje, e „Opracowanie nie
ro ci sobie prawa do pe nego i wyczerpuj cego przedstawienia sylwetek
duszpasterzy”.
Przechodz c do omawiania w ciwej tre ci „S ownika” podkre li nale y
solidn baz ród ow , na której jest oparty. Sprawia to, e inicjatywa ta jest
po yteczna dla dalszych bada naukowych. Podj ty wysi ek wida przede wszystkim
w starannie opracowanych pozycjach bibliograficznych widniej cych pod ka dym z
biogramów, co podnosi warto u ytkow dzie a.
Z tre ci biogramów wynika, e cz
z osób wyst puj cych w „S owniku”,
przebywa a poza granicami kraju przez wi ksz cz
swojego ycia, inne mia y
tylko emigracyjny epizod. yciorysy duchownych, którzy przebywali na placówkach
zagranicznych czasowo powinny by w niektórych wypadkach bardziej
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rozbudowane. Niekiedy autor eksponuje mniej wa ne okoliczno ci ycia danego
kap ana w kraju, a lakonicznie informuje czytelnika o jego pos udze duszpasterskiej
za granic . Razi to zw aszcza przy biogramach wybitnych duchownych (Jan Król,
Karol Wojty a). Wydaje si , e w takich wypadkach autor powinien uwypukli
wy cznie okres, który dotyczy ich pracy z Polakami na emigracji, bo w wielu
przypadkach pozosta e elementy biografii s znane z innych opracowa . Stosowanie
proporcji jest tu szczególnie wa ne, poniewa znacznie u atwia korzystanie z
publikacji do uj socjologicznych. Je li s ownik w za eniu ma koncentrowa si
na duszpasterstwie polonijnym, informacje o dzia alno ci w kraju nie powinny
dominowa nad tymi pierwszymi.
W przypadku ks. Jana Brandysa dwa zdania to za ma o jak na genera a i szefa
duszpasterstwa katolickiego Wojska Polskiego w Wschodzie, nota bene
mianowanego na t funkcj nie jak autor pisze w roku 1941, ale 21 stycznia 1943 r.
(wcze niej, od wrze nia 1941 r. pe ni j ks. W odzimierz Cie ski). Pewne aspekty
dzia alno ci duszpasterzy, pe ni cych kierownicze stanowiska, wymaga aby
szerszego opisu, jak cho by okoliczno ci odwo ania z funkcji rektora Polskiej Misji
Katolickiej we Francji ks. Cegie , które jak twierdzi autor odby o si pod
naciskiem w adz PRL. Warto by oby jednak wspomnie o tym, e kap an ten
uznawa wy cznie rz d londy ski za reprezentanta pa stwa polskiego okazuj c
radykaln niech do przedstawicieli w adz PRL, co prowadzi o do notorycznych
napi i konfliktów dyplomatycznych. Wydaje si , e naciski na dymisj ks. Cegie ki
by y raczej wyj tkiem ni regu
i mia y charakter raczej personalny ni
instytucjonalny.
Inny przyk ad niedopowiedzenia mamy w tomie 1 w biogramie ks. Aleksandra
Kubika: „Swoimi dzia aniami narazi si do licznie mieszkaj cym tam Niemcom”
– autor nie wyja nia jaki by charakter tych dzia , religijny, spo eczny, a mo e
polityczny? Czy mia o to jaki zwi zek z aresztowaniem ks. Kubika 22 wrze nia
1939 r. przez niemieck policj ?
Zdecydowanie zbyt krótki jest równie biogram bp. Józefa Gawliny, którego
dzia alno ci w latach wojny nale o po wi ci nieco wi cej uwagi z racji funkcji
jak pe ni w Wojsku Polskim. Pod jego biogramem w obszernym zestawieniu
bibliograficznym brakuje kilku istotnych pozycji m.in. J. Odziemkowskiego,
ba
duszpasterska Wojska Polskiego 1914–1945, Warszawa 1998 (publikacja ta pojawia
si dopiero w 2 tomie), W. Cie skiego, Z dziejów polskiego duszpasterstwa
wojskowego w latach 1941–1945 od Zwi zku Radzieckiego do Wielkiej Brytanii
„Duszpasterz Polski Zagranic ” nr 2/1985, a przede wszystkim pracy M.
Weso owskiego, Duszpasterstwo w II Korpusie genera a W adys awa Andersa,
Kielce 2004 oraz ksi ki Z. Werry, Dzia alno duszpasterska w 2 Korpusie Polskich
Si Zbrojnych na Zachodzie gen. W adys awa Andersa 1941–1947, Warszawa 2009.
Zbyt skromny jest tak e biogram ks. Henryka Repki, który pe ni przez 20 lat funkcj
rektora Polskiej Misji Katolickiej w Belgii, a od 1973 r. w Holandii.
Dla badacza losów duchowie stwa katolickiego na wschodnich terenach
Rzeczypospolitej w drugiej wojnie wiatowej zastanawiaj ca mo e by informacja
na temat ojca kapucyna Marcina Hilarego Wilka, który w pa dzierniku 1944 r. mia

559

si uda na Wschód w celach misyjnych, b c jednocze nie administratorem parafii
Krywoty (s. 149). Autor nie wspomina jednak, e w 1943 r. pracowa on ju w
parafii OO. Kapucynów na Zamarstynowie we Lwowie. Poza tym nie wydaje si ,
aby podejmowanie tego typu „wypraw” na ówczesne tereny ZSRS w tym czasie
mia o sens, chyba e dany kap an wiadomie chcia nara
swoje ycie. Wszystko
wskazuje na to, e pe ni on na Wschodzie zwyk pos ug duszpastersk i ma o
prawdopodobne aby czynnie anga owa si w „agitacj antyradzieck ” jak twierdzi
autor. Aresztowano go z pewno ci za sam fakt bycia kap anem Ko cio a
katolickiego w tym miejscu, podobnie jak wcze niej ks. Teofila Skalskiego czy ks.
Kazimierza Naskr ckiego. Z tych samych powodów interesuj ce s losy ks. Alfonsa
Wysieckiego, który „zosta zwolniony z obozu w Dachau” i „przyby do Norwegii z
armi niemieck ”. Pytanie czy jako jeniec czy kapelan Wehrmachtu?
Brakuje wyra nie w publikacji biogramów z prze omu XIX i XX wieku. Te za
które zosta y umieszczone (Jan Marek czy Aulich Henryk Manswet) zosta y ju
wcze niej szerzej omówione . Nale y wi c uzbroi si w cierpliwo i czeka na
kolejne tomy.
Wszystkie w/w zastrze enia nie podwa aj warto ci omawianej edycji, która
je li b dzie kontynuowana, pozwoli badaczom poszerzy wiedz na temat
duszpasterstwa polonijnego i sta si dla nich pomoc naukow oraz inspiracj do
pracy nad tym obszarem badawczym. Oczekiwanie na kolejne tomy pozwala mie
nadziej na bardziej pog biony obraz duchowie stwa, który nie tylko potwierdzi
wk ad w zachowanie tradycji i wiary katolickiej ale pozwoli uchwyci dynamik
przemian rodowisk duchowie stwa pracuj cego na emigracji w ród Polonii. Istnieje
pal ca potrzeba kompleksowych bada nad tymi zagadnieniami, po czona z
mo liwo ci szerszego udost pnienia materia ów dla badaczy. Omawiana publikacja
mo e u atwi prób uporz dkowania problematyki zwi zanej z dzia alno ci
duszpasterstwa emigracyjnego i w ten sposób da podstaw do bada statystycznoporównawczych. W ciwie wykonana praca w tym zakresie pozwoli na
opracowanie kwestionariusza badawczego do charakterystyki polskiego
duchowie stwa emigracyjnego na przestrzeni kilku pokole . W innym przypadku
„S ownik” b dzie wy cznie zbiorem informacji, pozwalaj cym jedynie sprawdzi i
poszerzy wiedz u ytkownika o interesuj
go posta .
Daniel Kiper
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Czes aw Karkowski, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku,
Nowy Jork 2013, ss. 250.
Czes aw Karkowski, doktor filozofii, znany w nowojorskim rodowisku
polonijnym dziennikarz, wieloletni redaktor „Nowego Dziennika” i wyk adowca na
dwóch ameryka skich college’ach podj ciekawy temat badawczy po wi cony
nagrodom Alfreda Jurzykowskiego przyznawanym przez Fundacj jego imienia.
Autor znakomicie wywi za si z trudnego zadania wspieraj c sw rozpraw
skrupulatnie wykorzystanymi dokumentami, które zachowa y si w archiwach trzech
nowojorskich organizacji: Polskiego Instytutu Naukowego, Instytutu Józefa
Pi sudskiego oraz Fundacji Ko ciuszkowskiej. Niestety, wi kszo dokumentacji
sekretariatu Nagród zosta a zniszczona przez w adze Fundacji Jurzykowskiego, gdy
ta zbli a si do kresu swego istnienia. Tym bardziej wi c ksi ka o niemal
kompletnie zapomnianej polonijnej instytucji oraz o ma o znanym Alfredzie
Jurzykowskim, jednym z najbogatszych przemys owców polskich XX w.,
stanowi ca wa ny przyczynek do bada nad emigracj w Stanach Zjednoczonych,
zas uguje na uwag .
Fundacja Alfreda Jurzykowskiego powsta a w 1960 r. w Nowym Jorku. Przez
47 lat przy wieca jej szlachetny i ambitny cel popierania rozwoju polskiej kultury,
reklamowania jej w wiecie poprzez wyró nianie Polaków, których osi gni cia
zas ugiwa y na uwag w Stanach Zjednoczonych. Dla Rudolfa Rathausa (1900–
1968), wieloletniego cz onka Rady Nadzorczej Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego
i przyjaciela Jurzykowskiego, w okresie kiedy powstawa a Fundacja i opracowywano
jej system nagród wielkim ród em inspiracji by przyk ad presti owej
ameryka skiej nagrody Pulitzera.
Nagrody Fundacji A. Jurzykowskiego przyznawane by y rokrocznie w
latach1964–1998. Otrzyma o je 470 laureatów. Byli w ród nich naukowcy, arty ci,
pisarze, poeci, t umacze, re yserzy, lekarze, ksi a. Z listy nagrodzonych,
zamieszczonej jako aneks w tej rozprawie, wy uskajmy kilka przynajmniej nazwisk:
Magdalena Abakanowicz (1982), Kazimierz Brandys (1982), Kazimierz Dejmek
(1973), Karol Estreicher (1972), Bronis aw Geremek (1985), Janusz G owacki
(1994), Witold Gombrowicz (1966), Jerzy Grotowski (1971), Zbigniew Herbert
(1964), Pawe Jasienica (1965), Wac aw J drzejewicz (1974), Tadeusz Kantor
(1982), Ryszard Kapu ci ski (1994), Leszek Ko akowski (1968), Witold
Lutos awski (1966), Janusz Pajewski (1998), Krzysztof Penderecki (1965), Zbigniew
Religa (1992), Józef Tischner (1987), Stanis aw Ulam (1966), Andrzej Wajda
(1984).
W ród laureatów przewag mia y osoby mieszkaj ce w Polsce (ponad stu
wi cej nagrodzonych), a z ponad 195 zagranicznych laureatów niemal po owa
mieszka a w USA. Inni wywodzili si z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i innych
krajów europejskich oraz z Kanady, Izraela, Meksyku i Australii. Nagroda Alfreda

Jurzykowskiego mia a wi c rzeczywi cie wiatowy zasi g i autentyczny presti
nobilituj cy j do nieoficjalnej nazwy „polskiego Nobla”. Zgodnie z intencj
za yciela, mia a mie charakter apolityczny. „Ale przecie w ówczesnych
warunkach zimnej wojny i konfliktu zaostrzaj cego si po kryzysie berli skim (w
sierpniu 1961 r. rozpocz to budow muru dziel cego miasto na dwie cz ci) i
kryzysie kuba skim w rok pó niej – jak pisze Karkowski – samo zamierzenie
dotycz ce honorowania wybitnych Polaków ponad podzia em na bloki politycznoekonomiczne, by o niemal bezpo redni , a na pewno wyra
deklaracj polityczn .
/…/ Twórcy tacy, jak przyk adowo /…/ Marian Hemar (1969), Gustaw HerlingGrudzi ski (1964), Leszek Ko akowski (1968) czy Janusz Zawodny (1981) byli
szczególnie zaciekle zwalczani przez komunistyczne w adze, a wokó ich nazwisk i
osi gni panowa o surowo egzekwowane milczenie” (s. 169).
Uroczysto
nagradzania wyró nionych osób przyci ga a uwag ca ego
rodowiska polonijnego Nowego Jorku i nie tylko. Najpierw odbywa a si w
siedzibie Polskiego Instytutu Naukowego, a od 1985 r. w ekskluzywnych wn trzach
budynku Fundacji Ko ciuszkowskiej na Manhattanie.
Ta polsko-ameryka ska organizacja korzysta a z pomocy Fundacji
Jurzykowskiego i administrowa a pieni dzmi przyznawanymi jej na potrzeby
stypendiów udzielanych studentom, naukowcom i artystom. Z jednego z nich
dwukrotnie skorzysta a autorka tego tekstu.
Nie by oby Fundacji i jej nagród, gdyby nie pieni dze Alfreda Jurzykowskiego,
jego wizja, „dobra r ka do interesów”, rozmach i rozumienie tego, aby „swoimi
pomys ami i pieni dzmi spowodowa jak najwi cej dobra” (s. 200). W 1960 r., na
otwarciu kupionego przez siebie domu dla Polskiego Instytutu Naukowego
powiedzia on: „Znam si tylko na produkcji dóbr materialnych. Nie znam si na
produkcji warto ci naukowych i artystycznych, ale wiem jedno: tak e produkcji
naukowej i artystycznej nie mo na opiera wy cznie na talencie. Trzeba solidnego
podbudowania i trzeba bod ców” (s. 200). Jurzykowski ustanowi najwi ksz
prywatn polsk fundacj , jaka kiedykolwiek istnia a.
Jak zdoby tak wielki kapita ?
Alfred Jurzykowski, syn Franciszka i Luizy urodzi si na
sku Cieszy skim,
w Opawie. Gdy mia osiem lat zmar mu ojciec. Wraz z matk przeniós si do
Bielska-Bia ej i tam uko czy szko
redni . W czasie I wojny s
w armii
austriackiej, a potem wst pi do wojska polskiego. Po sko czeniu s by wojskowej
studiowa kierunki ekonomiczne w Wiedniu. W 1922 r. powróci do Polski. W latach
1922–1929 rozwin w asn firm „Dom Handlowy” w Warszawie. Potem naby
zak ad perfumeryjny „Florida”. W latach 30. powo swoje trzecie przedsi biorstwo
„Towarzystwo Handlowo Przemys owe. A. Jurzykowski” i wreszcie czwarte
„Import-Export Alfred Jurzykowski”, a tu przed wybuchem wojny powsta o pi te i
ostatnie „Polish Asiatic”. Warto ca ego koncernu oceniana by a w 1938 r. na 8 mln
otych (netto). Prywatne fundusze jego w ciciela wynosi y 3 mln z otych. Niemal
wszystko straci w momencie wybuchu wojny. Powo any w lipcu 1939 r. do wojska
jako oficer rezerwy przedosta si do Rumunii 17 wrze nia, stamt d do W och i do
USA. Osiedli si w Nowym Jorku. Wraz z Alfredem Shenkerem za yli zak ad
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produkcji wyrobów czekoladowych „Delicia”. W 1950 r. Jurzykowski wyjecha do
Brazylii. Dostrzeg potencjalny problem tego kraju, jakim by transport, a w ciwie
jego brak. W wyniku porozumienia z niemieck firm Daimler Benz AG sta si
wy cznym sprzedawc i przedstawicielem tej firmy na ca y kraj z siedzib w Rio de
Janeiro. Na miejscu montowa Mercedesy transportowe ze sprowadzanych z Niemiec
cz ci. Zakupi te rozlegle tereny w Paranie, które powierzy w administracj
ksi ciu Aleksandrowi Czartoryskiemu. Plantacja kawy przynosi a dobre zyski.
Jurzykowski sta si znanym i cenionym w Brazylii biznesmenem, ale tak e
filantropem. „Ten wielki biznesmen nie tylko pomaga Polakom – jak napisa o nim
Juliusz Targowski, który pracowa dla Jurzykowskiego i dobrze go zna – ale
wyposa
Zakon Malta ski w samochód-poradni lekarsk , inwestowa w slamsy
Rio, wybudowa szko i wiele innych obiektów u yteczno ci publicznej. A
wszystko to czynione by o nie w celach autoreklamy, ale z potrzeby serca” (197).
„Jako filantrop – napisa z kolei Juliusz Osuchowski, nie yj cy ju badacz
brazylijskiej Polonii – wspó pracowa ze znanym ze swej dzia alno ci charytatywnej
arcybiskupem Helderem Camar , który by wówczas biskupem pomocniczym w Rio
de Janeiro. Przy wspó pracy z organizacj „Cruzada Sao Sebastiao” dokona
ulepsze socjalnych w siedmiu najwi kszych dzielnicach n dzy (fawelach) Rio de
Janeiro, przeprowadzaj c w nich sie wodoci gow i elektryczn , buduj c schody
atwiaj ce komunikacj z miastem oraz szko y. Ustanowi te stypendia dla
Brazylijczyków, chc cych studiowa medycyn ” (s. 197).
Wiele innych planów przerwa a choroba. Chory na raka Jurzykowski leczy si
w Nowym Jorku. Tutaj zmar 29 maja 1966 r. Pochowany zosta na cmentarzu Gate
of Heaven w Valhalla, NY.
Rozprawa Czes awa Karkowskiego o Nagrodach Fundacji Alfreda
Jurzykowskiego ukazuje szerokie t o polonijnego Nowego Jorku, tego po drugiej
wojnie wiatowej, kiedy zawi zywa y si w tym mie cie o rodki aktywnej
politycznie emigracji polskiej i gdzie krystalizowa y si ambitne programy
niepodleg ciowe, ale tak e wcze niejszego polskiego oblicza nowojorskiej
metropolii, kszta towanego przez star imigracj . Autor przywo uje wiele
organizacji, tytu ów prasowych oraz nazwisk ludzi znacz cych w rodowisku. S te
fotografie. Warto ciow ksi
mo na kupi na amazon.com.
Danuta Pi tkowska
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Eugeniusz S. Kruszewski, Na obrze ach dyplomacji. Przedstawicielstwo
Rz du RP na Uchod stwie w Danii w latach 1976–1990, Instytut PolskoSkandynawski, Kopenhaga 2013,
ss. 211, ISBN 87-890048-70-9
Autor omawianej publikacji jest polskim naukowcem i dzia aczem spo ecznym,
yj cym od niemal pó wieku w Danii. Urodzi si w 1929 r. w Zb szyniu, edukacj
w kraju uko czy zdobyciem dyplomu Wy szej Szko y Ekonomicznej w Sopocie.
Odbywszy zasadnicz s
wojskow , podj prac zawodow . Nie uda o mu si z
przyczyn od niego niezale nych rozwija zainteresowania histori i dzia alno ci
naukowej, co by o g ówn przyczyn wyemigrowania z Polski.
Do Danii przyby w 1969 r. i zamieszka w stolicy kraju. Prac zarobkow
godzi z dalszymi studiami. Dzi ki uzyskanemu stypendium odby w latach 1972–
1974 sta naukowy w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu w Kopenhadze. Kolejne
stopnie naukowe doktora (1975) i doktora habilitowanego osi gn w Polskim
Uniwersytecie na Obczy nie w Londynie. W uczelni tej pe ni stanowisko profesora,
realizuj c wyk ady i badania naukowe. Specjalizuje si w problematyce z zakresu
historii stosunków mi dzynarodowych oraz historii powszechnej. Mieszka
nieprzerwanie w Kopenhadze, gdzie dzia a spo ecznie, zw aszcza kieruj c Instytutem
Studiów Polsko-Skandynawskich, którego jest za ycielem.
Rezultaty prowadzonych bada historycznych i politologicznych opublikowa w
dziesi ciu ksi kach, 230 artyku ach naukowych, jest tak e autorem wielu artyku ów
publicystycznych.
Omawian ksi
, wydan w 2013 r., po wi ci zagadnieniom bardzo dobrze
mu znanym, gdy jemu przypad a rola uczestniczenia na powierzonym odcinku w
bie dyplomatycznej rz du RP na uchod stwie w Londynie. W latach 1976–1990
by delegatem tego rz du wype niaj c powierzone zadania dyplomatyczne w Danii.
Podj s uszn decyzj , by po latach zrekonstruowa wydarzenia zwi zane z
wa nym, a ci gle nie do ko ca znanym fragmentem dziejów „Polski poza Polsk ”,
jak zwyk o si okre la rozbudowan struktur polskiej emigracji niepodleg ciowej
w latach 1945–1990.
Utworzenie 28 czerwca 1945 r. Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej z
udzia em kilku by ych polityków przyby ych z emigracji ze Stanis awem
Miko ajczykiem na czele, zachodni alianci przyj li za pocz tek wype niania ustale
dokonanych w Ja cie. Rz d ten uzna a Francja 29 czerwca, a nast pnie 5 lipca
Wielka Brytania i USA. W nast pnych miesi cach podobn decyzj podj y w adze
wielu innych pa stwa. Trac c mi dzynarodowe uznanie, rz d RP na uchod stwie nie
zaprzesta dzia alno ci. Jego najwa niejszym celem w latach 1945–1990 by o usilne
enie do uniezale nienia Polski od ZSRR. rodki do jego realizacji nie rokowa y
skutecznych rezultatów. Powojenna Polska, pomimo ograniczonej suwerenno ci,

by a realnym bytem, zyskuj cym coraz wy sz
rang
w stosunkach
mi dzynarodowych.
Rz d RP na uchod stwie po wycofaniu w po owie 1945 r. akredytowanych przy
nim przedstawicielstw wiatowych mocarstw, uznawa o nadal kilka znacz cych
pa stw. Oficjalnie jego placówki dyplomatyczne funkcjonowa y najd ej w
Hawanie (1949), Dublinie (1952), Bejrucie (1956), Madrycie (1969) oraz ambasada
RP w Watykanie (1972).
Cele mi dzynarodowe rz d polski rezyduj cy na uchod stwie w Londynie
realizowa przez nieoficjaln s
dyplomatyczn z on z wyznaczonych osób
dzia aj cych spo ecznie. Przez wiele lat rol t spe nia o wielu powojennych
dyplomatów, a zw aszcza Kajetan Morawski we Francji, Józef Lipski i Jan Wszelaki
w USA, Józef Potocki w Hiszpanii. Po ich rezygnacji lub mierci misj delegatów
pe nili wyznaczani polonijni dzia acze spo eczni, osiedleni w poszczególnych
krajach. Ministrowie spraw zagranicznych w kolejnych kadencjach rz du
koordynowali dzia alno podleg ych im delegatów g ownie poprzez instrukcje. Na
ich tre mia y wp yw raporty przesy ane do Londynu przez delegatów oraz bie ce
wydarzenia polityczne, dotycz ce zw aszcza Europy rodkowej i Polski.
W latach 80. XX oraz w latach nast pnych, praktycznie do ko ca istnienia rz du
RP na uchod stwie, tj. 20 grudnia 1990 r., jego przedstawiciele w randze delegatów
pe nili nieoficjaln misj dyplomatyczn 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 dzia alno realizowali pe nomocnicy ministra spraw zagranicznych rz du
RP na uchod stwie.
Delegaci realizowali ci
akcj informacyjn o sytuacji w jakiej znalaz a si
Polska po wojnie, realizowali cele niepodleg ciowe, dbali o sprawy Polonii,
polskich uchod ców i emigrantów.
Rz d RP szczególne znaczenie wi za z utrzymaniem swych delegatów w USA,
Francji, Hiszpanii, przy Watykanie i ONZ. Dba tak e o i ich dzia alno w krajach
mniejszych, nieodgrywaj cych wa niejszej roli w polityce mi dzynarodowej, np. w
Danii. W przypadku tego skandynawskiego kraju wa y takie czynniki, jak jego
bliskie Polski po enie, tradycyjne dobre wzajemne stosunki dyplomatyczne oraz
kilkunastotysi czna zbiorowo polonijna.
Autor ksi ki poprzedzaj c zasadnicz jej tre , wynikaj
z podj tego tematu,
w sposób bardzo ciekawy wprowadzi , w skróconej oczywi cie formie, w stosunki
dyplomatyczne polsko-du skie. Przypomnia , e ich pocz tek mia miejsce tu po
odzyskaniu przez Polsk niepodleg ci po pierwszej wojnie wiatowej. Uleg y one
zawieszeniu 9 kwietnia 1940 r. na skutek zaj cia i okupacji Danii przez Niemcy.
Pose RP rezyduj ce w Kopenhadze dr Jan Starzewski (1895–1973) wyjecha do
Londynu, gdzie do ko ca wojny pracowa w MSZ rz du RP na uchod stwie. Po
kapitulacji Niemiec zosta ponownie desygnowany na to stanowisko, lecz nie zdo
go obj , gdy Dania uzna a z dniem 7 lipca 1945 r. rz d w Warszawie, który
przys wkrótce do Kopenhagi swego dyplomat .
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W przedwojennej Warszawie reprezentowa Dani wytrawny dyplomata Jørgen
L. Mogensens (1909–2000). Od pierwszych dni wrze nia 1939 r. pomaga na wiele
sposobów, tak e materialnie wielu Polakom i ydom ratuj c ich nierzadko od
mierci z r k okupanta. Zmuszony szykanami przez Niemców, opu ci Warszaw w
ko cu grudnia tego roku. Nast pnie, jako delegat okupowanej Danii, zosta
wys any, nie bez wewn trznych rozterek, do Gda ska, gdzie od 1942 r. pe ni misj
dyplomatyczn . Za wspó dzia anie z polskim ruchem oporu zosta a przez Niemców
aresztowany, ko ca wojny doczeka w obozie koncentracyjnym. Po wojnie utrwali
swe prze ycie w autobiograficznej ksi ce i kilku artyku ach. Po kres swego ycia
pozosta przyjacielem Polski i Polaków, o czym w pe nych szacunku i uznania
owach pisze autor omawianej ksi ki. Profesor Kruszewski wyrazi na jej kartach
wdzi czno osobist dla wybitnego polskiego dyplomaty, za okazane mu wsparcie
jako emigrantowi polskiemu i politykowi reprezentuj cemu rz d RP i Rad
Narodow na uchod stwie w Londynie.
Efektywno i funkcjonowanie polskich najwa niejszy w adz rezyduj cych na
uchod stwie nie mog a by wysoka, ze wzgl du na brak mi dzynarodowego uznania,
skromne mo liwo ci wp ywania na bieg zdarze europejskich, a tak e brak rodków
finansowych. Ta ostatnia sprawa zosta a cz ciowo z agodzona przez utworzenie
dekretem Prezydenta RP w 1949 r. Skarbu Narodowego gromadz cego przez swe
oddzia y w poszczególnych krajach (tak e w Danii, o czym pisze autor), rodki
finansowe na najpilniejsze potrzeby.
Na skuteczno dzia alno ci polskich w adz na uchod stwie oraz emigracyjnej
dyplomacji negatywnie wp ywa y wewn trzne podzia y i nieustanne spory.
Pierwszy roz am, nie tak gro ny w skutkach jak nast pne, nast pi po obj ciu w
czerwcu 1947 r. urz du prezydenta przez Augusta Zaleskiego, zamiast
przygotowywanego do tej roli premiera rz du Tomasza Arciszewskiego. Utworzona
wówczas Rada Polityczna poprzez swoich przedstawicieli w poszczególnych krajach
stara a si przekonywa opini publiczn do swoich racji. Kolejny roz am nast pi w
po owie 1954 r., gdy po konstytucyjnej siedmioletniej kadencji Zaleski nie przekaza
urz du swemu nast py. Wówczas w opozycji do konstytucyjnych w adz powsta a
Rada Jedno ci Narodowej, Rada Trzech (zast puj ca urz d prezydenta) oraz
Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego jako opozycyjny rz d. Ta ostatnia posiada a
dzia spraw zagranicznych, którym kierowa dr Jan Starzewski, desygnuj c w wielu
krajach swoich przedstawicieli.
Po mierci Zaleskiego w 1972 r. i pe nieniu misji przez kolejnych prezydentów
(S. Ostrowskiego, E. Raczy skiego, K. Sabbata i R. Kaczorowskiego), zam t
wewn trz zbiorowo ci polonijnych i emigracyjnych oraz w pewnym stopniu w skali
mi dzynarodowej wprowadzi uzurpuj cy sobie prawa do tego urz dy Juliusz
Nowina-Sokolnicki. W wielu krajach mianowa on swoich przedstawicieli, w
opozycji do dyplomatów rz du RP na uchod stwie. Swoj szkodliw dzia alno
zaznaczy tak e w Danii, o czym w jednym z podrozdzia ów pisze profesor
Kruszewski.
Mo na przyj , i dzieje Polonii du skiej zosta y gruntownie zbadane przez
historyków polskich i du skich, a zw aszcza E. Olszewskiego (Emigracja polska w
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Danii 1893–1993, Warszawa – Lublin 1993), S Ko cieleck (Dzieje Polonii w Danii
1892–1940, Szczecin 1983), E. Later Chody ow (liczne publikacje), G. Nellemana
(kilka publikacji), tak e innych. Udzia w badaniach dziejów i problemów polskiej
emigracji i stosunków polsko-du skich w istotny sposób zaznaczy tak e profesor
Kruszewski w formie publikacji ksi kowych i artyku ów, natomiast aden z
badaczy nie zainteresowa si oddzia ywaniem na Poloni i emigracj du sk oraz
spo ecze stwo tego kraju emigracyjnej dyplomacji. Czyni to wybór tematu
badawczego przez autora omawianej ksi ki w pe ni uzasadniony i poznawczo
po yteczny.
Pierwsz prób rekonstrukcji powy szych zagadnie , w formie zarysu, podj
autor kilkana cie lat wcze niej artyku em zamieszczonym w tomie pt. Akcja
niepodleg ciowa na terenie mi dzynarodowym 1945–1990. Praca zbiorowa.
Reaktor Tomasz Piesakowski (Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie,
Londyn 1999). W rozdziale dotycz cym roli Polonii du skiej w polityce rz du RP na
uchod stwie, pewien fragment ukierunkowa na omówienie dzia alno ci jego
delegatury w Danii (s. 297–325). Zagadnie tych, ze wzgl du na ograniczon
obj to
rozprawy wymogami redakcyjnymi, nie zdo
szerzej rozwin ,
skomentowa i wyja ni . Uczyni to dopiero w sposób dalece bardziej kompletny w
omawianej ksi ce.
Jest ona skonstruowana wed ug kryterium problemowo-chronologicznego,
sk ada si z dwucz ciowego wst pu, dziewi ciu rozdzia ów, streszczenia w j zyku
du skim, not biograficznych, aneksu, indeksu nazwisk. Rozdzia g ówny, wi cy
si bezpo rednio z genez i dzia alno ci delegatury zosta zbudowany z trzynastu
podrozdzia ów szczegó owych.
W s owie od autora, wchodz cego w zasadzie (przynajmniej problematyk ) w
sk ad wst pu, profesor Kruszewski pisze, i b c wyznaczony na delegata rz du RP
na uchod stwie w Londynie, do pe nienia misji w kraju swego zamieszkania, nie
posiada atrybutów zawodowego dyplomaty. W podobnej sytuacji, jak pisze,
znalaz o si wielu dzia aczy w innych krajach w latach 70. i 80. XX w. Obejmuj c
funkcje przedstawicieli rz du, musieli wype ni luki po dyplomatach, którzy tych lat
nie do yli. Powo ane 9 lipca 1945 r. Stowarzyszenie Pracowników Polskiej S by
Zagranicznej w Londynie, w lipcu 1945 r. skupia o jeszcze 507 osób, by ych
polskich dyplomatów, zamieszka ych poza krajem. Z up ywem lat jego szeregi z
przyczyn naturalnych stawa y si coraz skromniejsze, tak e przez podejmowanie
przez wiele osób prac zarobkowych w ró nych dziedzinach i zerwanie kontaktów ze
rodowiskami zorganizowanej polskiej emigracji.
Autor ksi ki deklaruje we wst pie, i po wi ci j na zrelacjonowanie
dzia alno ci delegatury reprezentuj cej w Danii polski rz d na uchod stwie, jednej z
dwudziestu czterech, jakie zosta y w okresie powojennym utworzone. Ich istnienie
uwa a za wa ne i potrzebne, gdy wnios y one swój udzia do spe nienia oczekiwa
ca ej emigracji. Pisze w dalszej cz
wst pu: „Trzon emigracji niepodleg ciowej i
tysi ce spo eczników, wolontariuszy we wszystkich dziedzinach by o przekonane, e
warto po wi ci si s bie dla wolno ci narodu, która wysi kiem spo ecze stwa w
kraju zaowocowa a w ko cu pokojowym odzyskaniem niepodleg ci przez Polsk ”
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(s.10). Odtworzenie genezy i dzia alno ci delegatury w Danii rz du RP wymaga a od
autora wykorzystania archiwum tej instytucji oraz dokumentów stowarzysze
niepodleg ciowych du skiej Polonii, przechowywanych w Instytucie PolskoSkandynawskim w Kopenhadze (s. 10–11). Informacja ta nie jest precyzyjna,
wymaga wyja nienia i uzupe niania, co uczynimi w ko cowej cz ci recenzji, po
bli szym omówieniu formy, konstrukcji i tre ci ksi ki.
Autor nadmiernie rozszerzy pocz tkow cz
ksi ki. Jak ju wspomniano,
Od autora i Wst p powinny by po czone i raczej krótsze (s. 9–29). Brakuje
wyja nienia i uzasadnienia podj tego tematu, stanu wiedzy w tym zakresie przez
wprowadzenie
do istniej cej literatury, dok adniejszej
charakterystyki
wykorzystanych róde , przejrzystej konstrukcji ksi ki. Tych zagadnie pisz cy nie
przemy la , dopuszczaj c do pewnego chaosu w tre ci jego utworu, niew ciwych
proporcji poszczególnych zagadnie , wielokrotne nawi zywanie do informacji
wcze niej podanych a nawet ich dublowanie.
Profesor Kruszewski poruszy we wst pie wiele w tków odnosz cych si do
historii emigracji niepodleg ciowej, przejawów jej aktywno ci, do zagadnie
mi dzynarodowych powojennych losów Polski oraz informacji z w asnej biografii
(dozowanych fragmentami w ró nych cz ciach ksi ki). Trudno uchwyci g ówny
tok wywodów autora, a styl jakim pisze w sposób wyrywkowy o tak wielu sprawach,
si rzeczy pobie nie (a nawet bezkrytycznie), odbiega od oczekiwanego poziomu i
graniczy z moralizatorstwem.
Uzupe nieniem historycznych wywodów ze wst pu dotyczyc cych emigracji
niepodleg ciowej jest tre pierwszych dwóch rozdzia ów ksi ki, zatytu owanych
Prezydent i Rz d na Uchod stwie oraz Reprezentanci dyplomatyczni. W ko cowej
cz ci drugiego rozdzia u autor omówi warunki w jakich dzia y osoby w czone
do honorowej s by w emigracyjnej dyplomacji i zadania jakie winni realizowa .
Zwróci uwag na pewne usterki w koordynowaniu ich pracy przez kolejnych
ministrów spraw zagranicznych rz du RP oraz podejmowane przez innych ministrów
decyzje powoduj ce organizacyjny chaos. Jednak nie podj próby wyja nienia tych
problemów, kieruj c postulat w tym zakresie pod adresem innych historyków.
Szkoda, gdy profesor Kruszewski dzi ki w asnej specjalizacji naukowej i wiedzy
zdobytej przez wiele lat poprzez dzia alno spo eczn i polityczn jest osob do tego
zadania szczególnie predystynowan .
Ciekawe i prawdopodobnie ma o znane s informacje podane przez autora na
teamat polsko-du skich stosunków dyplomatycznych, od których zaczyna si g ówna
cz
ksi ki zatytu owana Delegatura Rz du RP na Uchod stwie w Danii (lepiej i
poprawniej powinno si napisa Delegatura w Danii rz du RP na uchod stwie w
Londynie). Z tre ci rozdzia u niezbicie wynika, i ma on form wspomnie profesora
Kruszewskiego, który rol delegata pe ni . Pocz tkowe wra enie, które mo na
odnie po lekturze stron wcze niejszych, e mamy do czynienia z historyczn prac
naukow , okazuje si b dne.
Profesor Kruszewski otrzyma nominacj do pe nienia roli przedstawiciela w
Danii rz du RP pismem z dnia 16 lipca 1976 r., przez nim nikt jej nie pe ni . Zosta o
ono podpisane przez premiera Alfreda Urba skiego i ministra spraw zagranicznych
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profesora Bronis awa He czy skiego. Zamierzaj c dzia
zgodnie z du skim
porz dkiem prawnym, profesor Kruszewski winien uzyska stosown zgod . Z
wi c wizyt w du skim MSZ, która zako czy a si rezultatem pomy lnym. Jako
delegat rz du nieuznawanego oficjalnie, musia dzia
poza korpusem dyplomatów
akredytowanych w Kopenhadze. Pewien stopie satysfakcji dozna , jak pisze, po
przyj ciu go z racji powierzonej funkcji w szeregi Towarzystwa Spraw
Mi dzynarodowych. Nale eli do niego czynni i emerytowani pracownicy s by
dyplomatycznej i byli ministrowie rz du du skiego. Cz onkostwo w tak szacownym
gremium by o wi c, jak pisze, „wyró nieniem i na tym forum by a mo liwo
nawi zania kontaktów z wp ywowymi osobisto ciami Danii” (s. 81). Podtrzymywa
je profesor Kruszewski przez wszystkie lata pe nienia misji, a do jej zako czenia w
1990 r.
Delegatura, pracuj ca w zasadzie jednoosobowo, nie otrzymywa a od
mocodawcy (rz du RP na uchod stwie) adnych rodków finansowych. Wszystkie
wydatki ponosi jej kierownik, natomiast w dziedzinie wspó pracy otrzymywa
wsparcie stowarzysze polonijnych oraz przedstawicieli elity spo ecze stwa
du skiego.
W latach 1977–1981 profesor Kruszewski reprezentowa Poloni du sk w
Radzie Narodowej w Londynie. Mia mo liwo w tym okresie, dzi ki wyjazdom do
Londynu, gruntowniejszego poznania warunków dzia ania polskich najwa niejszych
adz na uchod stwie oraz ich polityki wobec Polski, Polonii i spo ecze stw krajów
jej osiedlenia.
Autor omawianej ksi ki (ju wiemy, e wspomnie ) dok adnie w uk adzie
problemowo-chronologicznym omówi podstawowe dziedziny i wynikaj ce z nich
zadania realizowane przez delegatur . Trosk otoczono miejsca pochówku polskich
nierzy z lat drugiej wojny wiatowej w Danii oraz Norwegii (Narvik). Delegat
reagowa na przejawy nieprzyjaznej atmosfery, któr przedstawiciele w adz PPL
starali si wytworzy wobec polskiej emigracji niepodleg ciowej. Przyjmowa i
organizowa w Danii wizyty emigracyjnej polskich polityków, a po 1990 r. dzia aczy
NSZZ „Solidarno ” przyje aj cych z Polski. Organizowa i przekazywa pomoc
prawn i finansow polskim uchod com docieraj cym do Danii docelowo lub
wyje aj cym dalej na Zachód. Wspó dzia
z patriotycznie usposobionymi
stowarzyszeniami polonijnymi. Reprezentowa rz d RP na uchod stwie w trakcie
uroczysto ci wieckich i ko cielnych. Do wa niejszych zada w tej dziedzinie
nale o reprezentowanie rz du podczas uroczysto ci sze setlecia chrystianizacji
Litwy, odbytej 28 czerwca 1987 r. w Rzymie, po czonej z beatyfikacj biskupa
Jurgiusa Matulaitisa.
Profesor Kruszewski wspomnia tak e o szkodliwej dzia alno ci Juliana
Sokolnickiego, na któr reagowa „akcj informacyjn /.../ g ównie skierowan do
obywateli na terenie krajów skandynawskich, by uchroni ich i nas od
kompromitacji” (s. 129).
Zwarto narracji omawianej ksi ki zak óca w czenie kolejnych rozdzia ów
zatytu owanych: Polacy i Polonia, Skarb Narodowy, Naczelny Komitet Wolnych
Polaków, Pro Polonia, Polska Misja Katolicka. Bowiem na ich tre z
y si
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informacje o ich genezie, historii, przejawach dzia alno ci, a jedynie incydentalnie
koresponduj ce z problematyk funkcjonowania delegatury.
Po rozdzia ach wy ej wspomnianych, tylko nieznacznie powi zanych z
ównym tematem, zamieszczony zosta epilog (zatytu owany Postremo), wie cz cy
omawian dzia alno delegatury. Zako czenie pe nionej misji profesor Kruszewski
odtworzy niezbyt dok adnie. Pisze, i nast pi o ono „wraz z powo aniem rz du
premiera Tadeusza Mazowieckiego i Prezydenta RP w osobie Lecha Wa sy w
wyborach powszechnych”. Przy czym wydarzenia te nast pi y nie równocze nie,
lecz w pó torarocznym odst pie. Uzupe nienie tej informacji odczytujemy z przypisu
nr 155 (s. 159) oraz za cznika nr 12. Wynika z nich, i autor przes pismo z dat
30 kwietnia 1990 r. do ministra spraw zagranicznych profesora Zygmunta Szkopiaka,
informuj c go o zako czeniu misji, ale bez wyja nienia powodu podj tej decyzji.
Autor w sposób plastyczny, a zarazem emocjonalny (co jest zrozumia e ze
wzgl du na rang wydarzenia), zrekonstruowa swoje spotkanie z premierem wolnej
Polski Tadeuszem Mazowieckim i ministrem spraw zagranicznych Krzysztofem
Skubiszewskim w pa dzierniku 1989 r. w Watykanie i Rzymie.
W nast pnym roku nast pi a wzajemna wymiana na stanowiskach
dyplomatycznych i konsularnych. Funkcj ambasadora w Danii rz du RP
w Warszawie obj Jerzy Sito, z którym stowarzyszenia polonijne nawi za y
serdeczny kontakt (przed nim przedstawiciele zwi zani z upad ym systemem byli
przez nie sabotowani).
Ten ko cowy rozdzia , ciekawie przedstawiaj cy przej cie od etapu zniewolenia
do wolno ci Polski, o co emigracja nieustannie walczy a, jest wietnym
podsumowaniem wspomnie delegata w Danii rz du RP na uchod stwie. Szkoda, e
ca a ksi ka nie zosta a w takiej formie napisana, z przekazaniem przez jej autora
jeszcze wi cej informacji i szczegó ów dotycz cych pe nionej misji i polityki
zagranicznej polskich w adz na uchod stwie w Londynie. Tekst ksi ki powinien
przej
staranniejsz adjustacj , by wyeliminowa dosy du
liczb usterek
literowych i j zykowych. Pomimo tej uwagi ksi ka prezentuje si bardzo korzystnie
pod wzgl dem estetycznym i graficznym, wzrok przyci gaj nieznane szerzej
fotografie z precyzyjnym opisem. Znali my dot d profesora Eugeniusza S.
Kruszewskiego jako historyka, po lekturze ksi ki poznajemy jego dorobek jako
polityka i dyplomaty.
Sylwia opato, Marek Szczerbi ski
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Sylwia opato, Leonard Nowak, Marek Szczerbi ski (red.), Studia
z dziejów harcerstwa polskiego na obczy nie (1912 –1946), Gorzów Wielkopolski
2012, ss. 398, ISBN 978-83-93351-0-22.
Zwi zek Harcerstwa Polskiego, który dzia a poza granicami Kraju, ma swoje
korzenie od pierwszych jego istnienia. Ruch m odzie owy oparty na zasadach
skautingu, który rozpocz swoj dzia alno w ostatnich latach zaborów, rozkwit w
okresie niepodleg ci mi dzywojennej. Kolejne losy Polski w okresie drugiej wojny
wiatowej nie przerwa y s by harcerskiej ani na polu bitwy w Kraju, ani w agrach
sowieckich, ani na obczy nie. Studia z dziejów harcerstwa polskiego na obczy nie
(1912–1946) to kolejna publikacja Stowarzyszenia Naukowego „Polska w wiecie”
z Gorzowa Wielkopolskiego, która podejmuje ten temat. Ksi ka pod red. Sylwii
opato, Leonarda Nowaka i Marka Szczerbi skiego zawiera artyku y problemowe,
materia y ród owe oraz recenzje stanowi ce przekrój historyczny i genez
powstawania oraz kszta towania si dru yn harcerskich i gromad zuchowych. I tak
kolejno ksi ka prezentuje nast puj ce pozycje:
1. Stan bada dziejów harcerstwa poza granicami Polski - Marka
Szczerbi skiego, Krzysztofa Wasilewskiego.
2. Geneza i rozwój harcerstwa w ród Polaków na obczy nie w latach 19121918 – Moniki Piotrowskiej, Krzysztofa Wasilewskiego.
3. Dzia alno harcerstwa w zbiorowo ciach polonijnych w latach 1919-1939
– Marka Szczerbi skiego, Krzysztofa Wasilewskiego.
4. Harcerstwo na obczy nie po wrze niu 1939 roku – Sylwii opato, Moniki
Piotrowskiej
5. Dzia alno harcerstwa poza Polsk w pierwszym okresie po zako czeniu
drugiej wojny wiatowej (czerwiec 1945 – marzec 1947) – Dariusza
Karpi skiego, Sylwii opato, Moniki Piotrowskiej.
6. Udzia harcerzy w dzia aniach Armii „Kraków” w kampanii wrze niowej
1939 roku - Eugeniusza Janu y.
7. Relacje mi dzy harcerstwem na obczy nie a harcerstwem w okupowanej
Polsce (1939–1945) – Sylwii opato, Moniki Piotrowskiej.
8. Harcerstwo polskie na obczy nie w latach 1967–1970 w wietle
sprawozdania harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego – Romana Nira.
9. ród a do dziejów harcerstwa na obczy nie w zbiorach Muzeum Dyplomacji
i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy –
opracowane przez Magdalen Bierzy sk -Sudo , Adama Sudo a.
Autorami rozpraw i recenzji, które z
y si na monografi , s osoby
utrzymuj ce sta a czno ze Spo ecznym O rodkiem Dokumentacji i Bada
Dziejów Harcerstwa na Obczy nie w Gorzowie Wielkopolskim.

Pierwsz cz
publikacji stanowi rozprawy przybli aj ce genez harcerstwa w
ogóle oraz jego histori na obczy nie. Operuje si tutaj konkretn cezur
wyznaczon datami – od 1912 do 1945 r. i od 1945 r. do wspó czesno ci.
Podkre lony jest fakt, e badacze dziejów i przemian zbiorowo ci polonijnych nie
pomijali harcerstwa w swoich publikacjach, dzi ki czemu mo liwa sta a si
rekonstrukcja jego ewolucji w poszczególnych krajach imigracyjnych. Na uwag
zas uguje tutaj powojenne wydanie ksi ki autorstwa W. B ejewskiego – „Z
dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939)”. Jest to kronikarski zapis przesz ci
harcerstwa od jego genezy do wybuchu drugiej wojny wiatowej. Autor opisa , jak
na tle skautingu rozpocz o swoj dzia alno harcerstwo polonijne.
sam tematyk podj i rozwin E. Sikorski w swoim monograficznym
opracowaniu z 1988 r. Autor do jej napisania wykorzysta dokumentacj ród ow ,
publikacje oraz w asne wspomnienia z dzia alno ci w harcerstwie w okresie
mi dzywojennym.
Histori z autopsji zwi zan z dzia alno ci ugrupowania opublikowa R. K.
Daszkiewicz w ksi ce zatytu owanej Harcerstwo polskie poza granicami kraju od
zarania do 1939 r. w relacjach i dokumentach. Jako dzia acz harcerstwa w Kijowie
w latach pierwszej wojny wiatowej opar si wy cznie na w asnych wspomnieniach
i cytatach z prasy harcerskiej wydawanej w latach mi dzywojennych.
Zagadnienie u ci li H. Kapiszewski, który spisuj c monografi skupi si na
dziejach harcerstwa polskiego w Niemczech. Obejmuje ona kompletne dzieje
harcerstwa w Niemczech, od jego genezy przed I wojn
wiatow , poprzez
utworzenie i dzia alno Zwi zku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, a do jego
rozwi zania przez w adze Trzeciej Rzeszy na pocz tku 1939 r. Tej samej tematyki
dotyczy y publikacje J. Kwietniewskiego, I. Laso czyk i S. Grobelnego. Dzia alno ci
harcerstwa w Berlinie po wi ci a uwag A. Poniatowska, uzupe niaj c poprzednie
monografie, jednak du ym wk adem by a publikacja M. Lisa. Maj c dost p do
ukrytych przez jego naczelnika – Józefa Kachla – dokumentów, dostarczy wielu
cennych
ród owych
informacji
po wi conych
harcerstwu
polskiemu
funkcjonuj cemu w Niemczech.
Równolegle zacz y si te pojawia publikacje wiadcz ce o dzia alno ci
harcerstwa polskiego na obczy nie. W sposób kompleksowy genez tego
ugrupowania w Austrii zrekonstruowa W. S. Kucharski. Równie du ska
zbiorowo harcerska zosta a scharakteryzowana w monografii S. Ko cieleckiej, a
nast pnie E. Olszewskiego. Na rol harcerstwa w ród Polonii francuskiej zwróci
natomiast uwag P. Kraszewski w metodologicznym artykule Zwi zek Harcerstwa
Polskiego we Francji w latach mi dzywojennych. Zarys problematyki badawczej.
W po owie lat osiemdziesi tych ukaza si nawet artyku dokumentuj cy
dzia alno harcerstwa w ród Polonii osiad ej w chi skim mie cie Harbin. Równie
na W grzech, Rumunii, w Indiach i Afryce dzia alno polonijnych harcerzy znalaz a
swoje miejsce w historycznych publikacjach dzi ki takim dzia aczom jak Csorba,
Budzi ski, Dubicki, Pancewicz, Truchanowicz, czy Kliszewicz.
W czasie drugiej wojny wiatowej w ród wojennego wychod stwa Polaków
harcerstwo spontanicznie wznawia o sw dzia alno we Francji, Anglii, na Bliskim
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Wschodzie, w Indiach, Afryce i innych krajach oraz w Polskich Si ach Zbrojnych.
Harcerstwo na emigracji rozkwit o na czterech kontynentach gdziekolwiek znale li
si instruktorki i instruktorzy po zawierusze wojennej. Gdy harcerstwo w Polsce
powojennej przechodzi o zmiany i zakazy pod wp ywem rz dów komunistycznych,
harcerstwo poza Krajem kontynuowa o prac na terenach Argentyny, Australii,
Europy, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
W 1946 r. na Zje dzie w Enghien pod Pary em, odbytym z udzia em
Przewodnicz cego ZHP Micha a Gra skiego, przyj to powojenn struktur ZHP
dzia aj cego poza Polsk i obejmuj cego wszystkie kraje osiedlenia si Polaków.
czy a ich nie tylko idea, ale tak e za enia wychowawcze i programowe.
Sk ada y si na nie nast puj ce elementy: gry i zabawy cznie z obozownictwem
oraz hierarchia stopni i sprawno ci. Zast p mia stanowi podstawow komórk
organizacyjno – wychowawcz . Historyczne zawirowania przestawi y dzia alno
dru yny na wiczenia wojskowe i konspiracyjne. Harcerze i harcerki uczestniczyli w
kursach sanitarnych organizowanych przez sekcje Polskiego Czerwonego Krzy a.
Kilkakrotnie harcerstwo musiano reaktywowa .
Zrecenzowany rozdzia ksi ki pt.: Studia z dziejów harcerstwa polskiego na
obczy nie (1912–1946) sta si baz i wytyczn kolejnych uszczegó owionych
rozwa
na temat genezy i dzia alno ci harcerstwa w zbiorowo ciach polonijnych,
sk adaj cych si na cz
pierwsz publikacji.
W nast pnej cz ci ksi ki zamieszczone zosta y artyku y ród owe stanowi ce
autentyczne i dokumentalne pod e wcze niejszych rozwa . To tak e pole
cennych uwag i opinii wielkich autorytetów, ich wspomnie i materia ów
biograficznych. Mowa tu mi dzy innymi o Henryku Kapiszewskim, Janie NowakuJeziora skim, Janie Rossmanie. Niezwyk warto
ród ow ma publikacja Romana
Nira zatytu owana „Harcerstwo polskie na obczy nie w latach 1967–1970 w wietle
sprawozdania harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego”. Materia em ród owym sta o
si dla autora sprawozdanie z one przez R. Kaczorowskiego na zebraniu Naczelnej
Rady Harcerskiej w Londynie 28 sierpnia 1970 r., a przechowywane obecnie w
prywatnym archiwum ks. Rafa a Gogoli skiego-Elston. Utytu owany „Harcmistrzem
Rzeczypospolitej” Ryszard Kaczorowski dokona organizacyjnego i merytorycznego
podsumowania dzia alno ci Harcerstwa zarówno w Polsce jak i na obczy nie.
Podkre la te , e w okresie m odzie owego buntu harcerstwo nie mo e by
ugrupowaniem masowym, w które anga uje si cz onków wbrew ich idea om. W
wiat harcerstwa trzeba wkroczy z otwartym sercem i wiadomo ci s by
Ojczy nie – je li nie z broni w r ku, to poprzez kultywowanie historii i tradycji.
Kwintesencj rozwa
Ryszarda Kaczorowskiego b
jego s owa zamieszczone w
„Przedmowie” – „Polska odzyska a niepodleg
i ZHP w swoim programie
pokojowym na pierwszym miejscu postawi udzia w odbudowie i wychowaniu
nowego obywatela odrodzonego pa stwa polskiego. Równolegle w ród Polaków,
którzy yli poza krajem harcerstwo te organizowa o m odzie . W ca ym wiecie,
gdzie mieszkali Polacy, z wyj tkiem Zwi zku Sowieckiego, powsta y jednostki
organizacyjne ZHP utrzymuj c ywy kontakt z macierz ”.
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Zako czenie ksi ki stanowi omówienia i recenzje innych publikacji
dotycz cych harcerstwa, a w szczególno ci emigracyjnej i polonijnej prasy. S to
pozycje Wies awa Kukli i Mariana Miszczuka recenzowane przez Zuzann Bro ek i
Alicj Kleczewsk . Autorki zwracaj c uwag na broszurowe wydania, podkre laj ,
e nie umniejsza to ich warto ci merytorycznej. Wskazuj równie na te elementy,
które wymagaj zdefiniowania i uzupe nienia. Opinie recenzentek mog by
pomocne w badaniach naukowych prowadzonych zarówno przez amatorskich jak i
profesjonalnych historyków.
Zamykaj cy publikacj aneks zawiera wybór harcerskich dokumentów – w tym
komunikatów i uchwa oraz wykaz skrótów zwi zanych z tematyk . mia o mo na
stwierdzi , e ksi ka pt.: Studia z dziejów harcerstwa polskiego na obczy nie
(1912–1946) umiej tnie przybli a genez i ewolucj skautingu oraz polskiego i
emigracyjnego harcerstwa. Stanowi jednocze nie form ho du i upami tnienia
stuletniej dzia alno ci harcerstwa polskiego na obczy nie.
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 zbiorowo ci polonijnej w Niemczech s od wielu lat systematycznie
badane. Wyniki pracy historyków, politologów, socjologów, specjalistów tak e
innych dziedzin (np. j zykoznawców, kulturoznawców), s opublikowane w stale
zwi kszaj cej si liczbie pozycji zwartych i artyku ów. Uwaga ta nie oznacza, e w
tej problematyce nie pozostaje ju nic do uzupe nienia czy weryfikacji. Zawsze
mo na dotrze do nowych róde pe niej i dok adniej na wietlaj cych wydarzenia,
umo liwiaj c tak e poznanie ich przyczyn, przebiegu, skutków i znaczenia.
Sta a jest tak e obecno
zbiorowo ci polonijnych w granicach naszego
zachodniego s siada. W miejsce pokole odchodz cych dziewi tnastowiecznych,
przybywaj pokolenia kolejne, a do czasów wspó czesnych. Zmieniaj si warunki
spo eczne, polityczne i ekonomiczne, maj ce wp yw na ich trwanie i przemiany, st d
wynika uzasadnienie kontynuacji bada zagadnie cz stkowych oraz ogólniejszych i
syntetyzuj cych. Badanie dziejów kultury fizycznej w zbiorowo ciach polonijnych
ma du e znaczenie, ze wzgl du na jej rol w procesie ich integracji i asymilacji.
Przez okre lenie polonijna kultura fizyczna, rozumie nale y uczestniczenie w
niej w ramach stowarzysze etnicznych, funkcjonuj cych wewn trz zbiorowo ci
polonijnej, w zasadzie bez uczestnictwa spo ecze stwa przyjmuj cego.
Z takim etapem mieli my do czynienia g ównie w XIX w., a do wybuchu
pierwszej wojny wiatowej i w latach mi dzywojennych, kiedy stowarzyszenia te, na
fali upowszechnienia sportu w ogóle, powstawa y na obczy nie, tworzone przez
polskich imigrantów i dzia y na ich potrzeby. Z biegiem czasu proces ten zmienia
si w ten sposób, e stowarzyszenia te stopniowo zanika y lub przekszta ca y si w
typowe dla istniej cych w krajach osiedlenia Polonii (np. kluby sportowe Polonii
francuskiej, upodobnia y si czy wr cz zmienia y w typowe, dla tego
wieloetnicznego pa stwa).
Dzieje polonijnej kultury fizycznej w Niemczech w XIX i XX w., zw aszcza do
wrze nia 1939 roku, zosta y dosy dobrze zbadane. Znamy dzia alno typowych jej
form organizacyjnych, to jest Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ”, klubów
sportowych miejskich i robotniczych, wychowania fizycznego w stowarzyszeniach
odzie owych katolickich i w harcerstwie, opisanych w kilku monografiach
zwartych oraz dziesi tkach artyku ów.
Podejmuj c kolejn prób badawcz w tej problematyce, nale y wzi pod
uwag dotychczasowy stan bada i wskaza na istniej ce w nich luki.
Przypomnienie tych uwag, mo e by pomocne w pe niejszej ocenie przybli anej
czytelnikom ksi ki.
Autor w syntetyczny sposób uj w pierwszej cz ci wst pu problem migracji
ludno ci polskiej w g b pa stwa pruskiego do 1914r. oraz zagadnienia emigracji
sezonowej i sta ej w latach Drugiej Rzeczypospolitej.

Przyj , za wybitnymi badaczami problemów polsko – niemieckich, i do
wybuchu drugiej wojny wiatowej, polska emigracja w Niemczech liczy a
szacunkowo oko o 1,5 miliona osób. Wyró ni ludno polsk autochtoniczn ,
zamieszka
na terenach przyleg ych da granicy oddzielaj cej oba pa stwa,
wytyczonej przez traktat wersalski i plebiscyty na Powi lu oraz Górnym
sku.
Autor wychodzi z obiektywnego za enia, e kolejne pokolenia (od 1870 r. do
wrze nia 1939 r.), yj ce w ró nych regionach Niemiec nara one by y na zanik
etnicznej to samo ci ze wzgl du na nieuchronnie zachodz ce procesy integracji i
asymilacji. Ta ostatnia by a intensyfikowana w ró nych sposób, cz sto brutalny,
przez w adze pa stwowe, celem zniemczenia polskiej grupy narodowo ciowej.
Obrona przed tym, i to nie ca kowita, lecz powoduj ca opó nienie zachodz cych
procesów zale a od tego, jak d ugo zbiorowo ci polonijne zachowaj autonomi
kulturow , wspomagan przez inicjatywy w asne oraz dzia ania w adz i instytucji
spo ecznych pa stwa polskiego.
W kolejnej cz ci wst pu autor doprecyzowa poj cie kultury fizycznej, przez
któr nale y rozumie wychowanie fizyczne, sport, rekreacj i turystyk , uprawiane
cznie lub wybiórczo w polonijnych stowarzyszeniach spo ecznych. Dziedziny te
realizowa y w latach mi dzywojennych ró ne stowarzyszenia, a mianowicie TG
,,Sokó ’’, kluby sportowe, stowarzyszenia m odzie owe, szko y powszechne i dwa
gimnazja, w Bytomiu i Kwidzynie.
Z kolei autor omówi syntetycznie stan bada dziejów mniejszo ci polskiej w
Niemczech, wymieniaj c w przypisach publikacje najbardziej znacz ce. Okre li
ówne dzia y problemowe, jakie zosta y w nich poddane analizie. Stwierdzi , i
zarówno polska, jak te niemiecka nauka historyczna, nie mo e wykaza si
zadawalaj cym stanem bada nad dziejami polonijnej kultury fizycznej. Wskaza
zagadnienia lepiej i s abiej opracowane, cytuj c w przypisach wcale nie ma liczb
publikacji zwartych i artyku ów naukowych, popularnych i wspomnie .
Autor pisze, i wp yw pozytywny na zainicjowanie i rozwój bada polonijnych
spe ni o utworzenie w 1955 roku Towarzystwa
czno ci z Poloni ,,Polonia’’.
Z pewno ci i tak rol ono spe ni o, zw aszcza od prze omu lat 60. I 70 ub.w., ale
nale y pami ta przede wszystkim o jego roli politycznej, która zosta a dosy
wszechstronnie (chocia czasem zbyt tendencyjnie) oceniona w ostatnich latach
przez historyków i politologów.
Zako czy o ono sw dzia alno decyzj zjazdu walnego, odbytego 24 marca
1990 r. w Warszawie. Wcze niej w lutym tego roku powsta o z inicjatywy
ówczesnego marsza ka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego stowarzyszenie
,,Wspólnota Polska’’, które z poprzednim nie mia o nic wspólnego (o czym autor
omawianej ksi ki nie pisze w sposób jednoznaczny).
Szkoda, e autor skrótowo i fragmentarycznie omówi baz
ród ow ,
wykorzystan do bada w asnych. Poinformowa o tym, i z
y si na ni
materia y archiwalne oraz opracowania ród owe. Nie zatrzyma si nad
omówieniem ich rodzajów, jako ci, znaczenia dla zg bienia podj tego tematu.
Szczególnie interesuj ce powinny by dla polskich badaczy informacje o
materia ach pozyskanych z archiwów niemieckich. Autor pisze na ten temat dosy
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nieprecyzyjnie, i one dotycz pojedynczych teczek i wybranych dokumentów (s.
14). Nie dowiadujemy si , co teczki te zawiera y, czy by w nich materia ró ni cy
si od zasobów archiwaliów polskich.
Równie pow ci gliwie odniós si do wyja nienia zakresu kwerendy, dokonanej
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym w
Warszawie oraz w archiwach pa stwowych w Opolu, Olsztynie, Poznaniu,
Archiwum Pa stwowe w Katowicach).
Szczecinie i Wroc awiu (pomin
Pisze, i w archiwach terenowych dominuj dokumenty polskich placówek dyplomatycznych w Niemczech oraz niemieckich w adz terenowych do 1939 r. (s.15).
W Niemczech by a tylko jedna polska placówka dyplomatyczna, mianowicie
Poselstwo, od 1 pa dziernika 1934 r. Ambasada RP w Berlinie. Natomiast na polsk
konsularn , sk ada y si konsulaty w Berlinie, Hamburgu, Królewcu,
Kwidzynie, Lipsku, Monachium, Olsztynie, Opolu, Pile, Szczecinie, Wroc awiu
(czasowo tak e w Essen, Frankfurcie i Kolonii). S ba dyplomatyczna realizowa a
inne zadania ni
funkcjonariusze placówek konsularnych. Polonijnymi
stowarzyszeniami w Niemczech zajmowa y si te ostatnie, w znaczeniu realizacji
funkcji opieku czej, konsultacyjnej, tak e finansowej. W 1925 r. dzia o w
Niemczech pi tna cie placówek konsularnych i by a to najwi ksza sie konsularna
utworzona przez rz d Drugiej Rzeczypospolitej za granic .
Cel bada okre li autor dosy skromnie, pisz c: ,,kwerenda archiwalna
pozwoli a wype ni wiele istniej cych luk i tym samym szerzej ukaza rozwój
wa nej dziedziny ycia narodowego Polaków w pa stwie niemieckim do 1939 r.’’ (s.
15).
Nie wskaza jednak, jakie dostrzeg luki, jakich zagadnie one dotycz i czy ich
likwidacja, przyczyni si w istotny sposób do wniosków generalnych, czy tylko
zwi kszy uszczegó owienie wiedzy faktograficznej.
Autor nie okre li nawet w przybli eniu, jakie sygnatury podda kwerendzie w
Archiwum Akt Nowych. Procedur t realizowali przed nim historycy badaj cy
dzieje polonijnej kultury fizycznej, tak e w Niemczech. Jednym z nich by
zw aszcza Bernard Woltmann, którego publikacje w liczbie 46 pozycji, autor
wymieni w bibliografii swojej ksi ki. Zarówno on, jak i wszyscy badacze dziejów
Polonii w Niemczech, wertowali zespo y MSZ, Ambasady RP, konsulatów,
wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy, kieruj c si archiwalnym opisem
zawarto ci teczek. Autor nie udziela informacji, czy istnia a potrzeba wykonania
takiej samej pracy, czy by mo e jakie sygnatury nie by y do tej pory wykorzystane.
Wst p autor ko czy tradycyjnym omówieniem konstrukcji pracy, na któr
sk ada si siedem rozdzia ów zasadniczych, zako czenie, aneksy, bibliografia, indeks
nazwisk, wykaz skrótów, streszczenie w j zykach niemieckim i angielskim. Rozdzia
pierwszy ma konstrukcj chronologiczn , natomiast pozosta e sze problemow .
Ka dy z nich sk ada si z podrozdzia ów w liczbie od czterech do sze ciu, co
przyczyni o si do zachowania prawid owych, równomiernych proporcji w uk adzie
tre ci ksi ki.
W rozdziale pierwszym autor nakre li g ówne problemy obrazuj ce sytuacj
spo eczn ludno ci polskiej w Niemczech. Wyró ni etap zamkni ty w latach 1871 –
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1914, charakteryzuj cy si migracj ludno ci polskiej w g b Niemiec oraz etap
emigracji z Polski w latach 1918 – 1939. W pierwszych z nich by o to przemieszanie
si osób w ramach jednego pa stwa, z ziem zaboru pruskiego na zachód, w regiony
przemys owe.
W etapie drugim proces ten ukierunkowany tak e na cel ekonomiczny, by
emigracj , gdy odbywa si z przekroczeniem granicy polsko – niemieckiej.
Ró ni si tak e tym, e emigranci stali i sezonowi mogli liczy na opiek ze strony
odrodzonego pa stwa.
Autor bardzo starannie przeanalizowa ustawodawstwo niemieckie wobec spraw
narodowo ciowych, pocz wszy od aktów rangi ni szej i lokalnej, a po konstytucj .
Wskaza na obowi zuj ce zasady mi dzynarodowe i zale no ci wynikaj ce z
dwustronnych aktów prawnych polsko – niemieckich. W kolejnej cz ci tego
rozdzia u dokona omówienia zasad polityki polskiej wobec emigracji,
ustawodawstwo w tej problematyce, obowi zki nale ce do Urz du Prezydenta RP,
MSZ, Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej, Ministerstwa Wyzna Religijnych i
wiecenia Publicznego. Nie pomin
charakterystyki, roli, zada i dzia alno ci
Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy, utworzonej w lipcu 1929 r. W sierpniu
1934r zosta a ona przekszta cona w wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy
wiatpol). Obie organizacje realizowa y w latach 1929 – 1939, b c formalnie
instytucjami spo ecznymi, polityk pa stwa (MSZ) wobec zbiorowo ci polonijnych
w wiecie. Dyskusyjna jest teza autora, i po podpisami paktu o nieagresji w styczniu
1934 r. mi dzy Polsk , a Trzeci Rzesz , w adze polskie wywiera y presj na
wiatpol, aby nie stosowa zdecydowanych dzia w obronie mniejszo ci polskiej w
Niemczech. Jeszcze wi ksze zdziwienie budzi nast puj cej tre ci ostatnie zdanie
trzeciego podrozdzia u: ,,W 1939 roku w wyniku atmosfery zagro enia wojn ,
zainteresowanie sprawami Polonii niemieckiej znacznie zmala o, niemal do
ca kowitego wyga ni cia latem 1939 r.” (s. 33.)
Przeczy takiemu obrotowi zdarze ca y szereg udokumentowanych, rzetelnych
publikacji, w ród których wymienimy chocia tom pt.: Zjazdy i Konferencje
Konsulów polskich w Niemczech. Protoko y i sprawozdania 1920 – 1939.
Opracowali Henryk Cha upczak, Edward Ko odziej, Lublin 1999 (zw aszcza
dokumenty z lat 1938 – 1939).
Rozdzia drugi, zatytu owany Tradycje polonijnej kultury fizycznej w Niemczech
do 1918 roku, nie ró ni si problematyk , sposobem wyk adu, stylem interpretacji
zdarze , wnioskowaniem, a tak e obj to ci od rozdzia ów kolejnych, odnosz cych
si do charakterystyki polonijnej kultury fizycznej w Niemczech w latach ( jak w
tytule ksi ki) 1918 – 1939. Je li za pocz tek tego rodzaju aktywno ci Polonii
niemieckiej przyjmuje si
utworzenie pierwszego gniazda Towarzystwa
Gimnastycznego ,,Sokó '' w 1889 r. w Berlinie, od którego to zdarzenia autor tworzy
narracj , a po dat wybuchu drugiej wojny wiatowej, to wy ania si uwaga, e data
tego zdarzenia by aby bardziej uzasadnion cenzur pocz tkow . Formalnie i
merytorycznie omawiana ksi ka spe nia aby wówczas rol syntezy dziejów
polonijnej kultury fizycznej w Niemczech. W kolejnych rozdzia ach od trzeciego do
szóstego, autor w syntetyzuj cej formie, bardziej faktograficznej ni oceniaj co –
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wnioskuj cej, relacjonuje dzia alno TG ,,Sokó ’’, klubów sportowych, omawia
zakres i formy wychowania fizycznego i sportu w polonijnym szkolnictwie
powszechnym i gimnazjalnym, wychowanie fizyczne, rekreacj , turystyk ,
obozownictwo w Katolickim Stowarzyszeniu M odzie y Polskiej oraz w Zwi zku
Harcerstwa Polskiego w Niemczech.
W rozdziale siódmym omawia ruch wycieczkowy osób doros ych i m odzie y
polonijnej do Polski w zwi zku z Powszechn Wystaw Krajow w Poznaniu
(1929), I Zjazdem Polaków z Zagranicy (1929), II Zjazdem Polaków z Zagranicy i
towarzysz cych im imprez z I Igrzyskami Sportowymi Polaków z Zagranicy i
Wolnego Miasta Gda ska (sierpie 1934 r.), a tak e z innych okazji, np. kolonii
letnich organizowanych w latach mi dzywojennych przez Zwi zek Obrony Kresów
Zachodnich (od 1934 r. Polski Zwi zek Zachodni). Autor ksi ki zada sobie
ogromny trud opracowuj c wiele tabel i zestawie faktograficznych, kserokopii
dokumentów i fotografii. Wystarczy wspomnie , i ostatnia tabela jest oznaczona
numerem 48, co jest godne podziwu. Cz
z nich pochodzi z przedruku, ale to nie
umniejsza wysokiej oceny ksi ki, za jej form ilustracyjn i estetyczn (chocia
niektóre z tabel nie s opatrzone ród em pochodzenia). Potkni ciem jest b d (s.165)
w imieniu sekretarza Ambasady RP w Berlinie, by nim Henryk Malhomme, a nie
jego brat Leon (tak e dyplomata, od 1938 r. wicewojewoda ski, zamordowany w
Starobielsku w 1940 r.).
Z pewnym zaskoczeniem wczytujemy si w dosy obszerne zako czenie. Nie
odnajdujemy w nim odpowiedzi na g ówny cel, jaki autor sformu owa we wst pie,
to jest jakie luki i z jakim rezultatem uda o mu si zlikwidowa w dotychczasowych
ustaleniach na temat dziejów polonijnej kultury fizycznej w Niemczech.
Zamiast tego autor dokona porównania z nimi oraz warunków funkcjonowania
kultury fizycznej mniejszo ci niemieckiej w Polsce. To budzi zdziwienie, gdy takie
uj cie nie by o przewidziane w tre ci ksi ki.
Aneksy s ciekawe, ich zamieszczenie uzasadnione. Powinny by jednak
ponumerowane i zaopatrzone w opis ród a pochodzenia. Ostatnia uwaga natury
porz dkuj cej, mo e by odniesiona do bibliografii. Zespo y archiwalne, które autor
przebada w AAN w Warszawie, powinny by uzupe nione o sygnatury. Ca y zespó
MSZ liczy bowiem niemal 13 tysi cy teczek, inne zespo y s równie obszerne, np:
zespó Ambasada RP w Berlinie liczy niemal cztery tysi ce teczek. Wiadomo, e
kwerend obejmuje si nie ca e zespo y, lecz sygnatury wyselekcjonowane na
podstawie archiwalnego opisu. Doprecyzowania wymaga zestawienie tytu ów prasy,
a zw aszcza podanie przy ka dym z nich miejsca redakcji i przewertowane roczniki.
Brak precyzji przy wymienionych w bibliografii relacjach nie ulega w tpliwo ci.
Nale o poda gdzie one s przechowywane, albowiem ich autorzy nie mogli
udzieli ich autorowi ksi ki. W adys aw G bik,
w latach 1900 – 1986, a Jan
Boening w latach 1903–1982. Walorem omawianej ksi ki w jej cz ciach
zasadniczych, dotycz cych polonijnej kultury fizycznej, jest zwarto ,
komunikatywno , precyzja, chronologia narracji.
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Mo e ona by zalecana nie tylko dla w skiego kr gu osób o zainteresowaniach
historycznych, ale równie dla m odzie y szkolnej, poszukuj cej dobrych,
sprawdzonych wzorców wychowawczych i patriotycznych.
Dariusz Karpi ski
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Wies aw Kukla, Marian Miszczuk, Wydawnictwa Zwi zku Harcerstwa
Polskiego na Wschodzie 1941-1947. Materia y i ród a, Warszawa 2013, ss. 200
ISBN 978–83–932707–1–2
Omawiaj c kolejn ksi
znanych autorów, specjalizuj cych si w
problematyce historycznej harcerstwa dzia aj cego poza Polsk , warto zwróci
uwag na jej cel i walory poznawcze.
Zespó autorski pisze we wst pie, i ksi ka zamyka ich „badania nad
harcerskim ruchem wydawniczym poza krajem’’ (s.10).Stanowi zwie czenie
miotomowej serii publikacji ksi kowych tych e autorów, przybli aj cych genez
i dzieje harcerstwa dzia aj cego poza krajem, ze szczególnym uwzgl dnieniem akcji
wydawniczej w latach 1912 – 2012, a wi c przez pe ne stulecie.
Ksi ka posiada konstrukcj problemow . Kolejno omawiane zagadnienia
szczegó owe, wyst puj jednak w porz dku chronologicznym. Budowa ksi ki jest
wi c przejrzysta, atwa w odbiorze przez czytelników. Nie powinni oni mie
trudno ci w druj c przez kartki ksi ki w przyswojeniu sobie jej w tków,
faktografii i dat (te ostatnie nie powoduj „ prze adowania’’ jej tre ci).
Realizuj c badania autorzy wykorzystali zró nicowane ród a, od dokumentów
archiwalnych, wydawnictw zwartych, literatury o tre ci harcerskiej, a po roczniki
omawianych harcerskich periodyków i przedruków. Rol informuj
pe ni tekst
wst pu. Autorzy wyja niaj w nim okoliczno ci utworzenia ZHP na Wschodzie i
wprowadzaj w zarys jego dzia alno ci, pocz wszy od 1940 r., a po jego
rozwi zanie w ko cu listopada 1948 r. Autorzy wyja nili, co nale y rozumie pod
owem wschód, to jest okre leniem terenu, na którym dzia y jednostki harcerstwa,
utworzone przez polsk m odzie .
Powstawa y one tam, gdzie stacjonowa y oddzia y Armii Polskiej na
Wschodzie (Irak, Iran, Palestyna) oraz gdzie zorganizowany by pobyt ludno ci
cywilnej, wywiezionej wraz z ni w 1942 r. z ZSRR. Poj cie wschód, jest wi c
zbiorczym, nie ca kiem precyzyjnym okre leniem rozbudowanej struktury tego
harcerstwa z o rodkiem kierowniczym w Palestynie.
Dru yny harcerskie utworzone zosta y w ród
nierzy, a tak e w ród ludno ci
cywilnej przebywaj cej czasowo w Iranie, Indiach, Libanie, kilku krajach
afryka skich, Nowej Zelandii, a nawet Meksyku (po zako czeniu wojny we
oszech i okupowanej Austrii).
ZHP na Wschodzie dzia w porozumieniu z ZHP poza granicami Kraju (do
lutego 1946 r. pod inn nazw ) z siedzib w Londynie, ale posiadaj c pe
autonomi .
Autorzy wymienili kilka opracowa historycznych, wcze niej wydanych, które
w wi kszym stopniu podejmowa y zagadnienia, kompletniej omówione w ich
ksi ce. Pomin li jednak w swoich badawczych poszukiwaniach kilka wa nych
publikacji, co nale y uzna za istotne potkni cie.
Chodzi zw aszcza o dwie nast puj ce ksi ki, obecne w zbiorach krajowych
bibliotek: L. Taylor Polskie sieroty z Tengeru. Od Syberii przez Afryk do Kanady

1941 – 1949’, Pozna 2010 (ss. 302) oraz J. Pietrzak Polscy uchod cy na Bliskim
Wschodzie w latach drugiej wojny wiatowej. O rodki, instytucje, organizacje, ód
2012 (ss. 573).
Pierwsza z nich pomog a by autorom omawianej publikacji w sposób bardziej
precyzyjny przeanalizowa
dzia alno
harcerstwa na tle spo ecznych i
egzystencjonalnych warunków ycia polskich zbiorowo ci uchod czych, w
miejscach ich czasowego usytuowania.
Autor drugiej pomini tej pracy, wyró niaj cej si zarówno pod wzgl dem
metodologicznym, jak te szczegó owo ci , zakresem tematycznym i sposobem jego
analizy i uogólnienia, jeden z rozdzia ów po wi ci dzia alno ci ZHP na Wschodzie,
nie pomijaj c jego wydawnictw.
Na tle obu pozycji, spe niaj cych kryteria i wymogi publikacji naukowych,
omawiana ksi ka, nie mo e by w podobny sposób oceniana. Przede wszystkim
dlatego, e jej konstrukcja oraz styl narracji, przewaga faktografii nad procedur
wyja niaj , plasuje j w ród publikacji amatorskich. Oczywi cie to jej nie
dyskwalifikuje, jedynie wiadczy, e powinni my odpowiedzie na pytanie, czy
spe nia ona funkcj informacyjn i popularyzatorsk . Odpowied jest pozytywna,
wynika ona z faktu, i autorzy ksi ki bardzo szeroko, w sposób uporz dkowany, z
du
znajomo ci podj tej problematyki, zapoznali czytelników z harcerskimi
wydawnictwami oraz autorami w harcerskich mundurach.
Konstrukcja ksi ki, tak e potwierdza jej g ównie popularyzatorskie zadanie.
Oprócz wst pu, z
y si na ni dwa rozdzia y. Pierwszy z nich posiada osiem nie
podrozdzia ów, lecz cz ci, o zró nicowanej obj to ci i szczegó owej tematyce.
Odbiegaj c od przyj tych zasad autorzy posi kowali si w tej cz ci ksi ki
przedrukiem tekstów innych autorów, bez uzupe nie i komentarzy, nie podaj c
tak e dok adniej opisanych róde ich pierwodruku.
W tym rozdziale autorzy bardzo dok adnie scharakteryzowali wydawnictwa
realizowane przez harcerstwo w Kenii, Rodezji Po udniowej, Rodezji Pó nocnej,
Tanganice, Ugandzie, Zwi zku Po udniowej Afryki, Palestynie, Iranie i Meksyku. W
rozdziale drugim autorzy przedrukowali artyku y znanych dzia aczy i publicystów
harcerskich z tamtych lat w osobach Józefa Brzezi skiego, Wilhelma S abego,
Ignacego P onki, Zdzis awa Peszkowskiego, Jeremiego liwi skiego, Henryka
Kapiszewskiego, Zygmunta Szadkowskiego, Edwarda Wiszniewskiego i Marii
Kapiszewskiej. Wida wi c ró nice w tre ci i konstrukcji obu rozdzia ów ksi ki.
Ten drugi, nie jest typowym rozdzia em (dla publikacji naukowej), powinien by
potraktowany przez autorów jako aneks. Dodajmy jednak, i dobór artyku ów jest
uzasadniony realizacj celu poznawczego, wprowadzaj one czytelników w tematyk
publicystyki harcerskiej tamtych lat.
Publikacja ta jest rzeczywi cie dope nieniem serii wydawniczej autorów,
podsumowaniem ich pasji badawczej, wnosi tak e spory wk ad do ogólnej wiedzy o
dzia alno ci wydawniczej polskich zbiorowo ci uchod czych w latach drugiej wojny
wiatowej.
Dariusz Karpi ski
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WSPOMNIENIE O PROFESORZE BERNARDZIE WOLTMANNIE
(9.11.1932 – 2.10.2013)
Dnia 9 pa dziernika 2013 r. na gorzowskim cmentarzu komunalnym po egnany
zosta prof. dr hab. Bernard Woltmann, który zmar po krótkiej i ci kiej chorobie 2
pa dziernika 2013 r. w Poznaniu. Jego pami
uczci a spo eczno 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 ogó em pracowa 58 lat w trzech zak adach kszta cenia
nauczycieli: Liceum pedagogicznym w Szczecinku (1954–1960), Studium
Nauczycielskim w Ko obrzegu (1960–1971) oraz AWF w Poznaniu (1971–2012).
Najd szy etap ycia wi e si z Zamiejscowym Wydzia em Kultury Fizycznej
(wcze niej Fili , Instytutem) AWF Pozna w Gorzowie Wlkp.
yciowa droga Profesora rozpocz a si 9 listopada 1932 r. w Szamocinie,
po onym na pograniczu Pomorza i Wielkopolski, gdzie urodzi si w rodzinie
kupieckiej Matyldy z domu Kowalskiej oraz Franciszka Woltmannów. Po
uko czeniu w 1946 r. miejscowej szko y podstawowej ucz szcza do Gimnazjum i
Liceum im. w. Barbary w Chodzie y (1946–1951) oraz do Liceum Pedagogicznego
w Rogo nie (1950–1951). W latach 1951–1954 by studentem Wy szej szko y
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Równolegle zajmowa si sportem,
pocz tkowo w rodzinnym Szamocinie, a nast pnie uprawi lekkoatletyk w KKS
„Lech” Pozna . Po uko czeniu studiów z nakazu pracy zosta nauczycielem w
Liceum Pedagogicznym w Szczecinku. Nast pnie wyk ada w Studium
Nauczycielskim w Ko obrzegu, gdzie w latach 1968–1971 pe ni funkcj zast pcy
dyrektora tej placówki.
ród em osi gni naukowych i zawodowych prof. B. Woltmanna by a aktywna
dzia alno naukowa, prowadzona w okresie czterech i pó dekad. Po uzyskaniu
doktoratu w macierzystej uczelni w 1970 r. (promotor: prof. Zdzis aw Grot) osi gn
habilitacj w AWF Warszawa w 1981 r., a nast pnie uzyska tytu profesorski w
1993 r. Twórczo profesora dotyczy a pocz tkowo kultury fizycznej na dawnym
pograniczu polsko-niemieckim, a nast pnie obj a tematyk rozwoju wychowania
fizycznego i sportu w zachodnio-pó nocnej cz ci Polski, na tzw. ziemiach
odzyskanych. Profesora interesowa tak e rozwój poszczególnych dyscyplin
sportowych, zw aszcza lekkoatletyki, zarówno w aspekcie regionalnym, jak równie
ogólnopolskim. Jednak g ównym nurtem zainteresowa badawczych by a polonijna
kultura fizyczna, w zakresie której zorganizowa i rozwin badania w skali
ogólnopolskiej i mi dzynarodowej.
W okresie pracy nauczycielskiej i akademickiej B. Woltmann opublikowa
cznie 273 pozycje, w tym 2 monografie autorskie, 3 monografie wspó autorskie, 12
prac zbiorowych pod redakcj , 9 prac zbiorowych pod wspó redakcj , 12 tomów

materia ów konferencyjnych w opracowaniu i pod redakcj , 4 Kroniki AWF Pozna
oraz 218 artyku ów naukowych, w ród nich 43 artyku y obcoj zyczne w
wydawnictwach zagranicznych.
Du
wag B. Woltmann przywi zywa do kszta cenia i promocji kadry
naukowej. W latach 1972–2012 regularnie prowadzi seminarium doktorskie, z
którego 21 osób uko czy o doktorat (kolejno: Zbigniew Szafkowski, Robert Korban,
Leonard Nowak, Edward Janik, Wojciech Jans, Leszek Trybu , Piotr Godlewski,
Tomasz Jurek, Janusz P aczek, Ignacy Krzewi ski, Ryszard Kulczycki, Grzegorz
Cwojdzi ski, Renata Golanko, Przemys aw Pieczy ski, Renata Urban, Stanis aw
Zaborniak, Magdalena Krawczyk, Iwona Tabaczek-Bejster, Iwona Pezdan- li ,
Marta Przydzia , Barbara Gra ska). Opiekowa si habilitantami, spo ród których 4
osoby uzyska y habilitacj (kolejno: Tomasz Jurek, Eligiusz Ma olepszy, Stanis aw
Zaborniak, Jerzy Urnia ). Ponadto wykona 30 recenzji dysertacji doktorskiej, 4
recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych, 6 recenzji dorobku habilitantów oraz
4 recenzje dorobku naukowego w post powaniu o tytu profesora. W dydaktycznej
dzia alno ci akademickiej wypromowa równie ponad pó tysi ca magistrów.
W 1971 r. zwi za si na 41 lat z zamiejscowym o rodkiem AWF Pozna w
Gorzowie Wlkp., który wspó tworzy , b c pierwszym zatrudnionym nauczycielem.
Pe ni funkcj 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 Bada
Polonijnej KF (1.09.1982 – 31.08.1984), Samodzielnej Pracowni Bada Polonijnej
KF (1.09.1984 – 30.09.1991), Zak adu Bada Polonijnej KF (1.10.1991 –
20.12.1992), Zak adu Polonijnej KF (21.12.1992 – 30.11.2001), Zak adu Olimpizmu
i Polonijnej KF (1.12.2001 – 31.08.2012). Ponadto kierowa Zespo em Pracowni
Teorii i Metodyki WF (1.11.1971 – 31.08.1971), Katedr Rekreacji i Organizacji KF
(22.12.1992 – 30.11.2001), Katedr Historii KF i Olimpizmu (1.12.2001 –
31.08.2003).
Prof. B. Woltmann wchodzi tak e w sk ad w adz uczelni, pe ni c pocz tkowo
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 Wydzia u
WF (23.11.1984 – 31.08.1987), Prorektora ds. Zamiejscowego Wydzia u WF
(1.09.1987 – 30.11.1990), Prorektora ds. kszta cenia zamiejscowego (1.09.1993 –
31.08.1999), Dyrektora Instytutu WF (1.09.1999 – 31.10.2003).
W dzia alno ci akademickiej i naukowej bazowa na wspó pracy z licznym
gronem polskich i zagranicznych naukowców. W kraju blisko wspó pracowa z
profesorami: Jerzym Gajem, Andrzejem G siorowskim, Tomaszem Jurkiem,
Leonardem Nowakiem, Miros awem Ponczkiem, Markiem Szczerbi skim,
Leonardem Szyma skim i Stanis awem Zaborniakiem. Na arenie mi dzynarodowej
wspó pracowa z historykami niemieckimi Diethelmem Bleckingiem, HansemGeorgiem Johnem, Hansem Langenfeldem, Karlem-Heinzem Schodrokiem, Hansem
Joahimem Teihlerem, Horstem Ueberhorstem, Norbertem Urbainskym, a tak e z
prof. Edmondem Gogolewskim z Francji, Kunihiko Karaki z Japonii i Markiem
Waicem z Czech.
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Dzia aj c na rzecz ruchu naukowego w kraju aktywnie bra udzia w yciu
stowarzysze naukowych. By inicjatorem powo ania i jednym ze wspó za ycieli
Gorzowskiego Towarzystwa Naukowego oraz Sekcji Historii Polskiego
Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, której w latach 1993–2003
przewodniczy . By tak e prezesem PTNKF – oddzia u gorzowskiego tej organizacji.
Nale
tak e do Polskiej Rady Olimpijskiej oraz Rady Porozumiewawczej Bada
nad Poloni w Gorzowie Wlkp.
By jednym z najbardziej znanych polskich historyków kultury fizycznej za
granic , m. in. dzi ki uczestnictwu w mi dzynarodowych towarzystwach
naukowych: Mi dzynarodowego Komitetu Historii Sportu i Wychowania
Fizycznego (ICOSH), Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Historii Wychowania
Fizycznego i Sportu (ISHPES), Europejskiego Komitetu Historii Sportu oraz innych.
Bra udzia w kilkunastu konferencjach zagranicznych w Bo ni – Hercegowinie,
Bu garii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Japonii, Niemczech,
Norwegii, RPA, Szwajcarii, Szwecji, W oszech.
Profesor Bernard Woltmann by recenzentem wielu wydawnictw zwartych,
powsta ych z inicjatywy Stowarzyszenia Naukowego „Polska w wiecie” oraz
wszystkich kolejnych romów pó rocznika „Przegl d Polsko-Polonijny”
Tomasz Jurek
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