




Przegl d Polsko-Polonijny

Pó rocznik

Nr 7–8

* * * * *

The Poland-Polonia Review

Half-yearly

No 7–8

Gorzów Wielkopolski 2014



Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie” w Gorzowie Wielkopolskim
przy wspó pracy

Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie w Londynie
Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago

Redakcja: Eugeniusz Janu a, Piotr Godlewski (z-ca redaktora naczelnego), Grzegorz
Wieczorek, Krzysztof Wasilewski (redaktor naczelny)

Rada naukowa: Andrzej Chodubski (Gda sk), Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
(Kielce), Kazimierz Dopiera a (Pozna ), Edmond Gogolewski (Lille),
Wies aw H adkiewicz (Zielona Góra), Eugeniusz S. Kruszewski
(Kopenhaga), Piotr Majer (Olsztyn), Roman Nir (Chicago), Joanna Ochocka
(Edmonton), Edward Olszewski (Lublin), Danuta Pi tkowska (Nowy Jork),
Wies awa Pi tkowska-Stepaniak (Opole), Krzysztof Rowi ski (Londyn),
Marek Szczerbi ski (Gorzów Wlkp.) przewodnicz cy, Edward Walewander
(Lublin)

Redaktor techniczny: Beata Bia aszczyk

Opracowanie graficzne: Krzysztof Wikarski

Recenzenci:
Janusz Fary
Piotr Majer

Adres redakcji: Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie”, ul. Krzywa 5,
66-400 Gorzów Wlkp.,  tel. +48 95 732 00 00 /+48 608 674 784, e-mail:
poskawswiecie@gmail.com

Periodyk wydano ze rodków finansowych przyznanych przez Senat RP

Copyright by Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie”

ISSN: 2083-3121

Sk ad i druk: S.I. „Warta” Gorzów Wielkopolski,
tel. +48 95 728 58 00; www.si-warta.pl



SPIS TRE CI

Od Redakcji ..............................................................................................................11

I. Z DZIEJÓW POLSKIEJ KSI KI I PRASY NA OBCZY NIE

Oskar S. Czarnik – Z dzia alno ci wydawniczej Armii Polskiej
na Wschodzie oraz 2. Korpusu Polskiego we W oszech (1940-1946).......................15

Andrzej Chodubski – Czasopi miennictwo polonijne w Holandii
w latach 80. XX wieku .............................................................................................27

Wies aw Kukla, Marian Miszczuk – „Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa” –
kronik  dziejów ZHP poza granicami Kraju .............................................................41

Rados aw Domke – Polska emigracja polityczna wobec problemów kraju
w latach 70. XX wieku ..............................................................................................53

Mirela Mazurkiewicz – Rozg o nia Polska Radia Wolna Europa wobec
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 roku ...............................69

Roman Nir – Zarys biografii Artura Leonarda Waldo (1896-1985) ........................97

Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska – Biogramy
polskich twórców na emigracji w „S owniku pracowników ksi ki polskiej” .......111

Marcelina Janisz – Prolegomena do opowiada  Piotra Guzego ...........................125

Adam Sudo – Dzia alno  literacka i spo eczna na obczy nie
Zbigniewa Mieczkowskiego ....................................................................................145

II. MEDIA POLONIJNE WOBEC WSPÓ CZESNYCH WYZWA

Magdalena Bierzy ska-Sudo  – Rola nowych mediów w integracji polskich
imigrantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii ...............................................................171

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – „Nowy Czas” („ New Time”)  Czy nowa
jako  na polskim rynku prasowym w Wielkiej Brytanii? ......................................193

Maria Kalczy ska –Stan bada  nad mediami polonijnymi w Niemczech .............217



4

Anna Chudzi ska-Parkosadze – Publikacje Zwi zku Kulturalno-
O wiatowego „Polonia” w Gruzji u progu XXI wieku ........................................... 233

Kamila Zacharuk – Polskie radio we Lwowie ..................................................... 245

III. VARIA

El bieta Later Chody owa – Integracyjna rola
„Sprawozda  Instytutu Polsko-Skandynawskiego” ................................................ 261

Czes aw Bugdalski, S awomir Gi ycki – Spo eczne i polityczne tre ci
encyklik Jana Paw a II ............................................................................................ 273

Anna Lew-Machniak – Towarzystwo Szkolne w Szczecinie w wietle
raportów policyjnych z lat 1931-1934 .................................................................... 285

Grzegorz Piwnicki – Bohater narodów polskiego i tureckiego porucznik
marynarki Zbigniew Ksi opolski (1918-1988) ..................................................... 297

Marek Jedli ski – Prokatolicki, propolski g os z carskiej Rosji ........................... 315

Tomasz Nakoneczny – Kilka s ów o nauczaniu j zyka polskiego
w Uzbekistanie ........................................................................................................ 331

   –  –  
  ...................................................................................................... 343

Dominik Kubicki – Kulturowo  polska w globalizowanym spo ecze stwie
obywatelskim Zachodu ........................................................................................... 349

S awomir Gi ycki - Uwagi o badaniach nad emigracj  i Poloni
w Gorzowie Wielkopolskim w latach  1978-2014 .................................................. 379



5

IV. SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Krzysztof Wasilewski, Sprawozdanie z mi dzynarodowej konferencji naukowej
„Informuj  i edukuj  – ksi ka i prasa polska na obczy nie w XXI wieku”,
Gorzów Wlkp., 28-29 listopada 2013 ......................................................................397

Dominik Kubicki, Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków.
lady polonijnej obecno ci w kulturach wiata – dziedzictwo duchowe:

kulturowe i cywilizacyjne, Pozna : 20 – 21 listopada 2014 roku ...........................401

Adam Sudo , Aleksandra Jankowska - Jubileuszu 15. lecia
Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ............................................................ 411

V. RECENZJE

Mieczys aw Rokosz, Les aw Dall, Harcerstwo zakopia skie w latach
1913-1945, Stowarzyszenie – Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja
Ma kowskiego, Zakopane 2013, ss. 326, ISBN 83-919794-1-5,
978-83-919794-1-9
(Pawe  Iwaniuk) ............................................................................................ 419

Marian Miszczuk, Naczelnik Adolf Zbigniew Heidrich (1899 – 1983).
Biografia harcerska, Warszawa 2013, ss. 96, ISBN 978–83–932707–2–9
(Dariusz Karpi ski) .................................................................................................424

Tomasz Sikorski, Krzy  harcerski 1913-2013, Warszawa 2014,
ISBN 978–83–935946–2–7, 978–83–63872–01–4, 978–83–7850–523–5
(Pawe  Iwaniuk)  .....................................................................................................428

LVI  Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie,
Rok 2012/2013, Londyn, wrzesie  2014, ss. 368, ISBN 1870027825
(S awomir Gi ycki) ................................................................................................ 433

„Zeszyty Naukowe”. Seria trzecia: nr 1. Rozprawy, artyku y, recenzje.
Polski Uniwersytet na Obczy nie. Londyn 2013, nak ad 300 egz., ss.199,
ISSN 1640-1239
(S awomir Gi ycki) .................................................................................................434



6

25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granic .
Zarys problematyki. Kancelaria Senatu. Warszawa 2014 r., Wydanie I, ss. 168,
ISBN 978-83-63220-38-9
(S awomir Gi ycki) ................................................................................................ 435

Henryk Kocój, Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2014, ss. 384, ISBN 9788323336891
(Krzysztof Wasilewski) .......................................................................................... 439

Tomasz Jacek Lis, Polskie osadnictwo i duchowie stwo w Bo ni
i Hercegowinie od 1894 roku do 1920 roku, Toru  2014, ss. 287
ISBN 978-83-64868-09-2
(Grzegorz Wieczorek) ............................................................................................. 441

NASI AUTORZY



CONTENTS

From the Editorial board.........................................................................................12

I. FROM THE HISTORY OF THE POLISH BOOK AND PRESS ABROAD

Oskar S. Czarnik – From the publishing activity of the Polish Army
in the East and the 2nd Polish Corps in Italy (1940-1946)..........................................15

Andrzej Chodubski – Polish periodicals in the Netherlands in the 1980s ...............27

Wies aw Kukla, Marian Miszczuk – „Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa”
– a chronicle of the history of the Polish Scouting Association .................................41

Rados aw Domke – Polish political immigration on the country’s problems
in the 1970s ................................................................................................................53

Mirela Mazurkiewicz – Radio Free Europe’s Polish Service
and the introduction of the martial law in Poland in December 1981 ........................69

Roman Nir – A biographical sketch of Artur Leonard Waldo (1896-1985) .............97

Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska – Biographs of
Polish artists in exile in the „S ownik pracowników ksi ki polskiej” ...................111

Marcelina Janisz – Prolegomena to Piotr Guzy’s stories .......................................125

Adam Sudo – Literary and social activity in exile of Zbigniew Mieczkowski ......145

II. POLONIA MEDIA AND CONTEMPORARY CHALLENGES

Magdalena Bierzy ska-Sudo  – The role of new media in the integration
of Polish immigrants in Great Britain and Ireland ...................................................171

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – „Nowy Czas” („New Time”) – A new
quality on the Polish press market in Great Britain? ...............................................193

Maria Kalczy ska – State of research on the media of the German Polonia ........217



8

Anna Chudzi ska-Parkosadze – Publications of the  Zwi zek
Kulturalno-O wiatowy „Polonia” in Georgia at the onset of the 21st century ........ 233

Kamila Zacharuk – Polish Radio in Lviv.............................................................. 245

III. VARIA

El bieta Later Chody owa – The Integration role of the “Sprawozdania
Instytutu Polsko-Skandynawskiego” ....................................................................... 261

Czes aw Bugdalski, S awomir Gi ycki – Social and political contents
of the encyclicals of John Paul II............................................................................. 273

Anna Lew-Machniak – Towarzystwo Szkolne w Szczecinie in the light
of the police records 1931-1934 .............................................................................. 285

Grzegorz Piwnicki – A hero of Polish and Turkish nations, navy lieutenant
Zbigniew Ksi opolski (1918-1988) ....................................................................... 297

Marek Jedli ski – Pro-Catholic, pro-Poland voice from tsarist Russia ................. 315

Tomasz Nakoneczny –  A few words on the teaching of the Polish
language in Uzbekistan............................................................................................ 331

   – Polish medicine doctors
in Kazakhstan .......................................................................................................... 343

Dominik Kubicki – Polish culture in the globalized citizen society
of the West ...................................................................................................  349

S awomir Gi ycki - Some thoughts on the research on immigration
and Polonia conducted in Gorzów Wielkopolski in the years 1978-2014............... 379



9

IV. REPORTS FROM CONFERENCES

Krzysztof Wasilewski, Report on the international conferencje „Inform
and educate - the Polish book and press abroad in the 21st century”,
Gorzów Wielkopolski, 28-29 November 2013.........................................................397

Dominik Kubicki, Report on the conference "Eastern and Western immigration
paths of Poles. The traces of the Polonia in the world cultures - spiritual,
cultural and civilzation heritage", Pozna , 20-21 November 2014..........................401

Adam Sudo , Aleksandra Jankowska - The 15th anniversary
of the Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy......................................................................411

V. REVIEWS

Mieczys aw Rokosz, Les aw Dall, Harcerstwo zakopia skie w latach
1913-1945, Stowarzyszenie – Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja
Ma kowskiego, Zakopane 2013, ss. 326, ISBN 83-919794-1-5,
978-83-919794-1-9
(Pawe  Iwaniuk) ............................................................................................ 419

Marian Miszczuk, Naczelnik Adolf Zbigniew Heidrich (1899 – 1983).
Biografia harcerska, Warszawa 2013, ss. 96, ISBN 978–83–932707–2–9
(Dariusz Karpi ski) .................................................................................................424

Tomasz Sikorski, Krzy  harcerski 1913-2013, Warszawa 2014,
ISBN 978–83–935946–2–7, 978–83–63872–01–4, 978–83–7850–523–5
(Pawe  Iwaniuk) ......................................................................................................428

LVI  Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie, Rok 2012/2013,
Londyn, wrzesie  2014, ss. 368, ISBN 1870027825
(S awomir Gi ycki) .................................................................................................433

„Zeszyty Naukowe”. Seria trzecia: nr 1. Rozprawy, artyku y, recenzje.
Polski Uniwersytet na Obczy nie. Londyn 2013, nak ad 300 egz., ss.199,
ISSN 1640-1239
(S awomir Gi ycki) .................................................................................................434



10

25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granic .
Zarys problematyki. Kancelaria Senatu. Warszawa 2014 r., Wydanie I, str. 168,
ISBN 978-83-63220-38-9
(S awomir Gi ycki) ................................................................................................ 435

Henryk Kocój, Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2014, ss. 384, ISBN 9788323336891
(Krzysztof Wasilewski) .......................................................................................... 439

Tomasz Jacek Lis, Polskie osadnictwo i duchowie stwo w Bo ni
i Hercegowinie od 1894 roku do 1920 roku, Toru  2014, ss. 287
ISBN 978-83-64868-09-2
(Grzegorz Wieczorek) ............................................................................................. 441

OUR AUTHORS



Od Redakcji

Najnowszy, podwójny numer „Przegl du Polsko-Polonijnego” zosta
zdominowany przez tematyk  medioznawcz . Zamieszczone artyku y s
w przewadze pok osiem zorganizowanej przez nasze rodowisko
mi dzynarodowej konferencji naukowej pt. „Informuj  i edukuj  – ksi ka
i prasa polska na obczy nie w XXI wieku”, która odby a si  w dniach 28-29
listopada 2013 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Cieszymy si , e gorzowska ksi nica
zgodzi a si  podj  trud organizacyjny tak du ego przedsi wzi cia, które
zgromadzi o naukowców z wiod cych o rodków badawczych w kraju
i zagranicy. Fakt, e tak wiele osób wci  analizuje ró ne formy medialnej
dzia alno ci skupisk polonijnych musi cieszy , zwa ywszy na niekwestionowan
rol  mediów w budowaniu to samo ci i podtrzymywaniu wi zi z ojczyzn .
Zamieszczone w niniejszym tomie artyku y prezentuj  zarówno dotychczasowy
stan bada  nad wybranymi elementami polonijnych mediów, jak i podejmuj
zupe nie nowe, wr cz pionierskie zagadnienia.

Niniejszy numer „Przegl du Polsko-Polonijnego” zawiera ponadto teksty
niezwi zane z tematyka medioznawcz , cho  nadal odnosz ce si  do ycia
Polonii. Ich autorzy przedstawili problem polskiej emigracji w szerszym
kontek cie, dzi ki czemu w pe ni mo emy realizowa  postawiony sobie
wcze niej cel, a mianowicie, aby nasz periodyk czy  w sobie analiz
problemów Polonii i Polski na ró nych p aszczyznach, z wykorzystaniem
perspektywy globalnej.

Zach camy naszych Autorów i Czytelników do aktywnego kszta towania
struktury i tre ci „Przegl du Polsko-Polonijnego”, by utrzyma  on wysok
pozycj  w ród czasopism zajmuj cych si  tematyk  polonijn . Uwagi i sugestie
prosimy przesy a  na adres e-mail Redakcji.
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From the Editorial Board

The latest double issue "Review of Polish-Polonia" is dominated by the
articles from the field of media studies. They are the aftermath of an international
scientific conference “Informuj  i edukuj . Ksi ka i prasa polska na obczy nie
w XXI w.”, which was held on 28-29 November 2013 in the Zbigniew Herbert
Provincial and Municipal Public Library in Gorzow Wielkopolski. We are
pleased that the Gorzow library agreed to take the trouble of organizing such a
large event, which brought together academicians from leading research centers
in the country and abroad. The fact that so many people still analyzes different
forms of the media presence of Polish migrants, is a welcoming one, given the
undisputed role of the media in the construction of identity and maintaining ties
with their homeland. Articles published in this volume represent both the current
state  of  research on certain aspects  of  the Polish media as  well  as  present  new,
even pioneering issues.

This issue of "The Poland-Polonia Review" also includes texts unrelated
to the subject of media studies, but are still related to the life of the Polish
diaspora. The authors present the problem of Polish emigration in a broader
context in order that we can fully realize the main purpose of our periodical,
namely, to combine the analysis of the problems of Poland and Polish people at
various levels, using a global perspective.

We encourage our readers and authors to actively work on the periodical.
Should they have any comments or proposal, please send an e-mail the Editor.
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Z dziejów polskiej ksi ki
i prasy na obczy nie

From the history of the polish
book and press abroad





Oskar S. Czarnik

Z DZIA ALNO CI WYDAWNICZEJ ARMII POLSKIEJ
NA WSCHODZIE ORAZ 2. KORPUSU POLSKIEGO WE W OSZECH

(1940-1946)

Przypominiana historia instytucji w ci gu sze ciu lat dzia a a
rzeczywi cie pod siedmioma kolejnymi nazwami. Zorganizowano j  latem 1940
r. jako komórk  wydawnicz  Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.
Placówka nie mia a jeszcze swej odr bnej nazwy. Podlega a O rodkowi
Szkolenia Oficerów, nast pnie funkcjonowa a w ramach Oddzia u Szkolnego
O rodka Zapasowego SBSK. Kierowa  ni  pp k Stanis aw Tworzyd o. Dnia 22
listopada 1940 r. ukaza  si  jej pierwszy powielony tekst. Miejscem d u szego
postoju placówki by  obóz wojskowy El-Almiryia pod Aleksandri  w Egipcie.
Komórka wydawnicza wspó pracowa a z Referatem Kultury i O wiaty SBSK
kierowanym przez majora Mieczys awa M otka. Kontynuowa a sw  dzia alno
w 1941 r. Oddzia y pierwszoliniowe SBSK uczestniczy y wówczas, od sierpnia
1941 r., w obronie obl onego Tobruku, a nast pnie w operacjach na Pustyni
Libijskiej1.

Po wycofaniu SBSK z pozycji na pierwszej linii frontu nast pi a
reorganizacja ca ej tej formacji. Wiosn  1942 r. nap ywa y te  do Palestyny
jednostki Armii Polskiej gen. W adys awa Andersa, ewakuowane z ZSRR
w pierwszym rzucie w kwietniu 1942 r. Rozrasta y si  struktury Polskich Si
Zbrojnych na rodkowym i Bliskim Wschodzie. W zwi zku z tym bezimienna
dotychczas komórka od 8 maja 1942 r. wyst powa a pod oficjaln  nazw
Komisja Wyszkoleniowo-Wydawnicza Wojska Polskiego na rodkowym
Wschodzie. Pod tym mianem funkcjonowa a nadal w obozie El-Almiryia
w Egipcie, a nast pnie w obozie Beit-Jirja w okolicach Gazy w Palestynie.
Na pocz tku pa dziernika 1942 r. przeniesiono j  do Jerozolimy. By a ju  wtedy
instytucj  rozbudowan . Dzia a a w jej ramach redakcja, sekretariat,
czystopisownia (zespó  przepisywania tekstów na maszynie wraz z korekt ),
kre larnia, powielarnia, introligatornia, magazyn, spedycja oraz biblioteka.
Zatrudnia a kilkadziesi t osób. Prace redakcyjne i poligraficzne koordynowa

1   J. Oktawiec, Zarys historii Sekcji Wydawniczej 2. Korpusu za okres od 8 maja 1942
do 7 listopada 1945. Italia, Bari, dnia 8 listopada 1945. Maszynopis. Biblioteka Polska
w Londynie, sygn. 516/Rps.
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nadal pp k Stanis aw Tworzyd o. W adze brytyjskie przyzna y Komisji odr bny
budynek w Jerozolimie w dzielnicy Nashashibi Quarter2.

Dnia 9 stycznia 1943 r. nadano instytucji now  nazw  – Komisja
Regulaminowo-Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie. Obsada i g ówne
kierunki jej dzia alno ci nie uleg y zasadniczym zmianom3. W zwi zku z dalszy-
mi przekszta ceniami w strukturach wojskowych placówka od 7 czerwca 1943 r.
funkcjonowa a pod kolejnym szyldem: Sekcja Wydawnicza Dowództwa Bazy
i Etapów Armii Polskiej na Wschodzie, a od 19 wrze nia 1943 r. jako Sekcja
Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie.

Jesieni  1943 r. wydzielono z formacji polskich na Wschodzie 2. Korpus
Polskich Si  Zbrojnych, obejmuj cy jednostki, które planowano przerzuci
na front w oski. Oddzia y 2. Korpusu l dowa y na Pó wyspie Apeni skim
na pocz tku 1944 r. W lad za nimi pod y a tak zwana 2. Dru yna Drukarska,
wydzielona z dotychczasowej Sekcji Wydawniczej APW. Dru yna wykonywa a
dora ne prace poligraficzne na ty ach walcz cych formacji.

W pierwszej po owie sierpnia 1944 r. wyruszy a z Palestyny do W och
wi ksza cz  Sekcji Wydawniczej APW. Znacznie mniejszy zespó  pozosta
w Palestynie i kontynuowa  poprzedni  dzia alno  pod innymi nazwami4.
W a ciwa Sekcja Wydawnicza dotar a do Taranto 23 sierpnia 1944 r., a jej sta
siedzib  sta o si  inne po udniowow oskie miasto – Bari. Wkrótce nast pi y
dalsze zmiany w nazewnictwie tej pielgrzymiej placówki edytorskiej. Od 19
wrze nia 1944 wyst powa a jako Sekcja Wydawnicza, a od 1 stycznia 1945 jako
Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu. Nosi a t  nazw  stosunkowo do  d ugo, jednak

2  Tam e, zw aszcza s. 5-8. Sekretariatem kierowa  sier ant Jan Oktawiec, czystopisowni  (wraz
z korekt ) plutonowy Dymitr Buben, kre larni  starszy strzelec Tadeusz Piotrowski,
a nast pnie podporucznik Stefan Mazurek, powielarni  kapitan Franciszek Pustelniak,
nast pnie plutonowy Marian Pluci ski, introligatorni  równie  kpt. Franciszek Pustelniak,
nast pnie plut. Jan Romanowski, ekspedycj  sier ant  Jan Oktawiec, a nast pnie starszy
sier ant Franciszek Grenadier, bibliotek  i tymczasow  sk adnic  wydawnictw J. Oktawiec,
dalej kpt. Stanis aw ukowski, nast pnie ochotniczka z Pomocniczej S u by Kobiet Natalia
Bietkowska. Siedziba Komisji znajdowa a si  przy ulicy prowadz cej obok nowego Domu
Polskiego do Uniwersytetu Hebrajskiego. Od czasu przenosin do Jerozolimy Komisja uzyska a
mo liwo  korzystania  z  us ug  drukarni  prywatnych  i  zleca a  im  wykonanie  cz ci  swych
tekstów.

3  Tam e, zw aszcza s. 9-10. Obsad  oficersk  instytucji stanowi y nast puj ce osoby:
podpu kownik Stanis aw Tworzyd o – przewodnicz cy, kpt. Franciszek Pustelniak – zast pca
przewodnicz cego, kpt. Stanis aw ukowski – sekretarz. Korekt  tekstów przekazywanych
do drukarni zajmowali si  kpt. Marian Welk i ppor. Józef Banerek. T umaczenia z j zyka
rosyjskiego wykonywa  dla Komisji kpt. W adys aw Migdalski, a z j zyka angielskiego ppor.
Jerzy Majmen i ppor. Mieczys aw Karczewski. Komisja korzysta a z ochrony jej obiektów
przez wartowników. Zatrudnia a te  pracowników cywilnych, w tym ochotniczki z Pomocni-
czej S u by Kobiet.

4  Dzia a a w Palestynie w latach 1944-1947 przej ciowo pod nazw  Sekcja Wydawnicza 2.
Korpusu Polskiego, a nast pnie jako Sekcja Wydawnicza Jednostek Wojska na rodkowym
Wschodzie. Kierowa  ni  kpt. Wiktor Romanow.
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w kwietniu 1946 r. przemianowano t  w drown  instytucj  na 476 Sekcj
Wydawnicz . Pod tym w a nie mianem zako czy a sw  dzia alno  w drugiej
po owie 1946 r., gdy wi kszo  o nierzy 2. Korpusu przewo ono z W och
do Wielkiej Brytanii, gdzie weszli w sk ad tak zwanego Polskiego Korpusu
Przysposobienia i Rozmieszczenia. Trafi a tam równie  wi kszo  o nierzy
i oficerów omawianej instytucji kulturalnej5.

Czy tak cz ste zmiany nazwy i równie cz ste przemieszczenia wi za y
si  z repertuarem edytorskim omawianej placówki, z jej preferencjami w doborze
tekstów? Jakie g ówne cele przy wieca y podejmowanym przedsi wzi ciom
wydawniczym? Kto by  najcz ciej adresatem publikowanych ksi ek?

Mo na by s dzi , e odpowied  jest stosunkowo prosta. Us ugowa
placówka edytorska publikowa a masowo teksty, które by y wojsku potrzebne,
wr cz niezb dne. Dlatego jej repertuar zawiera  ró ne instrukcje, regulaminy,
poradniki, przewodniki i podr czniki, rysunki i szkice, plany i mapy, formularze
oraz inne druki. S u y y one szkoleniu o nierzy i oficerów, wyja nia y zasady
prowadzenia nowoczesnej wojny, zaznajamia y odbiorców ze sprz tem
militarnym, cz sto dot d nieznanym w Polsce, opisywa y czynno ci techniczne
podejmowane w toku operacji zaczepnych lub obronnych. Informowa y równie
o wojskach nieprzyjaciela, o stosowanej przez niego strategii i technice. Z my l
o potrzebach o nierzy publikowano równie  s owniki dwuj zyczne specja-
listyczne i ogólne, samouczki j zyków obcych, poradniki z zakresu higieny,
medycyny wojskowej. Kierowano do odbiorców piewniki i modlitewniki oraz
opracowania dotycz ce wychowania fizycznego, zw aszcza regu  ró nych gier
sportowych. wiadectwem tej ró norodno ci tematycznej s  takie tytu y, jak np.
Terenoznawstwo (1942), Regulamin s u by wewn trznej (1942), Rola broni
pancernej i trakcji samochodowej w pierwszej wojnie wiatowej i obecnie (1942,
Popularny przewodnik po armii niemieckiej (1942), Polsko-angielski i angielsko-
polski s ownik techniczny pancerno-samochodowy Zdzis awa Hiszpa skiego
i Wac awa Michalskiego (1943), Podr cznik higieny wojskowej (1944), Skrócony
podr cznik j zyka w oskiego. Gramatyka, rozmówki, s owniczek (1944),
W marszu. Zbiór pie ni o nierskich (1944), Pi ka no na. Historia, technika

5  Por. J. Oktawiec, Czterolecie istnienia 467 Sekcji Wydawniczej. „Gazeta o nierza” 1946, nr
113, 14 V, s. 6; Por. O. S. Czarnik, W drodze do utraconej Itaki. Prasa, ksi ki i czytelnictwo
na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-1942) oraz Armii Polskiej
na Wschodzie i 2. Korpusu (1941-1946), Warszawa 2012, s. 206-209. Warto doda ,
e w zwi zku z cz stymi zmianami nazwy dorobek edytorski omawianej placówki

rejestrowano w bibliografiach jako publikacje kilku odr bnych instytucji.
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i przepisy gry Jerzego Grabowskiego (1944). Mo na by tu wymieni  setki innych
tytu ów reprezentuj cych powy sze zakresy tematyczne6.

Wspomniane preferencje stanowi  tylko cz  dorobku omawianej
instytucji kulturalnej. Uczestniczy a ona zarazem w najwi kszej akcji o wiatowej
ówczesnej polskiej diaspory, w najwi kszym jej przedsi wzi ciu wydawniczym,
które obj o o rodki wychod cze w kilkudziesi ciu krajach w pi ciu cz ciach
wiata.

W okresie II wiatowej dzia a a w Jerozolimie placówka Urz du O wiaty
i Spraw Szkolnych, wyst puj ca nast pnie jako Delegatura Ministerstwa Wyzna
Religijnych i O wiecenia Publicznego Rz du RP w Londynie. Kierowa
Delegatur  Józef Follprecht, a pracowa  w niej m.in. Leon Bernacki, Micha
Zawadzki i Juliusz Scharf7. W kr gu jerozolimskiej Delegatury i jej
wspó pracowników przygotowano program systematycznej publikacji
i rozpowszechniania podr czników i lektur szkolnych dla tysi cy uczniów
polskich w ró nych o rodkach wychod czych, zw aszcza dla dzieci i m odzie y
ewakuowanej  w  1942  r.  z  ZSRR  na  rodkowy  i  Bliski  Wschód  wraz  z  Armi
Polsk  pod dowództwem gen. W adys awa Andersa. Powo ano tym celu
w Jerozolimie Komisj  Wydawnicz , kierowan  bezpo rednio przez doc.
dr ukasza Kurdybach  (by  on pocz tkowo przewodnicz cym Podkomisji dla
Oceny Podr czników Szkolnych na Wschodzie). Minister Stanis aw Kot zleci
Komisji kierowanej przez . Kurdybach , by dokona a rewizji podr czników,
przeznaczonych dla polskich szkó  cywilnych  i wojskowych zorganizowanych
na rodkowym i Bliskim Wschodzie. Komisja Wydawnicza formalnie podlega a
jerozolimskiej Delegaturze Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych, nast pnie
Delegaturze Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego.
W praktyce doc. . Kurdybacha, powo any oficjalnie na stanowisko
przewodnicz cego Komisji Wydawniczej, uzyska  niezale no   w doborze
i publikacji ksi ek. Tylko w uzasadnionych merytorycznie przypadkach

6  W latach 1940-1946 staraniem placówki wydano 200  instrukcji, regulaminów oraz innych
opracowa  ogólnoinformacyjnych, a tak e podr czniki i poradniki dotycz ce dzia a  piechoty
(96 tytu ów), broni przeciwpancernej (26), artylerii (90), artylerii przeciwlotniczej (52), broni
pancernej i motoryzacji (103), saperów (93), czno ci (87), uzbrojenia (40),
kwatermistrzostwa i intendentury (45), s u by zdrowia (34), andarmerii (7), kartografii (16).
Do publikacji  wojskowych o innej  tematyce zaliczono 107 tytu ów, a do wydawnictw
wykonanych w SBSK przed wyodr bnieniem komórki wydawniczej – 15 tytu ów. cznie
stanowi o to 1031 publikacji ró nej tre ci i obj to ci – od jedno czy kilkustronicowych ulotek
do obszernych, kilkusetstronicowych podr czników. Por. J. Oktawiec, Bibliografia
wydawnictw wojskowych w Palestynie i we W oszech 8 V 1942 – 7 V 1946. Bari 1946.

7  Leon Bernacki by  wizytatorem szkolnym, Micha  Zawadzki inspektorem o wiatowym,
natomiast Juliusz Scharf, wydawca krakowski, kierowa  w Jerozolimie Sk adnic  Ksi ek
Szkolnych. W Delegaturze pracowa o te  kilka innych osób. Por. J. Pietrzak, Polscy uchod cy
na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny wiatowej. O rodki, instytucje, organizacje, ód
2012, s. 213.
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uzupe nia  zawarto  niektórych podr czników wydanych w II Rzeczy-
pospolitej8.

Realizacja tak rozleg ego planu przerasta a jednak mo liwo ci
organizacyjne i techniczne polskich instytucji cywilnych dzia aj cych na

rodkowym i Bliskim Wschodzie. Niezb dna by a pomoc wojska. Okaza a j
omawiana placówka, wyst puj ca m.in. pod nazw  Sekcja Wydawnicza APW.

Zapewni a ona przede wszystkim papier na druk przysz ych ksi ek.
Wskutek dzia a  wojennych by  to wówczas na Bliskim Wschodzie towar
reglamentowany. Zakup wi kszej ilo ci tego produktu wymaga  zezwolenia
brytyjskich w adz wojskowych. W toku d ugotrwa ych negocjacji, prowadzonych
przez kierownictwo Sekcji Wydawniczej z przedstawicielami brytyjskiej
Kwatery G ównej Si  Zbrojnych na rodkowym Wschodzie (z siedzib
w Kairze), uda o si  uzgodni  we wrze niu 1942 r. dodatkowe bezp atne
przydzia y papieru na druk ksi ek o wiatowych. Kierownictwo Sekcji
Wydawniczej uzasadnia o swe postulaty potrzebami wojska, kszta ceniem
o nierzy oraz uczniów szkó  wojskowych. Otrzymywane sukcesywnie zasoby

papieru wykorzystywano jednak zarówno na druk ksi ek  dla szkó  junackich,
podleg ych bezpo rednio Armii Polskiej na Wschodzie, jak i dla wychod czych
szkó  cywilnych, rozsianych w wielu krajach wiata.

W toku spotkania roboczego, zorganizowanego dnia 8 grudnia 1942 r.
w Jerozolimie mi dzy przedstawicielami polskich w adz cywilnych i wojsko-
wych, ustalono zarazem,  i  zespó  kierowany przez doc. . Kurdybach  b dzie
nadal zajmowa  si  doborem tytu ów i przygotowaniem ksi ek do druku,
natomiast placówki wojskowe b d  nadzorowa  produkcj  i dystrybucj  ksi ek,
w tym u atwi  ich wysy k  do ró nych krajów w 4 cz ciach wiata. By o to
jednak rozgraniczenie ogólne. Niejednokrotnie sytuacja wymaga a, by
podejmowa  czynno ci dodatkowe niezale nie od przyj tego podzia u
kompetencji. Tak np. pracownicy  wojskowej placówki edytorskiej podejmowali
inne pilne zadania, jak np. korekta drukowanych tekstów. Dzi ki temu mo na
by o przyspieszy  publikacj  i  wysy k  ksi ek, oczekiwanych przez nauczycieli
i uczniów w ca ej polskiej diasporze9.

cis a wspó praca instytucji cywilnych i wojskowych przynios a bogate
rezultaty. Dzi ki pomocy Sekcji Wydawniczej APW, o rodek o wiatowy
Jerozolimie, kierowany przez doc. dr . Kurdybach , opublikowa  w latach
1942-1946 cznie 205 tytu ów ksi ek w globalnym nak adzie 563 350

8  Tam e, s. 212-213.
9  J. Oktawiec, Zarys historii, Maszynopis, s. 25.
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egzemplarzy10. W doborze podr czników uwzgl dniono wszystkie przedmioty
w zakresie szko y powszechnej (podstawowej), gimnazjum i liceum – oczywi cie
zgodnie z programami nauczania, które obowi zywa y w latach trzydziestych
XX  w.  w  szkolnictwie  II  Rzeczypospolitej.  Starano  si  równie   zaspokoi
w pewnym stopniu potrzeby ksi kowe szkolnictwa zawodowego. Publikowana
przy tym seria „Szkolna Biblioteczka na Wschodzie” ( cznie 102 tytu y) obj a
podstawowy kanon literatury narodowej od prze omu redniowiecza i renesansu
a  do II wojny wiatowej. Upowszechniano zatem w tym wyborze dzie a
wszystkich klasyków literatury narodowej, jak np. Jan Kochanowski, Ignacy
Krasicki, Franciszek Karpi ski, Adam Mickiewicz, Juliusz S owacki, Zygmunt
Krasi ski, Cyprian Kamil Norwid, Boles aw Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza
Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Stanis aw Wyspia ski, Stefan eromski oraz
wielu innych twórców. Zas uguje przy tym na podkre lenie zjawisko, i  dobór
tytu ów i publikacja kolejnych ksi ek stanowi a konsekwentn  realizacj
przemy lanego, spójnego programu. Jest to cecha szczególna ówczesnych
przedsi wzi  o wiatowych i edytorskich. Wyró nia si  te  w dziejach o wiaty
polskiej na obczy nie masowo  ówczesnej produkcji  ksi kowej. Do 205
tytu ów, wydrukowanych w globalnym nak adzie 563 350 egzemplarzy,
nale a oby doliczy  dorobek uzyskany poza ramami opisywanej tu wspó pracy
cywilno-wojskowej. Trudno by oby tu poda  dalsze ustalone dok adnie liczby.
Mo na jednak szacunkowo do potwierdzonego ju  dorobku  doliczy  ostro nie
oko o 50 dalszych tytu ów o cznym nak adzie do 100 000 egzemplarzy.
W ci gu zaledwie kilku lat wydrukowano zatem na Wschodzie co najmniej
650 000 egzemplarzy ksi ek o wiatowych. Trafi y one do licznych szkó
polskich cywilnych i wojskowych w Iranie, Palestynie, Libanie i w Egipcie.
Adresowano je równie  do o rodków polskich w Indiach (np. osiedle Valivade
ko o Kolhapur), do osiedli polskich w Afryce Wschodniej w takich krajach, jak
ówczesna Kenia, Uganda, Tanganika, Rodezja Pó nocna i Rodezja Po udniowa.
Kierowano je równie  do Zwi zku Po udniowej Afryki oraz do Nowej Zelandii
i Meksyku. Po zako czeniu dzia a  wojennych ksi ki z Bliskiego Wschodu
rozpowszechniano te  w niektórych krajach Europy Zachodniej. Warto zatem
podkre li  dwa donios e zjawiska. Wytwórczo  rodzimych ksi ek
o wiatowych na Bliskim Wschodzie uzyska a w ci gu zaledwie kilku lat
rozmiary masowe, przewy szaj ce ilo ciowo publikacj  podr czników i lektur
szkolnych na obczy nie w innych okresach historii. Wydrukowane nak ady mia y

10  Por. . Kurdybacha, Placówka wydawnicza by ego Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wie-
cenia Publicznego oraz Interim Treasury Committee for Polish Questions.  Educational
Branch. Katalog. Jerozolima 1946. W powy szym podsumowaniu uwzgl dniono równie
ksi ki opublikowane po odej ciu Sekcji Wydawniczej APW na front w oski latem 1944.
Ukazywa y si  one nadal dzi ki wspó pracy mi dzy Sekcj  Wydawnicz  Jednostek Wojska
na Wschodzie a jerozolimsk  Delegatur  MWRiOP. Po likwidacji Delegatury latem 1945 jej
zadania o wiatowe i edytorskie przej a wymieniona powy ej instytucja brytyjsko-polska:
Interim Treasury Committee for Polish Questions.
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zarazem najwi kszy zasi g rozpowszechniania w dziejach o wiaty polskiej
na wychod stwie. Dociera y w czasie wojny i po jej zako czeniu do krajów
po o onych w pi ciu cz ciach wiata. Niektóre druki w toku swej w drówki od
nadawcy do czytelnika pokonywa y dystans kilku tysi cy, nawet 10 000
kilometrów. wiadczy o to o dobrej wspó pracy oraz sprawno ci instytucji
cywilnych i wojskowych, odpowiedzialnych za publikacj  i rozpowszechnianie
ksi ek.

Bibliograficzna i statystyczna prezentacja opisywanych tu zjawisk mo e
jednak sprawia  pewne trudno ci. Od ko ca 1942 do ko ca lutego 1944 r. jako
oficjalny wydawca ksi ek, przygotowanych merytorycznie do druku przez
zespó  doc. . Kurdybachy, wyst powa a opisywana tu wojskowa placówka
kulturalna, dzia aj ca pod kolejnymi nazwami. Dlatego na kartach tytu owych
wielu ksi ek, opublikowanych dzi ki omówionej wspó pracy, jako wydawca
wyst puje Komisja Regulaminowo-Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie,
Sekcja Wydawnicza Dowództwa Bazy i Etapów Armii Polskiej na Wschodzie,
Sekcja Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie. Udzia  redakcji cywilnej
w publikacji ksi ek sygnalizowa a odpowiednia adnotacja,  np. „Na zlecenie
Urz du O wiaty i Spraw Szkolnych”. Sytuacja zmieni a si  od 1 marca 1944 r.
Delegatura Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego nie
mog a ju  korzysta  z zasobów papieru przydzielanego bezp atnie wojsku.
W adze brytyjskie umo liwi y jednak polskim cywilnym instytucjom
o wiatowym zakup papieru po zni kowej cenie. Odt d Delegatura MWRiOP
wyst powa a ju  jako w a ciwy wydawca ksi ek przygotowanych przez zespó
doc. . Kurdybachy. Wspó praca z wojskiem trwa a jednak nadal przynosz c
kolejne osi gni cia. Powy sze komplikacje wyja niano ówczesnym czytelnikom
periodyków polskich na Wschodzie11.

Sekcja Wydawnicza APW, a nast pnie Sekcja Wydawnicza Jednostek
Wojska na Wschodzie wspiera a pod wzgl dem poligraficznym przedsi wzi cia
innych o rodków, jak np. Wikariat Ksi dza Biskupa Polowego, Cywilne
Duszpasterstwo Katolickie w Palestynie czy poszczególne ogniwa Zwi zku
Harcerstwa Polskiego na Wschodzie12.

Dorobek kulturalny Sekcji Wydawniczej APW obejmowa  równie
pewne dzie a przygotowane przez ni  niezale nie od wspó pracy z Delegatur

11  Por. Z. Broncel, Sto ksi ek polskich dla m odzie y, dla o nierza, dla wszystkich, „W Drodze”
1944, nr 14, 16 VII, s. 4 - 5. Autor wyja nia  m.in.: „Prace rozpocz to w pa dzierniku 1942.
Papier i u atwienia w druku otrzymano od w adz angielskich odnosz cych si  do tej sprawy z
pe n  yczliwo ci . /…/ Poniewa  szko y by y prowadzone przez wojsko i poniewa  wi ksze
ilo ci papieru mog y otrzyma  tylko instytucje wojskowe, podr czniki ukazywa y si  formalnie
nak adem Komisji Regulaminowo-Wydawniczej APW, b d c jednak w swej tre ci zawsze
publikacjami Ministerstwa O wiaty. Od dnia 1marca b.r. (1944) nast pi  ca kowity rozdzia
mi dzy wydawnictwami wojskowymi a szkolnymi”.

12  Por. W. Kukla, M. Miszczuk, Wydawnictwa Zwi zku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie
1941-1947.  Materia y i ród a, Warszawa 2013.
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MWRiOP lub z innymi zespo ami. Tak np. w ci gu 1943 oraz w I pó roczu 1944
r. ukaza o si  nak adem tej wojskowej instytucji trzytomowe dzie o Polskim
szlakiem Janiny Pilatowej. By a to publikacja o szczególnie wysokich
warto ciach poznawczych, historycznych, literackich, a zarazem patriotycznych.
Jak wykaza a to szczegó owo Magdalena Górka, antologia Janiny Heydzianki-
Pilatowej wyró nia a si  znakomitym doborem tekstów, przedstawiaj cych
dzieje Polski i jej kultury od wczesnego redniowiecza a  do II wojny
wiatowej13. Podobnie dzie o Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej

na rodkowym Wschodzie pod redakcj  Jana Bielatowicza  (Palestyna 1944)
utrwali o wiele utworów poetyckich, stanowi cych znamienny zapis zbiorowych
do wiadcze  na wschodnich drogach wojennej pielgrzymki. Staraniem Sekcji
Wydawniczej APW ukazywa y si  te  skrypty dla studentów – np. Wst pne
wiadomo ci do nauki prawa i prawa administracyjnego (1943) – rzecz
przygotowana pod wzgl dem merytorycznym przez polski Kurs Administracyjny
na Bliskim Wschodzie. Dzi ki zabiegom omawianej placówki wznowiono lub
wykonano od podstaw kilkana cie map, przeznaczonych g ównie dla dzieci
i m odzie y, np. Mapa polityczna Polski w skali 1:1 250 000 Eugeniusza
Romera, Mapa Iraku w skali 1:2 000 000 w opracowaniu W . Bychowca oraz
Atlasik Polski Historycznej dla Szkó .

Jak kszta towa  si  dorobek Sekcji Wydawniczej APW po jej
przenosinach do W och w sierpniu 1944 r.?

Dzia aj c znów pod kolejnymi nazwami (Sekcja Wydawnicza 2.
Korpusu, 476 Sekcja Wydawnicza) opublikowa a ona w ci gu 2 lat 190 tytu ów
ksi ek. W pierwszym roku swej aktywno ci w Italii stara a si  zaspokoi
potrzeby organizacyjne, informacyjne i techniczne oddzia ów 2. Korpusu
walcz cych na froncie w oskim. Dlatego nadal ukazywa y si  w Bari podr czniki
i poradniki w rodzaju: Vade mecum o nierza-kierowcy (1944), Filary dla
mostów Baileya (1945), S u ba zdrowia w polu (1945).

W drowna placówka kulturalna od pocz tku swej dzia alno ci
we W oszech kontynuowa a zarazem swe wcze niejsze przedsi wzi cia
w zakresie upowszechniania o wiaty i literatury pi knej. Co wi cej – to w a nie
na Pó wyspie Apeni skim podj a w tej dziedzinie kolejne wa ne zadania. Pilnie
by y potrzebne nowe podr czniki dla uczniów w o nierskich mundurach.
Na zapleczu walcz cych oddzia ów, a po zako czeniu wojny we wszystkich
wi kszych formacjach 2. Korpusu zorganizowano 23 szko y powszechne oraz 8
szkó  rednich i zawodowych. Dowództwo 2. Korpusu po o y o szczególny
nacisk na intensywne kszta cenie o nierzy. Zabiega o o to, by jak najwi cej
m odych ludzi nadrobi o zaleg o ci edukacyjne spowodowane przez wojn , by jej
niedawni uczestnicy przeszli do ycia cywilnego z kwalifikacjami, które u atwi

13  M. Górka, Osobowo  nauczyciela-cz owieka na podstawie sylwetki profesor doktor Janiny
Heydzianki-Pilatowej. „Zeszyty Naukowe”, Seria trzecia, nr 1. Polski Uniwersytet
na Obczy nie, Londyn 2013, s.115-130.
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im dalsze kszta cenie i przysz  prac  zawodow . Tak np. wysokie wyniki
uzyska y takie placówki o wiatowe, jak Gimnazjum 5. Kresowej Dywizji
Piechoty, Gimnazjum i Liceum 3. Dywizji Strzelców Karpackich, Gimnazjum
Kupieckie 3. Dywizji Strzelców Karpackich, Gimnazjum Mechaniczne 2.
Korpusu, Kursy Maturalne 2. Korpusu. Dzi ki tym inicjatywom wielu m odych
ludzi opu ci o wojsko ze wiadectwami maturalnymi honorowanymi przez ró ne
uczelnie w krajach Zachodu. Dowództwo 2. Korpusu skierowa o równie  1240
o nierzy  na studia wy sze w uczelniach w oskich. Zapewni o im

zakwaterowanie i odpowiednie stypendia14.
W tym samym okresie zaznaczy o si  w yciu wychod stwa drugie

wa ne zadanie o wiatowe – zaopatrzenie w ksi ki uczniów polskich
przebywaj cych wówczas w krajach Europy Zachodniej. Pisa  o tym w swym
sprawozdaniu J. Oktawiec: „Z pocz tkiem sierpnia 1945 r. zostaje podj te na
szersz  skal  wydawnictwo podr czników szkolnych dla tysi cy dzieci polskich
znajduj cych si  w obozach na terenie Italii, Austrii i po udniowych Niemiec,
a przyby ych tam w drodze przesiedle  dokonywanych przez Niemców lub
porywanych rodzicom przez Niemców. Prac  t  podj to wspólnie z Sekcj
Wydawnicz  Delegatury PCK przy 2. Korpusie”15.   Zaistnia a  przy  tym
znamienna zbie no . Wcze niej, na rodkowym i Bliskim Wschodzie
omawiana tu instytucja kulturalna pracowa a na rzecz tysi cy dzieci polskich,
wywiezionych w g b ZSRR i  wyprowadzonych z „domu niewoli” przez Armi
Polsk  gen. W adys awa Andersa. Obecnie zaspokaja a potrzeby o wiatowe
tysi cy dzieci, wywiezionych z Polski przez Niemców.

Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu, kierowa nadal przez pp k. Stanis awa
Tworzyd , po o y a zatem nacisk na publikacj  ksi ek szkolnych. Podr czniki
lektury stanowi y oko o 60% tytu ów opublikowanych przez ni  we W oszech.
W wielu przypadkach ksi ki o wiatowe wydane w Bari by y przedrukami
pozycji wykonanych wcze niej w Palestynie. Zaznaczano to zazwyczaj na
kartach tytu owych16. Wykazywano zarazem, i  wspó edytorem niektórych
tekstów by o Wydawnictwo PCK przy 2. Korpusie. Podobnie jak w Jerozolimie,
program edytorski w Bari uwzgl dnia  prócz podr czników niezb dne lektury
szkolne, zw aszcza dzie a klasyków literatury polskiej od Jana Kochanowskiego
do Stefana eromskiego. Znalaz y si  równie  w tym wyborze utwory dla dzieci
i m odzie y, jak np. Kapry na wiosenka Marii Buyno-Arctowej  (1945), Aciaki
z 1-szej A Juliusza Kadena-Bandrowskiego (1945) czy Bohaterski Mi
Bronis awy Ostrowskiej (1945). Uwzgl dniano opracowania pomocne w zaj -
ciach z  wychowania fizycznego, zw aszcza w grach sportowych, np. Pi ka

14  Por. Polscy studenci- o nierze we W oszech 1945-1947, oprac. R. Lewicki, Hove 1996,
zw aszcza s.15-18, 26.

15  J. Oktawiec, Zarys historii… Maszynopis, s. 19-22.
16  Por. m.in. M. Falski, Elementarz, Nak ad 2. Bari:  Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu 1945,

Wydawnictwo PCK przy 2. Korpusie. – Nak ad 1 wyd. w Jerozolimie 1943.
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siatkowa. Oficjalne przepisy i komentarze (1945). Warto równie  doda , i
pewne ksi ki o wiatowe, wydane w Jerozolimie, wznowione w Bari, mia y swe
trzecie wydanie wychod cze na obszarze zachodnich stref okupacyjnych
w Niemczech. Jest to ju  jednak odr bny rozdzia  w dziejach ksi ki polskiej
na obczy nie.

Charakterystyczne zjawiska zaznaczy y si  w ci gu 1946 roku, a wi c
u schy ku dzia alno ci omawianej placówki. Rezygnowano w niej wyra nie
z publikacji tekstów o tematyce wojskowej. Nieliczne publikacje z tego zakresu
pojawia y si  w pierwszych miesi cach ostatniego roku pracy. Pozostawiono
w repertuarze pewne opracowania techniczne przydatne w szko ach
zawodowych. Wysi ki edytorskie skupia y si  wokó  publikacji kolejnych
podr czników, zw aszcza dla wy szych klas gimnazjum oraz dla liceum.
Wzbogaca y ten repertuar niektóre znane dzie a historyczne, np. Ziemia
gromadzi prochy Józefa Kisielewskiego (t.1-2,1946). Podejmowano kolejne
inicjatywy – m.in. kierowano do odbiorców  nowe opracowania popularno-
naukowe i poradniki. Nale a y do nich m.in. teksty z serii Groszowa Biblioteczka
Rolnicza czy Biblioteczka Kó ka Rolniczego. Uwie czeniem inicjatyw
edytorskich w dziedzinie medycyny by Pami tnik Zjazdu Polskich Lekarzy
Wojskowych w Bolonii 17-20 grudnia 1945 pod redakcj  Tadeusza
Soko owskiego (1946). W obliczu bliskiego przeniesienia wi kszo ci o nierzy
2. Korpusu do Wielkiej Brytanii przydatny móg  by  niewielki informator
Zwyczaje ycia codziennego na Wyspach Brytyjskich (1946).

Wspó praca 476 Sekcji Wydawniczej z Dzia em Wydawniczym
Delegatury PCK przy 2. Korpusie zaowocowa a publikacj  kilku warto ciowych
dzie  literackich, jak np. Wybór poezji i prozy Cypriana Kamila Norwida czy
Dzieje Ba ki Murma skiej Eugeniusza Ma aczewskiego. Na szczególn  uwag
zas uguje antologia poetycka Wierne p omienie (1946). Przygotowana
konspiracyjnie we Lwowie pod redakcj  Stefanii Skwarczy skiej i wydana
w obiegu podziemnym w Warszawie (1943), utrwala a w j zyku poetyckim
bolesne do wiadczenia zarówno z okresu okupacji sowieckiej, jak i niemieckiej.
Stosunkowo szybko dotar a do czytelników na obczy nie.

W miar  przebiegu demobilizacji dobiega a ko ca dzia alno
w drownej instytucji. Jej dotychczasowy dorobek ujmowa y w znacznej mierze
dwa opracowania dokumentacyjne Jana Oktawca: Bibliografia wydawnictw
wojskowych  w Palestynie i we W oszech 8 V 1942-7 V 1946 (Bari 1946) oraz
Bibliografia wydawnictw szkolnych w Palestynie i we W oszech 8 V 1942-7
V 1946  (Bari 1946). Dotychczasowa wytwórczo  placówki pod kolejnymi
siedmioma nazwami przesz a do historii.

Jej krótkotrwa e dzieje mo na by podzieli  na trzy zasadnicze okresy.
W pierwszym z nich, w latach 1940-1942 by a ona komórk  wydawnicz ,
s u c  upowszechnianiu wiedzy wojskowej, szkoleniu o nierzy. W okresie
drugim, mniej wi cej od po owy 1942 do pocz tku 1946 r., realizowa a nadal
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swe zadania wojskowe, a zarazem wspó uczestniczy a w wielkiej akcji
o wiatowej wychod stwa polskiego. Wspó tworzy a jerozolimski o rodek
wydawniczy, wytwarzaj cy setki tysi cy egzemplarzy ksi ek dla dzieci polskich
w Azji, Afryce, Nowej Zelandii czy w Ameryce. Kontynuowa a t  dzia alno  po
wyl dowaniu na Pó wyspie Apeni skim i wspiera a ksi kami uczniów-
o nierzy, jak i dzieci polskie w ró nych obozach przej ciowych oraz w innych
o rodkach w Niemczech, Austrii, we W oszech, Francji, a nawet w Wielkiej
Brytanii. W okresie trzecim, w1946 r., wi c ju  u schy ku dzia alno ci, wygas y
jej dotychczasowe zadania wojskowe. Stara a si  wzbogaci  swój aktualny
repertuar o wiatowy i literacki, wprowadza a do obiegu nowe informatory
i przewodniki, przydatne w przysz ych zaj ciach cywilnych odbiorców. Ca y
dorobek tej pielgrzymiej placówki edytorskiej by  wymiernym sukcesem polskim
w latach II wojny wiatowej i po jej zako czeniu, by  osi gni ciem, uzyskanym
wbrew wszelkim przeciwno ciom politycznym i trudno ciom materialnym.
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Oskar Stanis aw Czarnik

Z dzia alno ci wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie oraz 2. Korpusu
Polskiego we W oszech (1940-1946)

From the printing activity of the Polish Army in the East and the 2nd Polish
Corps in Italy (1940-1946)

S owa kluczowe: II Wojna wiatowa, Armia Polska na Wschodzie, dzia alno
wydawnicza, zarz dzanie o wiat

Key words: World War 2, Polish Army in the East, publishing activity,
education menagement

Streszczenie

Autor omawia poszczególne inicjatywy prasowe polskich oddzia ów podczas
drugiej wojny wiatowej. Przybli a ich dzieje, a tak e analizuje ich zawarto .
Wskazuje tak e na ich warto  jako wa nego czynnika w podtrzymywaniu ducha
bojowego i czno ci z ojczyzn .

Summary

The author presents printing initiatives of the Polish Army during World War
Two. He brings closer their histories as well as analyzes their content. Moreover,
he indicates their value as an important element in maintaining fighting spirit and
ties with the homeland.



Andrzej Chodubski

CZASOPI MIENNICTWO POLONIJNE W HOLANDII
W LATACH 80. XX WIEKU

Niderlandy potocznie nazywane Holandi  cz  z Polsk  bogate ogniwa
dziedzictwa przesz o ci1.  Zauwa a si ,  e  ju  w XIII  w.  ujawni y si  o ywione
stosunki gospodarcze, w XVI i XVII w. odbywa a si  szeroka wymiana
handlowa; wtedy te  zarysowa y si  ogniwa zwi zków kulturalno-naukowych.
Do Holandii udawali si  nierzadko na studia Polacy, m.in. na uniwersytet
w Lejdzie; w ród nich by  np. astronom Jan Heweliusz.

Wyjazdy masowe Polaków do tego kraju nast pi y w ko cu XIX w.,
co wi za o si  z podejmowaniem przez nich pracy, g ównie w górnictwie
w przestrzeni limburskiej. Szacuje si  na pocz tku XX w. pracowa o tam ok.
2 tys. osób identyfikuj cych si  z polsko ci . Emigracja ta pog bi a si  po
I wojnie wiatowej; szacowano j  na ok. 7 tys. osób. W adze holenderskie ceni c
pracowito  polskich górników wyra a y preferencyjn  gotowo  ich zatrudnie-
nia2. W latach 20. XX w. ujawni a si  dzia alno  polonijna; powstawa y
organizacje górnicze, amatorskie zespo y ta ca i ko a piewacze oraz teatralne.
W 1930 r. po czy y si  one w Zwi zku Polskich Towarzystw w Holandii.

Z dniem 1 maja 1930 r. zacz a ukazywa  si  polska gazeta „Polak
w Holandii”3. By  to miesi cznik po wi cony sprawom skupiska Polaków
w Limburgu. Jego inicjatorem by  w 1927 r. Bernard Leon Janik (1904-1977)4,
który skierowany zosta  przez Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia
Publicznego do Holandii, do Heerlen, w celu organizowania kursów j zyka
polskiego dla górników. Powierzono mu pe nienie te  obowi zków sekretarza
konsulatu honorowego w Heerlen. W tworzenie pisma zaanga owali si  ks.
Wilhelm Hoffman oraz nauczyciele Sylwester B aszczyk i Józef Piotrowski.

W 1936 r., tj., po pi ciu latach ukazywania si  poszerzono jego zasi g
przestrzenny oraz zmieniono nazw  na „Polak w Holandii i Belgii”. Pismo
zacz o ukazywa  si  jako dwutygodnik. Na jego amach zamieszczono
informacje o yciu polonijnym w obu krajach, porady prawne, t umaczenia
rozporz dze  górniczych. Sta o si  ono organem Zwi zku Polskich Towarzystw
w Holandii i Belgii; jego siedziba znajdowa a si  w Brunssum. W latach 1937-

1  J. Leska- l zak, Polacy w Holandii. Przesz o  i tera niejszo , Toru  2003, roz. II.
2  M. Pelczar, Polonia w Niderlandach, „Almanach Polonii 1981”, Warszawa 1980, s. 78-88.
3  W. Eder, „Polak w Holandii”, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, Toru  2005,

s. 105-108.
4 S ownik biograficzny Pomorza Nadwi la skiego, t. II, Gda sk 1994, s. 294-296.
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1939 ukazywa o si  ono pod nazw  „Polak”. Obejmowa o obok przestrzeni
holenderskiej i belgijskiej Luksemburg.

Po II wojnie wiatowej, w 1948 r. ukazywa  si  w Bredzie, katolicki
dwutygodnik spo eczno-polityczny nawi zuj cy do przedwojennego „Polaka w
Holandii”; wydawany by pod tym samym tytu em. Redagowali go ks. Robert
D browski i Stanis aw Werner. W 1949 r. po czono go z wydawan  w Londynie
„Gazet  Niedzieln ”. W latach 1949-1951 ukazywa  si  w Bredzie pod nazw
„Polak w Holandii. Gazeta Niedzielna”.

Podstawowe zadanie tych pism zawiera o si  w dostarczaniu podsta-
wowych informacji pomocnych Polakom w procesie adaptacyjnym w nowych
miejscach osiedlania si . Wa ne by y m.in. porady prawne, reklamy. Pisma
spotyka y si  z du ym zainteresowaniem czytelniczym. Liczba sta ych ich
prenumeratorów dochodzi a do 300 osób, a nak ad przekracza  2 tys.
egzemplarzy.

W okresie mi dzywojennym do polskich imigrantów w Holandii
dociera y te  takie tytu y, jak: „Polacy Zagranic ”, (z Warszawy), „Wiarus
Polski”, „Narodowiec”, „Dziennik Ludowy”. W okresie po II wojnie wiatowej
m.in. 1) „Dziennik Polski i Dziennik o nierza”, 2) „Dziennik o nierza”, 3)
„Gazeta Niedzielna”, 4) „G os Katolicki”, 5) „G os Kobiet”, 6) „Kultura” 7)
„Kurier Polski”, 8) „ My l Polska”, 9) „Ogniwo”, 10) „Ostatnie Wiadomo ci”,
11) „Polak na Obczy nie”, 12) „Polska w Europie”, 13) „Pos aniec”, 14)
„Rodzina”, 15) „Zeszyty Historyczne”5. Na amach tych pism du o miejsca
po wi cano rzeczywisto ci politycznej Polski, a w tym krytycznie odnoszono si
do dokonuj cych si  w niej przemian ustrojowych. W sytuacji post puj cych
procesów integracji, a nawet asymilacji zmniejszy o si  zainteresowanie
pi miennictwem polonijnym. Niema o tytu ów zmienia o profil wydawniczy.
Obok informacji publikowanych w j zyku polskim pojawia y si  materia y
pisane w j zykach danych krajów osiedlenia si . Charakterystyczne sta o si
wydawanie biuletynów przez ró ne podmioty ycia politycznego i spo ecznego;
ukazywa y si  one zwykle nieregularnie, okoliczno ciowo z okazji organizo-
wanych rocznic, wi t, inicjatyw organizacyjnych. W ród wydawców znacz ce
miejsce zajmowa y, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Ko o b. o nierzy
Armii Krajowej, Zwi zek Inwalidów Wojennych, Polskie Misje Katolickie,
Polski O rodek Spo eczno-Kulturalny (POSK), Polska Macierz Szkolna,
Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granic , Polskie Organizacje
Niepodleg o ciowe.

W Holandii zaznacza y sw  dzia alno  wydawnicz : Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów w Holandii (Venlo), Rada Koordynacyjna Polonii
Niepodleg o ciowej w Holandii i Polskiego Stronnictwa Ludowego (Utrecht),

5  M. Jelenkowski, Prasa polonijna, w: Polacy w wiecie. Polonia jako zjawisko spo eczno-
polityczne, cz. III, pod red. A. Koprukowniaka, W. Kucharskiego, Lublin 1986, s. 134-157.
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Polskie Stronnictwo Ludowe w Holandii (Kerkrade), Polski O rodek Spo eczno-
Kulturalny Oddzia  w Holandii (Utrecht). Na amach biuletynów podnoszono
zagadnienia postaw, zachowa  politycznych, wskazywano na tzw. rozbicie
polityczne spo eczno ci polonijnej. Np. w „G osie Wolnych Polaków”
(miesi czniku wydawanym przez Zarz d G ówny Towarzystwa Katolickiego
w Holandii i Zarz d Oddzia u Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Holandii; nr 7, z dn. 31 stycznia 1958 r.) z okazji 10.lecia istnienia tych
organizacji pisano: „obchód 10.lecia obu stowarzysze  sta  si  spontaniczn
manifestacj  patriotyczn  Polonii, która da a wyraz swoim uczuciom i d eniom,
dokumentuj c zarówno przywi zanie do tradycji i obyczajów polskich, jak
i przekonania, e walka o Wolno  powinna by  prowadzona nadal, bez wzgl du
na zakusy re imu Gomu ki, i judaszowe g osy licznych neutralistów (...) po
wieloletnich staraniach i trudno ciach powojenna emigracja zaczyna si
jednoczy , e Polskie Towarzystwo Katolickie coraz ci lej wspó pracuje ze
Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów. Ka dy zdrowo my l cy cz owiek
powinien temu tylko przyklasn . Wszak w obliczu tak trudnej sytuacji
uchod stwa polskiego jedno  i koncentracja wysi ków jest nieodzowna; jest ona
warunkiem konsekwentnej i ekonomicznej pracy (...) Walczymy (...) o Polsk
katolick , ca , woln  i niepodleg , sprawiedliw  spo ecznie, rz dzon
demokratycznie z woli ogó u wed ug praw Boskich i ludzkich. Za tak  Polsk
gin li Jej najlepsi Synowie, takiej te  i my pragniemy s u y ”6.  W  dniu
4 stycznia 1958 r. prezes Ko a Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we
Vlissingen, charakteryzuj c sytuacj  mi dzynarodow  podkre la : „Jeste my
zawsze Polakami, zwi zanymi wi zami krwi, mowy, pochodzenia, tradycji
z narodem naszym w Kraju. Uznajemy naród polski na polskiej ziemi – ale nie
uznajemy sytemu, który tam panuje i ludzi, którzy nim rz dz . Nie daj c si
wci gn  w osobisty kontakt z re imem i jego placówkami zagranic  – musimy
jednak popiera  te posuni cia, które w naszym sumieniu uznajemy korzystne dla
narodu, jak np. wyst pienia w obronie granicy zachodniej, starania o po yczk
ameryka sk  itp”7.

Nowa rzeczywisto  w yciu Polaków w Holandii ujawni a si  w latach
80. XX w., w sytuacji dokonuj cych si  przemian politycznych w Polsce.
Aczkolwiek na pocz tku lat 80. zauwa ono s abo  wi zów ycia polonijnego
w tym kraju. Formu owano nawet pytania: Czy Polsk , Polaków wida
w Holandii? I zauwa ano: Nie za bardzo, szczerze mówi c. Generalnie brak
tu znacz cych Polaków, brak ich w partiach politycznych. Brak polskich
nazwisk, nawet Polaków z pochodzenia, z drugiego czy z trzeciego pokolenia
wstecz; takich jak Poniatowski we Francji czy Gawro ski we W oszech.
Dlaczego tak jest? Emigracja powojenna by a tu nieliczna i uboga w intelektu-

6  „G os Wolnych Polaków” (Breda) nr 7, z dn. 31.01.1958 r., s. 2.
7  Tam e.
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alistów. Mimo blisko ci geograficznej wielkie polskie fale emigracyjne omijaj
Holandi , udaj c si  raczej do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji....
Polacy nie znaj  tego kraju, nie wybierali go i nadal nie wybieraj . Odstrasza te
dziwny i do  trudny dla nas j zyk. Emigracja pomarcowa 1968 roku te  by a
bardzo ma a. W zasadzie ca a polska dzia alno  emigracyjna by a i nadal
w du ej mierze jest skoncentrowana w tzw. gettach towarzyskich. S  nieliczne
grupy, jak Stowarzyszenie Polskich Kombatantów czy Polskie Towarzystwo
Katolickie, sprowadzaj ce praktycznie sw  dzia alno , g ównie w ród starszych
emigrantów, do wieczorków towarzyskich, spotka  po polskiej mszy czy
biblioteczki, zreszt  ubogiej. Nie ma tutaj adnej ciekawej oferty dla
nowoprzybywaj cych. Nie ma misji katolickiej, nie ma na dobr  spraw  klubu
polskiego z prawdziwego zdarzenia, stale regularnie i sensownie pracuj cego.
Nie ma te  w asnej gazety. Kto  zapyta – dlaczego tyle „nie ma”? Po prostu nie
ma – znów „nie ma” – tego komu robi . Troch  drgn o, gdy nadesz a fala
emigracji „solidarno ciowej”. Pojawi y si  osoby, które chc  co  robi ,
utrzymywa  licz ce si  kontakty indywidualne, ucz  si  solidnie j zyka. S
aktualne próby zawi zania polskich grup emigracji, co czyni  np. w Rotterdamie
byli cz onkowie „Solidarno ci”8.

W latach 80.zacz y ukazywa  si  nowe tytu y czaspomi miennicze. Ich
amy wype nia y teksty i informacje pisma w j zyku polskim i w znacz cej

cz ci w j zyku holenderskim. W ród nich ugruntowan  pozycj  zdoby
„Biuletyn Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego” (Biuletyn
Pools-Nederlandse Kulturale Vereiniging). Jego pierwszy numer ukaza  si  9
marca 1980 r. Inicjatorem i jego wydawc  by  Klub Kultury Polskiej (Poolse
Kulturele Vereniging) w Nijmegen. Ide  Klubu by o zrzeszenie Polaków
i Holendrów, którzy wyra aj  ch  stymulowania i rozpowszechniania polskiej
kultury w Holandii. Organem Klubu sta  si  „Biuletyn”, przewidywano
wydawanie go od 8 do 10 numerów rocznie9. Przyj to za o enie, e pismo b dzie
finansowane ze sk adek cz onkowskich Klubu. Pierwsze numery biuletynu
ukaza y si  w formie powielaczowej. Zawiera y tzw. prasówk , tj. przegl d
najwa niejszych wydarze  z bie cego ycia spo eczno-politycznego oraz tzw.
informator kulturalny, w którym dostarczono wiadomo ci o najwa niejszych
wydarzeniach z relacji kulturalnych polsko-holenderskich, a w tym o wyda-
rzeniach literackich, kinematograficznych oraz politycznych (opozycji
politycznej) ekonomicznych. W krótkim czasie pismo zdoby o akceptacj
spo eczno ci polskiej w Holandii. Systematycznie powi ksza  si  kr g osób,
zamieszczaj cych swe opracowania oraz informacje o polskim yciu spo eczno-
politycznym. Wi kszo  tekstów publikowano w j zyku holenderskim. Na amy
pisma zacz y trafia  studia i opracowania o charakterze naukowym,

8  A. Nadzieja, Sprawy polsko-holenderskie, „Kultura” (Pary ) 1988, nr 4, s. 62-63.
9  „Biuletyn Klubu Kultury Polskiej w Holandii. Poolse Kulturele Vereniging“ (Nijemegen),

czerwiec 1980, s. 1.
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refleksyjnym np. w numerze 5, z 1995 r. podj to prób  odpowiedzi na pytanie:
„jak zyska  aprobat  Holendrów i jej nie straci ?” Pytanie takie zadaje sobie
wielu emigrantów z Polski, niekiedy po wielu latach pobytu w Holandii.
Zauwa a si , e aby zyska  aprobat  Holendrów, cudzoziemcy powinni by
punktualni, powinni unika  artów na temat holenderskiej rodziny królewskiej, a
w wypadku zaproszenia do prywatnego domu pod adnym pozorem nie si ga
po herbatniki, gdy pojemnik w którym si  pojawi y na stole, zosta  przez pani
domu zamkni ty10. Charakterystyk  Holendrów przedstawiono te  w numerze 1,
z 1997 r. Ukazuje si  tu m.in., e o Holandii kr y kilka stereotypów.
„Holendrów ukszta towa a walka o w adz ” jest chyba najs ynniejszym z nich.
Ale „Holender to kupiec”, „Holandia oaza tolerancji”, „Holandia gniazdo
protestantyzmu”. Sami Holendrzy uchodz  za naród raczej a-historyczny, który
bardziej patrzy na tera niejszo  i przysz o , ni  na w asn  przesz o . Holender
je li ju  mówi o minionych wiekach, to raczej krótko wspomina o wojnie
niepodleg o ciowej z Hiszpanami, o mozolnym procesie tworzenia pa stwa
narodowego, za to rozwa a szczegó owo rozkwit eglugi, handlu i kolonializmu
holenderskiego, z oty wiek malarstwa i nauki oraz wspó czesn  drog  do
tolerancyjnego, demokratycznego pa stwa. Wskazuje si  na zas ugi takich
osobisto ci, jak Erazm z Rotterdamu – wielki teoretyk humanizmu, Hugo
Grocjusz – pierwszy teoretyk prawa mi dzynarodowego, wynalazca poj cia
mare liberum (otwartego morza), Baruch Spinoza – wybitny filozof
racjonalizmu. Przypomina si , e w z otym wieku rozwia y si  w tym kraju nauki
in ynierskie, zak adano pierwsze poldery, wzmacniano tamy ochronne
przeciwko morzu, doskonalono eglug . W edukacji politycznej wiadomie
pomija si  tzw. zjawiska negatywne, w tym wyzysk kolonialny, handel
niewolnikami, wojny morskie z Angli  i Francj . Holendrów postrzegaj  Polacy
zamieszkuj cy ich kraj jako ludzi pozbawionych fantazji, nudnych, czasami
p askich, bardzo praktycznych. Za ich cech  narodow  uznaje si  powszechne
sk pstwo11. Polacy z kolei, postrzegani s  przez Holendrów jako ludzi ci gle
niezadowolonych ze swoich w adz, stanowisk pracy; Holendrzy wskazuj , e
Polacy „maj  dusz , wi c nie maj  pieni dzy”12. Holendrzy s  lud mi
przes dnymi, np. zauwa aj , e „kto pracuje w wigilijny wieczór, tego dotknie
nieszcz cie”13.

Na amach pisma niema o miejsca po wi ca si  spotkaniu Holendrów
z Polsk  i jej mieszka cami. Wskazuje si , e w grupach wycieczkowych
obserwuje si  obecno  ludzi w podesz ym wieku. S  w ród nich ci, którzy

10  „Biuletyn Polsko – Niderlandzki Stowarzyszenie Kulturalne” 1995, nr 5, s. 31.
11  J. Minkiewicz, Kultura i historia Holandii, „Biuletyn Polsko – Niderlandzkiego .....” 1997, nr

1, s. 24-26.
12  I. D. Barczak, Jedn  nog  w Ojczy nie, „Biuletyn Polsko – Niderlandzkie .....” 1998, nr 6, s. 15
13  K. Bolder-Lenartowicz, Bo e Narodzenie inaczej, „Biuletyn Polsko – Niderlandzkiego

.....”1997, nr 6, s. 42-45.
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pami taj  czasy II wojny wiatowej, pragn  oni pozna  kraj swoich wyzwolicieli.
Przypominaj  przy tym, e byli oni zadowoleni z faktu, e to Polacy ich
wyzwolili spod okupacji hitlerowskiej. W kontaktach wycieczkowych
ich s abo ci  jest narzekanie: „»klagen«, »mopperen«, »zeuren« nale y do
holenderskiego sposobu ycia i nie ma powodu, by regu a ta nie potwierdzi a si
równie  podczas pobytu w Polsce. Prawie zawsze znajduj  si  osoby z czego
niezadowolone. Albo ó ko za twarde, albo wersalka ma wg bienia, to znów
r cznik za ma y, a to ceny za wysokie. No i czysto  jest ona niezmiernie wa na
dla Holendrów”14.

Adresuj c pismo do spo eczno ci pos uguj cej si  j zykiem
holenderskim podj to na jego amach wyzwanie edukacyjne w zakresie j zyka
polskiego. Obok dostarczania obja nie  gramatycznych, kulturowych zwrócono
uwag  na specyfik  fonetyczn , która jest nierzadko k opotliwa dla cudzoziemca.
Przywo ano np. zdanie „Chrz szcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. Strz sa
skrzyd a z d d u. A trzmiel w puszczy tu  przy Pszczynie, straszny wszczyna
szum”15.

W sytuacji przemian ustrojowych no ne sta y si  w yciu spo eczno-
politycznym, a w tym na amach czasopism polonijnych kwestie dotycz ce
przesz o  politycznej. Pojawi y si  g osy o potrzebie rewidowania w asnej
historii. Podnoszono np. konieczno  zapocz tkowania procesu przemiany
polskiej wiadomo ci zbiorowej tradycyjnego obrazu stosunków polsko-
niemieckich a tak e stereotypowego widzenia Polski i Polaków w kontek cie
Europy Zachodniej. Zauwa a si , e Polacy s  w sytuacji paradoksalnej, z jednej
strony sympatie dla Niemców w polskim spo ecze stwie rosn  stosunkowo
z roku na rok, z drugiej strony, tak naprawd  nie s  oni znani w rzeczywisto ci
ycia partyjnego; brakuje niemcoznawców, rzeczników dialogu polsko-

niemieckiego. Wzrost sympatii do Niemców obja nia si  m.in. przejawem
rosn cego poczucia w asnej warto ci Polaków. Ujawnia si  w tym wzgl dzie
potrzeba nowego postrzegania przesz o ci, ujawniaj cej elementy wspó pracy,
wspó dzia ania. Sytuacja przewarto ciowa  przesz o ci potrzebna jest te
w relacjach polsko-rosyjskich, polsko-ukrai skich, polsko- ydowskich.
W stosunkach polsko-niemieckich ujawnia si  potrzeba ukazywania ogniw ycia
kulturowego, które ch tnie by y zapo yczone z Niemiec. Zauwa a si ,
e rzeczywisto  ta postrzegana jest zw aszcza na tzw. Ziemiach Odzyskanych16.

Zwrócono uwag  na Polaków, którzy najbardziej rozpoznawani
w wiecie na pocz tku lat 80 XX w. Podkre lano, e najbardziej jednoznaczne
identyfikowanym z Polsk  by  Lech Wa sa. Bardziej znanym by  ni  Jan Pawe

14  K. Stanis awczyk, Przybysz z kraju tulipana w kraju Mieszka, „Biuletyn  Polsko  –
Niderlandzkiego .....” 1995, nr 5, s. 38-39.

15  K. Stachowski, Mówimy po polsku, „Biuletyn Polsko – Niderlandzkiego .....” 1995, nr 5, s. 40-
43.

16  Z prasy polskiej, „Biuletyn. Polsko-Niederlandzkiego....” 1997, nr 1, s. 20-21.



33

II, szczególnie w ród m odego pokolenia i w krajach niekatolickich. Z pisarzy
wspó czesnych najbardziej znani byli Andrzej Szczypiorski i Ryszard
Kapu ci ski. Pierwszy z nich mia  wielu odbiorców przede wszystkim
w Niemczech, gdzie publikowa  swoje komentarze w renomowanych gazetach
(„Die Zeit”, „Faz”) oraz wydawa  ksi ki i regularnie wyst powa  w telewizji.
Andrzej Szczypiorski znany by  tak e w Holandii, ale bardziej jako
intelektualista, komentator polskich spraw („Volkskrant”, „Vrij Nederland”).
Ryszard Kapu ci ski uchodzi  za  za klasyka reporta u – po jego ksi ki ch tnie
si gali studenci dziennikarstwa i kultury, szczególnie w Wielkiej Brytanii.
Najbardziej znani re yserzy to: Krzysztof Kie lowski (zw aszcza we Francji oraz
Szwecji) i Andrzej Wajda, którego gwiazda jakby zosta a przy miona sukcesami
Kie lowskiego. W ród koneserów teatru znani byli: Jerzy Grotowski i Tadeusz
Kantor. Znani sportowcy to Zbigniew Boniek, Andrzej Szarmach, Jan
Tomaszewski, Piotr Nowak, W adys aw Kozakiewicz17.

Do  du o miejsca na amach holenderskiego pi miennictwa polonijnego
zajmowa y kwestie organizacji ycia religijnego. Przypomina si , e katolickie
duszpasterstwo polskoj zyczne rozpocz o si  w 1910 r. Wa ny jego o rodek
powsta  w Rotterdamie – mie cie, porcie stanowi cym wtedy okno na wiat dla
licznych emigrantów wyp ywaj cych za Ocean Atlantycki. Polacy gromadzili si
wtedy przy kaplicy, przy ul. Wilhelminahade. Opiek  duszpastersk  sprawowa
tam o. Franciszek Mazurowski, a nast pnie ks. Wilhelm Kowalczyk.
Na pocz tku lat 80. w Holandii prowadzi o polonijn  dzia alno  duszpastersk
8 ksi y. W ród nich wyra nie zaznaczy a si  dzia alno  o. Stefana Ochalskiego
(duszpasterza Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej).

Do Holandii, do Amsterdamu przyby  on w 1987 r. z Niemiec.
Chrystusowcami byli tez o. Aleksander Melbruda i o. Stefan Nowak. Odprawiali
zwykle msze wi te w wynajmowanych na godziny kaplicach i ko cio ach.
W 1996 r. ich dzia alno  zosta a zalegalizowana, utworzona zosta a
w Rotterdamie Parafia Polska. Przy niej utworzono Szko  Polonijn . Przy niej
obok podstawowej edukacji patriotycznej krzewiono ró ne formy ycia
spo eczno-kulturalnego18. Po niedzielnych Mszach w. organizowano tzw. ycie
towarzyskie polonijne, gdzie wa ne miejsce zajmowa y zagadnienia spo eczno-
religijno-polityczne. Na spotkania te zapraszano ludzi ycia publicznego, w tym
spo eczno-politycznego19.

Na amach pi miennictwa polonijnego dostarcza si  informacji o yciu
kulturowym, ciekawostkowym dotycz cym Holandii i Holendrów, np.
o legendzie i prawdzie o tulipanach. Zauwa a si , e tulipany wros y

17  Tam e, s. 21.
18  A. Chodubski, Aktualne tendencje rozwoju o wiaty polonijnej, w: Miscellanea o wiaty

polonijnej, pod red. J. Knopka, Bydgoszcz 2000, s. 17-30.
19  P. Falicki, Nareszcie stabilizacja. Parafia Polska w Rotterdamie, „Biuletyn. Polsko-

Niederlandzkiego....” 1997, nr. 1, s. 42-43.
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w holenderski krajobraz tak mocno, i  sta y si  jednym z symboli narodowych
tego kraju. W rzeczywisto ci za ojczyzn  tulipana uznaje si  Turcj , nawet nazwa
„tulipan” wywodzi si  od tureckiego s owa „tulband”. Tulipany w stanie dzikim
znane by y w obszarze od Grecji do Tybetu, i to prawdopodobnie ju  na pocz tku
naszej ery. Zachwyca y przybyszów europejskich goszcz cych na dworze su tana
tureckiego. Pierwsze cebulki tulipanów zosta y przewiezione, a w a ciwie
przemycone do Europy przez austriackiego dyplomat  o nazwisku Ogier
Ghislain de Busbecq. W Holandii pierwsze tulipany zakwit y w 1594 r., a fakt
ten zawdzi cza si  botanikowi Carolusovi Clusisowi, profesorowi uniwersytetu
w Lejdzie. Oprócz tulipanów zaaklimatyzowa  on w Europie Zachodniej równie
bzy, kasztany, ja min oraz wiele innych ro lin. Zafascynowanie tulipanem
zauwa a si  w sztuce holenderskiej. Czysto  koloru i prostota formy sprawia,
e jest tulipan wdzi cznym tematem, a zarazem wyzwaniem dla artystów,

od czasów najdawniejszych po tera niejszo . Obrazy, kafle ceramiczne,
manuskrypty, miniatury oddaj  jak wa ny by  tulipan dla mieszka ców
Niderlandów. Szale stwo tulipanowe, które ogarn o Holandi  w XVII w. mo na
by o porówna  z ameryka sk gor czk  z ota. „Tulipanomania” dosi gn a
szczytu w latach 1634-1637 i obj a wszystkie warstwy spo ecze stwa. Tulipan
sta  si  obiektem spekulacji. Wielu Holendrów inwestowa o w tulipany ca y swój
maj tek. Sta  si  zarówno ród em wielkich fortun, jak i wielkich bankrutów.
Cebulki tulipanowe zamykano w bankowych sejfach, niejednokrotnie stanowi y
one zabezpieczenie ca ego maj tku. Klany ogrodników zwalcza y si  wzajemnie
i rywalizowa y w wyhodowaniu nowej, wci  atrakcyjniejszej odmiany.
W czasie II wojny wiatowej, w okresie ostatniej zimy, w sytuacji, gdy
hitlerowcy odci li transporty ywno ci do prowincji zachodnich, ujawni  si  g ód
Holendrzy zacz li od ywia  si  cebulkami tulipanów. Powsta y przepisy
kulinarne, wykorzystywania ich na ró ne sposoby20.

W ród wielu kwestii spo ecznych na amach pisma istotne miejsce
zajmuj  kwestie adaptacyjne, integracyjne, to samo ciowe emigrantów.
Przypomina si , np. e szczególnie w pierwszej fazie ycia w nowej kulturze
trzeba pokonywa  smutek i samotno , czyli wyobcowanie, lub trzeba nauczy
si  z nim y . Jak atwo w tym czasie zamkn  si  na to, co dobre w danym
spo ecze stwie; jak atwo zagubi  si  w wiecznych porównaniach tego co tu
i tego co tam. Mo na si  zamkn  w kr gu narzeka , próbowa  desperacko i bez
ust pstw by  Polakiem w nowej rzeczywisto ci, lub pój  na ró nego rodzaju
kompromisy i w ró nym stopniu próbowa  si  dopasowa  do nowej kultury.
Próba odnalezienia swego miejsca w nowym kraju wymaga ogromnej pracy
i wysi ku; cho by opanowania nowego j zyka – jako podstawowego rodka
komunikacji, jak osi gn  harmoni  my li i mowy. Mo na si  pogubi  w tym

20  K. Stanis awczyk, Wokó  holenderskiego tulipana „Biuletyn. Polsko-Niederlandzkiego....”
1996, nr 2, s.18-19.
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sta ym sprawdzaniu siebie, mo na popa  w frustracj  czy depresj . Wed ug
znawców problemów adaptacji emigrantów – jednym z najwa niejszych
elementów równowagi ycia diasporalnego jest poczucie bezpiecze stwa21.

Piel gnuj c pami  o dziedzictwie przesz o ci, okoliczno ciowo,
rocznicowo przypomina si  ogniwa dzia alno ci wielu podmiotów ycia
polonijnego. Np. odnotowuje si  w wymiarze przypomnienia ogniwa aktywno ci
Towarzystwa „Weso y Tu acz”. Towarzystwo zosta o za o one 26 czerwca
1927 r. w miejscowo ci Heerlerheide przez Polaków, którzy przybyli tam jako
emigranci poszukuj cy pracy. Znajdowali j  g ównie w kopalniach w gla.
Przywi zuj c przywi zanie do j zyka, kultury, obyczajów kraju wychod stwa
podejmowali wyzwania integracyjne, w ród których istotne znaczenie mia
taniec i piew. Jednym z ogniw integracyjnych by o utworzenie „Weso ego
Tu acza”. Towarzystwo zintegrowa o spo eczno . piewa o w nim ponad
35 osób. Zdobywaj c uznanie spo eczne odbywa o wyjazdy do ró nych
miejscowo ci w Holandii, Belgii, Niemczech22.

W ród refleksyjnych my li prezentowanych na amach „Biuletynu...”
zwracaj  uwag  kwestie mitów, symboli, m.in. formu uje si  mit o zaradno ci,
a tym samym o zdolno ci Polaków do dzia a  innowacyjnych i przedsi -
biorczo ci, co odbija si  w has ach Polak potrafi, We  sprawy we w asne r ce.
Wskazuje si , e polska innowacyjno  na charakter sytuacyjny i nie wytwarza
nowych zasad ycia spo ecznego. Innowacja nastawiona jest na realizacj
indywidualnych lub grupowych potrzeb i interesów, kosztem ca o ci systemu,
nie jest rzeczywisto ci , która mog aby prowadzi  do poprawy funkcjonowania
podmiotów ycia spo ecznego. Mit indywidualizmu jest postrzegany jako
poczucie kontroli nad w asnym losem; przyjmuje si , e ka dy jest kowalem
swego losu. Z kolei, mit europejski uto samiany jest przez Polaków
z zewn trznym mie , konsumpcj  a nie z warto ciami i normami, z wzorcami
i kodeksami post powania w yciu publicznym23.

Z du  staranno ci  odnotowuje si  udzia  polskich artystów w yciu
koncertowym w Holandii. Np aktywno  Krzysztofa Pendereckiego24.
Przypomina si  nazwiska zas u onych Polaków dla ycia kulturowego Holandii,
np. Adolfa Wilhelma Krasnopolskyego (1834-1912), restauratora, hotelarza,
za o yciela m.in. hotelu „Golden Tulipan” w Amsterdamie25.

Obraz stosunków polsko-holenderskich wspó cze nie znajduje swoje
odbicie w ró nych formach sztuki, np. w kinematografii, w której no ny sta  si

21  J. Paszkiewicz, Ten kto wyje d a... „Biuletyn. Polsko-Niederlandzkiego....” 1996, nr 2, s. 40.
22 „Weso y Tu acz” obchodzi swoje 70 urodziny, „Biuletyn. Polsko-Niederlandzkiego....” 1997, nr

4, s. 46.
23 Z prasy polskiej. Mity polskie, „Biuletyn. Polsko-Niederlandzkiego....” 1997, nr 5, s. 19.
24  M. Cichocka-Verhust, Krzysztof Penderecki dyryguje w Hadze swoje utwory, „Biuletyn.

Polsko-Niederlandzkiego....” 1998, nr 3, s. 45-46.
25  A. W Krasnopolsky, Net Nieuwe Poolsche Koffijhuis in de Warmoesstraat, „Biuletyn. Polsko-

Niederlandzkie....” 1998, nr 3, s. 46-47.
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film „Polska panna m oda”, „De Poolse Bruid” Re yserem jego jest Algierczyk
Karim Faidii. W filmie ukazano sytuacj  m odej polskiej dziewczyny Anny,
która trafi a do domu publicznego w Holandii. Sk d uda o jej si  uciec i znale
schronienie u samotnego rolnika Henka. W jej yciu ujawnia si  zderzanie si
kultur, obyczajów. Film spotka  si  z uznaniem opinii publicznej; zosta
nagrodzony na Mi dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie26.

W latach 80. podstawowej wiedzy informacyjnej o yciu polonijnym
dostarcza y informatory, wydawane przez ró ne organizacje, których
funkcjonowa o oko o stu27. W ród nich znacz cy pod wzgl dem staranno ci
przekazu wiadomo ci by  „Informator. Zjednoczenie Katolicko-Polskich
Towarzystw w Holandii”, za o ony w 1929 r. W ród bie cych informacji
zamieszczono, m.in. doniesienie o Zje dzie Zarz dów Organizacji Polonijnych
zwo ane do Hagi na dzie  30 stycznia 1988 r. Konsul Polski – Zbigniew
Tamkowski zwraca  uwag  na wyra nie ujawniaj cy si  podzia  na „star ”
i „now ” emigracj , podkre la , e starej emigracji nale y si  szacunek; oni
przecie  pierwsi zrobili pod o e i za o yli towarzystwa polonijne. Obecnie t
funkcj  przej a druga generacja. Mówi c o zupe nie nowym narybku emigracji
zaznaczy , e s  ró ne pogl dy, jest to oczywiste, lecz to nie przeszkadza
wspólnemu wyrozumieniu Polaków, ci m odzi maj  ró ne k opoty, borykaj  si
z niewiadomym (...) Nie interesuje nas polityka lecz wspólny cel zrozumienia si
obopólnie – celem dobra to wyró nienie, koordynacja i praca na tym co polskie,
dlatego nale y nosi  si  ze wiadomo ci  i pami ta  o tym, e Ojczyzna naszych
przodków jest tam, gdzie Odra i Wis a. M oda emigracja znalaz a si  z ró nych
powodów w obcych krajach, gdzie ycie ich jest nieraz uci liwe (...) Jak mi jest
wiadomo setki osób zawar o tu zwi zki ma e skie, wi kszo  to panie28.

W ród biuletynów, po wi conych prezentacji informacji o Polsce i yciu
polonijnym w Holandii, zwraca y uwag  od 1984 r. „Kartki Stichting Nederland-
Polen”. Wydawc  i redaktorem ich by a polonofilka holenderska Lisetta
Stembor; absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka, m.in.
Rozmówek holenderskich (Warszawa 1976), wspó autorka Mini rozmówek
niderlandzkich (Warszawa 1984), wspó autorka podr cznika Mówimy po
niderlandzku. Kurs dla pocz tkuj cych (Warszawa 1986) t umaczka twórczo ci,
m.in. Jerzego Andrzejewskiego (1904-1983), Tadeusza Borowskiego (1922-
1951). „Kartki” wydawa a jako kwartalnik w formie powielaczowej. Pismo
adresowane by o przede wszystkim do Polaków holenderskoj zycznych oraz
Holendrów. Zamieszczano na jego amach informacje o filmie, muzyce, teatrze,

26  D. Oosterwijk, “De Poolse Bruid” in Venlo, “Biuletyn. Polsko-Niederlandzkiego....” 1998, nr
4, s. 51.

27  A. Chodubski, Jan Balicki, Maria Bogucka, Historia Holandii..., „Przegl d Zachodni” 1991,
nr 3, s. 189.

28 Zjazd Zarz dów Organizacji Polonijnych, „Informator. Zjednoczenie Katolicko-Polskich
Towarzystw w Holandii” (Brunssum), stycze  1998, s. 3-4.
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wystawach, literaturze, bibliotekarstwie, j zyku, filatelistyce, turystyce,
rzeczywisto ci spo eczno-bytowej. Informacje prezentowano w formie reklamy
zjawisk bie cego ycia spo eczno-kulturalnego; w tym zamieszczono, np. tytu y
ksi ek dotycz cych spraw polskich, który mo na naby  w fundacji (Stichting
Nederland-Polen)29.

W sytuacji ujawniaj cych si  w Polsce przemian politycznych nowe
kierunki dzia alno ci ujawni  Wydzia  Konsularny Ambasady RP w Hadze.
Wyzwania i zadania prezentowano od 1989 r. na amach pisma „Kontakten
Informatieblad. Nieuws Hoiland Polen”, wydawanego Istotne miejsce zajmowa a
w nim reklama, informacje zamieszczane przez podmioty indywidualne
i zbiorowe. W ród informacji prezentowano zamierzenia Wydzia u
Konsularnego orientuj ce si  na integracj  Polaków w tym kraju. W ród
inicjatyw tych by o organizowanie Spotka  Ma e stw Polsko-Holenderskich.
W pierwszym w nich wzi o udzia  oko o tysi ca, g ównie m odych osób30.

Na amach pism podejmuj cych si  zada : dokumentowa a
przypomnienia ogniw ycia polonijnego w Holandii, powszechnie zauwa a si ,
e Polacy dobrze adaptuj  si  i integruj  w rzeczywisto ci kulturowej tego kraju;

zauwa a si  nawet, e Polak w Niderlandach a Holender w Polsce „czuj  si  jak
u siebie w domu”. W latach 80. XX wieku ujawni o si  zjawisko tzw. emigracji
matrymonialnej, ponad 3,5 tys. Polaków wst pi o w zwi zki ma e skie
z obywatelami Holandii. Jednocze nie na amach tych pism wskazuje si , e
kontakty mi dzy Polsk  i Holandi  nie s  w pe ni czytelne; odbywaj  si  one
g ównie w nurcie ycia prywatnego jednostek. Zauwa a si , e poj cie Polak,
zakorzeni o si  w holenderskiej kulturze; oznacza ono w tym j zyku
cudzoziemca31.

W refleksji uogólniaj cej mo na stwierdzi :
1.  Czasopi miennictwo polonijne w Holandii stanowi o swoiste

zwierciad o, odbijaj ce stan instytucjonalizacji ycia Polaków w tym
kraju,

2.  W latach 80. XX w. wraz z kszta towaniem si  nowej to samo ci
spo eczno-politycznej w Polsce ujawni y si  g bokie zmiany w yciu
diasporalnym, co znalaz o wyra ne odbicie w czasopi miennictwie,

3.  Tytu y czasopi miennicze – polonijne w Holandii w latach 80. XX w.
orientowa y si  przede wszystkim na przekazie bie cych informacji
o Polsce i Polakach oraz ich aktywno ci kulturowo-cywilizacyjnej,

4.  W wymiarze publicystycznym na amach tego czasopi miennictwa
podejmowano wa ne problemy z punktu widzenia budzenia to samo ci

29  „Kartki” 1989, nr 4, s. 9-10.
30  „Kontakt-en Informatieblad. Nieuws Holland Polen” 1990, nr 1, s. 9-10.
31  P. Vriesema, Polska w literaturze niderlandzkiej i flamandzkiej, cz. 2 „Biuletyn. Polsko-

Niderlandzkiego..., 1988, nr 4, s. 18.
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kultury Polaków oraz refleksji nad przemianami cywilizacjami ludzko ci,
a w tym dotycz cymi Polaków,

5.  W budzeniu to samo ci narodowej (polskiej), europejskiej du o miejsca
po wi ca si  kulturze, jej instytucjonalizacji, oraz osi gni ciom
kulturowym b d cym dum  Polaków zamieszkuj cych zarówno w swym
kraju, jak i w diasporze.
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Andrzej Chodubski

Czasopi miennictwo polonijne w Holandii w latach 80. XX wieku

Polish press titles in the Netherlands in the 1980s

S owa kluczowe: Dzia alno  wydawnicza, emigracja polska w XX wieku,
Holandia, media, organizacje

Key words: Publishing activity, Polish immigration in the 20th century, the
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Streszczenie

Artyku  stanowi przegl d polskiego czasopi miennictwa w Holandii w latach 80.
ubieg ego wieku. Na wst pie autor przedstawia dzieje polskiej emigracji w tym
kraju, a nast pnie koncentruje si  na analizie ich aktywno ci medialnej.

Summary

The article is a review of Polonia press titles in the Netherlands in the 1980s. At
the beginning the author presents the history of the Polish immigration to that
country whereas later he concentrates on the analysis of their media activity.





Wies aw Kukla, Marian Miszczuk

 „BIULETYN INFORMACYJNY NACZELNICTWA” –  KRONIK
DZIEJÓW ZHP POZA GRANICAMI KRAJU

Wst p

Harcerstwo ze swoj  specyficzn  metodyk , propagowaniem i sposobami
funkcjonowania musia o wykszta ci  ró norodne formy sprawnego informo-
wania wszystkich swych jednostek organizacyjnych. Szczególn  rol  odgrywa a
zawsze prasa harcerska, której bogate tradycje zapocz tkowane zosta y w 1911
roku pierwszym numerem „Skauta” redagowanego przez Andrzeja
Ma kowskiego. Wraz z rozwojem liczebnym organizacji, jej struktury i metodyki
harcerskiej, konieczno  urz dowego informowania ca ej organizacji
o mianowaniach instruktorskich, wprowadzanych zmianach organizacyjnych
sta a si  niezb dna. Pierwsze kroki w tym kierunku to rubryka „Urz dowe”,
w której przekazywano dokumenty wydane przez lwowskie Zwi zkowe
Naczelnictwo Skautowe wprowadzona ju  w pierwszym roczniku „Skauta”
i „Pismo G ównej Kwatery Zwi zku Harcerstwa Polskiego” z 1916 r.

„Wiadomo ci Urz dowe”

Odzyskanie niepodleg o ci w 1918 roku umo liwia o pr ny rozwój
organizacji, która stan a jednak przed powa nymi trudno ciami. Jedn  z nich
by  fakt niedawnego zjednoczenia istniej cych organizacji w jeden Zwi zek
Harcerstwa Polskiego, oraz fakt, i  organizacja dzia a a na tak ró ni cych si
terenach. D ugo jeszcze specyfika by ych zaborów negatywnie odbija a si  na
yciu ca ego pa stwa. W tej sytuacji udaje si  wyda  w II po owie 1919 r.

pierwszy numer oficjalnego, urz dowego organu Naczelnictwa p.n. „Rozkazy
i Okólniki Naczelnictwa ZHP”. Pomimo trudno ci, szczególnie finansowych,
ukaza o si  do stycznia 1923 r. 19 numerów wydawnictwa. Jednak nieregularnie
wychodz ce, wydawane w niewielkim nak adzie pismo nie mog o spe ni
wszystkich na o onych na  zada .

Dlatego w latach 1923-1939 ukazywa y si  „Wiadomo ci Urz dowe”
oficjalny organ Naczelnictwa ZHP.

Pismo wietnie si  rozwija o, dawa o przegl d ycia ca ej organizacji.
Informowa o zarówno o zmianach personalnych, regulaminowych, jak
i o akcjach, ró nych inicjatywach ca ego zwi zku i poszczególnych jednostek
terenowych. Znajdujemy w nim bogaty materia  programowy, sprawozdania
z przebiegu kszta cenia kadry i wymagania na stopnie i sprawno ci. W 1938 r.
Osi gn o bardzo wysoki – jak na tego typu wydawnictwo – nak ad 8 500 egz.
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Dla porównania dodajmy, e w tym e roku dzia a o w ZHP 7 510 jednostek
organizacyjnych1.

Obecnie roczniki te w liczbie 17, to przede wszystkim dokumenty,
pozwalaj ce  historykom bada  fakty zachowane jedynie w nich.

Szare Szeregi

W czasie okupacji Naczelnik Szarych Szeregów wdawa  okresowo
„Rozkazy - Wiadomo ci Urz dowe”. Znane s  nast puj ce „Rozkazy” z takim
podtytu em: numer 3 z 3 maja 1943 r. i numer 5 z 15 sierpnia 1943 r. Nast pne
nie mia y ju  takiego podtytu u poniewa  rozkazy Naczelnika Szarych Szeregów
nie obejmowa y konspiracyjnej organizacji harcerek, co by o sprzeczne
z tradycj  pisma.

ZHP na Wschodzie

W pierwszym okresie wydawania „Skauta” ukazywa  si  na jego amach
kilkustronicowy „Dzia  Urz dowy. Rozkazy, listy okólne i komunikaty Rady
i Komendanta ZHP na Wschodzie”, W 1943 roku J. liwi ski postanowi
wyodr bni  ten dzia  i utworzy  nowe pismo organizacyjne „Skaut. Wiadomo ci
Urz dowe Rady i Komendy ZHP na Wschodzie”, które w latach 1944-1946
rozpowszechnia o dokumenty w adz ZHP2. By o to zgodne z tradycj , zgodnie
z któr  przed wojn   wychodzi o oddzielne pismo skierowane do starszyzny
harcerskiej i przyjació  harcerstwa. które w latach 1944–1946 rozpowszechnia o
dokumenty w adz ZHP. By o to zgodne z tradycj , zgodnie z któr  w przesz o ci
wychodzi o oddzielne pismo skierowane do starszyzny harcerskiej i przyjació
harcerstwa.  Pismo  redagowa  Komendant  W.  J.  liwi ski  (do  nr  8  z  1944  r.),
a po zmianie na stanowisku komendanta – Z. Szadkowski.

„Wiadomo ci Urz dowe” Londyn

W dniu 30 stycznia 1946 r. rozpocz o si  w Enghien pod Pary em
Zebranie Kolegium Komitetu Naczelnego Zwi zku Harcerstwa Polskiego na czas
wojny, które przekszta ci o si  w Zebranie Naczelnej Rady Harcerskiej poza
granicami Kraju. W obradach, które trwa y przez pi  dni wzi o udzia  oko o
sze dziesi ciu osób ze wszystkich terenów pracy harcerskiej w wolnym wiecie.
W lutym 1946  r.  na  tym zje dzie  powsta  Zwi zek  Harcerstwa  Polskiego  poza
granicami Kraju, na czele którego stan  Micha  Gra y ski, ostatni przewodni-

1  M. Miszczuk,  „Wiadomo ci Urz dowe”, „Harcerstwo” 1976, nr 7/8, s. 77-80.
2  W. Kukla, M. Miszczuk, Wydawnictwa Zwi zku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1941-

1947.  Materia y i ród a, Warszawa 2013, s. 68-69.
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cz cy ZHP wybrany w demokratycznych wyborach jeszcze przed wybuchem
wojny w 1939 r. Rada Naczelna postanowi a stworzy  w ramach Zwi zku
Harcerstwa Polskiego spo ród starszych harcerek i starszych harcerzy osobn
organizacj  Starszego Harcerstwa, na równi z Organizacj  Harcerzy, oraz Orga-
nizacj  Harcerek. Naczelna Rada zawiesi a w stosunku do Starszych Harcerzy
i Starszych Harcerek drug  cz  10 punktu Prawa Harcerskiego, zawieraj c
zakaz picia napojów alkoholowych i palenia tytoniu. Na miejsce tego zakazu
Rada wprowadzi a pozytywny nakaz wstrzemi liwo ci oraz walki ze wszelkimi
na ogami.

Rozpocz a si  nowa karta w dziejach harcerstwa poza krajem. Powsta a
jednolita organizacja typu skautowego dzia aj ca na obczy nie i prowadz ca
bardzo dobr  i efektywn  prac  wychowawcz  w ród dzieci i m odzie y polskiej.
Powsta a pilna konieczno  informowania instruktorów rozsianych
na wszystkich kontynentach o decyzjach w adz zapadaj cych w Naczelnictwie
w Londynie. Dlatego od kwietnia 1948 r. Naczelnictwo wydawa o powielane
„Wiadomo ci Urz dowe”. Z tego co uda o nam si  ustali  redagowali je
Zygmunt Szadkowski, Józef uromski, Kazimierz Obtu owicz i H. Chojnacka.
Odgrywa y w dzia aniu jednostek harcerskich niezwykle wa n  rol .
Informowa y o zmianach organizacyjnych we w adzach, w regulaminach
i w metodyce harcerskiej. „Wiadomo ci” londy skie maj  kapitalne znaczenie
dla badaczy. Zawieraj  mianowania i wszelkie dane organizacyjne, w wi kszo ci
w innej formie zupe nie niedost pne. Ostatni nam znany numer zosta  wydany
w czerwcu 1995 r. ( rocznik 49). Obecnie „Wiadomo ci Urz dowe” zawieraj ce
Rozkazy Naczelnictwa oraz Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy s
wydawane co 6 miesi cy i rozsy ane do jednostek organizacyjnych przez
Sekretarza Generalnego, hm. Adama cigalskiego3.

„Wiadomo ci Urz dowe” doskonale spe nia y swoja rol , ale pozostawa
problem jak informowa  instruktorów o tym co dzieje si  na terenach pracy
ró nych jednostek harcerskich rozrzuconych po ca ym wiecie. W tej sytuacji
w 1953 r. powo any zosta  „BIN”, czyli „Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa.
Dodatek do »Wiadomo ci Urz dowych«”. Jego twórc , redaktorem by  hm Jan
Prokop ówczesny Sekretarz generalny ZHP. Zanim jednak przejdziemy do
omówienia „BIN-u”  nale y wspomnie , i  prekursorem tego wydawnictwa by
„Harcerski Biuletyn Informacyjny”, który ukazywa  si  w 1946 r., wydawany
przez Naczelnictwo ZHP poza granicami Kraju w Londynie. cznie ukaza o si
7 numerów od 25 stycznia do 20 czerwca, jako maszynopis powielany.
Poszczególne numery mia y od 6 do 18 stron. W tre ci wyró niano „cz
informacyjn : I-wiadomo ci z ycia harcerskiego, II-wiadomo ci z ycia
m odzie y polskiej, III-wiadomo ci skautowe” oraz „cz  prasowo-literack , do
wykorzystania lub przedruku w lokalnej prasie harcerskiej”. Prezentowane

3  T. Ciecierska, e-mail do W. Kukli z dnia 30.09.2013.
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informacje oparte s  przewa nie na cytowanych ród ach czasopi mienniczych,
co stanowi dodatkow  warto .

Geneza periodyku

W roku 1953 ukaza  si  pierwszy numer BIN-u. Periodyk redagowa  Jan
Stanis aw Prokop (1914 – 1968). Swoj  drog  harcersk  zaczyna  w VIII
Krakowskiej Dru yny Harcerzy im. H. Sienkiewicza. Bra  udzia  w kampanii
wrze niowej 1939 r., a od 17 wrze nia przebywa  na terenie W gier. Aktywnie
dzia a  w rodowisku harcerskim (obozy w Somloszoeloes i Szikszó), zosta
mianowany podharcmistrzem; wspó pracowa  z polskim konsulatem
w Budapeszcie. S u y  na Bliskim Wschodzie i we W oszech. Dos u y  si
stopnia wojskowego kapitana, a w harcerstwie - harcmistrza. Bra  udzia
w pracach Starszego Harcerstwa przy Polskich Si ach Zbrojnych. Po wojnie
osiad  w Anglii. Kontynuowa  dzia alno  w Starszym Harcerstwie, organizowa
kursy instruktorskie, wyprawy eglarskie, bra  udzia  w konferencjach
i uroczysto ciach harcerskich. W 1960 r. zorganizowa  harcerski Zlot
Jubileuszowy w Lillford. Wchodzi  w sk ad w adz ZHP poza Krajem - by
skarbnikiem Naczelnictwa (1952), sekretarzem generalnym ZHP (od 1953),
wiceprzewodnicz cym ZHP (od 1967). Oprócz „BIN-u” redagowa  „Komunikat
Informacyjny G ównej Kwatery Starszego Harcerstwa” (1951-1966) oraz
„Komunikat Prasowy” (wydawany w latach 1953-1958). Obok pracy
w harcerstwie dzia a  w innych organizacjach na uchod stwie. By  cz onkiem
zarz du Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, cz onkiem
zarz du Zwi zku Polskich Klubów Sportowych w Wielkiej Brytanii, cz onkiem
zarz du Polskiej Macierzy Szkolnej Pomoc Dzieciom Polskim z Niemiec
i Austrii.

„Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa. Dodatek do »Wiadomo ci
Urz dowych«”

Pismo ukazywa o si  w latach 1953-1971 i stanowi o swoist  kronik
dzia alno ci harcerskiej poza granicami kraju. Redaktorem i twórc  BIN-u by
Jan Prokop, który redagowa  pismo  przez dwadzie cia pi  lat  - 1953-1967 (nr
1-165). Po jego mierci w styczniu 1968 r. redakcje przej  nowy Sekretarz
Generalny hm. W odzimierz Ruszkowski. Redagowa  je od nr 168 do numeru
210-215 datowanego lipiec-grudzie  1971 r.

Pismo przynosi o informacj  o pracy w adz harcerskich jak i pracy
harcerstwa w wolnym wiecie. Prokop prowadzi  kolejn  numeracj  pisma,
a wewn trz numeru do ka dej informacji przypisany by  kolejny numer. Tak e
paginacja by a ci g a. cznie Prokop przygotowa  i wydrukowa  1 245 notatek
i materia ów na 940 stronach. Ruszkowski zako czy  wydawanie „BIN-u”
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na pozycji 1 411 i na 1 054 stronie. Gdyby z o y  te numery to otrzymaliby my
ksi g  o grubo ci kilkunastu centymetrów. Winieta pisma by a drukowana,
w ró nych odcieniach zieleni, tre  pisana by a na woskówkach, a nast pnie
odbijana na powielaczu. Wszystkie numery zosta y wydane w tym samym
formacie: 20,5 x 20,5 cm, czyli w takim samym jak wydawane by y
„Wiadomo ci Urz dowe”, co zapewne u atwia o wysy k  pocztow .

Niestety w zbiorach publicznych i znanych nam zbiorach prywatnych
zachowa o si  tylko kilkana cie numerów pisma. Ju  w 1981 roku Zenon
Buczewski publikuj c zestaw tre ci „Biuletynu” nie mia  dost pu do numerów
z lat 1953-1954 i pisa  we Wst pie: „Wiele numerów »BIN-u«, jak go
powszechnie nazywano zagin o ju  bezpowrotnie4. Tak jak z wi kszo ci
wydawnictw harcerskich publikowanych poza krajem, szczególnie pism, i w
przypadku „BIN-u” powtórzy a si  sytuacja, i  kolejne numery nie by y
przekazywane nawet do Biblioteki Polskiej w Londynie. Jest to niepowetowana
strata dla historyków harcerstwa poza granicami kraju bowiem Buczewski
zestawi  1 325 opisów za lata 1955-1971 z roczników tego pisma, które posiada
w swoich zbiorach. Z tego zestawienia i egzemplarzy pism, do których
dotarli my jasno wynika, e „BIN” wraz z „Wiadomo ciami Urz dowymi”
stanowi by podstawowe ród o wiedzy o dziejach harcerstwa poza granicami
kraju w latach 1953-1971, bowiem jak pisa  Buczewski: „»Biuletyn
Informacyjny Naczelnictwa« redagowany w stylu zwi z ych notatek
i stosunkowo krótkich opisów poszczególnych momentów pracy harcerskiej
w wiecie przetrwa o szcz liwie przez szereg lat i by o jednym z najlepszych
pozycji czasopi miennictwa harcerskiego w wolnym wiecie”. Niestety bezcenne
zbiory Buczewskiego przekazane do zbiorów jednej z instytucji polonijnych
zagin y. Pomimo wielu lat poszukiwa  realizowanych przez Wies awa Kukl
nie uda o si  ustali  ich losu.

Do 1968 r. zeszyty by y numerowane kolejno, równie  strony tak e
mia y kolejn  numeracj . W latach 1969 – 1971 poszczególne roczniki mia y
numeracj  kolejn .  Ostatni  numer  z  1971  r.  Rok  XVIII,  mia  numer  7/12
(210/215) - lipiec-grudzie . BIN by  wydawany jako maszynopis powielany.
Zeszytów by o nieco mniej ni  215 poniewa  kilka  ukazywa o si  o podwójnej
numeracji. Poszczególne zeszyty mia y 4 lub 6 stron, niekiedy 12.  Z Biblioteki
Polskiej w Pary u uzyskali my kserokopie 14 numerów oraz dwa numery
z Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu,
które umo liwi y dokonanie przegl du tre ci.

4  Z. Buczewski, ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, Vancouver 1981, passim.
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Przegl d tre ci

Wyj tek ze: Sprawozdanie z Australii za okres od 1.12.1953 do
30.11.1954. „Z g ównych wytycznych programowych na r. 1954 jeden punkt jest
wyra nie realizowany, mianowicie – akcja zuchowa. Aczkolwiek w porównaniu
z r. 53 przyrost jest bardzo znaczny, móg by by  jednak wy szy, gdy  m odzie y
w wieku zuchowym jest coraz wi cej” 5.

Z tre ci: Rok Maryjny z pielgrzymk  harcersk  do Lujan w Argentynie –
grudzie  1954: „Tegoroczna Pielgrzymka by a aktem ponownego protestu
religijno-patriotycznego przeciwko prze ladowaniom Ko cio a w Polsce
i zbiorow  gor c  modlitw  o rych e uwolnienie Prymasa Polski, uwi zionych
biskupów, kap anów i wiernych w Kraju” 6.

Czytamy w: Op atek harcerski w Londynie w styczniu 1955:
„Uroczysto  rozpocz ta zosta a szopk  w wykonaniu zuchów… Mówi c o
Kraju  Druh Przewodnicz cy Zygmunt Szadkowski podkre li  ideow  postaw
m odzie y i jej t sknot  do idea ów harcerskich opartych o S u b  Bogu, Polsce i
Bli nim oraz przeciwstawianie si  narzuconym z Moskwy zasadom i formom” 7.

Z rubryki: Prasa harcerska: „Na zebraniu Naczelnictwa w dniu 16
kwietnia 1956 r. przyj to ustalenia Komisji Wydawniczej Naczelnictwa…:
»Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa« ukazywa  si  b dzie nadal jako
miesi cznik. Materia y kronikarskie oraz referaty nie b d  obecnie zamieszczane
w BIN’ie. W zwi zku z tym referaty, które mia y by  zamieszczone w BIN’ie
przekazane zosta y redakcji »Znicz«”8.

Na stronach: Zjazd Okr gu ZHP w Argentynie 15 kwietnia 1956 r9.
omówiono wszechstronnie dzia alno  w aktualnej sytuacji politycznej
w Argentynie.

Rubryka: Wyniki akcji letniej w latach 1953-1956 omówi a dzia alno
harcerstwa na terenie Kanady, Argentyny, Francji, Niemczech, Anglii, Belgii,
Holandii10.

Na zebraniu Naczelnictwa ZHP w dniu 27 wrze nia 1956 r. Zygmunt
Szadkowski wyg osi  referat: Sprawy m odzie y w kraju ze szczególnym
uwzgl dnieniem organizacji harcerskiej. W podsumowaniu powiedzia : „Obecna
sytuacja w Kraju, któr  okre la si  jako »odwil « nie daje podstaw do
twierdzenia, czy nawet przypuszczania, i  zachodz  jakie  istotne zmiany. Nad

5  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, 1955 Rok III, nr 21, s.266-268.
6  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, 1955 Rok III, nr 21, s. 169-270.
7  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, 1955 Rok III, nr 21, s. 271-271.
8  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, 1956 Rok IV nr 37, s. 406-407.
9  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, 1956 Rok IV nr 40, s. 424-429.
10  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, 1956 Rok IV nr 41, s. 431-433.
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sytuacj  w Kraju w dalszym ci gu panuj  agenci Moskwy, którzy, tak jak to by o
w Poznaniu, nie zawahaj  si  u y  si y zbrojnej dla utrzymania swej pozycji11.

Fragment z: Przemówienie radiowe Przewodnicz cego ZHP
Z. Szadkowskiego  przez rozg o ni  Radia Wolnej Europy 2 lutego 1957: -
„Wszyscy, gdziekolwiek si  znajdujemy, w Kraju, na Ziemiach Wschodnich,
w Rosji, czy na Zachodzie, jeste my synami jednej Matki – Polski. Wszyscy
d ymy do Jej wyzwolenia i przywrócenia Jej prawdziwej niepodleg o ci.
Witamy z rado ci  prób  odtworzenia Zwi zku Harcerstwa Polskiego…
Zdajemy sobie spraw , e dopiero odzyskanie przez Polsk  prawdziwej wolno ci
i nie-podleg o ci stworzy i dla harcerstwa warunki do przywrócenia w pe ni
w a ciwego mu charakteru” 12.

 Poinformowano i : „Szczyt górski im. gen. W adys awa Andersa
w Patagonii (Argentyna) wys. 2 600 m  npm. zosta  zdobyty 4 lutego 1971 r.
i nazwany tak  przez ekspedycj  argenty sk  z udzia em harcerza phm Ryszarda
Czerniawskiego”13.

W kilku numerach umieszczano Kalendarzyk rejestruj cy zwi le
przesz e i planowane wydarzenia organizacyjne.

„ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa”,
dzia  w „Ognisku Harcerskim”

W latach 1981 – 1984 oraz 1992 – 1993 „BIN” ukazywa  si  jako dzia
w „Ognisku Harcerskim”, a jego redaktorem by  Ryszard Kaczorowski.
W posiadanych przez W. Kukl  numerach archiwalnych odnaleziono cztery
z nich. W nocie redakcyjnej zamieszczonej w „Ognisku Harcerskim” w numerze
3 z 1992 r. czytamy: „Po kilku latach przerwy wznawiamy BIN, który –
poczynaj c od tego numeru- b dzie stanowi  cz  Ogniska Harcerskiego…
Niezale nie od tego wznawiamy równie  »Wiadomo ci Urz dowe«, które
b dziemy wydawa  osobno, a w których ukazywa  si  b d  wszelkie rozkazy
i oficjalne komunikaty”.

Przyk adowa zawarto :
Wnioski ko cowe w art.: B. Bahyrycz, Harcerstwo w Ottawie. „Chocia

przestrzenna odleg o  od Polski pozostaje ta sama, narasta z roku na rok
odleg o  serca dla pokolenia naszych dzieci. Jest to odlot marze , pragnie ,
oczekiwa  naszego pokolenia o nierskiego – pokolenia bez nast pców…
Atrakcja nowej ojczyzny kanadyjskiej, pi knego, bogatego, atwego do ycia
kraju dla emigracji jest silniejsza od domu, rodziny czy organizacji” 14.

11  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, 1956 Rok IV nr 42, s. 437-445.
12  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa 1957 Rok V nr 46, s. 471-473.
13  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa 1971 Rok XVIII nr -6/204-209/ s. 1049.
14  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, w: „Ognisko Harcerskie” 1982 Rok 18 nr 4, s. 19-

21.
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Fragment: Sprawy krajowe. „W marcu 1991 Przewodnicz cy ZHR, ZHP
(r.za .1918), krajowego ZHP, POH, Zawisza i ZHP pgK odbyli wspóln  odpraw
u Ksi dza Prymasa, Kardyna a Glempa w Warszawie. 6-ego pa dziernika 1991
odby o si  spotkanie w obecno ci WOSM. W spotkaniu wzi li udzia
Przewodnicz cy ZHP pgK, Przewodnicz cy ZHP w Kraju oraz delegacje ZHR i
ZHP (r. za .1918). Na spotkaniu uchwalono stworzenie sta ej grupy roboczej,
która ma zadanie opracowania form wspó pracy pomi dzy organizacjami w celu
budowy zaufania na drodze do po czenia si  w jednej organizacji” 15.

„ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa”,
wydawnictwo samodzielne

W latach 1984–1988 oraz 1994–2006 „BIN” funkcjonowa  jako
wydawnictwo samodzielne, a redagowa a go Krystyna Szwagrzak. Ostatnim
redaktorem i administratorem w latach 2002 – 2006 by  Leonidas Kliszewicz16.
Kserokopie numerów z lat 1984 – 1988 pozyskali my z Biblioteki Towarzystwa
Chrystusowego z Poznania, natomiast wydruki z okresu 2002 -2005 pobrano
z Internetu.

Zeszyty z lat 1984 – 1988 maj  od 16 do 32 stron, s  zaopatrzone
w liczne fotografie.

Przegl d tre ci: Zeszyt lipiec-wrzesie  1984 prawie w ca o ci zawiera
obszerne sprawozdanie z II wiatowego Zjazdu Polonii Wolnego wiata
odbytego w Londynie w dniach 9-11 maja 1984 r.: Przemówienie hm.
R. Kaczorowskiego; Uchwa y; referaty Jana Kaczmarka oraz Jagody Szulc,
M odzie  Polska poza Krajem i jej udzia  w walce o prawa narodu polskiego;
M. Skowro skiej, Problemy w dzia aniu z m odzie  polsk  w krajach urodzenia.
Zeszyty kwiecie -czerwiec 1985 oraz lipiec-wrzesie  1985 po wi cone by y 75.
leciu ZHP. „BIN” z lat 1987 – 1988 eksponowa  g ównie tematyk  przygotowa
i przebiegu IV wiatowego Zlotu ZHP w Rising Sun, USA (7-21 sierpnia
1988 r.). We wszystkich zeszytach jest rubryka „Na wieczn  wart ”, cz sto ze
szczegó owymi biogramami. Nie dysponowali my numerami z lat 1989 – 2000.

Numery z lat 2002 i 2005 by y jednokartkowe. Warto zwróci  uwag  na:
List okólny do m odzie y ZHP dzia aj cego poza granicami Kraju, podpisany
przez ks. hm. Olafa lepokur .

W Gorzowie Wlkp. znajduje si  pi  oryginalnych numerów „BIN” z lat
1957 – 1987 oraz obszerny zbiór egzemplarzy z lat 1995- 1999 (29 pozycji),
których nie ma w innych miejscach. Zbiór ten zebra  Wies aw Kukla we
wczesnym okresie dzia ania Spo ecznego O rodka Dokumentacji i Dziejów

15  ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, w: „Ognisko Harcerskie” 1992 Rok 28 nr 3, s. 21-
22.

16  Od czasu gdy Przewodnicz cym ZHP zosta  Edmund Kasprzyk (koniec 2006 r.), zaprzestano
wydawania BIN-u. T. Ciecierska, e-mail do W. Kukli z dnia 30.09.2013.
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Harcerstwa mna Obczy nie w Gorzowie Wlkp.17 Autorom przy opracowywaniu
tego artyku u, nie uda o si  dotrze  do tych egzemplarzy, pomimo kontaktu
z prof. M. Szczerbi skim.

Za cznik
Wykaz wykorzystanych czasopism

„Harcerski Biuletyn Informacyjny”
nr 3/46 – 15 marca 1946, s. 10.
nr 4/46 – 1 kwietnia 1946, s. 11.
nr 6/46 – 11 czerwca 1946, s. 18.
nr 7/46 – 20 czerwca 1946, s. 6.

„ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa”, dodatek do
„Wiadomo ci Urz dowych”
Rok III 15 styczna 1955  Nr 21, s. 261-272
Rok IV 15 maj 1956 Nr 37, s. 403-408.
Rok IV 15 sierpie  1956 Nr 40, s. 423-430.
Rok IV 15 wrzesie  1956  Nr 41, s. 431-436.
Rok IV 15 pa dziernik 1956  Nr 42, s. 437- 446.
Rok IV 15 listopad 1956 Nr 43, s. 447-456.
Rok V  15 stycze  1957 Nr 45, s. 465-470.
Rok V 15 luty 1957  Nr. 46, s. 471-478.
Rok V  15 marzec 1957  Nr 47, s. 419-484.
Rok V  15 pa dziernik 1957 Nr. 54, s. 515-520.
Rok V  15 listopad 1957  Nr 55, s. 521-526.
Rok IX marzec-kwiecie  1962 Nr 98-99, s. 675-678.
Rok XII pa dziernik 1965  Nr 141, s. 832-835.
Rok XVII listopad-grudzie  1970 Nr 11-12/202-203/, s. 1039-1042.
Rok XVIII stycze -czerwiec 1971 Nr 1-6/204-209/, s. 1043-1054.

„ZHP Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa”, dzia  w „Ognisku
Harcerskim”
Pa dziernik-Grudzie  1982 r. (OH 1982 Rok18. Nr. 4, s.15-23)
bd. (OH 1983 Rok 19 Nr. 3, s. 23-28)
Kwiecie -Czerwiec 1984 (OH 1984 Rok 20 Nr. 2, s. 27-36)
bd. (OH 1992 Rok 28 Nr 3, s. 24)

17  W. Kukla, Z dziejów prasy harcerskiej na obczy nie. (Czasopisma wydawane po wrze niu
1939 r. do roku 1950). w: Z dziejów polskiej prasy na obczy nie (od wrze nia 1939 roku
do wspó czesno ci), pod red. M. Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2002, s. 189-212.
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lipiec-wrzesie 1984,  s. 32.
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Nr  095-096, 08.09.2002, s. 1.
Nr 100 stycze , 2003, s. 1.
Nr 120 stycze , 2005, s. 2.
Nr  121 luty, 2005, s. 2.
Nr  122 marzec, 2005, s. 2.
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Rok 8. Nr 1 maj 1955, s. 9.
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Wies aw Kukla, Marian Miszczuk

„Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa” – kronik  dziejów ZHP poza
granicami Kraju

„Newsletter of Headquarters” – The chronicle of Polish Scouting activities in
exile

S owa kluczowe: ZHP, organizacje na emigracji, czasopi miennictwo

Key words: Polish Scouting, immigration organizations, press

Streszczenie

W artykule przedstawiono „Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa” („BIN”)
wydawany w Londynie od 1953 r. do 2006 r. z kilkuletnimi przerwami. Tre
pisma stanowi dokumentacj  dzia ania harcerstwa na obczy nie.  W praktyce
jednak trudno z tego korzysta  poniewa  stan zachowania „BIN-u” jest bardzo
z y. Omówiono tak e inne harcerskie historyczne pisma informacyjne wydawane
przez ZHP poza granicami Kraju.

Summary
This paper presents the „Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa” (Newsletter of
Headquarters – short BIN) published in London from 1953 to 2006, with several
years of delays. Content of this newsletter is documented scouting activities
abroad. In practice, however, it is difficult to use it because the state of its
preservation is very bad. There are also discussed other historical newsletters
issued by the ZHP in Exile.





Rados aw Domke

POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA WOBEC PROBLEMÓW KRAJU
W LATACH 70. XX WIEKU

W pocz tkach dekady lat 70. XX w. nasili y si  procesy asymilacyjne
po ród polskiej emigracji, powoduj ce spadek zainteresowania sprawami Polski.
Kariera zawodowa, jak i tryb ycia wzmaga y zrastanie si  rozproszonych
skupisk polskich ze spo ecze stwami krajów osiedlenia. Tyczy o si  to zw aszcza
m odego pokolenia emigracji, urodzonego ju  na obczy nie, w szczególno ci za
dzieci wywodz cych si  z tzw. ma e stw mieszanych. Przez to rozmiary
wiatowej Polonii pozostawa y trudne do oszacowania. Mo emy ogólnie przyj ,
e poza granicami Polski w 1970 r. przebywa o oko o 10 mln osób polskiego

pochodzenia1.
Nie znaczy to rzecz jasna, i  emigracja w ogóle nie interesowa a si

sprawami kraju. Rozwija y si  bowiem rozliczne fundacje i instytucje spo eczne
nawi zuj ce kontakty z polskimi w adzami. Przyk adowo przed swoj  wizyt
w Stanach Zjednoczonych Edward Gierek spotka  si  w lipcu 1974 r.
w Warszawie z przedstawicielami kilkunastu organizacji polonijnych, na czele
z prezesem Fundacji Ko ciuszkowskiej Eugeniuszem Kisielewiczem.
Wspó praca z w adzami komunistycznym powodowa a jednak gwa towne
sprzeciwy cz ci rodowisk polonijnych, powoduj ce dalsze rozd wi ki w onie
emigracji. G ówne reprezentacje emigracyjne, takie jak Kongres Polonii
Ameryka skiej i Kongres Polonii Kanadyjskiej, znajdowa y si  w opozycji do
kontaktów z polskimi w adzami. Na pocz tku 1974 r. w ko ach rz dowych USA
ponownie rozwa ano ograniczenie dzia alno ci Radia Wolna Europa lub jego
przeniesienie do Stanów Zjednoczonych, co przyspieszy o odej cie na emerytur
kierownika Rozg o ni Polskiej RWE Jana Nowaka-Jeziora skiego, którego
nast pc  w listopadzie 1975 r. zosta  Zygmunt Micha owski. Polityka odpr enia

1  W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, Warszawa 2003, s. 688. W Stanach
Zjednoczonych zamieszkiwa o oko o 6,5 mln osób polskiego pochodzenia, z których cz
zachowywa a polskie zwyczaje i j zyk, mieszkaj c w zwartych skupiskach, takich jak Chicago
czy Detroit. Je eli chodzi o Poloni  w Brazylii (600 tys. osób), Kanadzie (320 tys.), Argentynie
(120 tys.) i Australii (110 tys.), to dzia alno  o charakterze niepodleg o ciowym oraz
spo eczno-kulturalnym równie  powoli si  kurczy a. Na kontynencie europejskim
najliczniejsz  grup  stanowi a Polonia francuska, gdzie w 1970 r. przebywa o 750. tys. osób
polskiego pochodzenia. W Wielkiej  Brytanii Polonia stanowi a 140 tys. osób, RFN – 130 tys.,
a  w  Belgii  –  45  tys.  Szacowano,  e  w  Zwi zku  Radzieckim  y o  w  1970  r.  oko o  1,2  mln
Polaków. Tam e, s. 688-689. Por. H. Chor yna, O emigracji polskiej, „Kultura” (Pary ) nr 1-2
(280-281)/1971, s. 148-149.
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powodowa a rosn ce zniech cenie kó  emigracyjnych kszta tuj cych opini
Polonii, w oczach Zachodu  za  „sprawa polska” de facto przesta a istnie 2.

Szeregi emigracji polskiej z roku na rok wzrasta y. Jak podkre la Dariusz
Stola, je eli ze strumienia legalnej emigracji w PRL wy czymy wyjazdy
do pa stw niemieckich, to dekada lat siedemdziesi tych oka e si  okresem
niskiego i stabilnego odp ywu osób, w którym wyró nia si  jedynie rok 1971
z nag ym, lecz krótkotrwa ym wzrostem. W kolejnych latach zezwolenia na
emigracj  uzyskiwa o oko o 4,8 tys. osób rocznie, czyli minimalnie (o 2%)
wi cej ni  w latach 1966-1970 i znacznie (o 59%) mniej ni  w pierwszej po owie
lat 60. Zdaniem D. Stoli liczby te sk aniaj  do zrewidowania opinii, jak  cieszy
si  polityka emigracyjna ekipy Gierka w polskiej historiografii3. Do USA,
Kanady i Australii cz ciej ni  do innych krajów kapitalistycznych wyje d ano
do dalszej rodziny oraz z „innych wzgl dów”. Najwi cej natomiast, gdy  ponad
po owa emigrantów do Szwecji, Belgii, W och czy Wielkiej Brytanii, udawa a
si  do ma onka. Wzgl dnie wysoki pozostawa  tam te  odsetek wyjazdów
do bli szej rodziny. W ogóle wzrost znaczenia emigracji ma e skiej by
charakterystyczny dla dekady lat 70. Migracje do wspó ma onka wynika y
przede wszystkim z wcze niejszych kontaktów z cudzoziemcami, prowadz cych
do zwi zków ma e skich, nast pnie za  wyjazdu do ojczyzny cudzoziemca.
W mniejszym stopniu bywa y te  one nast pstwem nielegalnej emigracji
Polaków, którzy pozostawili w Polsce wspó ma onka, pó niej za  starali si
sprowadzi  go do kraju osiedlenia. Dla obu tych zjawisk dekada gierkowska by a
okresem bezprecedensowego rozwoju, za którym sta  proces odpr enia na linii
Wschód – Zachód i zwie czaj ca go w 1975 r. Konferencja Bezpiecze stwa
i Wspó pracy w Europie4.

Dominacja emigracji do Niemiec pozostaje jednak najwa niejsz  cech
dekady gierkowskiej. Razem w latach 1971-1980 wyjecha o z Polski „na pobyt

2  W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski…, s. 692-693; A. Czubi ski, W. Olszewski,
Historia powszechna 1939-1997, Pozna  2003, s. 457-459.

3  D. Stola, Kraj bez wyj cia? Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2010, s. 205. Por
H. Chor yna, O emigracji polskiej…, s. 149.

4  D. Stola, Kraj bez wyj cia?..., s. 208. Znaczny udzia  kobiet i migracji ma e skiej w du ej
mierze wyja nia przyczyny wzrostu emigracji do pa stw, które dot d przyci ga y tylko
niewielu przesiedle ców. Owe strumienie, wcze niej liczebnie nieistotne, stopniowo wzbiera y
za rz dów Edwarda Gierka: roczne odp ywy do Belgii wzros y o ponad 100 %, do Holandii
o ponad 200 %, za  do W och a  o 300 %. Tam e, s. 209. Interesuj cy by  przypadek Szwecji,
pa stwa dot d niemal pozbawionego polskiej diaspory, które w latach 70. wyprzedzi o na li cie
pa stw docelowych atrakcyjn  Kanad . Szwecja sta a si  celem 400-600 emigrantów
(przewa nie p ci e skiej) rocznie, pochodz cych w olbrzymiej wi kszo ci z trzech
województw: szczeci skiego, gda skiego i warszawskiego, co by o  skutkiem uruchomienia
sta ego po czenia promowego, nast pnie za   wzajemnego zniesienia wiz. Dzi ki tym
zabiegom Szwecja sta a si , obok Austrii, naj atwiejszym do odwiedzenia krajem
kapitalistycznym. Równie  Szwedzi coraz cz ciej przyje d ali do Polski. W latach 1975-1980
zanotowano prawie 350 tys. przyjazdów ze Szwecji do PRL. Tam e, s. 209.
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sta y” prawie 260 tys. osób, z czego a  74% uda o si  do RFN, a 5 % do NRD,
co oznacza, e na ka dych pi ciu emigrantów czterech uda o si  do Niemiec, 8 %
przenios o si  do USA, 2% do Kanady, po 1,5-2% do Szwecji i Francji, za
pozosta e pa stwa wybra o po mniej ni  1% uchod ców5.

Po tej krótkiej charakterystyce emigracji okresu gierkowskiego mo emy
przej  do meritum interesuj cego nas zagadnienia. We wspomnieniach
dzia aczy opozycji politycznej lat 70., jednym z najcz ciej przywo ywanych
do wiadcze , kszta tuj cych ich postawy, jest kontakt z wydawnictwami
emigracyjnymi. Przewa nie wymieniana jest „Kultura” oraz pozycje wydawane
przez Instytut Literacki w Pary u, rzadziej za  londy ski „Aneks”. Z kolei Radio
Wolna Europa wspominane jest jako ród o niezafa szowanych informacji
prze amywania monopolu informacyjnego w adz komunistycznych w Polsce6.
W interesuj cym nas okresie emigracj  i opozycj  polityczn  w PRL czy y
wielop aszczyznowe stosunki. Literatura, publicystyka polityczna i historyczna
emigracji – mimo e dost p do niej by  ograniczony do w skiego kr gu
odbiorców, g ównie ze rodowisk intelektualnych, naukowych, m odzie y –
oddzia ywa  na pogl dy dzia aczy w kraju. Szersze mo liwo ci dotarcia
do polskich s uchaczy posiada y rozg o nie radiowe: RWE, G os Ameryki oraz
BBC. Ich odbiorcami nie byli tylko ci, którzy byli przeciwnikami systemu
politycznego w PRL, albowiem nawet dla m odzie y niezainteresowanej
polityk , audycje Radia Wolna Europa czy Radia Luksemburg by y
przys owiowym „oknem na wiat” 7.

Z tej perspektywy patrz c rola rodowisk emigracyjnych w przemianach
spo ecznych w Polsce mia a g ównie charakter po redni. W kontek cie
komunikacji dosz o do tak paradoksalnej sytuacji, e krajowe rodowiska
kontestatorskie i liberalne wykorzystywa y zagraniczne wydawnictwa („Aneks”,
„Kultura”) oraz rozg o nie radiowe (RWE) do informowania spo ecze stwa PRL
o wydarzeniach dziej cych si  tu  obok. Wynika o to rzecz jasna z niemo no ci
skorzystania przez rodowiska opozycyjne z oficjalnych mediów w kraju oraz
z ograniczonych nak adów krajowych wydawnictw „drugoobiegowych”. Z tego

5  Tam e, s. 209. Ju  w ci gu pierwszych dwóch miesi cy (od ko ca stycznia, do ko ca marca
1971 r.) kiedy zacz to realizowa  postanowienia uk adu polsko-niemieckiego z grudnia 1970
roku, przyjecha o z Polski do RFN 5 250 osób. Imigranci przybywaj cy z Polski posiadali
w Niemczech bli sze, lub dalsze rodziny. Ka dy emigrant mia  prawo zabra  ze sob  (poza
ubraniami) po ciel, rower, auto na jedn  rodzin , jedn  ksi k  na osob  oraz kolekcj
znaczków pocztowych, której warto  nie przekracza a 5 000 z otych. Bardziej
„uprzywilejowani” byli ch opi-emigranci, bowiem ka dy z nich móg  wywie  100 kg zbo a,
25 kg mi sa i 100 kg kartofli. Ponadto wolno by o ch opskiej rodzinie zabra  ze sob  dwie
krowy, par  koni oraz 5 baranów, lub kóz. A. Zawadzka-Wetz, Nowa emigracja, „Kultura”
nr 5 (284)/ 1971, s. 110-111.

6  Mimo to w powszechnym odczuciu obiektywno  Radia Wolna Europa budzi a szereg
kontrowersji.

7  M. Choma-Jusi ska, Wspó praca rodowiska „Spotka ” z emigracj  na Zachodzie. Przyczynek
do bada , „Pami  i Sprawiedliwo ” nr 1(15)/2010, s. 187.
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typu kana u transferowego korzysta  masowo KOR via A. Smolara8. Jacek Kuro
przez telefon dyktowa  informacje, które naród polski mia  us ysze  nast pnego
dnia z fal zagranicznych radionadajników9. W podobny sposób docierano te
do czytelników. Wielu autorów nie mog c publikowa  w kraju, wysy a o swoje
teksty do „Kultury”, b d  „Aneksu”, które to wydawnictwa rozpowszechniane
by y pó niej na terenie Polski10.

Istnia o rzecz jasna równie  bezpo rednie oddzia ywanie. Sama
emigracja równie  przyczynia a si  do przemian spo ecznych w Polsce,
wyra aj c swoje pogl dy we wspomnianych wy ej rodkach przekazu. W ten
sposób za pomoc  swojego autorytetu moralnego stanowi a ona  realn  si
kszta towania opinii i postaw wewn trz kraju, stanowi c tym samym
niejednokrotnie spiritus movens zachodz cych tam procesów spo ecznych.
Emigracja wspó tworz ca polskoj zyczny „Aneks”, najpierw w Szwecji, pó niej
w Wielkiej Brytanii, jako or  do walki z komunizmem w Polsce
wykorzystywa a równie  t umaczone teksty autorów ró nych narodowo ci,
uderzaj ce w deformacje realnego socjalizmu w Europie rodkowo-Wschodniej.
Na amach tego pisma teksty D ilasa11 i Arendt12 przeplata y si  z opracowa-
niami Ko akowskiego13 czy Michnika14.

8  A. Friszke, Czas KOR-u. Jacek Kuro  a geneza Solidarno ci, Kraków 2011, s. 447-448.
9  Barbara Toru czyk wskazuje na fakt, i  dopiero za dyrektorowania Zygmunta Micha owskiego

(który zast pi  Nowaka-Jeziora skiego pod koniec 1975 r.) utar a si  prawie, e jawna
wspó praca polskiej opozycji politycznej w RWE. Jak wspomina s ynna dzia aczka KOR:
„Barier  strachu w Polsce, prze amywa  g ównie Jacek Kuro . Ale i wtedy kontakt by  raczej
po redni: informacje ze s ynnego telefonu warszawskiego (…) sp ywa y wpierw do paryskiego
mieszkania Alika i Ireny Smolarów, a dopiero oni przekazywali je do radia. Audycje RWE
i rozg os, jaki dzia aczom KOR-u one przynosi y w kraju i w wolnym wiecie, jak wówczas
nazywano pa stwa Zachodu, tworzy y nad opozycjonistami swoisty parasol ochronny. Dzi ki
echu Wolnej Europy ci ludzie dzia ali na oczach spo ecze stwa i na oczach m ów stanu
pa stw Zachodu. Polityka detente lat ’70 w Polsce (…) agodzi a represje (…)”. B. Toru czyk,
Wys annik zapomnianej tradycji, w: Jan Nowak-Jeziora ski. G os wolnej Europy, wybór,
oprac. i red. B. Toru czyk, Warszawa 2005, s. 55.

10  Spo ecze stwo polskie dowiadywa o si  prasy emigracyjnej szczegó owej prawdy m.in.
o radomskim czerwcu (A. Smolar, Komentarz do wydarze  czerwcowych, „Aneks” nr 12/1976;
Bunt robotników Radomia, „Aneks” nr 12/1976), powstaniu Komitetu Obrony Robotników
(W obronie robotników – dokumenty, „Aneks” nr 13-14/1977), dzia alno ci cenzury w PRL
(Z „Czarnej ksi gi cenzury w PRL”, „Aneks” 16-17/1977; T. Strzy ewski, Zamiast pos owia
do „Czarnej ksi gi cenzury PRL”, „Aneks” 21/1979), czy sytuacji gospodarczej kraju
(S. Gomu ka, Sytuacja gospodarcza Polski w drugiej po owie lat siedemdziesi tych, „Aneks”
nr 21/1979).

11  M. D ilas, Komunizm a klasa robotnicza, „Aneks” nr 1/1973.
12  H. Arendt, My li o polityce i rewolucji, „Aneks” nr 15/1977; Ten e, W adza rewolucyjna i jej

wrogowie, „Aneks” nr 5 / 1974.
13  L. Ko akowski, O tak zwanym kryzysie chrze cija stwa, „Aneks” nr 12/1976; Ten e, Euro-

i Azjatokomunizm: jedno czy dwoje?, „Aneks” 16-17/1977; Ten e, Uwagi o ksi ce Brusa,
nr 15/1977.

14  A. Michnik, Nowy ewolucjonizm, „Aneks” nr 13-14/ 1977.
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Niestety pytaniem bez odpowiedzi pozostaje oszacowanie w liczbach
bezwzgl dnych liczby rodaków regularnie czytaj cych emigracyjne czasopisma,
czy te  s uchaj cych RWE w dekadzie Edwarda Gierka15. Na bazie pó niejszej
wypowiedzi rzecznika rz du Jerzego Urbana, przytaczanej przez Jana Nowaka-
Jeziora skiego mo emy jedynie szacowa , e by a to liczba znaczna, bowiem
Urban mia  stwierdzi , i  wystarczy oby wy czy  Radio Wolna Europa na trzy
miesi ce, aby „Solidarno ” przesta a istnie 16. Cho  wypowied  ta by a mocno
przesadzona i tyczy a si  okresu troch  pó niejszego to wydaje si , i  jej
wyd wi k w pewnej mierze mo na by odnie  do wp ywu RWE na polsk
opozycj  równie  we wcze niejszym okresie. Zasi g radia dociera  do milionów
Polaków i cho  jego s uchanie grozi o powa nymi represjami, to z pewno ci
znaczna cz  narodu s ucha a audycji w nim nadawanych.

W zwi zku z brakiem nadziei na zmian  sytuacji kraju z zewn trz,
najbardziej wp ywowe instytucje polityczne emigracji: Rozg o nia Polska Radia
Wolna Europa i paryska „Kultura”, znacznie wi cej uwagi po wi ca y
przemianom dokonuj cym si  w Polsce, wierz c w to, e ponownie rozbudzone
aspiracje wolno ciowe narodu polskiego mog  si  sta  w warunkach odpr enia
istotnym czynnikiem nacisku na w adze komunistyczne, za  uregulowanie
w uk adach mi dzynarodowych kwestii obrony praw cz owieka mo e stanowi
dogodn  odskoczni  do realizacji po danych przemian17.

O rodki emigracyjne pe ni y te  funkcj  okresowego schronienia dla
dzia aczy opozycji z kraju. Przyk adowo od jesieni 1976 do wiosny 1977 roku
na zachodzie Europy przebywa  Adam Michnik, znany lider ruchu studenckiego
z marca 1968 r. oraz g ówny rzecznik akcji KOR. Michnik odbywa  podró e do
Francji i W och, a ostatnie tygodnie 1976 r. sp dzi  w Londynie. W Pary u jego
„przystani ” by a „Kultura”. Obustronna ciekawo  zaowocowa a wieloma
spotkaniami z przedstawicielami ró nych pokole  polskiej emigracji18.

Z punktu widzenia emigracji ukszta towanie si  w kraju demokratycznej
opozycji w jeszcze wi kszym ni  dotychczas stopniu przesuwa o w stron  Polski
rodek ci ko ci walki o odrzucenie rz dów komunistycznych. Podkre lano, e

stosunek emigracji do kraju ma jedynie „s u ebny” charakter i nie przystoi jej
udzielanie adnych wskazówek co do kierunków dzia a  podejmowanych przez
Polaków w ojczy nie. Tym wi ksze obowi zki spoczywa y na uchod stwie
na arenie mi dzynarodowej. W ogólnym wymiarze by o to podtrzymywanie

czno ci Polski ze wiatem zachodnim, jej przynale no ci do zachodniego kr gu
kulturowego. W zakresie bardziej konkretnych dzia a  by o to ledzenie trendów
polityki wiatowej i wpisywanie w nie polskich aspiracji wolno ciowych.
W „polskim” Londynie uwa ano, i  jedynie emigracja mo e z jednej strony,

15  Por. M. Choma-Jusi ska, Wspó praca rodowiska „Spotka ” z emigracj …, s. 187.
16  J. Nowak-Jeziora ski, Polska z bliska, Kraków 2003, s. 164.
17  W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski…, s. 693-694.
18  A. Friszke, ycie polityczne emigracji, Warszawa 1999, s. 403.
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informowa  kraj  o  tym,  co  si  dzieje  za  granica,  z  drugiej  za  wiatow  opini
publiczn  o walce toczonej w Polsce19.

Inn  dzia alno ci  by o czynne anga owanie si  w dzia alno
opozycyjn  w Polsce. Polska emigracja w Wielkiej Brytanii zareagowa a na
protesty konstytucyjne o wiele silniej ani eli na dotychczasowe akcje sprzeciwu
w kraju. Liczni dzia acze emigracyjni zg aszali swój akces do petycji
zredagowanych w Polsce, a zw aszcza do Listu 59 20. Wychod cze organizacje
twórcze, spo eczne i polityczne podejmowa y odpowiednie uchwa y. Zrzeszenie
Studentów i absolwentów zorganizowa o w Polskim O rodku Spo eczno
Kulturalnym zebranie z odczytem referatu Leszka Ko akowskiego, na które
przyby o kilkaset osób. Swoj  solidarno  z protestami konstytucyjnymi
w Polsce wyrazi y w adze Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, za  Polska
Rada Jedno ci w Stanach Zjednoczonych podj a starania dla  popularyzacji
sprawy w USA. Kwestia listów protestacyjnych przeciwko zmianom konstytucji
PRL poruszy a równie  szerokie kr gi spo eczne emigracji, lokalne oddzia y
ró nych stowarzysze , jak i organizacje polonijne. W tej materii nie by o ró nic
w stosunku do krajowych wyst pie  pomi dzy obozem legalistycznym
a federacj . Protest konstytucyjny by  dla polskiej emigracji najszlachetniejszym
z dotychczasowych przejawów oporu inteligencji w kraju. Chocia  protestuj cy
nie negowali konstytucji PRL, czy wr cz bronili niezmienno ci jej kszta tu,
to jednak wyra ali swój sprzeciw wobec dyktatury PZPR i zale no ci kraju
od Zwi zku Radzieckiego. Intencje samego protestu zosta y na emigracji
prawid owo odczytane, budz c nadzieje na pojawienie si  ruchu wolno ciowego
w Polsce21.

Kolejnymi wydarzeniami by y: memoria  prof. Edwarda Lipi skiego
do Edwarda Gierka og oszony przez pisma emigracyjne22 oraz program
Polskiego Porozumienia Niepodleg o ciowego23, po raz pierwszy wydrukowany
na amach „Tygodnia Polskiego”. Powstanie organizacji, która g osi a program
niepodleg o ciowy i demokratyczny oraz opublikowanie go na amach dodatku
do „Dziennika Polskiego” stanowi o d o  wyci gni t  z kraju do emigracji
w Londynie. Inicjatywa ta spotka a si  na ogó  z wielk  sympati . O wszystkich
kolejnych wydarzeniach z kraju prasa polska w Wielkiej Brytanii obszernie
informowa a, drukuj c wiele dokumentów na temat rodz cego si  ruchu

19  P. Machcewicz, Emigracja w polityce mi dzynarodowej, Warszawa 1999, s. 233.
20  Szerzej na ten temat zob. m.in. w: A. Smolar, L. Ko akowski, Przeciwko legalizacji bezprawia,

„Aneks” nr 11/1976, s. 3-11. Sam List 59 równie  wydrukowano w tym numerze kwartalnika.
Zob. Dokumenty, „Aneks” nr 11/1976, s. 12-13.

21   A. Friszke, ycie polityczne emigracji…, s. 400-401.
22  Zob. m.in. w: E. Lipi ski, List Otwarty do E. Gierka, „Aneks” 12/1976, s. 45-59.
23 Program Polskiego Porozumienia Niepodleg o ciowego w Kraju, „Kultura” nr 7-8 (346-

347)/1976.
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opozycyjnego. Od swojego poparcia i sympatii dystansowa o si  tylko
Stronnictwo Narodowe24.

Emigracja polityczna w Londynie wita a krajow  opozycj  z yczli-
wo ci  chocia  bezpo rednio nie odegra a w jej tworzeniu adnej roli. Od lat
zaabsorbowana w asnymi sprawami niewiele uwagi po wi ca a przemianom
w Polsce, nie mia a te  kontaktu ze rodowiskami tworz cymi pocz tki
opozycyjnych struktur. Jak celnie wskazuje A. Friszke, za jej opiekuna móg  si
natomiast uwa a  redaktor Jerzy Giedroyc. Poczynaj c od 1971 r. „Kultura” sta a
si   g ównym miejscem debaty autorów z kraju, poszukuj cych formu y
i propozycji ideowej dla dzia a  opozycji. W 1976 r. „paryski ksi ” (jak
okre la  Giedrojcia Stefan Kisielewski) zamieszcza  wszystkie nap ywaj ce
z kraju dokumenty protestu, nag a niaj c je na ca y wiat. „Kultura” uruchomi a
równie  zbiórk  pieni dzy na pomoc dla represjonowanych, organizowan  przez
Komitet Obrony Robotników25.

Sam proces wy aniania si  ró nych o rodków dzia ania i my li
politycznej posiada  ogromne znaczenie. Jedynie w dyskusji i pluralizmie mog o

24  A. Friszke, ycie polityczne emigracji…, s. 401. Polskie Zjednoczenie Narodowe, czyli
Stronnictwo Narodowe, w ogóle wy amywa o si  z jednolitego stanowiska wspierania opozycji
krajowej i ameryka skiej polityki obrony praw cz owieka, które z czy o  zarówno prezydenta,
rz d na obczy nie, parysk  „Kultur ” i RWE, jak i wi kszo  organizacji spo ecznych
i politycznych emigracji oraz Polonii. W o wiadczeniu Rady PZN z 11 grudnia 1976 r.
stwierdzano bowiem, e wyrazicielem d e  narodu i jego obro c  jest Episkopat polski.
Tam e, s. 406. Jak podkre la Andrzej Friszke dla wielu osób spo ród emigracji, wywodz cej
si  jeszcze z okresu II RP, dawna przynale no  takich dzia aczy jak Jacek Kuro  do struktur
komunistycznych stanowi a barier  nie do przezwyci enia. Owa nieufno  w szczególno ci
cechowa a rodowiska endeckie, cho  ulega a jej równie  spora cz  emigracyjnego Londynu,
m.in. przywódca PSL Franciszek Wilk. Ten e, Czas KOR-u…, s. 447.

25  Tam e, ycie polityczne emigracji…, s. 402. W polskim Londynie zabiegi na rzecz
zorganizowania takiego sta ego poparcia poczynili g ównie Adam Cio kosz i Tadeusz

enczykowski, znajduj c poparcie po ród dzia aczy emigracyjnych, którzy organizowali
manifestacje w 1968 i 1970 roku. Cenne dla akcji by o zdecydowane poparcie Edwarda
Raczy skiego. 8 pa dziernika 1976 r. powsta  Obywatelski Komitet Zbiórki na Pomoc Ofiarom
Wydarze  Czerwcowych, na którego czele stan  Raczy ski. Komitet wyst pi  z apelem
o zbiórk  na pomoc dla prze ladowanych. Datki mia y by  przyjmowane przez wszystkie
placówki Skarbu Narodowego. Do ko ca 1976 r. zebrano 6 tys. funtów, w pierwszym pó roczu
roku nast pnego za  26 tys. funtów. Zbiórka prowadzona przez „Kultur ” da a prawie 8 tys.
franków w okresie od listopada 1976 do kwietnia 1977. Na rzecz obrony robotników
kwestowa  równie  Kongres Polonii Kanadyjskiej oraz Polonia ameryka ska. Tam e, s. 402-
403. Po przekszta ceniu KORu w Komitet Samoobrony Spo ecznej „KOR”, w styczniu 1978 r.
Komitet Obywatelski zbieraj cy fundusze na pomoc dla ofiar represji poczerwcowych podj
decyzje o samolikwidacji. Zamierzano natomiast powo a  Komitet Solidarno ci z Ruchem
Demokratycznym, który móg by si  zaj  organizowaniem pomocy materialnej dla opozycji
w kraju. Do powo ania Komitetu ostatecznie nie dosz o, a fiasko koncepcji jego utworzenia
oznacza o, e kontakty z opozycj  demokratyczn  w Polsce i udzielana jej pomoc b d
zdecentralizowane. W pó niejszych latach odr bnymi kontaktami dysponowa a „Kultura”,
„Aneksu” oraz osoby zwi zane z obozem legalistycznym. Najwa niejszym partnerem
dla wymienionych o rodków pozostawa  KSS „KOR”. Tam e, s. 408.
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nast pi  odrodzenie polityczne kraju. Emigracja polityczna i Polonia, od lat
zatruwane ma ostkowymi swarami, jakby o y y i bardzo czynnie zareagowa y na
te przemiany. Nap yw datków na Komitet Obrony Robotników pobi  wszelkie
rekordy. Na pocz tku ofiarno  ta mia a konkretny cel: pomóc KOR-owi w jego
misji obrony robotników. W zmienionej sytuacji, przy powstaniu pluralistycznej
opozycji, pomoc sta a si  jest jeszcze bardziej potrzebna. Musia a te  by
bardziej zró nicowana. Konieczno ci  sta o si  wspomaganie wszystkich
dzia aj cych kierunków: Komitetu Samoobrony Spo ecznej „KOR”, Ruchu
Obrony Praw Cz owieka i Obywatela (ROPCiO) oraz Polskiego Porozumienia
Niepodleg o ciowego (PPN). Paryska „Kultura”, niezale nie od swego w asnego
Funduszu, który w du ej mierze by  przeznaczony na potrzeby krajowe,
przyjmowa a wp aty na KOR. Pocz wszy od numeru 11 z 1977 r. redakcja
prosi a o podawanie przy wp atach dla której z trzech wymienionych wy ej
organizacji mia y by  one przeznaczone, równocze nie apeluj c do czytelników
o wzmo on  ofiarno .  Nie ulega o bowiem w tpliwo ci, e zró nicowanie
opozycji w kraju odbije si  równie  na emigracji. „Kultura”, wierna swej
dotychczasowej linii, nie zamierza a anga owa  si  jednostronnie w pomocy dla
jednej z wymienionych grup, lecz pragn a wspó dzia a  ze wszystkimi
organizacjami, które sta y na stanowisku oporu26.

Oceniaj c wp yw emigracyjnych o rodków politycznych na Polsk
opini  publiczn  nie mo na przej  oboj tnie obok cyklicznie powtarzaj cych si
postulatów co do przysz ego charakteru Polski. W tego typu refleksje obfituje
chocia by 5 nr „Kultury” z 1975 r., w którym obok kluczowego artyku u Juliusza
Mieroszewskiego27, w którym, po dog bnej analizie status quo, znajdujemy
„porady” autora dla rodaków w Kraju, którzy chcieliby co  zmieni , znajduj  si
teksty nawi zuj ce m.in. do innych przyczynków J. Mieroszewskiego28,
autorstwa Aleksandra Litwina (emigracja)29, „Krajowca” (kraj)30 i Mariana
Kowalskiego (kraj)31. W ten sposób gros numeru majowego stanowi  postulaty
emigracyjnych i krajowych „ludzi pióra”, mog ce tworzy  baz  niezale nej
my li dla Polaków znajduj cych si  miedzy Odr  a Bugiem, z której
wykie kowa  ju  mog  niezale ne rewolucyjne pogl dy32. Paryska „Kultura”
dba a w a nie o tak  twórcz  polemik  my li nieskr powanej przez cenzur ,

26  O pomoc dla opozycji w kraju, Nr 11 (362)/1977, s. 56.
27  J. Mieroszewski, Materia y do refleksji i zadumy, „Kultura” nr 5 (332)/1975, s. 22-32.
28   Zob. m.in. idem, Polityczna opozycja w Polsce, „Kultura” nr 11 (326)/1974, s. 3-21.
29  A. Litwin, Czy »polityczna opozycja«?, „Kultura” nr 5 (332)/1975, s. 66-74.
30  Krajowiec, Par  uwag w kwestii socjalizmu, „Kultura” nr 5 (332)/1975, s. 57-66. Pod tym

pseudonimem ukry  si  Stefan Kisielewski.
31  M. Kowalski, O potrzebie programu, „Kultura” nr 5 (332)/1975, s. 35-57.
32  W ten sposób redakcja kultury zainicjowa a dyskusj  pod naczelnym has em: „Co robi ?”,

a dotycz c  postulatów co do rozwoju sytuacji w kraju i roli przysz ej opozycji, która toczy
si  b dzie  mniej b k bardziej regularnie na amach tego pisma. Por. „Kultura” nr 9 (336)/
1975, s. 35-51; nr 11 (338)/1975, s. 45-54.
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staj c si  przez to bezpo rednim odniesieniem dla Polaków w kraju czytaj cych
ów periodyk. Nie bez przyczyny na stymulacj  dzia a  krajowej opozycji by y
informacje ze wiata prezentowane przez parysk  „Kultur ” a zw aszcza rubryka
s siedzi, tycz ca si  sytuacji w krajach „Demokracji Ludowej”. W ten sposób
polscy kontestatorzy mogli si  niejako wzorowa  na swoich kolegach
z pozosta ych krajów RWPG, przekonywa  si , i  nie s  sami.  Mia o to du e
znaczenie m.in. przy artyku ach dotycz cych rodz cej si  opozycji politycznej
w Czechos owacji33.

Paryska „Kultura” aktywnie w czy a si  do akcji protestacyjnej
przeciwko projektowi zmiany konstytucji PRL. Zamieszcza a zarówno listy
i memoria y, jak i artyku y traktuj ce o samym zagadnieniu. W ten sposób
kontestatorzy z kraju zyskali swoist  trybun , z której mogli wyg asza  swe
nieograniczone cenzur  zdanie i dociera  do szerokiego kr gu odbiorców34.

W numerze lipcowym z 1976 r. na amach periodyku Giedrojcia w dziale
z cyklu Co robi ? wydrukowano program Polskiego Porozumienia
Niepodleg o ciowego35. W numerze wrze niowym tego roku ukaza y si  za
listy: 13-tu do intelektualistów zachodnich; J. Andrzejewskiego do robotników;
J. Kuronia do Berlinguera, El biety Boruckiej-Kuro  do MON’u; 14-tu oraz
jedenastu solidaryzuj ce si  z robotnikami; List 14-tu do Komisji Sejmowej;
Protest studentów przeciwko zmianom konstytucji oraz List
A. Wojciechowskiego w sprawie obni ania jako ci produktów mi snych36.
W tym e numerze po raz pierwszy szerzej odniesiono si  do wydarze
czerwcowych z 1976 r.37, aby kontynuowa  ten w tek w dalszych numerach.
Prze omowym zdaje si  by  numer listopadowy paryskiej „Kultury”.
Wydrukowano w nim Apel do spo ecze stwa i w adz PRL oraz inne dokumenty
i materia y KOR-u38 i odt d miesi cznik staje si  nieprzerwanym ród em
informacji na temat dzia a  i programu polskiej opozycji politycznej, skupionej
wokó  Komitetu. Na uwag  zas uguje artyku  Bogus awa Sulika pt. Obl eni,
który ukaza  si  na amach „Kultury” w styczniu 1977 r. Autor dokonuje w nim
opisu dzia aczy opozycji poczerwcowej, co jest niezwykle istotne o tyle, e
przybli a czytelnikom postaci, które do tej pory by y w jakiej  mierze

33  Por. m.in.,. J. Lewandowski, Memoria  Vaclava Havela, „Kultura” nr 12 (339)/1975, s. 80-88;
K. Klatkovsky, Czechos owacja w roku 1977, „Kultura” nr 1/1978, s. 157-164.

34  Na temat protestów w sprawie poprawek do konstytucji PRL zob.: Reakcje katolików
wieckich, „Kultura” nr 4 (343)/1976; Episkopat a zmiany Konstytucji, „Kultura” nr 5

(344)/1976; Dalsze protesty, „Kultura” nr 5 (344)/1976; Wyja nienia Episkopatu, „Kultura” nr
6 (345)/1976.

35 Program Polskiego Porozumienia Niepodleg o ciowego w Kraju, „Kultura” nr 7-8 (346-
347)/1976.

36  „Kultura” nr 9 (348)/1976, s. 58-71.
37  Por. m.in. L. Breit, O metodzie podwy ki cen i …rz dzenia, „Kultura” nr 9 (348)/1976.
38  Zob. „Kultura” nr 11 (350)/1976, s. 161-191.
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anonimowe, tworz c sylwetki z „krwi i ko ci”39. Kolejne miesi ce przynosz
wiadomo ci dotycz ce Studenckich Komitetów Solidarno ci oraz powo ania
KSS „KOR”. „Kultura” staje si  tym samym najwa niejszym obok „Aneksu”
periodykiem szeroko opisuj cym rodz ca si  opozycj  polityczn  w PRL.

Nadsekwa ski miesi cznik odegra  równie  niebagateln  rol  przy
ukazywaniu prawdziwego oblicza propagandy sukcesu i demitologizacji
wizerunku Edwarda Gierka. Gwoli egzemplifikacji przyjrzyjmy si  poni szemu
cytatowi, obna aj cemu prawdziwy wymiar wiadomo ci telewizyjnych:

 „Dziennik telewizyjny jest po prostu prowokacj  wobec opinii.
Prawdziwe wiadomo ci streszcza si  w drugiej cz ci dziennika, w ci gu trzech
do pi ciu minut, a pozosta e czterdzie ci minut wype nia pokaz fabryk i sprz tu,
pasmo bezwarto ciowych, wymuszonych wypowiedzi robotników (latem
rolników), pokaz maszyn rolniczych i zbo a, zbo a, zbo a /…/. Ludzi wszytko to
piekielnie z o ci, bo stale pokazuje si  produkcj , a niczego nie ma, mówi si  o
osi gni ciach, a widoczne s  rosn ce braki. Zupe nie podobnie jak w telewizji
jest w radio i w gazetach. /…/ Gierek, jak poprzednio Gomu ka, wykopuje
za pomoc  propagandy g bok  przepa  mi dzy sob  i najszersz  opini
publiczn . Polacy s  w ciekli na rodki masowego przekazu. Dok adnie zdaj
sobie spraw  z pogardy i lekcewa enia, jakie im si  okazuje”40.

Je eli za  chodzi o samego Pierwszego Sekretarza KC PZPR to ju
na pocz tku dekady paryska kultura star a si  ukaza  spo ecze stwu, e celowo
kreuje si  mit Edwarda Gierka, który niestety sporo odbiega o rzeczywisto ci:

„Biuro Polityczne KC PZPR, wyczuwa chwiejno  i p ynno  obecnej
sytuacji i dlatego za wszelk  cen  potrzebuje legendy i mitu odnowiciela PRL.
Gierkowi potrzebne jest aureola bohaterstwa i niez omno ci, utkana cho by
z najbardziej prymitywnych k amstwa. /…/ Gierek i jego frakcja usi uj  nada
rozprawie z Gomu k  i jego grup  pozory konfliktu, którego ród a maj
rzekomo tkwi  w odmiennych koncepcjach ekonomicznych. Jest to fa sz”41.

Wskazywano te  na fakt, e „Oceny krytykowanych przywódców
pa stwowych sprowadzaj  si  ze strony Gierka i towarzyszy do omawiania ich
cech charakteru (apodyktyczno  i despotyzm Gomu ki, jego niech
do kolektywnych form pracy, wykorzystywanie autorytetu osobistego
w stosunkach z innymi oligarchami, wykluczenie krytyki i dyskusji nad jego
postano-wieniami)”, natomiast podkre lanie „w asnej przesz o  robotniczej jako

39  B. Sulik, Obl eni,  „Kultura” nr 1-2 (352-353)/1977.
40  K.W., Spo ecze stwo a piramida w adzy, nr 11 (326)/1974, s. 88-89.
41  Z. Byrski, Legenda pierwszego sekretarza, „Kultura” (Pary )nr 3 (282)/1971, s. 81-82. Por. te

podobny cytat: „Ka d  legend  mo na szy  cienkimi lub grubymi ni mi. Ta nowa o Pierwszym
Sekretarzu Gierku i pogomu kowskim re ymie w Warszawie szyta jest nie tylko grubymi – ale
wyprutymi ze starej garderoby, w któr  przyoblekano kolejno wszystkich m ów
opatrzno ciowych epoki po-stalinowskiej. /…/ N.Y.Times i inne gazety zachodnie przedsta-
wiaj  Gierk  jako dobrego gospodarza, technokrat  i pragmatyst , który si  niezbyt przejmuje
ideologi , byleby ekonomia funkcjonowa a”. Tam e, s. 80.
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tytu u do udzielenia im zaufania i poparcia (Gierek sam o sobie)”42. za amach
„Kultury” konstatowano ponadto, i  Polska Gierkowska jest bardziej uzale niona
od  ZSRR  ni  w  czasach  Gomu ki,  a  pozycja  samego  I  sekretarza  w  ruchu
komunistycznym równie  jest o wiele s absza od jego poprzednika. Podkre lano
równie , e nowy przywódca bazuje w swej propagandzie na szcz ciu,  bowiem
ostatnie lata rz dów W adys aw Gomu ki nie obfitowa y urodzaje, za
pocz tkowe lat rz dów Gierka cechuj  doskona e zbiory i nowa w adza nie
omieszka a wyeksponowa  tego kontrastu43.

Rzecz jasna nie pomieszkiwano te  krytykowa  polityki wewn trznej
I Sekretarza oraz ukazywa  jej wp ywu na nastroje opozycyjne po ród
m odzie y:

„W polityce kadrowej znów wi ci triumfy zasada odsiewu elementu
najwarto ciowszego. Awansuj  najmniej zdolni i najbardziej ulegli. Front
Narodowy jest nadal dra ni c  wszystkich fikcj . Sytuacja bezpartyjnych
w niczym si  nie zmieni a: kierownicze funkcje mog  sprawowa  jedynie
partyjni dyletanci a nie bezpartyjni fachowcy. Stan polskiej prasy, cenzury, ruchu
wydawniczego i ycia umys owego budzi zgroz . /…/ Mo e kto  spyta  czy  nie
ma wi kszych zmartwie  jak powodzenie Edwarda Gierka. Oczywi cie nie o
jego osob  tu idzie lecz o program minimum sensowno ci w kraju. Sytuacja tam
za  jest taka, ze w partii nie ma licz cego si  politycznie skrzyd a liberalnego czy
tez demokratycznego. Dlatego Gierek jest »nadziej «. /…/ Pr d ideowy id cy
przez m odsz  cz  spo ecze stwa, to nie jest ju  rewizjonizm lecz ostry
antykomunizm, bardzo cz sto o zabarwieniu nacjonalistycznym. /…/
Tymczasem nastroje opozycyjne i antykomunistyczne rosn , ale coraz cz ciej
znajduj  prawicowy i nacjonalistyczny wyraz. /…/ Partia b dzie mia a olbrzymie
k opoty z nastawion  opozycyjnie m odzie ”44.

Po wi my teraz chwil  uwagi tematyce poruszanej na amach
londy skiego periodyku. Sprawy polskie zaczynaj  by  szeroko omawiane
w „Aneksie” pocz wszy od jedenastego numeru kwartalnika, który ukaza  si
w 1976 r. Numer ten rozpoczyna artyku  Aleksandra Smolara i Leszka
Ko akowskiego b d cy protestem przeciwko zmianom konstytucji PRL45. Dalej
zamieszczony zosta  List 59 wys any przez opozycj  krajow  do Marsza ka
Sejmu PRL, jak i inne pisma o charakterze protestacyjnym46. W dalszej cz ci
zamieszczono artyku  emigracyjnego eksperta od spraw ekonomicznych,

42  E. Wackowska, Próba bilansu i horoskopy, „Kultura” (Pary ) nr 1-2 (292-293)/1972, s. 11-12.
43  M. Dupont, Natolina za grobem zwyci stwo, „Kultura” (Pary ) nr 7-8 (298-299)/1972,

s. 128-130.
44  Tam e, s. 130-131.
45  A. Smolar, L. Ko akowski, Przeciwko legalizacji bezprawia…, s. 3-11.
46 Dokumenty, „Aneks” nr 11/1976, s. 12-23.  Zarówno Aneks jak i Kultura du  wag

przywi zywa y do zamieszczania dokumentów ród owych, dotycz cych zarówno opozycji,
jak i oficjalnych w adz pa stwowych.
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Stanis awa Gomu ki, który po wi ci  on swoim uwagom do ówczesnego planu
pi cioletniego w Polsce47. Prawdziwy wstrz s politycznych tre ci przynosi
jednak nast pny, 12 numer periodyku. W znacznej mierze po wi cony zosta
wydarzeniom czerwcowym w Polsce. Celem redakcji by o prawdopodobnie
przekazanie krajowemu czytelnikowi jak najwi kszej ilo ci szczegó ów,
dotycz cych tych tragicznych dni, w sposób wolny od ingerencji cenzury.
Znajduj  si  tam zarówno artyku y o tematyce politycznej, gospodarczej, jak
i relacje naocznych wiadków wydarze . W dalszej cz ci znajduj  si  teksty
ród owe zawieraj ce o wiadczenia i listy polskiej opozycji.

Pocz wszy od tych dwóch, szerzej scharakteryzowanych, numerów
„Aneks” ju  nieprzerwanie po wi ca sw  tematyk  opozycji krajowej oraz
sytuacji gospodarczej kraju, przeplataj c j  rzecz jasna tekstami o innej tematyce.
Ze stron londy skiego periodyku mo na si  by o m.in. dowiedzie  o krajowej
prasie drugoobiegowej48, Dzia alno ci KOR-u49, funkcjonowaniu cenzury
krajowej50,  czy propagandy radiowo-telewizyjnej51.

Na osobne omówienie zas uguje artyku  Marka Turbacza, nades any
z kraju pt. Mo liwo ci dzia ania opozycji w Polsce. Na pocz tku autor wskazuje
na fakt, e pomimo realnego wzrostu stopy yciowej ludno ci w pierwszym
pi cioleciu rz dów Edwarda Gierka, nast pi o pogorszenie si  sytuacji
mieszkaniowej, nasili a si  stratyfikacja spo eczna Polaków oraz za ama a si
wiara spo eczna w rz dz cych. Turbacz podkre la, e ca y czas narasta przepa
mi dzy spo ecze stwem a w adz , wzrasta alkoholizm i frustracja spo eczna,
a spada wydajno  pracy52. Niezwykle interesuj cy jest fragment dotycz cy
postaw spo ecznych, wi c przytoczmy go w ca o ci:

„Bardzo rozpowszechnione s  w spo ecze stwie postawy autorytatywno-
represyjne i ksenofobiczne – bardziej chyba ni  postawy liberalno-
demokratyczne. Wynika to z niskiego poziomu kulturalnego wi kszo ci
rodowisk, braku tradycji demokratyczno-liberalnych i z d ugoletniego dzia ania

systemu totalitarnego. Przejawia si  to obecnie w postawach wobec przest pców,
hippisów, narkomanów, w przeci tnym modelu antyrosyjsko ci. Rozruchy 1970
r. i 1976 r. nie wiadcz  o przywi zaniu do warto ci liberalno-demokratycznych,
wiadcz  jedynie o nieakceptowaniu systemu. Dla wiadomo ci wspó czesnego

polskiego spo ecze stwa charakterystyczne jest po czenie postaw represyjno-
autorytarnych i ksenofobicznych z anar-chistycznym d eniem do swobody i
wrogim stosunkiem do w adzy”53.

47  S. Gomu ka, VII Zjazd PZPR. Uwagi do planu 1976-80, „Aneks” nr 11/1976, s. 24-43.
48  S. Bara czak, Dlaczego „Zapis”, „Aneks” nr 15/1977,  s. 30-40.
49 W obronie robotników – dokumenty, „Aneks” nr 13-14/1977, s. 70-123.
50 Z Czarnej ksi gi  cenzury w PRL, „Aneks” nr 16-17/1977, s. 204-253.
51  M. Szczepa ski, Zadania radia i telewizji w Polsce, „Aneks” nr 16-17/1977, s. 185-203.
52  M. Turbacz, Mo liwo ci dzia ania opozycji w Polsce, „Aneks” nr 16-17/1977, s. 3-10.
53  Tam e, s. 10.
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W dalszej cz ci tekstu autor podkre la apati  i bierno  w szeregach
PZPR oraz podobie stwo „mas partyjnych” do reszty spo ecze stwa. Wskazuje
tez na Ko ció  jako instytucj  o szerokim poparciu spo ecznym. Stwierdza
równie , i  po ród opozycji idee socjaldemokratyczne przewa aj  nad
liberalnymi54. Na kolejnych stronach Turbacz przechodzi do formowania
postulatów i celów opozycji politycznej w Polsce, co by o na amach czasopism
emigracyjnych do  cz sto spotykanym zabiegiem.

W zakresie walki z emigracyjnymi mediami „w adza ludowa” nie
zasypywa a gruszek w popiele, zw aszcza je li chodzi o walk  z monachijsk
rozg o ni . Jak sugeruje Pawe  Machcewicz mo emy zak ada , i  na pocz tku
dekady gierkowskiej pewne wymierne rezultaty przynios y posuni cia
operacyjne sprz one z atakami propagandowymi, jak i interwencjami dyploma-
tycznymi. Do najwa niejszych celów zwi zanych z walk  z Radiem Wolna
Europa ca y czas nale a o ograniczanie mo liwo ci jego dzia ania. Starano si
to osi gn  m.in. za pomoc  zag uszania audycji i przechowywania
korespondencji mi dzy Krajem a rozg o ni . Rezultaty tej dzia alno ci by y
jednak po owiczne i trudno mierzalne, bez wzgl du na dane liczbowe
przedstawiane przez MSW. Zag uszanie utrudnia o odbiór, ataki propagandowe
odstrasza y cz  potencjalnych s uchaczy i krajowych wspó pracowników, lecz
nie uda o si  doprowadzi  ani do radykalnego zmniejszenia kr gu s uchaczy, ani
te  pozbawi  rozg o ni nap ywu informacji z kraju55.

Jak podkre la sam Nowak-Jeziora ski jednym z najwa niejszych
sukcesów Wolnej Europy by  fakt, i  odebra a ona w adzom komunistycznym
monopol na informacj  i wychowanie, staj c si  zarazem obro c  uciskanych
w kraju grup spo ecznych56. Sam redaktor mia  du o zaufania i sympatii do
dzia aczy opozycji z kraju, ceni c ich ideowo  i odwag 57. RWE ratowa o te

54  Tam e, s. 11-21.
55  P. Machcewicz, Walka z Radiem Wolna Europa (1950-1975), w: Aparat bezpiecze stwa wobec

emigracji politycznej i Polonii, red. nauk. R. Terlecki, Warszawa 2005, s. 104. S uchanie
Wolnej Europy wcale jednak nie by o jednostronnie dobrze postrzegane po ród polskiej
opozycji. Oddajmy raz jeszcze g os Barbarze Toru czyk: „W latach ’60 i wczesnych ’70
wschodnioeuropejscy intelektuali ci stronili od kontaktów z rozg o ni  polsk  w Monachium.
Ich dystans do RWE mo na t umaczy  lewicowym rodowodem i zatruciem propagand  oraz
wci  jeszcze yw  ideologi  komunistyczn . Strach tez robi  swoje. Kontakty z RWE by y
karane. Zatajano je. Gdyby kto  si  nimi przechwala , uznano go za prowokatora. Nawet nie
przypuszczali my, e kiedy  by o inaczej i Leszek Ko akowski zawar  znajomo  z Janem
Nowakiem i Jerzym Giedrojciem na d ugo przed nami, tu  po pa dzierniku 1956. Radio Wolna
Europa nie by o wygodnym sojusznikiem politycznym dla krajowej opozycji. /…/ RWE
rzeczywi cie pe ni o rol  propagandow . S ucha a go »ca a Polska«. Nastawianie
radioodbiornika na informacyjn  audycj  »Fakty, wydarzenia, opinie« by o obowi zkowe
w latach ’60 i ’70. /…/ Jednak pozosta e audycje nie cieszy y si  popularno ci  w naszych
kr gach, by y robione z my l  o »szerokiej opinii«”. B. Toru czyk, Wys annik zapomnianej
tradycji…, s. 52-53.

56  J. Nowak-Jeziora ski, Polska z bliska…, s. 164.
57  B. Toru czyk, Wys annik zapomnianej tradycji…, s. 51.
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wybitnych polskich artystów z emigracyjnej n dzy. Nowak-Jeziora ski
po redniczy  w za atwianiu stypendiów twórczych dla pisarzy, takich jak
Lecho , Gombrowicz, Wittlin, czy Vincent. Nie wszyscy pisarze emigracyjni
chcieli jednak podj  z nim wspó prac . M.in. Mi osz zachowa  do radia g boki
uraz, nie chc c sojuszu swojego pióra z jakimkolwiek o rodkiem politycznej
propagandy58.

Z  roku  na  rok  program  RWE  stawa  si  w  Polsce  coraz  szerzej
i powszechniej s uchany. Olbrzymi  przeszkod  wci  jednak by o jego
zag uszanie, lecz nale y pami ta  o tym, e wiadomo ci RWE rozchodzi y si
nie tylko drog  radiow . Cz sto by y dalej przekazywane ustnie, zw aszcza kiedy
dotyczy y spraw polskich. Istnia y te  pasma na których zag uszanie prawie nie
istnia o. Dotyczy o to pasm najkrótszych. Olbrzymia wi kszo  spo ecze stwa
uwa a a dzia alno  monachijskiej rozg o ni za rodzaj szpiegostwa czy wr cz
dywersji. Udowodnienie komu  kontaktów z RWE stanowi o w odczuciu
spo ecznym udowodnienie dzia alno ci wywiadowczej. Niew tpliwie najwi ksz
ilo  s uchaczy skupia y przy radioodbiornikach programy informacyjne. By y to
przede wszystkim dzienniki radiowe oraz audycja pt. Fakty, wydarzenia, opinie.
Oba te programy redagowane by y rzeczowo. Na przestrzeni lat j zyk RWE
bardzo si  zmienia , emocje uleg y stonowaniu, fakty referowane by y
wszechstronnie, na ogó  z dobr  znajomo ci  rzeczy. Cz sto równie , jak
w wa nym Przegl dzie prasy zachodniej, konfrontowane by y odmienne
stanowiska. Coraz cz ciej te  autorzy Faktów, wydarze , opinii oraz innych
audycji korzystali z materia ów zamieszczanych w niezale nej prasie krajowej59.

Bardzo wiele do yczenia pozostawia  program o wiatowy RWE,
wyra nie nie nad aj cy za procesem przemian w Polsce, zw aszcza za  za
niezale nymi inicjatywami naukowo-o wiatowymi, takimi jak TKN. Ogromne
znaczenie posiada y wszelkie audycje po wi cone problemom wiata pracy oraz
przeznaczone dla rodowisk robotniczych i ch opskich. Jednak w wi kszo ci
wypadków by y to audycje dora ne, „wycinkowe”, robione – mimo sta ych
„rubryk” – od przypadku do przypadku. Programy monachijskiej rozg o ni
zawsze po wi ca y sporo miejsca problemom ycia religijnego, a po wyborze
Jana Paw a II informacje na ten temat wzros y w widoczny sposób. Nic
dziwnego, radio zaspakaja o w ten sposób rozbudzone potrzeby spo eczne w tej
kwestii. Wa n  funkcj  RWE by o prezentowanie s uchaczom krajowym
problemów ycia Polonii. Realizowano to na dwa sposoby: w audycji Polonia
ameryka ska mówi do kraju oraz w omówieniach polskiej prasy emigracyjnej60.

Pomimo licznych deklaracji wp yw polityczny przywódców „Polskiego
Londynu” na kraj pozostawa  niewielki. Spo ród o rodków emigracyjnych
wp yw na elity opozycyjne w kraju zachowywa a, jak ju  wspomniano,  jedynie

58  Tam e, s. 54.
59  J. Kwiatkowska, Radio Wolna Europa, „Kultura” (Pary ) nr 11 (386)/1979, s. 70-71.
60  Tam e, s. 72-76.
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paryska „Kultura”, londy ski „Aneks” oraz Radio Wolna Europa. Nie mo na
natomiast „Polskiemu Londynowi” odmówi  przeciwstawiania si
propagowanemu przez komunistów obrazowi najnowszej historii Polski. Dzie a
W adys awa Pobóg-Malinowskiego, Adama Cio kosza, Tadeusza Bora-
Komorowskiego i innych wywar y znaczny wp yw na wiadomo  historyczn
polskiej inteligencji, jak i krajow  historiografi 61.

Jednak rodowiska polonijne wykazywa y spore zainteresowanie polsk
kultur , zarówno ludow , jak i wspó czesn . Du  popularno ci  w Kraju i za
granic  cieszy y si  wiatowe festiwale polonijnych zespo ów artystycznych,
plenery malarskie i rze biarskie, kursy etnograficzne, czy te  kursy
instrukta owe dla dyrygentów i choreografów. Polonia pragn a rozwija
kontakty naukowe, techniczne, gospodarcze oraz handlowe z Polsk  na zasadzie
obopólnych korzy ci. rodowiska polonijne pragn y odwiedza  Polsk ,
korzystaj c z jej walorów turystycznych, z polskich uzdrowisk, domów
wypoczynkowych i miejsc rekreacji. W po owie lat 70. stanowi y one oko o 60-
70% zachodnich turystów odwiedzaj cych PRL62.

W zwi zku z brakiem dost pu do gabinetów dyplomatycznych,
aktywno  polskiej emigracji na arenie mi dzynarodowej sprowadza a si
g ównie do reagowania na najwa niejsze wydarzenia i tendencje w polityce
wiatowej, przedstawiania polskiego punktu widzenia – poprzez o wiadczenia

prasowe oraz memoria y, niestrudzenie rozsy ane do zachodnich rz dów. Coraz
wa niejsz  wobec spadku znaczenia emigracji, metod  dzia ania, by  wp yw na
stanowisko Polonii ameryka skiej, która ze wzgl du na swój wyborczy potencja
wci  liczy a si  w polityce USA. Niestety sytuacja mi dzynarodowa
na pocz tku lat 70. nie stwarza a korzystnej koniunktury dla jakichkolwiek stara
o podwa enie trwa o ci adu poja ta skiego63. Pod koniec dekady lat 70., kiedy
prawa cz owieka sta y si  pierwszoplanowym w tkiem polityki wiatowej,
emigracyjne oceny sytuacji mi dzynarodowej sta y si  znacznie bardziej
optymistyczne ni  na pocz tku owego dziesi ciolecia, kiedy triumfowa a
polityka detente. Kluczowym czynnikiem dla tej zmiany okaza a si  polityka
praw cz owieka, która sta a si  ameryka skim or em w walce z blokiem
wschodnim64.

61  W. H adkiewicz, Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972, Zielona Góra 1995, s. 134.
62 Almanach Polonii 1976, red. E. Trzeciak, Warszawa 1975, s. 42.
63  P. Machcewicz, Emigracja w polityce mi dzynarodowej…, s. 224-225.
64  Tam e, s. 232.



68

Rados aw Domke

Polska emigracja polityczna wobec problemów kraju w latach 70. XX wieku

Polish political immigration and the country’s problems in the 1970s

S owa kluczowe: emigracja, polityka wewn trzna PRL, opinia publiczna

Key words: Immigration, domestic policy, public opinion

Streszczenie

Artyku  porusza w tki zwi zane z dzia alno ci  polskiej emigracji na obczy nie
w dekadzie lat 70. XX stulecia. Koncentruje si  na aspektach polityczno-
kulturowych, czyli dzia alno ci zarówno Rozg o ni Polskiej Radia Wolna
Europa, jak i wydawnictw emigracyjnych, takich jak „Kultura”, czy „Aneks”.
Ponadto poruszone zosta y w nim w tki zwi zane z dzia alno ci  polskich partii
politycznych na emigracji i ich stosunku do kraju.

Summary

The article contains an issues about polish émigré in 1970’s of XXth Century. It
is concentrated on political and cultural aspects, which was an activity of Polish
Department of Free Europe Radio and émigrés periodics, such as „The Culture”
or „Annex”. Above all the article consider issues connected with activity of
polish political parties on émigré and they relationships with a country.



Mirela Mazurkiewicz

ROZG O NIA POLSKA RADIA WOLNA EUROPA
WOBEC WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE

W GRUDNIU 1981 ROKU

Wst p

Lato 1980 r. by o w Polsce wyj tkowo gor ce i bynajmniej nie chodzi tu
o uwarunkowania meteorologiczne. Temperatura systematycznie ros a
od czterech lat, gdy pojawi y si  pierwsze dostrzegalne objawy za amania
gospodarczego, ale iskr , która spowodowa a gwa towne podgrzanie atmosfery
w kraju by o podniesienie, z dniem 1 lipca tego roku, cen mi sa i wyrobów
mi snych. Reakcja spo ecze stwa by a natychmiastowa, bo jeszcze tego samego
ranka zacz y si  strajki, które w adze, aby nie sia  defetyzmu, okre la y
agodniej brzmi cym mianem „przerw w pracy”1. Znamienne jest to, e wraz

ze wzrostem temperatury spo eczno-politycznej w kraju, rós  równie  popyt
na radioodbiorniki2 z zakresem fal krótkich, dzi ki którym lepiej mo na by o
us ysze  Woln  Europ  czy BBC. Mo na na tej podstawie wnioskowa , e ludzie
z du  doz  nieufno ci podchodzili do informacji przekazywanych przez
re imowe media.

Protesty spo eczne, które ogarn y Polsk  by y dla komunistów
powa nym problemem, który wymaga  jak najszybszego rozwi zania. W samej
partii nie by o zgody, co do tego, w jaki sposób najskuteczniej rozprawi  si  ze
strajkuj cymi. Cz  aparatu w adzy sta a na stanowisku, e niebezpieczn
„kontrrewolucj ” trzeba zdusi  w zarodku, inni optowali z kolei za nawi zaniem
dialogu, który pozwoli by unikn  rozlewu krwi. Sytuacj  dodatkowo
komplikowa y naciski Zwi zku Radzieckiego, który stanowczo domaga  si
rozprawienia si  z „kontrrewolucjonistami”3. Ostatecznie, ku niezadowoleniu
Moskwy, polskie w adze zdecydowa y si  na podj cie dialogu, czego efektem
by o podpisanie s ynnych ju  dzi  porozumie  sierpniowych i zarejestrowanie

1  A. Paczkowski, Droga do „mniejszego z a”. Strategia i taktyka obozu w adzy lipiec 1980 –
stycze  1982, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 21.

2  Tam e, s. 25.
3  Tam e, s. 38.
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NSZZ „Solidarno ”4. Roz adowa o to nieco sytuacj  w kraju, cho  nie oznacza
to, e zupe nie zarzucono koncepcj  wprowadzenia stanu wojennego. W notatce
z 1 wrze nia 1980 r., dotycz cej „konieczno ci pilnego i zorganizowanego
podj cia walki propagandowej z si ami opozycyjnymi o charakterze anty-
komunistycznym”, autorstwa Henryka Gawlika z Wydzia y Prasy, Radia
i Telewizji KC PZPR czytamy, e: „(…) wydarzenia ostatnich dni dowiod y, e
wp yw »spo ecznych kó  opozycyjnych« stale ro nie. Pal cym zadaniem chwili
jest podj cie walki politycznej i ideologicznej z pogl dami tych kó , jak te  (…)
propagandowymi audycjami radiowymi zachodu (takimi jak) Wolna Europa,
G os Ameryki, BBC”5.

Stan permanentnego niepokoju wzmagany m.in. przez pog biaj ce si
trudno ci ycia codziennego i coraz gorsze zaopatrzenie utrzymywa  si .
W grudniu 1981 r. sytuacja w kraju sta a si  katastrofalna. Ludzie, pomimo
mrozów, ustawiali si  w kolejkach do sklepów jeszcze w nocy licz c, e dzi ki
temu uda im si  „wysta ” potrzebne produkty i towary. Problemu nie rozwi za y
nawet kartki ywno ciowe. Pogarszaj ca si  sytuacja bytowa spo ecze stwa
i brak perspektyw na zmiany prowadzi y do radykalizacji pogl dów
spo ecze stwa oraz do rosn cego w ród dzia aczy solidarno ciowych
przekonania o ich sile. Powstanie dziesi ciomilionowego6 ruchu spo ecznego,
jakim by  NSZZ „Solidarno ” by o wydarzeniem bez precedensu nie tylko
w Polsce, ale w tej cz ci Europy w ogóle7.

Z pewno ci  komunistyczne w adze musia y patrzy  z niepokojem
na rosn c  pot g  „Solidarno ci”, która porywaj c za sob  masy stawa a si  dla
nich realnym zagro eniem. W adze doskonale zdawa y sobie spraw ,
e rozwi zanie si owe mo e doprowadzi  do buntu spo ecznego, dlatego,

próbuj c usprawiedliwi  wprowadzenie stanu wojennego, a zarazem odci gn
ludzi o zwi zku, dostarcza y argumentów na to, e odpowiedzialno  za sytuacj

4  Porozumienie gda skie podpisali Lech Wa sa i wicepremier Mieczys aw Jagielski. MKS
deklarowa  zako czenie trwaj cego dwa tygodnie strajku. Delegacja rz dowa zgodzi a si  m.in.
na utworzenie nowych, niezale nych, samorz dnych zwi zków zawodowych, prawo do strajku,
budow  pomnika ofiar grudnia 1970 r., transmisje niedzielnych mszy w. w Polskim Radiu
i ograniczenie cenzury. Przyj to te  zapis, e nowe zwi zki zawodowe uznaj  kierownicz  rol
PZPR w pa stwie. Na podstawie protoko u porozumienia zawartego przez Komisj  Rz dow
i Mi dzyzak adowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gda skiej.

ród o: http://www.solidarnosc.uni.wroc.pl/dokumenty/proto-porozumienia.pdf Data ostatnich
odwiedzin: 27 pa dziernika 2013 r.

5  AAN,  KC  PZPR,  Wydzia  Prasy,  Radia  i  Telewizji  XXXIII-171,  Notatka  w  sprawie
konieczno ci pilnego i zorganizowanego podj cia walki propagandowej z si ami opozycyjnymi
o charakterze antykomunistycznym, maszynopis, s. 33.

6  Pod koniec 1980 r. NSZZ „Solidarno ” liczy  10 milionów zarejestrowanych  cz onków. Dla
porównania w 1989 roku by o to 1,5 miliona cz onków. ród o: Marek W s, Nie ma ju
Solidarno ci. Rozmowa z Jerzym Borowczakiem, „Gazeta Wyborcza” z 20 sierpnia 2010 r., s. 3,

7  L. Kieres, Przedmowa, w: Stan wojenny w dokumentach w adz PRL (1980–1983), Instytut
Pami ci Narodowej, Warszawa 2001, s. 11.
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w PRL ponosi a „Solidarno ”. Dla przyk adu w „Trybunie Ludu”, która ukaza a
si  trzy dni po wprowadzeniu stanu wojennego czytamy: „Organizowano
bojówki, wydawano dyspozycje wykonawcze i instrukcje (…), gdyby wi c armia
nie przej a inicjatywy by by w Polsce realizowany scenariusz konfrontacyjny
opracowany przez ekstremistów z >>Solidarno ci<<8. (…) Og oszenie stanu
wojennego by o wi c konieczne, eby uprzedzi  gorsze dla nas wszystkich
zdarzenia, (…) stanowi o wybór mniejszego z a”9. Kreowany przez parti  obraz
rzeczywisto ci by  jednak tak dalece nierealny, e nie trafia  do przekonania
znacznej cz ci spo ecze stwa. Aleksandra Seklecka mówi o efekcie
bumerangowym, czyli takim przesyceniu informacji propagand , które
doprowadzi o do zniech cenia spo ecze stwa i reakcji odwrotnej od tej, jakiej
yczy y sobie komunistyczne w adze10.

Po 13 grudnia z telewizji wyeliminowano informacje opozycyjne wobec
w adzy, a w ich miejsce pojawi y si  przekazy utwierdzaj ce widzów
w przekonaniu, e wprowadzenie stanu wojennego by o niezb dne. Programy
informacyjne sk ada y si  z postanowie  WRON i oficjalnych komunikatów.
Ograniczono ukazywanie si  gazet i czasopism, oprócz organów prasowych
w adz takich jak ogólnopolska „Trybuna Ludu” i „ o nierz Wolno ci”, a tak e

8  Stan wojenny sp dza  komunistycznym w adzom sen z powiek nawet wiele lat po jego
zniesieniu. Nawet wtedy czuli si  w obowi zku przekonywa  rodaków, e nie mo na by o
post pi  inaczej, a co wi cej – obecn  sytuacj  w kraju Polacy zawdzi czaj  w a nie tak
radykalnym rodkom podj tym osiem lat wcze niej. W zbiorach IPN w Warszawie jest jeden
tom zatytu owany „Stan wojenny”. Jeden z dokumentów to „Propozycje dzia a  zwi zanych
z ósm  rocznic  wprowadzenia stanu wojennego  – jak przedstawi  stan wojenny, aby
przekona , e jego wprowadzenie by o koniczne i uzasadnione z punktu widzenia
spo ecze stwa”. Chodzi o o to, aby „ czy  rzeczow  analiz  przyczyn wprowadzenia stanu
wojennego z ukazaniem tego w jaki sposób przerwanie gro nego biegu wydarze  z 1981 r.
umo liwi o pó niejsze porozumienie, a w efekcie okr g y stó  i g bok  transformacj  systemu
politycznego Polski”. Cho  od wprowadzenia stanu wojennego min o ju  niemal 8 lat, w adze
nadal szuka y argumentów, które utwierdzi yby spo ecze stwo w przekonaniu, e wówczas
podj to jedyn  s uszn  decyzj . Mo e o tym wiadczy  chocia by szyfrogram wys any
na nieca y miesi c przed rocznic  przez pierwszego zast pc  ministra spraw wewn trznych
gen. dyw. Henryka Dankowskiego do wszystkich szefów Wojewódzkich Urz dów Spraw
Wewn trznych. Dankowski prosi  o przekazywanie informacji o faktach i zdarzeniach z okresu
poprzedzaj cego wprowadzenie stanu wojennego, które wiadczy yby o „post puj cej anarchii
zagra aj cej suwerenno ci pa stwa. Na przyk ad nawo ywanie i przygotowanie strajku
generalnego, blokowanie magazynów, portów”. Na podstawie: E. Zaj c, Rola SB
w kszta towaniu mitu „mniejszego z a”, w: Stan wojenny. Fakty, hipotezy, interpretacje. Zbiór
studiów, pod red. A. Czwo ka i W. Polaka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja
Kopernika, Toru  2008, s. 370-371.

9 Czy stan wojenny by  konieczny?, „Trybuna Ludu” z 16 XII 1981 r., nr 295, s. 5.
10  A. Seklecka, Rola propagandy pa stwowo-partyjnej w stanie wojennym, w: Stan wojenny…,

s. 365
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16 terenowych dzienników partyjnych11. Funkcjonowa  jeden ogólnopolski
program Polskiego Radia i jeden program telewizji (zawieszono dzia alno
regionalnych o rodków radia i telewizji), których tworzenie powierzono
wytypowanym zespo om dziennikarskim, a wi c takim, co do których w adze
mia y pewno , e nie b d  prowadzi y dzia alno ci „dywersyjnej”. Do pracy
w redakcjach dopuszczono tylko tych dziennikarzy, których postawa „stanowi a
gwarancj , e w a ciwie b d  wykonywa  swoje obowi zki”12.

Aby zapanowa  nad obiegiem informacji wprowadzono cenzur , która
obejmowa a nie tylko przesy ki i korespondencj , ale równie  rozmowy
telefoniczne (obowi zywa  zakaz rozpowszechniania informacji, które mog yby
„os abi  gotowo  obronn  PRL lub wywo a  niepokój publiczny”13). W nocy
z 12 na 13 grudnia wy czono telefony nie tylko zwyk ych obywateli, ale tak e
s u b ratunkowych, w tym pogotowia i stra y po arnej. Radio i telewizja
„pomaga y” obywatelom przetrwa  trudny czas s u c „dobr  rad ”. Instruowa y
na przyk ad, e w obliczu przerwanej czno ci telefonicznej w nag ych
przypadkach ze szpitalem, pogotowiem albo stra  po arn  nale y kontaktowa
si  za pomoc  policji albo patroli wojskowych14. czno  telefoniczna zosta a
przywrócona 10 stycznia 1982 r., sukces by  to jednak tylko po owiczny. Po
podniesieniu s uchawki rozlega o si  bowiem ostrze enie, e rozmowa jest
kontrolowana, co jak informowa  g os w s uchawce, mia o na celu
„uniemo liwienie wykorzystania czno ci telefonicznej do dzia alno ci
zagra aj cej interesom bezpiecze stwa pa stwa”15.

Komunistyczne w adze jako wa ny kana  propagandowy traktowa y
telewizj , z której korzysta o coraz wi cej Polaków. Stanis aw Celichowski,
który zosta  redaktorem naczelnym redakcji Dzienników Telewizyjnych jasno da
do zrozumienia, e g ówny program informacyjny nie b dzie forum wymiany dla
ró nych pogl dów, ale b dzie pe ni  funkcj  „g osu oficjalnego”. Argumentowa

11  cis a blokada informacyjna trwa a do 14 stycznia 1982 r., kiedy ukaza  si  pierwszy numer
rz dowego dziennika „Rzeczpospolita”. Pó niej wznowiono wydawanie „ ycia Warszawy”
(ukaza o si  z dat  16/17 stycznia 1982 r.). AAN, KC PZPR, Wydzia  Prasy, Radia i Telewizji,
XXXIII-32, Notatka na temat g ównych kierunków dzia ania Wydzia u Prasy, Radia i Telewizji
KC PZPR zwi zanych z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., maszynopis,
s. 90.

12  Do czerwca 1982 r. w prasie wydawanej przez RSW „Prasa-Ksi ka-Ruch” zwolniono z pracy
302 osoby, a ponad 180 skierowano do pracy poza RSW „P-K-R”. Z funkcjo odwo ano 60
redaktorów naczelnych, 78 zast pców redaktorów naczelnych i 57 sekretarzy redakcji.
Podobnych zmian dokonano w Komitecie ds. Radia i Telewizji. W sumie negatywnie
zweryfikowano oko o 10 proc. rodowiska dziennikarskiego. Równolegle „podj to prace nad
doskonaleniem modelu polskiej prasy i lepszego jego dostosowania do potrzeb czytelniczych”.

ród o: AAN KC PZPR, Wydzia  Informacji, XXXVI-5, Informacji Wydzia u Prasy, Radia
i Telewizji KC PZPR o wynikach weryfikacji kadry dziennikarskiej, maszynopis, s. 24.

13  A. Seklecka, op. cit., s. 355.
14  A. Paczkowski, op. cit., s. 56.
15  Tam e, s. 111.
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to tym, e w spo ecze stwie istnieje zbyt wiele pogl dów, aby wszystkie da o si
zaprezentowa  w prasie, radiu i telewizji16.

Stan wojenny na antenie RWE

Wprowadzenie stanu wojennego zaskoczy o Rozg o ni  Polsk  Radia
Wolna Europa nie mniej ni  Polaków w kraju. Pocz tkowo nie wiedziano, jak
strategi  przyj , co zreszt  wytkn  rozg o ni „ o nierz Wolno ci”,
stwierdzaj c, e „ogary Micha owskiego17 straci y w ch i zacz y si  kr ci
za w asnym ogonem”18. Komentarze dotycz ce wydarze  w kraju pojawi y si
jednak na antenie rozg o ni ju  kilka godzin po wprowadzeniu stanu wojennego.
Marek aty ski, w jednym z pierwszych mówi  o Polsce: „By  to kraj spokojny,
gdzie nie by o zamieszek, nie stawiano szubienic i nawet nie wybijano szyb,
gdzie nie by o teraz nawet strajków produkcyjnych. Zamkni to granice tego
kraju, przerwano po czenia telekomunikacyjne z reszt  wiata, zakazano
wszelkich zgromadze , zakazano strajków. O tym wszystkim zdecydowa a
rz dz ca tym krajem od czasu drugiej wojny wiatowej partia, odwo uj c si
do ostatniej efektywnej si y, jaka jej pozosta a – do si y zbrojnej”19.

Poruszenie w Polsce i na wiecie wywo a y internowania. W pierwszych
godzinach obowi zywania stanu wojennego trudno by o oszacowa  liczb  osób,
które trafi y do o rodków odosobnienia. Radio Wolna Europa w swoich
pierwszych doniesieniach mówi o o „znacznej ilo ci osób, których los jest do tej
pory nieznany”. Andrzej Krzeczunowicz w komentarzu z 14 grudnia próbowa
wyt umaczy  s uchaczom czym jest instytucja internowania, zwracaj c przy tym
uwag , e aby trafi  do o rodka odosobnienia nie potrzebny by  nakaz s dowy
czy prokuratorski ani akt oskar enia. Wystarczy o jedynie uzasadnione
podejrzenie, e dana osoba mo e zagra a  interesom pa stwa20. Rzecznik rz du
Jerzy Urban nie potrafi  okre li  w rozmowach z dziennikarzami ile osób zosta o
internowanych, co tym bardziej niepokoi o opini  publiczn  na Zachodzie.

16  T. Pikulski, Prywatna historia telewizji publicznej, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2002,
s. 208.

17  Zygmunt Micha owski od 1976 r. by  szefem Rozg o ni Polskiej RWE, zast puj c Jana
Nowaka-Jeziora skiego. Funkcj  t  pe ni  do 1981 r. i to jego na tym stanowisku zasta o
wprowadzenie w Polsce stanu wojennego . 1 kwietnia 1982 r. szefem Rozg o ni Polskiej RWE
zosta  Zdzis aw Najder.

18  Por. G. Adamczewski, Radio Wolna Europa w okresach politycznych prze omów,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw 2011, s. 135; R. Januszewski,
J. Str kowski, Komandosi zimnej wojny, „Rzeczpospolita” z 20-21 IV 2002 r.

19  Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie (NAC), zespó  nr 36, sygn. 6544, M. aty ski,
Refleksje o sytuacji, skrypt audycji z 13 XII 1981 r., s. 7.

20  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6545, A. Krzeczunowicz, Sprawa internowania i casus Wa sy,
skrypt audycji z dnia 14 XII 1981 r., s. 17.
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Marek aty ski w trzecim dniu obowi zywania stanu wojennego
informowa  o tym, e zachodnim dziennikarzom, pracuj cym w Warszawie,
zamkni to dalekopisy i wy czono telefony21. O polskich dziennikarzach mówi ,
e zabrano im gazety, programy radiowe i telewizyjne, w których pracowali, aby

uniemo liwi  informowanie spo ecze stwa o tym, co si  dzieje si  w kraju.
aty ski zauwa a  wprawdzie, e nadal dzia a a cz  gazet i po jednym

programie radiowym i telewizyjnym, ale jego zdaniem pracowali tam nie
dziennikarze, ale „funkcjonariusze, w radiu i telewizji wybrani przez samego
prezesa, w telewizji ubrani w mundur. Funkcjonariusze tylko maj  podawa
ludziom to, co ma im by  wolno wiedzie , a tak e co maj  o tym my le ”22.

Dziennikarz przekonywa , e intencj  komunistycznych w adz jest to,
aby w Polsce i wokó  Polski zapad a cisza, aby usta  wszelki przep yw
niekontrolowanych informacji. S yszalne mia y by  jedynie postanowienia, które
rz dz cy mieli spo ecze stwu do przekazania. „W tej ciszy, która przypomi-
na aby cisz  cmentarza, wszyscy mieliby doj  do jednomy lnego, a nieodparte-
go wniosku: (…) nie sprzeciwiaj si , bo twój sprzeciw jest daremny, nie stawiaj
oporu, bo twój opór jest daremny, daremny dlatego, e nikt o nim wiedzie  nie
b dzie, wi c twoja ofiara i twoje po wi cenie pójd  na marne”23. Dziennikarz
wyrazi  przekonanie, e w XX w. nie mo e by  w stu procentach szczelnych
elaznych kurtyn, a ca ego narodu nie da si  zamkn  w szczelnej, wi ziennej

klatce i deklarowa , e RWE, mimo blokad i utrudnie , b dzie si  stara o dotrze
do Polaków z informacjami. Dlatego od chwili wprowadzenia stanu wojennego
rozg o nia polska utrzymywa a, jak to nazywano, sta  s u b  informacyjn 24.

Przejmuj ce by y zw aszcza opowie ci naocznych wiadków wydarze ,
jakie dociera y do zachodnich dziennikarzy. Wies aw Wawrzyniak przytacza
relacj  jaka dotar a do szwedzkiej telewizji. Jej autor, wiadek demonstracji do
jakich dosz o 17 grudnia w Gda sku, opisywa  sytuacj , gdy mieszka cy miasta
chcieli, jak ka dego roku, uczci  pami  stoczniowców poleg ych w grudniu

21  23 lipca 1982 r. przywrócono po czenia telefoniczne z Zachodem. Zob. NAC, rola nr 7, KAM
1007, Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 23-25 lipca 1982 r., Serwis informacyjny,
s. 118.

22  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6546, Fakty, wydarzenia, opinie, skrypt audycji z dnia 15 XII 1981 r.,
s. 7.

23  Tam e, s. 8.
24  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6547, J. Marchwi ski, Wie ci z Polski, skrypt audycji z dnia 16 XII

1981 r., s. 86.
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1970 r.25 Zebrali si  pod bram  numer dwa Stoczni Gda skiej, przed któr  stoi
pomnik stoczniowców: „Zebra o si  oko o trzydziestu do czterdziestu ludzi.
Oczy by y zwrócone na czo gi, wozy pancerne i tyralier  milicji i si  bezpie-
cze stwa blokuj cych dost p do stoczni i pomnika. Lufy karabinów skierowane
by y na t um. Kobiety, m czy ni z dzie mi na ramionach, m odzie  i studenci
wszyscy byli niesamowicie spokojni, zdyscyplinowani i w tej powa nej chwili
sprawiali oni wra enie, jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, co im mo e
grozi . T um ludzi powi ksza  si , szeregi milicji zwiera y si  coraz bardziej.
Oko o godziny trzeciej po po udniu milicja, nie wytrzymuj c napi cia
skoncentrowanego i uzbrojonego w milczenie t umu, zaatakowa a pierwsze
szeregi ludzi. T um, wyczerpany do ostatnich granic, zmarzni ty (temperatura
wynosi a minus dziesi  stopni), zwarty w sobie odpiera  ataki milicjantów
i powoli, ale nieub aganie posuwa  si  naprzód w stron  pomnika. Ludzie padali
pod ciosami. W tej nierównej walce straty umundurowanych nie by y wa ne, nie
by y liczone. Po chwili milicja zaatakowa a ponownie. Rozpocz a si  walka
na pi ci, parasole, torebki – jako jedyna bro  przeciwko pa kom, he mom
i tarczom milicyjnych”26. wiadek relacjonowa , e w ko cu do boju wkroczy y
czo gi i wozy pancerne: „Nikt nie móg  policzy  wszystkich ci ej i l ej rannych.
By o ich mo e czterysta, mo e pi set osób. Tylko liczba ofiar, le cych
na niegu w ka u ach krwi, by a mniej wi cej równa po stronie robotników

25  Mowa tu o buncie robotników, trwaj cym od 14 do 22 grudnia 1970 r. g ównie w Gdyni,
Gda sku, Szczecinie i Elbl gu, który zosta  krwawo st umiony przez milicj  i wojsko.
Przyczyn  strajków i demonstracji by o wprowadzenia 12 grudnia 1970 r. podwy ek cen mi sa
i przetworów mi snych, a tak e innych artyku ów spo ywczych m.in. m ki, ryb, d emów
i powide . W wyniku star  zabitych zosta o 41 osób, a ranny odnios y 1164 osoby. W ród
zabitych i rannych byli te  funkcjonariusze MO oraz o nierze Ludowego Wojska Polskiego.
J. Eisler, Grudzie  1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Instytut Pami ci Narodowej,
Warszawa 2012, s. 436.

26  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6554, W. Wawrzyniak, Demonstracje Gda sku 17 grudnia 1981 r.,
skrypt audycji z dnia 23 XII 1981 r., s. 11-12.
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i umundurowanej milicji. Nikt nie zabiera  rannych. Le eli na niegu do godziny
milicyjnej27. Niektórzy rozrywali w asne koszule, by przewi za  innym rany”28.

Inny publicysta rozg o ni Janusz Marchwi ski, powo uj c si
na korespondencj  holenderskiego reportera, opisywa  obraz Gda ska
w pierwszym roboczym dniu obowi zywania stanu wojennego. Mówi  m.in.
o mieszka cach miasta, którzy z rezygnacj  spogl dali na kolumn  wozów
bojowych przeje d aj cych w szybkim tempie przez centrum Gda ska.
„Karabiny maszynowe zainstalowane na nadwoziach sta y w gotowo ci
do strza u (…) Ludzie stoj cy w kolejce po chleb zamarli na chwil
i z widocznym przera eniem ledzili pancerne giganty zanim znikn y z pola
widzenia. Dla mieszka ców Gda ska stan wojenny to jak straszliwy,
makabryczny, nierealny sen. Kto  powiedzia : »to przecie  niemo liwe, po tym
wszystkim, co wydarzy o si  od sierpnia«. Na dworcu g ównym w Gda sku dwie
ci arówki pe ne o nierzy wy adowywa y w a nie swój ludzki adunek.
o nierze nie próbowali ukry  swych ka asznikowów z bagnetami, ale wzrok
m odych o nierzy unika  wzroku przechodniów”29. Studentka z Gda ska
informowa a, e nastrojów w kraju nie poprawi a nawet wi ksza liczba towarów,
która w ostatnich dniach pojawi a si  na rynku: „Wczoraj, to jest pi tnastego
grudnia, mo na by o na przyk ad kupi  telewizory, kosmetyki, bielizn .
Od sprzedawców dowiedzieli my si , e w a nie te towary by y przetrzymywane
dot d w magazynach na t  okazj ”30.

Pog oski, e w adze nakaza y „chomikowanie” ywno  pojawia y si
ju  wiele miesi cy wcze niej, bulwersuj c zm czone staniem w kolejkach

27  Publicystka Rozg o ni Polskiej RWE Krystyna Hilary (Mi otworsk ) uzasadnia a dobitnie, e
odci cie czno ci ze szpitalami czy uniemo liwienie wezwania karetki by o antyhumanitarne
i antyludzkie: „Nawet w czasie wojny, je li szpital czy linia telefoniczna nie jest
zbombardowana s  mo liwo ci zawiadomienia pogotowia, lekarza, szpitala. W nag ych
wypadkach, atakach serca, uszkodzeniach cia a, poronieniach o yciu cz owieka decyduj
cz sto minuty. Gdzie, jak powiadomi  najbli szy szpital, jak wezwa  lekarza, jak udzieli
pomocy? Biec par  kilometrów do najbli szej przychodni?”  – pyta a retorycznie. Dodatkowym
utrudnieniem, na co zwraca a uwag  dziennikarka, by  zakaz sprzeda y benzyny prywatnym
samochodom, z powodu którego praktycznie unieruchomiony zosta  prywatny transport:
„Mog  wyobrazi  sobie na przyk ad sytuacj , powiedzmy zwyk , porodu, bo przecie  ludzie
nie przestan  si  rodzi  na mocy zarz dzenia stanu wojennego. Jak szybko wezwa  pogotowie?
Jak szybko zawie  rodz c  kobiet  do kliniki?” – zastanawia a si  . NAC, zespó  nr 36, sygn.
6546, K. Hilary, Odci cie telefonów ze szpitalami i pogotowiem ratunkowym, skrypt audycji
z dnia 15 XII 1981 r., s. 37.

28  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6554, W. Wawrzyniak, Demonstracje Gda sku 17 grudnia 1981 r.,
skrypt audycji z dnia 23 XII 1981 r., s. 13.

29  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6547, J. Marchwi ski, Wie ci z Polski, skrypt audycji z dnia 16 XII
1981 r., s. 81.

30  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6550, Informacja pochodz ca od polskiej studentki z Gda ska
przekazana przez niemieckiego technika, datowana na 16 grudnia 1981 r., skrypt audycji z dnia
19 XII 1981 r., s. 44.
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spo ecze stwo. W adze od pocz tku zaprzecza y jednak tym doniesieniom31.
Zdaniem dziennikarzy Rozg o ni Polskiej „my l, e kierownictwo partii, która
mieni si  i polsk  i robotnicz  rzeczywi cie mo e gromadzi  ywno
w magazynach w czasie, gdy zrozpaczone matki wysz y protestowa  przeciwko
g odowi na ulice, gdy po mi so sta o si  przed sklepami cz sto ponad dob , by a
jednak tak monstrualna, e wiar  jej dawali chyba tylko pesymi ci”32.
Dziennikarz RWE Lechos aw Gawlikowski podkre la  jednak, e to,
co wydawa o si  irracjonalne w czasach spokoju, innego wymiaru nabra o po 13
grudnia: „Stan wojenny by  przygotowywany przez partyjn  konserw
od d ugiego czasu, od miesi cy. Je li tak drobiazgowo przygotowano wszystkie
przepisy stanu wojennego, zarz dzenia, listy osób, które nale y aresztowa ,
wydaje si  ma o prawdopodobne, aby w adze zapomnia y o tak wa nej
dziedzinie jak w a nie zaopatrzenie, a szczególnie ywno ”33. Zdaniem
Gawlikowskiego mia  to by  równie  sygna  dla spo ecze stwa, e pozbawienie
wp ywów NSZZ „Solidarno ” zaowocuje popraw  sytuacji ywno ciowej
w kraju. Potwierdzeniem tych domys ów mo e by  przytaczana przez pras
zachodni , a powtórzona na antenie RWE relacja kierowcy, który przywióz
z Holandii dary dla Polaków34. Mówi  on, e gdy zawióz  pomoc do magazynu,
zobaczy  „wi cej mas a ni  widzia  kiedykolwiek w swoim yciu”35. Samochody,
które wioz y pomoc ywno ciow  i lekarstwa nie zawsze dociera y do punktów
PCK, które mog yby si  zaj  ich dystrybucj . RWE podawa a, e nieraz
na ulicach rozgrywa y si  dantejskie sceny. Samochody „(…) zatrzymuj  si  (…)
na g ównej ulicy lub na rynku. Natychmiast otoczone s  przez t um. Rozpoczyna
si  wtedy poni aj ce dla Polaków widowisko. Rozdawane bezpo rednio
z samochodów ubrania, ywno , leki staj  si  po kilku minutach upem
silniejszych, bezczelniejszych ludzi. Zaczynaj  gra  instynkty, ubrania s

31  To, e ywno  magazynowano potwierdzi  Zdzis aw Rurarz, by y ambasador w Japonii, który
poprosi  USA o azyl. Rozmowa Jana Nowaka-Jeziora skiego ze Zdzis awem Rurarzem,
audycja z 30 XII 1982 r., ród o: http://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/307014. Dost p:
11 IX 2013 r.

32  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6552, L. Gawlikowski, Chomikowanie ywno ci, skrypt audycji
z dnia 21 XII 1981 r., s. 77.

33  Tam e.
34  Wprowadzenie stanu wojennego postawi o pod znakiem zapytania kwesti  pomocy z Zachodu.

Gdyby w dalszym ci gu Zachód udziela  pomocy dla PRL, zosta oby to odczytane jako
poparcie dla w adz, które zawiesi y swobody demokratyczne. Z drugiej strony zwieszenie
pomocy ugodzi oby w spo ecze stwo, które po 13 grudnia pomocy szczególnie potrzebowa o.
Stany Zjednoczone i Japonia pocz tkowo wypowiada y si  ostro ne, twierdz c, e zatwier-
dzona pomoc b dzie realizowana, a kolejne kroki b d  zale a y od rozwoju sytuacji w Polsce.
Szerzej: NAC, zespó  nr 36, sygn. 6546, J. Kaniewicz, Odci cie od informacji jedn  z metod
terroru, skrypt audycji z dnia 15 XII 1981 r., s. 41.

35  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6552, L. Gawlikowski, Chomikowanie ywno ci…, s. 79.
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rozrywane, pomara cze rozrywane w r kach”36. Jednocze nie RWE informo-
wa o, e ceny artyku ów ywno ciowych ros y w zastraszaj cym tempie,
co mog o t umaczy  zachowania Polaków walcz cych mi dzy sob  o ywno
i ubrania.

Media zale ne od komunistycznych w adz przyj y zgo a odmienn
strategi , której celem by o tonowanie nastrojów. Priorytetem by o utwierdzanie
czytelników w przekonaniu, e wi kszo  spo ecze stwa przyj a wprowadzenie
stanu wojennego ze spokojem i zrozumieniem, co podkre la a „Trybuna Ludu”,
relacjonuj c reakcj  spo ecze stwa w pierwszym pracuj cym dniu nowej
rzeczywisto ci. „Poniedzia ek, pierwszy dzie  tygodnia w stanie wojennym (…)
up yn  w spokoju. (…) Ludzie, którym powierzono dba o  o nasz spokój, o ad
i porz dek w kraju stoj  na wysoko ci zadania. Jak o nierze, jak polscy
o nierze! Spróbujmy im dotrzyma  kroku. Mamy zadanie znacznie atwiejsze:

pracowa , zachowa  spokój”37. Dziennik dostrzega  problemy z zaopatrzeniem,
d ugie kolejki stoj cych na mrozie ludzi, którzy próbowali zdoby  artyku y
pierwszej potrzeby. Win  za t  sytuacj  obarczano jednak NSZZ „Solidarno ”,
a jedyn  szans  na wyj cie z n dzy, jak sugerowa  redaktor wydania, jest ci ka
praca. „Wzmo ony wysi ek, który mo e zaowocowa  zwi kszon  ilo ci
towarów, tych przeznaczonych do sklepów i tych na eksport, za które
mogliby my kupi  m.in. ywno  i leki, jest obowi zkiem wobec naszych
najbli szych i wobec pa stwa”38.

Obraz NSZZ „Solidarno ” na antenie RWE i w mediach re imowych

Dziennikarze Rozg o ni Polskiej RWE zwracali uwag  na to,
e komunistyczne w adze win  za wprowadzenie stanu wojennego próbowano

obarczy  NSZZ „Solidarno ”. Obraz zwi zku w PRL-owskich mediach, by
celowo wypaczany i kre lony tak, aby zdyskredytowa  przeciwnika. Wprowa-
dzenie stanu wojennego uzasadniano przygotowaniami NSZZ „Solidarno ”
do strajku generalnego. „Trybun Ludu” argumentowa a: „Mieliby my wi c
jeszcze przed wi tami prób  zamachu stanu i przej cia w adzy. Przygotowania
trwa y. Organizowano bojówki, wydawano dyspozycje wykonawcze i instrukcje.
Robiono pa ki z kabli i gromadzono rodki opatrunkowe. Gdyby wi c armia nie
przej a inicjatywy by by w Polsce realizowany scenariusz konfrontacyjny
opracowany przez ekstremistów »Solidarno ci«. (…) Kierownictwo
»Solidarno ci« niestety, ale trzeba to ze smutkiem stwierdzi , prowokowa o.
Og oszenie stanu wojennego by o wi c konieczne, eby uprzedzi  gorsze dla nas

36  NAC, zespó  Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 20-22 lipca 1983, rola nr 7, KAM
1007, Zaopatrzenie medyczne w Polsce, s. 14.

37 Brzemi , które przyniesie spokój, „Trybuna Ludu”, 15 grudnia 1981 r., nr 294, s. 2.
38 Praca – nasz chleb codzienny, „Trybuna Ludu”, 15 grudnia 1981 r., nr 294, s. 3.
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wszystkich zdarzenia. Stanowi o wybór mniejszego z a. Rada Pa stwa tylko
w sensie formalnym podj a decyzj  (…). Je li wi c kto  pyta, czy potrzebny by
w  Polsce  stan  wojenny,  w  gruncie  rzeczy  pytanie  to  skierowa  trzeba
do kierownictwa Zwi zku »Solidarno ci«”39.

Publicystka RWE Alina Grabowska cytowa a z kolei „Dziennik
Telewizyjny”, który donosi , e kierownictwo zwi zku ju  11 i 12 grudnia 1981
r. ustali o scenariusz konfrontacji, zaakceptowa o plan wielkich demonstracji
ulicznych, uchwali o referendum w sprawie votum nieufno ci dla rz du i jeszcze
przed wi tami mia o zamiar dokona  zamachu stanu i przej  w adz 40.
Grabowska stwierdza a: „Oczywi cie ka demu rozs dnemu cz owiekowi nasuwa
si  pytanie w jaki sposób ten zamach stanu mia by si  dokona , jakimi rodkami
mia aby go »Solidarno « przeprowadzi , skoro przecie  ca a bro , czo gi,
oddzia y, wozy, wszystkie si y bojowe znajdowa y si  pod kontrol  partii.
Odpowied  telewizji na to pytanie: otó  »Solidarno « mia a podobno szykowa
pa ki z kabli i gromadzi  rodki opatrunkowe. (…) I, powiada komentator
telewizyjny, gdyby wojsko nie wysz o z koszar, to gospodarka by aby
doprowadzona do ruiny, to »g odni i bosi nie mogliby my zrozumie  dlaczego
co  tak strasznego dzieje si  w rozwini tym kraju w rodku Europy«”41. NSZZ
„Solidarno ” próbowano te  zdyskredytowa  ujawniaj c tre  instrukcji
znalezionej w siedzibie Mazowsza. Alina Grabowska mówi a na antenie RWE:
„Nie wchodz  w to, czy jest to dokument autentyczny. Natomiast warto zwróci
uwag , e by y to instrukcje w których rozwa ano co zrobi  na wypadek
wprowadzenia przez w adze stanu wyj tkowego czy wojennego. A wi c:
instrukcje o charakterze obronny. A nie agresywnym jak propaganda twierdzi”42.

Wydarzenia w kopalni Wujek

Informacje o wydarzeniach w kopalni Wujek nap yn y do Rozg o ni
Polskiej RWE w czwartek wieczorem, czyli dzie  po tym, jak w kopalni rozegra
si  dramat43. Marek aty ski komentowa  te wydarzenia nast puj co: „B dziemy
o tym mówi  co dzie . B dziemy mówi  w nadziei, e mier  ludzka wstrz nie

39 Czy stan wojenny by  konieczny?, „Trybuna Ludu”, 15 grudnia 1981 r., nr 294, s. 3. „Trybuna
Ludu” przedrukowa a komentarz Dziennika Telewizyjnego z poprzedniego dnia.

40  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6545, A. Grabowska, TV poniedzia ek, skrypt audycji z dnia 14 XII
1981 r., s. 90.

41  Tam e, s. 90-91.
42  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6546, A. Grabowska, TV wtorek, skrypt audycji z dnia 15 XII 1981 r.,

s. 93.
43  16 grudnia 1981 r. dosz o do pacyfikacji kopalni Wujek. Do strajkuj cych przeciwko

og oszeniu stanu wojennego górników ZOMO  otworzy o ogie . W wyniku zdarzenia zgin o
9 górników a 21 zosta o rannych. Informacje na podstawie tre ci zamieszczonych na stronach
internetowych Muzeum Spo ecznego Komitetu Pami ci Górników KWK Wujek Poleg ych
16.12.81 r. ród o: http://www.muzeum-wujek.pl/strajk.php. Dost p: 10 pa dziernika 2013 r.
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sumieniami i sk oni tych, co sumie  nie maj , do zimnego rachunku strat
i zysków – rachunku, który im wyka e, e w tym konflikcie ludzie bez sumie  na
pewno zwyci zcami nie b d ”44. Dziennikarze rozg o ni podkre lali, e s owo
jest ich jedynym or em, którym mog , b d c setki kilometrów od epicentrum
wydarze , dzia a  na rzecz ustania „bratobójczych walk”.

O tragicznych wydarzeniach, jakie rozegra y si  w kopalni Wujek,
mówi  na falach Rozg o ni Polskiej równie  Janusz Marchwi ski. Dowodzi  on,
e jedena cie lat po pami tnym grudniu roku siedemdziesi tego, w adze PRL

znów skierowa y lufy karabinów na robotników45: „Wiadomo ci o tym, e
w starciach, do jakich dochodzi o podczas zarz dzanych przez w adze akcji
amania strajków, padli zabici, dochodzi y do nas ju  od pewnego czasu. Nie

by y to jednak wiadomo ci potwierdzone. W sytuacji kompletnej blokady
informacyjnej nie mo na by o wiadomo ci tych z ostateczn  pewno ci
potwierdzi . Nie mogli my wi c informowa  o tych doniesieniach naszych
s uchaczy, by nie przyczynia  si  do powstania jeszcze gro niejszego w skutkach
napi cia” 46. Dziennikarz podsumowywa , e efektem wydarze , do których
dosz o w kopalni Wujek jest siedem osób zabitych i trzydzie ci dziewi
rannych. Podkre la  równie , e po stronie milicji nikt nie poniós  mierci. „Bo
górnicy nie mieli przecie  broni. Przemocy mogli przeciwstawi  tylko swój
s uszny gniew. Wobec kul byli bezbronni. (…) Partia, w adza ma teraz znów
bratni  krew na r kach. Czy jest to cena uratowania zmursza ych struktur
w adzy, które podeprze  chc  nie ogl daj c si  na cen  ludzkiej krwi, partyjniacy
i genera owie?”47 – pyta  retorycznie dziennikarz.

44  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6548, M. aty ski, O czym mówimy: wersja zmieniona, skrypt
audycji z dnia 17 XII 1981 r., s. 105.

45  Wies aw Wawrzyniak, odnosz c si  m.in. do wydarze  w kopalni Wujek, w nast puj cych
s owach charakteryzowa  oddzia y odpowiedzialne za mier  górników: „Zabija milicja.
U ywaj c zarówno broni palnej jak i pa ek. Masakruj  oddzia y ZOMO. Skoszarowane,
specjalnie do rozbijania demonstracji  ulicznych i t umienia strajków wy wiczone. Specjalnie
do takich celów dobrane i wytrenowane. Najgorsze elementy spo eczne, skryminalizowane,
którym przy poborze do wojska dano mo liwo  s u by w specjalnych oddzia ach milicyjnych
zamiast s u by w szeregach armii, która inn  ma przecie  misj . Elementy, które ju  wcze niej,
sw  kryminaln , antyspo eczn  postaw  postawi y si  poza nawiasem spo ecze stwa.
Elementy, którym gwarantuje si  spo eczne przywileje i suto p aci, za lepe pos usze stwo,
za brak wahania, gdy trzeba strzela  do brata Polaka. (…) O tym, jak bardzo byli zniena-
widzeni,  wiedzieli  dobrze  i  wiedz  ci,  którzy  nimi  kieruj .  Tak  dalece,  e  do  tej  nowej,
zbrodniczej akcji, przebrano ich w nowe, od wojska zapo yczone mundury. Dodano im tylko
na r kawie naszywk  »milicja« (…) Chowaj  si  teraz za plecami wojska, nie tylko
w dos ownym sensie, gdy przekraczaj  kordon wojskowy otaczaj cy kopalnie, fabryki
i stocznie,  by tam w rodku z robotnikami »zrobi  porz dek«”. Za: NAC, zespó  nr 36, sygn.
6552, W. Wawrzyniak, Wojsko i milicja, skrypt audycji z dnia 21 XII 1981 r., s. 10-11.

46  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6548, J. Marchwi ski, Aktualne wiadomo ci z Polski, skrypt audycji
z dnia 17 XII 1981 r., s. 12-13.

47  Tam e.
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Komunistyczne w adze nie mog y przemilcze  wydarze , do których
dosz o w kopalni Wujek, a jednocze nie musia y przedstawi  je w taki sposób,
aby jeszcze bardziej nie zaogni  i tak napi tej sytuacji w kraju oraz nie
spot gowa  wrogo ci spo ecze stwa wzgl dem siebie. „Trybuna Ludu”
o tragicznych wydarzeniach napisa a dwa dni pó niej, w drobnym komunikacie
opatrzonym nadtytu em „Tragiczne skutki naruszenia wymogów stanu
wojennego”. Re imowy dziennik zwraca  uwag , e konieczno  interwencji
wymusi  strajk „nieodpowiedzialnych osób”, cz ciowo nienale cych do za ogi
kopalni. Zaznacza  równie , e ze strajkuj cymi spotkali si  przedstawiciele
wojska i prokuratury, którzy uprzedzili o konsekwencjach kontynuowania
strajku. „W zwi zku z nieus uchaniem wezwania i agresywnym zachowaniem
cz ci strajkuj cych na teren kopalni skierowane zosta y si y porz dkowe.
Funkcjonariusze tych si  zostali zaatakowani kamieniami, omami, kilofami
i siekierami”48. „Trybuna Ludu”, konstruuj c w ten sposób przekaz, próbowa a
utwierdzi  czytelnika w przekonaniu, e u ycie si y by o konieczne. Poda a
równie , e w starciach ze strajkuj cymi rannych zosta o 41 funkcjonariuszy
Milicji Obywatelskiej, w tym kilkunastu ci ko. „W tej sytuacji u yto broni.

mier  ponios o siedem osób (3 kolejne zmar y w szpitalu – przyp. aut.),
a trzydzie ci dziewi  osób cywilnych odnios o rany i obra enia, kiedy
atakowa o wype niaj cych swoje obowi zki przedstawicieli si  porz dkowych”49.
„Trybuna Ludu” podkre la a, e ofiary miertelne to efekt naruszenia rygorów
stanu wojennego. „Te ofiary by y niepotrzebne. ycie ludzkie jest zbyt wielk
warto ci , aby inspiratorzy niepokoju i rozruchów stwarzali dla niego zagro enie
wyst pieniami nieodpowiedzialnymi i sprzecznymi z prawem stanu
wojennego”50.

Alina Grabowska, odnosz c si  do przedstawienia tragedii w kopalni
Wujek w oficjalnych mediach zwraca a uwag  na to, e win  przypisano
„zamordowanym i poranionym ludziom”, którym zarzucano agresywne
zachowanie i nies uchanie wezwa . „Oficjalne komunikaty na pierwszym
miejscu wymienia y wcale nie ofiary, ale straty jakie ponie li napastnicy.
Zabitym po wi cono niewiele uwagi. Nawet nie wymieniono ich nazwisk”51.
Grabowska przywo ywa a jeszcze jedn  znamienn  scen , pokazan  w telewizji:
by ego funkcjonariusza wojsk ochrony pogranicza, który wr cza  patrolowi przed
kamerami kwiaty, dzi kuj c w imieniu swoim i swojej rodziny, e po wielu

48 Wydarzenia w kop. „Wujek” i w Gda sku, „Trybuna Ludu”, 18 grudnia 1981 r., nr 298, s. 1.
49  Tam e.
50  Tam e.
51  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6548, A. Grabowska, rodki przekazu o tragedii czwartkowej, skrypt

audycji z dnia 17 XII 1981 r., s. 106.
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dniach anarchii w kraju zapanowa  spokój52. „Tej idyllicznej, sfilmowanej scenie
i zapewnieniom, e mieszka cy z ogromn  yczliwo ci  i serdeczno ci  odnosz
si  do o nierzy pe ni cych s u b  w ramach stanu wojennego po wi cono w tej
telewizji o tyle wi cej miejsca, ni  tragedii na l sku. (…) Jedni zapewne przy
odbiornikach p akali. Inni bezsilnie zaciskali pi ci”53.

Pomóc zrzuci  z rz dz cych odium winy za tragedi  w kopalni Wujek
mia y ukazuj ce si  w prasie relacje pracowników kopalni. Twierdzili oni, e
przedstawiciele komitetu strajkowego próbowali zmusi  ich do udzia u w strajku.
Jeden z nich t umaczy : „O godzinie 14 kiedy chcia em i  do domu,
nie wypuszczono mnie przez bram . Wymkn em si  przez ogrodzenie.
Widzia em, e wielu górników zrobi o tak jak ja, nie chc c uczestniczy
w strajku, wiedzieli my co to oznacza w stanie wojennym. We wtorek rano
zasta em w kopalni tak  sam  sytuacj . Wraz z kolegami znów przeszed em
przez ogrodzenie. Gdyby nie by o presji i normalnie by oby mo na wychodzi
przez portierni , to – moim zdaniem – wi ksza cz  za ogi uda aby si  do
domów i mo e by nie dosz o do tej tragedii”54.

Dziennikarze Rozg o ni Polskiej byli przekonani, e rzeczywista liczba
ofiar wprowadzenia stanu wojennego znacznie przewy sza a oficjalne

52  Wyrazem spo ecznego poparcia dla wprowadzenia stanu wojennego mia y by   OKON-y, czyli
Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego, które by y terenowymi o rodkami prowadzenia
dzia alno ci politycznej i propagandowej. RWE wykpiwaj c pomys  ich stworzenia
powo ywa o si  na s owa docenta Mieczys awa Weso owskiego, przewodnicz cego OKON-u
na Politechnice Szczeci skiej, który w wywiadzie dla „Kuriera Szczeci skiego” mówi :
„Ze spo ecze stwem dzieje si  co  niedobrego, ludzie nie chc  s ucha  w adzy, do tego stopnia,
e zatykaj  uszy. Takim postaw  pragniemy przeciwdzia a . Je li na przyk ad ka dy

z pi dziesi ciu cz onków naszego komitetu przekona do swoich pogl dów chocia  jedn
osob , to jest ju  sto osób my l cych podobnie”. Na podstawie: Panorama dnia, cz. 310.

ród o: http://http://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/319697. Dost p: 11 IX 2013 r.
53  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6548, A. Grabowska, rodki przekazu o tragedii czwartkowej, skrypt

audycji z dnia 17 XII 1981 r., s. 109.
54 Gdy nie chcieli strajkowa , „Trybuna Ludu”, 21 grudnia 1981 r., nr 299, s. 2.
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doniesienia55. Józef Ptaczek mówi  22 grudnia 1981 r.: „Wed ug relacji
szwedzkich dziennikarzy, którzy w niedziel  przybyli do Szwecji z Polski
i wed ug doniesie  zachodnio-europejskiej telewizji, od chwili wprowadzenia
stanu wojennego w czasie ataków milicji mier  mia o ponie  blisko dwie cie
osób. Okropna, nieub agana regu a takiej nierównej walki pozwala przypuszcza ,
e liczba rannych i ci ko rannych si ga  mo e tysi cy. Docieraj  te  na Zachód

potworne wiadomo ci o mierci kilku wybitnych intelektualistów. Nap ywaj
wiadomo ci o samobójstwach pope nionych w przyst pie rozpaczy lub
w desperackim ge cie protestu przeciwko temu, co si  w kraju sta o i co si  nadal
dzieje”56. Ptaczek w swoim komentarzu mówi , e informacje, podawane cz sto
z ust do ust, powoduj  rosn cy niepokój i gniew. Ze skryptu audycji zosta o
usuni te jednak zdanie, e doniesienia te budz  równie  trudn  do powstrzy-
mania ch  odwetu i zemsty. Ostatecznie zdanie to nie trafi o na anten .

Protesty w czasie obchodów wi ta Pracy w roku 1982

Komunistyczne w adze z niepokojem czeka y na pierwsze w stanie
wojennym obchody wi ta Pracy, przypadaj cego na dzie  1 maja, spodziewaj c
si  zapewne, e klasa robotnicza b dzie próbowa a zak óci  pochody
pierwszomajowe, daj c w ten sposób wyraz swojemu niezadowoleniu
z zaistnia ej sytuacji. Dlatego przed obchodami Komitet Wojewódzki PZPR
w Olsztynie zwróci  si  do za óg wi kszych fabryk z propozycj  wypuszczenia
internowanych a nawet aresztowanych pracowników, pod warunkiem,

55  W tek ofiar miertelnych stanu wojennego by  poruszany na antenie RWE bardzo cz sto.
30 grudnia 1981 r. rozg o nia donosi a: „Z Wroc awia (…) nadesz y (…) potwierdzone ju
teraz z kilku róde , bolesne wiadomo ci o mierci szesnastoletniego ch opca, który zgin
w chwili, gdy milicja otworzy a ogie  do demonstruj cych t umów. We Wroc awiu te  poniós
mier  jeden z profesorów wy szej uczelni, który staraj c si  broni  bitych studentów sam

straci  ycie na skutek uderzenia go w g ow  pa k  milicyjn ”. W rzeczywisto ci chodzi o
zapewne o Tadeusza Koseckiego, pracownika administracyjno-technicznego Politechniki
Wroc awskiej, który zmar  pobity przez ZOMO w czasie pacyfikacji uczelni. mierci 16-
letniego ch opca, który mia  zosta  zastrzelony we Wroc awiu nie potwierdzaj , adne ród a
do których dotar a autorka. W wietle dokumentów, jakimi dysponuje IPN najm odsz  ofiar
stanu wojennego by  Emil Barcha ski, niespe na 17-letni ucze  XI Liceum Ogólnokszta c cego
im. Miko aja Reja w Warszawie, którego zw oki 5 czerwca 1982 r. odnaleziono w Wi le.
W 2009 r. IPN prowadzi  post powanie w sprawie zabójstwa Emila Barcha skiego. Za:
P. Lipi ski, Ofiary stanu wojennego i lat nast pnych do 1989, „Gazeta Wyborcza” z 12 XII
2006 r., 5. Zob. tak e: NAC, zespó  nr 36, sygn. 6561, J. Ptaczek, Nieznane informacje
o strajkach, skrypt audycji z dnia 30 XII 1981 r., s. 34. Historia Emila Barcha skiego zosta a
opisana równie  w artykule M. Mi osza pt. „Ostatnia ofiara Krwawego Feliksa”, który ukaza
si  na amach „ ycia Warszawy” 12 listopada 2009 r. ród o: http://zw.com.pl/artykul/
1,419449.html. Dost p: 11 pa dziernika 2013 r.

56  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6553, J. Ptaczek, Urz dowe rodki przekazu, a informacje o ofiarach
represji, skrypt audycji z dnia 22 XII 1981 r., s. 28-29.
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e manifestacja pierwszomajowa b dzie przebiega a spokojnie a robotnicy
masowo wezm  w niej udzia 57. Tak si  nie sta o, a demonstracje wybuch y
w wielu polskich miastach, m.in. w Gda sku i Warszawie.

Janusz Marchwi ski opisywa  na antenie RWE obraz demonstracji
na Wybrze u mówi c o tysi cach r k, wyci gni tych w gór , z palcami
w kszta cie litery V. „Spontanicznie wykrzykiwane has a, spokój i zdyscyplino-
wanie – sprawia y, e ta autentyczna demonstracja na polskim Wybrze u – by a
prawdziw  manifestacj  woli zdecydowanego oporu przeciw dyktaturze
i bezprawiu, jakie zapanowa o w Polsce po trzynastym grudnia”58 – komentowa
dziennikarz. Korespondenci zachodni oszacowali, e ju  w pocz tkowej fazie
pochodu, licz cego kilka kilometrów, sz o ok. 50 tys. osób. Manifestacje, które
zgromadzi y tysi ce osób, trwa y równie  w Warszawie. Z takim obrazem
dziennikarz zestawia  oficjalne obchody, organizowane przez komunistyczne
w adze: „ogl da em na ekranie telewizyjnym oficjalny, partyjny pochód
pierwszomajowy. Widzia em niewielkie grupki ludzi, maszeruj cych z ponurymi
minami przez puste ulice. I widzia em zat oczone, wype nione zbitym t umem
ulice, kilka metrów dalej, w tej samej Warszawie gdy trwa a majowa
manifestacja Solidarno ci”59.

Inaczej owe wydarzenia przedstawia a zale na od komunistycznych
w adz „Trybuna Ludu”, która pisa a, e „w kilku punktach Warszawy dosz o
do zbiegowisk, które nast pnie zamieni y si  w zamieszki uliczne. Dopuszczono
si  ekscesów, dewastowano obiekty publiczne, wybijano szyby, niszczono
samochody. (…) Zaj  tych nie mo na oceni  inaczej, ni  jako rozpaczliw
prób  odzyskania utraconych pozycji ze strony przeciwników socjalizmu”60.

Demonstracje powtarza y si  równie  w kolejnych dniach. Milicja
do rozp dzenia ich, jak donosi a RWE, u y a armatek wodnych, gazu zawi cego
i pa ek61. Tadeusz Olszty ski powo ywa  si  na wstrz saj c  scen , pokazan

57  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6710, J. Ptaczek, Daily special, skrypt audycji z dnia 28 V 1982 r.,
s. 11.

58  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6685, J. Marchwi ski, Demonstracja w Gda sku, skrypt audycji
z dnia 3 V 1982 r., s. 14.

59  Tam e, s. 16.
60  Zaj cia uliczne w Warszawie i kilku innych miastach, „Trybuna Ludu”, 4 maja 1982 r., nr 104,

s. 1.
61  RWE poda o równie , e 3 maja 1982 r. w Warszawie w niewyja nionych okoliczno ciach

podczas manifestacji zmar  Mieczys aw Radomski 56-letni lusarz, ojciec pi ciorga dzieci.
Rozg o nia donosi a, e m czyzna „wyszed  z domu, aby uda  si  na msz  do katedry. Nie
dosta  si  na zablokowan  Starówk . Pogotowie zabra o go ze skrzy owania Marsza kowskiej
i wi tokrzyskiej, gdzie ZOMO zaatakowa o zgromadzonych ludzi. Zmar  w drodze do szpi-
tala”. Rozg o nia sugerowa a, e nie by  to wypadek losowy. Dziennikarka relacjonuj c
to wydarzenie informowa a m.in. o tym, e koledzy Radomskiego na jego stanowisku pracy
ustawili p on c  wieczk  i znaczek NSZZ „Solidarno ”. Na podstawie: Jak kszta towa a si
„Solidarno ” cz. 089. ród o: http://www.polskieradio.pl/68/862. Dost p: 11 pa dziernika
2013 r.
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trzeciego maja przez telewizj  austriack : m ody, szczup y ch opak w robotniczej
bluzie, z ró a cem w r ku wo a  przez zy: czego oni, na Boga, od nas chc ?
Dlaczego oni nas tak nienawidz ? Co my my im zrobili? Przecie  my nic z ego
nie chcemy? Chcemy y  jak ludzie, to wszystko! Dlaczego nam tego nie
wolno?62. W kraju zatrzymano 1400 demonstrantów63. Odpowiedzi
komunistycznych w adz na manifestacje by o przywrócenie godziny milicyjnej,
przerwanie po cze  telefonicznych oraz zakaz pos ugiwania si  prywatnymi
samochodami w niektórych rejonach Polski64.

Druga rocznica wydarze  Sierpnia 1980 roku

Kre l c na antenie RWE przejmuj cy obraz strajków towarzysz cych
drugiej rocznicy porozumie  sierpniowych, dziennikarze zwracali uwag
na przypominaj ce pobojowiska ulice i place, a tak e ludzi, którzy wracali
do domów pokrwawieni i ociekaj cy wod  zapewne po u yciu przez organy
porz dkowe armatek wodnych, ze zawi cymi od u ycia gazu oczyma. Jerzy
Kaniewicz mówi : „Wrócili ale jak zawsze nie wszyscy, bo ilu  to odwieziono
do szpitala, a ilu  trafi o do przygotowanych zawczasu »suk« ZOMO-wskich.
(…) Mo na za o y , e nie wybito im pa kami z g owy poczucia s uszno ci
sprawy, dla której wyszli na ulic , sprawy narodowej, sprawy walki o prawa
narodu”65. Demonstracje odby y si  m.in. w Gda sku, Wroc awiu, Warszawie,
Krakowie, Nowej Hucie, Katowicach i Cz stochowie66. RWE informowa o

62  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6686, T. Olszty ski, O ostatnich manifestacjach w Polsce, skrypt
audycji z dnia 4 V 1982 r., s. 40.

63  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6686, Serwis informacyjny, skrypt audycji z dnia 4 V 1982 r., s. 84.
64  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6686, T. Olszty ski, O ostatnich manifestacjach w Polsce…, s. 73.
65  NAC, zespó  Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 29-31 sierpnia 1982 r., rola nr 6, KAM

1006,  J. Kaniewicz, Spo ecze stwo dowiod o swej si y,  s. 2.
66  NAC, rola nr 6, KAM 1006, Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 29-31 sierpnia 1982 r.

Wstawka na godzin  14.10,  s. 103.
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o u yciu przez ZOMO w Lubinie67 broni palnej podczas rozp dzania
demonstracji ulicznej, w wyniku czego dwóch demonstrantów zgin o,
a dwunastu innych zosta o rannych68. W Gda sku w pobli u miejsca zaj
znaleziono cia o 22-letniego m czyzny, który zgin  na skutek urazów g owy69.
Oficjalne rodki masowego przekazu win  za ofiary miertelne obarcza y
„awanturników politycznych”, a nie strzelaj cych ZOMO-wców70. Pok osiem
tych wydarze  by o wprowadzenie godziny milicyjnej71. Aresztowano ponad
4 tys. osób72. W skrypcie serwisu informacyjnego, w którym by a mowa
o sierpniowych demonstracjach pojawi o si  te  zdanie informuj ce, e milicja
zosta a obrzucona przez demonstrantów kamieniami, ale ostatecznie zdanie to
zosta o skre lone i nie pojawi o si  na antenie73. Po latach trudno rozstrzyga ,
czy zatwierdzaj cy tekst chcia  w ten sposób zdj  z demonstruj cych odium
chuliganów i awanturników, czy kierowa a nim ch  nielegitymizowania
podobnych zachowa  i nie zach cania do nich innych.

67  Nieco  wiat a,  na  wydarzenia,  które  si  tam  rozegra y  w  dniach  mi dzy  31  sierpnia
a 2 wrze nia 1982 r. rzuca artyku  Wojciecha Markiewicza „Co sta o si  w Lubinie”, który mia
si  ukaza  na amach tygodnika „Polityka” 11 wrze nia 1982 r., ale nie zosta  dopuszczony
do druku przez cenzur . Ostatecznie tekst zosta  odczytany na antenie RWE. Dziennikarz
relacjonowa  w nim wydarzenia, podczas których, na skutek u ycia broni przez MO, ponios y
mier  trzy osoby, b d ce uczestnikami, jak sam podkre la , manifestacji pokojowej, z okazji

drugiej rocznicy podpisania porozumie  sierpniowych. Dziennikarz rozmawia  z rannymi.
Cz  z nich nie mia o w tpliwo ci, e zostali postrzeleni przez milicjantów, którzy próbowali
rozp dzi  manifestacj . Lektor RWE komentowa , e sam fakt niedopuszczenia tekstu do druku
nasuwa przypuszczenia, e w adze nie chcia y dopu ci  do ujawnienia prawdy na temat tej
tragedii i e próbowa y j  zatuszowa . W wyniku u ycia si y podczas t umienia demonstracji
w Lubinie zgin y trzy osoby: Mieczys aw Po niak (26-letni robotnik, przyczyn  mierci by a
rana postrza owa brzucha), Andrzej Trajkowski (32-lata, od rany postrza owej w g ow )
i Micha  Adamowicz (28-letni elektryk, od rany postrza owej). Na podstawie: Fakty,
wydarzenia, opinie, cz. 1093 z 2 IX 1982 r. ród o: http://www.polskieradio.pl/68/2461/
Audio/319699. Dost p: 11 pa dziernika 2013 r.

68  NAC, Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 29-31 sierpnia 1982, rola nr 6, KAM 1006,
Wstawka na godzin  14.10,  s. 104.

69  Z dokumentów wynika, e w Gda sku, podczas obchodów rocznicy porozumie  sierpniowych
zgin y dwie osoby: 62-letni Andrzej Grzywna, zatrzymany w nocy z 29 na 30 sierpnia 1982 r.
(zmar  30 sierpnia 1982 r. w areszcie milicyjnym na skutek urazów g owy) oraz 22-letni Piotr
Sadowski, pracownik Stoczni Gda skiej, na skutek niewydolno ci uk adu oddechowego
spowodowanej wysokim st eniem gazów zawi cych (zmar  31 sierpnia 1982 r.). Zob.
http://www.13grudnia81.pl/sw/milczacy-swiadkowie. Dot p:11 pa dziernika 2013 r.

70  NAC, zespó  Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 1-3 wrze nia 1982, rola nr 8, KAM
1007, W. Wawrzyniak, Wstawka do faktów na godz. 23.10, s. 5.

71  NAC, zespó  Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 29-31 sierpnia 1982, rola nr 6, KAM
1006,  W. Wawrzyniak, Podsumowanie wydarze  dnia w kraju,  s. 58.

72  NAC, zespó  Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 1-3 wrze nia 1982, rola nr 8, KAM
1007,  W. Wawrzyniak…, s. 5.

73  NAC, zespó  Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 1 wrze nia 1982, rola nr 6, KAM
1006, Serwis informacyjny, s. 126.
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 „Trybuna Ludu” relacjonuj c wydarzenia z sierpnia 1982 r. pisa a
o zak óceniach wywo anych przez „agresywnie i prowokacyjne zachowuj ce si
grupy awanturników, g ownie wyrostków i m odzie y”, a tak e zaznacza a, e
spo ecze stwo, w znacznej mierze, nie przy czy o si  do nich, wykazuj c
zrozumienia dla przej ciowej, cho  trudnej sytuacji w kraju „mimo d ugotrwa ej
i zajadliwej kampanii prowadzonej przez zagraniczne o rodki dywersyjne
i podziemn  opozycj ”74. W komentarzu do tych wydarze  zatytu owanym
„Przeciwnicy spo ecznego spokoju” czytamy: „Ju  od dawna za po rednictwem
ulotek i nielegalnych biuletynów, a przede wszystkim – emituj cych w j zyku
polskim zachodnich radiostacji, rozkr cona zosta a machina propagandowa
stawiaj ca sobie za cel sk ócenie spo ecze stwa i przeciwstawienie go w adzom
pa stwowym agituj c za z amaniem rygorów stanu wojennego, w istocie
skierowana przeciw z trudem budowanemu adowi spo ecznemu, przeciw
procesom odnowy. (…) »Wolna Europa« i »G os Ameryki« wielokrotnie
powtarza y, rzekome czy autentyczne, s owa Bujaka, który przekonywa , e jest
to okazja jakiej nie wolno zaprzepa ci , nawet licz c si  z ofiarami. Wypada
spyta  w czyim imieniu to mówi ? W czyim imieniu chcia  prowokowa
niebezpiecze stwo bratobójczej walki?”75.

O tym, jak wa ny dla komunistycznych w adz by  przekaz mediów
zachodnich, relacjonuj cych sierpniow  rocznic , mo e wiadczy  fakt, e pod
koniec sierpnia 1982 r. niemal wszyscy zachodni korespondenci przebywaj cy
w Polsce zostali wezwani do Ministerstwa Spraw Wewn trznych, a konkretnie
do biura udzielaj cego akredytacji dziennikarzom zagranicznym. RWE
poinformowa o, e „rzucono pod ich adresem pogró k , e musz  w ci gu
najbli szych dni pisa  »obiektywnie i bezstronnie«, bo w wypadku stwierdzenia
przekazywania wyra nie fa szywych reporta y, przesadnych wiadomo ci, albo
wypadku u ywania amów zagranicznych pism lub ekranów telewizyjnych do
siania nienawi ci »b dziemy zmuszeni (…) do wyci gni cia najdalej id cych
konsekwencji«”76. Wypowiadaj cy te s owa przedstawiciel MSZ Jerzy W yk
nie poda  jakie konkretnie mia yby to by  konsekwencje.

mier  Grzegorza Przemyka

Pierwsz  informacj  na temat mierci Grzegorza Przemyka, 19. letniego
maturzysty dotkliwie pobitego przez milicjantów, RWE przekaza o 16 maja
1983 r., a wi c dwa dni po tragedii. Rozg o nia powo ywa a si  na relacj
zagranicznych korespondentów, którym uda o si  dotrze  do rodziny ch opaka.

74 Awanturnictwo nie znalaz o spo ecznego poparcia, „Trybuna Ludu”, 1 wrze nia 1982 r.,
nr 207, s. 1.

75 Przeciwnicy spo ecznego spokoju, „Trybuna Ludu”, 1 wrze nia 1982 r., nr 207, s. 2.
76  NAC, zespó  Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 29-31 sierpnia 1982, rola nr 6, KAM

1006, T. Celt, O Polsce,  s. 30.
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Informowa a, e Przemyk zosta  zatrzymany wraz z grup  kolegów
i przewieziony do komisariatu MO przy ul. Jezuickiej w Warszawie. Wszyscy,
oprócz niego, wkrótce zostali zwolnieni77. Józef Ptaczek komentowa  ten fakt
na antenie RWE nast puj co: „Grzegorz Przemyk zosta  przewieziony
do szpitala w stanie wymagaj cym natychmiastowej operacji. Zd y  tylko
powiedzie , e by  straszliwie bity w czasie przes uchania. Mimo wysi ków
lekarzy (…) zmar  nied ugo po trwaj cej kilka godzin operacji. Bezpo redni
przyczyn  mierci by o p kni cie w troby, podobnie jak w kilku innych
przypadkach osób, które zmar y na skutek pobicia przez ZOMO-wców lub
funkcjonariuszy s u by bezpiecze stwa”78.

Zdaniem autora audycji miertelne pobicie Przemyka nie by o
przypadkiem. Dziennikarz przekonywa , e licealista od kilku lat nale a
do grona „niepokornej, warszawskiej m odzie y” stale inwigilowanej przez
S u b  Bezpiecze stwa. Podejrzewa  równie , e mier  ch opaka mo e mie
zwi zek z dzia alno ci  jego matki, poetki i reporta ystki Barbary Sadowskiej,
która w czasie rz dów Edwarda Gierka nale a a do grona czynnych
wspó pracowników Komitetu Obrony Robotników, nast pnie Komitetu
Samoobrony Spo ecznej KOR, a od chwili wprowadzenia stanu wojennego
wspó pracowa a z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolno ci i Ich Rodzinom79. „Nie mo emy zatem wykluczy , e dziewi tnasto-
letni Grzegorz Przemyk by  pierwsz  mierteln  ofiar  nasilaj cej si  ostatnio
kampanii terroru przeciwko osobom wspieraj cym czynnie humanitarn  akcj
niesienia pomocy wi niom politycznym”80 – komentowa  Ptaczek.
W przekazach mediów zale nych od komunistycznych w adz pró no szuka
wzmianek na temat tego zdarzenia.

77  NAC, zespó  Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 13-18 maja 1983 r., rola nr 15, KAM
1008, J. Ptaczek, mier  Grzegorza Przemyka,  s. 66.

78  Tam e.
79  Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolno ci i Ich Rodzinom by

spo eczno-ko cieln  instytucj  charytatywna, powo ana w styczniu 1982 r. przez prymasa
Józefa Glempa, aby nie  pomoc internowanym i ich rodzinom. Dzia acze komitetu gromadzili
informacje o losie i miejscu  pobytu internowanych, odwiedzali ich, udzielali wsparcia osobom
zwolnionym z pracy za sympatyzowanie z NSZZ „Solidarno ”, po redniczyli przy
rozdawnictwie darów nap ywaj cych zza granicy dla represjonowanych, wys ali paczki
do o rodków internowania lub do rodzin osób internowanych, wydawali jednorazowe
zapomogi finansowe, a tak e sta e, comiesi czne stypendia – najcz ciej dla rodzin lub dla
osób zwolnionych, a maj cych przez d u szy czas trudno ci ze znalezieniem pracy. Komitet
pokrywa  równie  kary pieni ne, na o one najcz ciej za udzia  w demonstracjach
w wysoko ci od 15 tys. z . wzwy . Za po rednictwem Komitetu na emigracj  wyjecha o ponad
2,7 tys. osób. Pomagano zarówno osobom wierz cym, jak i niewierz cym, bez wzgl du na
kierunek ich zaanga owania politycznego. Na podstawie: http://www.encyklopedia-
solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=T01037_Ko%C5%9Bcielne_Komitety_Pomocy. Dost p:
11 pa dziernika 2013 r.

80  NAC, zespó  Radio Wolna Europa, nagrania archiwalne 13-18 maja 1983, rola nr 15, KAM
1008, J. Ptaczek, mier  Grzegorza Przemyka,  s. 68.
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Sprawa Romualda Spasowskiego i Zdzis awa Rurarza

Du e poruszenie w ród komunistycznych w adz wywo a a sprawa
Romualda Spasowskiego, ambasadora PRL w Waszyngtonie, który po
og oszeniu stanu wojennego zwróci  si  do USA o udzielenie azylu politycznego.
Bogdan Moli ski, waszyngto ski korespondent RWE, nazywa  ten fakt
„szczególnie wymownym dowodem powszechno ci polskiego sprzeciwu wobec
rz dowej akcji kruszenia »Solidarno ci«”81. Korespondent doda  równie ,
e prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan osobi cie poleci  udzielenie

ambasadorowi Spasowskiemu oraz jego rodzinie azylu. Kilka godzin pó niej
by y ju  ambasador w towarzystwie ony wyst pi  w sali prasowej departamentu
stanu z o wiadczeniem, e nie mo e d u ej reprezentowa  rz du, który podj
bezprecedensow  akcj  terroru i znalaz  si  w stanie wojny z w asnym
narodem82. Korespondent powo ywa  si  na s owa Spasowskiego, który opisywa
wydarzenia w Polsce jako „policyjno-militarn  prób  wygaszenia (…) wszelkich
zarzewi wolno ci i st umienia niezale nej my li”83. By y ambasador o wiadczy
równie , e ostatecznie w s uszno ci decyzji utwierdzi a go informacja
o internowaniu Lecha Wa sy.

Do doniesie , które wywo a y sensacj  nie tylko w Stanach
Zjednoczonych odnosi  si  równie  korespondent z Nowego Jorku Piotr
Kobyli ski, zwracaj c uwag , e po raz pierwszy w historii o azyl poprosi
wschodnioeuropejski przedstawiciel dyplomatyczny przy rz dzie ameryka skim
tak wysokiego szczebla. Wyst pienie Spasowskiego komentowa  nast puj co:
„Ambasador, a raczej by y ju  ambasador, blady, wyra nie wstrz ni ty,
ami cym si  g osem rozpocz  swoje wyst pienie. (…) Spasowski przypomnia ,
e odci to po czenie Polski ze wiatem zewn trznym, e wprowadzono kar
mieci za odmow  podj cia pracy. Mówi  o znajduj cych si  w wi zieniu

81 Fakty, wydarzenia, opinie cz. 0045 z 21 XII 1981 r. ród o: http://www.polskieradio.pl/
68/2461/Audio/306922. Dost p: 11 listopada 2013 r.

82  Romuald Spasowski, w rozmowie z Janem Nowakiem-Jeziora skim, przeprowadzonej na
pocz tku stycznia 1982 r., mówi , e jego zdaniem plan „napa ci na naród polski od wewn trz”
zosta  opracowany poza Polsk  i by  trzymany w tajemnicy, a  do momentu, kiedy nadszed
czas jego realizacji. Odniós  si  równie  do tego, dlaczego, jego zdaniem, NSZZ „Solidarno ”
pozwolono dzia a  a  przez szesna cie miesi cy: „Powstanie »Solidarno ci« by o
zaskoczeniem  dla  wszystkich  wrogów  Polski  i  si  nieprzyjaznych  Polsce.  (…)  Tzn.  nie  sam
ruch, ale rozmiar tego ruchu, jego masowo , przy czenie si  do niego  praktycznie (…)
ca ego narodu. Dlatego potrzeba by o czasu, a eby opracowa  program dzia ania, który móg by
zaatakowa  w skuteczny sposób praktycznie rzecz bior c ca y naród”. Zdaniem Spasowskiego
komunistyczne w adze szuka y pretekstów do tego, eby uzasadni  uderzenie na NSZZ
„Solidarno ”. Na podstawie: Rozmowa z Romualdem Spasowskim z 10 I 1982 r. ród o:
http://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/306879. Dost p: 11 listopada 2013 r.

83 Fakty, wydarzenia, opinie cz. 0045 z 21 XII 1981 r. ród o: http://www.polskieradio.pl/68/
2461/Audio/306922. Dost p: 11 listopada 2013 r.
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profesorach, cz onkach Polskiej Akademii Nauk. Wspomnia  tak e
o wi zieniach, obozach pod go ym niebem, o ludziach cierpi cych nad miar .
Wszystkie te kroki okre li  Spasowski jako najbardziej jaskrawe pogwa cenie
praw cz owieka. Stwierdzi  równie , e nie chce mie  adnych powi za , a tym
bardziej nie chce reprezentowa  w adz, które s  odpowiedzialne za akcje
brutalne i nieludzkie”84.

Z kolei „Trybuna Ludu” z kolei, komentuj c spraw  Spasowskiego,
wypomina a mu „niezachwiane komunistyczne przekonania”, na które wcze niej
cz stokro  si  powo ywa  i zarzuca a dokonanie „zdradzieckiego czynu”.
„W niezwykle trudnej sytuacji ojczystego kraju, w chwili, gdy pa stwo, którego
by  na ziemi ameryka skiej oficjalnym przedstawicielem, podj o zdecydowan
obron  swojego niezawis ego, socjalistycznego bytu, po prostu zdezerterowa ”85.
Dziennik zarzuca  równie  Spasowskiemu rozpowszechnianie k amstw na temat
sytuacji w kraju. „W chwili, kiedy ze zrozumia ych wzgl dów, niedostatek
informacji z Polski, o Polsce pierwszych dni stanu wojennego, wytworzy
okre lon  luk  wiedzy dotycz cej sytuacji w naszym kraju, by y ambasador
Spasowski, (w przemówieniu z 20 grudnia 1981 r. podczas konferencji prasowej
w Waszyngtonie) uczyni  co w jego mocy, by luk  powy sz  wype ni  w sposób
równie k amliwy, co ca kowicie zbie ny z zawodowymi fa szerzami
i dywersantami z »Wolnej Europy«. Mówi  wi c Spasowski o »bezpre-
cedensowym rz dzie terroru« wprowadzonym pono  przez Wojsko Polskie.
I o »karze mierci za niestawienie si  do pracy«. A tak e o »tysi cach
najlepszych synów i córek polskiego narodu« przebywaj cych rzekomo
»w obozach pod go ym niebem, bez dachu nad g ow , bez wystarczaj cej
ywno ci, bez ogrzewania, na mrozie”86.

W tym samym numerze gazeta zamie ci a drobn  wzmiank , w której
informowa a, e o azyl polityczny poprosi  Amerykanów równie  Zdzis aw
Rurarz, ambasador PRL w Tokio. Komunistyczne w adze przedstawia y go jako
wywrotowca, który uciek  z kraju i natychmiast zacz  uderza  w interesy Polski
i Polaków. „Trybuna Ludu” pisa a wówczas, powo uj c si  na ameryka sk
agencj  Associated Press, e wyst puj c na posiedzeniu komisji ds. KBWE
Kongresu USA, by y ambasador Polski wypowiedzia  si  za ostrymi sankcjami
gospodarczymi Zachodu wobec Polski. „Zapowiedziane ju  restrykcje
ekonomiczne nie s  dla niego wystarczaj ce. » adnego handlu, adnych
kredytów, adnych dostaw ywno ci« - domaga  si  Rurarz. (…) By oby
degraduj ce dla Zachodu, gdyby tego rodzaju rady, pochodz ce z wiaro omnego

84 Panorama dnia, cz.114 z 21 XII 1981 r. ród o: http://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/
306972. Dost p: 11 listopada 2013 r.

85 Dwa oblicza zdrady, „Trybuna Ludu”, 28 grudnia 1981 r., nr 303, s. 7.
86  Tam e.
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ród a, zosta y tam przyj te inaczej ni  z pogard , z jak  traktuje si  nag ych
odmie ców”87.

RWE nie mog o przemilcze  ucieczki Zdzis awa Rurarza, traktuj c j
jako kolejny przyk ad rozbicia wewn trz PZPR. Andrzej Pomian, korespondent
rozg o ni z Waszyngtonu, powo ywa  si  na s owa Rurarza, który podczas obrad
wspólnej komisji Senatu i Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych,
stwierdzi , e dramat Polski, jaki rozgrywa si  na oczach wiata od 13 grudnia
„nie jest robot  polsk , cho  jest wspó organizowany i wykonywany przez
marionetki polskie. Rzeczywi ci aktorzy i re yserzy dramatu polskiego siedz
za murami Kremla”88.

By y ambasador w Japonii twierdzi , e o zamiarach rz du dowiedzia  si
27 marca 1981 r., gdy otrzyma  w Tokio depesz  z Warszawy, aby by
przygotowany na og oszenie przeciwko NSZZ „Solidarno ” stanu wojennego
w zwi zku z zapowiedzianym przez zwi zek strajkiem generalnym89. Zdaniem
Rurarza, na co uwag  zwraca  Pomian, zachowanie komunistycznych w adz by o
perfidn  gr , gdy  przedstawiciele re imu „w rozmowach z »Solidarno ci «
próbowali wywo a  wra enie, e czyni ona post py”, podczas gdy
przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego ju  si  toczy y. „W listo-
padzie dowiedzia em si  z pewnego ród a, e stan wojenny przygotowuje si  na
zim , prawdopodobnie nawet w grudniu. Srogo  zimy jak i wyczerpnie ludzi
by y argumentami zapewne przemawiaj cymi za takim w a nie wyborem.
Uderzenie mog o wtedy liczy  na najmniejszy opór. Wielu rezerwistów si
bezpiecze stwa, nawet emerytów, zacz to po cichu mobilizowa . W tym samym
czasie w adze zacz y si  zachowywa  wyra nie prowokuj co. Ca a
odpowiedzialno  za zrywane dialogi zacz a naturalnie spada
na »Solidarno «. eby jeszcze bardziej st pi  czujno  ludzi rzucono ledwie
sprecyzowan  ide  Frontu Porozumienia Narodowego90. Czyta em odpowiedni

87 O szybkiej zmianie pogl dów, „Trybuna Ludu”, 31 grudnia 1981 r., nr 306, s. 4.
88 Fakty, wydarzenia, opinie cz. 0063 z dnia 29 XII 1981 r., http://www.polskieradio.pl/68/2461/

Audio/306940. Dost p: 11 listopada 2013 r.
89 O wiadczenie Zdzis awa Rurarza z 30 XII 1981 r. ród o: http://www.polskieradio.pl/68/2461/

Audio/307013. Dost p: 14 listopada 2013 r.
90  Propozycj  stworzenia Frontu Porozumienia Narodowego wysun  gen. Wojciech Jaruzelski

podczas posiedzenia Sejmu w dniu 30 pa dziernika 1981 r. 4 listopada 1981 r. odby o si
spotkanie gen. Jaruzelskiego z prymasem Józefem Glempem i Lechem Wa s , w czasie
którego wymieniono pogl dy na temat sposobów przezwyci ania kryzysu oraz mo liwo ci
utworzenia Frontu Porozumienia Narodowego, który mia  by  p aszczyzn  dialogu i konsultacji
si  politycznych oraz spo ecznych na gruncie zasad konstytucyjnych PRL. Idea zosta a
odrzucona przez NSZZ „Solidarno ”, który forsowa  wysuni ty wcze niej pomys  utworzenia
Spo ecznej Rady Gospodarki Narodowej, maj cej m.in. uprawnienia kontroli nad dzia aniami
rz du w sferze gospodarki i wspó kszta towania polityki gospodarczej. G. Majchrzak,
P. Piotrowski, Odrzucona pro ba tow. Jaruzelskiego. Informacja Ministerstwa Obrony
Narodowej Czechos owacji z posiedzenia komitetu ministrów obrony pa stw cz onkowskich
Uk adu Warszawskiego w dniach 1–4 grudnia 1981 r., „Glaukopis” 2007, nr 7, s. 314.
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list Biura Politycznego w tej sprawie, by em zaskoczony jego p ytko ci . By o
dla mniej jasne, e nikt tu tej sprawy serio nie traktowa . Potem postawiono
zarzut, e »Solidarno « zacz a przygotowywa  zamach stanu no i w ko cu
og oszono stan wojenny”91.  Rurarz  liczy  si  z  tym,  e  jego  pro ba  o  azyl
zostanie potraktowane jako zdrada, za któr  mo e go spotka  wydana zaocznie
kara mierci, a tak e, e mog  pojawi  si  próby jej wykonania. W rozmowie
z Janem Nowakiem-Jeziora ski skwitowa  to zagro enie krótko, mówi c,
e „pluje na te wyroki”92.

Atak na zachodnie rodki masowego przekazu

Komunistyczne w adze zauwa y y, e z chwil  wprowadzenia w kraju
stanu wojennego wzros o zagro enie wynikaj ce z dzia alno ci zagranicznych
mediów, których przekaz dociera  do Polski. Do tego, aby je zdyskredytowa
wykorzystano krajowe rodki przekazu. „Trybuna Ludu” zarzuca a zagranicznym
mediom (oprócz Radia Wolna Europa, równie  BBC i zachodnioniemieckiej
Deutsche Welle) prowadzenie w okresie wi t Bo ego Narodzenia, pierwszych
po 13 grudnia, wojny psychologicznej przeciwko socjalizmowi. „By y to
programy próbuj ce j trzy  i tak skomplikowan  sytuacj  w Polsce, stara y si
one przeciwstawia  sobie Polaków, nawo ywa y do amania prawa stanu
wojennego i faktycznie do sabotowania funkcjonowania naszej gospodarki. (…)
Zachodnie rozg o nie z premedytacj  wykorzystywa y wi ta do g oszenia pro-
pagandy grozy w polskich domach i do dezinformacji w stylu goebbelsowskiego
arcyk amcy”93. Dziennik wytyka  podawanie nieprawdziwych informacji
o setkach ofiar miertelnych, tysi cach obywateli umieszczonych na poligonach
pod namiotami, w nieogrzewanych domkach campingowych, dziesi tkach osób
trzymanych w nocy na mrozie i polewanych wod . „Trybuna Ludu”
komentowa a te doniesienia w nast puj cy sposób: „je li nie ma prawdziwych,
masowych »ofiar miertelnych« to trzeba je sfingowa , pomy lano w »Wolnej
Europie«. I ju  26 grudnia br. rozg o nia poda a, e liczba ich wynosi jakoby
ponad 200. A dzie  pó niej monachijska rozg o nia informowa a z wyra n
zach t  do na ladownictwa o »utrzymuj cym si  oporze wobec stanu
wojennego«”94.

Komunistyczne w adze przez wiele tygodni nie prostowa y doniesie  ani
spekulacji, dotycz cych m.in. setek ofiar stanu wojennego, liczby internowanych
czy fatalnych warunków, w jakich mieli by  przetrzymywani, które pojawia y si

91  O wiadczenie Zdzis awa Rurarza z 30 XII 1981 r. ród o: http://www.polskieradio.pl/68/2461
/Audio/307013. Dost p: 14 listopada 2013 r.

92 Rozmowa Jana Nowaka-Jeziora skiego ze Zdzis awem Rurarzem 30 XII 1981 r. ród o:
http://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/307014. Dost p: 14 listopada 2013 r.

93 J trz ce fale, „Trybuna Ludu”, 29 grudnia 1981 r., nr 304, s. 5.
94  Tam e.
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na antenie RWE i w innych zagranicznych mediach. Zdaniem dziennikarzy RWE
by a to celowa strategia PRL-owskich w adz obliczona na to, aby
zdyskredytowa  media zachodnie. Alina Grabowska dowodzi a: „Gdy rozesz a
si  wiadomo  o kilkudziesi ciu tysi cach internowanych i wszystkie zachodnie
pisma o tym poda y, genera owie nabrali wody w usta. Gdy do opinii polskiej
i zachodniej dotar y wie ci o nieludzkim sposobie traktowania wi niów,
o wystawaniu na mrozie i o biciu – genera owie siedzieli cicho. Gdy wiat
w przera eniu zastyg  s ysz c o rzekomo z ym stanie zdrowia Wa sy, o losie
Tadeusza Mazowieckiego, o jakoby ponad dwustu ju  ofiarach miertelnych
rz dów Rady Narodowego Ocalenia – genera owie spokojnie czekali. aden
z nich nie dementowa  przedostaj cych si  poza kordon wiadomo ci
o maltretowaniu Kuronia i Michnika. (…) Wiele zapewne tygodni przed
trzynastym grudnia wymy lono plan kampanii dezinformacyjnej, która mia aby
w oczach zachodniej opinii zdezawuowa  ewentualne doniesienia z Polski, nie
id ce urz dowymi kana ami. W tym celu same w adze rozpuszcza y tu i ówdzie
takie lub inne przecieki na przyk ad o rzekomym ataku serca Wa sy, dbaj c by
dotar y pod w a ciwe adresy, to znaczy do korespondentów i agencji zachodnich.
(…) Obecne w adze PRL celowo prowokowa y sytuacj , w której prasa
zachodnia mog aby opublikowa  jak  informacj , jakie  dane, niezgodne ze
stanem faktycznym. Po to, by to pó niej wygrywa  propagandowo”95.

Podsumowanie

Stan wojenny zabra  robotnikom to, co dotychczas uda o im si
wywalczy . Rozwi zano zwi zki zawodowe, zamkni to granice96, przerwano

czno  telekomunikacyjn  ze wiatem, wstrzymano transport lotniczy. Do tego
zmilitaryzowano setki zak adów pracy, zawieszono przepisy o wieku
emerytalnym, a s downictwo cywilne zast piono przez prokuratur  wojskow
i s dy wojskowe, nast pi y aresztowania i represje. Wszystko to by o szeroko
analizowane i komentowane na antenie RWE. Janusz Marchwi ski
w s uchowisku „Za pi  minut wojna” opisywa  sytuacj  kraju nast puj co:

95  NAC, zespó  nr 36, sygn. 6561, A. Grabowska, Walka o informacj ,  skrypt audycji z dnia 30
XII 1981 r., s. 38-39.

96  W 1982 r. w ewidencji organów paszportowych zarejestrowanych by o 18 451 osób, które
przebywa y za granic , bo odmówi y powrotu do kraju lub których paszport utraci  wa no .
Najwi cej przypadków odmowy powrotów do kraju odnotowano z terenu woj. opolskiego
(3051 osób), katowickiego (2930 osób) i gda skiego (1627 osób). W RFN pozosta o 7517
osób, w USA 2763 osoby, w Austrii 2489, a we Francji 1097 osób. W ród nich by o 1081
cz onków PZPR. Za granic  przebywa o równie , mimo up ywu deklarowanego terminu, ok.
140 tys. obywateli, którzy wyjechali w 1981 roku na podstawie paszportów wielokrotnych
wa nych na okres 3 lat. ród o: Biuro Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu
Pami ci Narodowej, Informacja Dzienna MSW nr 242/344 z dnia 1 wrze nia 1982 r. dotycz ca
ogólnej sytuacji w kraju, 185n/66, maszynopis, s. 41.
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„Sposób komunikowania si  (w adzy - przyp. aut.) ze spo ecze stwem polega
na wydawaniu komunikatów i obwieszcze . Co wieczór przed dziewi tnast
z telewizyjnego urz dzenia p ynie w stron  obywateli fala zarz dze , nakazów
i zakazów. Jak w koszmarnym nie, jak w opowie ciach o pa stwie rz dzonym
przez roboty. A w przerwach idylliczne zdj cia przedstawiaj ce o nie one góry
i rzeki albo filmy o zwierz tach”97. To w a nie te narzucane przez rz dz cych
pozory normalno ci, które sprawia y wra enie bagatelizowania sytuacji w kraju,
denerwowa y odbiorców najbardziej.

Paradoksalnie, aby zobaczy  prawdziwy obraz wydarze , które
rozgrywa y si  w kraju, a wi c tu  obok nich, Polacy s uchali audycji rozg o ni
oddalonej o setki kilometrów. Rozg o ni, której zespó  ka dego dnia wykonywa
tytaniczn  prac , aby pomimo licznych przeszkód i znacznej odleg o ci
od epicentrum wydarze , jak najdok adniej relacjonowa  to, na ukryciu czego
zale a o komunistom. Dlatego te  Polacy ws uchiwali si  w audycje Radia
Wolna Europa, pomimo zjadliwej kampanii propagandowej w adz
komunistycznych i licznych zabiegów maj cych na celu zag uszenie przekazu
p yn cego z Monachium.

97  NAC, zespó  nr 36 RWE, sygn. 3408, Materia y d wi kowe – monta  s uchowiskowy Janusza
Marchwi skiego (Za pi  minut wojna).
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Mirela Mazurkiewicz

Rozg o nia Polska Radia Wolna Europa wobec wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce w grudniu 1981 roku

Radio Free Europe’s Polish Service and the introduction of the martial law in
Poland in December 1981

S owa kluczowe: stan wojenny, Radio Wolna Europa, grudzie  ’81

Key words: martial law, Radio Free Europe, December ‘81

Streszczenie

Celem artyku u jest próba odtworzenia przebiegu stanu wojennego w Polsce,
prezentowanego na antenie Rozg o ni Polskiej Radia Wolna Europa. Autorka
przedstawia dynamik  stanu wojennego na tle najwa niejszych wydarze  z
okresu od 13 XII 1981 r. do 22 VII 1983 r.
Stan wojenny zabra  robotnikom to, co wywalczyli w sierpniu 1980 r.
Spo ecze stwo sta o si  zak adnikiem w asnego pa stwa, poniewa
komunistyczne w adze skutecznie pozbawi y je informacji o sytuacji w kraju
oraz odci y kontakt z zagranic . Rozwi zano zwi zki zawodowe, zamkni to
granice, przerwano czno  telekomunikacyjn  ze wiatem, zmilitaryzowano
zak ady pracy, nast pi y aresztowania i represje.
Aby zobaczy  prawdziwy obraz wydarze , które rozgrywa y si  w kraju, a wi c
tu  obok nich, Polacy s uchali rozg o ni oddalonej o setki kilometrów.
Rozg o ni, której zespó  ka dego dnia wykonywa  tytaniczn  prac , aby mimo
licznych przeszkód  i znacznej odleg o ci od centrum wydarze , jak
najdok adniej relacjonowa  to, na ukryciu czego zale a o komunistom.

Summary

The  aim  of  this  article  is  to  depict  the  progress  of  martial  law  in  Poland,
presented aired on Polish Desk of Radio Free Europe. The author presents the
dynamics of martial law period in Poland against the background of the most
important events of the period from 13 XII 1981 until 22 VII 1983.
Martial law took the workers what they had conquered in August 1980. Whereas
polish society had been taken by their own country. Trade unions had been
resolved, country borders – closed, telephone communication with the world –
suspended, many people had been arrested and had to  suffer repression.
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To see the truth and true background of the events that played out in the country,
so close to them, Poles had listened to a broadcaster, which was hundreds of
kilometers away . Broadcaster, which team had to work out a titanic work each
day, despite of numerous obstacles and a considerable distance from the center of
events, to narrate what communists wanted to hide.



Roman Nir

ZARYS BIOGRAFII ARTURA LEONARDA WALDO (1896-1985)

Jedn  z wybitnych postaci w historii Polonii ameryka skiej by  Artur
Leonard Waldo-dziennikarz, redaktor, aktor, historyk, wydawca ksi ek, cz onek
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ”, dzia acz polonijny.

Urodzi  si  6 listopada 1896 r. w Radomiu, zmar  29 wrze nia 1985 r.
w Phoenix. Szko  podstawow , a nast pnie redni  uko czy  w Radomiu
w 1913 r. W 1905 r. wst pi  do sokolstwa. Jako wielk  prawd  yciow , któr
realizowa  przez ca e ycie by y s owa: ”Na wiecie nic si  nie zaczyna od nas,
bo cokolwiek robimy wszyscy bez wyj tku, znalaz o swój pocz tek w takiej lub
innej formie-ju  gdzie  przed nami wcze niej. Trzeba tylko czasem spojrze
oczyma duszy, a nie w asn  pró no ci , aby te dalekie pocz tki naszych
wysi ków i naszej pracy dostrzec. W porównaniu z wysi kami naszych
poprzedników, wszystkie moje wysi ki mala y i to mnie tylko zawsze zach ca o
do wysi ków nowych”1.

Do Stanów Zjednoczonych przyby  6 sierpnia 1913 r. Od matki dosta  na
odjazd 500 rubli, wtedy by o to $ 250.00, a ojciec powiedzia  mu, jako
17.letniemu ch opcu na drog , s owa: „b d  cz owiekiem”. Zachowa  je jako
uzupe nienie wyk adów, licznych kaza , wiatowych praw, zalece  opiekunów
i doradców. Szcz liwie unikn  przez ycie zatargów z w adzami i lud mi, bo
stara  si  tylko by  cz owiekiem2.

W Stanach Zjednoczonych osiedli  si  w Wilkes Barre, gdzie rozpocz
nauk  w Buisness College. Wst pi  w szeregi Sokolstwa Polskiego. W 1914 r.
by  naczelnikiem Gniazda 356 w Plymouth. Na pocz tku wrze nia 1914 r. zosta
wydelegowany na Walny Zjazd i manewry generalne Sokolstwa Polskiego
w Buffalo. By  to czas wielkiej gor czki organizacyjnej Sokolstwa Polskiego
w zwi zku z pierwsz  wojn  wiatow . W latach 1915-1917 by  sta ym
reporterem tygodnika „Zorza”, wydawanego w Pittson, gdzie propagowa  akcj
I. Paderewskiego, zakupu ameryka skich bondów wojennych. W 1917 r., kiedy
rozpocz a si  akcja werbunkowa ochotników do tworz cej si  Armii Polskiej we

1 Pami tnik Artura L. Waldo, sygn. 501, s. 1-20, Archiwum Artura L. Waldo (w zbiorach aut.),
dalej cytuj  AALW; S. Krajewski, Artur L. Waldo-dziennikarz, historyk, Sokó  i dzia acz,
„Sokó  Polski” 15 listopada 1985, s. 7.

2 AALW, sygn. 501, Pami tnik Artura Leonarda Waldo, s. 2; T. Lachowicz, Z dziejów
dziennikarstwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych. Artur Leonard Waldo, „Nowy
Dziennik” R. 24: 1995, nr 6462, 12 pa dziernika, s. 10.
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Francji, by  jednym z pierwszych, którzy zg osili si  do obozu w Niagara-on-the-
Lake w Kanadzie, gdzie szkolono ochotników przed ich wys aniem do Francji.
W 1918 r. przyby  do Francji, gdzie wcielono go w szeregi 2 Dywizji Strzelców
Armii B kitnej. W latach 1919-1920 w randze sier anta s u y  w 143 Pu ku
Piechoty, wzi  udzia  w pierwszej fazie wojny polsko-bolszewickiej. W dniu 15
kwietnia 1920 r. zosta  zdemobilizowany z Wojska Polskiego w randze
podporucznika i wróci  do Ameryki. Zosta  odznaczony Krzy em Zas ugi dla
Polski, Krzy em Niepodleg o ci Polski, Polskim Krzy em Walk na Wo yniu,
Polsko-Ameryka skim Krzy em Wolontariatu, Krzy em Hallera, Krzy em
Weteranów, Francuskim Medalem Wdzi czno ci, Wojennym Medalem Polsko-
Rosyjskiej Wojny z 1920 r., Wojennym Medalem Sokolstwa Polskiego,
Medalem Wetera skim. Na amach „Trybuny Codziennej” wydawanej w Detroit
relacjonowa  dalszy przebieg wojny do ko ca 1921 r.3

Od stycznia 1921 r. pe ni  funkcj  sekretarza Stowarzyszenia Polskich
Weteranów w Detroit. W latach 1922-1924 pracowa  jako redaktor dziennika
„Telegram” w Buffalo.4 W latach 1921-1932 pisa  sztuki dramatyczne i komedie
dla polonijnych grup teatralnych, napisa  ich ponad 40. Stanowi y one ciekaw
prób  uj cia w sceniczne formy problemów Polonii. W latach 1922-1924
wyst powa  jako aktor w Teatrze im. Ko ciuszki w Buffalo i pracowa  jako
redaktor „Dziennika dla Wszystkich”. Dochód z wielu przedstawie  by
przekazywany na rzecz inwalidów Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w
Ameryce. W 1922 r. napisa  sztuk Pi sudski w ród ludu, która by a wielokrotnie
wystawiana  w  Buffalo  i  Detroit.  Od  1924  r.  by  redaktorem  „Dziennika
Polskiego” w Detroit i równocze nie redagowa  „Weterana” - organu prasowego
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). W 1924 r.
zorganizowa   Komitet im. J. Pi sudskiego w Detroit, którego zadaniem by a
wspó praca z elit  inteligencji polskiej i wymiana informacji polsko-
ameryka skiej5.

W grudniu 1926 r. zosta  wybrany prezesem Komitetu im.
J. Pi sudskiego w Detroit. Zorganizowa  cykl wyk adów i dyskusji naukowych na
miejscowym uniwersytecie i w siedmiu towarzystwach polonijnych. W styczniu
1928 r. zorganizowa  Klub Przyjació  Polskich Ksi ek w Detroit. Ksi garnia
Ludowa Jana ukowskiego w Detroit, na pro b  A. Waldo na wielk  skal
sprowadza a ksi ki z Polski i zagranicznych o rodków wydawniczych z zakresu
literatury, historii, ksi ki do techniki, albumy po polsku, angielsku, francusku,
ksi ki szkolne i podr czniki, s owniki, ksi ki dla dzieci, piewniki, ksi eczki
do nabo e stw, pras  w j zyku polskim i angielskim. Niskie ceny sprawia y, e

3  AALW, sygn. 502, Application corrections of Arthur Leonard Waldo, s. 1; AALW, sygn. 503,
Application and personal history statement, s. 1-10.

4  AALW, sygn. 504, Curriculum vitae of Arthur L. Waldo, s. 1-6; Druh Arthur L. Waldo, P.F.A.
Historian, dies at age 88, “Sokó  Polski” 15 pa dziernika 1985, nr 20, s. 1, 6.

5  AALW, sygn. 504, s. 2-3; J. Przygoda, Artur L. Waldo, „Dziennik Polski” 1976, nr 313, s. 6.
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rozwijaj ce si  Kluby Przyjació  Ksi ki zak adane w ró nych miastach Stanów,
nabywa y ksi ki w Ksi garni Ludowej6.

W lutym 1928 r. zosta  wybrany przewodnicz cym Rady Federacji
Polskich Studentów Uniwersyteckich. Od wrze nia do listopada 1928 r.
prowadzi  godzinn  audycj  radiow  w Detroit po wi con  polskiej muzyce,
pie ni klasycznej i religijnej, sponsorowanej przez „Dziennik Polski”. W tym
czasie studiowa  na Wydziale Dziennikarstwa University of Michigan. W dniu 7
marca 1929 r. wybrany zosta  prezesem Okr gu Michiga skiego Z czonych
Komitetów im. J. Pi sudskiego. Od wrze nia 1929 r. zapocz tkowa  na terenie
Detroit prace nad organizowaniem polskich szkó  dokszta caj cych dla
m odzie y polskiej ucz cej si  w ameryka skich szko ach publicznych.
W pa dzierniku 1929 r. doprowadzi  do zorganizowania w Detroit pierwszej
Polskiej Rady Szkó  Sobotnich i zosta  jej pierwszym sekretarzem. Pod koniec
sierpnia 1930 r. zorganizowa  grup  Zwi zku Narodowego Polskiego przy
redakcji „Dziennika Polskiego”. W lipcu 1930 r. zosta  sekretarzem Polskiego
Pen Klubu w Detroit, do którego zapisywali si  m odzi dziennikarze, poeci,
pisarze z ró nych miast Stanów. Na posiedzeniach Pen Klubu omawiano debiuty
pisarskie, a dobrym utworom literackim umo liwiano druk na amach prasy
polonijnej. We wrze niu 1930 r. zosta  cz onkiem komitetu organizacyjnego
Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Ameryce. Od 1931 r. do 1934 r.
prowadzi  prasow  kampani  i rozmowy z urz dami w Waszyngtonie w sprawie
wydania znaczka pocztowego honoruj cego Pu askiego i Ko ciuszk . W 1931 r.
ukaza  si  znaczek „Pu askiego” o warto ci 2 centów i pobi  rekord je li chodzi
o nak ad. Waszyngton musia  kilka razy dodrukowa  emisj . W 1934 r. po
pokonaniu wielu trudno ci poczta Stanów Zjednoczonych wyda a znaczek
po wi cony T. Ko ciuszce7.

W sierpniu 1934 r. Waldo zmobilizowa  du  grup  rodaków do udzia u
w uroczysto ciach 100-lecia miasta Kosciusko w stanie Missisipi. Przyjazd
licznej polskiej grupy z pocztami sztandarowymi, by a niespodziank  i atrakcj
dla mieszka ców. Podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej
zaproponowa  nadanie jednej z ulic imienia J. Pi sudskiego. Propozycj  przyj to
i jedna z g ównych ulic otrzyma a nazw  „Pilsudski Str.”8.  Na zaproszenie rz du
Rzeczypospolitej Polskiej w lipcu 1934 r. uczestniczy  w grupie dziennikarzy

6  AALW, sygn. 504, s. 3-6.
7  AALW, sygn. 504, s. 6-8; AALW, sygn. 1031, Report on States Pulaski Memorial Day,

February 28, 1931, s. 1-5; A. Waldo, Musimy mie  mark  Ko ciuszki z racji 150-lecia uznania
Jego zas ug przez Ameryk , „Dziennik Polski” R. 1931 nr 22, 26 stycznia s. 4; Senator
J. Couzens zabiega o emisj  marek Ko ciuszki, „Dziennik Polski” R. 1931 nr 25, 31 stycznia
s. 12; Artur L. Waldo, Historia emisji marki Ko ciuszki przez  Stany Zjednoczone, „Gwiazda
Polarna” 1933 nr 42, 7 pa dziernika, s. 7.

8  AALW, sygn. 503, s. 6; A. Waldo, Kosciusko, Mississipi 1834-1934. Najstarsze miasto
o polskiej nazwie w Ameryce. W stuletni  rocznic  istnienia, „Jaskó ka” R. 7: 1934, nr 2, luty,
s. 41-44; nr 3, marzec, s. 17-20, nr 4, kwiecie , s. 23-26.
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przyby ych z Ameryki, aby zapozna  si  z osi gni ciami Polski. Nawi za  szereg
kontaktów z redakcjami krajowych czasopism, m.in., z „Ilustrowanym Kurierem
Codziennym” wydawanym w Krakowie.

W maju 1939 r. Waldo obj  funkcj  radcy do spraw polsko-
ameryka skich w Ambasadzie USA w Warszawie. Odby  wiele mudnych
konferencji, nakre laj c plany wspó pracy z Poloni . Wzi  udzia  w kampanii
wrze niowej, odnosz c ran . Dzie  17 wrze nia 1939 r. zasta  go we Lwowie,
gdzie by  wiadkiem agresji wojsk sowieckich. B d c obywatelem
ameryka skim, dzi ki interwencji Ambasady USA w Moskwie, zdo a  uzyska
sowieckie wizy wyjazdowe dla dwustu obywateli ameryka skich pochodzenia
polskiego, ydowskiego i ukrai skiego. W dniu 20 stycznia 1940 r. wyjecha
z ca  grup  do Rumunii. W lutym 1940 r. przeprowadzi  wywiad z interno-
wanym ministrem J. Beckiem i opublikowa  go na amach nowojorskiego
dziennika „Nowy wiat”. W dniu 9 lutego 1940 r. w Pary u spotka  si
z prezydentem RP W adys awem Raczkiewiczem i premierem rz du RP gen.
W adys awem Sikorskim, raportuj c im o sytuacji pod sowieck  okupacj  ziem
polskich9.

Do Stanów Zjednoczonych wróci  15 marca 1940 r. Ju  30 marca 1940 r.
wzi  udzia  w Krajowym Zje dzie Rady Polonii Ameryka skiej w Pittsburghu.
Z o y  na nim raport z po o enia ludno ci w Polsce. O tragicznej sytuacji i na
ziemiach wschodnich mówi  równie  w referacie wyg oszonym 31 marca 1940 r.
na Krajowym Zje dzie Syndykatu Wydawców i Dziennikarzy Polskich
w Pittsburghu. We wrze niu 1940 r. zosta  prezesem American Citizens
Repatriation Committee w Springfield, ameryka skiej rz dowej organizacji dla
spraw przesiedle ców. W latach 1940-1941 w ramach Polskiego Komitetu
Ratunkowego Rady Polonii Ameryka skiej, przemawia  na 213 wiecach
i zebraniach w Nowej Anglii (wschodnia cz  Ameryki), w sprawie pomocy dla
Polski. Zebrano wówczas znaczne sumy na zakup ywno ci i lekarstw oraz
sprowadzono uchod ców. W marcu 1940 r. sprowadzi  13 osób ze Lwowa,
poprzez Lizbon  do Ameryki. Od marca do grudnia 1941 r. w ka dy czwartek
tygodnia prowadzi  audycj  radiow  poruszaj c zagadnienia pomocy materialnej
dla Polski. Organizowa  wysy anie paczek dla polskich je ców wojennych w
Niemczech, a tak e zbiórk  na Ameryka ski Czerwony Krzy . Na pocz tku
sierpnia 1941 r. zosta  przewodnicz cym Ko a Przyjació  Polskiej Armii w
Kanadzie, Oddzia  na Wschodni  cz  stanu Massachussets w Chicoppe. Z kolei
15 sierpnia 1941 r. wybrany zosta  na Dyrektora Krajowego Kó  Przyjació
Polskiej Armii w Kanadzie z siedzib  w Nowym Jorku. W listopadzie 1941

9  AALW, sygn. 503, s. 8-9; AALW, sygn. 504, s. 12-13; Red. Artur L. Waldo wyje d a do
Polski, “Dziennik Zjednoczenia” 1939 z 8 lipca, s. 2; Artur Leonard Waldo, misja
dyplomatyczna w Warszawie, „Weteran”, czerwiec 1950, s. 3-6.
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zosta  delegatem na 43 Sejm ZPRK w Baltimore i stan  na czele Komisji dla
Spraw Przesiedle ców10.

Projekt audycji radiowej z Ameryki do Polski w roku 1941

Od 29 wrze nia 1941 r. A. Waldo rozpocz  prac  w rz dowej agencji
w Biurze Koordynatora Informacji. Zabiega  z ogromnym nak adem czasu
i wysi ku, o sfinalizowanie nadawania audycji w j zyku polskim do Polski
z terenu Stanów Zjednoczonych. Przesy a  do Bia ego Domu memoranda
i projekty, argumentowa  by przekona  oficjalne czynniki, jak wa n  rol
w okresie okupacji odgrywa informacja radiowa. Do Bia ego Domu pisa  pod
koniec 1941 r., e Polska nie z o y a broni i nie zrezygnowa a z walki
z Niemcami hitlerowskimi tak na emigracji jak i w kraju. Jest krajem
o najsilniejszym ruchu podziemnym w Europie. W Polsce pracowa o szereg
„radiostacji wolno ciowych”, w tysi cach egzemplarzy rozchodzi a si  prasa
nielegalna, nie ustawa a akcja wojskowa, partyzantka lu nych oddzia ów i akcja
sabota owa. Wyra nie dowodzi y doskona ego ducha ludno ci, oczekuj cej
wyzwolenia.

Zabiega  w Bia ym Domu, aby skoncentrowany serwis wiadomo ci
przekazywano do Polski równie  kluczem Morse’a. Zasadniczym uzasadnieniem
tego postulatu by o: 1. Niezaprzeczalna, kilkakrotnie lepsza s yszalno  klucza
Morse’go od audycji foni , zw aszcza je eli idzie o tak znaczn  odleg o  jak
USA  i  Polska.  Trzeba  tu  wzi  pod  uwag  w  pierwszym  rz dzie  jesienne,
zimowe i wiosenne zaburzenia atmosferyczne, które cz sto uniemo liwiaj
w Polsce s uchanie fonii, a nie przeszkadzaj  odbiorowi Morse’go. 2. Równie
odbiór kluczem nie b dzie t umiony przez umy lne przeszkody, stosowane przez
Niemców, które zniekszta caj  a cz sto uniemo liwiaj  s uchanie s owa. 3. Klucz
Morse’go - mimo ewentualnego zniekszta cenia by  dok adnie odbierany
w ka dych warunkach.

Dalszym zadaniem by a konieczno  zaopatrywania 46 pism
podziemnych w kraju codziennym wie ym materia em orientacyjnym.
Komunikaty nadawane kluczem, dawa y mo liwo  notowania ka dego s owa
wiadomo ci, kolportowanego po Polsce i b d ce bezpo rednim zapleczem frontu
niemiecko-sowieckiego. Tak wygl da y zabiegi Artura Waldo, wielkiego
patrioty, aby ze Stanów Zjednoczonych nadawa  audycje radiowe dla
okupowanej Polski11.

10  AALW, sygn. 504, s. 4-5; Polish War Hero Sees Axis Beaten After Four Years, Arthur Waldo,
“Springfield Daily Republican” Springfield, Mass., October 21, 1940, s. 1, 4; Committee for
Repatriation Of Americans Of Polish Extractions From Poland, November 27, 1940, s. 1-6; Key
to The Federal Defense Organization, “New York Times” October 26, 1941, s. 4; Coordinator
of information, New York Office, October 21, 1941, s. 1-5.

11  AALW, sygn. 506, s. 10-12 .
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Na stanowisku rz dowym

Od 3 kwietnia do 5 pa dziernika 1945 r. Waldo pracowa  w Sekretariacie
Stanu Rz du Stanów Zjednoczonych na stanowisku szefa informacji wydzia u
Europy rodkowej w Office of Strategic Services oraz War Information Office
na czas trwania drugiej wojny wiatowej. Powo a  biuro tego wydzia u
w Nowym Jorku, sk d z wszelkich mo liwych róde  zbiera  informacje
dotycz ce rodkowej Europy, ze szczególnym uwzgl dnieniem Polski.
Utrzymywa  kontakt z Polish Information Center, agend  informacyjn  rz du
polskiego na uchod stwie. Na pocz tku stycznia 1943 r. gen. W. Sikorski
przebywaj cy z oficjaln  wizyt  w Stanach Zjednoczonych, nada  mu stopie
kapitana.12 Do obowi zku Waldy nale a o raz  w tygodniu przemawia  drog
radiow  do Polski Podziemnej w imieniu Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
W Polsce rozumiano, e prezydent ameryka ski i tajemniczy polski g os,
obiecuj  Polsce, e po wojnie b dzie wielka, silna i niepodleg a. Tematy do tych
przemówie  przychodzi y do Waldy z Bia ego Domu. Jego rola jako spikera
ogranicza a si  do t umaczenia tekstów na j zyk polski i w literacki sposób
przekazywa  do Polski, nic nie wiedz c o istniej cej tajnej umowie ja ta skiej.
A. Waldo napisa : „Oto mój w asny prezydent kaza  mi rozmy lnie ok amywa
naród mojej krwi. Polska wraz z Ba kanami i krajami ba tyckimi by a sprzedana
Rosji. Wtedy, kiedy Bia y Dom kaza  Polakom obiecywa  z ote góry. Nie
mog em je , nie mog em spa , nie mog em my le , nie mog em nawet tego
nikomu powiedzie . Po paru miesi cach by o ze mn  tak le, e lekarze zalecali
wyjazd daleko, ucieczk  od wszystkiego, aby zapomnie ”13.

W 1950 r. osiad  w Phoenix, za o y  instytut naukowy pod nazw  „U.S.
Population Ethnohistorical Research Center”. Umie ci  w nim wszystkie zbiory
archiwalne, biblioteczne i muzealne. Rozpocz  prac  nad wielotomow  histori
Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Na 350. lecie przybycia pierwszych Polaków
do Jameston, stan Virginia, w 1958 r. opublikowa  broszur  pt. First Poles in
America 1608-1958, in commemoration of the 350 anniversary of their at
Jameston, oraz zorganizowa  28 wrze nia 1958 r. wielkie obchody z udzia em
przezesa KPA i ministra spraw wewn trznych USA F. Seatona14.

12  AALW, sygn. 501, Pami tnik Artura Leonarda Waldo, s. 12-13.
13  Tam e, s. 16-18.
14  Zagadnieniem przybycia pierwszych Polaków w 1608 roku do Jamestown, stan Virginia

A. Waldo zajmowa  si  przez ca e ycie, publikuj c kilka ksi ek m.in.: „Wielki Jubileusz
Polonii w Ameryce. 350-lecie przybycia pierwszych Polaków do Ameryki 1608-1938”, Chicago
1938, s. 16; Polska tablica pami tkowa w Jamestown „First Poles 1608-1958”; A.L.Waldo
„True Heroes of Lamestown”, Miami, Florida 1978; „True Heroes of Jamestown” a monument
to research, „Zgoda”, 15 czerwca, 1978, s. 4; E. Clark, Celebration To Mark Feats Of Poles in
Virginia Colony, „Arizona Republic”, October 25, 1958, s. 4.
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W 1960 r. podejmowa  w imieniu Sokolstwa Polskiego w Ameryce
premiera rz du polskiego na uchod stwie Antoniego Paj ka i gen. Micha a
Tokarzewskiego. Pisa  „dla mnie ten Rz d w Londynie sta  si  sercem ok amanej
i zdradzonej Polski, sumieniem zdrajców z Zachodu. Pragn em ten waleczny
i niez omny rz d, odziedziczony po Paderewskim i Sikorskim, z ich testamentem
politycznym, podnie  tak wysoko, by struchla  ca y szubrawcy wiat, bo to jest
ten w a nie Rz d, który trzyma w swych r kach dzi  niewygodne dla rz dów
Zachodu umowy z Polakami, trzyma gwarancj  z o onych zapewnie , o które
b dzie jeszcze mo na si  upomina .”15 W dniu 11 listopada 1961 r. zorganizowa
w Pittsburghu „Dzie  Wolnej Polski” promuj c rz d polski na obczy nie
i organizuj c specjalny fundusz. Propagowa  i zak ada  komitety Skarbu
Narodowego w wielu miastach Stanów Zjednoczonych, które finansowo
pomaga y w dzia alno ci legalnego rz du polskiego na uchod stwie16.
Utrzymywa  sta e kontakty z prezydentem A. Zaleskim, premierem A. Paj kiem,
konsulami RP w Chicago dr W. Gawro skim, dr J. Szygowskim. W dniu 3 maja
1962 r. otrzyma  awans na stopie  majora rezerwy Armii Polskiej17.

Promotor ksi ki polskiej w Ameryce

Zagadnienie polskiej ksi ki w Ameryce jest problemem zwi zanym
nieroz cznie z dziejami polskiej emigracji. Powstawa y polskie parafie
i organizacje, rozwija a si  prasa, powstawa y drobne lub wi ksze
przedsi biorstwa polonijne. Ci gle jednak pod znakiem zapytania sta  problem
polskich drukar , wydawnictw i ksi ek. Do dnia dzisiejszego poza
sporadycznymi wypadkami nie posiadamy wyczerpuj cych informacji
dotycz cych drukar , wydawców, ksi gar  i katalogów polskiej ksi ki wydanej
w Stanach Zjednoczonych18.

Aktualne jest pytanie ile tytu ów ksi ek w j zyku polskim ukaza o si
w Stanach Zjednoczonych. Siostra Ancilla Samsel sprzed kilku laty

15  AALW, sygn. 501, s. 6-12, Pami tnik Artura Leonarda Waldo; AALW, sygn. 1123, s. 1-25
Korespondencja z Rz dem Polskim na Obczy nie w Londynie z lat 1945-1964.

16  AALW, sygn. 1124, s. 1-29, Skarb Narodowy, G ówna Komisja. Polskie fundusze s
gwarancj  niezale no ci politycznej. Korespondencja z Prezesem Rady Ministrów Antonim
Paj kiem za lata 1948-1958; The Polish Government in Exile, „Information Bulletin” nr 1/34,
April 1979, s. 10-20.

17  AALW, sygn. 1125, s. 1-15, Korespondencja A. Waldo z Generalnym Inspektorem Si
Zbrojnych. Szefem Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej w Londynie z lat 1950-
1976; AALW, sygn. 1126, s. 1-26, Korespondencja A. Waldo z Ministerstwem Obrony
Narodowej genera em broni M.T. Tokarzewskim-Karaszewiczem z lat 1962-1964.

18  M. Danilewiczowa, Ksi ka towarzysz emigracji, „Poradnik dla pracowników wietlic
o nierskich”, wrzesie  1943, nr 9/37, s. 241-272; W. Soroka, Ksi ka polska w Stanach

Zjednoczonych, „Kultura” 1962, nr 11/181, s. 95-109; A. K ossowski, Ksi ka polska na
obczy nie XX wiek, Toru  2003, s. 15-79.
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przeprowadzi a kwerend  w polskich bibliotekach w USA, by ustali  ilo
tytu ów ksi ek za lata 1873-1900. Z jej opracowania wynika, e ukaza o si
wówczas oko o 400 tytu ów, ale w 1873 r. wydrukowano tylko trzy polskie
ksi ki19. Problemy wydawania polskiej ksi ki w Ameryce by y poruszane
na niezliczonych zjazdach w gronie wydawców redaktorów i badaczy.

W referacie na Zje dzie 15 maja 1937 r. Waldo mówi , e „m odzie  to
jest kwiat narodu. A kwiat jak z jego natury wynika, wymaga pracy, trudu
i zachodu i kochaj cej r ki ogrodnika. Je eli zatem pi kny kwiat marnieje, bo nie
jest piel gnowany, albo re go szkodnik i e pok adane w nim nadzieje zawodz ,
to nie kwiat jest winien, ale winien jest ogrodnik. Gdy w ród Polonii
ameryka skiej rozlega si  dzi  pot ny alarm, wzywaj cy spo ecze stwo
do ratowania polsko ci naszej m odzie y-musimy szuka  ogrodnika. Kto temu
winien, e nasz polski kwiat wi dnie i e stopniowo i tak bezpowrotnie zatraca
swe dawne cechy polskie. Bez kwestii, tym ogrodnikiem my jeste my-my, to
stare i rdzenne polskie pokolenie, które z g ównego pochodzi pnia narodowego,
a przesadzone zosta o losami na ziemi  ameryka sk . I my za wszystko
ponosimy odpowiedzialno ”.

Powo anie Komitetów

Artur Waldo proponowa  powo anie Komitetu Ksi garskiego, który
pozostawa by w sta ej czno ci z central  ksi garzy i Komisj  Roku Ksi ki
Polskiej, referuj c sprawy obu stron. Zamierza  utworzy  tak e Komitet Klubów
Ksi kowych i Konkursów, którego zadaniem by oby organizowanie klubów
ksi kowych oraz uk adanie projektów konkursów (kontestów) dla poszcze-
gólnych organizacji, towarzystw i klubów z nagrodami w formie ksi ek.
Ponadto planowa  powo anie Komitetu Recenzentów, sk adaj cego si
z profesorów wy szych uczelni, nauczycieli szkó  parafialnych, publicznych,
prywatnych i dokszta caj cych, oraz ludzi wiele czytaj cych i pisz cych, aby co
tydzie  ka dy z nich napisa  oceny polskich ksi ek, które b d  nast pnie
rozsy ane do wszystkich gazet polskich  w Ameryce, jako cz  reklamy Roku
Ksi ki Polskiej.

Swoje plany zwi zane z promocj  ksi ki w ramach „Roku Ksi ki
Polskiej”, Waldo podsumowa  nast puj cymi refleksjami: „Poniewa  zdajemy
sobie najzupe niej spraw  z tego, e zaniedbanie ksi ki polskiej przez pó  wieku
na obczy nie, oddzieli o nas ostatecznie od pokole  zrodzonych w Ameryce tak
daleko, e wielki procent nie czyta ju  ani nie pisze po polsku – w drugiej cz ci
programu »Roku Ksi ki Polskiej«. Przewidujemy zwi kszenie ilo ci t umacze

19  A. Samsel, Polish Catholic Book Publishing in the United States and its Distribution during the
period 1873-1900, Washington, D.C., Catholic University of America 1957, ss. 35, maszynopis
w posiadaniu autora.
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prac polskich na j zyk angielski. Przewidujemy t  potrzeb  tak e dla rynku
ameryka skiego. W Stanach odczuwa si  wielki brak polskich ksi ek
t umaczonych. Pragniemy na podstawie tego stworzy  warsztat pracy literackiej
dla naszych m odych polsko-ameryka skich pisarzy, aby za wynagrodzeniem
t umaczyli ksi ki polskie na j zyk angielski, by mog y by  sprzedawane nie
tylko dla Polonii zamerykanizowanej, ale dla mieszka ców ca ych Stanów
Zjednoczonych”. Zako czenie referatu jest wspania  apoteoz  autora na cze
polskiej ksi ki: „niech buduje si  przez ocean most z ksi ki polskiej, niech
powstanie a cuch mocny, który nas kulturalnie z Polsk  z czy, niech zakwitnie
u nas olbrzymie zami owanie do j zyka polskiego, p yn cego wprost
z zamorskiej Ojczyzny-z tym wznios ym prze wiadczeniem, e nie mo na
ratowa  polsko ci bez Polski, e nie mo na mówi  o polsko ci bez ksi ki
polskiej”20.

W s u bie prasy polskiej

Po przybyciu Waldo do USA, redaktor tygodnika „Praca” zaproponowa
mu pisanie korespondencji z terenu Zag bia W glowego. Redaktorem „Pracy”
by  prof. Stanis aw S. Popiel, cz onek Sokolstwa Polskiego, wielki patriota.
Postanowi  uczyni  tygodnik zwierciad em rozwoju ideologii sokolej. Jak pisa
w jednym ze swoich tekstów: „S  s owa zwyk e, codzienne, a jednak
wypowiedziane w chwili niezwyk ej, wpadaj  do duszy ludzkiej z grzmotem
pioruna. S  pie ni znanej powszechnej melodii, a jednak brzmi  czasem jak pean
chwa y, jak hymn triumfu i upojenia. S  wypadki oczekiwane, przewidziane, do
których przygotowywa o si  d ugo, a jednak przechodz  wstrz saj c ca ym
jestestwem tysi ce dusz i ryj c w nich lad niezatarty. Pozostawiaj  po sobie
pami  czego  wielkiego, czego  nieoczekiwanego, nie przeczutego. S  czyny,
które wywo ane potrzeb  dzia ania, staj  si  nie owocem, lecz ziarnem: nie
plonem, lecz siewem; nie ko cem, lecz pocz tkiem czynu. Tym wszystkim mo e
by  ka da nasza praca, je eli j  na wielko  zakroimy”. Tymi s owami Waldo
kierowa  si  przez ca e ycie.

Gdy w marcu 1914 r. powsta  tygodnik „Zorza” w Pittson, pod redakcj
Ignacego Haducha, Waldo rozpocz  i tam prac  reportersk . By y to czasy,
kiedy redaktorzy sami ma o zarabiali, wi c tak Popiel jak i Haduch wynagradzali
Wald   kilkoma dolarami tygodniowo. W tych warunkach na swe utrzymanie
Waldo pracowa  jako sprzedawca w sklepie.

20  AALW, sygn. 501, s. 17-28, Korespondencja A. Waldo z Bibliotek  nowo ci w Warszawie
z lat 1928-1938; AALW, sygn. 1234, s. 1-10, Korespondencja z prof. Jerzym
R. Krzy anowskim w sprawie utworzenia polskiej placówki bibliograficznej przy
uniwersytecie The Ohio State University, Columbus, Ohio.
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Po powrocie z wojny do Ameryki, zamieszka  w Detroit i od
pa dziernika 1920 r. do pa dziernika 1921 r., pracowa  w nowo za o onym przez
Kazimierza Jankowskiego dzienniku „Trybuna Codzienna”. Powsta  on przy
pomocy strajkuj cych dziennikarzy „Rekordu Codziennego”. Przeniós szy si  do
Buffalo, od wrze nia 1922 r. do lipca 1923 r., pracowa  jako redaktor dzia u
telegraficznego w „Dzienniku dla Wszystkich”. Równocze nie jako aktor
wyst powa  w teatrze Ko ciuszko, którego dyrektorem by  Aleksander Har ski.
Tutaj zdoby  sobie liczne grono czytelników, jak równie  wielbicieli sztuki
aktorskiej. Od lipca 1923 r. do marca 1924 r. pracowa  na farmie rodziny
aktorskiej K dzierskich, gdzie w ma ym kr gu wystawiali sztuki teatralne.
Jednak powróci  do pracy redaktorskiej w Detroit. Od marca 1924 r. do wrze nia
1933 r. by  redaktorem  „Dziennika Polskiego”, którego wydawc  by  Franciszek
Januszewski, znany dzia acz Fundacji Ko ciuszkowskiej w Nowym Jorku.
W Detroit cz sto pisa  artyku y redakcyjne, po wi cone wielkiej depresji
w przemy le motoryzacyjnym. Pisa  sprawozdania z dzia alno ci organizacji
polonijnych, patriotycznych i religijnych. Opisywa  wydarzenia w Seminarium
Polskim w Orchard Lake. Nie pomija  bie cych wydarze  w Polsce. Du o te
pisa  na tematy kulturalne21.

Od listopada 1933 r. do lipca 1934 r. pracowa  w tygodniku „Gwiazda
Polarna” w Stevens Point, jako autor wszystkich artyku ów redakcyjnych z woli
naczelnego redaktora Paw a Klimowicza. Na mapie dziejów polonijnej prasy
w Ameryce. W styczniu 1934 r. ukaza  si  w Stevens Point pierwszy numer
elitarnego czasopisma „Dziennikarz”, po wi cone sprawom dziennikarzy
polskich w Ameryce. Jego redaktorem naczelnym by  Artur L. Waldo.
Redagowa  sta y dzia  w miesi czniku pt. „Kronika Dziennikarza”, która
w obecnej chwili stanowi cenne ród o do dziejów prasy, wydawnictw a przede
wszystkim redaktorów. W numerze drugim z 1 lutego 1934 r. w kronice
zamieszczono m.in. nast puj ce informacje: „W Ypsilantii, Michigan w szpitalu
zmar  W adys aw Czapski, by y wspó pracownik »Nowin Polskich«, »Gwiazdy
Polarnej«, »Dziennika Polskiego«. Korespondent wojenny dla pism
ameryka skich z Rosji i z Polski, w ko cu wspó pracownik strony redakcyjnej
»Detroit Free Press«. Nale c do sztabu gazety ameryka skiej, wst pi  do okr gu
detroickiego Syndykatu Dziennikarzy Polskich. Na wojnie s u y  jako ochotnik
w pu ku konnicy kanadyjskiej. W dziale zmarli: czytamy prochy Hieronima
Derdowskiego redaktora i poety kaszubskiego, który zmar  30 lat temu

21  J. Bia asiewicz, Praca dziennikarska Artura Waldy, Chicago 1963, s. 1-5, maszynopis
w posiadaniu autora; R. Nir, Materia y archiwalne do bada  emigracyjnej i polonijnej prasy
w Archiwum Polonii  w Orchard Lake, USA, w: Kultura ksi ki i prasy polonijnej. Dziedzictwo
narodowe i wiatowe. Pod redakcj  M. Kalczy skiej, D. Sieradzkiej, Z. Ma eckiego, Katowice
2009, s. 224-240.
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w Winona, Minnesota, zostan  przewiezione do Gdyni staraniem gdy skiej
Polonii kaszubskiej i komitetu za o onego w Chicago”22.

Na amach „Dziennikarza” Waldo publikowa  opinie dotycz ce prasy
polskiej w Ameryce. Wychodzi o wówczas w Ameryce dziesi tki polskich
dzienników, tygodników, dwutygodników, miesi czników, kwartalników. By y
wydawnictwa imponuj ce szat , ale i by y w t e technicznie, by y katolickie,
klerykalne i bezwyznaniowe, zachowawcze i kra cowo-radykalne, ilustrowane,
humorystyczne, sensacyjne a nawet paszkwilarskie. Wszystkie pr dy, tendencje,
formy, mia y w Ameryce swe odzwierciedlenie w polskiej prasie. Mnóstwo tych
tytu ów przepad o, znik o. Na cmentarzysku prasy polskiej w Ameryce leg o
setki tytu ów czasopism. Wiele z nich w pe ni ycia, ju  po wydobyciu si
z pierwszych trudno ci, gas o zmo one przeciwno ciami23.

Bibliografia prac dziennikarzy

Dziennikarze na obczy nie odgrywali i odgrywaj  znacz c  rol  w yciu
Polonii. Dotychczas nie posiadamy pe nego obrazu ruchu wydawniczego. Dot d
nie opracowano wyczerpuj cej bibliografii, która zarejestrowa aby dorobek
polskiego pi miennictwa poza granicami kraju. Dlatego cz ciowe opracowania
materia ów bibliograficznych s  znacznym wydarzeniem w yciu naukowym.
A. Waldo od 1937 r. na amach „Dziennikarza” rozpocz  w odcinkach
drukowanie bibliografi  prac dziennikarzy pt. Literatami wychod stwa s
dziennikarze. Zestawienie zosta o opracowane na podstawie zbiorów Muzeum
Polskiego w Ameryce, Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego
w Chicago, które w tym czasie by o najwi ksz  instytucj  polonijn  w Stanach
Zjednoczonych.

We wst pnych zdaniach do bibliografii A. Waldo napisa :
„Najwybitniejszymi krzewicielami kultury na wychod stwie s  dziennikarze
polscy. Zach caj  oni nie tylko innych do wysi ków kulturalnych, ale w ci gu
po owy wieku zdo ali zaj  czo owe miejsce w pi miennictwie polskim
w Stanach Zjednoczonych. Poniewa  literatura polska w tym kraju nie doczeka a
si  jeszcze swej monografii, trudno jest ustali  dok adn  liczb  dziennikarzy
i publicystów, którzy do tworzenia literatury polskiej w Ameryce pracy swej
do o yli. Korzystaj c jednak e ze zbiorów archiwalnych Zjednoczenia Polskiego
Rzymsko-Katolickiego w Chicago, wiemy ju  dzi , e przesz o 85 dziennikarzy
polskich na wychod stwie napisa o wiele dzie , id cych w setki wydawnictw lub

22  R. Nir, „Dziennikarz”, „Dziennik Polski” 1984 nr 7, 17 lutego, s. 11; Kronika „Dziennikarza”,
„Dziennikarz” R. 1: 1934 nr 2 s. 5-6; A. Bartosz, Troch  miodu na pio un, „Dziennikarz” 1934
nr 3, s. 2-3; E. Lilien, Syndykat i kodeks dziennikarski, „Dziennikarz” 1934 nr 3, s. 1.

23  R. Nir, Dokumentacja ród owa na amach „Dziennikarza”, „Dziennik Polski” 1984 nr 20 18
maja, s. 11; W. G siorowski, Prasa Polska w Ameryce, „Dziennikarz” 1937 nr 3, s. 2-3.
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prac publikowanych w pismach polskich, albo te  znajduj cych si
w r kopisach”. Dalej nast puje alfabetyczny zestaw dziennikarzy i ich dorobek
wydawniczy.

Kolejnym wielkim przedsi wzi ciem Waldy w zakresie informacji
o polskich pisarzach w Stanach Zjednoczonych by  opublikowany w 1938 r.
szkic bibliograficzny Zarys historii literatury polskiej w Ameryce. Waldo dzieli
histori  pi miennicz  Polonii ameryka skiej na szereg okresów. Pierwszy jako
wiek pionierski obejmuj cy wieki XVII-XVIII, rozpocz ty od roku 1608, kiedy
to pierwsi Polacy wyl dowali w Stanach Zjednoczonych. Drugi rewolucyjny
(powsta czy) z lat 1808-1870. Dalsze lata 1871-1880 nazwane s  okresem
martwym, o najmniejszej liczbie, zaledwie paru ksi ek, a w roku 1894
og oszeniem pierwszego polskiego konkursu literackiego przez Seminarium
Polskie w Detroit. Lata 1901-1910 nazwa  Waldo okresem o wiatowym,
maj cym w dorobku ponad sto wydanych polskich ksi ek i 64 czasopism.
Nast pne lata 1911-1920 niezmiernie ywe i wydajne w dziedzinie literatury,
z bogatym dorobkiem utworów scenicznych, cz ciowo nie og oszonych
drukiem, nazwane s  okresem niepodleg o ciowym24.

Po latach przej ciowych 1921-1930, kiedy poszukiwano mo liwo ci
do stworzenia powa niejszej literatury polskiej w Ameryce to lata od 1921 r.
do czasu wydania publikacji (rok 1938), to okres ósmy pozytywny,
charakterystyczny dla sta ego i ci g ego rozwoju literackiej twórczo ci
wychod czej. Zestawienia autora „Zarysu historii literatury polskiej
w Ameryce”, daj ce orientacj , co do autorów i tytu ów prac w chronologicznym
uk adzie, s  doskona ym materia em do przysz ej bibliografii druków polsko-
ameryka skich25.

24  A.L. Waldo, Zarys historii literatury polskiej w Ameryce. Szkic bibliograficzny, Chicago 1938
ss. 48; Nowe wydawnictwo polskie w Ameryce, „Biuletyn Ksi ki wiatowego Zwi zku
Polaków z Zagranicy”, 1939 nr 11 z 15 czerwca, s. 1-2.

25  Z. Mocarski, W oknie kultury, polsko-ameryka ska literatura 1608-1938, „Jutro Polski” 16
sierpnia 1939, s. 2-3.
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Zarys biografii Artura Leonarda Waldo (1896-1985)

A biographical sketch of Artur Leonard Waldo (1896-1985)

S owa kluczowe: Polonia ameryka ska, Waldo, emigracja, II Wojna wiatowa

Key words: American Polonia, Waldo, immigration, World War 2

Streszczenie

Autor przedstawia biografi  Artura L. Waldo, dziennikarza prasy polonijnej
w Stanach Zjednoczonych, ale tak e i historyka, aktora i wydawc . Szczegó owo
omówiona zosta a jego dzia alno  dziennikarska, z wyszczególnieniem
poszczególnych audycji i tekstów.

Summary

The author presents the biography of Artur L. Waldo, a journalist of the Polonia
press  in  the  United  States  and  moreover  a  historian,  actor  and  a  publisher.  In
details there is presented his journalistic activity with a closer look at his radio
programs and newspaper texts.





Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska

BIOGRAMY POLSKICH TWÓRCÓW NA EMIGRACJI
W „S OWNIKU PRACOWNIKÓW KSI KI POLSKIEJ”1

W historii Polski ostatnich dwóch stuleci, uwag  badaczy zwraca y
cz sto skomplikowane losy narodu. Szczególnie istotne dla Polski okaza y si
procesy migracyjne, zwi zane z powstaniem listopadowym, powstaniem
styczniowym, wojnami wiatowymi. Odp yw ludno ci z terenów polskich
zwi zany z kolejnymi zrywami niepodleg o ciowymi odbi  si  na kondycji kraju.
Rozwi  jednocze nie polityczne i kulturalne o rodki my li poza granice,
dzia aj ce we Francji, Wielkiej Brytanii i innych krajach wiata.

Poza czo owymi my licielami i politykami tworz cymi g ówny nurt
walki o Polsk , których nazwiska obecne s  w ród ach informacji historycznej,
wielk  rol  odegrali tak e inni, nieodnotowani przez wydawnictwa biograficzne.
Luk  t  maj  za zadanie wype nia  specjalistyczne s owniki biograficzne,
zawieraj ce wyselekcjonowane przez redaktorów tre ci, dostosowane do
kryteriów tematycznych publikacji. W ród nich byli przedstawiciele zawodów
zwi zanych z ksi k , których dzia alno  przyczynia a si  do rozprzestrzeniania
wie ci o Polsce na wiecie. W ród nich byli wydawcy i drukarze, ale te
ksi garze, ilustratorzy, litografowie i introligatorzy. Pami  o polskiej kulturze i
tradycjach kultywowana by a z zaanga owaniem przez bibliotekarzy
opiekuj cych si  zbiorami o szczególnym znaczeniu dla Polski, przez
kolekcjonerów dokumentów, np. r kopisów, map, ekslibrisów. Ich dokonania,
zas uguj c na przypomnienie potomnym, zosta y zebrane w czterech
opublikowanych do dnia dzisiejszego tomach S ownika pracowników ksi ki
polskiej, opracowywanego od pierwszych lat po drugiej wojnie wiatowej.

Prace pod kierunkiem wybitnego ksi goznawcy Adama ysakowskiego
(1895-1952) rozpocz to w Pa stwowym Instytucie Ksi ki w odzi, gdzie
w latach 1946-1949 powstawa a pierwsza kartoteka materia ów biblio-
graficznych. Po rozwi zaniu Instytutu prace prowadzi y niezale nie od siebie
Biblioteki Uniwersyteckie w Krakowie, Toruniu, odzi i Wroc awiu, dopiero
od 1954 r. do wspólnego opracowania S ownika Rada G ówna Szkolnictwa
Wy szego powo a a zespo y naukowe sze ciu bibliotek, dodaj c
do wymienionych wy ej placówki z Poznania i Warszawy, a tak e Bibliotek
Zak adu Narodowego im. Ossoli skich i Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej

1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego
pod nazw  „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2016.
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w Lublinie2. Rok 1958 by  znacz cy dla S ownika z dwóch wzgl dów: ukaza  si
zeszyt próbny pod red. pierwszego redaktora naczelnego – Ksawerego

wierkowskiego, a tak e ustanowiono Bibliotek  Uniwersyteck  w odzi
g ównym o rodkiem prac nad wydawnictwem, lokuj c w jej murach redakcj ,
warsztat naukowy i archiwum. Pod przewodnictwem Ireny Treichel, kolejnej po
K. wierkowskim redaktorze, kontynuowano opracowywanie hase
biograficznych we wspó pracy z pozosta ymi zespo ami redakcyjnymi
powo anymi w bibliotekach naukowych. W 1972 r. ukaza  si S ownik
pracowników ksi ki polskie (SPKP), tom podstawowy, wie cz cy
dotychczasowy trud ok. 550 autorów biogramów. Fakt ten zosta  odnotowany w
wielu ród ach w kraju, jednak e pomimo dobrych recenzji zwracano uwag
na utrudniaj cy korzystanie mankament – brak indeksów3. Redakcja pracuj c nad
suplementem zaplanowa a uzupe nienie kolejnych biogramów o indeks
krzy owy obejmuj cy has a z obu tomów, zosta  on wydany w 1986 r. Od 1992
r. siedzib  redakcji S ownika sta a si  Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej, w której utworzono Pracowni SPKP prowadzon  przez Hann
Tadeusiewicz (redaktor naczeln  powo an  w tym samym roku). W nowej
siedzibie poza materia ami przygotowywanymi do kolejnego suplementu (wyd.
w 2000 r.) znalaz y si  kartoteki wykorzystanych róde  i biobiblio-graficzne,
materia y dokumentacyjne i fotograficzne, które utworzy y archiwum S ownika,
kartoteki autorów i redaktorów hase . Rok 2010 przyniós  Pracowni kolejne
zmiany, zwi zane z opublikowaniem trzeciego Suplementu, a tak e powo aniem
Magdaleny Rzadkowolskiej na stanowisko kierownika Pracowni i redaktor
naczeln . Od 2012 r. prowadzone s  prace nad przygotowaniem Suplementu
czwartego dzi ki pozyskanemu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
grantowi4.

Analiza tre ci biogramów opublikowanych w S owniku stanowi
odwzorowanie najwi kszych w dziejach Polski ruchów emigracyjnych. Jeden
z nich, zwany Wielk  Emigracj , towarzyszy  powstaniu listopadowemu 1831 r.
i spowodowa  wyjazd wielu wybitnych przedstawicieli arystokracji, inteligencji
i rzemios a z pozostaj cych pod zaborami terenów polskich. Ilustruj  to

2 K. wierkowski, S ownik biograficzny pracowników ksi ki polskiej, Wroc aw 1957, s. 17-18.
3 M.in. S. J. Gruczy ski, S ownik pracowników ksi ki polskiej, „Roczniki Biblioteczne” 1974

R. 18 z. 1-2 s. 552-555; J. Korpa a, S ownik pracowników ksi ki polskiej, „Przegl d
Biblioteczny” 1975 R. 43 z. 2 s. (195)-198.

4 Wi cej informacji o losach S ownika zob.: I. Treichel, S ownik pracowników ksi ki polskiej.
Przebieg prac nad realizacj  publikacji, ich organizacja i metody, „Przegl d Biblioteczny”
1985 R. 53 z. 3-4 s. 440-445; H. Tadeusiewicz, Komunikat o Suplemencie II S ownika
pracowników ksi ki polskiej, w: Rozwój prowincji naszej, pod red. M. Adamczyka,
A. Notkowskiego, Kielce-Warszawa 1993 s. (347)-349; H. Tadeusiewicz, M. Rzadkowolska,
A. Walczak-Niewiadomska, Pracownia „S ownika pracowników ksi ki polskiej” jako
centrum bada  biografistyki ksi goznawczej w Polsce, w: Bibliologia i informatologia, pod red.
D. Ku miny, Warszawa 2011, s. 167-172.
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biogramy m.in. Adama Tomasza Ch dowskiego (1790-1855)5, przed 1831 r.
bibliotekarza w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim,
nast pnie ksi garza w Pary u, poety Seweryna Goszczy skiego (1801-1876)6,
opiekuj cego si  bibliotek  Szko y Polskiej w Batignolles w Pary u w latach
1852-1860, a tak e drukarza Aleksandra Rypi skiego (1811-po 1886)7, który
w latach 1852-1857 by  w a cicielem ksi garni i Drukarni Polskiej w Londynie
(wydawa  m.in. publikacje Towarzystwa Literackiego Przyjació  Polski
w Londynie).

Utworzenie aktywnie dzia aj cych o rodków kultury polskiej na
emigracji, zw aszcza w Pary u, by o zas ug  grupy wybitnych przedstawicieli
arystokracji i inteligencji, na czele z Adamem Jerzym Czartoryskim (1770-
1861)8, skupiaj cych swoje dzia ania wokó  za o onych w tym czasie w Pary u
placówek – m.in. Biblioteki Polskiej i Szko y Polskiej w Batignolles. Na rzecz
rozwoju obu placówek pracowa o wiele osób, przede wszystkim na stanowiskach
bibliotekarzy, przyczyniaj c si  wydatnie do powi kszania ksi gozbiorów
(Ksawery Franciszek Godebski (1801-1869)9, Joachim Lelewel (1786-1861)10,
Antoni Ostrowski (1782-1845)11 wraz z synem Krystynem (1811-1882)12,
Franciszek Jan Pu aski (1875-1956)13, Wac aw Olszewicz (1888-1974)14). Warto
przypomnie  w tym miejscu dzia alno  W adys awa Mickiewicza (1838-1926)15

na rzecz Biblioteki Polskiej, w l. 1865-1889 w a ciciela Ksi garni
Luksemburskiej, od 1899 r. dyrektora placówki. Z jego inicjatywy bibliotek
w 1909 r. przebudowano, a tak e poszerzono o Muzeum Mickiewiczowskie.
Podobnie dzia o si  na fali tzw. M odej Emigracji, powsta ej po upadku
powstania styczniowego w 1863 r., kiedy dzi ki zabiegom W adys awa Platera
(1808-1889)16 utworzone zosta o w 1870 r. Muzeum Narodowe Polskie wraz
z Bibliotek . Placówk  opiekowali si  m.in.  Stanis aw Grabski (1871-1949)17,
Adam Lewak (1891-1963)18, W odzimierz Ru ycki de Rosenwerth (ok. 1838-
1914)19 oraz Stefan eromski (1864-1925)20.

5 Z. J. Nowak, Ch dowski Adam Tomasz, w: SPKP, s. 113.
6 S. Kalembka, Goszczy ski Seweryn, tam e, s. 282.
7 F. German, Rypi ski Aleksander, tam e, s. 777-778.
8 W. Spaleniak, Czartoryski Adam Jerzy, tam e, s. 144-145.
9 M. Turalska, Godebski Franciszek Ksawery, tam e, s. 273.
10 H. Wi ckowska, Lelewel Joachim, tam e, s. 504-505.
11 Ta , Ostrowski Antoni, tam e, s. 652-653.
12 W. wi cicka, Ostrowski Krystyn Józef, tam e, s. 653.
13 A. Michalewska, I. Mir ejan, Pu aski Franciszek Jan, tam e, s. 731-732.
14 J. Haupa, Olszewicz Wac aw Kazimierz, w: SPKP. Supl., s. 159.
15 A. K ossowski, H. Werno, Mickiewicz W adys aw, w: SPKP, s. 588-589.
16 E. Nieciowa, Plater W adys aw Ewaryst, tam e, s. 690-691.
17 W. wi cicka, Grabski Stanis aw, tam e, s. 289.
18 H. Wi ckowska, Lewak Adam, tam e, s. 510.
19 W. wi cicka, Ru ycki de Rosenwerth W odzimierz, tam e, s. 775.
20 E. S odkowska, eromski Stefan, tam e, s. 1033-1034.
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Kl ska powstania 1863 r. sk oni a przedstawicieli tak e innych zawodów
do opuszczenia terenów kraju, w grupie tej byli rysownicy i ilustratorzy,
z Micha em Elwiro Andriollim (1836-1893)21 na czele, wydawcy i nak adcy (np.
ks. Józef D browski (1842-1903)22, od 1883 r. wydaj cy w ameryka skim
Detroit ksi ki i czasopisma na potrzeby Seminarium Polskiego), drukarze (np.
Jan Daros aw Amborski (1838-1905)23) oraz bibliografowie (np. Gustaw
Paw owski (1842-1913)24, cz onek Rz du Narodowego podczas powstania,
nauczyciel, autor katalogów i publikacji bibliograficznych).

Analiza zawarto ci S ownika wskazuje na g ówne kierunki emigracji
obierane przez Polaków. Spo ród krajów europejskich poza Francj  szczególn
popularno ci  cieszy y si  Wyspy Brytyjskie. Polacy osiedlali si  te  ch tnie
w Wiedniu, Berlinie, Rumunii, Szwajcarii, W oszech oraz w krajach
skandynawskich, m.in. Szwecji. Od XIX w. z przyczyn politycznych
i ekonomicznych na miejsce zamieszkania wybierali Stany Zjednoczone
Ameryki Pó nocnej, a tak e kraje Ameryki Po udniowej – Argentyn , Brazyli
i Chile.

W ród Polaków przebywaj cych na emigracji znale li si
przedstawiciele wielu zawodów zwi zanych z ksi k , m.in. drukarzy, zecerów,
ksi garzy, wydawców, ilustratorów, a tak e bibliotekarzy. Polacy emigruj c
cz sto wi zali reszt  swego ycia zawodowego z nowym rodowiskiem,
osi gaj c przy tym sukces w wybranej dziedzinie dzia alno ci. Wydana przez
Jana Marcina Bansemera (1802-1840)25 w 1836 r. w Londynie Maria
A. Malczewskiego by a pierwszym polskim drukiem opublikowanym w Anglii.
Ten dzia acz Wielkiej Emigracji zapocz tkowa  te  wydawanie polskich druków
kartograficznych od atlasu Polski pt. Atlas containing the political changes that
country has experienced during the last sixty years from 1772 to the present time
(1837). Równie  w Londynie przebywa  od 1860 r. Jan Bogumi  Naake-Nak ski
(1836-1899)26, który zas yn  odnalezieniem jednego z najstarszych egzemplarzy
Bogurodzicy (druk  J.  Hallera  we  wst pie  do  tzw.  Statutu  askiego  z  1506  r.)
podczas porz dkowania i katalogowania dzia u polskiego w Bibliotece British
Museum. Z Wiedniem wiele lat ycia zwi za  Józef Maksymilian Ossoli ski
(1748-1826)27, bibliotekarz i w a ciciel ksi gozbioru, znany jako za o yciel
Zak adu Narodowego im. Ossoli skich we Lwowie. Od 1809 r. do mierci
pozostawa  na stanowisku prefekta Biblioteki Nadwornej cesarza Franciszka I
w Wiedniu. Prywatna kolekcja Ossoli skiego sta a si  warsztatem naukowym dla

21 J. Wierci ska, Andriolli Micha  Elwiro, tam e, s. 12-13.
22 F. German, D browski Józef, tam e, s. 163.
23 M. Opa ek, Amborski Jan Daros aw, tam e, s. 8.
24 J. D ugosz, Paw owski Gustaw, tam e, s. 666.
25 L. Gocel, Bansemer Jan Marcin, tam e, s. 31.
26 A. Michalewska, Naake-Nak ski Jan Bogumi , tam e, s. 618.
27 W. Jab o ska, Ossoli ski Józef Maksymilian, tam e, s. 650-651.
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uczonych, z jej zasobów korzysta  m.in. Samuel Bogumi  Linde (1771-1847)28.
Jeden z najwi kszych polskich bibliofilów i kolekcjonerów ekslibrisów
Kazimierz Reychman (1882-1936)29 tworzy  swoje  zbiory  przebywaj c
na placówce dyplomatycznej w Brazylii po pierwszej wojnie wiatowej.
Zgromadzi  m.in. ponad 6 tys. ekslibrisów polskich, z czego 1/3 pochodzi a z
XVI-XVIII w., ponadto zebra  bogaty zbiór zabytkowych opraw polskich.

Dzia alno  ludzi ksi ki na rzecz Polonii ameryka skiej by a równie
nie do przecenienia. Wielu z nich wydawa o ksi ki i periodyki, dzi ki którym
kontynuowano tradycje j zyka i kultywowano histori  pa stwa polskiego; inni
przyczynili si  do za o enia i rozwoju ksi gozbiorów. Do grupy tej nale a  Jan
Józef Chrzanowski (1867-1933)30, mieszkaj cy w Chicago redaktor, ksi garz
i nak adca, który by  m.in. bibliotekarzem Zwi zku Narodowego Polskiego oraz
prezesem Polish National Publishing Company, firmy wydaj cej polskie
podr czniki szkolne i czasopismo „Dziennik Narodowy”. Dzi ki Mieczys awowi
Heimanowi (1888-1949)31, dziennikarzowi i historykowi Polonii ameryka skiej,
utworzono przy Bibliotece Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego
w Chicago Archiwum i Muzeum, których zbiory stanowi y podwaliny
funkcjonuj cego do dzi  Muzeum Polskiego w Ameryce.

Wybuch drugiej wojny wiatowej rozpocz  nowy exodus pracowników
ksi ki polskiej. Zespó  redakcyjny trzeciego Suplementu. S ownika (M.
Rzadkowolska, H. Tadeusiewicz i A. Walczak-Niewiadomska) i wspó pracuj cy
z nim pracownicy Archiwum Emigracji, dzia aj cym w Bibliotece
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu (m.in. Aneta D.
Jadowska, Joanna Krasnod bska, Paulina Matysiak, Miros aw Supruniuk)
przygotowali biogramy ludzi ksi ki dzia aj cych po pierwszym wrze nia 1939 r.
za granic .

Analizuj c zarejestrowane has a mo na zauwa y  wspólnot  losów,
która przywiod a ich na obczyzn . By o to pokolenie urodzone na prze omie XIX
i XX w., wiele osób uko czy o edukacj  (niejednokrotnie na poziomie
akademickim) i osi gn o stabilizacj  zawodow  w 20. leciu mi dzywojennym:
Antoni Borman i Mieczys aw Grydzewski byli cenionymi wydawcami
opiniotwórczych „Wiadomo ci Literackich”, Józef Bujnowski, absolwent
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, by  nauczycielem gimnazjalnym,
prawnik Adam Cio kosz by  politykiem i dzia aczem PPS, Maria Danilewicz
Zieli ska studiowa a polonistyk  i romanistyk  na Uniwersytecie Warszawskim,
po których podj a prac  w Bibliotece Narodowej, Jerzy Giedroyc po uko czeniu
prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim pracowa  w ministerstwach
Rolnictwa oraz Przemys u i Handlu, by  tak e znanym publicyst , Stanis aw

28 O. B a ejewicz, Linde Samuel Bogumi , tam e, s. 517-518.
29 (Redakcja), Reychman Kazimierz, tam e, s. 752.
30 W. Chojnacki, D browski Jan Józef, tam e, s. 126.
31 Ten e, Haiman Mieczys aw, tam e, s. 311.
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Gliwa po uko czeniu studiów artystycznych w Krakowie i Poznaniu uczu
rysunku w gimnazjach, Janina Harasowska uczy a piewu w krakowskich
gimnazjach, Zofia Hertz by a pierwsz  przed wojn  kobiet  notariuszem
pracuj c  w kancelarii w odzi, Bohdan Je ewski pracowa  w biurze reklamy
Polskiej Agencji Telegraficznej, Stanis aw Matwin by  oficerem Wojska
Polskiego, Bronis aw Mazowiecki by  nauczycielem, a nast pnie pracownikiem
„Orbisu” w Pary u, ks. Walerian Meysztowicz by  polskim dyplomat  przy
Stolicy Apostolskiej i profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
Tadeusz Piotrowski by  cenionym artyst  grafikiem, Tomasz K. Rybotycki by
oficerem Wojska Polskiego, Juliusz Sakowski po uko czeniu studiów
prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim by  pracownikiem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i dyplomat , Franciszka Themerson by a ilustratork , a jej
m  Stefan autorem ksi ek dla dzieci, wspólnie tworzyli krótkometra owe filmy
eksperymentalne, Pawe  Zaremba by  studentem ekonomii i prawa
na Uniwersytecie Pozna skim, Halina Zieli ska uko czy a histori
na Uniwersytecie Warszawskim i zwi za a si  zawodowo z Muzeum
w Raperswilu, Adam K. Zieli ski uzyska  stopie  naukowy doktora na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowa, pracowa  w bankach,
a nast pnie w Ministerstwie Komunikacji32.  Najm odszy  w  tej  grupie  by
Zdzis aw Jagodzi ski (rocznik 1927), wówczas ucze  Liceum
Krzemienieckiego33. Wybuch wojny wiatowej sprawi , e uczestniczyli
w kampanii wrze niowej 1939 r. Ci, którzy jak Czes aw Bednarczyk, Józef
Bujnowski, Zofia Hertz, Zdzis aw Jagodzi ski, Tadeusz Piotrowski znale li si
na kresach wschodnich po ataku wojsk radzieckich na Polsk , zostali aresztowani
i wywiezieni w g b ZSRR m.in. do Kazachstanu (Z. Jagodzi ski), Ur umu nad
Wiatk  (J. Bujnowski), Maryjskiej Republiki Autonomicznej (Z. Hertz). Uda o
im si  dotrze  do armii polskiej organizowanej przez gen. W adys awa Andersa
i przej  z ni  szlak bojowy przez Bliski Wschód do W och (Cz. Bednarczyk,
Z. Hertz, Z Jagodzi ski,). Tadeusz Piotrowski zbieg  z niewoli radzieckiej
i przy czy  si  do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, z któr

32 A.D. Jadowska, Borman Antoni, w:  SPKP.  Supl.  3,  s.  27-28;  Ta , Grydzewski Mieczys aw,
tam e, s. 101; M. Karpi ska, Bujnowski Józef, tam e, s. 31-32; A. Dura, Cio kosz Adam, tam e,
s. 45-46; M. Rzadkowolska, Danilewicz Zieli ska Maria Ludwika, tam e,  s.  55-57;  Ta ,
Giedroyc Jerzy, tam e, s. 82-83; J. Krasnod bska, Gliwa Stanis aw, tam e, s. 83-84;
P. Matysiak, Harasowska Jadwiga, tam e, s. 105-106; M. Rzadkowolska, Hertz Zofia, tam e s.
107; A. Walczak-Niewiadomska, Je ewski Bohdan, tam e, s. 121-122; Matwin Stanis aw
Kostka, tam e, s. 182-183; M.A. Supruniuk, Mazowiecki Bronis aw, tam e,  s.  183;
A. Walczak-Niewiadomska, Meysztowicz Walerian, tam e, s. 186; J. Krasnod bska, Piotrowski
Tadeusz, tam e, s. 224-225; A. Michalewska, Rybotycki Tomasz Kazimierz, w: SPKP. Supl. 2,
s. 135; A.D. Jadowska, Sakowski Juliusz, w:  SPKP.  Supl.  3,  s.  243-244;  P.  Matysiak,
Themerson Franciszka, tam e, s. 279-280; Ta , Themerson Stefan, tam e, s. 280-281; M.
Karpi ska, Zaremba Pawe , tam e, s. 310; A. Piotrowska, Zieli ska Halina, tam e, s. 318-319;
M. Rzadkowolska, Zieli ski Adam Kazimierz, tam e, s. 319-320.

33 A. Walczak-Niewiadomska, Jagodzi ski Zdzis aw Konstanty, w: SPKP. Supl. 3, s. 115-116.
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przeszed  kampani  afryka sk . Wielu z nich by o zaanga owanych w Referacie
Kultury  i  Prasy  2.  Korpusu  Polskiego  (S.  Gliwa,  Z.  Hertz).  Inni  po  agresji
hitlerowskiej na Polsk , obawiaj c si  aresztowania opu cili kraj, przez Rumuni
i Francj  (lub Portugali ) przedostali si  do Wielkiej Brytanii (A. Borman,
J. Bujnowski, A. Cio kosz, M. Danilewicz Zieli ska, M. Grydzewski,
J. Harasowska, B. Je ewski, S. Matwin, J. Sakowski), gdzie zaci gali si
do s u by wojskowej lub pracowali na rzecz polskiego rz du.

Bronis aw Mazowiecki przed 1 wrze nia 1939 r. pracowa  w dyplomacji
we Francji, i w kraju tym pozosta  podczas okupacji, pracuj c dla Rz du
Polskiego na Uchod stwie. Od 1928 r. w bibliotece Muzeum Polskiego
w Raperswilu pracowa a Halina Zieli ska. W latach 1939-1945 organizowa a
wystawy, prowadzi a dzia alno  kulturalno-o wiatow  dla o nierzy polskich
internowanych w Szwajcarii. Jeszcze przed wybuchem wojny, w 1938 r.,
do Francji, a stamt d do Londynu, wyjechali Franciszka i Stefan
Themersonowie, którzy pracowali w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji34.

W Rzymie i Watykanie sp dzi  wojenny czas ks. Walerian Meysztowicz;
Adam K. Zieli ski pozosta  w s u bie dyplomatycznej w Portugalii. Podobnie
w dyplomacji, a nast pnie w wojsku polskim na Bliskim Wschodzie
i we W oszech s u y  Jerzy Giedroyc.

Pawe  Zaremba po zako czeniu kampanii wrze niowej trafi  do oflagu
w Murnau k. Monachium, sk d po wyzwoleniu przy czy  si  do 2. Korpusu
Polskiego stacjonuj cego we W oszech. W tym samym obozie by  osadzony
Tomasz K. Rybotycki, który po wyzwoleniu pozosta  oficerem cznikowym
Polskiej Misji Wojskowej we Frankfurcie nad Menem. Jan Kowalik okupacj
prze y  w Polsce, w 1944 r. zosta  aresztowany i trafi  do obozu pracy
w Niemczech, sk d w 1945 r. zbieg  na stron  aliantów35. Przebywaj cy w oflagu
aktywnie dzia ali na rzecz edukacji wspó wi niów, T.K. Rybotycki
zorganizowa  w Murnau wystaw  polskich ksi ek (dzi ki paczkom
otrzymywanym od ony), wyg asza  odczyty na temat polskich wydawnictw
i bibliotek36. Równie  P. Zaremba prowadzi  zaj cia samokszta ceniowe
dla oficerów37.

Staraj c si  przedosta  do Wielkiej Brytanii Maria Danilewicz Zieli ska
zatrzyma a si  we Francji, gdzie w listopadzie 1939 r. podj a prac  w Bibliotece
Polskiej i zajmowa a si  ukrywaniem cennych r kopisów przed nadchodz cym
wojskiem niemieckim. Po przybyciu do Londynu pracowa a w bibliotece
Funduszu Kultury Narodowej. Przygotowa a wystaw  poloniców w Bodleian
Library. Aktywnie publikowa a, jeszcze we Francji przygotowa a broszur Losy

34 P. Matysiak, Themerson Franciszka…; Ta , Themerson Stefan…
35 A. Michalewska, Rybotycki Tomasz Kazimierz…; M. Karpi ska, Zaremba Pawe …;

M.A. Supruniuk, Kowalik Jan…
36 A. Michalewska, Rybotycki Tomasz Kazimierz…
37 M. Karpi ska, Zaremba Pawe …
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bibliotek polskich, w Anglii uczestniczy a w pracach nad przygotowaniem
opracowania Straty kultury polskiej.

Po zako czeniu dzia a  wojennych i demobilizacji nie widzieli dla siebie
miejsca w kraju rz dzonym przez komunistyczne w adze i pozostali na emigracji.
Jako miejsce swojego osiedlenia wybierali przede wszystkim Wielk  Brytani ,
g ównie Londyn. J. Giedroyc i Z. Hertz, po krótkim pobycie we W oszech,
w 1947 r. wyjechali do Maison-Laffitte pod Pary em. J. Kowalik wyemigrowa
do  USA,  ks.  W.  Meysztowicz  pozosta  w  Rzymie,  a  A.K.  Zieli ski
w Portugalii38.

Pola ich dzia a  obejmowa y dzia alno  wydawnicz , sztuk  ksi ki,
prac  bibliotekarsk  i bibliograficzn , promocj  polskiej twórczo ci na emigracji,
kolekcjonerstwo druków.

W 1946 r. Jerzy Giedroyc, Zofia Herz i grupa ich wspó pracowników
za o yli w Rzymie Instytut Literacki, który posiada  w asn  pras  drukarsk
i wydawa  ksi ki, m.in. Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Stanis awa
Szpota skiego oraz czasopismo „Kultura”, realizowa  tak e zamówienia dla
wojska. Od 1947 r. siedzib  Instytutu sta  si  dom w Maison-Laffitte pod
Pary em. Czasopisma „Kultura”, „Zeszyty Historyczne”, „Kontynent”, serie
„Biblioteka Kultury” i „Archiwum Rewolucji” oraz woluminy ozdobione
sygnetem Instytutu Literackiego zawiera y teksty wybitnych emigracyjnych
i krajowych pisarzy i publicystów, które wp yn y na sposób my lenia Polaków,
a przede wszystkim opozycji, w latach komunizmu. Z Maison-Laffitte
wspó pracowali m.in. M. Danilewicz Zieli ska i J. Kowalik, którzy w 4 tomach
zestawili bibliografi  wydawnictw Instytutu (Pary  1959-1989)39. W Rzymie
i Watykanie pozosta  ks. W. Meysztowicz, który wraz z Karolin  Lanckoro sk
za o y  i kierowa  Polskim Instytutem Historycznym. Odpowiada  za wydawanie
czasopisma „Antemurale” oraz serii „Elementa ad Fontium Editiones” i „Acta
Nuntiaturae Polone”40. Z Francj  zwi za  swoje losy Bronis aw Mazowiecki,
który otworzy  w Pary u antykwariat i ksi garni  wysy kow  pn. Librarie
Bronislaw Mazowiecki oraz agencj  koncertow . Swoim klientom oferowa
przede wszystkim ksi ki wydawane w Europie rodkowo-Wschodniej.
Organizowa  koncerty i rejestrowa  nagrania wyst pów polskich muzyków41.
Z  Pary em  zwi zany  by  przez  kilka  lat  J.  Sakowski,  który  kierowa  tam
Ksi garni  Polsk  (1959-1963), by  tak e inicjatorem utworzenia przy Polskiej
Fundacji Kulturalnej wydawnictwa ksi kowego42.

38 M. Rzadkowolska, Giedroyc Jerzy…; Ta , Hertz Zofia…; A. Walczak-Niewiadomska,
Jagodzi ski Zdzis aw Konstanty…; M.A. Supruniuk, Kowalik Jan…; A. Walczak-
Niewiadomska, Meysztowicz Walerian…; M. Rzadkowolska, Zieli ski Adam Kazimierz…

39 M. Rzadkowolska, Giedroyc Jerzy…; Ta , Hertz Zofia…
40 A. Walczak-Niewiadomska, Meysztowicz Walerian…
41 M.A. Supruniuk, Mazowiecki Bronis aw…
42 A. D. Jadowska, Sakowski Juliusz…
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Jednak za centrum ycia polskiej ksi ki na emigracji po drugiej wojnie
wiatowej nale y uzna  Wielk  Brytani , a przede wszystkim Londyn. Ju

podczas wojny J. Harasowska rozpocz a wydawanie w Glasgow czasopisma
„Wiadomo ci Polskie” i prowadzi a oficyn  pf. „Ksi nica Polska”
specjalizuj c  si  w drukach muzycznych i edycjach poezji emigracyjnej43.

Tomasz K. Rybotycki w 1945 r. uruchomi  we Frankfurcie
wydawnictwo, które mia o w swoim repertuarze literatur  edukacyjn , religijn ,
dzieci c , powie ci przeznaczone dla szkó , bibliotek i Polaków pozostaj cych
w Niemczech po zako czeniu wojny. W 1947 r. przeniós  si  do Londynu, gdzie
za o y  firm  Tern Book (wydawnictwo do 1966 r. i ksi garnia do 1980 r.), która
wznawia a utworu z przedwojennego repertuaru „Wydawnictwa Polskiego”
Rudolfa Wegnera. Wydawa  tak e twórczo  autorów emigracyjnych, rozprawy
historyczne i pozycje z zakresu wojskowo ci44.

Po przyje dzie do Anglii w 1946 r. Czes aw Bednarczyk pracowa  jako
robotnik na torach kolejowych, ogrodnik w polskim szpitalu Mabledon Park,
równocze nie ucz c si  drukarstwa. Od 1949 r. prowadzi  z on  „Oficyn
Poetów i Malarzy”, w której ukazywa y si  teksty autorów emigracyjnych
Aleksandra Janty-Po czy skiego, Czes awa Mi osza, Tymona Terleckiego,
Stefanii Zahorskiej45. Bohdan Je ewski za o y  w Londynie wydawnictwo
Taurus Publisher and Distributions, wydawa  „Rocznik Polonii”, Who’s Who
Among Poles, podj  pierwsz  prób  skatalogowania prasy polskiej
i czasopism46. W Szkocji w 1955 r. drukarni  za o y  Stanis aw Matwin, który
przyjmowa  zamówienia od autorów, stowarzysze  i organizacji spo eczno-
naukowych na druk ksi ek, albumów, prospektów, zaprosze , karnetów
okoliczno ciowych47.

Franciszka i Stefan Themersonowie od 1948 r. prowadzili w Londynie
wydawnictwo „Gaberbocchus Press”. W repertuarze oficyny znalaz a si
literatura angielska i angielskie przek ady literatury wiatowej, tak e brytyjska
awangarda, utwory S. Themersona, z ilustracjami F. Themerson. Ma onkowie
prowadzili tak e Common Room, salon artystyczny48.

Z prowadzonym przez brytyjskie Ministerstwo Zdrowia polskim
szpitalem psychiatrycznym w posiad o ci Mabledon Park, do którego kierowano
by ych o nierzy, zwi zani byli tak e graficy Stanis aw Gliwa i Tadeusz
Piotrowski. S. Gliwa prowadzi  tam warsztaty drukarskie, T. Piotrowski
projektowa  grafiki drukowane w szpitalnym czasopi mie i afisze. Obaj arty ci
wspó pracowali ze sob . S. Gliwa wyda  tek  linorytów T. Piotrowskiego (1955),

43 P. Matysiak, Harasowska Jadwiga…
44 A. Michalewska, Rybotycki Tomasz Kazimierz…
45 M. Rzadkowolska, Bednarczyk Czes aw, w: SPKP. Supl. 3, s. 16.
46 A. Walczak-Niewiadomska, Je ewski Bohdan…
47 Matwin Stanis aw Kostka…
48 P. Matysiak, Themerson Franciszka…; Ta , Themerson Stefan…



120

a tak e ilustrowali wydawnictwa sygnowane przez „Oficyn ” C. Bednarczyka.
S. Gliwa wspó pracowa  tak e z Instytutem Literackim, dla którego
zaprojektowa  m.in. ok adk  „Kultury”, a od 1957 r. prowadzi  w hrabstwie
Essex niezale ny warsztat drukarski, w którym przygotowa  swoj  najbardziej
znan  publikacj Samuel Tyszkiewicz, artysta typograf (1962)49.

Mieczys aw Grydzewski i Antoni Borman rozpocz li w 1946 r.
w Londynie wydawanie tygodnika „Wiadomo ci” oraz powo ali Akademi
Literatury przyznaj c  corocznie nagrod  za najlepsz  ksi k  wydan
na emigracji i najlepszy utwór wydrukowany na amach tygodnika50.

Józef Bujnowski zwi zany by  od 1952 r. z Polskim Uniwersytetem
na Obczy nie w Londynie jako wieloletni wyk adowca, kierownik Katedry
Literatury Polskiej (1964-1970), dziekan Wydzia u Humanistycznego (1967-
1971, 1978-1985). Za o y  tak e niezale n  oficyn  pn. Polskie Towarzystwo
Literackie, która upowszechnia a twórczo  m odych poetów51.

Maria Danilewicz Zieli ska od 1945 r. by a dyrektorem Biblioteki
Polskiej w Londynie. Ca y czas du o publikowa a na amach prasy emigracyjnej,
m.in. „Wiadomo ci”, „Kultury”, „Kontynentu”. Og asza a przegl dy krajowych
i emigracyjnych nowo ci wydawniczych, szkice o literaturze, prowadzi a prace
bibliograficzne, aktywnie dzia a a w towarzystwach naukowych i stowarzyszenia
zawodowych52. Po jej odej ciu na emerytur  w 1973 r. kierowanie Bibliotek
powierzono Zdzis awowi Jagodzi skiemu, który wcze niej pracowa  jako
urz dnik bankowy, by  wyk adowc  Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie,
wreszcie bibliotekarzem. Jako dyrektor dba  o powi kszanie zbiorów, tak e
o wydawane w kraju druki bezdebitowe. Kontynuowa  prace bibliograficzne nad
dorobkiem polskiej emigracji, publikowa  artyku y w pismach naukowych
i pracach zbiorowych, aktywnie dzia a  w Sta ej Konferencji Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Podobnie jak jego poprzedniczka udziela  si
w towarzystwach naukowych i organizacjach dzia aj cych na rzecz
emigrantów53.

Mieszkaj cy w USA Jan Kowalik prowadzi  prace nad bibliografi
polskiej diaspory po 1939 r., za o y  Polish Emigre Archiv i American-Polish
Documentation Studio. By  autorem rozpraw prasoznawczych po wi conych
periodykom emigracyjnym54.

rodowisko kolekcjonerów reprezentuj  A. Cio kosz, który zgromadzi
w Londynie bogaty ksi gozbiór zawieraj cy czasopisma i ksi ki historyczne
i politologiczne, które ukaza y si  nak adem oficyn krajowych i emigracyjnych;

49 J. Krasnod bska, Gliwa Stanis aw…; Ta , Piotrowski Tadeusz…
50 A.D. Jadowska, Borman Antoni….; Ta , Grydzewski Mieczys aw…
51 M. Karpi ska, Bujnowski Józef…
52 M. Rzadkowolska, Danilewicz Zieli ska Maria Ludwika…
53 A. Walczak-Niewiadomska, Jagodzi ski Zdzis aw Konstanty…
54 M.A. Supruniuk, Kowalik Jan, w: SPKP. Supl. 3, s. 150-151.
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cz  kolekcji znajduje si  obecnie w Bibliotece Jagiello skiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Tarnowie55 oraz A.K. Zieli ski, który po wojnie pozosta
w Portugalii utrzymuj c si  z handlu ksi kami. Równocze nie gromadzi  mapy,
widoki map polskich, portrety królów i wybitnych osobisto ci, polonika, posiada
jeden z najwi kszych prywatnych zbiorów literatury emigracyjnej. Cz  jego
kolekcji posiadaj  Zamek Królewski w Warszawie i Biblioteka Jagiello ska; te
zbiory, których jego ona M. Danilewicz Zieli ska nie zd y a przekaza
krajowym instytucjom, sp on y w 2001 r. w po arze domu56.

Emigracj  powojenn  reprezentuj  ilustratorzy przebywaj cy we Francji
Jan Lebenstein (od 1951 r.) i Jan Lenica (od 1963 r.). Kolekcjonerzy: pocztowiec
Maksymilian Herwich – od 1959 r. w Szwajcarii, fizyk i biznesmen Tomasz
Niewodnicza ski – od 1970 r. w Niemczech i Zbigniew Michejda – od 1976 r.
w Wielkiej Brytanii specjalista informacji naukowej i kolekcjoner. Wydawcy:
ks. Józef Sadzik – do 1962 r. we Francji prowadzi  wydawnictwo Société
d’Éditions Internationales, a od 1966 Éditions du Dialogue, Adam Bromberg –
od 1970 r. prowadzi  w Szwecji oficyn  „Bromberg Bokförlag”. W 1947 r.
wyemigrowa a do Anglii biblioteka Janina Zabielska, która podj a prac
w zawodzie w Bibliotece Polskiej w Londynie. W 1957 r. wyjecha  do Izraela
Edmund Neustein, który prowadzi  tam ksi garni 57.

Do przygotowywanego czwartego suplementu S ownika pracowników
ksi ki polskiej pracownicy Archiwum Emigracji zg osili has a wydawców:
Krystyny Bednarczyk, Henryka Giedroycia, Adama Harasowskiego, Stanis awa
Ko cia kowskiego, Kazimierza i Zofii Romanowiczów, Zdzis awa
Wa aszewskiego, bibliografa Henryka Baranowskiego, ksi garza J. Szwede,
grafika i ilustratora Marka u awskiego. Zespó  redakcyjny S ownika pracuje nad
yciorysami bibliotekarzy Olgi Krzyczkowskiej i Wandy Stachiewicz

z Biblioteki Polskiej w Montrealu, Wandy Dunin-Borkowskiej, Józefa
Handelsmana i Leszka Talko z Biblioteki Polskiej w Pary u oraz wybitnych
edytorek Karoliny Lanckoro skiej z Rzymu i Ireny Robotyckiej z Londynu.
Z pewno ci  nie jest to lista zamkni ta. Liczymy na zainteresowanie rodowisk
polonijnych naszym projektem i zg aszanie sugestii, propozycji hase  oraz
przesy anie opracowanych biogramów.

Przemiany polityczne jakie zasz y w trzeciej Rzeczypospolitej
umo liwi y redakcji swobodny dobór hase , brak konieczno ci liczenia si  z
wymogami cenzury. Pozwoli o to na rzetelne przedstawienie szczegó ów

55 A. Dura, Cio kosz Adam…
56 M. Rzadkowolska, Zieli ski Adam Kazimierz…; Ta , Danilewicz Zieli ska Maria Ludwika…
57 M. Rzadkowolska, Lebenstein Jan, w:  SPKP.  Supl.  3,  s.  3,  s.  165;  Ta , Lenica Jan, tam e,

s. 166-167; Ta , Herwich Maksymilian, tam e, s. 107-1807; Ta , Niewodnicza ski Tomasz,
tam e, s. 205; Ta , Michejda Zbigniew, tam e, s. 189; A. Walczak-Niewiadomska, Sadzik
Józef, tam e, s. 243; M. Czarnowska, Bromberg Adam, w: SPKP. Supl. 2, s. 26-27; Zabielska
Janina, w: SPKP. Supl. 3, s. 30; K. Famulska-Ciesielska, Neustein Edmund, tam e, s. 204.
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yciorysów „(…) pokolenia urodzonego przed drug  wojn  wiatow ,
najbardziej dotkni tego surowo ci  historii, okupacj  nazistów i sowieck
(…)”58, a tak e uszanowanie pami ci osób buduj cych wiat polskiej ksi ki na
emigracji. Nades ane has a pokazuj , e centralnymi o rodkami by y Londyn,
Pary , Rzym, Rapperswil. Zdajemy sobie spraw , e zbudowany w dotychczas
wydanych tomach obraz rodowisk zwi zanych z polsk  ksi k  jest niepe ny.
Obrazuje g ównie dzia ania prowadzone w Europie i cz ciowo (sygnalnie) w
Ameryce Pó nocnej. Chcia yby my w przygotowywanym tomie, ale równie
nast pnych suplementach, przedstawia  sylwetki ludzi ksi ki dzia aj cych na
innych kontynentach. Szczególnie zale y nam, by poprzez rejestrowanie
yciorysów dokumentowa  dzia ania prowadzone przez Poloni  zamieszkuj c

ZSRR i powsta e po jego rozpadzie niepodleg e pa stwa.

58 M. Kocójowa, S ownik Pracowników Ksi ki Polskiej (przy okazji wydania Suplementu III),
„Przegl d Biblioteczny” 2011, z. 3, s. 352.
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Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska

Biogramy polskich twórców na emigracji w „S owniku pracowników ksi ki
polskiej”

Biographs of Polish immigrant authors in the „S ownik pracowników ksi ki
polskiej”

S owa kluczowe: biogramy, bibliografia, emigracja

Key words: biographs, bibliography, immigration

Streszczenie

Artyku  prezentuje dzia alno  Pracowni S ownika pracowników ksi ki polskiej,
której podstawowym zadaniem jest opracowywanie i wydawanie kolejnych
suplementów wydawnictwa. Autorki, odwo uj c si  do historii i tradycji
„S ownika”, podkre laj  jego rol  w udost pnianiu wiedzy na temat osób
zwi zanych z ksi k  na emigracji. Tekst ukazuje dorobek Pracowni w zakresie
opracowania biogramów wydawców, drukarzy, bibliofilów i innych osób
dzia aj cych za granic , jak równie  wskazuje has a przygotowywane
do aktualnie redagowanego tomu.

Summary

This article presents the activities of the Workshop of the Dictionary of Polish
book labourers, which primary task is the development and publishing of
dictionary's subsequent  supplements. The authors, referring to the history and
tradition of the “Dictionary”, emphasize its role in providing knowledge about
the people associated with the book in exile. The text shows the achievements of
the Workshop in the development of biographies of publishers, printers,
bibliophiles and other persons working abroad, as well as indicates the
biographical keywords prepared for the currently-edited volume.





Marcelina Janisz

PROLEGOMENA DO OPOWIADA  PIOTRA GUZEGO

Twórczo  prozatork  Piotra Guzego wyznaczaj  zagadnienia istnienia
jednostki i pami ci jako kategorii utrwalaj cej jej egzystencj . Celem artyku u
jest próba analizy literackich obrazów jednostki w sytuacjach ekstremalnych.
Wa na w tym kontek cie jest tak e  kwestia  etosu pisarza jako jednostki
„wybranej” i jego postawy wobec z a.  W szkicu tym jedynie te problemy
sygnalizuj  i problematyzuj  daj c asumpt do szczegó owej analizy tego
dorobku. Materia  empiryczny stanowi   tu  krótkie formy prozatorskie autora
Friedy.

Tymon Terlecki uto samia  pisanie z dynamik  i procesem konstru-
owania:

„Wydaje si , e najprostsze i do  instruktywne uj cie pracy pisarskiej
zawieraj  te dwa obrazy: p yni cia i budowania, ród a bij cego z ziemi
i kszta tu wy amywanego z nico ci, otwierania luz i powolnego k adzenia ceg y
na ceg ”1.

Metafora mozolnego, powolnego budowania wskazuje przede wszystkim
na zaanga owanie twórcy – pisarza, którego g ównym celem jest kreowanie
w asnej wizji wiata w p aszczy nie literackiej, s ownej. Powo anie autora
w do  lapidarnym i uproszczonym uj ciu dotyczy utrwalania swoich my li,
przes ania, wiata za pomoc  s owa.  Stanis aw Nyczaj przedstawiaj c fenomen
pisania na przyk adzie wspó czesnych poetów, odniós  si  do „metafizyki
tworzenia” rozumianej jako „dociekanie i wyra anie tego, co niepostrzegalne,
trudne do uj cia w kategoriach dyskursywnych”2. Sformu owanie to mo na tak e
odnie  do prozy, a nawet ogólnie do ca ej literatury. Autorytet pisarza mie ci si
w poj ciach stwórcy lub cz owieka natchnionego3.

W innej perspektywie nale y rozpatrywa  bycie pisarzem-emigrantem.
Jak twierdzi Kazimierz Braun „los emigracyjny pomaga  (…) konstruowa
postaci emigrantów, rozumie  motywy ich dzia ania, wybory, sposoby

1  T. Terlecki, Zapiski o pisaniu, „Wiadomo ci” 1950, nr 2, s. 2.
2  S. Nyczaj, Metafizyka tworzenia, Kielce 2007, s. 73.
3  Stanis aw Nyczaj zaznacza, e to od pisarza zale y przyj cie roli „demiurga” lub jej

zanegowanie i powo ywanie si  na natchnienie, bycie narz dziem, pos annikiem jakich
wa nych moralnych, etycznych, patriotycznych idei. Zob. Tam e, s. 76.
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post powania, widzie  ich zachowania i s ysze  sposoby wys awiania si ”4.
Niestety „los emigracyjny” stawia  twórców w trudnej sytuacji poszukiwania
odbiorców. Bariera polityczna mi dzy emigracj , a krajem skazywa a pisarzy na
zapomnienie przez polskiego czytelnika, yj cego w czasach PRL-u. Trafne
wydaje si  by  w tym kontek cie zdanie Justyny Budzik, która uwa a, e:

„wygnanie/emigracja mo e pe ni  dwojak  funkcj  w yciu twórcy.
Z jednej strony pomaga obudzi  nieznan  dot d energi  pisarsk  (…), z drugiej
za  – jest równie  prób  wewn trznej wolno ci, która, wed ug okre lenia
Mi osza, budzi przera enie”5.

Problematyka zwi zana z tworzeniem na emigracji jest punktem wyj cia
literaturoznawczych  bada  dotycz cych biografii pisarza i jego zespo u
motywów, którymi operuje w swojej twórczo ci.

Twórczo  Piotra Guzego obejmuje powie ci pisane w kraju
i na emigracji. W niniejszym artykule chcia abym skupi  si  na opowiadaniach,
które nie s  znane szerszemu gronu odbiorców, a stanowi  wa n  cz  etosu
pisarza emigranta. Pragn  zaznaczy , e wywód ten ma charakter wy cznie
literaturoznawczy, podyktowany i nastawiony na wskazanie warto ci
artystycznych, literackich.

 Utwory te zosta y wydane w polskich periodykach w latach 1984-2013.
Poruszana w nich tematyka jest do  szeroka, uniwersalna, ale dotyczy zarówno
Polaka jak i ka dego cz owieka. Perspektywa emigranta pozwala spojrze
na ojczyzn  i ludzi w osobliwy sposób – przez retrospekcj , powrót do tematów
tabu z przesz o ci. Okres powojenny oraz rzeczywisto  socrealistyczna s
w okr gu zainteresowa  tego pisarza.

Proza Piotra Guzego obfituje w liczne w tki autobiograficzne,
realistyczne wydarzenia, spotkanych ludzi i wa ne do wiadczenia w perspe-
ktywie Polaka i emigranta. W tym miejscu zdaje si  by  niezwykle istotna
biografia pisarza, która naznaczona jest pi tnem wojennego, o nierskiego
tu actwa, trudnym wyborem mi dzy krajem, a obczyzn  i po wi ceniu si
pisarstwu. Rodzi wiele aspektów do rozwa a  i dróg interpretacyjnych.

Piotr Guzy urodzi  si  15 maja 1922 r. w miejscowo ci Zawadzkie
na l sku Opolskim. Uczy  si  w Gimnazjum Ogólnokszta c cym im. Ksi cia
Jana Opolskiego oraz w Liceum Pedagogicznym w Tarnowskich Górach.
Podczas II wojny wiatowej przedosta  si  do Francji, gdzie wst pi  do wojska
polskiego, formowanego przez gen. W adys awa Sikorskiego. Po kapitulacji
Francji latem 1940 roku znalaz  si  w Anglii, do czaj c do tworzonej tam

4  K. Braun, Los i etos polskiego pisarza emigracyjnego, w: Proza polska na obczy nie.
Problemy- dyskursy – uzupe nienia, t. 1, pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiego, A. Wal, Rzeszów
2007, s. 12.

5  J. Budzik, „Stan zwany wygnaniem” – zarys problemu emigracyjno ci w literaturze, w: tej e,
Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Kraków-Toronto, 2013,
s. 24.



127

polskiej Brygady Pancernej gen. Stanis awa Maczka. S u y  w Pu ku Lekkiej
Artylerii Przeciwlotniczej, stacjonuj cej w Szkocji. W 1944 r. zosta  powa nie
ranny w walkach pod Bred  w Holandii. Po wojnie postanowi  dalej si  kszta ci ,
studiuj c ekonomi  oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Londy skim. W
Anglii o eni  si  z Ishbel Frances Reynolds. W 1949 r. postanowi  powróci  do
Polski wraz z rodzin , do Tarnowskich Gór. Pracowa  w spó dzielni spo ywców
i kontynuowa  studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
uzyskuj c stopie  magistra w zakresie nauk ekonomiczno-politycznych.

W 1952 r. zadebiutowa  opowiadaniem J draszkowie, które
opublikowane zosta o w pi mie „Nowy wiat”. Wspó pracowa  tak e z „Gazet
Pozna sk ” i „Tygodnikiem Zachodnim”, w którym prowadzi  przegl d
niektórych periodyków angielskich i ameryka skich pod wspólnym tytu em Na
Zachodzie. W po owie lat 50. opublikowa  w kraju cztery powie ci: Nast pny
odchodzi 22:25 (1955); Nocny zrzut (1955); Cienie na gwiazdach (1956)6

i Wenus z br zu (1956).  W roku 1957 zdo a  przedosta  si  z rodzin  przez
Berlin do Anglii, gdzie zamieszka  w Leicester. Pracowa  w biurach miejskiej
gazowni, po roku otrzyma  prac  w monitoringu radiowym BBC w Reading,
w hrabstwie Berskshire. W 1968 r. zaproponowano mu stanowisko redaktora w
Rozg o ni Radio Wolna Europa w Monachium. Wspó pracowa  tak e z pismami
„Kultura” i „Wiadomo ci”, w których publikowa  teksty literackie, artyku y i
recenzje.

Na emigracji ukaza y si  jego najbardziej znane i cenione przez
krytyków powie ci: Krótki ywot bohatera pozytywnego (1966) oraz Stan
wyj tkowy (1968), które zosta y nagrodzone i wyró nione przez literackie
rodowiska emigracyjne. Za Krótki ywot bohatera pozytywnego otrzyma

nagrod  paryskiej „Kultury” (w 1967 r.), za Stan wyj tkowy uhonorowano
nagrod  „Wiadomo ci”7. Jeszcze dwukrotnie, w latach 1972 i 1973, by
nagradzany przez londy skie pismo za utwory drukowane na jego amach.

W 1977 r. wyjecha  do Hiszpanii, gdzie obecnie mieszka w miasteczku
pod Walencj  – Daimuz. Napisa  i opublikowa  jeszcze trzy powie ci: Wielkie
nieszcz cie (wydan  we fragmentach w 1983 roku); Requiem dla pani Tosi
(1990) oraz Zwidy na wysoko ciach (1994). W kraju jego opowiadania ukaza y
si  na amach „Zeszytów Literackich”, „Odry” i „ l ska”8.

Odpowied  na pytanie czym jest pisanie na emigracji zawarte zostaje
w tytule niniejszego artyku u. Wa ne wydaje si  w tym miejscu przywo anie

6  Powie  ta ma adaptacj  teatraln , zatytu owan Prowokacja.
7  Powie Stan wyj tkowy nagrodzona przez „Wiadomo ci” za najwybitniejsz  ksi k  pisarza

polskiego wydan  na emigracji w 1968.
8  Wiadomo ci  o  pisarzu  zawarte  s  w  s ownikowych  has ach:  Guzy  Piotr  w: Ma y s ownik

pisarzy polskich na obczy nie 1939-1980, Praca zbiorowa, pod red. B. Klimaszewskiego,
Warszawa 1992 i Wspó cze ni polscy pisarze i badacze literatury: s ownik biobibliograficzny,
T. 3, G – J, pod red. J. Czachowskiej i A. Sza agan, Warszawa 1994, s. 190–191.
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etosu pisarza emigranta realizowanego przez Tymona Terleckiego, autora wielu
publikacji dotycz cych ycia na obczy nie w perspektywie kulturowej,
politycznej i obyczajowej. Znamienne wydaj  si  s owa Jerzego wi cha: „Dla
Terleckiego emigracja by a niew tpliwie czym  w rodzaju misji, czyli zada
i celów wykraczaj cych poza przeci tno ”9. Stworzy  on swoisty dekalog czy
nawet credo emigrantów, do  radykalne ale stanowcze, maj ce swoje ród o
w filozofii personalistycznej10. Nie mo na zapomnie  tak e o Janie Darowskim,
który swój etos realizowa  na p aszczy nie poezji i krytyki literackiej. Nale y
nadmieni , e autor dwóch tomików poetyckich Drzewo sprzeczki (1969) oraz
Niespodziewane ywoty (1990) wielokrotnie podejmowa  tematy bycia
emigrantem, utraconej „ma ej ojczyzny”, t sknoty za krajem dzieci stwa oraz
wyboru j zyka11.

Wojciech Wyskiel trafnie definiuje powinno  pisarza na emigracji,
który „staje przed zadaniem takiego okre lenia swojego stosunku do w asnego
spo ecze stwa, aby wyrazi  zarówno sw  solidarno  z tym spo ecze stwem
(…), jak i konieczno  pozostawania poza nim (inaczej przesta by by
emigrantem)”12. Badacz wskazuje na trzy istotne strategie biografii emigranta,
dotycz ce roli odmie ca, wygna ca i ocale ca13. W tym kontek cie zostaj
przywo ane etosy trzech postaci: Lechonia, Wierzy skiego i Wittlina, poniewa

Pisarzem emigracyjnym jest (…) ten, kto poprzez sw  twórczo
przezwyci a niedogodno ci wygnania. Dla Lechonia oznacza o
to kultywowanie poetyckiego ceremonia u, wokó  którego mia a si  skupi

9  J. wi ch, Terlecki po latach, w: Emigracja naszego czasu, pod red. N. Taylor-Terleckiej,
J. wi cha, Lublin 2003, s. 12.

10  O etosie Tymona Terleckiego oraz jego ród ach pisa a szerzej Nina Taylor-Terlecka
w artykule Tymon Terlecki. Emigrant – etos i rzeczywisto , w: Pisarz na emigracji. Mitologie
– style- strategie przetrwania,  pod red.  H. Gosk,  A. S.  Kowalczyka,  Warszawa 2005, s.  169-
182.  Kazimierz Braun tak pisze o T. Terleckim: „by  niez omnym antykomunist , strzeg
i broni  idea ów niepodleg o ciowych, przeciwdzia a  kolaboracji emigracyjnych pisarzy
z re imem, a zarazem czyta  i recenzowa  na amach prasy emigracyjnej ksi ki wydawane
w kraju”. Cyt. K. Braun, Los i etos polskiego pisarza emigracyjnego, w: Proza polska
na obczy nie. Problemy – dyskursy – uzupe nienia,  t.1,  pod  red.  Z.  Andresa,  J.  Pasterskiego,
A. Wal, Rzeszów 2007, s.25.

11  O twórczo ci poetyckiej, krytycznoliterackiej i publicystycznej Jana Darowskiego mo na
przeczyta  w zbiorze studiów i szkiców: Trzeba si  trzyma  pi knych przyzwyczaje .
Twórczo  Jana Darowskiego, pod red. Z. O oga, J. Wolskiego, Rzeszów 2012.

12  W. Wyskiel, Wprowadzenie do tematu: literatura i emigracja, w: Pisarz na obczy nie, pod red.
T. Bujnickiego, W. Wyskiela, Wroc aw 1985,  s. 24.

13  Warto w tym miejscu rozwin  wymienione strategie odnosz ce si  do odmie ca, wygna ca
i ocale ca. Pierwszy z nich oscyluje wokó  sporu twórcy z odbiorc  (czy szerzej
publiczno ci ). Natomiast drugi koncentruje si  na „z ej woli aparatu w adzy pa stwowej”.
Ocaleniec dostrzega w emigracji mo liwo  odtworzenia „ma ej ojczyzny”, azylu, poniewa
do dawnej, przedwojennej ojczyzny nie ma ju  powrotu. Zob. Tam e, s. 26-28. Piotra Guzego
mo na przypisa  do dwóch wymienionych strategii: z jednej strony wygna ca a z drugiej
ocale ca, który dostrzega niemo no  powrotu do wiata ze wspomnie , przesz o ci.
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konieczna mu do ycia wspólnota. Wierzy ski pok ada  ufno  w s owie
poetyckim cz cym z innymi i zakorzeniaj cymi w bycie. Wittlina jego
pisarstwo mia o najtrwalej zwi za  z tym kr giem kulturowym, z którego
centrum by  fizyczny wykluczony14.

Tytu owe „wo anie emigranta” czy szerzej g os autora realizuje si
na trzech poziomach: pisania – czyli kreowania w asnego wiata, pogl dów
i aksjologii, b d cych subiektywnym manifestem „ja” tworz cego. Kolejny
aspekt zawiera si  w stwierdzeniu „istnie ”, które bezpo rednio czy si
z  tworzeniem. Pisarz mo e realizowa  si  tylko dzi ki literaturze, mo e
on istnie  metafizycznie dzi ki s owom. Byt, pod tym wzgl dem oznacza co
wi cej ni  ycie biologiczne, wykracza poza egzystencj  cz owieka,  dotycz c
przede wszystkim dziedzictwa niematerialnego – duchowego. Ostatni poziom -
pami , jest zarówno zamkni ciem pewnego procesu jak i otwarciem go przez
czytelnika, potencjalnego odbiorc , yj cego jednak we wspólnym porozumieniu
z autorem. W kontek cie kulturowym zostaje ona zdefiniowana jako
„przypominanie sobie, oczekiwanie, upami tnianie, warto ciowanie, stwarzanie
to samo ci, sytuowanie w czasie ( czenie z przesz o ci  i przysz o ci )”15.

Literatura podtrzymuje pami  o naszym dziedzictwie, historii, a przede
wszystkim o przesz o ci. W tym kontek cie „pami tanie” o tym, co by o staje si
wa nym przes aniem w opowiadaniach autora Stanu wyj tkowego. Kategoria
pami ci ma do  bogat  tradycj  literack  i kulturow 16, jak zauwa a Zuzanna
Wasilewska-Lipke: „pami  wyst puj ca jako quasi-bohaterka licznych utworów
emigracyjnych, tak e poniek d jako t umaczka powrotów w przesz o , jest
intencjonalnie obran  przez pisarza na obczy nie strategi  przetrwania”17. Cz sto
zostaje jej przypisany charakter autobiograficzny18, to samy z jednostk 19.

14  W. Wyskiel, Strategie emigrantów: Lecho  – Wierzy ski-Wittlin, w:  tego , Kr gi wygnania.
Jan Lecho  na obczy nie, Kraków 1993,  s.73.

15  Z. Rosi ska, Praca pami ci, w: Kultura jako pami . Posttradycjonalne znaczenie przesz o ci,
pod red. E. Ha as, Kraków 2012, s. 108.

16  O pami ci w dziele literackim pisa  Janusz Kleiner, Rola pami ci w recepcji dzie a literackiego
i w jego strukturze, w: tego , Studia z zakresu teorii literatury, wyd. 2, Lublin 1961, s. 60-63.
Warto przywo a  równie  metafory pami ci, które przywo uje Zofia Rosi ska w swoim
artykule: „wyciski pami ci” (Arystoteles), „ o dek pami ci” ( w. Augustyn), „pas ce si
stada” (Nietzsche), „tr bka pocztyliona” (Kierkegaard), „magiczny notes” (Freud).
Z. Rosi ska, Metafory pami ci, w: Kultura jako pami . Posttradycjonalne znaczenie
przesz o ci, pod red. E. Ha as, Kraków 2012, s. 263.

17  Z. Wasilewska-Lipke, Pisarz-emigrant we w asnym teatrze pami ci na podstawie tekstów
Drugiej Emigracji, w: Pisarz na emigracji…, s. 135.

18  Kwesti  t  zajmuje si  szeroko J. Campbell, Struktura czasu w pami ci autobiograficznej,
w: Pami  w filozofii XX wieku, pod red. Z. Rosi skiej, Warszawa 2006.

19  Wed ug Marka Zaleskiego „Pami  rzeczy minionych jest jedynie wehiku em dla materii,
faktów i zdarze , które swoje prawdziwe znaczenie uzyskuj  dopiero w tek cie, i to w tek cie
b d cym przede wszystkim wiadectwem tera niejszej sytuacji i wiadomo ci autora”
M. Zaleski, Formy pami ci, Warszawa 1996, s. 77.
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Manifest pisarza emigranta opiera si  na tezie, e tylko ci g e tworzenie,
skrupulatne zapisywanie i publikowanie zapobiegnie niepami ci, zapomnieniu.
Autor przypomina o swojej twórczo ci poprzez literatur , komunikuj c si  w ten
sposób z czytelnikiem w kraju.

Wyznaczenie i sformu owanie najwa niejszych aspektów i motywów
opowiada  Piotra Guzego ma na celu zaakcentowanie brak akceptacji, niezgody
na milczenie emigranta, a w konsekwencji zapomnienie.

W tym kontek cie pojawia si  tak e problem odkrywania, badania
i propagowania literatury emigracyjnej oraz zapomnianych jej twórców.
Nobilitacja wielu pisarzy tworz cych na obczy nie to zadanie nie tylko dla
krytyków i badaczy literatury, ale i dla czytelników. Wi e si  to z budowaniem
wiadomo ci o równorz dno ci pi miennictwa w kraju i na emigracji oraz

z szacunkiem dla przesz o ci, Polaków, którzy wybrali rol  pielgrzyma, tu acza.

Ja pisarz – autotematyzm i w tki autobiograficzne

Opowiadania Piotra Guzego mo na uzna  za kontynuacj  tematyczn
i problematyczn  powie ci. Florian mieja, który nawi za  korespondencj
z pisarzem, tak opisuje jego trudn , literack  drog :

„Osiad  w Hiszpanii pod Walencj , gdzie pochowawszy on , wzi  si
do pisania wielkiej powie ci. Ufa , e zdrowie mu dopisze i mimo wieku cel
osi gnie. (…) Mno y y si  przeciwno ci i ostatecznie Guzy zrezygnowa  z planu.
Ambitny zamys  napisania sagi w wieku 89 lat okaza  si  brzemieniem nie do
uniesienia. Postanowi  wi c skoncentrowa  si  na salwowaniu napisanych ju
fragmentów”20.

Autor nie przerwa  pisania, nie chcia  zamilkn  w przestrzeni literackiej.
Wyda  z powodzeniem kilka opowiada  w krajowych czasopismach literackich.
W ród opublikowanych utworów znalaz y si  takie tytu y jak: B dziesz mi owa
kata swego! (1984); e  ona  jest,  e  w  ogóle  jest (1999); Wstyd (2006);
Odwiedziny u duchów (2007); Ostatnia pos uga (2009); Biedna Lilo (2012);
Frieda (2013)21.

20  F. mieja, Zapiski o wicie, oprac. J. Pasterska, Rzeszów 2012, s. 9.
21  Najnowsze opowiadanie zostanie opublikowane we „Frazie” i nosi tytu : Ma a Nusia

z pluszowym misiem.
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Jednym z typów bohaterów wyst puj cych w prozie Guzego jest pisarz,
literat, b d cy alter ego samego autora lub jego prototypem22. Pojawiaj cy si
autotematyzm, motyw pisania,  podejmowane tematy  literackie wskazuj
na rang  kategorii tworzenia w filozofii samego pisarza. G osu postaci nie mo na
jednak ca kowicie identyfikowa  z sylwetk  twórcy, poniewa  jest to co  wi cej
ni  lustrzane odbicie, na ladowanie samego siebie. W opowiadaniach Piotra
Guzego to zaakcentowanie to samo ci, a tak e roli pisarza w przesz o ci
i wspó czesno ci.

Kazimierz Braun w jednym ze swoich artyku ów odwo uje si
do terminu „polski pisarz emigracyjny”. Rzeczownik „emigracja czy emigrant”
mie ci w sobie „zapis pewnej drogi, ruchu, procesu zachodz cego w przestrzeni
i czasie, obejmuj cego geografi , histori , a tak e rodowisko naturalne,
spo eczne, cywilizacyjne, kulturowe, biologiczne23. Na bycie emigrantem sk ada
si  wiele czynników, kontekstów, wielowarstwowych do wiadcze .

Tematyka oscyluj ca wokó  portretu pisarza nie jest obca innym autorom
na emigracji24 –  tak e  Zygmunt  Haupt  w  swojej  prozie  pos uguje  si  kreacj
twórcy. Agnieszka N cka widzi w takim uj ciu poszukiwanie „z otego rodka”
pomi dzy rzeczywisto ci , a fikcj :

„pisarz ponadto z racji swojej profesji, zmuszony jest niejako dodatkowo
(…) do rozbijania swojej osobowo ci i przybierania rozmaitych masek, co z kolei
wywo uje poczucie dyskomfortu. (…) Autokreacyjny kostium pozwala
balansowa  na granicy rzeczywisto ci i zmy lenia, bycia sob  i projekcj  na
temat w asnego >>ja<<” 25.

Pomimo zak adanych masek i fikcji literackiej, mylenia tropów, pisarz
zostawia pewien fragment swojej osobowo ci, dzieli si  sob  z czytelnikiem,
pozwala na odkrycie, odczytanie siebie i subiektywn  ocen , jednocze nie b d c
poza tekstem, odcinaj c si  od odbicia. O roli pisarza pisa  równie  Wit
Tarnawski, wybitny znawca twórczo ci Josepha Conrada: „pisarz pisze, a eby
wyrazi  siebie  lub  swoj  prawd ,  by  pokaza  j ,  wstrz sn  ni  (…).  Pisarz
z prawdziwego zdarzenia tworzy zawsze dla wyra enia jakiej  swojej wizji ycia

22  Warto rozszerzy  to pole znaczeniowe o jeszcze jeden wyraz – sobowtór. W artykule
Zbigniewa Majchrowskiego pojawia si  okre lenie literackiego sobowtóra: „Metafora
literackiego sobowtóra dobrze oddaje stan przyci gania i odpychania mi dzy dzie em
i pisarzem, bo to rozdwojenie czy te  zdwojenie opiera si  zawsze na nierozerwalnej wi zi.
Zwi zek sobowtórstwa jest zwi zkiem permanentnym, zarazem zwi zkiem ,który nie wyklucza
nieustannego antagonizmu”. Zob. Z. Majchrowski, Pisarz i jego sobowtór, w: Autor-podmiot
literacki-bohater, pod red. A. Martuszewskiej, J. S awi skiego, Wroc aw 1983, s. 48-50.

23  K. Braun, dz. czyt., s. 15.
24  Mo na w tym miejscy wymieni  takich pisarzy jak: Witold Gombrowicz, Aleksander Wat,

Kazimierz Brandys, Janina Ko cia kowska, Tymon Terlecki czy Adam Czerniawski.
25  A. N cka, „To ja sam jestem Emm  Bovary”. Zygmunt Haupt, w: tej e, Emigracje intymne.

O wspó czesnych polskich narracjach autobiograficznych, Katowice 2013, s. 41.
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lub uczucia, które go poch ania – ma cel, który chce realizowa  w s owie”26.
Postawa ta ukazuje twórc  jako propagatora w asnej filozofii yciowej, aksjologii
czy misji, która realizuje si  na p aszczy nie s ownej, nazywaj cej wszystko to,
co abstrakcyjne czyli emocje i my li.

Kreacja pisarza pojawia si  w opowiadaniu e ona jest, e w ogóle jest,
w którym nakre lony profil pisarki Elisabeth, twórczyni wyalienowanej
z powodu swojego pochodzenia i koloru skóry. W jej y ach p ynie krew
szkocka, polska i po udniowoameryka ska, dziedzictwo i geny Indian. Czuje si
obca w ród ludzi, bliskich, poszukuje swojej to samo ci.

Autotematyzm pojawia si  tak e w utworze Wstyd, opublikowanego
na amach „Zeszytów Literackich”. Autor bezpo rednio nawi zuje do jednej
z powie ci, wydanej w kraju, która nie by a „dobr  ksi k ”27. Zostaje ona
przedstawiona jako symbol zniewolenia, upadku  i kl ski pisarza w obliczu
komunistycznych nacisków i nieprzychylnej rzeczywisto ci czasów PRL-u.
Ocenzurowana, przekszta cona, sta a si  wyrzutem sumienia w twórczo ci
pisarza.

Bohater, bezimienny, charakteryzowany z perspektywy osoby trzeciej
reprezentuje samego autora, widzianego w retrospekcji. Poczucie wstydu bywa
rozumiane w uj ciu kulturoznawczym jako: „emocja samo wiadomo ciowa,
(która) informuje, e zosta y przekroczone (przyj te przez nas) kulturowe
kolportowane normy (…) Wstyd jest zatem emocj -wskazówk , wizytówk
naszego stosunku wobec zasad”28.

Pisanie staje si  najwa niejszym determinantem w yciu bohatera,
niestety nie przynosi wyzwolenia czy samorealizacji, ale w obliczu
socjalistycznej rzeczywisto ci staje si  rozczarowaniem, zawieraj cym gorzk
refleksj :

„A on chcia  pisa . Zawsze wiedzia , e b dzie pisa . Nie mia  jednak
zamiaru wznosi  peanów chwa y na cze  jasnow osych dziewcz t na traktorach
marki ursus, podobnie nie by o mu w smak pastwi  si  nad inteligentami
z w osiennic  na grzbiecie, kajaj cymi si  za swe inteligenckie pochodzenie.
Postanowi , e b dzie pisa  krymina y. Ale nawet tu nie da o uciec si
od rzeczywisto ci. Nawet pisz c te krymina y, zatruwa  dusze czytelników”29.

Marzenia o wydaniu w asnej ksi ki to podpisanie cyrografu i rezygnacja
z wolno ci. W s owach jednego z redaktorów: „Nie potrzebujemy Hamletów”30

26  W. Tarnawski, My li z pogranicza teorii literatury, w: tego , Uchwyci  cel. Szkice krytyczne,
Lublin 1993, s. 124-125.

27  Mowa tu o ksi ce Nocny zrzut, Warszawa 1955. Wydana zosta a przez  Wydawnictwo Obrony
Narodowej.

28  J. Zydorowicz, Wstr t i wstyd, czyli s owo od Redakcji, w: Studia kulturoznawcze. O wstr cie
i wstydzie, Pozna  2012, s. 9-10.

29   P. Guzy, Wstyd, „Zeszyty Literackie” 2006, nr 94, s. 26.
30  Tam e, s. 26.
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zawiera si  ca a filozofia tamtego okresu, cenzury, rozwijaj cego si  socrealizmu
w literaturze, w której przejawy buntu, krytyki by y pi tnowane.

Wstyd pokazuje jak wiele trzeba odwagi aby przyzna  si  do b dów
z przesz o ci, swoich s abo ci. Literatura staje si  w tym wypadku rodkiem,
mo liwo ci  rehabilitacji, odkupienia – pisanie oczyszcza. Dlaczego autor
wybra  taki akurat temat dla swojego opowiadania? Niew tpliwie jest to utwór
bardzo osobisty, intymny, zawieraj cy ogromne zaufanie dla czytelnika.
Przyznanie si  do winy, odkrycie demonów z przesz o ci, wymaga odwagi
i szczero ci ze strony twórcy. Wybranie takiej konwencji wi za o si
z przybli eniem odbiorcy stanowiska samego pisarza, jego perspektywy31.

 W jednym z listów do Floriana mieji, pisarz wspomina,  kiedy b d c
w Polsce, zosta  zapytany w a nie o ksi k Nocny zrzut, której dotyczy
wspomniane ju  przeze mnie opowiadanie. By a to powie  napi tnowana
wyrzutami sumienia, jak sam autor wspomina w jednym z wywiadów:

„Wtedy wybuch a tak zwana sprawa Bergu, wspania y materia
na dreszczowiec. Napisa em na jej podstawie powie  pod tytu em „Nocny
zrzut”. To jest wredna ksi ka, niegodziwa, judaszowska, pod a. Gdy dzi  o tym
my l , przychodzi mi do g owy jeszcze jeden przymiotnik: obrzydliwa. Ale to
zrozumia em dopiero pó niej”32

31  Warto w tym miejscu zastanowi  si  czego tak naprawd  wstydzi  si  autor. Powrót
do ojczyzny w 1949 r. i mo liwo  publikowania, wydawania ksi ek staj  si  tutaj kwesti
problematyczn , wzbudzaj c  wiele w tpliwo ci, kontrowersji i pyta  (w jakim stopniu pisarz
uleg  w adzom PRL), które nale y wyja ni . Wymaga to szczegó owych bada
archiwistycznych, których autorka artyku u zamierza si  podj .  Sam autor tak mówi o tym
okresie i powodach wyjazdu z kraju w 1957 r.: „Mój drugi i ostateczny ju  wyjazd z Polski te
by  ucieczk , tym razem przed bezpiek . Wyjecha em wi c nie dlatego, eby móc co  dla
Polski czy dla l ska poza krajem robi , ale ze strachu przed przes uchaniami na ul.
Kochanowskiego w Poznaniu, torturami, strza em w ty  g owy.” W kontek cie powie ci Nocny
zrzut, która jest wyrzutem sumienia dla pisarza, Piotr Guzy przyznaje: „to mia a by  moja
pierwsza ksi ka i (…) zale a o mi na tym, eby wysz a. Tu zagra a moja pró no . W ten
sposób zdobywa em wst p do upragnionych kr gów, cho by takich jak kawiarnia literatów
na Krakowskim Przedmie ciu(…) My l , e nie jest zabiegiem pochwalnym poprawianie
swojej biografii zacieraniem ladów po czynach, które dzi  pot piam. Je li ju , to lady nale y
zabezpieczy , aby nie fa szowa  historii, która nie jest przecie  moj  osobist  w asno ci .” Ju
nie skrzypi moja szafa. Wywiad z Piotrem Guzym przeprowadzi  Marek Baster:
http://www.skarbiec-slaski.itatis.pl/strony_www/www.skarbiec-slaski.itatis.pl/cgi-bin/
analizator.pl?OKNO=B&JEZYK=PL&KATALOG=kat_20010206144517/&ID=str_20020417
130145/ dost p: 30.11.2013.

32  Tam e.
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Wstydliwy epizod z ycia prze ladowa  Piotra Guzego, który postanowi
szczerze przyzna  si  do swojego b du z przesz o ci33.

Autor Zwidów na wysoko ciach  „przemyca” w tki zwi zane
z rodzinnymi stronami, przestrzeni  l ska i Gór Tarnowskich. Pochodzenie
bohaterów równie  nie jest przypadkowe. Pojawiaj ce si  miejsca zwi zane
z ojczyzn , ewokuj  nostalgi , t sknot  za krajem. S  przypomnieniem pisarza
o jego to samo ci i pochodzeniu, dlatego tak cz sto w powie ciach czy
opowiadaniach pojawiaj  si  polskie nazwy geograficzne czy bohaterowie
Polacy. Powrót do rodzinnych stron to kolejny cel pisania, element etosu pisarza.
W jednym z wywiadów Piotr Guzy opowiada o swojej „ma ej ojczy nie”,
twierdz c:

„Obraz l ska, jaki przechowuj  w pami ci, jest zatem zbitk  tego
sprzed wojny z tym, co zobaczy em w czasie kilku niedawnych wizyt. Przewa a
jednak ci ar gatunkowy wspomnie  sprzed 1939 roku. To tak, jak gdyby sama
pami  broni a si  przed najazdem nowych wra e , pieczo owicie –
powiedzia bym nawet, z pewnym nabo e stwem – chroni c w moim wn trzu te
tak bardzo ju  dzi  odleg e czasy. (…) Jeszcze dzi , kiedy nie potrafi  zasn ,
przywo uj  w pami ci drog , która z naszego domu (…) prowadzi a do szko y”34

Zdaniem Janusza Kryszaka:
„Pami  w asnego rodowodu sprawia, e ocalone fragmenty dawnej

realno ci skupiaj  si , zachodz  na siebie, zyskuj c w poetyckiej wyobra ni tak
trwa o , która pozwala czyni  z nich uprzywilejowane centrum, punkt sta ych
odniesie , bez którego wyobra nia utraci aby niezb dn  wyrazisto  swego
usytuowania w przestrzeni kulturowej, historycznej, fizycznej. By  mo e dlatego
w tak wielu utworach, zarówno poetyckich jak i prozatorskich, zauwa y  mo na
to szczególne staranie emigrantów o wydobycie z przesz o ci jak najwi kszej
ilo ci szczegó ów, drobin utraconej codzienno ci”35.

 Te „ wiczenia z topografii”, jak okre la badacz  s  uniwersalnym
zabiegiem pisarzy emigrantów, polegaj ce na umacnianiu duchowej wi zi

33  Oto fragment listu Piotra Guzego, który komentuje to wydarzenie: „Moja wypowied
w wywiadzie telewizyjnym tycz ca mojego grzechu, psychicznie mnie kosztowa a bardzo
du o, i to e to potem ukaza o si  w prasie – ale nie a uj  (…) ten epizod przesta  w ten sposób
by  obszarem milczenia, czym  przed czym si  ucieka i pilnuje, eby kto  przypadkiem tego
nie przypomnia  i oskar y  o ob ud , o to e przez przemilczenie przedstawiam siebie
w nieprawdziwym wietle. List Piotra Guzego do Floriana mieji 15.II.2000, Archiwum
Floriana  mieji ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

34  Ju  nie  skrzypi  moja  szafa. Wywiad z Piotrem Guzym przeprowadzi  Marek Baster:
http://www.skarbiec-slaski.itatis.pl/strony_www/www.skarbiec-slaski.itatis.pl/cgi-bin/
analizator.pl?OKNO=B&JEZYK=PL&KATALOG=kat_20010206144517/&ID=str_20020417
130145/ dost p: 25.11.2013.

35  J. Kryszak, Kuszenie Odysa. Geografia poetyckiej wyobra ni emigrantów, w: tego , Literatura
z ej chwili dziejowej. Szkice o drugiej emigracji, ód  1995, s.94.
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z ojczyzn , rodzinnymi miejscami. „Poetycka wyobra nia” mo e odnosi  si
równie  do prozy albo ogólnie do pisarza i jego imaginacji.

Cz owiek cz owiekowi…. – o relacjach mi dzyludzkich

W jednym z listów do Floriana mieji, Piotr Guzy pisa :
U spodu ka dego pisarstwa le y pytanie: sk d z o? Dlaczego z o tak

wszechw adnie panuje na wiecie? Bo teraz z a w wiecie i w stosunkach
mi dzyludzkich trzeba szuka  gdzie indziej (…), tu cz sto trzeba wejrze
we w asna dusz , tu granica mi dzy dobrem a z em jest cz sto bardzo cienka,
zakryta mg  ró nych uprzedze , ch ci  wykr cenia si  od konieczno ci
spojrzenia prawdzie w oczy (…) Ca e pisanie to jest k bowisko spraw nader
osobistych, bolesnych, miejscami tragicznych. Ale tego obej  nie mo na, bo
pisarz wszystko, nawet najwstydliwsze rzeczy przerabia na literatur 36

wiat opowiada  emigracyjnego twórcy jest do  pesymistyczny.
Bohater literacki to typ samotnika, zdystansowanego do wiata i innych ludzi.
Cz owiek postrzegany jest z perspektywy jednostkowej. Relacje czy uczucia
ukazane s  w kontek cie upadku zaufania, kryzysu moralno ci, aksjologii. Tak
zarysowana rzeczywisto  degradacji wi zi ludzkich nasuwa skojarzenie
Edwarda Balcerzana, który rozpatruje do wiadczenie emigracji w analogii
do „rozpadu struktur spo ecznych, roz amów rodzinnych, podzia ów
wewn trznych zrzesze ”37.

By  mo e kreacje bohaterów opowiada  Piotra Guzego, pod wiadomie
bior  swój pocz tek z autopsji ycia na emigracji. Ich symbolika mo e dotyczy
roz ki z ojczyzn , w której, rozumiej c idealistycznie, jest mo liwe pe ne
porozumienie, równoprawna komunikacja. Natomiast obcy kraj zmienia
cz owieka, staje si  on nieufny, wyalienowany, nie potrafi cy odnale  w asnej
wspólnoty.

Postawy bohaterów, ich zachowanie i problemy to pok osie zmagania
cz owieka z systemem komunistycznym. Brak nawi zania równorz dnego
dialogu, komunikacja podszyta strachem, poczuciem niebezpiecze stwa,
podporz dkowanie si  obcej ideologii i wyzucie z aksjologicznej postawy - to
cechy  re imu.

Relacje mi dzyludzkie w analizowanych utworach mo na podzieli
na klika kr gów dotycz cych rodziny, zwi zków damsko-m skich, przyjació .

W opowiadaniu Biedna Lilo czy Frieda b d  to krótkie, gwa towne
zwi zki mi dzy m czyzn , a kobiet  pozbawione g bszych uczu , oparte

36  List P. Guzego do F. mieji, 6 marca 2006, Archiwum Floriana mieji w Zbiorach Specjalnych
Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

37  E. Balcerzan, Ojczyzna wobec obczyzny, w: Mi dzy Polsk  a wiatem. Kultura emigracyjna
po 1939 roku, pod red. M. Fik, Warszawa 1992, s. 21.
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na erotyzmie, fascynacji cielesnej i seksualnej. Tytu owe bohaterki to m ode
dziewczyny, pi kne uwodzicielki. Frieda  Scranton, Angielka, staje w obliczu
trudnej roz ki z narzeczonym. Wojenna rzeczywisto  ka e jej korzysta  z ycia
pe n  piersi , ulegaj c mi osnym pokusom.

Frieda nie jest jednak bezbronn  kobiet , ale jej niezwyk a determinacja
ratuje j  z opresji, kiedy to prawie staje si  ofiar  gwa tu. Kobieta czuje si
wi niem w swoim zwi zku, szukaj c ucieczki wdaje si  w krótki i szybki
romans z polskim o nierzem. Wojna nie pozwala kochankom na bli sze
poznanie, a ch  potrzymania znajomo ci niweczy nag a mier  Polaka w trakcie
powrotu z pola bitwy. Wojenny, niezobowi zuj cy romans zdaje si  by
prze omowym momentem w yciu Friedy, która b dzie musia a zmierzy  si
macierzy stwem i pustk  po cz owieku, który da  ycie jej dziecku.

Lilo Fallensmayer, z pochodzenia Niemka, bohaterka opowiadania
Biedna Lilo lubi uwodzi  m czyzn, pe ni rol  famme fatale. Nie odnajduj c
spe nienia w yciu ma e skim, wdaje si  w romanse z przygodnymi
m czyznami. Jej tajemniczo  wi za a si  z przesz o ci , pochodzeniem
i do wiadczeniami z okresu wojny.

Guzy opisuje obie bohaterki w roli kochanek, posuwaj cych si
do zdrady, cz cych si  z m czyznami na krótki okres czasu. Mi o  duchowa,
romantyczna w wiecie tej prozy nie ma racji bytu. Z jednej strony wywo ane jest
to przez wojenn  rzeczywisto  czy nieprzychyln  tera niejszo . Za  z drugiej
wp yw na tworzenie si  wi zi ma ukszta towanie ludzkiej natury, nastawienie
na konsumpcjonizm, niecierpliwo , brak mo liwo ci bezwarunkowego zaufania
drugiej osobie.

Zarówno m czyzn jak i kobiety czy erotyczne, fizyczne podej cie
do erosa. Cechuje si  to walk  o przyjemno , a w psychologicznym aspekcie
dominuje ch  ucieczki od codzienno ci, rutyny, przekraczania w asnych granic
moralnych i etycznych. Tak przedstawione uj cie relacji mi dzy m czyzn ,
a kobiet  jest zaakcentowaniem niejednoznaczno ci  ludzkiej psychiki, która
kieruje si  w asnymi dzami, cielesno ci 38.

Nawet status ma e stwa pokazuje raczej rozk ad ludzkich wi zi ni  ich
zespolenie.  Najcz ciej przyczyn  takiego stanu rzeczy mo na upatrywa
w braku porozumienia, ró nic wynikaj cych z pochodzenie i narodowo ci.

W jednym z utworów B dziesz mi owa  kata swego!  bohater opowiada
jak w powojennym Berlinie, w obozach uchod ców, kobiet  mo na by o kupi

38  Takie uj cie ludzkich motywacji mo na odnie  do psychoanalizy Freuda i jego rozumienia
„id” jako naturalnych pop dów, kieruj cych cz owiekiem. Pop d u Junga to: „zniewolenie
do pewnych aktywno ci. (…) mo e wynika  z bod ca zewn trznego lub wewn trznego, który
psychicznie uruchamia mechanizm pop du (…). Pop dowe jest ka de zjawisko psychiczne,
które nie wynika z przyczyny spowodowanej przez zamiar woli, lecz z dynamicznego
zniewolenia”. C. G. Jung, Definicje, w:  tego , Typy psychologiczne, prze . R. Reszke,
Warszawa 2009, s. 532.
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za „tabliczk  czekolady”. Mi o  funkcjonowa a na równych zasadach co handel,
sprzedawanie w asnego cia a za ubrania, ywno  kosmetyki by o czym
powszechnym. Cz owiek by  tylko materia em, towarem, zapewniaj cym
rozrywk  i przyjemno ci. Równie  w tym opowiadaniu pojawiaj ce si  w tki
relacji damko-m skich s  pobie ne, nacechowane silnym erotyzmem i dzami,
nami tno ciami, które przynosz  zniech cenie i wyczerpanie psychiczne.

Z kolei w innym opowiadaniu - Ostatnia pos uga odnajdujemy
psychologiczn  wiwisekcj  zemsty, poczucia krzywdy, niemo no ci
przedawnienia win. Narrator spotyka swojego dawnego oprawc  – Wies awa
Troskana,  doskonale  pami ta  jego  twarz  ,  pomimo  up ywu  czasu.  Jak  sam
wyznaje:

„pragnienie zemsty, jakie przez kilka dni mn  ow adn o, by o
przemo ne. W my lach realizacja tego pragnienia dawa  mi nie zadowolenie z
samej zemsty, ale i abstrakcyjn  rozkosz. Egzaltacja t  rozkosz  jakby nie mia a
nic wspólnego z tym cz owiekiem, to by o tak, jakby jaki  u piony we mnie
ywio  zerwa  si  ze snu i ta czy  swój pot pie czy taniec, ja za  sta em z boku i

przygl da em si  orgii triumfuj cej korupcji, a  przyszed  moment, e si
zawstydzi em i przesta em”39.

W powy szych s owach kryje si  dualno  ludzkiej natury, która
wewn trz niesie ch  destrukcji, szukania w asnej sprawiedliwo ci, gdy
na zewn trz jest opanowana, pe na spokoju, pogodzenia z losem. Dla g ównego
bohatera, emigranta mieszkaj cego w Hiszpanii jest to okazja do zmierzenia si
z w asnymi wspomnieniami. Wspomniana zemsta wi e si  tak e z utrat
rodziny, zdrad  ony, która uleg a oprawcy m a. Zabra  on wszystko to, co by o
najcenniejsze w yciu wi nia. Skazany na osiem lat na zawsze po egna  si
z ukochan  kobiet  i nienarodzonym dzieckiem, które nigdy nie pozna o swojego
prawdziwego ojca.

Inn  tematyk  podejmuje utwór B dziesz mi owa  kata swego!,
a dok adnie przyja ni w obliczu ró nic pogl dowych i diametralnej zmiany
ideologii. Pawe  i Ignacy s  przyjació mi od wielu lat. Ignacy spotyka si
z Paw em aby wyt umaczy  mu swoj  decyzj  o zostaniu agentem „bezpieki”,
szukaj c tak e zrozumienia u drugiego cz owieka i rozgrzeszenia. Niestety
wszelkie t umaczenia, zarysowanie konkretnych przyczyn oraz wizja ycia
w strachu nie usprawiedliwiaj  Ignacego w oczach Paw a.

Ze strony przyjaciela nie pada jednak bezpo rednia ocena, brak
jakichkolwiek stanowczych os dów. Pawe  nie znajduje odpowiednich s ów,
boj c si  o samego siebie i trac c wszelkie zaufanie do kolegi. Jeden z bohaterów
opowiada o swoim yciu, przeprowadzaj c „monolog sumienia”, natomiast
drugi, s uchaj cy go, milczy. Owo milczenie rodzi mur mi dzy przyjació mi,
zdrada ojczyzny, wst pienie do wywiadu komunistycznego oznacza o

39  P. Guzy, Ostatnia pos uga, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 107, s. 39.
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zaprzedanie si  diab u, wybranie z a. Cen  za taki wybór jest utrata przyjaciela,
ale i poczucia w asnej godno ci, honoru.

Rozmowa Ignacego z Paw em tak naprawd  jest podszyta strachem,
prowadzi do dystansu, rodzi przepa , niemoc, brak empatii. Ignacy, „konfident
bezpieki” przechodzi ze skrajno ci w skrajno , pocz tkowo a uj c swojego
moralnego upadku, by pó niej w diabelskim uniesieniu deklarowa  swoj
przychylno  dla socjalizmu. Szczery dialog jednak nie wystarcza aby odkupi
swoje winy i uzyska  przebaczenie przyjaciela. Ignacy staje si  w jego oczach
zdrajc : „obna y  si , teraz jakby spogl da  na swoje odbicie w lustrze: jaka
to a osna kreatura, strz p cz owieka”40.

Guzy stawia do  pesymistyczn  ale obiektywn  diagnoz , e przyja
ma swoje granice – nikomu nie mo na ufa  do ko ca. W ka dym cz owiek tkwi
dobro i z o i nigdy nie wiadomo, które z nich oka e si  silniejsze. Dlatego
w opowiadaniach Guzego  poszczególne kreacje bohaterów s  diametralnie
ró ne. Ignacy jest postaci  szczegó owo zarysowan  natomiast Pawe  jest tylko
rysem, charakteryzowanym na „g os sumienia, rozs dku”. Pojawiaj ca si  forma
monologu pot guje wra enie intymno ci, zamkni to ci, a mo e nawet
wykluczenia?

Tak e relacje rodzinne nie pozostawiaj  z udze  co do silnych i bliskich
wi zi  ,  jak  ma  to  miejsce  w  utworze Odwiedziny u duchów. Karol wraz z on
wybieraj  si  do Polski, w rodzinne strony m czyzny. Przypomina on pewne
tragiczne wydarzenie, kiedy to Polacy przyw aszczali sobie mienie ydów,
pojmanych  przez  Niemców.  Ojciec  Karola,  bior cy  w  tym  udzia ,  znalaz  si
w sytuacji, kiedy to musia  ukorzy  si  przed o nierzem niemieckim. Syn, b d c
wiadkiem upokorzenia, bezradno ci zawsze surowego i stanowczego ojca,

do wiadcza poczucia dezorientacji. Jego ycie ulega przewarto ciowaniu,
przekracza granice pomi dzy dzieci stwem, niewinno ci  a doros o ci .

Autorytet rodzica zostaje zniszczony, a jego obraz zmienia si
diametralnie. W pami ci doros ego syna, emigranta pozostaje obraz s abego,
zha bionego ojca, który za swoj  chciwo  musia  przyp aci  nie tylko honorem,
ale i utrat  szacunku, podziwu ze strony dziecka.

Poprzez ukazywanie relacji mi dzyludzkich pisarz wskazuje
na mechanizmy ludzkiej psychiki. Fascynuje go kategoria z a, dlatego te  stawia
swoich bohaterów przed sytuacjami budz cymi skrajne, negatywne emocje41.
Bohaterowie opowiada  przedstawiaj  ró ne pokolenia, s  to osoby dojrza e,
poszukuj ce w asnej to samo ci i drogi ycia.

40  P. Guzy, „B dziesz mi owa  kata swego!” „Zeszyty Literackie” 1984, nr 7, s. 85.
41  Dominuje przede wszystkim uczucie l ku. Warto rozszerzy  jego znaczenie o definicj  l ku

wed ug  S.  Freuda,  na  której  opiera  si  Dieter  Flader:  „L k  (Angst)  odnosi  si  (…)  do
oczekiwania; jest to l k przed czym . Cechuje go nieokre lony charakter i bezprzedmiotowo ”
Cyt. za D. Flader, Zwi zki z kategori  dzia ania w drugiej Freudowskiej teorii l ku, w: tego ,
Psychoanaliza z perspektywy dzia ania i j zyka, prze . P. Dybel, Warszawa 2002, s. 292.
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Opisuj c „demony przesz o ci” – powroty i retrospekcje

Piotr Guzy prze y  wojn , a ten trudny okres zawa y  na jego dalszym
yciu. Do wiadczenia okresu wojny wywar y pi tno na jego twórczo ci. Wojna

sta a si  niejako „demonem” tkwi cym w duszy prozaika. Nie dziwi wi c fakt, e
motyw ten cz sto pojawia si  w jego prozie42. Obok traumatycznych wspomnie
wojennych zaakcentowane zostaj  inne problemy oscyluj ce wokó  przesz o ci
literackich bohaterów.

 W s owie „przesz o ” zamykaj  si  wszelkie tematy tabu, rodzinne
tajemnice, cierpienia, b dy. Wywieraj  one ogromny wp yw na tera niejszo ,
wspomnienia budz  si  po wielu latach, przynosz c rachunek sumienia z ca ego
ycia. Powracaj cych koszmarów z przesz o ci nie da si  zlekcewa y , nie

mo na ich zapomnie  i wymaza  z pami ci. Staj  si  one cz ci  cz owieka,
determinuj  jego osobowo  i dalsze ycie. Autor sugeruje, e trzeba nauczy  si
y  z baga em traumatycznych reminiscencji.

Styl opowiada  cechuje zwi z y, czasami wulgarny i emocjonalny j zyk,
odzwierciedlaj cy charakter postaci. Pojawiaj ce si  kolokwializmy, dialogi
przerywane milczeniem oraz atmosfera ci g ego niepokoju, l ku i strachu kreuj
przestrze  zamkni t  na pe ny dialog. Wi kszo  opowiada  ma zako czenie
otwarte sugeruj ce tylko fragmentaryczno  uj cia kreacji postaci.

Kontrowersyjny temat polskiego antysemityzmu odnalaz  swoje
odzwierciedlenie w opowiadaniu Odwiedziny u duchów. Jak wcze niej
zaznaczy am, utwór ten jest przyk adem ukazuj cym relacj  ojciec - syn, ale
prymarny problem, który wy ania si  z tej prozy dotyczy przyw aszczenia przez
Polaków ydowskiego maj tku podczas drugiej wojny wiatowej. Pomimo, e
g ówny bohater do wiadcza tego wydarzenia jako dziecko, sceny grabie y tkwi
w jego psychice bardzo g boko:

„nam Polakom przyjdzie za to p aci  przez ca e pokolenie. Tu bowiem
nast pi o p kni cie nawet nie moralnych, ale wprost cywilizacyjnych hamulców.
Dla tego t umu rabuj cego po ydowski dobytek to by o wyzwolenie z wi zów,
jakimi cywilizacja omotuje jednostk , aby mog a w miar  pokojowo egzystowa
z innymi. Gór  wzi y pierwotne instynkty, usytuowane niebezpiecznie blisko

dzy krwi. To, czego by em wiadkiem, to, co ci ludzie robili, by o jakby
wirtualnym mordowaniem tych samych nieszcz ników, których Niemcy (…) –
niczym stado byd a p dzili na stacj .”43

Porównanie mieszka ców wsi do niemieckich oprawców, ludobójców
wskazuje na podobny wymiar zbrodni dokonanej na ludziach pochodzenia
ydowskiego. G ówny bohater, emigrant sam odczuwa pi tno i jakby „kl tw ”

42  Warto przywo a  tu jedn  z powie ci Stan wyj tkowy, która ukazuje przesz o  wojenn  jako
do wiadczenie, od którego nie mo na si  uwolni , powracaj ce i powtarzaj ce si  w snach
i na jawie.

43  P. Guzy, Odwiedziny u duchów, „Zeszyty Literackie” 2007 nr 97, s. 63.
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rzucon  na ca  rodzin . Przeznaczenie czy los wymierzaj  kar  ojcu, który ginie
w obozie, w O wi cimiu. Paradoksalnie spotyka go ten sam los,
co pokrzywdzonych ydów.

  Dom, który kiedy  nale a  do ydów uchodzi  za miejsce przekl te.
Rodzin  bohatera nawiedza y duchy, domownicy wielokrotnie skar yli si
na tajemnicze g osy, szepty, rozmowy w obcym j zyku. Innym wymiarem kary
sta a si  bezp odno  jednej z kobiet- Tekli, która mieszka a wraz z m em
w przekl tym domu.

Opowiadanie Odwiedziny u duchów porusza temat tabu, dotyka
przesz o ci niechlubnej, o której chce si  zapomnie . Powrót bohatera-emigranta
w rodzinne strony przynosi traumatyczne wspomnienia, które dla jego ony,
Angielki, s  abstrakcj , opowie ci , zamkni t  przesz o ci . Dla Karola jest to
u wiadomienie ci aru zbrodni jego ojca, mieszka ców wsi i Polaków, dla
których nie liczy o si  ycie ludzkie lecz dobra materialne. Zmierzenie si
z poczuciem winy, z dawnymi demonami nie przynosi zapomnienia, ale
prowadzi do prawdy i sprawiedliwo ci, wymierzonej przez si y nadprzyrodzone.
Brak stanowczego sprzeciwienia si  z u, nie okazanie ludzkiej empatii jest,
wed ug autora, zbrodni , która nie ulega przedawnieniu. Dusze ofiar nie zaznaj
spokoju dopóki prawda nie oczy ci ich pami ci.

W Ostatniej pos udze pojawia si  obraz trudów wi ziennych, który
powraca wraz z osob  dawnego kata i prze ladowcy – Wies awa Troskana
Bohater opowiadania, by y wi zie , emigrant rozpoznaje dawnego wroga.
W jednej chwili powraca do niego ból, cierpienie, wszystkie lata sp dzone
w wi zieniu. Podobnego doznania do wiadcza, widz c m od  dziewczyn ,
uderzaj co podobn  do jego ukochanej.  Na obraz wnuczki nak ada si
wspomnienie utraconej ony, a tak e ojczyzny:

„mia a owaln  twarz, lu no rozprowadzone po g owie w osy koloru
zbo a i nagle zobaczy em j  w tej spódnicy targanej przez wiatr, jak idzie miedz
w ród polskich anów z nar czem czerwonych maków i innych polnych
kwiatów.”44

Oba opowiadania czy nie tylko tematyka przesz o ci, ale i motyw winy
i kary. Do zado uczynienia dochodzi dzi ki przeznaczeniu, przypadkowi,
zawsze jednak w niewyt umaczalny sposób. Troskan umiera w samochodzie
podczas podró y, a jego mier  pozwala jego ofierze pozna  swoj  wnuczk 45,
notabene polonistk  interesuj c  si  twórczo ci  pisarzy na emigracji.

Interesuj ce jest w jaki sposób dochodzi do na o enia si  tera niejszo ci
i przesz o ci na siebie, odtwarzaj cych dawne wspomnienia. Obrazy
z przesz o ci zostaj  wywo ane przez charakterystyczn , symboliczn  scen ,
odwiedzone miejsce, spotkan  osob  czy prost , codzienn  czynno , która

44  P. Guzy, Ostatnia pos uga.., s, 39.
45  W opowiadaniu pojawia si  data urodzenia wnuczki g ównego bohatera – 15 maja 1972 r.,

która jest to sama z dat  15 maja 1922, b d cej faktyczn  dat  narodzin autora.



141

w innym kontek cie zostaje skojarzona z jakim  traumatycznym wydarzeniem
(zapalony papieros przez bohaterk  opowiadania Biedna Lilo przywo uje wizje
dramatycznych, wojennych do wiadcze , uto samianych z widokiem ognia czy
ujrzenie dziewczyny, podobnej do bliskiej osoby przywraca wspomnienie
kobiety na tle symptomatycznego, polskiego krajobrazu - w utworze Ostatnia
pos uga).

Podsumowanie

Powy sza próba analizy wybranych opowiada  Piotra Guzego nie
wyczerpuje wszystkich poruszanych problemów, motywów i tematów, które
wskazuj  na wysokie walory artystyczne i estetyczne. Zarysowanie
najwa niejszych i kluczowych w tków stanowi mo liwo  podj cia
szczegó owych bada  nad ca okszta tem twórczo ci pisarza. Piotr Guzy tworzy
postacie barwne psychologicznie, stykaj ce si  z dylematami natury moralnej,
dotycz ce ludzkiego sumienia, ingerencji z a i zagadnieniami zwi zanymi
z manipulowaniem cz owieka przez system komunistyczny.

Z opowiada  przebija pesymizm, rozczarowanie i brak mo liwo ci
nawi zania wi zi opartej na zaufaniu oraz podstawowych warto ciach. Ludzie
oddalaj  si  od  siebie,  samotno  staj  si  jedynym  stanem  symbiozy,
równowagi. Nasuwaj  si  skojarzenia twórczo ci prozatorskiej Marka H aski,
Kazimierza Bradysa, których równie  nurtowa y dylematy zwi zane z ludzkim
zachowaniem, wyborami i motywacjami psychologicznymi46.

Opowiadania te wyró nia specyficzna kreacja bohaterów, j zyk
rodowiskowy, nacechowany indywidualizmem postaci47. W dialogach

wyst puj  sformu owania z j zyka angielskiego, niemieckiego i hiszpa skiego
w zale no ci od narodowo ci bohatera. Cz sto pojawia si  motyw wyobcowania,
zderzenia z inn , obc  kultur , j zykiem, rzeczywisto ci . wiat opowiada
autora Stanu wyj tkowego zdominowany jest przez przenikanie si
tera niejszo ci i przesz o ci. Liczne zabiegi retrospekcji, przywo ywanie przez
narratora biografii bohaterów czy wspomnie  to opieranie si  na pewnym

46  Warto wspomnie  tak e o takim prozaiku jak W adys aw Terlecki, który stawia swoich
bohaterów w obliczu wa nych wydarze  historycznych (np. powstania styczniowego): „s  to
ludzie przegrani, samotni, dr czeni przez w asne sumienie. Pisarza interesuj  psychologiczne
zawi o ci ludzkiej natury, jej wpl tanie w dziejowo , w zale no ci kulturowe – Gwiazda
Pio un, Pielgrzymi”. Zob. A. Tramer, Has o: Opowiadania, w: S ownik literatury polskiej, pod.
red. M. Piechoty, M. Pytasza, P. Wilczka, Katowice 2006, s. 794.

47  Podobnie jak w opowiadaniach Jana Rostworowskiego, który równie  u ywa stylizacji
j zykowej do podkre lenia  cech danego rodoiska, grupy ludzi (najcze ciej emigrantów). Pisa
o tym Andrzej Ga owicz, Opowiadania emigracyjne Jana Rostworoswkiego, w: Proza polska
na…, s. 69-81.
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modelu kreowania wiata przedstawionego48. Piotr Guzy wprawia swoje postacie
w ruch, s  oni w ci g ej podró y, byciu poza domem, prawdziw  ojczyzn . T o
opowiada  to codzienno , banalne obrazy prozy ycia, w których rozgrywaj  si
jednostkowe dramaty. Przestrze  opowiada  jest zró nicowana (od polskiej wsi
po europejskie miasta), nieprzychylna bohaterom, przypominaj ca ich alienacj
i inno . Autor tworz c histori  zwyk ych ludzi ujmuje mi dzy wierszami
problemy emigranta, Polaka a nawet Europejczyka. Warto zwróci  uwag  na
kreacje bohaterów, rysy psychologiczne postaci, zró nicowane ze wzgl du na
p e . Pisarz cz sto pos uguje si  form  monologu, konwencj  spowiedzi, które
maj  na celu uzewn trznienie psychiki cz owieka. Nale y podkre li , e proza
Piotra Guzego konsekwentnie d y do odkrywania mechanizmów drzemi cych
w istocie ludzkiej.

Pisarz jednak nie poprzestaje na alienacji, poniewa  jego bohaterowie
nigdy nie milkn  wewn trznie. P d my li, refleksji i wspomnie  czyni ich
postaciami ludzkimi, realistycznymi, ods aniaj cymi na chwil  ca ych siebie.
Czytelnik zostaje uwiedziony t  „literack  gr ” i poddaje si  s owom autora,
kreuj cym ró ne typy bohaterów, portrety Polaków, emigrantów odwiedzaj cych
ojczyzn . Konkluduj c powy sze rozwa ania g ównymi wyznacznikami
twórczo ci w analizowanych utworach Piotra Guzego s : etos autora, zachowanie
w pami ci obrazu ma ej ojczyzny (zwi zanej z to samo ci ) oraz zg bienie
psychologicznych aspektów natury cz owieka. Poszczególne w tki tworz  portret
zarówno pisarza jak i emigranta.

48  Nawi zywanie do przesz o ci, wspominanie, jest cz stom tendencj  kieruj c  emigracyjnymi
pisarzami. Mo na poda  tu przyk ad Alicji Iwa skiej, która równie  w swoich powie ciach
akcentowa a motywy autobiograficzne.
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Marcelina Janisz

Prolegomena do opowiada  Piotra Guzego

Prolegomena to Piotr Guzy’s stories

S owa kluczowe: literatura polska na emigracji, Piotr Guzy, Polonia hiszpa ska

Key words: Polish immigration literatur , Hispanic Polonia

Streszczenie

Artyku  przedstawia cz  twórczo ci literackiej Piotra Guzego jak  s
opowiadania. Pisarza interesuj  mechanizmy politycznego totalitaryzmu, re imu,
pobudzaj cego ludzi do z a oraz pod o e psychologiczne bohaterów, ich
wyborów oraz ideologii. wiat opowiada  Piotra Guzego wyró nia ró norodna
tematyka, która dotyczy zwi zków mi dzyludzkich, w tków autobiograficznych
i autotematycznych.

Summary

The  article  present  a  part  of   literary  creation  of  Piotr  Guzy,  author  of  short
stories. The writer is interested in mechanisms of political totalitarianism regime,
which pushes people into evil and psychology of the characters, their choices and
ideology. His short stories are distinguished by diverse subjects, which relates to
relationships, autobiographical and autothematic plots.





Adam Sudo

DZIA ALNO  LITERACKA I SPO ECZNA NA OBCZY NIE
ZBIGNIEWA MIECZKOWSKIEGO

Warto ciowe publikacje ksi kowe i prasowe, które z wielk
pieczo owito ci  przygotowywa  i nadal oddaje do druku Zbigniew
Mieczkowski, odnosz  si  zawsze do istotnych spraw Polski i Polaków. Znany
nie tylko w Londynie i w Warszawie pisarz i publicysta, pomimo swoich ponad
dziewi dziesi ciu lat, wyda  w asnym sumptem kolejny – poszerzony zbiór
swoich wspomnie .

W pa dzierniku 2013 r., ukaza a si  na polskim rynku wydawniczym
wyj tkowa ksi ka. Drugie, uzupe nione po 12 latach, wydanie dzie a Zbigniewa
Mieczkowskiego Horyzonty wspomnie .

Starannie przygotowana publikacja, zawieraj ca przedmow , wst p,
10 rozdzia ów, epilog, pos owie, przypisy oraz aneksy, stanowi obraz ycia
ziemia stwa polskiego przed 1939 rokiem, podczas II wojny wiatowej
i w okresie powojennym a  po 2012 rok. Ksi ka liczy 415 stron i jest opatrzona
aparatem naukowym. Atrakcyjna szata graficzna i oryginalny styl pisarski
zach caj  do wnikliwej lektury. Obszerny tom nie sposób po prostu „przejrze ”,
bowiem dociekliwy czytelnik, ju  po paru stronach lektury, zach cony jest
do wnikliwej analizy pasjonuj cej tre ci.

Horyzonty wspomnie  to dzie o godne szczególnej uwagi. W nim,
niczym w soczewce, skupia si  obraz Polski, która ju  nie istnieje, obraz
patriotyzmu, o który wspó cze nie coraz trudniej, wreszcie obraz tradycji, która
z eliksiru dumy i rado ci, sta a si  niezrozumia ym reliktem przesz o ci.

Ogie  wojny strawi  to co materialne, czasy komunizmu dope ni y dzie a
zniszczenia. Jednak dzi , wiat – tak pi knie i barwnie, a zarazem prawdziwie –
opisany w ksi ce odchodzi, bo mu na to pozwalamy. Wie  pocz tku XX w.
zdaje si  by  horyzontem odleg ym niczym ten sprzed ponad 400 lat, kiedy Jan
Kochanowski kre li  g sim piórem: „Wsi spokojna, wsi weso a, (…) kto twe
wczasy, kto po ytki / Mo e wspomnie  zaraz wszytki…”1. Paradoksalnie s owa,
które dziel  wieki – cz  si  ci le w swej wymowie. Czy  nie wiadczy to
o ponadczasowej specyfice polskiego spo ecze stwa? A skoro tak, to czemu dzi ,

1  J. Kochanowski, Pie  wi toja ska o Sobótce, w: Pie ni Jana Kochanowskiego. Ksi gi dwoje,
Drukarnia azarzowa, Kraków 1586 r.
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tak atwo przychodzi Polakom, odgradzanie si  grubym murem oboj tno ci
od wiata, który jest na wyci gni cie r ki, który móg by trwa .

Horyzonty wspomnie  wywo uj  w czytelniku t sknot  za utraconym
rajem, pragnienie wyrwania go z mroków zapomnienia, z krainy dawnych
legend. Ta ksi ka ma magiczn  si  kruszenia zastyg ych w marazmie serc.
Pierwsze wydanie wspomnie  Zbigniewa Mieczkowskiego wywo a o du e
zainteresowanie szerokiego kr gu czytelników. Byli i s  w ród nich ziemianie
polscy okresu przedwojennego, w Kraju i poza jego granicami, byli o nierze
Pierwszej Dywizji Pancernej Genera a Maczka, a tak e historycy oraz publicy ci,
nauczyciele, m odzie  studencka i szkolna.

Ksi ka ukaza a si  tak e w specjalnej wersji  angloj zycznej, która
trafi a do wielu zainteresowanych czytelników na ca ym wiecie, w tym kr gów
politycznych Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec,
Szwajcarii i W och2. Tre  wspomnie , pog biona o liczne analizy wydarze
politycznych i historycznych ich konsekwencji, wywo a a spore dyskusje, a tak e
kontrowersje, szczególnie w „polskim Londynie”. Warto zwróci  uwag  na
szczególn  warto  historyczno-socjologiczn  dzie a, odnosz c  si  do obrazu
ycia polskich ziemian w okresie mi dzywojennym i powojennym, a tak e

wojennych losów autora we Francji i Wielkiej Brytanii, na szlaku bojowym
Pierwszej Dywizji Pancernej gen. Maczka.

Emigracyjne ycie Zbigniewa Mieczkowskiego cechuje niezale no
pogl dów i odwaga Autora  w g oszeniu oryginalnych, cz sto sprzecznych
z dotychczas przyj tymi ocenami, s dów. Dewiz  yciow  potomka polskich
ziemian jest  zakorzenione od pokole  bezwarunkowe i arliwe oddanie sprawie
polskiej. Szczególnie cenne dla m odego pokolenia czytelników stan  si
zapewne wnikliwe obserwacje i oceny, prezentowane przez naocznego wiadka
oraz uczestnika wydarze  czasu wojny i powojnia. Stanowi  one o walorze
historycznym ksi ki. Przyci ga uwag  czytelnika bogata i unikalna, a przez
to bezcenna strona ikonograficzna ksi ki.

Zbigniew Mieczkowski – potomek ziemia stwa polskiego, pozostaje
niezmiennie w s u bie Rzeczypospolitej od kilkudziesi ciu lat. Polsk  tradycj
i narodowe warto ci wyniós  z domu rodzinnego. Wzbogaca  je i z pietyzmem
piel gnowa  przez ca e ycie, a szczególnie na obczy nie, dok d rzuci y go ju
w 1939 roku z o one losy polskiej historii.

Zbyszko-Leon Mieczkowski urodzi  si  22 czerwca 1922 r.
w Dzier anowie – maj tku ziemskim nale cym do jego rodziców – ojca Stefana

2  Z. Mieczkowski, Horizons-Reflections of a Polish Emigré, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
ADAM, Warszawa 2008.
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W adys awa i matki Heleny Weroniki z Chamskich herbu Jastrz biec3.
Mieczkowscy herbu Zagroba vel Zag oba to rodzina szlachecka. Byli
w a cicielami dóbr na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce. Posiad o ci
Dzier anowo – R kcice w powiecie p ockim zosta y prawie doszcz tnie
zniszczone w okresie I wojny wiatowej. Stefan Mieczkowski odbudowa  oko o
40 obiektów mieszkalnych i gospodarskich, stopniowo unowocze ni  hodowl
oraz gospodark  roln , wprowadzi  mechanizacj  prac w ca ym maj tku.
Przedsi wzi cia modernizacyjne doprowadzi y w konsekwencji do sporych
osi gni  produkcyjnych maj tku w okresie mi dzywojennym. Przyk ad
w asnego ojca - ochotnika 3 Pu ku Szwole erów Mazowieckich w wojnie 1920 r.
– gorliwego patrioty i spo ecznika, stanowi  niezwyk  si  inspiruj c  dla
m odego Zbyszka, a po dziesi cioleciach – dla jego dzieci Stefana i Heleny.

Pierwsze lekcje Zbyszko pobiera  w domu, pod okiem prywatnych
nauczycieli. Jako dwunastolatek rozpocz  nauk  w pierwszej klasie Gimnazjum
i Liceum imienia Jana Zamoyskiego w Warszawie. Uczy  si  tam zaledwie dwa
lata. W 1936 roku, zgodnie z wol  rodziców, przeniesiony zosta  do nowo
powsta ej  szko y  z  internatem  przy  biskupim  Gimnazjum  im.  Ksi dza  Jana
D ugosza we W oc awku. By  najm odszym i jedynym synem z trójki
rodze stwa. Siostry El bieta i Danuta wywar y du y wp yw na proces
wychowania brata w gronie najbli szej rodziny. Jako nastolatek, z uwag
obserwowa  przebieg wiejskich niw i innych prac polowych, cz sto z udzia em
praktykantów ze szkó  rolniczych4.

Zbigniew wraz z rodzicami odbywa  cz ste wizyty u stryjecznego brata
ojca – Wac awa Mieczkowskiego w Nied wiedziu ko o W brze na5.
Malowniczo po o ona na ziemi che mi skiej wie , obecnie w gminie D bowa

ka, usytuowana na trasie z Grudzi dza do Golubia-Dobrzynia i Brodnicy – 45
kilometrów od Torunia, sta a si  s awna w okresie mi dzywojennym dzi ki temu,
e we dworze Mieczkowskich znajdowa a si  najbogatsza kolekcja dzie  sztuki

i narodowych pami tek na Pomorzu, utworzona w po owie XIX w.

3  Kopia „Odpisu skróconego aktu urodzenia”, wydanego 9 sierpnia 1962 r. przez Kierownika
Urz du Stanu Cywilnego w Ma ej Wsi z siedzib  w Wyszogrodzie, powiat p ocki,
województwo warszawskie. W rubryce zawód – u ojca widnieje „dziedzic”, u matki nie
wpisano adnej informacji. Pierwsze imi  matki w tym dokumencie zapisano b dnie Halina
zamiast Helena. Interesuj cym wydaje si  fakt, e „Odpis skrócony aktu urodzenia” stanowi
po wiadczenie zgodno ci powy szego odpisu z tre ci  aktu urodzenia nr 35/1923 roku. Mo na
domniemywa , e rodzicom Zbyszka nie by o spieszno sfinalizowa  urz dowe potwierdzenie
narodzin syna, bowiem akt urodzenia zosta  sporz dzony dopiero w 1923 roku, kopia
dokumentu patrz: Z. Mieczkowski, Horyzonty wspomnie , Wydawnictwo i Drukarnia
MATRIX, Warszawa-Londyn 2001, s. 27.

4  M. ozi ska, W ziemia skim dworze. Codzienno , obyczaje, wi ta, zabawy, Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 2010, 359 ss.

5  W latach trzydziestych Zbyszko odby  z Wac awem Mieczkowskim szereg podró y, m.in. nad
morze do Gdyni i na Hel; szerzej patrz: Z. Mieczkowski, Horyzonty wspomnie , op. cit., s. 13-
16.
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i systematycznie wzbogacana. S ynne w Polsce prywatne muzeum wywar o du y
wp yw na rozwój zainteresowa  Zbigniewa i poczucie przynale no ci
do bogatych tradycji ziemia stwa polskiego. Sale ekspozycyjne, udost pniano
zwiedzaj cym z ca ego kraju, a nawet przybyszom zagranicznym6. Obecnie
w Nied wiedziu pozosta y ruiny dworu oraz zapuszczony od dziesi cioleci park.

We wrze niu 1939 r. Zbigniew mia  17 lat. 7 wrze nia 1939 r., nie maj c
bojowego przydzia u, wyjecha  z Warszawy na ochotnika i do czy  do kolumny
ewakuacyjnej polskiego lotnictwa, prowadz c samochód osobowy nale cy do
jego ojca, który przekaza   go dla potrzeb wojska7. Kolumna ewakuacyjna
skierowa a si  przez Mi dzyrzec, Bia  Podlask , W odaw , uck, Dubno i
Krzemieniec ku granicy po udniowo-wschodniej II Rzeczypospolitej. W dniu
agresji sowieckiej na Polsk  17 wrze nia 1939 r. przekroczy a granic  i znalaz a
si  w Rumunii. W listopadzie by a ju  na terenie Francji. Tam m ody
Mieczkowski wst pi  ochotniczo do Armii Polskiej gen. W. Sikorskiego. Odby
okres rekrucki i zosta  skierowany do formuj cej si  Szko y Podchor ych Broni
Pancernej. Po upadku Francji w 1940 r., wraz z oddzia ami polskimi, przedosta
si  do Wielkiej Brytanii. Tam uczestniczy  w dzia aniach wojennych. Okres
pobytu na Wyspach Brytyjskich, gdzie pocz tkowo bra  udzia  w ochronie
wybrze y przed gro c  inwazj , umo liwi  Zbigniewowi uko czenie szko y
podchor ych oraz uzyskanie wiadectwa maturalnego w Liceum im. Juliusza
S owackiego w Szkocji.

W 1942 r. powróci  do swego macierzystego 2 Pu ku Pancernego l.
Dywizji Pancernej Genera a Maczka. W szeregach Pu ku, w sk adzie 10 Brygady
Kawalerii  Pancernej walcz cej pod Caen 8 sierpnia 1944 r., uczestniczy
bohatersko w akcji zbrojnej. Wkrótce otrzyma  nominacj  na stopie
podporucznika i dowódcy plutonu czo gów z którym odby  ca  kampani
Francja-Niemcy. Podczas zmaga  wojennych odniós  tylko lekkie rany.
Za bohatersk  postaw  na froncie zosta  odznaczony Krzy em Walecznych,
Medalem Wojska Polskiego i szeregiem  odznacze  brytyjskich, francuskich,
belgijskich i holenderskich.

W latach 1945-1947 1. Dywizja Pancerna wesz a w sk ad wojsk
okupacyjnych na terenie pokonanych Niemiec. W strefie brytyjskiej pancerniacy
sprawowali opiek  nad wysiedlon  ludno ci  polsk , oswobodzonymi je cami
wojennymi z kampanii wrze niowej oraz Powstania Warszawskiego i masami
uchod ców. By  to równie  okres dochodzenia do si  po pi ciu latach wojny
i nadrabiania ogromnych zaleg o ci w poziomie wykszta cenia i przygotowania
do ycia w warunkach pokojowych. Porucznik Zbigniew Mieczkowski

6  Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy (MDiUPB), M. Gradowski, Epitafium Nied wiedzia, Teczka „Dokumenty
i materia y przekazane przez Zbigniewa Mieczkowskiego z Londynu”, ZM-DiM 1/2008.

7  Z. Mieczkowski, Wrzesie  1939  z perspektywy 70 lat, „Tydzie  Polski”, Londyn 30 sierpnia
2009, s. 5.
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interesowa  si  je dziectwem, które wyniós  z rodzinnego domu. Cz sto bra
udzia  w zawodach konnych reprezentuj c barwy pu ku. Zdobywa  wiele
czo owych miejsc i wyró nie  na dywizyjnych oraz alianckich zawodach
hippicznych.

Po zako czeniu wojny odmówi  powrotu do powojennej Polski
i zdecydowa  si  pozosta  w oddzia ach polskich, demobilizowanych na terenie
Wielkiej Brytanii. W ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia
i Rozmieszczenia, jako oficer, zajmowa  si  demobilizacj  szeregowych
o nierzy oraz organizacj  obozów dla polskiej ludno ci cywilnej w Keewil

Camp 8. Wkrótce zosta  awansowany do stopnia kapitana. ycie w cywilu
rozpocz  od stypendium w Szkole Handlu Zagranicznego w Londynie.

Szanse na zatrudnienie dla Polaków w powojennej Anglii by y skromne,
bowiem olbrzymia ilo  zdemobilizowanych o nierzy wojsk brytyjskich,
wype nia a szczelnie rynek pracy. Zbigniew Mieczkowski zacz  upatrywa
swoich szans w przemy le lekkim. Rozwój nowych technologii, wprowadzenie
do produkcji przemys owej tworzyw sztucznych, wymaga o budowy
nowoczesnych maszyn i instalacji fabrycznych. Nowe potrzeby o ywi y mi dzy-
narodowe kontakty specjalistów i handel zagraniczny. Lata sze dziesi te sta y
si  dla zdemobilizowanego Polaka okresem doskonalenia zawodowego,
wyt onej pracy, rozwoju w asnego biznesu i stabilizacji finansowej.
Na pocz tku lat pi dziesi tych nawi za  kontakty korespondencyjne z rodzin
w Polsce. Zacz  pomaga  rodzicom, wysy aj c lekarstwa, pieni dze i paczki.
Nie by o mu dane zobaczy  si  z ojcem, który zmar  w 1954 r. Zbigniew prze y
t  mier  tym bardziej, e nie móg  ze wzgl du na w asne bezpiecze stwo
uczestniczy  w pogrzebie. Pokona  jednak elazn  kurtyn , która nie
przeszkodzi a mu odby  w dniu pogrzebu ojca pierwszej rozmowy telefonicznej
z matk  od chwili rozstania w 1939 r. W czerwcu 1958 roku, jako przedstawiciel
fabryk belgijskich z paszportem brytyjskim, przyjecha  pierwszy raz do Polski –
na Targi do Poznania. Jego spotkanie po latach z rodzin  w Warszawie sta o si
g bokim prze yciem. Nie oby o si  te  bez przes uchania przez s u by
bezpiecze stwa PRL, które dok adnie zna y jego ziemia skie pochodzenie

8  A. Radomski, Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, „Przegl d Historyczno-
Wojskowy”, Rok VIII (LIX) nr 4 (219), Warszawa 2007, s. 115-117, Ten e, Demobilizacja
Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951, Warszawa 2009; M. Nurek, Gorycz
zwyci stwa. Los Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie wiatowej 1945-1949,
Gda sk 2009; T. Wyrwa, Rozbrojenie Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie, w: Bezdro a
dziejów Polski. Kraj i emigracja po 1 wrze nia 1939 r., Lublin 1999, s. 143-144; Ten e,
Rozbrojenie Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie, „Wi ”, 1997, nr 10; Generalicja polska
na uchod stwie wobec decyzji o rozwi zaniu Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie.
Sprawozdanie z konferencji generalskiej z 5 czerwca 1946 r., oprac. A. Za mi ski, „Przegl d
Historyczno-Wojskowy”, 2001, nr 3, s. 59; Polish Resettlement Corps. Polski Korpus
Przysposobienia i Rozmieszczenia. Conditions of service. Warunki s u by, Londyn 1946 (tekst
polski i angielski).
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i yciorys. Pomimo tych przeszkód, zdecydowa  si  sp dzi  d u szy urlop
w Polsce, który wykorzysta  na odwiedzenie najbli szych cz onków rodziny,
a  tak e  Jasnej  Góry.  By  to  równie  czas,  kiedy  uda o  si  nawi za  pierwsze
osobiste kontakty z dalsz  rodzin  w Polsce po trudnym okresie wojennej
i powojennej roz ki. Przyjecha  do kraju jako cz owiek do wiadczony i maj tny,
natomiast w Polsce zasta  wyw aszczon  z maj tku matk , której trzeba by o
pomaga  finansowo. Pierwsze po wojnie odwiedziny stron rodzinnych, widok
zdewastowanych i popad ych w ruin  rodowych siedzib, nie zach ca y
do osiedlenia si  w Dzier anowie. Wiele lat pó niej w jednym z artyku ów
napisa :

„W okresie komunizmu poza kilkoma pa acami, jak: Rogalin –
Raczy skich, Nieborów – Radziwi ów, a cut – Potockich i jeszcze paroma
przej tymi przez pa stwo dla celów muzealnych i wypoczynkowych, wi kszo
rezydencji ziemia skich – a by o ich ok. 20 tysi cy – uleg a cz ciowej lub
ca kowitej zag adzie. By o to celowe niszczenie Polski zachodnioeuropejskiej
i katolickiej, bo z tak  Polsk  czy y si  tradycje ziemia stwa, a zast piono j
Polsk  sowieck .

Na li cie znajduj  si  maj tki nale ce przed wojn : do mojego stryja
Wac awa Mieczkowskiego – Nied wied  w Toru skiem oraz Dzier anowo,
nale ce do mego ojca Stefana w P ockiem. Nied wied  przed wojn  mie ci
nasze zbiory rodzinne i odgrywa  du  rol  w utrwalaniu polsko ci w okresie
zaborów oraz walki o ziemi , któr  Niemcy starali si  wyw aszczy  z polskich
r k. Zbiory Mieczkowskich w Nied wiedziu, skatalogowane przed wojn  przez
konserwatora Muzeum Toru skiego, zosta y rozgrabione przez Niemców,
a potem zniszczone doszcz tnie w okresie powojennym. Dwór, okre lony
w katalogu jako zawieraj cy 46 pomieszcze , jest w tej chwili jedn  wielk
ruin . Historyczna baszta krzy acka, o któr  by  oparty, zawali a si  przed laty,
jak równie  prawe skrzyd o pochodz ce z XIX wieku. Park, na który przed
wojn  sk ada o si  rosarium z ok. 300 gatunkami ró , jak równie  tarasy
przypominaj ce rozwi zania w Schönbrunnie, naturalnie nie istnieje…

By em w Dzier anowie przed paroma dniami. Ze wspania ego parku
niewiele zosta o. Prawie pó kilometrowa grabowa aleja z figur  Matki Boskiej
wystawion  na grobie Powsta ca z 1863 r., jest ju  ca kowicie wyci ta. limak,
w którym w okresie PGR-owskim starano si  utworzy  teatr na wie ym
powietrzu, zarós  ca kowicie. Stawy prawie wysch y. Wielki ogród owocowy
ca kowicie wykarczowano, nic na jego miejscu nie sadz c. Natomiast pojawi y
si  drzewa na dawnym korcie tenisowym.
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Mam tak du y sentyment do Dzier anowa, i  gdyby mi oddano ten
o rodek parkowy, mo e stara bym si  tym zaj ? Trudno jest chyba kupowa
resztki w asnego maj tku, nawet maj c pierwsze stwo”9.

W 1966 r. Zbigniew Mieczkowski za o y  rodzin . By  ju  wtedy 44.
letnim m czyzn . Jego on  zosta a Caroline – Angielka, córka lorda i lady
Greenfell. Caroline dla m a przesz a na katolicyzm. Przyj cie weselne w Izbie
Lordów w otoczeniu paziów w kontuszach, odbi o si  szerokim echem w prasie
polskiej i angielskiej. Pa stwo m odzi udali si  w podró  po lubn  do Polski.
Dzieci zrodzone z tego zwi zku, Stefan (23.03.1967) mgr nauk
psychologicznych Uniwersytetu Edynburskiego, oficer wojsk brytyjskich,
a nast pnie doradca w przemy le farmaceutycznym i Helena (06.03.1970), nosz
imiona rodziców Zbigniewa10.

Lata  siedemdziesi te  i  osiemdziesi te  XX  w.  -  to  dla  Zbigniewa
Mieczkowskiego okres prac spo ecznych w ramach polskiej diaspory wolnego
wiata. Wychodz c z za o enia, e zachowanie polskich o rodków kultury

i zbiorów archiwalnych za granic  utrwali dla potomnych prawdziwe ród a
historyczne tego okresu, zwi za  si  on z dzia alno ci  Instytutu Polskiego
i Muzeum Gen. Sikorskiego, jak równie  z Bibliotek  Polsk  w Londynie. Obj ,
po mierci Stefana Zamoyskiego, stanowisko przewodnicz cego Polskiej Rady
Bibliotecznej. Dzi ki jego staraniom uda o si  przenie  i urz dzi  Bibliotek
Polsk , licz c  wtedy 120 tys. woluminów oraz ogromne archiwa i dokumentacj
II wojny wiatowej, do nowej siedziby w Polskim O rodku Spo eczno-
Kulturalnym. Nawi za  te  bliskie kontakty naukowe z brytyjskimi instytucjami
kulturalnymi, jak Towarzystwo Conradowskie, które zaprosi  do za o enia
centrum naukowego w Bibliotece, zapocz tkowuj c doroczne wiatowe zjazdy
profesorów literatury angielskiej. Zbigniew Mieczkowski nigdy nie szcz dzi
w asnych pieni dzy na cele zwi zane z piel gnowaniem polsko ci. Pomóg
finansowo w budowie i urz dzeniu O rodka Conradowskiego, za co zosta
wyró niony tytu em Honorowego Patrona Towarzystwa11. Subsydiowa  równie
szereg wydawnictw w Polsce i na emigracji, jak „Biblioteka Polska w Londynie
1942-92”, Caldra House - praca zbiorowa wydana w 1993 roku, „Pomniki
l Dywizji Pancernej” Wydawnictwo Veritas 1989 (dokumentacja fotograficzna
pomników i pami tek wojennych oraz historia walk), „Ziemianie Polscy XX
wieku”, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1992 (s ownik biograficzny
ziemia stwa).

W artykule opublikowanym w „Dzienniku Polskim” napisa :

9  Z. Mieczkowski, Trudno kupowa  w asny maj tek, Tygodnik „Solidarno ”, Warszawa 15
sierpnia 1997, s. 22.

10  Szerzej patrz: Z. Mieczkowski, Horyzonty wspomnie , Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
„ADAM”, Wyd. II, Warszawa-Londyn 2013, s. 218, 223-229, 288.

11  Z. Mieczkowski, op. cit., s. 185-196.
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„Rok 1976 rozpocz  okres donios ych zmian w yciu biblioteki Polskiej
w Londynie. Nag a mier  p k. dr. Stefana Zamoyskiego – cz owieka
o niezwyk ych dla Biblioteki zas ugach, przeniesienie do nowych pomieszcze
wybudowanych przez Polski  O rodek Spo eczno-Kulturalny, urz dzenie
Biblioteki w tej nowej imponuj cej siedzibie, uroczysto  otwarcia w dniu wi ta
narodowego 3 maja, otwarcie dla przedstawicieli cudzoziemskiego wiata
naukowego, po czone z dwoma wystawami oraz konferencj  na temat
przysz o ci Biblioteki,  odwiedziny przez lorda Donaldsona, Ministra rz du
brytyjskiego, cz ste wzmianki w prasie wiatowej, polskiej i obcej – wszystko
to wytworzy o specjaln  atmosfer  i gruntowa o pozycj  Biblioteki Polskiej jako
instytucji naukowej o znaczeniu mi dzynarodowym /…/

Biblioteka Polska nie jest placówk  polityczn . Jest ona instytucj
naukow , której zadaniem jest szerzenie i utrwalanie prawdy historycznej
o dziejach Polski oraz o osi gni ciach kulturalnych naszego narodu.

 Niech mi tu wolno b dzie przytoczy  s owa listu (ks.) prymasa
Wyszy skiego: >>Có  mo e bardziej jednoczy  naród, jak nie s owo ojczyste,
które nie zna granic w atmosferze. ycz , by to s owo bieg o, czy o,
roz wietla o i zapala o mi o  we wszystkich polskich sercach.<< Oby te s owa
sta y si  dewiz  naszych poczyna ”12.

W latach osiemdziesi tych Z. Mieczkowski zabiera  cz sto g os
na amach prasy brytyjskiej w sprawach dotycz cych polskiej historii. Prostowa
wiele b dów, nie zgadza  si  z dalek  od prawdy interpretacj  wydarze . By
w tych inicjatywach szczególnie wspierany przez ówczesnego prezydenta RP
Edwarda Raczy skiego, z którym niejednokrotnie uzgadnia  pogl dy
na ówczesne sprawy bie ce. By  równie  zaniepokojony kryzysem jaki narasta
w sprawie nast pstwa na Urz dzie Prezydenta RP oraz zachowania koncepcji
Rz du na emigracji. W tym celu rozpisa  konkurs na amach „Tygodnia
Polskiego” dotycz cy rozwoju dzia alno ci emigracyjnej w skali wiatowej. Do
jury zosta  zaproszony m.in. prof. Edward Szczepanik – premier rz du polskiego
na emigracji. Ustanowi  z w asnych funduszy nagrody pieni ne za najlepsze
prace po wi cone tym problemom13. W konkursie tym, pod pseudonimami, brali
równie  udzia  respondenci z Polski. Jury powo ane przez Zbigniewa
Mieczkowskiego nagrodzi o dwie prace nades ane z kraju oraz trzy z Kanady,
USA i Wielkiej Brytanii. Propozycje rozwi za , burz ce dotychczasowe
struktury i sposób wy aniania polskich w adz na uchod stwie, nigdy nie wesz y
w ycie. Sam Mieczkowski by  rozgoryczony zachowawcz  postaw  Prezydenta
i Premiera Rz du RP na Uchod stwie w Londynie14.

Wymown  tre  zawiera list otwarty Zbigniewa Mieczkowskiego
skierowany 28 pa dziernika 1985 r. do Prezydenta Edwarda Raczy skiego:

12  Z. Mieczkowski, Przysz o  Biblioteki Polskiej, „Dziennik Polski” Londyn 18 czerwca 1977.
13  Z. Mieczkowski, Horyzonty wspomnie , Wyd. II, op. cit., s. 196-197.
14  Tam e, s. 198-199.
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„Zapowiedziane przez Pana Prezydenta Edwarda Raczy skiego
przekazanie na wiosn  1986 r. urz du Prezydenta Rzeczypospolitej swemu
nast pcy napawa nas wszystkich wiernych idea om Polski Niepodleg ej g bok
trosk .

Po czterdziestopi cioletnim okresie piastowania tego urz du przez
m ów stanu zajmuj cych uprzednio wysokie szczeble w hierarchii dostoje stw
Polski przedwojennej, wchodzimy w okres przejmowania go przez ludzi którym
o wiele trudniej b dzie zdoby  uznanie swoich i obcych, oraz zachowa  rang
najwy szego autorytetu w sprawach dotycz cych naszej Ojczyzny i Narodu.

W tym prze omowym momencie naszego ycia na emigracji mo e
powinni my si  zastanowi , czy twórcy ustawy konstytucyjnej z 1935 r.
przewidywali sytuacj  w jakiej Polska znajdzie si  w pó  wieku od chwili jej
uchwalenia. Czy nie powinni my prosi  Pana Prezydenta o powo anie w ród
polskiej diaspory zgromadzenia elektorów dla wy onienia w a ciwego kandydata.
Wydaje mi si  e tylko w ten sposób przeprowadzony wybór mo e nowemu
Prezydentowi R.P. zapewni  uznanie i umo liwi  scalenie wszystkich od amów
polonijnych wolnego wiata.

Liczba i forma mianowania elektorów, w mym mniemaniu, powinny
pozosta  prerogatyw , urz duj cego Prezydenta, który maj c uprawnienia
samodzielnego wyznaczania nast pcy, mo e z takowych dobrowolnie
zrezygnowa , na korzy  osób przez siebie powo anych. Nasuwaj  si  tu pewne
analogie do papieskich konklawe z tym, e siedmioletnia kadencja zapewnia
obecno  urz duj cego prezydenta do chwili wyboru nast pcy.

yj c poza kr giem politycznych ugrupowa  emigracyjnych nie czuj  si
upowa niony do przeprowadzenia jakichkolwiek akcji dla poparcia powy szych
rozwa a . Sumienie nakazuje mi poruszenie tych nagl cych spraw, które
przedstawiam Panu Prezydentowi do askawego rozpatrzenia. Ten otwarty list
pozwalam sobie przes a  do wszystkich znanych mi osobisto ci i ludzi
odgrywaj cych wybitn  rol  w wiecie polonijnym, prosz c uprzejmie o szczere
wypowiedzenie si  listowne bezpo rednio na r ce Pana Prezydenta RP”15.

Aktywn  dzia alno  spo eczn  i publicystyczn  Mieczkowskiego
cechowa a troska o podtrzymywanie polskiej to samo ci narodowej, któr
pojmowa  jako identyfikacj  ze rodowiskiem rodzinnym, rówie niczym,
wa nymi elementami rzeczywisto ci spo ecznej. Ojczyzn  musia  opu ci
na skutek zawieruchy wojennej i porz dków, które zosta y ustanowione w Polsce
po 1945 r. Dla Zbigniewa Mieczkowskiego spraw  wi t  pozosta y nadal takie
warto ci, jak  j zyk polski, symbole narodowe, wiadomo  narodowa, wi zy
krwi, zwi zki emocjonalne z polskim dziedzictwem kulturowym, do pomno enia
którego walnie przyczynili si  jego przodkowie. Jego silne przywi zanie do

15  MDiUP, List Z. Mieczkowskiego z 28.10.1985, Teczka „Dokumenty i materia y przekazane
przez Zbigniewa Mieczkowskiego z Londynu”, ZM-DiM 1/2008.
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historii Polski i tradycji „ma ej ojczyzny” stanowi o si  pomagaj c  wcze niej
przetrwa  trudne wojenne chwile, a nast pnie - emigracyjne przeciwno ci. Dla
ponad 90. letniego dzi  Mieczkowskiego Polska to miejsce jego urodzenia,
wspomnienia zwi zane z najbli sz  rodzin  i przyjació mi, szcz liwe
dzieci stwo i m odo , brutalnie przerwana przez wojn . Dojrza y Zbigniew
Mieczkowski nie potrafi identyfikowa  si  ze wspó czesn  polsk
rzeczywisto ci  – ustanowionymi porz dkami, jak i sposobem rozwi zania wielu
problemów dotycz cych  spraw bie cych, w tym zwrotu mienia, zgrabionego
przez pa stwo komunistyczne.

W latach osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych Zbigniew Mieczkowski
napisa  wiele listów do prasy brytyjskiej. Analizowa  w nich ró ne sytuacje tego
okresu, w którym prasa, telewizja, a nawet szkolne podr czniki brytyjskie roi y
si  od b dnych informacji na temat Polski. W Wielkiej Brytanii listy
publikowane w czo owych dziennikach s  analizowane regularnie przez szerokie
kr gi czytelników i staj  si  podstaw  formowania opinii publicznej,
wp ywaj cej na decyzje rz dowe. W omawianym okresie jeszcze tylko listy
ambasadora Raczy skiego ukazywa y si  w prasie brytyjskiej. Zbigniew
Mieczkowski prostowa  w swych publikacjach szereg informacji o Polsce
ukazuj cych si  w prasie brytyjskiej, a nawet podr cznikach szkolnych.

„B dne informacje na temat Polski w negatywnym na wietleniu
znalaz em równie  przypadkowo w podr czniku szkolnym dla m odzie y pt.
Modern World History w opracowaniu P.F. Speeda, wydanym przez Pergamon
Press w 1988 r. Podr cznik wyja nia, e Polska zosta a stworzona po pierwszej
wojnie wiatowej na terytoriach zabranych Rosji, Niemcom, jak równie  Austro-
W grom, nie nawi zuj c do historii tych ziem. Niewtajemniczonym trzeba mo e
wyja ni , ze Pergamon Press by  w asno ci  potentata przemys owego i
prasowego Roberta Maxwella, izraelity pochodzenia czeskiego, który sw  karier
zawdzi cza  bliskim stosunkom ze Zwi zkiem Radzieckim.

Podr cznik przedstawia  lini  Curzona jako w a ciw  granic
zatwierdzon  Uk adem Wersalskim i bezprawnie przekroczon  w 1920 r. przez
wojska Pi sudskiego, zaborc  Wilna, Ukrainy oraz l ska, a tak e
wymuszaj cego przyznanie Polsce praw do Gda ska, co sta o sie powodem
wybuchu II wojny wiatowej. Wed ug podr cznika Rosja zosta a trzykrotnie w
XX wieku przez Polsk  napadni ta, wi c s usznie nie zgodzi a si  uzna  jej
przedwojennych granic w 1945 r. Ziemie Odzyskane oznaczano na mapach tego
podr cznika jako przyw aszczone.

Moja d uga korespondencja z Ministerstwem O wiaty – niestety lord
Donaldson nie by  ju  ministrem – zako czy a sie o wiadczeniem, e
w demokratycznym kraju, jakim jest Anglia, w adze samorz dowe, do których
nale a a uczelnia u ywaj ca tego podr cznika, s  wy cznie odpowiedzialne
i samodzielne w doborze materia ów naukowych!
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W najbardziej chyba jednak krzywym zwierciadle przedstawiane by y
w programach telewizyjnych nasze zmagania wojenne! Monumentalny serial
w 1974 r. The World at War ( wiat w wojnie), produkcji Jeremy’ego Isaacsa,
pomija  wk ad Polski prawie ca kowicie. Minimalne wzmianki o kampanii
wrze niowej, nic o Enigmie ani o lotnikach w walce o Wielk  Brytani ,
a Powstanie Warszawskie po czone z likwidacj  getta! Napisa em dwa listy,
jakie  ukaza y  sie  w  >>The  Times<<,  po  czym  wywi za a  si  polemika
z producentem. Niestety, wszelka argumentacja na temat ju  nagranych ta m
filmowych jest dzia aniem poniewczasie. Wy wietlane kopie takich filmów
w wi kszo ci przypadków nadal zawieraj  te same b dy.

Wielkim skandalem stal si  inny serial telewizyjny, jaki ukaza  si  w
roku 1987 r. pod tytu em Struggles for Poland (Zmagania o Polsk ), na
podstawie ksi ki o tym samym tytule. Jej autor Neal Ascherson, sam bardzo
naszym sprawom przychylny, da  si  chyba wci gn  w telewizyjne manipulacje
producenta tego serialu, którym by  Boles aw Sulik, pó niejszy prezes Telewizji
Polskiej w Warszawie. Mo e >>gruba kreska<< sta a mu si  pomocna w zaj ciu
tego stanowiska.

Producent, pod pretekstem tworzenia prawdziwego obrazu Polski
z okresu przedwojennego i wojny 1939 r., zaprosi  dla przeprowadzenia
wywiadów szereg wybitnych osobisto ci, jak ambasador Raczy ski i general
Klemens Rudnicki. Z rozmów tych w programie zmieszczono tylko urywki.
Natomiast sprawozdania ubarwiono poni aj cymi scenami przedstawiaj cymi
Polsk  jako kraj zacofany, prymitywny, nietolerancyjny i anty ydowski..

Zamiast pokaza  wspania e osi gni cia z dwudziestolecia niepodleg o ci
pa stwa odrodzonego po 130 latach niewoli, wyci gni to jakie  brudy, nic nie
maj ce wspólnego z rzeczywisto ci . Wymieni em sereg listów z Nealem
Aschersonem, którego w a ciwie trudno by o wini ”16.

ycie i dzia alno  Zbigniewa Mieczkowskiego w ca ej okaza o ci
dowiod y, e jest on emocjonalnie przywi zany do spo eczno ci polskiej
i warto ci narodowych, niezale nie od miejsca pobytu. Na obczy nie zwi za  si
z najwa niejszymi o rodkami polskiej kultury, sztuki i ycia spo ecznego
funkcjonuj cymi w Wielkiej Brytanii17. Wraz z momentem wej cia Polski
w 1989 r. na drog  demokratycznych przemian, w czy  si  jeszcze aktywniej

16  Z. Mieczkowski, Horyzonty wspomnie , dz. cyt., s. 204-205.
17  Szerzej patrz: R. Habielski, ycie spo eczne i kulturalne emigracji, t.3, Warszawa 1999;

Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie, Polskie instytucje i placówki
naukowe na obczy nie, XL VII, Rok 2003/2004, Warszawa 2005, s. 140-363; Pary , Londyn,
Monachium, Nowy Jork. Powrze niowa emigracja niepodleg o ciowa na mapie kultury nie
tylko polskiej, pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej, Bia ystok 2009;
R. Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchod stwie w Wielkiej
Brytanii po 1945 roku, Pozna  2005; T. Wolsza, Za elazn  kurtyn . Europa rodkowo-
Wschodnia, Zwi zek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej
w Wielkiej Brytanii 1944/45-1953, Warszawa 2005.
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w liczne prace spo eczne i charytatywne. Jedn  z nich by a budowa Pomnika
l Dywizji Pancernej w Warszawie. Wybrany prezesem Komitetu Budowy przez

wiatowy Zwi zek Kó  l Dywizji Pancernej, ustanowi  z w asnych funduszy
w Warszawie Fundacj  Upami tnienia Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej
Genera a Stanis awa M czka. W oparciu o dzia ania statutowe Fundacji, z sum
ofiarowanych przez miasta Zachodniej Europy oswobodzonych przez Dywizj
oraz weteranów walk i spo ecze stwa polskiego, powsta  w Warszawie na Placu
Inwalidów Pomnik Dywizji. Jego ods oni cie 29 wrze nia 1995 roku, po czone
z mi dzynarodowym zjazdem weteranów, odbi o si  g o nym echem
w mediach18. W nast pnych latach, upami tniaj c dzieje l Dywizji,
Z. Mieczkowski redagowa  wydawnictwa Fundacji, m.in. przygotowa
w j zykach polskim i angielskim bogato ilustrowany album pt. o nierze
Genera a M czka, (Matrix - 2004).

Zwie czeniem d ugoletniej dzia alno ci spo ecznej Zbigniewa
Mieczkowskiego by o utworzenie w 1996 roku Rady Polsko-Brytyjskiej, w sk ad
której weszli ambasadorowie Wielkiej Brytanii w Polsce. Jako wspó za o yciel
i wiceprezes Rady, bra  czynny udzia  w konferencjach zwi zanych
z przyst pieniem Polski do NATO i Unii Europejskiej. Jednym z jej
najwa niejszych osi gni  by a budowa Pomnika Genera a Sikorskiego,
ods oni tego przed Ambasad  RP na Portland Place w Londynie przez JKM
ksi cia Kentu19.

Zbigniew Mieczkowski nale y do rodowiska tzw. starej emigracji. Jej
przedstawiciele utrzymuj  zazwyczaj permanentny kontakt z bli sz  lub dalsz
rodzin , która pozosta a w Polsce, interesuj  si  jej losem, niejednokrotnie
z powodów sentymentalnych odwiedzaj  rodzinne strony, z pietyzmem
kultywuj  katolickie tradycje. Odchodz ce z powodów biologicznych pokolenie
starej emigracji coraz cz ciej przekazuje do Polski dowody i pami tki zwi zane
z dzia alno ci  na obczy nie, które trafiaj  tak e do Muzeum Dyplomacji
i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy20.

18  Szerzej patrz: Z. Mieczkowski, dz. cyt., s. 223 i nast.
19  Tam e, s. 252-254.
20  Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego powsta o w 1998 r. dzi ki bogatemu zbiorowi

unikalnych archiwaliów, przekazanych uczelni przez córk  i wdow  po ostatnim konsulu II RP
w Londynie. Muzeum jest jednostk  naukowo-badawcz  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
pozyskuj c , gromadz c , przechowuj c , a tak e opracowuj c  i udost pniaj c  wszelkie
posiadane materia y do dziejów polskiej dyplomacji  i uchod stwa polskiego.
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Dnia 22 grudnia 1995 r. prezydent RP Lech Wa sa odznaczy
Zbigniewa Mieczkowskiego Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. W uznaniu zas ug tak e prezydent Francji w dniu 13 czerwca 2006 roku
zaliczy  go w poczet kawalerów Orderu Lègion d Honneur, a w dniu 15 czerwca
2006 r. Król Belgii Albert II nada  mu insygnia Oficera Orderu Leopolda.
Podsumowaniem lat m odo ci i wieku dojrza ego oraz refleksji na temat dokona
Zbigniewa Mieczkowskiego sta y si  opublikowane w wersjach ksi kowych
wspomnienia.

Zbigniew Mieczkowski, obok wyj tkowo aktywnej dzia alno ci
spo ecznej, upowszechnia , publikowa  swoje przemy lenia, zarówno w prasie
brytyjskiej, jak i na amach prasy polonijnej, w tym szczególnie „Dziennika

 Zasadnicz  cz  zbiorów Muzeum stanowi  cenne ród a historyczne oraz dzie a sztuki
i meble – niezwykle hojny i warto ciowy dar ma onki by ego konsula generalnego II RP dr.
Karola Pozna skiego – Wandy z Dmowskich Pozna skiej. Poza darem Rodziny Pozna skich,
w sk ad zasobów Muzeum wchodzi kolekcja Feliksa Rembia kowskiego – dzia acza
emigracyjnego PSL ze Stanów Zjednoczonych, bliskiego wspó pracownika Stanis awa
Miko ajczyka. Znajduj  si  w niej bezcenne i unikalne dokumenty, listy, r kopisy obrazuj ce
ca okszta t dzia alno ci emigracyjnego PSL. Muzeum stale pozyskuje do swoich zbiorów nowe
ród a historyczne. Znalaz y si  w ród nich m.in. archiwum Józefa Rzemieniewskiego –

dzia acza emigracyjnego PSL z Belgii, które doskonale uzupe nia kolekcj  Feliksa
Rembia kowskiego, mundury wojskowe, w tym o nierzy Armii gen. Hallera  i gen. Maczka.
Cz  swojego bogatego ksi gozbioru, za po rednictwem konsulatu RP w Londynie, przekaza
do Muzeum dr Roman Lewicki. Dzi ki wspó pracy ze wiatowym Zwi zkiem Bydgoszczan
i wiatow  Rad  Bada  nad Poloni  w Muzeum znalaz y si  ksi ki i czasopisma polonijne,
medale, pami tki rodzinne z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Danii, Izraela,
Australii.

 Najwa niejszym celem dzia alno ci Muzeum jest upowszechnianie wiedzy historycznej
na temat problemów polskiej dyplomacji i uchod stwa polskiego oraz prowadzenie szerokiej
dzia alno ci popularyzatorskiej poprzez: opracowywanie wydawnictw ród owych,
zawieraj cych materia y drukowane, r kopisy, mapy, korespondencj  itp.; umo liwianie
korzystania z zasobów Muzeum wszystkim zainteresowanym, przede wszystkim naukowcom,
studentom pisz cym prace magisterskie, dziennikarzom i nauczycielom; organizowanie
ekspozycji po wi conych emigracyjnym politykom, dyplomatom, uczonym itp.; organizowanie
konferencji i spotka  naukowych. Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego prowadzi
tak e aktywn  dzia alno  wystawiennicz  oraz lekcje muzealne dla uczniów i wyk ady otwarte
dla studentów. Przy Muzeum funkcjonuje O rodek Bada  i Dokumentacji Polskich S u b
Konsularnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP sprawuje Honorowy patronat nad
Muzeum od chwili powo ania tej placówki uniwersyteckiej; szerzej patrz: Muzeum Dyplomacji
i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod red. A. Sudo a,
M. Bierzy skiej, M. Horoszczuk, J. Lewandowskiej, M. Szuszmana, T. Trocikowskiego,
Bydgoszcz 2009, 128 ss.
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Polskiego” w Londynie21. Jego pisarstwo  polityczne zawsze cechowa a ogromna
troska o sprawy polskie. Po 1990 roku pisa  tak e do prasy wydawanej w Polsce.
Wa niejsze publikacje ukazane zosta y w za czonym spisie.

21  Pierwszy numer „Dziennika Polskiego” ukaza  si  12 lipca 1940 r. w niespe na trzy tygodnie
po przybyciu do Londynu prezydenta, premiera i rz du – po pierwszym posiedzeniu Rady
Ministrów. Pismo to by o oficjalnym organem rz du polskiego. W okresie wojennym
reprezentowa o stanowisko rz du, drukowa o o wiadczenia i wyst pienia ministrów oraz
komunikaty. Wiernie oddawa o kolejne wydarzenia wojenne, sta o si  historyczn  kronik
takich chocia by wydarze  jak odkrycie grobów oficerów polskich pomordowanych w Katyniu
w 1943 r., mierci gen. Sikorskiego czy konferencja w Teheranie, której postanowienia by y
wst pnym porozumieniem trzech mocarstw co do sprawy Polski, bez wiedzy Rz du RP
w Londynie. „Dziennik” informowa  o sprawach w okupowanej Polsce, przynosi  wiadomo ci
ze wiata. Publikowa  bie ce informacje u atwiaj ce codzienne ycie osiedlaj cym si  tutaj
Polakom, którzy w wi kszo ci nie znali jeszcze j zyka angielskiego. W ko cu grudnia 1943 r.
„Dziennik Polski” zostaje rozwi zany. W tym samym czasie ulega rozwi zaniu tak e
„Dziennik o nierza” – gazeta wychodz ca w Szkocji. Od 1 stycznia 1944 r. ukazuje si  gazeta
pod nowym tytu em „Dziennik Polski” i „Dziennik o nierza”, która pod t  nazw  wychodzi
do dzi . Po upadku komunizmu, kiedy zako czy  si  etos niepodleg o ciowy, a w konsekwencji
emigracja polityczna przesta a istnie  „Dziennik Polski” przeistoczy  si  bardziej w gazet
informacyjn , polonijn , nadal jednak pozostaje g boko zaanga owany w sprawy polskie –
krajowe. Wraz z wej ciem Polski do Unii Europejskiej rola „Dziennika” tak e uleg a zmianie:
gazecie przypad  nowy obowi zek wobec setek tysi cy Polaków, przyje d aj cych do Wielkiej
Brytanii. Niestety nowa misja gazety zbieg a si  kryzysem finansowym, na który z o y a si
nieodpowiedzialna gospodarka finansowa zapocz tkowana w 2004 r. W czerwcu 2005 r.
zamkni to Tydzie  Polski, który wszed  na rynek w nowej szacie graficznej 6 miesi cy
wcze niej. We wrze niu 2005 wysuni to wniosek o likwidacj  „Dziennika Polskiego” i
Polskiej Fundacji Kulturalnej wobec katastrofalnej sytuacji finansowej. Miesi c pó niej ust pi
dotychczasowy zarz d powierników i ukonstytuowa  si  nowy, który ciesz c si  zaufaniem
spo ecznym otrzyma  fundusze od Stowarzyszenia Polskich Kombatantów PAFT-u i innych
organizacji, by utrzyma  pismo na rynku. „Dziennik” kontynuuje swoj  misj  na Wyspach, jest
forum dla ycia spo ecznego i kultury polskiej. Troszczy si  o dorobek emigracji, o jej tradycje.
Jest jedyn  codzienn  gazet  polonijn  ukazuj c  si  w Europie Zachodniej nieprzerwanie od
68 lat. Dla najstarszych Polaków jest niezast pionym ród em informacji o najwa niejszych
wydarzeniach w kraju i na wiecie. Dla m odej Polonii – forum wymiany pogl dów, medium,
na amach którego polscy specjali ci mieszkaj cy w UK dziel  si  swoj  wiedz  i
do wiadczeniem zdobywanym w wielu bran ach. W a nie z my l  o m odej polskiej emigracji
powsta a nowa inicjatywa gazety – dodatek Finanse i nieruchomo ci, co dwa tygodnie
goszcz cy na amach Dziennika. W nim za  – porady, projekty domów i wn trz, informacje z
rynku nieruchomo ci, komentarze specjalistów bankowych, etc. Gazeta, zgodnie z duchem
tradycji, wspiera i promuje lokalne inicjatywy kulturalne, spo eczne i biznesowe, jest
„miejscem spotka ” m odych literatów, artystów, biznesmenów, nauczycieli, którzy
korzystaj c z jej bogatego dorobku, dziel  si  na jej amach swymi osi gni ciami i planami
zwi zanymi z prowadzon  dzia alno ci . Dziennik jest patronem medialnym wszystkich
powa nych imprez organizowanych przez Polaków w Wielkiej Brytanii, sam równie  jest
animatorem wielu presti owych spotka  Polonii. Nagrody cz owieka Roku, loterie, spektakle
teatralne i koncerty muzyki klasycznej trwale wpisa y si  w dzia alno  gazety na polu kultury
emigracyjnego rodowiska w Londynie, www.dziennikpolski.co.uk – internetowe wydanie
„Dziennika Polskiego”, Szerzej patrz: Polonijna panorama. Szkice po wi cone pami ci
Boles awa Wierzbia skiego, red. W. Pi tkowska-Stepaniak, M. Masnyk, Opole 2008;
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Zbigniew Mieczkowski to, co polskie, czy  z brytyjskim. Nie bra
czynnego udzia u w yciu polityczno-kombatanckim „polskiego Londynu”,
natomiast zaanga owa  si  w wiele wa nych przedsi wzi , które z za o enia
mia y przybli y  wiat polski – brytyjskiemu. Dzi ki staraniom
Mieczkowskiego, w POSK-u znalaz o siedzib  Towarzystwo Conradowskie.
Z dum  prezentowa  autorowi w kwietniu 2011 r. eleganck  sal  – miejsce obrad
Towarzystwa i ubolewa , e s  zakusy, by Towarzystwo pozbawi  tej siedziby.
Uporczywe starania niestrudzonego Polaka doprowadzi y do tego, e powo ana
Fundacja Upami tnienia 1. Dywizji Pancernej gen. Stanis awa Maczka,
roztoczy a opiek  nad warszawskim pomnikiem dywizji, a tak e podj a prac
nad wydaniem ksi ki pt. „Europa – Warszawie; 1. Dywizja Pancerna i jej
pomnik w stolicy Polski”. Publikacja ukazuje dorobek bojowy tej formacji,
przedstawiony przez profesjonalistów, a tak e by ych o nierzy i oficerów
dywizji.

Mieczkowski s usznie twierdzi, e najwa niejsze dla interesów Polski
jest aktywne dzia anie w rodowisku brytyjskim i zabieganie o polskie sprawy.
Kolejn  jego zas ug  jest to, e potrafi  skutecznie przekonywa  czo owych
polityków, jak te  osobisto ci zwi zane z brytyjskim dworem, do przychylnych
Polsce rozwi za  i opinii w okresie stanu wojennego i czasu transformacji.
Dowodem s  zamieszczone w jego ksi kach dokumenty i listy, w tym m.in.
listy od ministrów spraw zagranicznych M. Thatcher, lorda Caringtona
i Douglasa Hurda z gabinetu premiera Tony go Blaira, czy te  list od prywatnego
sekretarza królowej – matki i damy dworu królowej El biety II oraz innymi
osobisto ciami22.

Jak pisze Katarzyna Bzowska o Mieczkowskim, w zwi zku z ukazaniem
si  pierwszego wydania Horyzonty wspomnie  „opisuj c barwnie ycie polskiej
diaspory, swoje podró e do Polski, zarówno w czasach komunistycznych, jak i
po odzyskaniu przez kraj suwerenno ci, autor nie szcz dzi osobistych, czasem
bardzo ostrych uwag na temat ró nych osób ycia emigracyjnego i politycznej
dzia alno ci wychod stwa. Wiele krytycznych uwag wypowiada na temat
polityki realizowanej przez rz d sanacyjny tu  przed wybuchem wojny, a tak e
przez obecnie rz dz cych w Warszawie. Ta cz  ksi ki z pewno ci  wzbudzi
szalone kontrowersje i sprowadzi na g ow  autora niejeden grom. Czasem jego
uwagi s  do  jednostronne”23. Analizuj c tre  interesuj cych wspomnie
Mieczkowskiego K. Bzowska trafnie zauwa a, e ”Obok notatek natury
kronikarskiej znajduj cych si  w dwóch rozdzia ach: >>Na obcej ziemi<< i
>>Pa stwo na wygnaniu<< – które mo na uzna  za swoiste >>Who is Who<<
polskiego Londynu, zawarte s  refleksje autora natury bardziej ogólnej na temat

Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, red. B. Wierzbia ski, W.
Pi tkowska-Stepaniak, Opole 2001.

22  Z. Mieczkowski, Horyzonty wspomnie , dz. cyt., s. 311-340.
23  K. Bzowska, Mi dzy diaspor  a ojczyzn , „Nowy Dziennik”, Londyn 12 kwietnia 2002.
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ycia emigracyjnego, które – jego zdaniem – niepotrzebnie ubrane by o
w kostium prezydenta i rz du… Lepiej mo na by o si  przys u y  sprawie
polskiej – gdyby utworzono, pochodz ce z wyborów,  >>Zgromadzenie
Narodowe<<. Mieczkowski surowo odniós  si  do >>pa stwa na wygnaniu<<,
które „od zapomnienia wybawi  upadek komunizmu i ch  symbolicznego
przej cia przez Lecha Wa s  w adzy ze ród a nieska onego dziedzictwem
partyjnych towarzyszy”24.

Demokratyzacja ycia w Polsce spowodowa a, e wychod stwo polskie
lat drugiej wojny wiatowej doczeka o si  po wielu dziesi cioleciach mo liwo ci
udzia u w yciu codziennym Polski. Mieczkowski cz sto przyje d a nad Wis ,
gdzie wcze niej prowadzi  interesy, a teraz czuwa nad wieloma inicjatywami
spo ecznymi. W Zalesiu ko o Warszawy kupi  dom, gdzie zgromadzi  zachowane
jeszcze resztki dzier anowskich mebli i pami tki rodzinne. Stworzy  w ten
sposób swoim dzieciom – Stefanowi i Helenie – wyraziste umocowanie
ich polsko ci.

Interesuj ce opinie na temat swoich wyjazdów nad Wis  zapisa
w swoich wspomnieniach. Trudno nie zauwa y , e podró e do Polski wywo uj
w Mieczkowskim mieszane uczucia: „Przyznam szczerze, e dobrze czuj  si
w ród osób mego dawnego rodowiska. Tych w Polsce spotka  coraz trudniej.
Ka da moja podró  do Polski czy si  z rado ci  odwiedzin kraju lat
dziecinnych oraz z prawie natychmiastowym rozczarowaniem”25.

W artykule Krystyny Cywi skiej pt. Szlachectwo opublikowanym
w londy skiej gazecie „Tydzie  Polski” znajdziemy udan  prób
scharakteryzowania osobowo ci naszego bohatera:

„Z. Mieczkowski, obok paru innych emigrantów jak K. Czosnowski,
nielicznych, potrafi  wej  w rodowisko angielskie. Takie, z którego sam
pochodzi. Ziemia skie. Z tytu ami nawet, których Mieczkowscy nie mieli. O
czym pisze, kpi c z tych, którzy teraz je sobie dorabiaj . Nawi zywa  kontakty
z angielskimi politykami: Wszelkiej ma ci. Z tupetem, niczym hucpa, gdzie
móg , interweniowa  w sprawach polskich. Nawet via damy królewskiego dworu.
Polak jak chce, jednak potrafi. Pracowa  najpierw w firmie Douglas Co. Jak j
przej li Amerykanie i organizacja Food Machines and Chemicals, zosta  jej
przedstawicielem w Wielkiej Brytanii. Ju  w roku 1958 pojecha  na targi do
Poznania. Nawet sam gen. Czes aw Kiszczak namawia  go do wspó pracy z
PRL-em. I dosta  czarna polewk . Takie to by y idiotyczne czasy. Mieczkowski
dorobi  si  maj tku i pozycji. I dopiero wtedy o eni  si  z angielsk  arystokratka,
Caroline Grenfell. Z rodziny od pokole  zwi zanej z dworem. Z Astorami za
kuzynów. Syn pp. Mieczkowskich, Stefan s u y  w The Royal Green Jackets.
A córka, Helena, wysz a niedawno za m  za Polaka, Leona Malhomme de la

24  Tam e.
25  Z. Mieczkowski, Horyzonty wspomnie , dz. cyt., s. 258.
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Roche. Dorodne to dzieci wiadome polsko ci rodu ojca. Sukcesy finansowe,
zawodowe i rodzinno-towarzyskie nie przewróci y Zbyszkowi z Dzier anowa
w g owie. Inny by si  zangliczy , indyczy , puszy . On nie. Pozosta  czynnym
emigrantem. Wyk óca  si  w mowie i na pi mie, krytykowa , rozrabia  i robi  co
si  da o. Szczególnie dla upami tnienia historii dywizji pancernej Maczka.
W kraju w formie pomnika. Mo na powiedzie , e w emigracyjnym getcie
macza  palce, maj c nogi poza nim. Za m odu kolegowa   mi dzy innymi w
internacie im. ks. J. D ugosza we W oc awku z b. ambasadorem T. de Virion”26.

Interesuj c  recenzj  ksi ki Z. Mieczkowskiego zamie ci a tak e
„Gazeta Wyborcza Mazowsze” z 2-3 lutego 2002 r.

„Skomplikowane losy autora pozwoli y mu na zaprezentowanie w
swoich wspomnieniach wielu ró nych rodowisk, m.in. ziemia skiego,
wojskowego, emigracyjnego i politycznego. Z niezwyk ym sentymentem i
szacunkiem opisuje Mieczkowski ludzi pracuj cych w maj tku, nazywa ich
„dawnymi przyjació mi rodziny”. Dowody przywi zania owi przyjaciele dadz
niejednokrotnie podczas wojny i pó niej, np. ochraniaj c rodowe pami tki.
>>Horyzonty wspomnie << nie s  jednak pozycj  ckliw . To rzetelnie, pi knym
j zykiem napisana proza, b d ca wiadectwem cz owieka o niezale nych
pogl dach /…/ Nade wszystko jest to ksi ka  o ci g o ci tradycji, co w sposób
symboliczny odzwierciedla figura Matki Bo ej w rodzinnym maj tku. Samotn
w drówk  do niej przed opuszczeniem Dzier anowa w 1939 r. autor po egna
>> wiat, na który sk ada y si  wieki kultury, lata pracy i wspania ych
osi gni <<. Po bardzo wielu latach modli  si  b d  pod ni  Helena i Stefan
Mieczkowscy - dzieci autora. To dla nich jest ta ksi ka /…/

„Mo e kiedy  Polska na nowo odnajdzie zrozumia e dla nich (dzieci
autora - red.) warto ci. Mo e tu wróc  i wychowaj  nowe pokolenia z korzeni,
jakie wykarczowano, a jednak zakwitn  m odymi p dami na Ojczystej Ziemi”
/…/

>>Horyzonty wspomnie << Zbigniewa Mieczkowskiego wydane zosta y
z wielk  staranno ci . Ksi k  zaopatrzono w przypisy i indeks nazwisk
u atwiaj cy poszukiwania. Publikacja zaskakuje bogactwem zdj , listów
i dokumentów”27.

Stanis aw Mossakowski w „ yciu Warszawy” z czerwca 2002 r. zda
relacj  z promocji ksi ki Z. Mieczkowskiego, która odby a si  w Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza przy Rynku Starego Miasta w Warszawie:

„W przepe nionej sali, obok g ównego bohatera - znanej i cenionej
postaci nie tylko rodowiska polskiej emigracji w Londynie – znale li si  licznie
zgromadzeni krewni, koledzy i przyjaciele autora, a tak e wiele znakomitych
osobisto ci ycia kulturalnego stolicy. Spotkanie to zaszczyci  swoj  obecno ci

26  K. Cywi ska, „Szlachectwo”, „Tydzie  Polski”, Londyn, 19 stycznia 2002.
27  A. Kansy, Zbigniewa Mieczkowskiego Horyzonty wspomnie , „Gazeta Wyborcza Mazowsza”,

2-3 luty 2002.
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tak e obecny ambasador Zjednoczonego Królestwa w Polsce, p. Michael
Pakenham, nota bene – rzecz jak e dla obecnych czasów znamienna – dobrze
mówi cy po polsku.

Po przywitaniu przez dyrektora Muzeum Pana Janusza Odrow -
Pieni ka obszernie ksi k  przedstawi  dr Jan Milewski, profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, zwracaj c uwag  m.in. na jej szczególn  warto  historyczno-
socjologiczn , zarówno w odniesieniu do przedwojennego ycia rodowiska
ziemia skiego, widzianego zreszt  w sposób zrozumiale wyidealizowany oczami
dziecka i m odzie ca, jak te  losów wojennych autora we Francji, Wielkiej
Brytanii, a potem na szlaku bojowym Pierwszej Dywizji Pancernej gen. Maczka.
Podkre li  godn  podziwu niezale no  my lenia autora w odniesieniu do ycia
emigracyjnego w powojennej Anglii oraz odwag  jego niekonwencjonalnych
niekiedy s dów historiozoficznych.

W drugiej cz ci spotkania pan Zbigniew Mieczkowski odczyta
wybrane fragmenty swych wspomnie , które zachwyci y zebranych nie tylko
niezwyk  pami ci  szczegó ów oraz wra liwo ci  na uroki >>kraju lat
dziecinnych<<, lecz tak e sw  pi kn , literack  polszczyzn . Po pytaniach i
odpowiedziach autora ogólna dyskusja znalaz a sw  kontynuacj  przy lampce
wina”28.

Warto przytoczy  tak e tre  kolejnej publikacji. „Gazeta Niedzielna”
z 17 lipca 2005 r. opublikowa a relacj  z promocji ksi ki wydanej staraniem
Zbigniewa Mieczkowskiego: „60. lecie zako czenia drugiej wojny wiatowej
zmobilizowa o szereg polskich instytucji i sporo osób prywatnych, zw aszcza
w rodowiskach emigracyjnych polonijnych, do podj cia nowego wysi ku, aby
szerzej u wiadomi  miejscowym spo ecze stwom jak istotny, niekiedy wprost
prze omowy, by  polski wk ad w zwyci stwo nad hitlerowskimi Niemcami”.

Trzeba wi c odnotowa  szczególny sukces promocji ksi ki The Soldiers
of Genera  Maczek in World War II. Jest to angielska wersja wydanej uprzednio
po polsku pracy pt. o nierze Genera a Maczka w II wojnie wiatowej,
zredagowanej przez by ego oficera 1 Dywizji Pancernej, Zbigniewa
Mieczkowskiego. Od lat po wi ca on wiele czasu, energii i rodków
na udokumentowanie historii Dywizji Pancernej. Zrozumia y jest wi c fakt,
e inicjator tej ksi ki jest te  jej wydawc , jako za o yciel Fundacji

Upami tnienia 1 Dywizji Pancernej. W relacji czytamy nast pnie:
„/.../Na zaproszenie Zbigniewa Mieczkowskiego przyby o 1 czerwca do

sali sztandarowej Instytutu Polskiego i Muzeum im. Genera a Sikorskiego wielu
by ych dyplomatów brytyjskich, w tym attaches wojskowych, którzy w
ubieg ych latach byli akredytowani w Polsce. Istotne, e na tej promocji by  te
ambasador polski w Londynie i polski attache obrony… Trudno o lepszy
przydzia  roli: ksi k  o generale Maczku i jego o nierzach prezentowa

28  S. Mossakowski, Uroczysto  w Muzeum Literatury, „ ycie Warszawy”, czerwiec 2002.
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brytyjski genera  Michael Reynolds, znawca historii II wojny wiatowej i autor
prac m.in. na temat walk jednostek pancernych. Podkre la  on wybitne talenty
dowódcze genera a Maczka, które t umaczy y sukcesy I Dywizji, mi dzy innymi
zamkni cie „Worka Falaise” i wyzwolenie licznych miast pó nocnej Europy”29.

Zbigniew Mieczkowski jest przekonany, e ta ksi ka w istotny sposób
przyczyni  si  mo e do udokumentowania wk adu Polaków w zwyci stwo nad
Niemcami. Postanowi , aby dotar a jak najszerzej do rodowisk opiniotwórczych.
W zwi zku z tym jego fundacja rozes a a ponad 200 egzemplarzy angielskiego
wydania do instytucji na ca ym wiecie, zajmuj cych si  wojskowo ci  i polityk
mi dzynarodow . W ród wielu miast, znalaz y na tej li cie Waszyngton,
Moskwa i Kijów. Egzemplarze ksi ki zosta y te  wys ane do burmistrzów
wszystkich miast, wyzwolonych przez dywizj  gen. M czka. Warto zauwa y ,
e promocja ksi ki The Soldiers of Genera  Maczek... zbieg a si  z obchodami

60. lecia Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, dla którego
rozwoju tak wiele uczyni  Zbigniew Mieczkowski.

Analizuj c bogat  osobowo  potomka polskich ziemian, osiad ego
po wojnie na Wyspach Brytyjskich, warto zwróci  uwag  na tre  wywiadu
Jaros awa Ko mi skiego ze Zbigniewem Mieczkowskim, opublikowanego
w londy skim „Dzienniku Polskim”:

„Zbigniew Mieczkowski w rozmowie o ksi ce nie zapomina
o do wiadczeniach i... perspektywie emigranta. Ocenia dokonania polskiej
spo eczno ci w sposób nader trze wy. Osi gni cia polityczne emigracji w
okresie zimnej wojny by y znikome, mo na wskaza  na szereg ludzi wielkiego
formatu, m ów stanu jak chocia by genera  Anders czy hrabia Raczy ski, ale
trudno nie przyzna , e nie mieli oni wp ywu na losy Polski..., oczywi cie ich
wielk  warto ci  by a postawa obywatelska, która, mo na powiedzie ,
kszta towa a nasz  postaw  moraln .”

Po czym zaraz dodaje: „Autentyczn  warto ci  emigracji s  pami tki
z przesz o ci, ocala a dokumentacja i zbiory muzealne czy biblioteczne /.../ Bo
przecie  mo na zniszczy  naród, ale nie mo na zniszczy  jego przesz o ci,
kulturowego dorobku, jak np. literatura. Dlatego du o uwagi po wi cam w swej
ksi ce (jej angielskiej wersji) polskiemu pi miennictwu.”

Do wiadczenia Zbigniewa Mieczkowskiego spisane z perspektywy
emigranta sta y si  podtytu em ksi ki. „/…/Pochodz  z rodziny ziemia skiej,
ze wiata, którego w Polsce ju  nie ma /…/” - to zdanie wydaje si  przebija
z ka dej strony wspomnie .

Cho Hórizons jest ksi k  dla Anglików, to nie sposób nie odnie
wra enia, e jej autor jest Polakiem. Mieczkowski (mimo d ugich lat na
emigracji nie wyzwoli  si  z polsko ci) „/.../Pomocne mu w tym by y silne

29  W.P., Genera  Maczek w ród Polaków i Brytyjczyków, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 17 lipca
2005.
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tradycje patriotyczne rodziny, które si gaj  Powstania Listopadowego,
Somosierry... W rodzinie ze strony matki byli powsta cy z 1830 r., którzy
wyemigrowali na Zachód. Dwóch oficerów, od >>czwartaków<< osiedli o si  we
Francji. Te kontakty rodzinne s  utrzymywane”30. W dniu 2 pa dziernika 2013 r.
w Domu Spotka  z Histori  w Warszawie mia a miejsce promocja drugiego
wydania wspomnie  Zbigniewa Mieczkowskiego z udzia em licznej grupy
dawnych ziemian i potomków s awnych polskich rodów.

Liczne przedsi wzi cia publicystyczne podejmowane przez
Mieczkowskiego dowodz , e pomimo wielu przeciwno ci losu i zrz dze
historii, z du  trosk  dba nieprzerwanie o podtrzymywanie polskiej to samo ci
narodowej – w asnej, swoich dzieci i przyjació . Nie przypadkiem w za o onej
przez niego Fundacji Upami tnienia Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej
Genera a Stanis awa Maczka, g ównym celem jest podtrzymywanie przyja ni
mi dzy Polsk  a wyzwolonymi miastami Francji, Belgii i Holandii. Dlatego
przewodniczy  komitetom, które zbudowa y pomniki dywizji: w Duns w Szkocji
(Pu ków Pancernych) oraz w Warszawie (l Dywizji Pancernej). Nie przypadkiem
przewodniczy  te  Polskiej Radzie Bibliotecznej w Londynie opiekuj cej si
archiwami Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie. W styczniu 2012 roku podj
osobiste starania, by w ods oni ciu kolejnego pomnika na cze  o nierzy
genera a Maczka w Szkocji, obok przedstawicieli dworu królewskiego Wielkiej
Brytanii, wzi li udzia  najwy si przedstawiciele narodu polskiego

Warto podkre li  fakt, e pomimo wielu krzywd doznanych ze strony
komunistycznych w adz, nie straci  ch ci i si  , by broni  godnego imienia Polski.
Nie pogniewa  si  na Polsk , tylko permanentnie nabiera  dystansu
do zmieniaj cych si  w adz.

***

Analizuj c przedsi wzi cia niepokornego Rodaka na obczy nie, wysi ki
podejmowane na rzecz Polski, jego pozycj  spo eczn  i starania, adresowane
do osobisto ci z kr gów politycznych Wielkiej Brytanii czy Francji, Zbigniew
Mieczkowski zas u y  sobie na wyniesienie go do godno ci ambasadora
sprawy polskiej na obczy nie.

Wykaz wa niejszych publikacji Zbigniewa Mieczkowskiego

I. Opracowania

30  J. Ko mi ski, Horyzonty i wspomnienia, „Dziennik Polski” Londyn, 23 lutego 2008.
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Adam Sudo

Dzia alno  literacka i spo eczna na obczy nie Zbigniewa Mieczkowskiego

Immigrant literary and social activity of Zbigniew Mieczkowski

S owa kluczowe: Ksi ka i prasa polska na emigracji, wi zi emigrantów
z ojczyzn , ziemia stwo polskie, o nierze Pancernej Dywizji Genera a Maczka,
„polski Londyn”, posiad o ci ziemia skie Dzier anowo-R kcice, Cibórz,
Nied wied , polska diaspora wolnego wiata.

Key words: The Polish immigration press and book, the bonds of immigrants
with the homeland, Polish landowners, soldiers of general Maczek First
Armoured Division, 'Polish London', Dzier anowo-R kcice, Cibórz and
Nied wied  land estates, Polish diaspora of the free world

Streszczenie

Uwaga badawcza autora zosta a skupiona na roli prasy i ksi ki polskiej
w procesie utrzymywania wi zi emigrantów z pierwotn  ojczyzn ,
na przyk adzie analizy publikacji Zbigniewa Mieczkowskiego  z Londynu –
potomka polskich ziemian, o nierza Pierwszej Dywizji Pancernej Genera a
Maczka, pisarza, publicysty, filantropa, dzia acza emigracyjnego.
Artyku  zawiera omówienie wa niejszych publikacji ksi kowych, w tym
„Horyzontów wspomnie ”, których pierwsze wydanie ukaza o si  w Warszawie
i Londynie w 2001, a drugie poprawione i uzupe nione – w 2013 r. Ksi ka
wywo uje w czytelniku t sknot  za utraconym rajem, pragnienie wyrwania go
z mroków zapomnienia, z krainy dawnych legend.
Analizie poddane zosta y tak e wa niejsze artyku y prasowe Mieczkowskiego,
publikowane zarówno w prasie emigracyjnej, jak i krajowej. Dorobek autora
cechuje niezale no  pogl dów i odwaga w g oszeniu oryginalnych, cz sto
sprzecznych z dotychczas przyj tymi przez kierownictwo polskiej emigracji
w Londynie ocenami i sadami. Szczególn  warto   dla m odego pokolenia
czytelników publikacji Mieczkowskiego stanowi  wnikliwe obserwacje  i oceny,
prezentowane przez naocznego wiadka  oraz uczestnika wydarze  czasu wojny
i powojnia. Stanowi  one o walorach historycznych jego ksi ek i publikacji
prasowych.
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Summary

The author has focused his research attention on the role of the Polish press and
book in the process of maintaining bonds with the original homeland. He
analysed the example of Zbigniew Mieczkowski, a London citizen, a descendant
of Polish landowners, a soldier of general Maczek First Armoured Division, a
writer, publicist, philanthropist and an immigration activist. The article comprises
a discussion on more significant book publications, including 'The Horizon of
Memories' which was first published in Warsaw and London in 2001 and then
updated in 2013. The book makes the readers long for the lost paradise and
makes them want to eradicate it from the shadows of oblivion and the times of
old  legends.
The author also analyses Mieczkowski's more important press articles published
both in the Polish and immigration press. He emphasizes Mieczkowski”
independent viewpoints and his courage in expressing unique opinions which are
frequently contrary to the ones accepted by the management of the Polish
immigration in London. What is especially valuable for the young generation of
readers is Mieczkowski's thorough, clear-sighted observations presented by an
eyewitness and a participant of the war and post war events. The observations
make Mieczkowski's books and press articles historically valuable.
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Media polonijne wobec wspó czesnych
wyzwa

Polonia media and contemporary
challenges





Magdalena Bierzy ska-Sudo

ROLA NOWYCH MEDIÓW W INTEGRACJI POLSKICH
IMIGRANTÓW W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII1

Rozpatrywanie problemu to samo ci narodowej wspó czesnych
migrantów  Polski jest bardzo z o one. To samo  jest poj ciem
wielowymiarowym, analizowanym, prezentowanym i interpretowanym na wiele
ró nych sposobów. Z tego wzgl du precyzyjne zdefiniowanie to samo ci
wzbudza zawsze wiele kontrowersji. Analiza  kategorii polskiej to samo ci
narodowej, kszta towanej pod wp ywem europejskiej tradycji i wzorów
wypracowanych przez przoduj ce o rodki nauki, kultury i sztuki narodów
Starego Kontynentu – Grecji, W och, Francji i Niemiec, odnosi si  przede
wszystkim do poczucia odr bno ci w stosunku do innych narodów2.
Determinuj c  rol  odgrywaj  w tym przypadku nast puj ce czynniki
narodotwórcze: j zyk, symbole narodowe, wiadomo  narodowa, wielcy
rodacy, wi zy krwi, zwi zki emocjonalne z dziedzictwem kulturowym,

1  Artyku  ukazuje  wybrane problemy szerzej poddane analizie w najnowszej ksi ce autorki pt.
Proces podtrzymywania to samo ci narodowej wspó czesnych migrantów polskich
w przestrzeni Internetu (na przyk adzie Wielkiej Brytanii i Irlandii), Bydgoszcz 2013.

2  Szerzej patrz: A. Piskozup, Polska w cywilizacji zachodniej, Gda sk 1995, s. 23-24; S. Piskor,
O to samo ci polskiej, Kraków 1988, s. 9-12; T. Pilch, W poszukiwaniu wspólnych
fundamentów warto ci Europy, w: To samo  bez granic. Wspó czesne wyzwania, red.
E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 33-38;  B. Misztal, To samo  jako poj cie i zjawisko
spo eczne w zderzeniu z procesami globalizacji, w: To samo  bez granic, op. cit.,  s. 21-30;
D. Nied wiedzki, Migracje i to samo . Od teorii do analizy przypadku, Kraków 2010;
Z. Boksza ski, To samo  – interakcja – grupa: to samo  jednostki w perspektywie teorii
socjologicznej, ód  1989; Dylematy to samo ci europejskich pod koniec drugiego tysi clecia,
red. J. Mucha, W. Olszewski, Toru  1997; A. Giddens, Nowoczesno   i to samo . „Ja”
i spo ecze stwo w epoce pó nej nowoczesno ci, prze . Anna Szul ycka, Warszawa 2001;
I. Grabowska-Lusi ska, M. Okólski, Emigracja ostatnia? Warszawa 2009; D. Nied wiedzki,
W adza-to samo -zmiana spo eczna, Kraków 2003; To samo  i przynale no .
O wspó czesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie, red. M. Kempny,
G. Woroniecka, Toru  2008; Z. Boksza ski, To samo ci zbiorowe, Warszawa 2008;
To samo  polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009;
Wokó  to samo ci: teorie, wymiary, ekspresje, red. I. Borowik, K. Leszczy ska, Kraków 2008;
J. B uszkowski, Stereotypy a to samo  narodowa, Warszawa 2005; To samo
i przynale no . O wspó czesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie,
red. M. Kempny, G. Woroniecka, P. Za cki, Toru   2008; M. Budyta-Budzy ska, Socjologia
narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010; T. Edensor, To samo  narodowa, kultura
popularna i ycie codzienne, Kraków 2004; M. Castells, Si a to samo ci,  Warszawa 2008;
A. K oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
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terytorium oraz histori  i tradycj  „ma ej ojczyzny”3. Wspó czesny rozmiar
i skala przemieszcze  stanowi  du e zagro enie dla ci g o ci kulturowej,
powoduj c ró ne w tpliwo ci, na ile w mechanizmach kreowania  nowej
to samo ci zachowane zostan  najbardziej istotne elementy kultury narodowej.
To samo  narodowa we wspó czesnej rzeczywisto ci mi dzynarodowej  nie
musi  by  zwi zana  z bezwarunkow   zale no ci   od pa stwa narodowego.
Zasadnicze dla  utrzymania ci g o ci jest poj cie patriotyzmu i sposób jego
rozumienia. To samo   (patriotyzm) jest emocjonalnym przywi zaniem do
spo eczno ci i warto ci narodowych, niezale nie od miejsca pobytu. Bycie
Europejczykiem, transmigrantem, czy tzw. „obywatelem wiata” nie przeszkadza
by  polskim patriot 4. W procesie kszta towania i podtrzymywania to samo ci
narodowej  Polaków bardzo wa na rola przypada rodzinie, szkole, ko cio om,
twórcom kultury i sztuki, a przede wszystkim mediom, w tym  wykorzystuj cym
przestrze  Internetu, które obok funkcji upowszechnieniowej, promowania
wybitnych dzie  kultury narodowej, pe ni  rol  p aszczyzn integracji
emocjonalnej obywateli Rzeczypospolitej i rodaków rozproszonych po wiecie.

Wspó czesne pojmowanie procesu podtrzymywania to samo ci
narodowej w przypadku wspó czesnych migrantów z Polski sprowadza si
przede wszystkim do utrzymywania przez nich wi zi psychologicznej
z dotychczasowym rodowiskiem rodzinnym, rówie niczym, pracowniczym –
g ównie drog  wirtualnych kontaktów. Definiowanie nowych mediów mo e
nastr cza  humani cie wielu problemów, jednak kategoria ta tak dynamicznie
i w szerokim zakresie zaw adn a dyskursem humanistycznym, e nie mo na
pozosta  oboj tnym na jej obecno .

Od rozszerzenia struktur Unii Europejskiej na wschód min a prawie
dekada, a popularno  Wielkiej Brytanii i Irlandii jako celu migracyjnej
przygody m odych Polaków wcale nie s abnie. Wed ug brytyjskiego urz du
statystycznego (Office for National Statisctics) liczba migrantów z Polski wynosi
ok. 587 tys.,  a w Irlandii - ok.150 tys.  S   to dane szacunkowe Wydzia u
Konsularnego Ambasady RP w Dublinie5. Przyst pienie Polski do polityczno-

3  M. Budyta-Budzy ska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010, s. 30-44.
4  Wielu wspó czesnych badaczy uwa a, e mamy obecnie do czynienia z epok  migracji. Ci g e

przemieszczanie si  nast puje praktycznie w ka dym momencie ycia wspó czesnego
cz owieka. Powstaj  nowe relacje spo eczne. Ten stan rzeczy prowadzi równie  do redefinicji
to samo ci. Specjali ci prognozuj , e w wyniku zachodz cych zmian mo e nast pi  upadek
znaczenia zwi zków to samo ci cz owieka z konkretnym terytorium. Uwa aj  oni, e
wspó czesny cz owiek b dzie budowa  swoj  to samo  na podstawie czynników
sytuacyjnych, zmieniaj cych si  okoliczno ci yciowych b d cych efektem indywidualnych
wyborów i decyzji, z pomini ciem stosunkowo ma o istotnego w warunkach powszechnych
migracji elementu wi zi terytorialnej. Do grupy uczonych podzielaj cych to stanowisko nale
m.in.: Anthony Giddens, Arjun Appadurai, Zygmunt Bauman.

5 Raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji Polonii i Polaków za Granic , Warszawa
2013, s. 265 i 99.
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ekonomicznych struktur Unii Europejskiej  otworzy o nowy rozdzia  w historii
Polaków w tych krajach. Wysoki poziom zorganizowania polskiej emigracji jest
historycznie uwarunkowany. Szczególnie powojenny ruch polonijny i zaanga o-
wanie w ycie polityczno-spo eczno-kulturalne zaowocowa o stworzeniem
„ma ej ojczyzny” poza granicami kraju6.

M odzi kosmopolici z Polski bardzo ch tnie  i otwarcie definiuj  siebie
jako Polaków, aczkolwiek nie stawiaj  polskiej to samo ci narodowej, jako
najbardziej istotnej w ich strategii yciowej.  „Polsko ” traktuj  raczej jako
warto  dodan . Nie traktuj  oni pobytu poza Polsk  jako faktycznej emigracji,
lecz jako prawid owo  w procesie przemian globalnych, jako wyzwanie
wolno ciowe, warto  synkretyzmu kulturowego, jako prawo do samodzielnego
decydowania o miejscu zamieszkania  i przyjmowanie opcji samorealizacji.
Przestrze , odleg o  mi dzy miejscem wychod stwa i nowego osiedlenia nie
jest  postrzegana  w  tradycyjnym  rozumieniu.  Zacieraj  j  nowe  formy
komunikacji7. Wspó cze ni migranci odznaczaj  si  brakiem kompleksów
z powodu przyjazdu z Polski, wr cz przeciwnie znaj  swoj  warto ,
udowadniaj  to ch ci  zaistnienia niemal w ka dej dziedzinie ycia publicznego.
Polacy przybyli na Wyspy entuzjastycznie podchodz  do przestrzeni, w której
przysz o im cho by na chwil  y . Z ogromnym zapa em zagospodarowuj
przestrze  miejsk . Szczególnie od maja 2004 r. Polacy w Wielkiej Brytanii
i Irlandii s  widoczni niemal w ka dej sferze ycia, swobodnie oswajaj  Londyn,

6  Ogromny wp yw na  rozwój struktur polonijnych w Wielkiej Brytanii mia o osiedlenie si
emigracyjnego rz du polskiego. Szybko zaowocowa o to pojawieniem si  ca ej infrastruktury
polskiej: organizacji, szkó , placówek kulturalnych, bibliotek, parafii. W ród najwa niejszych
nale y wymieni  przede wszystkim: Bibliotek  Polsk , Instytut Polski i Muzeum im. gen.
Sikorskiego – najwi ksz  polsk  placówk  muzealn  i archiwaln  poza krajem, tam e, s. 276.

7  A. Chodubski, Polacy a tendencje migracyjne wiata, „Przegl d Polsko-Polonijny”, Pó rocznik
nr 1, Gorzów Wlkp. 2011, s. 36.
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Dublin i reszt  Zjednoczonego Królestwa oraz zielon  wysp 8. Ch  jednoczenia
si  i wzajemnej wspó pracy doprowadzi a do prawdziwej erupcji organizacji,
zrzeszaj cych Polaków w Wielkiej Brytanii i Irlandii.  Analiza materia u
badawczego pozwala na stwierdzenie, e mimo i  ostatnia fala emigracji
Polaków na Wyspy jest przede wszystkim migracj  zarobkow , to jednak atwo
jest zauwa y , e m odzi Polacy bardzo ch tnie dzia aj  poza rynkiem pracy.
Utworzenie i funkcjonowanie tak wielu organizacji jest niezbitym dowodem na
potrzeb  integracji si   oraz wspomagania si  na obczy nie. Na terenie Wielkiej
Brytanii od dziesi cioleci funkcjonuje wiele polskich instytucji: Ambasada
Rzeczypospolitej, Konsulat Generalny RP w Londynie, Polski Uniwersytet na
Obczy nie (PUNO), Polski O rodek Spo eczno-Kulturalny (POSK), Ognisko
Polskie oraz liczne organizacje i stowarzyszenia. Obok ju  istniej cych, powsta y
nowe organizacje, utworzone przez wspó czesnych migrantów. W ród du ej
liczby polskich organizacji  na Wyspach nale y wymieni  przede wszystkim
dzia aj ce w Wielkiej Brytanii:  Polish Professionals in London9, Polish City
Club10, Poland Street11, Polish Psychologists Association12, Stowarzyszenie

8  G ówne miejsca docelowe to Londyn i Dublin, ale równie popularne s : Cork, Galaway,
Glasgow, Birmingham, Manchester, Luton. Polacy przybyli do Wielkiej Brytanii osiedlali si
w kilku regionach, przede wszystkim w Anglii Po udniowo-Wschodniej, Anglii Wschodniej
i Pó nocno-Zachodniej. By o to zwi zane z  wielkimi miastami, które si  w tych regionach
znajduj , przede wszystkim Londyn. Z czasem polscy migranci zacz li si  osiedla  w Szkocji,
Yorkshire, Humberside i Irlandii Pó nocnej; A. Fihel, Najnowsza migracja z Polski do Wielkiej
Brytanii, „Biuletyn Migracyjny”, nr 12, Warszawa kwiecie  – maj 2007. Jak wynika z raportu
Brytyjskiego Narodowego Biura Statystycznego (ONS) – po tym jak polscy emigranci podbili
Londyn, znaczna cz  udaje si  do angielskich miasteczek i wsi. Michael Dembinski z Head
of Policy Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej twierdzi, e „rynek pracy w du ych miastach
zosta  nasycony w du ej mierze – prac  tam mog  w a ciwie ju  znale  niewykwalifikowani
pracownicy lub wy szej klasy menagerowie, a oni stanowi  niewielki procent polskiej
emigracji”. Polacy stanowi  najwi ksz  grup  migrantów na Wyspach, tak du e nasycenie
wymaga od nich poszukiwania nowych terenów, gdzie mog   znale  prac . Najwi ksze
zapotrzebowanie jest w przemy le, a zak ady ch on ce polskich specjalistów ulokowane s
zazwyczaj z dala od wielkich miast. R. Anam, Polscy emigranci w Wielkiej Brytanii pracuj  na
wsi, www.egospodarka.pl (25.11.2007).

9  Jest organizacj  za o on  w 2006 r. Skupia polskich profesjonalistów. PPL stawia sobie za cel
przede wszystkim pomoc w rozwoju zawodowym swoich cz onków oraz promocj
pozytywnego wizerunku Polaków w wielokulturowym spo ecze stwie brytyjskim.  S  one
realizowane poprzez organizacj  ró nego typu wydarze , warsztatów, spotka  oraz
dostarczanie cz onkom niezb dnych narz dzi (np. kontakt  z mediami, branding PPL i inne)
do realizacji ich pasji i zainteresowa . www.polishprofessionals.org.uk, (20.11.2013).

10  PCC jest organizacj  cz onkowsk  stworzon  przez i dla polskich profesjonalistów,
zainteresowanych budowaniem i kreowaniem silnej polskiej spo eczno ci na Wyspach
Brytyjskich. G ównym celem jest tworzenie platformy umo liwiaj cej networking, u atwianie
wiedzy i do wiadcze  oraz wzbudzenie zainteresowania Polsk  w ród specjalistów, polityków
i spo eczno ci mi dzynarodowej. www.polishcityclub.org, (20.11.2013).
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Emigracji Polskiej (SEP)13, East of England Polish Community Organisation
(EEPCO)14, Pegaz15, Stowarzyszenie Polskie w Taunton16, United Polish

11  Stowarzyszenie tworzy grupa spo eczników, która w swojej dzia alno ci ma trzy g ówne cele:
1. integracja m odego pokolenia Polaków w Wielkiej Brytanii, reprezentowanie jego interesów
oraz ochrona jego praw; 2. promocja Polski na terenie Zjednoczonego Królestwa; 3. wpieranie
szeroko rozumianej kultury i sztuki oraz kultywowanie polskiej tradycji i historii.
www.polandstreet.org.uk, (20.11.2013).

12  Dawna nazwa Polish Psychologists Club. Zrzesza polskich specjalistów z dziedziny
psychologii i nauk pokrewnych. Stowarzyszenie reprezentuj  psychologowie, pedagodzy
i socjologowie mieszkaj cy w Wielkiej Brytanii. G ównym celem jest tworzenie ród a
wsparcia i pomocy psychologicznej dla rodaków yj cych na emigracji poprzez oferowanie
ró nego rodzaju us ug (poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego). Misj  PPA
jest tak e umo liwienie polskim psychologom, mieszkaj cym na terenie Zjednoczonego
Królestwa, uzyskanie wsparcia i zdobycia cennych informacji dotycz cych mo liwo ci
rozwoju zawodowego oraz psychologicznej praktyki zawodowej. Siedziby poza Londynem –
Bristol, Cambridge, Oxford, Swindon, Cheltenham, Croydon. www.polishpsychologistsclub.
org, (21.11.2013).

13  Powsta o w 2009 r. w wyniku porozumienia mi dzy przedstawicielami m odej emigracji. Misj
Stowarzyszenia jest wspó praca z polonijnymi organizacjami pozarz dowymi na rzecz
profesjonalizacji rodowiska, rozwoju i promocji projektów oraz nawi zywania wspó pracy
na p aszczy nie mi dzynarodowej. www.zpwb.ogr.co.uk,  (21.11.2013).

14  EEPCO powsta o w 2007 r. Pocz tkowo stowarzyszenie pomaga o w  organizacji polsko-
angielskich spotka . Nast pnie pojawi y si  nowe pomys y, cz sto wynikaj ce z potrzeb
mieszkaj cej w Cambridgeshire migrantów z Polski. Stowarzyszenie s u y jako drogowskaz,
punkt informacyjny. www.eepco.co.uk, (21.11.2013).

15  Organizacja Pegaz powsta a w 2008 roku. G ównym celem jest organizacja ycia kulturalnego
i promowanie polskiej kultury, tradycji i historii w pó nocnej Anglii. www.pegaz.org.uk,
(21.11.2013).

16  Powsta o w 2007 r.,  aby umo liwi  Polakom pracuj cym na obszarze miasta i jego okolic
zaj cie miejsca w yciu publicznym. Oferuje tak e  pomoc w zakresie nauki, wiadcze
socjalnych, s u by zdrowia, zatrudnienia.  www.naszetaunton.co.uk, (21.11.2013).
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Falkirk17, Better Together: Polish Social and Cultural Organisation18,
Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Pó nocnej (PANI)19.

Utworzenie i funkcjonowanie organizacji jest niezbitym dowodem
na potrzeb  integrowania si  i wspomagania na obczy nie. Wraz z post puj cym
procesem komunikacji i naturaln  ch ci  wzajemnego poznawania si ,
powstaj ce organizacje coraz cz ciej zacz y podejmowa  wspó prac .
Doskona ym projektem, który potwierdza istniej ce praktyki wspó pracy, jest
Polish Cooperation Network (PCN). Idea powstania PCN zrodzi a si  z potrzeby
wymiany do wiadcze , informacji oraz stworzenia skutecznego planu rozwoju
polonijnego rodowiska w Wielkiej Brytanii. Pocz tkowo w 2008 roku by a
udzia em trzech organizacji: Stowarzyszenia PolandStreet, Stowarzyszenia
Polonia Nottingham oraz Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Pó nocnej.
Z biegiem czasu za ide  PCN opowiedzia y si  tak e inne organizacje:
Merseyside Polonia, G os Polonii Falkirk, Central and Eastern European
Association w  Cardiff. Obecnie PCN zrzesza 48 organizacji. G ównym celem
PCN jest wspomaganie polskich organizacji parasolowych, stowarzysze  i grup
wolontaryjnych, m.in. poprzez: stworzenie wspólnego forum wymiany
pomys ów i do wiadcze , integracj  polonijnych biznesmenów  z organizacjami,
promocj  organizacji polonijnych w mediach polonijnych i jednostkach
administracji RP,  zmniejszenie podzia u na „m odych” i „starych”, lepsz
komunikacj  mi dzy organizacjami w danym kraju, stworzenie bazy danych
o organizacjach, pomoc organizacjom ogólnokrajowym i parasolowym
w skuteczniejszym dotarciu do pozosta ych organizacji w ich kraju oraz
organizacjom ogólnokrajowym w tworzeniu silnej Polonii, która stanowi aby
okre lon  „si  polityczn ” w ca ym kraju, zwi kszenie wiadomo ci
o potencjale Internetu i jego zastosowaniu zw aszcza w dzia alno ci organizacji
ogólnokrajowych, pog bienia wiadomo ci o ród ach dofinansowania i ich

17  To organizacja polonijna powsta a  z my l  o Polakach, którzy zamieszkali w Szkocji, ale
wci  pragn  polsko ci. UPF rozpocz o dzia alno  w 2007 r. G ównym za o eniem
organizacji jest rozpowszechnianie polskiej kultury, promowanie przyja ni pomi dzy Szkotami
i Polakami. Staramy si  osi gn  nasze cele organizuj c obchody tradycyjnych wi t polskich,
spotkania dla dzieci i rodziców oraz zabawy taneczne. www.upfalkirk.com, (21.11.2013).

18  Organizacja powsta a w Crawley, w mie cie oddalonym od Londynu o 45 km, w odpowiedzi
na rosn c  spo eczno  polsk . G ównym celem dzia alno ci jest pomoc nowo przyby ym
Polakom. M. Jarek, Polacy na Wyspach si  integruj , www.mojawyspa.co.uk, (10.03.2011).

19  Powód powstania Stowarzyszenia by  prosty: brak kompetentnych i w a ciwych informacji dla
spo eczno ci polskiej na temat ycia i pracy. Twórcy postanowili w ojczystym j zyku dla
ponad 30 tys. Polaków yj cych w Irlandii Pó nocnej dostarcza  informacje. Poza pomoc
w wype nianiu dokumentów, uzyskiwaniu dost pu do wiadcze  socjalnych PANI prowadzi
wiele projektów, które zasadniczo wp ywaj  na dobrostan rodaków (np. projekt wsparcia
psychologicznego, liczne projekty kulturalne). W tym regionie istnieje wiele organizacji,
nale a oby tu wymieni  chocia by: Cooltura, Poles Abroad, KROKUS. Warto równie
wymieni  sobotnie szko y z Belfastu, Newery, Armagh, Portadown. www.polishassociation.
org, (21.11.2013); A. Sadomski, Trzymajmy si  razem, www.gazeta.ie, (14.05.2009).
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skutecznym wykorzystaniu, stworzenie silnego ruchu lobbingowego
i politycznego,  zwi kszenie ilo ci organizacji, które maj  strony internetowe,
integracj  ró nych inicjatyw (przeciwdzia anie podzia om), wspó prac  z me-
diami polonijnymi oraz biznesem polonijnym, wspó prac  z w adzami lokalnymi
i krajowymi w danych pa stwach, w tym w Polsce, szerzenie patriotyzmu
i wiedzy historycznej o Polsce  i naszych wybitnych rodakach,  dofinansowy-
wanie organizacji polonijnych20.

Przynale no  tak du ej liczby organizacji do jednej sieci daje
niespotykane dot d mo liwo ci. Pozwala dynamicznie organizowa  Polonie
wokó  wa nych spraw dla Polski oraz dla Polaków,  przebywaj cych w danym
kraju. Sprawniejsza  komunikacja przyczynia si  do efektywniejszego radzenia
i rozwi zywania  wspólnych problemów, wypracowania  metod wspó pracy
z w adzami lokalnymi, krajowymi, instytucjami badawczymi i biznesem.

Polish Cooperation Network  jest platform , która pozwala na szybk
i atw  wymian  informacji i do wiadcze , a ponadto stara si   promowa  Polsk
w Wielkiej Brytanii i zach ca  Polaków do stania si  szanowanymi obywatelami
i aktywnymi lokalnymi cz onkami spo eczno ci brytyjskiej i irlandzkiej.
G ównym powodem  zrzeszania si  w owych strukturach, poza to samo ci
narodow   i poczuciem polskiej misji, s  te  ró ne interesy. Istotne w tym
wzgl dzie jest to, e wst puj cy do nich cz onkowie, poza tym, e dzia aj  jako
Polacy, to jeszcze pracuj  spo ecznie jako historycy, lekarze, informatycy.

Nieformalna przestrze  Internetu i blogosfery to najlepszy przyk ad
tworzenia si  struktur liberalnego i horyzontalnego spo ecze stwa obywa-
telskiego na obczy nie, w którym formowana jest grupa nawet bez tradycyjnego
komponentu wspólnotowego21. Spo eczno  polskich migrantów, poprzez
integracj  i zrzeszanie si  w organizacjach b d  grupach o ró nym charakterze,
chce by  zauwa ana i nie ukrywa swojego pochodzenia, wr cz odwrotnie –
manifestuje swoj  polsko  i  dum .

Niektóre z nich przyst pi y do jednej z najstarszych i o bogatych
tradycjach organizacji - Zjednoczenia Polskiego  w  Wielkiej Brytanii22 lub

20  www.uk.polishcooperation.net, ( 22.11.2013).
21  M. Garapich, Migracje, spo ecze stwo obywatelskie i w adza. Kulturowe uwarunkowania

tworzenia stowarzysze  etnicznych w ród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii –
perspektywa antropologiczna, w: Wspó czesne migracje: dylematy Europy i Polski, pod red.
M. Duszczyka, M. Lesi skiej, Warszawa 2009, s. 58.

22  Jedna z najwi kszych i najstarszych organizacji nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na wiecie
z siedzib  w Londynie przy King Street w budynku POSK-u. Jest to dotychczas jedyna
organizacja polonijna, która jest uznawana przez rz d brytyjski, dlatego Zjednoczenie, oprócz
promowania i obrony interesów mniejszo ci polskiej w Wielkiej Brytanii, broni równie
interesów Polski i Polaków przed rz dem Wielkiej Brytanii. Zjednoczenie Polskie jest
federacj  organizacji. W jego sk ad wchodzi kilkadziesi t organizacji i stowarzysze
polonijnych  oraz cz onków indywidualnych, którzy s  reprezentowani przez Ko o Cz onków
Indywidualnych Zjednoczenia Polskiego, na terenie Wysp.  www.zjednoczeniepolskie.org;
T. Radzik, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 1947-1997, Londyn 1997.
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do innych, takich jak: Stowarzyszenie Techników Polskich23, Instytut Polskiej
Akcji Katolickiej czy te Polskiego O rodka Spo eczno-Kulturalnego24.

Najnowsza fala polskiej emigracji z ogromnym powodzeniem obj a
równie  Irlandi . Dublin sta  si  niemal równie popularny w ród migruj cych
Polaków po 2004 r. co Londyn. W celu zachowania to samo ci narodowej,
z potrzeby podkre lenia swej odr bno ci, ch ci niesienia  pomocy potrzebuj cym
rodakom  i z wielu innych równie wa nych powodów, Polacy w Irlandii
zorganizowali si , buduj c od podstaw struktury organizacji polonijnych25.
Pioniersk  organizacj  jest Polskie Centrum Informacji i Kultury  w Dublinie,
które skupia si  na prowadzeniu  dzia alno ci kulturalnej i o wiatowej, a tak e
wspó pracy z irlandzkimi instytucjami rz dowymi, fundacjami  i organizacjami
spo ecznymi26. Z inicjatywy m odych polskich psychologów powsta a Poradnia
Psychologiczna w Dublinie. Prowadzi ona bezp atn  pomoc psychologiczn  dla
Polaków oraz w asne badania socjologiczne. Polacy w Cork i Limerick mog
korzysta  z konsultacji na odleg o , wykorzystuj c Skype’a. Uruchomiony
zosta  tak e system poradnictwa mailowego27. Nowe pokolenie polskiej migracji
znakomicie odnajduje si   w irlandzkiej rzeczywisto ci. Powstaj  polskie szko y.
Po 2004 r. powo ano w Dublinie wiele organizacji o ró nym charakterze.
Najpopularniejsza to Polish Information & Culture Centre in Dublin Ltd., której
celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, tworzenie struktur
adaptacyjnych dla spo eczno ci polskiej w Irlandii oraz dzia alno  na rzecz
integracji wielonarodowego spo ecze stwa irlandzkiego z ludno ci  nap ywow
z nowych krajów cz onkowskich Unii Europejskiej. Do najwa niejszych
organizacji mo na zaliczy : Towarzystwo Irlandzko-Polskie28, Together,
Razem29, Stowarzysznenie „Biblary”  Polish Community Centre „Biblary”30,
ArtPolonia31, Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oraz Polskie Centrum

23  www.stpuk.org, (21.11.2013).
24  POSK jest od ponad 30 lat jednym z najwa niejszych centrów dzia alno ci kulturalnej

na migracji polskiej w Wielkiej Brytanii. W gmachu POSK-u swoj  siedzib  znalaz y  m.in.
Biblioteka Polska, Instytut Józefa Pi sudskiego, teatr dla dzieci i m odzie y, kluby, galeria
sztuki, Stowarzyszanie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, Zjednoczenie Polskie
w Wielkiej Brytanii, Polski Uniwersytet na Obczy nie, Polskie Towarzystwo Naukowe, Zwi zek
Pisarzy Polskich, Zrzeszenie Studentów, Polska Macierz Szkolna i wiele innych. www.posk.pl,
(21.11.2013).

25 Polacy na Zielonej Wyspie czyli ycie polonijne w Dublinie i Belfa cie, „Wspólnota Polska”,
listopad – grudzie  6/2007, www.wspolnotapolska.pl, (10.11.2010)

26  Centrum wyda o informator pt. „Przyjazny Dublin czyli jak sobie radzi  w irlandzkiej stolicy”.
27  www.thepppd.org (19.11.2013).
28  Towarzystwo prowadzi niedzielne lekcje angielskiego w Domu Polskim w Dublinie. Wyda o

tak e poradnik dla emigranta. www.irishpolishsociety.org (15.11.2013).
29  Centrum wsparcia i profilaktyki dla spo eczno ci polskiej w Cork. Ponadto poradnictwo pracy,

rodzinne i socjalne. www.together-razem.org (17.11.2013).
30  G ównym celem by o utworzenie polskiej biblioteki. www.biblioteka.ie (15.11.2013).
31  Organizacja upowszechniaj ca polsk  kultur  w ród Irlandczyków i irlandzk  kultur  w ród

Polaków. www.artpolonia.org, (17.11.2013).
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Medyczne32. Mnogo  powsta ych organizacji, stowarzysze , pubów, restauracji
z polskim menu, sklepów i innych „polskich miejsc”, wiadczy o adaptacji
Polaków na Wyspach. Wszystkie wymienione formy aktywno ci imigrantów
sprzyjaj  promowaniu narodowej to samo ci i kultury polskiej33.

Wykszta ceni, m odzi migranci34, którzy po 2004 r. wyjechali z kraju,
bardzo cz sto nazywania s e-generacj  lub e-migrantami, b d c sta ym
i dominuj cym elementem kszta tuj cego si  spo ecze stwa informacyjnego.
W literaturze przedmiotu mo na si  ju  spotka  z takim poj ciem jak, migracja
internautów, któr   okre la si   jako migracj  www:
- www, czyli posiadaj  kompetencje komunikacyjne na p aszczy nie Internetu,
- wykszta cenie wy sze lub rednie,
- wiek: m ody, o najwy szych predyspozycjach do mobilno 35.

Dla tego pokolenia nowe media s  podstawowym miejscem
komunikowania si  oraz g ównym ród em informacji. Podejmuj c prób
zdefiniowania nowych mediów nale y zwróci  uwag  na podstawowy czynnik je
determinuj cy, a mianowicie wszechobecny rozwój technologiczno-
informatyczny, z którym mamy do czynienia na co dzie . Wspó cze nie otaczani
jeste my nowymi mediami, a nawet nowymi nowymi mediami. Wraz z rozwojem
nowych mo liwo ci, pojawi y si  równie  problemy definicyjne. Zdaniem
Magdaleny Szpunar termin nowe media, sta  si  odpowiedzi  na zmiany
w wiecie mediów  i komunikowania. Zmiany te dotyczy y wszystkich mediów –
pocz wszy od druku, poprzez radio i telewizj , a sko czywszy na Internecie,
uwa anym za najdoskonalsze medium36. Nowe media s  charakteryzowane

32  www.polishdoctors.ie, (15.11.2013).
33  W. Stankiewicz, Migracje Polaków w celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii, w: Wspólne

drogi Polaków w kraju i na obczy nie (1918-2008), pod red. L. Kacprzaka
i M. Szczerbi skiego, Studia historyczne i politologiczne, Pi a-Gorzów Wlkp. 2009, s. 339.

34  Polacy, którzy masowo zacz li przybywa  do Wielkiej Brytanii i Irlandii od maja 2004 roku,
to w przewa aj cej liczbie ludzie m odzi. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez
University of Survey ponad 81% Polaków ma mniej ni  34 lata. Prawie 11% imigrantów
znajduje si  w przedziale wiekowym mi dzy 34 a 46 rokiem ycia. Pozosta a niewielka cz
Polaków to osoby powy ej 46 lat. M ody wiek polskich imigrantów, jak i przewaga m czyzn
nad kobietami, nie pozostaj  bez wp ywu na sytuacj  w ojczy nie. Oba te zjawiska odbijaj  si
silnie na demografii w Polsce sprawiaj c, e starsi ludzie i kobiety zaczynaj  by  w Polsce
grupami nadreprezentowanymi w stosunku do reszty spo ecze stwa; U. Ma ecka, Za chlebem.
Kim s  polscy imigranci, www.kobietawuk.info (3.09.2010); I. Blicharz, Polak na  Wyspach:
m ody i bez grosza, www.polishexpress.polacy.co.uk (29.01.2010); M. Milewski, J. Ruszczak-

bikowska, Motywacje do wyjazdu i plany na przysz o  polskich migrantów przebywaj cych
w Wielkiej Brytanii  i Irlandii,  „Prace migracyjne”, Centre of Migration Research, No. 35/93,
Czerwiec 2008, s. 8-9; I. Grabowska-Lusi ska, M. Okólski, op. cit., s. 96-99; Migracje kobiet.
Przypadek Polski, red. nauk. M. Kindler, J. Napiera a, Warszawa 2010, s. 8-23.

35  I. Grabowska-Lusi ska, M. Okólski, Migracje z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywno
i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej,
„Prace migracyjne”, No 33/91, Centre of Migration Research, March 2008, s. 123.

36  M. Szpunar, W stron  nowych mediów, Toru  2010, s. 9.
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za pomoc  takich okre le  jak: cyfrowe, interaktywne, hipertekstualne,  wirtulne,
sieciowe, symulacyjne37. Upowszechnienie si  nowych mediów ma cis y
zwi zek z powstaniem globalnej sieci Internetu, które spowodowa o
decentralizacj  nadawania  i przeniesienie akcentu w komunikacji z uk adu
instytucja medialna – u ytkownik. Entuzja ci nowych mediów twierdz , e
zrewolucjonizowa y one nie tylko formy komunikacji, ale ca e nasze widzenie
wiata i ca okszta t stosunków spo ecznych38.  Na cechy nowych mediów zwraca

równie  uwag  W odzimierz Gogo ek, który twierdzi e „ich fundamentem jest
dynamiczna plastyczno  produktów oraz ró nicowanie form i tre ci – stosownie
do bie cych oczekiwa  odbiorcy. Odnosz c miejsce nowych mediów
do komunikacji sieciowej przyj to, i  nowe media  to technologie
komunikacyjne i informacyjne oraz ich otoczenie spo eczne, obejmuj ce
narz dzia programowo-techniczne, które maj  bezpo redni zwi zek
z funkcjonowaniem Sieci, b d  u atwiaj  gromadzenie  i udost pnianie
informacji na drodze komunikacji sieciowej. Przyk adem s  elektroniczne
wydania gazet, periodyków, internetowe serwisy informacyjne, w tym
newslettery, a tak e internetowe stacje radiowe i telewizyjne oraz informacyjna
aktywno  indywidualnych niezale nych u ytkowników Sieci39. Paul Levinson
zwraca uwag , e obecnie mamy w zasadzie do czynienia z nowymi nowymi
mediami. Jedn  z  cech nowych nowych mediów, któr autor szczególnie
akcentuje jest to, e ka dy konsument jest jednocze nie producentem. Teraz
ka dy mo e korzysta  z milionów propozycji przedstawianych przez innych
u ytkowników sieci40. Twierdzi on ponadto, e nowe nowe media maj  przede
wszystkim charakter spo eczno ciowy. Niezale nie od tego, czy chodzi
o odbiorców i komentatorów blogów, czytelników / edytorów Wikipedii czy
grupy na Facebooku – wymiar spo eczno ciowy jest nie tylko konieczny do ich
funkcjonowania, ale tak e nadaje im niezb dna dynamik . Komentowanie
wpisów czy filmów na czyim  blogu jest przecie  form  aktywno ci w obr bie
danej grupy41. Moja uwaga badawcza skupi a si  równie  na nowych nowych
mediach, gdy  ich podstawowym celem jest czenie ludzi, budowanie relacji
i zacie nianie wi zi, co jest szczególnie wa ne dla migrantów przebywaj cych
poza domem, rodzin  i krajem.

Nowe media czy nowe nowe media w sposób ewidentny zmieniaj ,
przewarto ciowuj  oraz postrzegaj  dotychczasowy model komunikacji
masowej.  Wspó czesny u ytkownik wchodzi w zupe nie nowe role. Przestaje

37  M. Megier, Nowe media a „nowe ekonomie” i „nowe technologie” w: Nowe media
we wspó czesnym spo ecze stwie, pod red. M. Jezi skiego, A. Sekleckiej, . Wojtkowskiego,
Toru  2011, s. 26.

38 S ownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 130- 131.
39  W. Gogo ek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie  i paradoksy, Warszawa 2010,

s. 171-172.
40  P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 11.
41  Tam e, s. 15.
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by  biernym odbiorc  skazanym tylko na przyjmowanie kierowanego do niego
komunikatu, wr cz przeciwnie - nie tylko mo e reagowa  na zamieszczane
tre ci, ale mo e je wspó tworzy . Nale y w tym miejscu podkre li , e
pojawienie si  nowych mediów wcale nie eliminuje ich poprzedników, co wi cej,
dzi ki zjawisku konwergencji, mog  odkry  swoje nowe  oblicze. Konwergencja
jest zjawiskiem wielowymiarowym: technologicznym, ekonomicznym, me-
dialnym, kulturowym42.

S ownik terminologii medialnej definiuje konwergencj  mediów jako
post puj ce wzajemne powi zanie i przenikanie si  sieci telekomunikacyjnych,
audiowizualnych i informatycznych. Podstaw  dla tych procesów jest
technologia cyfrowa43. Dlatego obecnie rodki masowego przekazu, których
znakiem rozpoznawalnym jest jeszcze papier, odbiornik radiowy i telewizyjny,
inspiruj  g bokie zmiany na rynku mediów cyfrowych, wykorzystuj c sie
internetow  do dystrybucji  swoich medialnych produktów, a tak e jako sposób
dotarcia do nowych odbiorców. Konsekwencj  procesu konwergencji s
zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu  mediów i odbiorze ich zawarto ci,
a jednocze nie wzrost liczby podmiotów zdolnych upowszechnia  tre ci w skali
masowej  lub globalnej. Nale y zwróci  uwag , na fakt, e w tej uk adance coraz
bardziej widoczni s  zwykli posiadacze cyfrowych narz dzi kreacji, które
pozwalaj  im na tworzenie, przechowywanie, powielanie i przesy anie
informacji44. rodki masowego przekazu, które jeszcze nie tak dawno stanowi y
odr bne (autonomiczne) media, dzisiaj stapiaj  si  w jeden twór. Odr bne
dotychczas media yj  w  symbiozie  i wydaje si , e coraz cz ciej s  na siebie
skazane45. Obserwowany szybki i dynamiczny rozwój sieci teleinformatycznych,
zarówno fizyczny, wiadcz cy o obecno ci sieci w domach oraz instytucjach,
a tak e pojawiaj cych si  znacznej ilo ci publikacji i bada  naukowych na temat
nowych technologii, nadaje nowym mediom szczególn  rol  w yciu
spo ecznym.

Funkcjonowanie nowych mediów, które doskonal  codziennie przestrze
Internetu,  wydaje si   idealnym rodkiem komunikacji dla wspó czesnych

42  K. Kopecka – Piech, Nowe media z perspektywy konwergencji. Wzajemne determinacje
struktury, tre ci i typów  uczestnictwa, w: Nowe media i komunikowanie wizualne,
red. P. Francuz, S. J drzejowski, Lublin 2010, s. 23-24.

43  Tam e, s. 105.
44  A. Ostrowska, Nowe media – przyk ad Polski, w: Media a wyzwania XXI wieku, pod red.

M. Bonikowskiej, Warszawa 2009, s. 145.
45  M. Szpunar, W stron , op.cit, s. 21.
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migrantów. Z bada  wynika, e polscy migranci  bardzo ch tnie i cz sto
korzystaj  z Internetu46.

Obecnie nowe media stanowi  jeden z najistotniejszych czynników
integruj cych zarówno spo eczno  Polaków za granic , jak i migrantów
z Ojczyzn . Jest  to mo liwe w a nie dzi ki takim cechom nowych mediów jak
masowo  i globalno . Podstawowym elementem  nowych mediów jest
spo eczno , która ci gle je doskonali i rozwija. Ze spo ecznego punktu widzenia
nowe media s  technologi  komunikacyjn , lecz dla wielu grup - naturalnym
rodowiskiem funkcjonowania spo ecznego, pozwalaj cym na zaspokojenie

wi kszo ci spo ecznych potrzeb, aspiracji i motywacji.  Nowe media  towarzysz
wspó czesnym migrantom jeszcze w Ojczy nie. W procesie planowania wyjazdu
za granic  to w a nie Internet stanowi g ówne ród o informacji o miejscu
przysz ego pobytu oraz narz dzie wykorzystywane podczas poszukiwania pracy,
mieszkania i przyjació . Po przyje dzie, w znaczny sposób nowe media pomagaj
w procesie adaptacji  do nowych warunków. Przestrze  Internetu u atwia im
znalezienie, poza prac  i mieszkaniem, polskich sklepów, ko cio a, aptek,
lekarzy, fryzjerów oraz polskich  placówek dyplomatycznych i konsularnych.
Nowe media stanowi  równie  doskona y pomost pomi dzy star  (domem),
a now  (krajem docelowym) rzeczywisto ci . Wychodz c naprzeciw
oczekiwaniom wspó czesnych migrantów z Polski przybywaj cych do Wielkiej
Brytanii i Irlandii,  powsta a sie  portali internetowych, które w sposób
kompleksowy wyposa aj   ich w podstawow  wiedz . Krzysztof Cibor
z Wirtualnej Polski, odpowiedzialny za projekt Polonia,  twierdzi, e „…Coraz
wi cej Polaków przybywa i pracuje za granic . Internet jest dla nich najszybszym
i najbardziej dost pnym sposobem utrzymania kontaktu z krajem”47. Aby
zintegrowa  polsk  spo eczno  za granic , Wirtualna Polska zach ca do
prowadzenia blogów, tworzenia galerii zdj , udzielania si  na forum oraz
wskazania ulubionych miejsc w danym kraju. Z my l  o dzieciach migrantów,
Wirtualna Polska przygotowa a akcj  „Nie zapominajmy polskiego”. Portal

46  Polacy przebywaj cy za granic  s  prawdziwymi fanami Skype’a. Jak wynika z badania
przeprowadzonego przez ARC Rynek  i Opinia, PBI oraz Dom mediowy Starcom, jedn
z najpopularniejszych form komunikacji wykorzystywanych przez emigrantów s
komunikatory, z których korzysta 90% badanych, na drugim miejscu znalaz o si  Gadu-Gadu –
60%. Warto jednak doda , e emigranci korzystaj  jednocze nie z kilku rodzajów
komunikatorów. Badanie przeprowadzono  w 15 krajach w tym w Wielkiej Brytanii i Irlandii
z wykorzystaniem ankiet w Internecie, na grupie 15 540 osób na podstawie zagranicznego
numeru IP oraz tych, które zadeklarowa y, e mieszkaj  za granic  d u ej ni  dwa miesi ce.
Badanie dotyczy o m.in. zró nicowania demograficznego „starej” i „m odej” emigracji,
mediów, z których najcz ciej korzystaj  emigranci oraz polskich marek, jakich najbardziej im
brakuje na emigracji. Polscy emigranci w Europie, Badanie ARC/PBI/Starcom, 29 listopada
2009.

47  www.wirtualnemedia.pl/artykul/wirtualna-polska-stawia-na-imigrantow, (27.08.2007).
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kataloguje polskie gry i zabawy edukacyjne48.  Podobnego zdania jest Janusz
Dubanik – twórca najpopularniejszego portalu internetowego w Wielkiej Brytanii
– londynek.net. Twierdzi on, e „jeste my najprostszym sposobem szybkiego
dotarcia do Polaków na Wyspach. Odwiedzaj  nas u ytkownicy z 700
miejscowo ci. Cieszymy si  te  du  popularno ci , je li chodzi o nag o nienie
jakiegokolwiek projektu, w ród  mieszkaj cych tu rodaków. Stron  odwiedza
miesi cznie ok. 250 tys. osób”49. Serwis londynek.net powsta   w sierpniu 2002
roku. G ównym celem portalu jest oferowanie polskim internautom serwisu na
najwy szym poziomie. Platforma to kompozycja elementów, które dostarczaj
aktualnych  informacji o Polakach i sprawach dla nich wa nych. W ten sposób
funkcjonuj  wyspecjalizowane serwisy tematyczne, pozwalaj ce na komunikacj
pomi dzy u ytkownikami. Londynek.net natychmiast po powstaniu znalaz  si
w czo ówce najcz ciej odwiedzanych i najbardziej cenionych miejsc
polonijnego Internetu. Akceptacja i zainteresowanie polskiej spo eczno ci
w Wielkiej Brytanii spowodowa y, e reklamodawcy uznali londynek.net
za najefektywniejsze internetowe medium reklamowe. Analiza tre ci, któr
przeprowadzi am, pozwala na stwierdzenie, e popularno  i zainteresowanie
prezentowanymi tre ciami w sekcjach portalu nieustannie wzrasta. Z pocz tkiem
roku 2009, wbrew wszelkim opiniom o powrocie Polaków do kraju, zanotowano
znacz cy wzrost, bo a  o 20%, w porównaniu do wyników z ko ca poprzedniego
roku. Portal na koniec marca 2009 r. odnotowa  ponad 800 tysi cy wizyt, co da o
ponad 7 mln ods on dzia ów londynek.net. Dowodem na ogromn  popularno
jest równie  utworzenie bli niaczej strony w Irlandii – dublinek.net. Portale
spe niaj  funkcj  informacyjn  i komunikacyjn  na wielu p aszczyznach, a ich
u ytkowników mo na podzieli  na trzy grupy: osoby mieszkaj ce na terenie
Wielkiej Brytanii i Irlandii , dla których portale stanowi  ród o informacji na
temat ycia codziennego. Ponad 10 000 og osze  dodawanych ka dego miesi ca,
pozwala dotrze  do poszukiwanych ofert czy te  zaprezentowa  firm  przed
spo eczno ci  polsk , brytyjsk  oraz irlandzk . Londynek.net i Dublinek.net

48  Tego typu projekty mog  si  okaza  szczególnie wa ne dla dzieci urodzonych na Wyspach.
Najnowsze dane wskazuj , e  w latach 2004-2009 urodzi o si  w Wielkiej Brytanii ok 68. tys.
polskich dzieci, w  2010 roku – 19 tys. 762 dzieci. D. Pszczó kowska, Jak rodzi  to
na Wyspach, www.wyborcza.pl/1,76842,9235817,Jak_rodzic__to_na_Wyspach  (11.03.2011);
D. Pszczó kowska, Na Wyspach rodzi si  najwi cej Polaków, www.londynek.net/wiadomosci/
article?jdnews_id=14565 (31.08.2012).

49  Twórca portalu Janusz Dubanik od 7 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Wyjecha  z Polski
w 1987 roku i przez d u szy czas przebywa  w Kanadzie. W 2002 roku podczas wizyty
w Londynie zauwa y  t umy pod s ynn  „ cian  p aczu”, czyli przy oknach wystawowych
hinduskiego sklepu spo ywczego w  dzielnicy Hammersmith – obok POSKu – w których
przyklejano og oszenia typu: dam prac , szukam pracy, szukam mieszkania, wynajm
mieszkanie. J. Dubanik pomy la , e w czasach Internetu konieczno  osobistego przyje d ania
do zachodniej dzielnicy Londynu, aby sprawdzi  og oszenia, to  spora niedogodno . Tak
narodzi  si  portal londynek.net, uruchomiony pocz tkowo w jego gara u w kanadyjskim
Vancouver. P. Stasiak, Londynek dla Londynu, www.polityka.pl (13.05.2011).
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to ród a informacji na temat wydarze  kulturalnych, publicystyki czy te
polonijne forum dla  osób, które przebywa y wcze niej b d  dopiero wybieraj
si  do Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Poznanie zawarto ci strony jest sposobem
na prognozowanie warunków ycia Polonii na Wyspach Brytyjskich i zielonej
wyspie  osobom, które mieszkaj  w ró nych cz ciach wiata. Odwiedzanie
portali  pozwala im na zaspokojenie ciekawo ci na temat tego, co dzieje si
w rodowisku polskim na Wyspach Brytyjskich oraz Irlandii50. Fakt, e
londynek.net  i dublinek.net ciesz  si  najwi kszym zainteresowaniem w ród
migrantów z Polski, nie jest tajemnic  dla  organizatorów wydarze  kulturalnych
na  terenie  Wielkiej  Brytanii  oraz  Irlandii.  Dlatego  portale  cz sto   proszone  s
o patronat medialny nad najwi kszymi imprezami polonijnymi. Portale
z powodzeniem  wspó pracuj  z brytyjskimi i irlandzkimi organizacjami
rz dowymi i pozarz dowymi, a tak e innymi mediami europejskimi. Analiza
materia u badawczego wykaza a, e nowe media nie stanowi  tajemnicy dla
polskich migrantów, a w Internecie funkcjonuje ogromna liczba portali,
adresowana do m odego rodowiska polskiego przebywaj cego za granic . Ilo
i ró norodno  przejawów  ich elektronicznej aktywno ci sprawi a, e mo na
wyró ni  kilka funkcjonuj cych grup (kategorii) serwisów internetowych
przeznaczonych dla migrantów:

1. Du e serwisy informacyjne – portale sk adaj  si  z  kompletnych
i niezb dnych Polakom informacji, og osze , przydatnych adresów,
przepisów prawnych dotycz cych obcokrajowców. to: www.londynek.net,
www.dublinek.net,  www.mojawyspa.co.uk, www.gazeta.ie, www.Nasze
Wyspy.co.uk, www.polonia.wp.pl, www.GBritain.net, www.dublin24.net,
www.e-polonia.co.uk, www.elondyn.co.uk, www.poloniacalegoswiata.pl,
www.polishcooperation.net, www.thepolishobserver.co.uk, www.wspol-
nota-polska.org.pl, www.polonia.org.

2. Portale regionalne – wirtualnie skupiaj ce Polaków mieszkaj cych
w jednej miejscowo ci lub regionie,  stanowi ce ogromne ród o
informacji ze wiata, z Polski, kulturalne, religijne, sportowe, edukacyjne,
podró nicze, finansowe oraz doskona y sposób komunikacji (fora, czaty,
blogi) np. www.mojbristol.co.uk, www.mycork.org, www.bham.pl,
www.wrexham-pl.com, www.hull.pl, www.szkocja24.com, www.edin-
burgh.com.pl.

3. Portale spo eczno ciowe – wirtualne miejsca spotka  Polaków - spe niaj
jedn  z wa niejszych funkcji, gdy  to w a nie one integruj , podtrzymuj
i cementuj  wi zi pomi dzy Polakami znajduj cymi si  za granic .
Twórcy tego typu portali twierdz  zgodnie, e ich g ównym zamiarem
by o stworzenie namiastki Polski dla tych wszystkich, którym bliska jest
ojczyzna oraz rodacy, aby czuli si  bezpieczni i mieli poczucie, e nie s

50  www.londynek.net (15.12.2011).
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sami, np. www.emito.net, www.magnesik.co.uk, www.humer.pl,
www.polskabaza.com, www.PolishPlanet.uk, www.polskachata.co.uk,
www.polishstudent.co.uk, www.pajeczyna.pl,  www.twojemiejsce.net,
www.polacyonline.co.uk, www.polishpub.net, www.polacynaswiecie.com,
www.mojabrytania.pl oraz www.facebook.pl i www.nasza-klasa.pl.

4. Strony internetowe starych i nowych organizacji polonijnych, np.
www.zpwb.org.uk, www.polandstreet.org.uk, www.polskaymca.org.uk,
www.polishprofessionals.org.uk, www.polishcityclub.org, www.polish
psychologistsclub.org, www.eepco.co.uk, www.pegaz.org.uk, www.nasze-
taunton.co.uk, www.upfalkirk.com, www.polishassocia-tion.org, www.uk.
polishcooperation.net, www.stpuk.org, www.wspolnota-polska.pl,
www.irishpolishsociety.org, www.polishdoctors.ie,  www.together-
razem.org.

5. Strony internetowe polskich gazet, wydawanych w kraju i za granic –
e-prasa posiada ogromn  zalet  – jest dost pna w ka dym zak tku wiata.
Portale internetowe s  szeroko zainteresowane promocj  e-prasy dla
Polonii i Polaków zamieszka ych za granic  lub te  czasowo tam
przebywaj cych.  „Wiemy, jak silna jest cz sto wi  emocjonalna Polaków
z Ojczyzn . Potrzeba bycia na bie co, zachowania to samo ci kulturowej
i narodowej, dokonuje si  równie  poprzez lektur . Cyfrowe ksi ki
i prasa daj  tak  mo liwo ”– twierdzi Bart omiej Roszkowski, prezes
Nexto51.

6. Strony internetowe zawieraj ce media polonijne  radio i telewizja.
Jak pisze Marcin Kozio : „multimedialno  i interaktywno  cyber-radia

– dost pne zdj cia twórców i pomieszcze  radia, czaty, fora i poczta
umo liwiaj ca kontakt z twórcami i innymi s uchaczami to dodatkowe elementy
umacniaj ce wi zi kulturowe z narodem i integruj ce Poloni  z Polakami
w kraju”52. To wszystko mocno cementuje relacje pomi dzy migrantami z Polski
a ojczyzn . Jest to swoisty rodzaj utrzymywania z Poloni  wi zi kulturowej
w skali mikro, wi zi nie tylko w obszarze kultury narodowej, ale kultury lokalnej
i sublokalnej. www.mediapoland.com, www.PRL24.uk , www.tv.pl/polonia.

7. Strony internetowe tworzone przez Poloni  i dla Polonii, np.
www.polskiinternet.com, www.polonia.org, www.wirtualnapolonia.com,
www.wspolnota-polska.org.pl, www.polonia-online.com, www.polonia-

51  Jak wynika z raportu przygotowanego przez serwis Money.pl – najwi ksi dystrybutorzy
cyfrowych wyda  prasy: eGazety, Nexto i e-kiosk – sprzedaj  cznie ok. 270 tys. egzemplarzy
miesi cznie. Raport  ujawnia te , e e-gazety pomagaj  polskim migrantom obcowa  z rodzim
pras , a przede wszystkim s  ta sze ni  ich papierowa wersja. A. Ma ek, E-prasa ro nie, ale
jeszcze nie wyprze papieru, www.internetstandart.pl (15.09.2008); A. Zió kowski, Gdzie
promowa  e-pras  dla Polonii? www.blog.nextranet.pl (27.08.2008).

52  M. Kozio , Polskie Cyberradio. Rola „nowych mediów” w cementowaniu wi zi mi dzy Poloni
a ojczyzn , w: Humanista  w cyberprzestrzeni, red. W. Godzic, Kraków 1999, s. 29-36.
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swiata.org oraz strony internetowe tworzone prze Poloni  rozproszon
po ca ym wiecie.

8. Prywatne strony Polaków osiad ych poza granicami.
9. Emigracyjne blogi – mini-pami tniki pisane przez Polaków

przebywaj cych za granic . Migranci, oprócz opisywania problemów
ycia codziennego, analizuj  zmiany w prawie dotycz cym Polaków,

dziel  si  spostrze eniami na temat sytuacji spo eczno-politycznej
w Polsce. Blogi pisane s  w ró nych miejscach na wiecie, ich autorzy
reprezentuj  ró ne typy migracji,  np. Bye, bye Poland, Hey, hey Poland53.

Analiza tre ci serwisów internetowych skierowanych do Polaków
przebywaj cych na obczy nie wykaza a, e ich twórcy dbaj  o to, by akcentowa
i promowa  wszystko to, co polskie i z Polsk  zwi zane. Trudno nie zgodzi  si
z opiniami prezentowanymi przez specjalistów, e nowe media skutecznie
wype niaj  rol  o rodka wp ywaj cego na podtrzymywanie to samo ci
narodowej Polaków przebywaj cych  w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Warto
wskaza  na fakt, e w nat oku przekazywanych informacji dotycz cych nowego
miejsca osiedlenia, administratorzy serwisów internetowych nie zapominaj
o Ojczy nie. Nale y tak e zwróci  uwag  na okoliczno , e zachowanie w asnej
to samo ci narodowej w du ej mierze zale y od indywidualnych motywacji.
O ywione dyskusje na temat z o onych problemów to samo ci narodowej
znale  mo na przede wszystkim na wielu blogach i forach internetowych54.
Mo na skonstatowa , e w rodowisku polskich emigrantów poakcesyjnych
nowe media s  wszechobecne – w yciu prywatnym, zawodowym, spo ecznym,
kulturalnym. Obecnie ka da organizacja, instytucja, szko a czy nawet parafia
polska nie wyobra aj  sobie egzystencji bez swojej strony internetowej.
Polonijne serwisy sta y si  wizytówk  danego podmiotu, s  doskona ym ród em
informacji,  dzi ki czemu spe niaj   swój podstawowy  cel czy pos annictwo.
Nowym i bardzo istotnym zjawiskiem  z punktu widzenia rozpatrywanej
problematyki jest zawi zywanie si  wokó  nich grup sympatyków, które
z czasem przeobra aj  si  w ma e polskie spo eczno ci, dla których
podstawowym wyró nikiem s  nie tyle wspólne pogl dy i zainteresowania, ale
przede wszystkim to, e wywodz  si   z jednej grupy narodowej. S  takie chwile,
kiedy  poczucie przynale no ci do okre lonej grupy narodowej wydaje si
szczególne wa ne. Mam tu na my li przede wszystkim wi ta narodowe,
rocznice, uroczysto ci okoliczno ciowe oraz te, zwi zane z histori , religi
i tradycj . W tych szczególnych dniach Polacy ch tnie okazuj  swój patriotyzm

53  Kilka linków do blogów emigracyjnych mo emy znale  na stronie: www.emigracyjny.
blog.plityka.pl (15.10.2012).

54  W ród najbardziej popularnych blogów i for internetowych nale y wymieni : mój-nowy-dom-
anglia.blog.onet.pl, wrobocie.blog.onet.pl, londonerka.blog.pl, zycie-w-uk.blog.onet.pl,
polskieforum.co.uk, londynek.net/forum, dublinek.net/forum, mycork/forum, polorama/forum,
emigrantki.phorum.pl.
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i przywi zanie do Ojczyzny, równie ch tnie czyni  to rodacy przebywaj cy
za granic . W takich chwilach  odczuwaj  szczególn  dum  z przynale no ci
do polskiego narodu, z jego historii, tradycji i kultury. Corocznie polskie wi to
niepodleg o ci  w Wielkiej Brytanii i Irlandii obchodzi dumnie kilka tysi cy
Polaków. wi teczny dzie  od rana do godzin wieczornych wype niony jest
patriotycznymi uroczysto ciami, które s  bardzo dobr  okazj  do zamanifesto-
wania przynale no ci do polskiego narodu. Obok centralnych uroczysto ci
w Londynie czy Dublinie organizowane s  akademie w szko ach, odczyty,
wystawy, koncerty pie ni patriotycznych.

Podobnie uroczysty charakter maj  obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz  Powstania Warszawskiego. Obchody  zazwyczaj maj
charakter religijno-patriotyczny. Uroczysto ci Trzeciego Maja poprzedza Dzie
Polonii i Polaków za Granic  – polskie wi to zosta o ustanowione  2 maja 2002
r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania dla Polonii i Polaków
za Granic , ich dorobku i wk adu w odzyskanie niepodleg o ci55. Coroczne
uroczysto ci spe niaj  niezmiernie pozytywn  rol  w podtrzymywaniu
to samo ci narodowej  Polaków rozproszonych po ca ym wiecie. Zjawisko
pot guje obchodzony w tym dniu Dzie  Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który
jest okazj  do potwierdzenia cz cej wi zi  z Ojczyzn  i jedno ci wszystkich
Polaków na wiecie. Sytuacja wygl da do  podobnie w czasie wi t Bo ego
Narodzenia, Wielkiej Nocy, Bo ego Cia a czy innych uroczysto ci
organizowanych przez Ko ció  katolicki. Niew tpliwie ich kultywowanie
wiadczy  o przywi zaniu do wiary, tradycji i polsko ci. Na forach

internetowych, blogach i portalach internetowych mo na znale  wiele opinii
o tradycyjnym obchodzeniu wi t. Przygotowanie Wigilii i wi t Bo ego
Narodzenia obecnie nie stanowi  dla wi kszo ci  migrantów  przebywaj cych
w Wielkiej Brytanii  wi kszego problemu. Z pomoc  przychodz  wszechobecne
polskie sklepy  lub polskie produkty na polskich pó kach w brytyjskich
i irlandzkich sklepach, polskie parafie oferuj ce op atek, a polskie bary i ma e
restauracje  ch tnie dostarcz  karpia czy pierogi.

Analizuj c materia  badawczy warto zwróci  uwag   na jeszcze jedno
bardzo istotne z punktu widzenia rozpatrywanej problematyki zagadnienie,
zwi zane z to samo ci narodow .  Wi kszo  badaczy zajmuj cych si  analiz
kategorii to samo ci narodowej szczególn  uwag  skupia na tym, co oficjalne,
pa stwowe, uchwalone, widowiskowe, spektakularne i oczywiste dla ogó u,
tymczasem nale y podkre li , e przywi zanie do to samo ci narodowej
zakorzenione jest bardzo mocno tak e w codzienno ci. Mary Chamberlain,
analizuj c postaw  karaibskich emigrantów w Wielkiej Brytanii pisze: „ ycie
migrantów by o prozaiczne i zwi zane z codzienn   rutyn  pracy, domu

55  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granic ,
Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 331.
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i rodziny. By  mo e  w a nie w tym co przyziemne, tkwi mo liwo  obserwacji
kultury migracji, gdy  w codzienno ci, w rodzinie i w miejscu pracy, w domu
i na ulicy transmituje si , kwestionuje, transformuje  warto ci rodzinne i praktyki
kulturowe, tam te  kszta tuj   si  to samo ci”56. Bardzo cz sto przeciwstawia si
codzienno  czasowi celebracji wi t i symbolicznych wydarze , uznaje si  j
za nudn , pozbawion   ekspresji i wznios ych chwil. Tymczasem to w a nie ona
– codzienno  – wydaje si  by  bardziej skomplikowana, dynamiczna,
zmuszaj ca do ci g ych wyborów. Cechuje j   utrzymuj ca si  konsekwencja,
na której opiera si  to samo . Wspó cze ni polscy migranci  w a nie podczas
codziennych czynno ci podtrzymuj   swoj  to samo  narodow , cho by
poprzez utrzymywanie  znajomo ci j zyka polskiego, (np. obcowanie
z polskoj zycznymi mediami, wspó tworzenie stron internetowych dla
migrantów, prowadzenie blogów i dyskusji na forach internetowych),
piel gnowanie wi zi z rodzin , przyjació mi,  z miejscem swojego pochodzenia,
zak adaniem i organizacj  polskich sklepów, bibliotek, organizacji,
wspó tworzenie  miejsc spotka  Polaków, zarówno w wiecie wirtualnym, jaki
i wirtualnym. W stale globalizuj cym si  wiecie mo e si  wydawa , e si a
to samo ci narodowej s abnie. Jednak wcale tak nie jest, gdy  pozorna p ynno
to samo ci oraz brak przestrzennej sta o ci, a tak e poczucie niepewno ci,
wymagaj  poszukiwania sta ego i pewnego punktu odniesienia, a to samo
narodowa stanowi w a nie taki punkt zakotwiczenia.

Podsumowuj c aktualny problem roli nowych mediów w podtrzymy-
waniu to samo ci narodowej wspó czesnych migrantów z Polski w Wielkiej
Brytanii i  Irlandii nale y stwierdzi , e warto ci  uniwersaln  wszystkich
narz dzi nowych technologii jest ich pozytywny wp yw na poczucie
wiadomo ci polskiej to samo ci narodowej.  Rodacy, którzy korzystaj

z szerokiego wachlarza mo liwo ci nowych mediów, tworz  i podtrzymuj
pozytywny wizerunek Polaków i ich Ojczyzny. Analiza materia u badawczego
potwierdzi a, e nowe media, które równie  umo liwiaj  migruj cym Polakom
dost p do mediów polskoj zycznych,  tworzonych zarówno w Polsce dla
rodowisk polonijnych  oraz przygotowywanych przez Polaków za granic ,

odgrywaj  wyj tkow  rol  w procesie podtrzymywania to samo ci narodowej.
Oceniaj c  rol  i miejsce nowych mediów w yciu wspó czesnych migrantów
mo na skonstatowa , e w ich mechanizmach kryje si  co  wi cej -  nie tylko
mo liwo  elektronicznej integracji osób w ramach dowolnych struktur. Nowe
media generuj  potrzeb   ci g ych zmian stopnia zaanga owania poszczególnych
uczestników, posiadaj  szereg cech dzi ki którym to dowolne pozostanie w sieci
jest mo liwe.  Do najwa niejszych nale : globalno , dost pno , otwarto ,
komunikatywno , interaktywno , dynamiczny rozwój. Nowe media ponadto
uzupe niaj  kapita  spo eczny (u ytkownicy ch tniej i intensywniej uczestnicz

56  T. Edensor, To samo  narodowa, kultura popularna i ycie codzienne, Kraków 2004, s. 33.
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w yciu, spo ecznym, politycznym i kulturalnym), umo liwiaj  konwergencj
mediów oraz integruj  i sprzyjaj  powstawaniu wi zi spo ecznych. Dzi ki swoim
szczególnym cechom media pozwalaj  na szybkie poznanie nowych partnerów
interakcji, a tym samym poszerzenie dotychczasowego kr gu przyjació .
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Magdalena Bierzy ska-Sudo

Rola nowych mediów w integracji polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii
i Irlandii

The role of new media in the integration of Polish immigrants in Great Britain
and Ireland

S owa kluczowe: zarz dzanie wiedz

Key words: knowledge management

Streszczenie

Osi  przewodni , wokó  której skupiona zosta a  uwaga badawcza, s  problemy
to samo ci narodowej wspó czesnych migrantów z Polski przyby ych
w ostatnich latach do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Ukazany zosta  dynamiczny rozwój nowych mediów, które sta y si  przyczyn
zmian spo ecznych, bowiem wi kszo  form aktywno ci ludzkiej jednoczy
wspó cze nie przestrze  Internetu i nowe technologie. Ze spo ecznego punktu
widzenia nowe media nie s   ju  tylko technologi  komunikacyjn , lecz dla wielu
grup migrantów sta y si  naturalnym rodowiskiem funkcjonowania spo ecznego,
pozwalaj cym na zaspokojenie wi kszo ci spo ecznych potrzeb, aspiracji
i motywacji. Pomagaj  im w procesie adaptacji do nowych warunków w kraju
osiedlenia si , u atwiaj  znalezienie pracy, mieszkania czy polskich placówek
dyplomatycznych, konsularnych i zwi zków wyznaniowych, obok funkcji
komunikacyjnych i informacyjnych, stanowi  równie  swoisty pomost pomi dzy
star  i now  rzeczywisto ci . Nowe media nale  do czynników integruj cych,
zarówno spo eczno  Polaków za granic , jak i migrantów z krajem pochodzenia.
Rozwój nowych mediów, a tak e atwiejszy dost p do rodków transportu, np.
w postaci tanich linii lotniczych, umo liwiaj  migrantom utrzymywanie sta ych
kontaktów z rodzin  i przyjació mi oraz z instytucjami kraju pochodzenia.
Migracje przesta y stanowi  przyczyn  definitywnej i ostatecznej zmiany miejsca
zamieszkania.
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Summary

The researcher has focused her attention on problems connected with
maintaining national identity by contemporary Polish immigrants who have
recently settled down in Great Britain and Ireland.

The researcher has depicted a dynamic development of new media which
have caused social changes since nowadays the majority of the forms of human
activities centres around the Internet and other new technologies. From the social
point of view new media are not exclusively a communication technology but for
a large number of immigrant groups they have become a natural environment of
social functioning. They help fulfill most social needs, aspirations and
motivations. New media facilitate the process of adapting to new circumstances
in the country of settlement. They help immigrants find a job, flat, diplomatic and
consular institutions or religious associations. Beside communication and
informational functions new media also form a specific bridge between the old
and the new realities. Moreover, modern media belong to factors which integrate
communities of Poles abroad and help immigrants maintain bonds with the
country of their origin. The development of new media and an easier access to
the means of transportation, e.g. cheap airlines, enable immigrants to maintain
permanent contact with their families, friends and institutions in the country of
their origin. Migrations have ceased to be a reason of definite and ultimate
change of the place of settlement.





Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

 „NOWY CZAS” („ NEW TIME”) - CZY NOWA JAKO  NA POLSKIM
RYNKU PRASOWYM W WIELKIEJ BRYTANII?

Polacy, którzy wyjechali z kraju po 1989 r., jak inne pokolenia
emigrantów, musz  zmierzy  si  z procesami integracji i asymilacji w nowym
miejscu osiedlenia. To, czy b d  piel gnowali swoj  to samo  narodow  w du ej
mierze zale y od wielu czynników. Jednym z nich, mo na uzna  zasadniczym, s
media, które pozwalaj  zachowa  czysto  j zyka ojczystego, przypominaj  o
wi tach narodowych, informuj  o wa nych zdarzeniach dotycz cych Polski,

wreszcie integruj  rozproszon  diaspor . Swoje istnienie polscy emigranci w
Wielkiej Brytanii i Irlandii manifestuj  poprzez portale internetowe, polskie
czasopisma oraz rozg o nie radiowe.

 W latach 2001-2013 polskie portale internetowe, takie jak: Expatpol.com
(od 2001 r.), Goniec.com, Gazeta.ie (od 2005 r.), Dublinek.net (od 2005 r.),
Londynek.net oraz udost pniane przez nie e-tygodniki ukazuj ce si  równie  w
wersji tradycyjnej w Wielkiej Brytanii - „Cooltura” (od III 2004 do nadal), „Polish
Express” (od X 2003 do nadal), „Nasza Anglia” (od III 2008  do nadal) i „Nowy
Czas” (od X 2006- do VIII 2012 - zawieszony; wznowiony IX 2012 do nadal) oraz
na Zielonej Wyspie – „Polska Gazeta” (od V 2005 do nadal), wzorem czasopism
pokolenia „niez omnych” zajmuj  si  najwa niej-szymi kwestiami dotycz cymi
Polaków na emigracji, kszta tuj c ich opinie1. Misj  ich za o ycieli jest
informowanie o zdarzeniach z kraju i ze wiata, ale przede wszystkim tworzenie
wspólnoty polskiej spo eczno ci w Zjednoczonym Królestwie.

Z uwagi na wielo  inicjatyw wydawniczych, z których cz  operuje
populistyczn  retoryk , specjalizuj c  si  w uproszczonym, by nie powiedzie
trywialnym opisie polskiej emigracji, czyni c z sensacji i emocji podstawowy
rodek ekspresji dziennikarskiej, b d c jednocze nie platform  promocji

1  J. Chwastyk-Kowalczyk, Sposoby e-komunikowania spo eczno ci polskiej na Wyspach
Brytyjskich i w Irlandii, „Respectus Philologicus” 2011, nr 19 (24), s. 111-122; tej e: Sposoby
e-komunikowania spo eczno ci polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii jako przed u enie
krajowego systemu medialnego, w: Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych
mediów, pod red. R. Sierockiego, M. Koz owskiego, Toru  2011, s. 80-96; tej e: Polskie
portale internetowe oraz tygodniki w wersji elektronicznej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii,
„Media i Spo ecze stwo” (Bielsko-Bia a) 2011 nr 1, s. 56-65; E. Wygonik-Barzyk, „Polski
Herald” i jego obecno  na rynku prasy polskiej w Irlandii w latach 2005-2009, „Rocznik
Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2010, nr 2/13, s. 245-274; H. McDonald, Dublin heralds a new
era in publishing for immigrants, http://www.guardian.co.uk/media/2006/mar/12/
pressandpublishing.business3 - 7.08.2007.
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w asnych biznesów wydawców (np. „Cooltura” – Sara Int. Ltd. - W odzimierz
Witkowski jest w a cicielem tygodnika oraz popularnej kancelarii imigracyjno-
ksi gowej; „Goniec Polski” – Sami Swoi, „Tygodnik Polski” – Mleczko
Delikatesy), autorka skupi a si  tylko na wybranym pi mie „Nowy Czas”.
Najpierw by  tygodnikiem (6 X 2006 – XII 2008), przekszta conym pó niej
w dwutygodnik (I 2009 – XII 2011), a nast pnie w miesi cznik, a w ko cu
w nieregularnik (VI 2012 - VII 2012; w VIII 2012 - zawieszony z powodu braku
funduszy). Pismo zosta o wznowione we IX 2012 i ukazuje si  do dzi  w a ciwie
jako miesi cznik. Z bada  przeprowadzonych przez autork  wynika, e jak do tej
pory jest to jedyne pismo wiadomie i konsekwentnie kierowane nie
do wszystkich Polaków, ale przede wszystkim do inteligencji.

Pismo jest prywatn  inicjatyw  krakowian, ma e stwa Grzegorza
Ma kiewicza i Teresy Bazarnik. Redaktor naczelny Grzegorz Ma kiewicz
uko czy  filozofi  na Uniwersytecie Jagiello skim. Do Wielkiej Brytanii
przyjecha  jako delegat Niezale nego Zrzeszenia Studentów w 1981 r., gdzie
zasta  go stan wojenny. Postanowi  zosta  na obczy nie.  Ucz szcza
na seminarium Leszka Ko akowskiego w Oxfordzie i zrobi  doktorat2.

Promotor o swoim podopiecznym wyrazi  nast puj c  opini :
„…Doktorantów mia em zawsze kilku… Przewa nie przychodzili ze swoimi
pomys ami. Tematyka ich dysertacji by a najró niejsza. W pewnym momencie
musia em si  nawet zgodzi  na to, eby przyj  polskiego doktoranta, który
chcia  napisa  prac  o filozofii Gombrowicza. Wprawdzie nie jestem znawc
tego pisarza, ale nie uwa am, e on mia  jak  filozofi  godn  uwagi. Jednak
doktorant by  wybitnie inteligentny, nazywa  si  Ma kiewicz”3.

Jego ma onka jest absolwentk  kulturoznawstwa na Uniwersytecie
l skim. W Polsce pracowa a jako redaktor wydawnictw teatralnych w Teatrze

Starym w Krakowie i Teatrze Cricot2.  Jak sama stwierdzi a, brak aktywnej
znajomo ci j zyka angielskiego by  powodem jej wyjazdu na Wyspy Brytyjskie
w 1990 r.4 Kantor zaprasza  j  na spotkania z wybitnymi teatralogami,
re yserami i dziennikarzami zachodnimi, czynna znajomo  j zyka angielskiego
by a wi c niezb dna. Oboje przez kilka lat pracowali w redakcji „Dziennika
Polskiego i Dziennika o nierza”. Grzegorz Ma kiewicz zwolniony z niejasnych
przyczyn, w atmosferze skandalu, z funkcji redaktora naczelnego, postanowi
za o y  w asne pismo.

Fundusze na wydawanie „Nowego Czasu” pocz tkowo pochodzi y
z po yczki hipotecznej na dom, wynosz cej 90 000 £ powi kszonej o kredyt
na pismo. Tytu  „Nowy Czas” mia  oznacza  nowe ycie Polonii w Wielkiej
Brytanii. Odbiorc  z za o enia mia  by  wykszta cony Polak, ze znajomo ci

2  E-mail T. Bazarnik do autorki z dn. 29.05.2012, godz.13:16.
3  L. Ko akowski, Z. Mentzel, Czas ciekawy, czas niespokojny. Z Leszkiem Ko akowskim

rozmawia Zbigniew Mentzel, t. 2, Kraków 2008, s. 34.
4  E-mail T. Bazarnik do autorki z dn.  29.05.2012, godz. 10:35.
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j zyka angielskiego, otwartego na dwukulturowo . Teksty w j zyku wyspiarzy
s  przeznaczone dla Polaków urodzonych w Wielkiej Brytanii i ich brytyjskich
przyjació . Redakcja zabiega równie  o przedstawicieli pokolenia „niez omnych”
oraz o emigracj  solidarno ciow  i pounijn . Z „Dziennika Polskiego i Dziennika
o nierza” przesz a do pisma znana dziennikarka Krystyna Cywi ska, na której
m dre spostrze enia uj te w formie felietonów czekaj  czytelnicy. Poza tym
redakcj  stanowi : Jacek Ozaist, Daniel Kowalski, Alex S awi ski. Generalnie
pismo mo e poszczyci  si  wachlarzem wielu autorów o pluralistycznych pogl -
dach, znalaz o „odpowiednich ludzi, dziennikarzy z wykszta cenia lub z wyboru,
dla których pismo sta o si  sposobem na ycie, na londy sk  rzeczywisto ”5.
Obecnie sta ymi wspó pracownikami s : Lidia Aleksandrowicz, Maciej
B dkowski, Adam D browski, Wojciech Fenrych, Micha  P. Garapich, Miko aj
H ciak, Monika S. Jakubowska, Aleksandra Junga, Andrzej Krauze (grafika),
Robert Ma olepszy, Gra yna Maxwell, Wac aw Lewandowski, Micha  Opolski,
Bartosz Rutkowski, S awomir Orwat, Aleksandra Ptasi ska, Micha
S dzikowski, Wojciech A. Sobczy ski, Agnieszka Stando. Dzia em marketingu
zajmuje si  Marcin Rogozi ski. Zaznaczy  nale y, e wszyscy wykonuj  sw
prac  spo ecznie, poniewa  redakcji nie sta  na wyp acanie honorariów i pensji.
W pocz tkowym okresie p acono niewielkie stawki autorskie, ale to szybko si
sko czy o.

„Nowy Czas” od pocz tku istnienia do tej pory rozprowadzany jest
bezp atnie, chocia  brytyjska firma zajmuj ca si  dystrybucj  Quick Marsch
wyceni a jeden egzemplarz na 1,5 do 2 funtów. Redakcja posiada 40 w asnych
skrzynek w ca ym Londynie. Teresa Bazarnik sama rozwozi do nich kolejne
nak ady. Z powodu upadku drukarni, z któr  wspó pracowano do 2012 r.,
nast pi a konieczno  podpisania umowy z now  firm  wydawnicz  Mortons
Printers w Loncoln Shire. Koszt jednego wydania z przywozem do siedziby
redakcji, czyli prywatnego domu ma e stwa Ma kiewiczów wynosi oko o
1000 £. Wcze niej p acono za to samo oko o 1500 £ i odbierano ca y nak ad
z drukarni. Redakcja zamieszcza na amach pisma reklamy. Oferowane s
modu y, jednak, jak przyzna a Teresa Bazarnik, s  elastyczni, otwarci
na negocjacje. Przyk adowo jedna strona og oszenia kosztuje 800 £. Format
„Nowego Czasu” od pierwszego numeru nie zmieni  si  i wynosi 29 cm x 38 cm.
Liczba stron z pocz tkowych 24 uros a do 32. Prace redakcyjne oraz korekt
artyku ów - eby zmniejszy  koszty - wykonuj  sami. Dzia a interaktywne e-
wydanie tytu u pod adresem: nowyczas.co.uk. Wychodz c naprzeciw
zapotrzebowaniu spo ecznemu na porady prawnicze redakcja powiadomi a
o uruchomieniu przez Stowarzyszenie „Poland Street” pilota owego darmowego
Wirtualne Biuro Porad „Poland Street”6.

5  K. Lechowicz, Z perspektywy Czasu, „Nowy Czas” 2008, nr 35 (100), s. 16.
6 Poland Street, www.polandstreet.org.uk, „Nowy Czas” 2006, nr 2 (2), s.142.
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Nak ad pisma wynosi  pocz tkowo 10 000 egzemplarzy, potem
stopniowo wzrasta  do 15 000, 17 000 i 20 000., by w czasach kryzysu
ekonomicznego powróci  do 10 000. Najwi ksz  fal  wzrostu odnotowano
w ko cu 2007 roku i pierwszej po owie 2008. Wtedy dostrze ono potencja
nabywczy Polaków, co przek ada o si  na ca ostronicowe og oszenia rozmaitych
banków, firm telekomunikacyjnych, prawniczych, transportowych, ubezpiecze-
niowych, wynajmu nieruchomo ci, polskich sklepów, ksi gar , lekarzy, klubów,
biur podró y, linii lotniczych, brytyjskich szkó  j zykowych, bywa o, e
w okresie przedwyborczym - partii politycznych itp. Wed ug Teresy Bazarnik,
wtedy poza Londyn redakcja wysy a a 5000 egzemplarzy, w rejon Southamton,
Brigton Peterborough, czyli po udniowo-zachodnie tereny Wielkiej Brytanii7.

Od 8 kwietnia 2008 r. od nru 5 (70) zmieniono winiet  pisma, która jest
utrzymana do dnia dzisiejszego.

W roku 2010 wydawcy periodyku otrzymali dotacj  z polskiego Senatu
w ramach opieki nad Poloni  i Polakami za granic  w kwocie 5000 £, rok pó niej
10 000 £. W roku 2012 rodki, którymi dysponowa  do tej pory Senat, przej
Minister Spraw Zagranicznych i jakiekolwiek wsparcie finansowe zosta o
wstrzymane. Redakcja w dobie kryzysu wiatowego od 2009 r. dramatycznie
i nieustannie apeluje do czytelników o pomoc w utrzymaniu na brytyjskim rynku
prasowym tego „niezale nego, ambitnego i rzetelnego”8 polonijnego tytu u.
Ma kiewicz przyznaje, e „na pocz tku by o ci ko. Stworzyli my jednak tytu ,
który si  sprawdzi  na rynku wydawniczym (…). Po roku gazeta wprawdzie nie
przynosi a dochodu, ale zacz a si  samofinansowa , co w naszym przypadku,
troch  szalonych ludzi, by o najwa niejsze”9. Jest przekonany, e polska
emigracja potrzebuje prasy, która anga uje si  w tworzenie, silnej, ambitnej,
wiadomej swych praw i obowi zków spo eczno ci, dbaj c przy tym o wysoki

poziom merytoryczny publikacji i uczciwo  w przekazywaniu informacji.
Periodyk jest bogato ilustrowany.

W „zerowym” numerze „Nowego Czasu” z 22 wrze nia 2006 r. redakcja
deklarowa a wprost: „Idziemy pod pr d”10. I cho  zdecydowanie swoje
przedsi wzi cie kierowa a do inteligencji, nie kry a, e chcia aby eby tygodnik
by  pismem dla wszystkich Polaków w Wielkiej Brytanii, b d cym „ ród em
aktualnych  informacji o wydarzeniach w Polsce i na wiecie”. Zapewnia a, e
„b dzie informowa  o sprawach najistotniejszych dla milionowej (…) rzeszy
Polaków na Wyspach Brytyjskich: tutejszych zwyczajach, prawie pracy,
przywilejach, warunkach ycia. Zamierzamy podawa  najprostsze i najta sze
rozwi zania, by nie zarabia  na niewiedzy i braku znajomo ci brytyjskich
realiów. Reprezentujemy tylko i wy cznie interesy Czytelników. (…) Zamie-

7  E-mail T. Bazarnik do autorki z dn. 26.11.2012, godz. 17:52.
8  Np. G. Ma kiewicz, Apel, „Nowy Czas” (dalej: NC) nr 2009, nr 7 (123), s. 2.
9  G. Ma kiewicz, Apel, NC 2009, nr 8 (124), s. 15.
10  NC 2006, nr 0 (0), s. 1.
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rzamy dociera  do Polaków, którzy mieszkaj  w ma ych miasteczkach, pracuj
na farmach i w fabrykach rozrzuconych na ca ym terenie Wielkiej Brytanii”11.

Na sta e dzia y „Nowego Czasu” zmiennie sk adaj  si : wiadomo ci
bie ce, listy@nowyczas.co.uk (s. 2!), Czas na Wyspie, Nasz czas, Kalendarium,
Na bie co,  Czas przesz y tera niejszy, Takie czasy, Wielka Brytania. wiat,
Polska, Felietony i opinie, Absurd tygodnia, Rozmowy na czasie, Reporta ,
Biuro porad, Londyn ma o znany, Zielony Londyn, Kultura, Co si  dzieje
(kronika kulturalna), Ludzie i miejsca, Pytania obie y wiata, Czasoprzestrze ,
Og oszenia drobne, Kuchnia na kó kach (Mania gotowania), Czas na relaks,
Czas na podró e, To i owo (Motoryzacja), Poci g do wiedzy, Punkt widzenia,
londoncalling, Czas to pieni dz, Sport.

Kwestie najszerzej poj tej kultury obejmuj  - w ka dym numerze -
relacje ze wiatowych wystaw malarstwa i rze by z Royal Academy, Tate
Gallery, National Gallery lub innych, recenzje ksi ek, p yt, koncertów, spektakli
teatralnych, festiwali, omówienia filmów, wystaw fotograficznych, nagród
literackich (Nobla, Nike, Zwi zku Pisarzy Polskich na Obczy nie), wywiady
z pisarzami i artystami itp. Redakcja nie wyodr bni a oddzielnej rubryki dla
spraw edukacji, jednak od inauguracji pisma do chwili obecnej konsekwentnie
po wi ca tej tematyce znacz c  uwag .

Po 2004 r. Polacy mieszkaj cy w Wielkiej Brytanii zostali zrównani
w swoich prawach z pozosta ymi obywatelami pa stw cz onkowskich Unii
Europejskiej. Naturaln  kolej  rzeczy w polskiej prasie emigracyjnej na Wyspach
Brytyjskich zacz y pojawia  si  artyku y na temat nauki i funkcjonowania
polskich dzieci w szko ach brytyjskich wszystkich szczebli. Zadaniem
naczelnym emigracji jest zachowanie wzrastaj cego pokolenia dla narodu
polskiego, uto samiaj cego si  z kultur  polsk . Obserwowany w 2011 r. tzw.
polski baby boom w Wielkiej Brytanii oraz prognozy mówi ce o 200 000
polskich dzieci w 2014 r. yj cych w Zjednoczonym Królestwie12 s
obserwowane przez Polsk  Macierz Szkoln  (dalej: PMS), Polski Uniwersytet
na Obczy nie (dalej: PUNO), Zjednoczenie Polskie i inne organizacje oraz
polska pras  emigracyjn . Organizowane konferencje13 ukaza y wielki niedobór
polskich szkó  nauczania przedmiotów ojczystych w nowych i starych
skupiskach polskich, brak spójnego programu nauczania, jak równie  polityki
funkcjonowania tych szkó , brak podr czników, brak pomocy fachowej przy
zak adaniu i prowadzeniu tych placówek przez wykszta conych w Polsce

11 Drodzy Czytelnicy, NC 2006, nr 0 (0), s. 2.
12  Np. I. Kad uczka, Polski baby boom… ale nie w Polsce, „Gazeta Wyborcza” z dn. 19-20 maja

2012 roku, s. 3.
13  Np. „Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii w latach 1939-201” Londyn

- 14 kwietnia 2012 r.; dwie kolejne konferencje dotyczy  b d  kwestii edukacji Polaków
w Europie Zachodniej i rodkowo-Wschodniej oraz w obu Amerykach - planowane w 2013
i 2014 r.
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nauczycieli, którzy zwi zali swoje ycie z Wielk  Brytani  oraz problemy
bilingwizmu14 drugiej generacji najnowszych migrantów. W polskich pismach
emigracyjnych, w tym regularnie w „Nowym Czasie” ukazuj  si  og oszenia
konkursów na kierowników szkó  nauczania przedmiotów ojczystych, najcz ciej
w Londynie, cho by w Szkole im. T. Ko ciuszki na Ealingu - do której ucz szcza
najwi cej polskich dzieci - obecnie oko o 60015. Odnotowano wybory w adz
w tej szkole jesieni  2006 r.16. Zaznaczy  nale y, e placówka w tamtym okresie
zatrudnia a 48 nauczycieli, prowadzi a 2 klasy przedszkolne, 16 klas szko y
podstawowej, 10 klas gimnazjalnych, 2 klasy maturalne, przygotowuj ce
do egzaminów AS i A2 oraz jedna klas  polsko-angielsk . W szkole uczono:
j zyka polskiego, historii, geografii Polski, piewu i kultury polskiej. Dum
szko y by y egzaminy z j zyka polskiego jako j zyka obcego na poziomie GSCE
oraz A-Level. Odnotowano 60-lecie jej istnienia we wrze niu 2010 r.17 Z kolei 50
lat funkcjonowania Szko y Przedmiotów Ojczystych im. Marii Sk odowskiej-
Curie w Putney oraz rozpocz cie nowego roku szkolnego przez 400 uczniów,
opisano w pa dzierniku tego samego roku18. Autor poda , e w Wielkiej Brytanii
funkcjonuje 110 szkó  sobotnich, do których ucz szcza oko o 10 000 dzieci.
Ubolewa , e placówki te znów nie mog  liczy  na wsparcie finansowe
i metodyczne z kraju, a prezydent Bronis aw Komorowski w rozmowach
z przedstawicielami organizacji emigracyjnych zas ania si  niemo no ci
ingerowania w prowadzenie szkó  spo ecznych… Nieco bardziej optymistyczne
s  spostrze enia Teresy Bazarnik, która odwiedzi a polsk  szko  nauczania
przedmiotów ojczystych w Streatham, wiadcz ce o renesansie tych palcówek19.
Szko a ta funkcjonuje bez dotacji, ale bilans roczny zamkn a na plusie z op at
rodziców. Nauczyciele otrzymuj  za sze  godzin pracy dziennie symboliczne 30
£. Mniejsze dzieci bardzo lubi  przychodzi  na zaj cia, nastolatki si  buntuj , ale
korzy  jest taka, e w efekcie wybieraj  w angielskiej szkole j zyk polski jako
j zyk obcy i zdaj  egzamin GCSE.

W „Nowym Czasie” skomentowano XX Walny Zjazd PMS, który odby
si  w 2008 r.20 W XXI wieku organizacja pod kierownictwem Aleksandry
Podhorodeckiej nadal kieruje kilkudziesi cioma szko ami sobotnimi, organizuje
egzaminy na dwóch poziomach maturalnych (GCSE i A-Level), kursy
metodyczne dla nauczycieli, kursy przygotowania do egzaminów dla m odzie y,

14  Temat bilingwizmu podejmowany jest równie  w polskiej prasie emigracyjnej, np.
M. Kaniewska, W domu po polsku czy po angielsku, NC,  2007,  nr  9  (20),  s.  4;  M.  Ozimek,
Podarujmy swoim dzieciom dwuj zyczno , NC 2011, nr 9 (166), s. 4; R. Ma olepszy, Tak si
uczy Polak ma y, NC 2011, nr 19(176), s. 2, 4 .

15  Og oszenie w ramce, NC 2006, nr 2 (2), s. 19; nr 3 (3), s. 18.
16  M. Psyk, Ealing. Wybory w adz w Polskiej Szkole Sobotniej,  NC 2006, nr 8 (8), s. 4.
17  A. Ryland, Bogatsi o polsk  kultur , NC 2010, nr 14(150), s. 10.
18  G. Ma kiewicz, Polska szko a w Putney, NC 2010, nr 16 (152), s. 4-5.
19  T. Bazarnik, W oczekiwaniu na w. Miko aja, NC 2010, nr 20 (156), s. 6.
20 Kaganek Macierzy Szkolnej. XX Walny Zjazd PMS, NC 2008, nr 42 (107), s. 6.
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a jej cz onkowie czynnie uczestnicz  w konferencjach naukowych organizo-
wanych przez PUNO.

Pismo towarzyszy codzienno ci i próbom asymilacji na Ealingu oraz
w innych dzielnicach Londynu czy pozosta ych miejscowo ciach Zjednoczonego
Królestwa21. „Nowy Czas” odnotowuje problem zwi kszaj cej si  liczby
polskich uczniów w szko ach brytyjskich systematycznie od 2006 r.22, gdzie
norm  sta o si  drukowanie dwuj zycznych informatorów dla rodziców –
z planem zaj , przepisami, oczekiwaniami wobec uczniów i rodziców”23.
Redakcja poinformowa a równie  o wprowadzeniu do programu nauczania
w Szkocji elementów wiedzy o Polsce i polskiej kulturze24. Próbuje zapobiega
„panosz cemu si  instytucjonalnemu rasizmowi”25. Prezentuje zawody zwi zane
ze szkolnictwem, jak np. teaching assistant, czyli pomocnika nauczyciela
w angielskich szko ach, który prowadzi zaj cia wyrównawcze dla emigrantów,
polegaj ce najcz ciej na t umaczeniu polece  nauczycieli i przerabianiu
z uczniami trudnych partii materia u26. Pismo popularyzuje kursy j zykowe dla
ró nych grup wiekowych na ró nych poziomach27.

„Nowy Czas” nag a nia sukcesy polskich uczniów, pokazuj c, e nawet
na obczy nie mo na si  odnale . Redaktor dwutygodnika przeprowadzi
wywiad z uczennic  szko y redniej - Karolin  Nalaskowsk , zdobywczyni
tytu u „Student of the Year 2005/2006 Hull College, School of Business and
Computing, Level 3”28. Kolejnym przyk adem sukcesu odniesionego dzi ki
ambicji, uporowi, pracowito ci by o zdobycie przez Ann  abno stypendium
obni aj cego o po ow , czyli o 100 000 £ roczne czesne za nauk  w jednej
z najbardziej elitarnych szkó  rednich w Wielkiej Brytanii - Cheltenham Ladies
College29. Szko a ta jest ku nic  przysz ych studentów w Oxford, Cambridge,
Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Polskiej prymusce, która
otrzyma a stypendium MIT, „Sunday Times” po wieci  artyku , w którym
czytamy: „M ode zdolne Polki mog  wygra  z pe nymi samozadowolenia
Brytyjczykami w wy cigu o miejsca na presti owych uniwersytetach w walce
o najlepsze posady”30.

Pismo promuje równie  nauk  przez Internet, proponowan  przez East
London e-Learning, szko  dotowan  przez brytyjski rz d dla wykszta conych

21  Np. Polski na szkolnym korytarzu, NC, 2006, nr 1 (1), s. 3.
22  Tam e.
23 Dwuj zycznie w College’u, NC 2006, nr 8 (8), s. 5.
24 Wiedza o Polsce w szkockiej podstawówce, NC, 2006, nr 11 (11), s. 5.
25  K. Polis, E. Sobolewska, Obowi zkowa nauka j zyka angielskiego, NC, 2007, nr 24 (36), s. 1,

4.
26  Np. A. Killman, Asystentki, NC, 2007, nr 24 (36), s. 12-13.
27  Np. Ku nia pomys ów, NC, 2009, nr 13 (129), s. 4.
28 Czas na rozmow  - Doda am si  rodzicom, NC, 2006, nr 3 (3), s. 10-11.
29  (es), T gie g owy, NC 2008, nr 10 (75), s. 1.
30  Za: (es), T gie g owy…, s. 1
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Polaków, którzy przez niewystarczaj c  znajomo  j zyka angielskiego nie mog
podj  pracy zawodowej, zgodnej z uko czonym kierunkiem studiów w kraju31.
Inne szko y oferuj ce nauk  j zyka angielskiego w ilo ci 15 godzin tygodniowo
(spotkania 2 lub 3 razy w tygodniu), jak np. New Hope English Language
Academy w Londynie te  mog  liczy  na przychylno  redakcji32. „Nowy Czas”
oraz wszystkie pozosta e czasopisma emigracyjne oferuj  sta e rubryki nauczania
j zyka angielskiego na swoich amach. Opisano równie  dzia alno  od 1977 r.
o rodka w Hunslow w zach. Londynie, zatrudniaj cego asystentów j zykowych
z ró nych stron wiata, którzy pomagaj  emigrantom prze ama  bariery
nieznajomo ci j zyka angielskiego, uniemo liwiaj ce aklimatyzacj
na Wyspach33. Dwutygodnik zach ca  polskich nauczycieli, by spróbowali
pracowa  w zawodzie. Pismo przy cza si  do protestów, kiedy w adze
brytyjskie próbuj  ogranicza  rodki na bezp atn  nauk  j zyka angielskiego dla
cudzoziemców, którzy mieszkaj  i pracuj  na Wyspach34.

Nowym zjawiskiem, nieobecnym w pismach pokolenia „niez omnych”,
s  artyku y ukazuj ce agresj , przemoc, trudno ci asymilacyjne wynikaj ce
z rasizmu, ró nic kulturowych w szko ach brytyjskich. Nie brak w nich troski
o wychowanie m odego polskiego pokolenia na obczy nie. Pojawiaj  si
pomys y uruchomienia polskich szkó  oferuj cych brytyjskie programy
nauczania wzbogacone o przedmioty ojczyste, z mi dzynarodow  matur ,
poniewa  „strach jest posy a  dzieci do publicznych szkó  brytyjskich, które s
wyl garni  najgorszych nastolatków. /…/ Brytyjska m odzie  notorycznie si
upija, bije si , ma opini  najgorszej w Europie, /…/ prze laduje polskie dzieci.
A na prywatne szko y ma o którego Polaka sta ”35. Tak  inicjatyw  mia a by
szko a dr. Tadeusza Tereszkowskiego-Kami skiego36 i Marcina Wojty skiego37

w Londynie, która mia a dzia a  od 2004 r. Ale do dnia dzisiejszego placówki nie
uruchomiono38. amy „Nowego Czasu” by y forum dyskusji, zaproponowanej
przez felietonist  socjologa Micha a Garapicha nowej fali emigracji, na temat
utworzenia Polskiej Szko y redniej w Londynie - czy jest to mo liwe i czy ma
to sens39.

Redakcja „Nowego Czasu” publikuje doniesienia o oboj tno ci dyrekcji
szkó  brytyjskich wobec skarg rodziców polskich dzieci, które s  w szkole

31 ELel - nauka przez Internet, NC, 2006, nr 9 (9), s. 4.
32  Np. Szko a, która daje nadziej , NC, 2007, nr 3 (15), s. 5.
33 Jeste  nauczycielem? Pracuj w swoim zawodzie, NC 2007, nr 9 (21), s. 3 .
34  Np. Co dalej z darmowymi kursami j zykowymi ESOL? NC 2007, nr 27 (39), s. 4 .
35  (art.), Do angielskich strach posy a . Londyn. B dzie polska szko a, NC, 2006, nr 11/11, s. 5 .
36  Dr Tadeusz Tereszkowski-Kami ski - dr n. med., absolwent SGH Studia Podyplomowe;

od 2005 r. mieszkaj cy w Londynie.
37  Marcin Wojty ski - absolwent MBA w Wielkiej Brytanii, od 2000 r. mieszkaj cy w Londynie.
38 Sprawozdanie, ”Goniec Polski” 2007, nr 6, s. 5; M. Skrzypiec, Widmo szko y, NC 2007, nr 46

(58), s. 1, 7.
39 Rozpocz cie dyskusji: Polska Szko a rednia w Londynie, NC, 2007, nr 9 (21), s. 5.
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szykanowane.  Np.  dopiero  interwencja  w adz  miasta  w  St.  John  Fisher  RC
School w Peterborough zmusi a dyrektora placówki do wypracowania planu
przeciwdzia ania takim zjawiskom40. Tylko gro ba cofni cia placówce
pa stwowej dotacji lub jej zamkni cia powoduje jakie  reakcje. Równie
dyrekcja Acton High School w Zachodnim Londynie nie zareagowa a na bójki
sprowokowane przez somalijsk  m odzie  z Polakami, których oko o setka
do niej ucz szcza41. Wobec bierno ci w adz szkolnych, problem próbowa y
rozwi za  polskie organizacje: Zjednoczenie Polskie, Polska Macierz Szkolna
oraz Polish Psychologitis’ Club. Problem narasta , bowiem przewa aj cy
w szkole Somalijczycy, skupieni w gangach, gro cy pobiciami i gwa tami nie
byli skorzy do wzi cia udzia u w warsztatach, które pomog yby w zbudowaniu
pozytywnych relacji pomi dzy uczniami ró nych narodowo ci42. Z amów
„Nowego Czasu” wyra nie wida , e problem agresji w szko ach nadal nie zosta
rozwi zany43. Bywa, e uczniowie w klasach sami utrwalaj  podzia y
i pog biaj  wzajemn  izolacj , np. poprzez zajmowanie osobnych awek.

Opisywane s  równie  mi dzynarodowe grupy wsparcia, które
samoczynnie powstaj  w szko ach, by atwiej si  zaaklimatyzowa  w rodowisku
brytyjskim, które nie jest przychylne obcym44. Za tak  grup  uzna  mo emy
równie  Stowarzyszenie „Rozwi  Skrzyd a”, które powsta o w marcu 2008 r.,
zainspirowane przez rodziców dzieci ucz szczaj cych do St. Marks School
w dzielnicy Londynu - Southhampton45. Dzi ki wolontariuszom dzieci maj
po po udniu dodatkowe zaj cia artystyczne w Klubie Polskim w Portswood.

Nap yw emigrantów z Europy Wschodniej zmusi  w adze wielu hrabstw,
(jak np. w Bredford, Wrexham w p n Walii, Slough) do weryfikacji planów
inwestycyjnych i przygotowania projektów budowy nowych szkó
podstawowych46. Obok nich, ju  nie tylko w Londynie powstaj  ca otygodniowe
polskie przedszkola i szko y nauczania przedmiotów ojczystych z autorskimi
programa-mi nauczania, z ma ymi dziesi cioosobowymi grupami47. W 2007 r.
na Ealingu w Londynie powsta  prywatny Klub Matki Polki i Sobotnik Klub
Malucha, zarejestrowane w Ofsted, odpowiedniku polskiego kuratorium o wiaty.
W „Nowym Czasie” opisano ich atrakcyjne metody pracy z ma ymi dzie mi,
naturalne zdrowe posi ki serwowane przedszkolakom oraz warsztaty tematyczne
dla rodziców48.

40 Dzieci dzieciom, NC 2008, nr 17 (82), s. 4.
41 listy @nowyczas.co.uk, NC 2008, nr 22 (87), s. 2.
42  E. Sobolewska, Owiane z  s aw  Acton High School, NC 2008, nr 22 (87), s. 7.
43  R. Ma olepszy, Przecie  tylko j  pobili, NC 2011, nr 10 (167), s. 6.
44 W grupie ra niej, NC 2007, nr 39 (51), s. 5.
45  G. Borkowski, Inspiruj  angielskich kolegów, NC 2008, nr 24 (89), s. 4.
46 Coraz cia niej w brytyjskich szko ach, NC 2007, nr 2 (14), s. 5; M. Skrzypiec, Dzieciaki

w natarciu, NC 2007, nr 48 (60), s. 1, 6.
47 Polskie przedszkola i szko y w Londynie, NC 2007, nr 2 (14), s. 5.
48  E. Sobolewska, Przedszkole w nowym stylu, NC 2007, nr 6 (18), s. 5.



202

Kiedy ministrem edukacji narodowej by  Roman Giertych - w trosce
o zachowanie to samo ci narodowej i zwi zków z ojczyzn  - planowano
utworzenie sieci polskich szkó  sobotnich poza krajem, bazuj c
na do wiadczeniach polskiej emigracji powojennej w Wielkiej Brytanii. O tych
planach poinformowano na konferencji prasowej 19 lutego 2007 r. w czasie
obrad Rady Ministrów Edukacji M odzie y i Kultury w Brukseli49. Minister
chcia , eby w ka dym wi kszym mie cie, gdzie s  skupiska Polaków powsta y
takie szko y, zasilone przez nauczycieli z Polski. System mia  by  tak
skonstruowany, by polska m odzie  mog a podj  bezp atne studia w kraju.
Pomys y utworzenia sieci polskich szkó  za granic , których program by by
kompatybilny z systemem edukacji w Polsce omawia  na swych amach w a nie
„Nowy Czas”50. Tych zamierze  nie zrealizowano do dnia dzisiejszego, a Polacy
sami zmagaj  si  z oddolnymi i nieskoordynowanymi inicjatywami tworzenia
placówek o wiatowych na obczy nie, w najlepszym razie skonsultowanymi
z PMS i PUNO. Tym bardziej ciesz  doniesienia o corocznych zjazdach uczniów
Polskich Szkó  Sobotnich z ca ej Wielkiej Brytanii, które odbywaj  si  - po
sprzeda y Fawley Court - na terenach posiad o ci Laxton Hall, nale cej
do Polskiej Misji Katolickiej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Wspólnej
Pracy od Niepokalanej Maryi. Np. 16 czerwca w 2007 r. spotkali si  uczniowie
52 polskich placówek51. Przy niektórych szko ach dzia a harcerstwo, dzieci
i m odzie  pochodz  z ró nych rodowisk. Nauczyciele nie ukrywaj , e
najtrudniej dotrze  do tych, którzy urodzili si  w Wielkiej Brytanii. Spotkania
te nazywane Weso ym Dniem Polskiego Dziecka, organizowane s  przez PMS,
maj  by  nagrod  za ca oroczny trud nauki, jak równie  da  mo liwo  poznania
rówie ników z innych o rodków. W uroczysto ci uczestniczy  oko o tysi ca
uczniów, którzy bior  udzia  w zawodach sportowych (pi ka no na, koszykówka,
siatkówka), konkursie plastycznym i recytatorskim.

Rozpocz cia roku szkolnego oraz ich zako czenia w Polskich Szko ach
Sobotnich zawsze s  odnotowywane  przez „Nowy Czas”52. Zamieszczano
obszerne relacje wzbogacane fotoreporta ami z pikników o wiatowych tych
szkó  organizowane w Fawley Court, zanim zosta o sprzedane53.

Ka da oddolna inicjatywa powo ania do ycia nowej szko y sobotniej
jest sygnalizowana w „Nowym Czasie”. Joanna B k przyjrza a si  nowej szkole
za o onej w Streatham Hill w Londynie przez emerytowan  nauczycielk  mgr
Ew  Adamiak-Pawelec, która kierowa a przez dziesi  lat podobn  placówk

49 Nowe szko y sobotnie, NC, 2007, nr 9 (20), s. 3.
50 Sie  polskich szkó  za granic , NC, 2007, nr 17 (29), s. 10; K. Polis, Edukacja m odzie y, NC,

2007, nr 25/37, s. 4; Polscy nauczyciele polec  na Wyspy, NC, 2007, nr 45 (57), s. 4;
M. Skrzypiec, Widmo szko y, NC, 2007, nr 46 (58), s. 1, 7; E. Sobolewska, Senatorowie
rozwiewaj  mrzonki, NC, 2008, nr 5 (70), s. 7.

51  K. Polis, Festiwal m odo ci i polsko ci, NC, 2007, nr 26 (38), s. 4.
52  Np. Koniec roku szkolnego, NC 2007, nr 28 (40), s. 3.
53  A. Ryland, Czas na piknik…, Fawley Court inaczej, NC 2008, nr 25 (90), s. 1, 4.
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w Forest Gate54. Autorka doliczy a si  w 2009 r. siedemdziesi ciu polskich szkó
sobotnich na Wyspach Brytyjskich, z czego szesna cie w samym Londynie. Listy
do redakcji pokazuj , e rodzice polskich dzieci coraz aktywniej uczestnicz
w funkcjonowaniu szkó  sobotnich, cz sto ujawniaj c nierzetelno  dzienni-
karsk , która eksponuje jednostronny punkt widzenia. Tak by o w przypadku
za o enia szko y w Streatham, gdzie ca kowicie pomini to role rodziców
w utworzeniu placówki. Rozgoryczeni  Joanna Madali ska,  Joanna Szwej-
Hawkin i Tomasz Gala domagali si  w „Nowym Czasie” sprostowania55.

Na jego amach opisywani s  te  m odzi Polacy, którzy nie chc  chodzi
do szkó  angielskich, zarzucaj c im niski poziom nauczania. Burz  w brytyjskich
mediach - „Daily Mail”, „The Sun” - wywo a a historia Aleksandra
Kucharskiego, który przyjecha  do Wielkiej Brytanii z rodzicami lekarzami,
ucznia renomowanej katolickiej szko y redniej St. Thomas More High School
w Nord Shields, który z tego powodu wróci  do babci do odzi, by tam zdoby
matur 56. Ch opca poparli niektórzy rodzice innych narodowo ci, potwierdzaj c
jego opini 57.

Tygodnik dotar  do ciekawej inicjatywy, jakim by o utworzenie w 2007
r. Fundacji Efekt Motyla (Effects Papilions), maj cej na celu wyrównanie szans
edukacyjnych w zakresie nauki j zyka angielskiego dzieci z ma ych
miejscowo ci w Polsce58. Polega ona na sprowadzeniu czterech osób na tydzie
do Londynu w nagrod  za bardzo dobre wyniki w nauce j zyka angielskiego
w macierzystej szkole. Nauczycieli tego j zyka w wybranych, najbiedniejszych
gminach w Polsce zatrudnia Fundacja.

„Nowy Czas” wiele uwagi po wi ca te  kwestiom nauki wy szej
dotycz cej ambitnej i pracowitej polskiej m odzie y. Daje praktyczne rady, jak
nostryfikowa  dyplomy59. Przytacza dane statystyczne o liczbie studiuj cych
Polaków w Wielkiej Brytanii. Opieraj c si  na danych Brytyjskiej Agencji
Statystycznej Szkolnictwa Wy szego poda , e na terenie ca ego Zjednoczonego
Królestwa studiowa o 4325 Polaków60. W roku akademickim 2005/2006
w Anglii studiowa o ich 3460, w Szkocji - 560, w Walii - 280, w Irlandii P n. -
25. Polacy byli na ósmym miejscu pod wzgl dem liczebno ci spo ród krajów
Unii Europejskiej, po: Irlandczykach, Grekach, Niemcach, Francuzach,
Cypryjczykach, W ochach i Hiszpanach. Rok pó niej, wed ug danych Higher
Education Statistics Agency plasowali si  na miejscu szóstym61. Pismo zamiesz-

54  J. B k, Do szko y pod górk , NC 2009, nr 2 (118), s. 2.
55 listy@nowyczas.co.uk NC 2009, nr 4 (120), s. 2.
56 Edukacja w tym kraju to art, NC 2007, nr 44 (56), s. 6; tam e: G.  Ma kiewicz, (felieton bez

tytu u), s. 13 .
57  Zob. Komentarz red. nacz. NC G. Ma kiewicza, NC 2007, nr 44 (56), s. 13.
58  E. Sobolewska, Da  im szans , NC 2007, nr 35 (47), s. 5.
59  T. Bazarnik, M. Psyk, Wyci gn  magistrów zza zmywaków, NC 2006, nr 5 (5), s. 5.
60 Coraz wi cej polskich studentów, NC 2007, nr 13 (25), s. 3.
61 Czas na Wyspie, NC 2008, nr 11 (76), s. 7.
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cza równie  rankingi brytyjskich uniwersytetów sporz dzone przez ekspertów
Unii Europejskiej62. Niestrudzenie namawia czytelników, by podejmowali studia
w Wielkiej Brytanii, prezentuj c rozmaite uczelnie. Jedn  z nich by  Open
University, dzia aj cy od lat sze dziesi tych XX w., w którym nauka odbywa
si  korespondencyjnie i z którego us ug korzysta 200 000 studentów63.
Warunkiem jest zamieszkiwanie na terenie Zjednoczonego Królestwa. Publikacja
zawiera potrzebne informacje na temat warunków podj cia w nim nauki.

Czytelnicy otrzymuj  równie  na bie co informacje o przebiegu
rekrutacji w Polsce na uniwersytety brytyjskie64. Kolejn  prezentowan  uczelni
by  Uniwersytet w Oxfordzie65. Uczelnia ta jest szczególnie bliska redaktorowi
naczelnemu „Nowego Czasu”, Grzegorzowi Ma kiewiczowi, który napisa
i obroni  w niej doktorat z filozofii w latach osiemdziesi tych XX wieku.
Na amach swojego pisma zamie ci  wspomnienia z tamtych czasów, kiedy jego
mistrzami byli prof. Leszek Ko akowski i prof. Zbigniew Pe czy ski, a Polaków
doktorantów na uczelni tylko czterech66. Redaktor Teresa Bazarnik
przeprowadzi a wywiad z Karolem uchowskim - studentem chemii w London
College, który jest jednym ze 176 Polaków (studentów i doktorantów) na tej
uczelni67. Do tej pory p aci  3000 £  czesnego za rok nauki i nie przera a go
obligatoryjnie podwy szona kwota do 9000 £ za 2012 r. Otrzyma kredyt
studencki, który b dzie musia  sp aci , gdy jego zarobki przekrocz  15 000 £
rocznie. Na amach pisma rozwa ano równie  inne mo liwo ci68, tak e
w systemie nauki przez Internet69.

„Nowy Czas” ledzi bie c  dzia alno  naukow  i odczytow  PUNO,
wspó prac  z uczelniami w kraju70. Nie zapomina o wszelkich rocznicach
uczonych zwi zanych z PUNO71, czy sam  instytucj 72.  Z  okazji  wi ta
narodowego 11 Listopada w 2006 r. „Nowy Czas” omówi  zasoby archiwalne
i biblioteczne londy skiego Instytutu Józefa Pi sudskiego, przypomnia

62 Brytyjskie uczelnie w czo ówce, NC 2007, nr 25 (37), s. 7.
63  A. Killman, Uczelnia otwarta na ka dego, NC 2007, nr 30 (42), s. 16.
64 Studiujcie na Wyspach, NC 2007, nr 31 (43), s. 4.
65  A. Killman, Oxford otwarty dla Polaków, NC 2007, nr 48 (60), s. 7.
66  G. Ma kiewicz, Moje studenckie lata, NC 2011, nr 12 (169), s. 9.
67  T. Bazarnik, Jak studiowa  to tylko… w Oxfordzie, NC 2011, nr 12 (169), s. 8.
68  M. Bielecka, Studentem by , ale gdzie? NC 2009, nr 5 (121), s. 14-15; J. Cywi ski, Universitas

Oxoniensis, NC 2011, nr 12 (169), s. 8-9.
69  M. Bielecka, Zosta  internetowym studentem, NC 2009, nr 8 (124), s. 9.
70  Np. Og oszenie PUNO, NC 2009, nr 1 (117), s. 6; A. Junga, UJ i PUNO w Londynie, NC 2011,

nr 18 (175), s. 7; A. Bugaj, Wbrew czasoprzestrzeni: PUNO i UJ, NC 2012, nr 5 (182), s. 27;
G. Ma kiewicz, Na nauk  nigdy nie jest za pó no. Polski O rodek Naukowy Uniwersytetu
Jagiello skiego w Londynie, NC 2012, nr 7 (185), s. 3.

71  Np. W. Mierzejewski, Szkic do portretu. 5. rocznica mierci prof. Mieczys awa Macieja
Paszkiewicza, NC 2009, nr 19 (135), s. 3.

72  G. Ma kiewicz, 70 lat PUNO, NC 2009, nr 20 (136), s. 14.
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najcenniejsze pami tki73. Rok pó niej opisa  60. lecie istnienia tej placówki,
b d cej „cz ci  Polski poza Polsk ”74. Zamieszcza na swych amach wywiady
z polskimi studentami, którzy podkre laj , e studiowanie w brytyjskich
uniwersytetach jest przyjemne, bezstresowe, bez egzaminów wst pnych,
nakierowane na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Równie  to, e od
maja 2004 r. angielskie, szkockie, walijskie i irlandzkie uniwersytety stoj  dla
Polaków otworem. „Wystarczy zna  do  dobrze j zyk angielski i mie  zdan
matur . Brytyjskie uczelnie nigdy nie by y tak atwo dost pne dla polskich
obywateli jak teraz”75. Zalet  jest równie  pozbywanie si  stereotypowego
my lenia na temat ludzi ró nych ras i kultur.

Pismo równie  odnotowuje spotkania polskich organizacji studenckich,
jak np. II Kongres Polskich Stowarzysze  Studenckich zorganizowany przez
London Polish Society pod has em 5. rocznicy obecno ci Polski w Unii
Europejskiej, który odby  si  w Bloomsbury w dniach 24-26 kwietnia 2009 r.76.

Rzadko  zdarzaj  si  redakcji  potkni cia.  Bywa,  e  amy  pism  s
wykorzystywane do w asnych celów przez w a cicieli prywatnych uczelni
z Polski, które otwieraj  filie w Wielkiej Brytanii. Tak by o z Wy sz  Szko
Humanistyczno-Ekonomiczn  (WSHE) z odzi, która otworzy a oddzia  przy
Phoenix High School w zachodnim Londynie77.  W  pi mie  ukaza  si   wywiad
z przedstawicielem WSHE Jakubem Foremanem, odpowiedzialnym za rekrutacj
na studia w Londynie78. Uczelnia ta nie mia a polskiej akredytacji, czego
redakcja „Nowego Czasu” nie sprawdzi a i na fali entuzjazmu, namawia a
do podj cia w niej nauki. W kraju wszystkie media zajmowa y si  tym
skandalem edukacyjnym.

Redakcja pisma stara si  eksponowa  sukcesy polskich naukowców
w Wielkiej Brytanii, jak np. dra Wojciecha Nied wiedzia, który otrzyma  roczne
stypendium w wysoko ci 820 000 £ na badania nad bia aczk  u dzieci
od Association for International Cancer Research79. M ody 37-letni uczony
pracuje w laboratorium biologii molekularnej w Cambridge.

Teresie Bazarnik uda o si  przeprowadzi  wywiad z prof. Leszkiem
Borysiewiczem zajmuj cym jedno z najbardziej presti owych stanowisk
na Wyspach Brytyjskich - prorektorem Uniwersytetu w Cambridge80. Uczony
urodzi  si  w Walii, w polskiej rodzinie emigrantów wojennych, by ych

73 11 Listopada - wi to narodowe. Instytut Józefa Pi sudskiego w Londynie, NC 2006, nr 6 (6),
s. 13.

74  E. Sobolewska, A. Stefanicka, 60 lat Instytutu Józefa Pi sudskiego w Londynie, NC 2007, nr 11
(23), s. 12.

75  P. Hrydziuszko, Przyjemno  studiowania, NC 2006, nr 6 (6), s. 12-13.
76  M. W. Zdzieborski, Studenci w akcji, NC 2009, nr 8 (124), s. 10.
77 Polska uczelnia w Londynie, NC 2007, nr 32 (44), s. 4.
78 Studia na Wyspach w modzie! NC 2008, nr 32 (97), s. 3.
79 Stypendium dla polskiego naukowca, NC 2007, nr 38 (50), s. 5.
80  T. Bazarnik, Sir Leszek z Cambridge University, NC 2011, nr 17 (174), s. 3.
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zes a ców na Syberi , cz onków armii gen. Andersa. Do pi tego roku ycia
pos ugiwa  si  tylko j zykiem polskim. Uko czy  studia medyczne w Walii, tam
te  obroni  doktorat, a potem pracowa  na University of Wales. Po latach
przeniós  si  do Londynu. Opatentowa  szczepionk  przeciwko rakowi szyjki
macicy. W dowód uznania królowa El bieta II nada a mu tytu  szlachecki. To on
przyci gn  na Cambridge 160 polskich studentów, gdzie pracuje od wielu lat.

Pismo odnotowa o go cinny wyk ad profesora z kraju - W adys awa
Bartoszewskiego w Sali Malinowej POSK-u jesieni  2007 r., która nie
pomie ci a wszystkich ch tnych do wys uchania referatu81.

W czanie si  w istotne spo eczne przedsi wzi cia redakcji pro publico
bono jest wizytówk  periodyku. Dzi ki wspólnym wysi kom Active Citizen Hub,
Southwark Council i „Nowego Czasu” 18 kwietnia 2009 r. zorganizowano
w  Nolias  Gallery  przy  322  Old  Ken  Road  (SE1  5UE)  pierwszy  wernisa  prac
artystów mieszkaj cych lub pracuj cych w Southwark. Spotkaniu Polaków z tej
dzielnicy towarzyszy y ca y czas wyst py polskich muzyków i piewaków82.
W adze dzielnicy sfinansowa y przys owiow  lampk  wina i przek ski. Ta
interesuj ca i po yteczna inicjatywa wystaw otwartych, nazwana ARTeri - czyli
festiwalem polskiej kultury na po udniowym brzegu Londynu zosta a przyj ta
z wielkim entuzjazmem, o czym wiadczy ci g o  i cykliczno  imprezy -
bowiem w 2012 roku odby a si  ju  jej trzynasta edycja. Doczeka a si  te
odr bnej wk adki w pi mie z reprodukcjami i prezentacj  artystów. Pierwsz
zorganizowano po to, by „wyci gn  magistrów zza zmywaków” i pozosta ych
rodaków pracuj cych poni ej swoich kwalifikacji83. Te mi dzypokoleniowe
spotkania artystów zajmuj cych si  ró nymi dziedzinami sztuki, prezentuj cych
swoje dokonania twórcze maj  równie  uzmys owi  Brytyjczykom, e nowi
przybysze wnosz  niezaprzeczaln  warto  w ich dzielnicy. Ka da z tych prób
w czania si  w ycie lokalnej spo eczno ci zostaje w „Nowym Czasie”

81  . Piejsko, Ca kowicie normalny jegomo , NC 2007, nr 48 (60), s. 14.
82  T. Bazarnik, Chcemy pozna  Polaków mieszkaj cych lub pracuj cych w naszej dzielnicy,

NC 2009, nr 6 (122), s. 3.
83  T. Bazarnik, M. Psyk, Wyci gn  magistrów zza zmywaków, NC 2006, nr 5 (5), s. 5.
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opisana84. Spotkania odbywaj  si  w ró nych miejscach: w galeriach, budynkach
gminnych, w ko cio ach, kryptach, przyko cielnych ogrodach, wietlicach.
Niejednorodna przestrze  plastyczno-muzyczna sta a si  specyfik  ARTeryjnych
spotka , które trwaj  do trzech dni. Charakterystyk  muzycznej strony ARTerii
jest jej wielokulturowo  - ukazana dzi ki zró nicowanemu repertuarowi,
osobowo ci artystów85. Grupa skupiona wokó  ARTerii wywodzi si  z ró nych
rodowisk. Niektórzy z nich s  w Wielkiej Brytanii od wielu lat, inni przyjechali

ju  po przyj ciu Polski do Unii Europejskiej. Z czasem muzycy zacz li zaprasza
na wspólne koncerty swoich przyjació  z ca ego wiata. Po latach sta o si
oczywiste, e te imprezy artystyczne s  szans  na lepsze poznanie si ,
prze amywanie stereotypów na trudnym brytyjskim gruncie. W lipcowym
numerze z 2011 r. czytamy: „Wyrokiem polskiej spo eczno ci maczaj cej palce
w ró nych prowokacjach artystycznych redakcja dwutygodnika /…/ zostaje
skazana na do ywotnie organizowanie ARTerii”86.

W 2008 r. redakcja „Nowego Czasu” wszcz a sta  kampani
na Wyspach Brytyjskich na temat niedopuszczenia do sprzeda y „jednego
z najwa niejszych polskich miejsc w Wielkiej Brytanii”87,  czyli  Fawley  Court
pod Henley nad Tamiz , niedaleko Londynu. Pomys  sprzedania przez
zarz dzaj cych tylko, a de facto zaw aszczonej przez o.o. Marianów „ wi tyni
i serca Polski na wygnaniu, /…/ b d cego pomnikiem i yj c  pami ci ,

84  T. Bazarnik, Przyjd , poka , e tu jeste , w cz si  w ycie lokalnej spo eczno ci, NC 2009, nr 7
(123), s. 3; M. Jackiewicz, Polscy arty ci w Southwark, NC 2009, nr 8 (124), s. 1, 12-13;
W. Goczkowski, Nowy czas potrzebuje nowych miejsc, NC 2009, nr 8 (124), s. 14; Arteria in
Borough, NC 2009, nr 12 (128), s. 3; Muzyczna Arteria, NC 2009,  nr  13  (129),  s.  1;  tam e:
odr bna 12- stronicowa wk adka „Nowy Czas ARTeria in Borough”; Relacja z ARTerii, NC
2009, nr 14 (130), S. 2-7; Nowy Czas Arteria presents Andrzejki with Andrzej Krauze, NC
2009, nr 18 (134), s. 15; ARTeria to ci g y ruch, NC 2009, nr 19 (135), s. 1, 4-5; ARTeria
literacka,  NC 2010, nr 1 (137), s. 19; A. S awi ski, Pierwszy Szalenie Snobistyczny Bal
Artystyczny, NC 2010, nr 2 (138), s. 1, 16-17; tego : Nowy Czas ARTeria poetycka, NC 2010,
nr 4 (140), s. 13; Nowy Czas ARTeria presents street photography by Damian Chrobak, NC
2010, nr 4 (140), s. 28; J. Buchta, ARTeria na Wielkanoc 2010, NC 2010, nr 6 (142), s. 4-5;
tam e: Nowy Czas ARTeria presents a Photographic Exibition by Ryszard Szyd o, s. 17; Nowy
Czas ARTeria Polish Art. Festival in the Crypt and East Garden of St George the Martyr -  9-
11 September 2010,  NC 2010, nr 10 (146), s. 3-4; T. Bazarnik, ARTeria 2010, NC 2010, nr 14
(150), s. 16-17; Nowy Czas Arteria. Andrzejki, NC 2010, nr 17 (153), s. 9; NC 2010, nr 18
(154), s. 3; A. Siemie czyk, ARTeryjne andrzejki, NC 2010, nr 19 (156), s. 16-17; Music.
Portrait. Personality - 15-16 July 2011, NC 2011, nr 11 (168), s.3; A. Ptasi ska, Nowy Czas
ARTeria .Music. Portrait. Personality, NC 2011, nr 12 (169), s. 1, 14-16; S. Orwat, Skazani
na ARTerie, NC 2011, nr 12 (169), s. 3-5; odr bna 8-stronicowa, kolorowa wk adka - Nowy
Czas ARTeria. Poster exibition - 1-4 June 2012, NC 2012, nr 5 (182), s. 13-20; N. Dydo,
Pok osie ARTerii. Plakatowa ARTeria, NC  2012,  nr  6  (183),  s.  13-15;  tam e:  S.  Orwat,
ARTeryjne plakatarium muzyczne, s. 15-16.

85  R. Piotrowska, Od wrze nia do wrze nia, NC 2010, nr 14 (150), s. 3.
86 Wyrok, NC 2011, nr 12 (169), s. 3.
87  Los Fawley Court nie jest jeszcze przes dzony, NC 2008, nr 7 (72), s. 1.
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wiadectwem naszej to samo ci”88, og oszony w 2007 r. przez ojca prze o onego
Wojciecha Jasi skiego, uwa ano za wielk  strat  dla wszystkich rodaków,
a szczególnie pokolenia emigracji niepodleg o ciowej, która przez 50 lat
wspiera a utrzymanie o rodka, poprzez prac , wolontariat, kwestowanie,
darowizny i spadki. Mimo sprzeciwu polskiej spo eczno ci, wyra anej przede
wszystkim w listach do redakcji, o. Marianie postanowili jednak zako czy
dzia alno  placówki, która dla Polaków by a czym  wi cej ni  szko
i muzeum89. Pozwolenia na sprzeda  w adze zakonu w Watykanie wyda y
na pocz tku 2008 r. Warto  unikatowego obiektu oszacowano na 22 mln £.

Pocz tkowo oburzenie i protesty spo eczno ci polskiej w Wielkiej
Brytanii, która przez dziesi tki lat ofiarnie wspomaga a Fawley Court by o
widoczne w polskiej prasie emigracyjnej. Jednak stosunkowo szybko zaniechano
eksponowania tego problemu nawet w „Dzienniku Polskim i Dzienniku
o nierza”. Mo na mniema , e o. Marianie obiecali redakcji dziennika, e po

sprzeda y o rodka, wespr  pismo finansowo. Jedynie absolutnie niezale ny od
adnej opcji politycznej oraz emigracji „niepodleg o ciowej” czy innej „Nowy

Czas”  -  od  numeru  18  (83)  z  2008  r.  -  d c  do  obiektywizmu,  dr y  temat
i czyni to do dnia dzisiejszego (wrzesie  2012 r.). Przede wszystkim zacz
drukowa  pe ne zniesmaczenia, oburzenia, alu, irytacji, sprzeciwu wobec
arogancji i pazerno ci o. Marianów listy Polaków i Brytyjczyków. Zamieszczane
w nim publikacje, oparte na oficjalnych sprawozdaniach finansowych
o. Marianów, obna a y konfabulacje na temat rocznych deficytów prowadzenia
placówki, torpedowanie kupna obiektu przez  Polsk  Misj  Katolick , inne
polskie organizacje czy Jana yli skiego, sprytne manipulacje prawne, wpisuj ce
nowych powierników, które uczyni y ich prawowitymi w a cicielami o rodka,
bezprawne, samowolne ekshumacje z cmentarza le cego obok zdesekrali-
zowanego ko cio a w. Anny ufundowanego przez ksi cia Stanis awa Radziwi a
(zbudowanego w 1971 r., wpisanego na list  zabytków klasy II, co wed ug prawa
angielskiego nie pozwala na jego wyburzenie) oraz Kolumbarium w jego
krypcie, zaw aszczenia Muzeum z Fawley Court, którego zbiory przeniesiono
bez pytania emigracji o zgod  do Lichenia, a cz  potajemnie sprzedano w 1985
r., zakaz wst pu na teren obiektu, próby sprzeda y innych o rodków
prowadzonych przez zakon, a nieb d cych ich w a cicielami, wreszcie sprawy
s dowe wytoczone przez stowarzyszenie Fawley Court Old Boys o. Marianom

88  M. Skrzypiec, Fawley Court pod m otek, NC 2008, nr 13 (78), s. 1,4.
89 listy@nowyczas.co.uk, Otton Hulacki, NC 2008, nr 14 (79), s. 2; listy@nowyczas.co.uk, Danuta

Reutt, NC 2008, nr 20 (85), s. 4; listy@nowyczas.co.uk, Danuta Reutt, NC 2008, nr 24 (89),
s. 2; listy@nowyczas.co.uk, Danuta Reutt, NC 2009, nr 3 (119), s. 2; listy@nowyczas.co.uk,
Zbigniew Mieczkowski, NC 2008, nr 16 (81), s. 3; listy@nowyczas.co.uk, Krystyna Dulak-
Kulej, Krzysztof Brzozowski, NC 2008, nr 22 (87), s. 2; listy@nowyczas.co.uk, R. Lawman,
NC 2010, nr 5 (141), s. 2; Listy do redakcji, Hanna widerska, NC 2010, nr 6 (142), s. 2; List
do Redakcji, Jerzy niadecki, NC 2012, nr 3 (180), s. 8 .
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w s dach brytyjskich90. Pismo drukowa o faksymile z prasy brytyjskiej, tj.
„Henley Standard”, „Private Eye”, „The Irish Times”, komentuj ce i pot piaj ce
zach anno  o. Marianów91. Jak nie do ko ca uregulowany by  akt w asno ci
obiektu wiadczy fakt, e oxfordzka agencja nieruchomo ci, której Marianie
powierzyli jego sprzeda  za 22 mln £ jesieni  2007 r., jeszcze wiosn  2008 -
wstrzymywa a si  z wystawieniem Fawley Court na rynek. Uczyniono to dopiero
21 kwietnia 2008 r.

amy „Nowego Czasu” pokazuj , e wed ug wszystkich fal polskiej
emigracji sprzeda  Fawley Court uwa ano za drastyczne posuniecie, respondenci
pisma mówi  o „poczuciu wstydu za o. Marianów, którzy zachowuj  si
nieetycznie”, o „grzechu zaniechania”, e „wszystkie organizacje polonijne
pochowa y g owy w piasek”, licz c na obiecane przez ksi y 20 procent
wp ywów ze sprzeda y92. Dopiero informacja o pozbyciu si  placówki skonsoli-
dowa a emigracj , która utworzy a ju  w marcu 2008 r. Komitet Obrony
Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, w sk ad którego wesz y wychod cze

90  W. Goczkowski, Komu potrzebny jet Fawley Court? NC 2008, nr 15 (80), s. 3; M. Skrzypiec,
Druga strona medalu, NC 2008, nr 16 (81), s. 4-5; tego : Bez szczegó ów, NC 2008, nr 17 (82),
s. 7; Ostatnia majówka, NC 2008, nr 19 (84), s. 16-17; Pomys  na pa ac, NC 2008, nr 20 (85),
s. 16; Ludzie listy pisz , NC 2008, nr 18 (83), s. 4; Ksi dz Jasi ski o sprzeda y Fawley Court,
NC 2009, nr 1 (117), s. 1, 3; Ratujmy Fawley Court - To jest nasze dziedzictwo, NC 2009,
nr 18 (134), s. 6; Ratujmy Fawley Court, NC 2009, nr 20 (136), s. 6; W. Bryndza, O Muzeum
ojca Józefa Jarz bowskiego, NC 2010, nr 1 (137), s. 6;  P. Drobniak, By o, nie ma, „Cooltura”
2010, z dn. 16.01., s. 24; G. Ma kiewicz, Na czasie, NC 2010, nr 2 (138), s. 2; tego : Doczesne
dzia ania, NC 2010, nr 4 (140), s. 3; Wstrzymana ekshumacja, NC 2010, nr 5 (141), s. 4, 11;
Spoczywaj w spokoju…, NC 2010, nr 16 (152), s. 11; M. Stella-Sawicki, Przy grobie Ojca
Józefa, NC 2010, nr 17 (153), s. 4; M. Majcherczyk, Szacunek i pami , NC 2011, nr 6 (163),
s. 8; Gdzie s  rze by z Fawley Court? NC 2010, nr 18 (154), s. 1; M. Malevski, Fawley Court -
World Famous Fallen Gigant Treasure Disappeared from Fawley Court, NC 2010, nr 18
(154), s. 6-7; tego : Fawley Court - The polish Embassy in London celebrates the 85th birthday
of dr Zbigniew Pelczy ski, NC 2010, nr 19 (155), s. 8; Fawley Court, Where’s the Resolution,
NC 2010, nr 20 (158), s. 14; Np. Komu wierzy … komu ufa ..? NC 2011, nr 6 (163), s. 8.

91  B. Karol, Fawley Court w oczach Brytyjczyków, NC 2008, nr 32 (97), s. 7; artyku y ukaza y si
równie  w „The Catholic Herald” (16.5.2008); Piloti, Private Eye, NC 2010, nr 1 (137), s. 7;
„Private Eye”,t . Teresa Bazarnik, NC 2010, nr 7 (143), s. 18; „Henley Standard” pisze…, NC
2010, nr 10 (146), s. 8; Piloti, „Private Eye”, NC 2011, nr 14 (171), s. 8; Irlandczycy o Fawley
Court („The Irish Times”, 4 listopada 2011 r. ) NC 2011, nr 18 (175), s. 10; Piloti, „Private
Eye”, NC 2012, nr 3 (180), s. 8.

92 listy@nowyczas.co.uk, Krystyna Dulak-Kulej, Krzysztof Brzozowski, NC 2008, nr 22 (87), s. 2
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organizacje  spo eczne, kulturalne i o wiatowe93. Na pocz tku 2010 r. utworzone
zosta o stowarzyszenie Fawley Court Old Boys Network (dalej: FCOB) pod
przewodnictwem Miros awa Malewskiego, aby skuteczniej interweniowa  w
sprawie odzyskania Fawley Court. B d c wykszta ceni w Anglii, ale wychowani
w duchu polskim, doskonale poruszaj  si  w meandrach brytyjskiego prawa.
Poprzez pras  i Internet poszukiwani s  inni absolwenci szko y. Swymi
dzia aniami staraj  si  wywiera  naciski na w adze ko cielne i wieckie. Z
pomoc  „Nowego Czasu” kontynuuj  w j zyku polskim i angielskim apele o
poparcie spo eczno ci polskiej i informuj  o bie cej dzia alno ci: wys ano apel
do papie a Benedykta XVI i Jej Królewskiej Mo ci El biety II, nawi zano

czno  z mediami i za o ycielami Divine Mercy College, odnale-ziono
dokumenty prawne potwierdzaj ce, e w a cicielem Fawley Court jest polska
spo eczno  w Wielkiej Brytanii, a nie Zgromadzenie Ksi y Marianów - jedynie
kustoszy tej posiad o ci, zainicjowano ledztwo w ramach Charity Commission,
w sprawie odzyskania Muzeum im. ks. Jarz bowskiego, które by o podarowane
szkole Divine Mercy College i bezprawnie wywiezione poza Wielk  Brytani
oraz  w sprawie zdefraudowanych 200 000 £ na budow  Apostolatu94.

Nabywc  Fawley Court okaza a si  Aida Hersham, okre lona przez
„Catholic Herald” jako perska spadkobierczyni, przyjació ka mieszkaj cego
obecnie w Monaco angielskiego magnata Philipa Greena.

Od 2008 r., po og oszeniu intencji sprzeda y Fawley Court, w polskiej
prasie emigracyjnej, oprócz protestów, wy oni y si  równie  g osy z ró nych
rodowisk polskich popieraj ce sprzeda , m.in. Zrzeszenie Nauczycielstwa

93  Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court tworz : Zjednoczenie Polskie
w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, Instytut
Polski Akcji Katolickiej, Polski Uniwersytet na Obczy nie, Polska Macierz Szkolna, Zwi zek
Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Techników Polskich, Jumbulance, Polski O rodek
Spo eczno-Kulturalny, Zjednoczenie Polek na Emigracji, Towarzystwo Pomocy Polakom
na Wschodzie, Ko o AK Londyn, Stowarzyszenie Poland Street, Polonia Nottingham; List
otwarty w sprawie Fawley Court, NC 2009, nr 2 (118), s. 6-7; Komitet Obrony Dziedzictwa
Narodowego Fawley Court, NC 2009, nr 8 (124), s. 7; Zielone wi tki w Fawley Court,
NC 2009, nr 9 (125), s. 1, 28; G. Ma kiewicz, Po co nam dziedzictwo narodowe? NC 2009,
nr 10 (126), s. 4-5; T. Bazarnik, Ostatni taki piknik, NC 2009, nr 11 (127), s. 8-9; K. Mitura,
Sprzeda y Fawley Court ci g dalszy, NC 2009, nr 16 (132), s. 3.

94  K. Jastrz bski, Raport Ko a By ych Wychowanków Fawley Court, NC 2010, nr 3 (139), s. 3;
Fawley forever! The fight starts here! NC 2010, nr 5 (141), s. 3; Fawley Court - Polonia needs
you, NC 2010, nr 16 (152), s. 10; Fawley Court - Return of Vlad!... and other matters,
NC 2010, nr 17 (153), s. 6; Fawley forever! The fight starts here! NC 2010, nr 5 (141), s. 3;
Fawley Court - Polonia needs you, NC 2010, nr 16 (152), s. 10; Fawley Court - Return of
Vlad!... and other matters, NC 2010, nr 17 (153), s. 6; M. Malevski, Fawley Court - ma y krok
do przodu, NC 2010, nr 8 (144), s. 8; Dokument zdrady, NC 2010, nr 11 (147), s. 6-7; tego :
Fawley Court - World Famous Fallen Gigant Treasure Disappeared from Fawley Court,
NC 2010, nr 18 (154), s. 6-7; Fawley Court - The polish Embassy in London celebrates the
85th birthday of dr Zbigniew Pelczy ski, NC 2010, nr 19 (155), s. 8; Fawley Court, Where’s the
Resolution, NC 2010, nr 20 (158), s. 14 .
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Polskiego za Granic , Szymon Zaremba - prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej,
wydawca „Dziennika Polskiego i Dziennika o nierza”. Niejasne jest stanowisko
Zjednoczenia Polskiego. Natomiast Polonia Aid Foundation Trust (PAFT),
którego powiernicy dysponuj  funduszami Skarbu Narodowego po przekazaniu
insygniów Rz du Polskiego na Uchod stwie, od pocz tku by  za sprzeda .
Sekretarz PAFT-u Ostoja-Ko niewski po tzw. „ostatniej mszy” w Fawley Court
6 grudnia 2009 r. w ko ciele w. Anny powiedzia  protestuj cym, e spodziewa
si  miliona funtów. Jastrz bski wywnioskowa , e „od pocz tku musia a powsta
kolejka prezesów k aniaj cych si  Marianom o zapomogi. Ogólny bilans jest
bardzo smutny i niepokoj cy; tracimy posiad o  o stumilionowej warto ci, ale
milion wp ynie na konto do podzia u mi dzy spolegliwymi polonijnymi
organizacjami”95.

Mirek Malevski wraz z sekretarzem stowarzyszenia FCOB Krzysztofem
Jastrz bskim kontynuowali rozszerzanie akcji protestacyjnej, prezentowali doro-
bek edukacyjny, kulturalny i patriotyczny placówki, zadawali o. Marianom nie-
wygodne pytania96. Ich artyku y pisane po angielsku od 2010 r. do dzi  s  sta ym
elementem ka dego numeru „Nowego Czasu”, jak równie  zdj cia tej pi knej
posiad o ci, zwanego przez nich „ma  Polsk ”97.  Z amów prasy domagali  si ,
by hierarchowie katoliccy na Wyspach pomogli zachowa  Fawley Court, by
dokumenty prawne dostarczane przez emigracj  od pi ciu lat Komitetowi
Obrony Dziedzictwa Narodowego ujrza y wiat o dzienne, by czytelnicy
„Nowego Czasu” wspierali finansowo to pismo, które odwa nie i konsekwentnie

95  K. Jastrz bski, Dokumenty zdrady - uzupe nienie, NC 2011, nr 5 (162), s. 11.
96  M. Malevski, Fawley Court - World Famous Fallen Gigant Treasure Disappeared from

Fawley Court, NC 2010, nr 18 (154), s. 6-7; tego : Fawley Court - The polish Embassy in
London celebrates the 85th birthday of dr Zbigniew Pelczy ski, NC 2010, nr 19 (155), s. 8;
Fawley Court, Where’s the Resolution, NC 2010, nr 20 (158), s. 14; M. Malevski, Fawley
Court - walczymy do zwyci stwa o nasz raj na ziemi, NC 2011, nr 16 (173), s. 8.

97  M. Malevski, Fawley Court or Lower Bultingham, here even the dead Fear for their Lives!
NC 2011, nr 1 (158), s. 6-7; tego : Fawley Court - The Living Stones Enterprise. Where is the
Fawley Court Apostolate Centre? NC 2011, nr 2 (159), s. 10; Fawley Court our “little piece  of
heaven, our rights of way, NC 2011, nr 4 (161), s. 13; Komu wierzy … komu ufa ..? NC 2011,
nr  6 (163), s. 8; Fawley Court -Their haven, our Peaceful unchallenged public rights, to walks,
pathways and undisturbed saunters, to our meandering river, NC 2011, nr 7 (164), s. 8-9;
Fawley Court - and Father Jozef. What price a grave? £ 9,5 milion? -  tam e,  s.  9; More
mysteries revealed…, NC 2011, nr 8 (165), s. 10; Walka z Krzy em, walka o Krzy , NC 2011,
nr 9 (166), s. 8; Fawley Court naszym dziedzictwem, NC 2011, nr 12 (169), s. 10; Fawley Court
High Court: An Absolute Steal, NC 2011, nr 13 (170), s. 10-11; Marian Trustee Wojtek Jasi ski
Resigns, NC 2011, nr 15 (172), s. 10-11; Fawley Court - Reductio ad Absurdum… The Bizarre,
the Macabre.. and the SAD, NC 2011, nr 17 (174), s. 12; Silent, Joyons night at Fawley Court,
NC 2011, nr 20 (177), s. 12; Zielone wi tki w Fawley Court, NC 2011, nr 11 (168), s. 8;
Fawley Court - Pytania. Gdzie s  odpowiedzi? NC 2011, nr 14 (171), s. 8;  K. Jastrz bski
Secretary FCOB, Who really owns Fawley Court? NC 2011, nr 3 (160), s. 8; tego : Fawley
Court i Stolica Apostolska, NC 2011, nr 8 (165), s. 11.
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od 2008 r. walczy o Fawley Coury, by Polacy pisali petycje do Izby Gmin, do
polskiego Sejmu, zapraszali na spotkania poruszaj ce te kwestie w POSK-u98.

Pismo jest zawsze obecne na wszelkich protestach organizowanych
w zwi zku ze sprzeda  Fawley Court, jak np. na happeningu zorganizowanym
przez Grup  AKReaktywacja pod ko cio em Naj wi tszej Marii Panny Matki
Ko cio a przy Windsor Road na Ealingu, w zachodnim Londynie 29 maja 2011
r., gdzie  rozdawano ulotki pod tytu em Dokumenty zdrady99.

Rok 2012 przyniós  zasadnicze prawne rozstrzygni cia, nasili
kontrowersje. Nadal Prezes FCOB uparcie d y do ujawnienia prawdy
i anulowania sprzeda y Fawley Court100. „Nowy Czas” poda  do publicznej
wiadomo ci wynik rozprawy apelacyjnej, która odby a si  28 marca 2012 r.101

Postanowieniem s du doczesne szcz tki ksi cia Stanis awa Radziwi a i jego
syna Albrechta pozostan  tam, gdzie zosta y z o one, czyli w krypcie ko cio a
w. Anny, a paradoksalnie - szcz tki o. Józefa Jarz bowskiego pozwolono

ekshumowa  i z o y  na cmentarzu w Heley, obok pochówku innych ksi y.
Jesieni  2012 r. odby a si  kolejna rozprawa apelacyjna mi dzy Aid

Hersham a Buttler-Crainiem, podczas której „wysz a na wierzch ca a brudna
gra”102. Marianie ostatecznie uzyskali zgod  na przeniesienie doczesnych
szcz tków o. Jarz bowskiego z terenu Fawley Court. „S d odrzuci  wszystkie
skargi i za alenia, uznaj c je za bezpodstawne”103.

Polonia w Wielkiej Brytanii zawrza a z oburzenia równie  w 2012 r., gdy
prezes nierentownego klubu Ogniska Polskiego w Londynie w Kensington,
og osi  zamiar sprzeda y obiektu podarowanego przed 72 laty Polakom przez
rz d brytyjski104. Gmach mieszcz cy si  w centrum Londynu 55 Prince’s Gate
przy Ekshibition Road wyceniono na 20 mln £. Grzegorz Ma kiewicz wyrazi
opini , e „w coraz g o niejszej debacie rodowiskowej ca y dorobek kilku
pokole  przesta  si  liczy , zast pi y go odwo ania do przewrotnych paragrafów

98  Np. Komu wierzy … komu ufa ..? NC 2011, nr 6 (163), s. 8; M. Malevski, Fawley Court jest
naszym dziedzictwem!!! NC 2012, nr 3 (180), s. 8; tego : Achtung! Elektrozaun! NC 2012, nr 6
(183), s. 7.

99 Marianie wezwali policj …Szkoda, e nie do siebie! NC 2011, nr 10 (167), s. 8; Petycja do
Parlamentu, NC 2011, nr 17 (174), s. 8; M. Malevski, Fawley Court, i pot ga nowej Polonii,
NC 2011, nr 19 (176), s. 8 tego : It is really „Christian Values” England? NC 2012, nr 1
(178), s. 12; Fawley Court - A Poisoned Chalice, NC 2011, nr 2 (179), s. 8; Who and what is on
Trial? NC 2012, nr 4 (181), s. 8; From Fawley Court to Ognisko, NC 2012, nr 5 (182), s. 8.

100  M. Malevski, It is really „Christian Values” England? NC 2012, nr 1 (178), s. 12; tego :
Fawley Court - A Poisoned Chalice, NC 2011, nr 2 (179), s. 8; Who and what is on Trial? NC
2012, nr 4 (181), s. 8; Fawley Court jest naszym dziedzictwem!!! NC 2012, nr 3 (180), s. 8.

101  T. Bazarnik, Spoczywaj na wieki? NC 2012, nr 4 (181), s. 8.
102  E-mail T. Bazarnik do autorki z dn. 22 pa dziernika 2012 roku.
103 Fawley Court - koniec, „Cooltura. Polish Weekly Magazine” 2012, nr 43 (449), s. 38.
104  Zob. portal Niezale na.pl z 26 maja 2012, 3 sierpnia 2012; G. Ma kiewicz, Ognisko Nasze to

wi cej ni  klub…,  NC 2012, nr 5 (182), s. 3-4.
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tak pozmienianego aktu za o ycielskiego, by sprzeda  by a prawnie mo liwa”105.
Ujawniono, e prezes Andrzej Morawicz, od 1974 r. tajny wspó pracownik SB
„Andrzej”, jest udzia owcem spó ki zarz dzaj cej budynkiem Ogniska - Ognisko
Limited, jak równie  wspó w a cicielem firmy ksi gowej Crystale  Ltd, która
za op at , prowadzi ten bankrutuj cy klub. Ponadto wykazano powi zania
z mediami: redaktor naczelny „Dziennika Polskiego i Dziennika o nierza”
Jaros aw Ko mi ski, przychylny tej sprzeda y - nale y do zarz du Ogniska i jest
jednym z udzia owców. „Nowy Czas” przypomnia  histori  powstania klubu,
teatr Hemara, kolejne przekszta cenia w asno ciowe, spotkania znacz cych
postaci polskiej diaspory.  Komentarz redaktora naczelnego jest mia d cy:

„Po 70 latach okazuje si , e cz onkowie klubu i ich go cie, którzy
stworzyli to miejsce s  materia em zarz dzanym przez grup  powierników, która
zamiast dba  o interesy cz onków i przysz o  klubu, ostatnie lata wykorzysta a
w celu wprowadzenia stosownych zmian w statucie gwarantuj cych jej prawo do
zako czenia dzia alno ci i sprzedania posesji /…/ bez ponoszenia adnej
odpowiedzialno ci prawnej za d ugoletnie zaniedbania. Scenariusz dobrze ju
znany  i sprawdzony, ostatnio w przypadku sprzeda y Fawley Court”106.

„Nowy Czas” poda  do wiadomo ci na swoich amach, gdzie mo na
podpisa  petycj  przeciwko sprzeda y Ogniska Polskiego oraz wydrukowa
O wiadczenie w sprawie Ogniska Polskiego Ambasador RP w Londynie Barbary
Tuge-Ereci skiej, deklaruj ce ewentualny zakup obiektu. W tym samym
numerze pojawi y si : w j zyku angielskim protest stowarzyszenia Fawley Court
Old Boys oraz dwa felietony dotycz ce sprzeda y tej reprezentacyjnej posesji
wolnych Polaków, wzywaj ce do pospolitego ruszenia emigracji w czasie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w klubie 27 maja 2012 r.107. Czerwcowy
numer pisma domaga si , by da  Ognisku szans  dalszego s u enia emigracji
polskiej w imi  ho du oddanego pokoleniu „niez omnych”, ale w nowej
formule108. Teresa Bazarnik opisa a przebieg akcji protestacyjnej ponad stu osób
przeciwko pozbyciu si  klubu, dynamicznie przeprowadzonej przez Krzysztofa
Ruszczy skiego i S awomira Wróbla109. W tajnym g osowaniu przeciwko
sprzeda y Ogniska oddano 88 g osów, za sprzeda  g osowa y trzy osoby,
siedem wstrzyma o si  od g osu, jeden g os by  niewa ny. Wynik og oszono
wiecuj cym z balkonu na pierwszym pi trze. Ze stanowiska prezesa ust pi
Andrzej Morawicz i jego zast pca Lucyna Quirke. Mirek Malewski równie
obwie ci  zwyci stwo110. Publikacje udokumentowano wieloma zdj ciami.

105  G. Ma kiewicz, Ognisko Nasze to wi cej ni  klub…,  NC 2012, nr 5 (182), s. 3.
106  Tam e, s. 4.
107  M. Malevski, From Fawley Court to Ognisko, tam e,  s.  8;  K.  Cywi ska, Skóra na

nied wiedziu, tam e, s. 10; G. Ma kiewicz, Na czasie, tam e, s. 11 .
108  A. Rzegocki, Dajmy szans  Ognisku, NC 2012, nr 6 (183), s. 3-4 - przedruk z „Rzeczy-

pospolitej”, www.rp.pl 20 maja 2012.
109  T. Bazarnik, Etap pierwszy; ZWYCI STWO! NC 2012, nr 6 (183), s. 4.
110  M. Malevski, From Victorious Ognisko back to…, NC 2012, nr 6 (183), s. 6-7.
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Pierwszy etap walki o Ognisko, w du ej mierze dzi ki „Nowemu
Czasowi” oraz portalowi Niezale na.pl wygrano. Ale redaktor naczelny pisma
uprzedza o niepewnym losie Polskiego O rodka Spo eczno-Kulturalnego w
Londynie111… Kwesti  zasadnicz  pozostaje pytanie, czy nasi rodacy yj cy na
Wyspach Brytyjskich wykorzystaj  potencja  amów niezale nej polskiej prasy
oraz portali internetowych w konsolidacji rodowiska emigracyjnego, by zacho-
wa  swoj  to samo  narodow  oraz poprawi  warunki ycia na obczy nie?

Reasumuj c. „Nowy Czas” bez kosztownych bada  marketingowych
wkroczy  w niezagospodarowany dot d segment prasy elitarnej kulturalno-
spo ecznej, chocia  przytomnie osadzonej w europejskiej rzeczywisto ci
politycznej. Nareszcie funkcjonuje w obiegu pismo, z którym mo e si
identyfikowa   wykszta cony Polak, pracuj cy i mieszkaj cy na obczy nie.
A co najwa niejsze, mo e temu pismu zaufa . Dlaczego? Bo jest niezale ne,
co przesadza o jego rzetelno ci dziennikarskiej. Poprzez swoj  dzia alno
pozaredakcyjn  ma szans  sta  si  Salonem i Or downikiem kultury wysokiej.
Dodatek ARTeria jest tego najlepszym dowodem. Periodyk eksponuje to,
co najbardziej warto ciowe.

Grzegorzem Ma kiewicz, wyrazi  opini , e „»Nowy Czas« yje nie dla
siebie, ale dla czytelników. Ich opinie, komentarze, uwagi nas interesuj  i inspiruj .
Za ich zainteresowanie i przywi zanie, dajemy w zamian gar  wiedzy i
przekonanie, e na emigracji mog  wiele zrobi , e nie musz  poddawa  si  i
ulega  stereotypom. Walczymy nie tylko o nich, ale przede wszystkim  dla
nich”112. Nale y stwierdzi , e si  pisma stanowi  jego dzienni-karze,
wspó pracownicy, ale równie  czytelnicy, którzy niejednokrotnie wsparli redakcj
swoj  wiedz , inicjatyw , zaanga owaniem, funduszami. Pismo zdoby o zaufanie
polskich odbiorców, o czym wiadczy szybkie rozchodzenie si  nak adów, a
ARTeryjne wydarzenia przyci gaj  uwag  nie tylko naszych rodaków. Redakcji
uda o si  prze ama  bariery pokoleniowe i rodowiskowe w gronie czytelników i
autorów113, mi dzy innymi poprzez prezentacj  najszerzej pojmowan  kultur
wysok .

W czaj c si , a potem b d c g ównym or downikiem obrony polskiego
o rodka w Fawley Court, czy Ogniska Polskiego redakcja dowiod a, e najnowsza
emigracja z kraju nie jest gorsz  kategori  od pokolenia „niez omnych”, jak j
próbowali widzie  ojcowie Marianie (pozbawiona sentymentów, siermi na,
ch opska, peerelowska). Zamieszczane w pi mie publikacje s  najlepszym
dowodem na to, e kwestie edukacji na wszystkich poziomach dla redakcji s
istotne, bowiem na tym polu przejawia szczególn  aktywno . Szpalty „Nowego
Czasu” prezentuj  równie  wysoki poziom norm moralnych oraz daje czytelnikom
przede wszystkim poczucie wyj tkowo ci ich czasu, nowego czasu.

111  G. Ma kiewicz, Na czasie, NC 2012, nr 6 (183), s. 11.
112  NC 2011, nr 15 (172), s. 15.
113  Grzegorz Ma kiewicz, Na czasie, NC 2011, nr 15 (172), s. 13.
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Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

„Nowy Czas” („ New Time”) - Czy nowa jako  na polskim rynku prasowym
w Wielkiej Brytanii?

„Nowy Czas” („ New Time”) - A new quality on the Polish press market
in Great Britain?

S owa kluczowe: czasopi miennictwo, emigracja

Key words: press, immigration

Streszczenie

Artyku  porusza zagadnienia bezp atnego periodyku „Nowy Czas”, czasopisma
skierowanego do polskiej inteligencji w Wielkiej Brytanii ukazuj cego si  od
2006 roku do dnia dzisiejszego w Londynie. To jedyne pismo - obecnie 32-
stronicowy miesi cznik - reprezentuj ce segment emigracyjnej polskiej elitarnej
prasy kulturalno-spo ecznej w Zjednoczonym Królestwie,  przytomnie osadzonej
w europejskiej rzeczywisto ci politycznej. Ma interaktywn  wersj  on-line:
nowyczas.co.uk. Misj  jego za o ycieli - ma e stwa Grzegorza Ma kiewicza
i Teresy Bazarnik  jest informowanie o zdarzeniach z kraju i ze wiata, ale przede
wszystkim tworzenie wspólnoty polskiej spo eczno ci w Wielkiej Brytanii.
Odbiorc  z za o enia mia  by  wykszta cony Polak, ze znajomo ci  j zyka
angielskiego, otwartego na dwukulturowo . Teksty w j zyku wyspiarzy s
przeznaczone dla Polaków urodzonych w Wielkiej Brytanii i ich brytyjskich
przyjació . Jest pismem niezale nym, rzetelnym, któremu ufaj  czytelnicy.
Poprzez swoj  dzia alno  pozaredakcyjn  ma szans  sta  si  Salonem
i Or downikiem kultury wysokiej. Dodatek ARTeria jest tego najlepszym
dowodem. Poza tym anga uje si  w dzia ania pro publico bono, na rzecz polskiej
spo eczno ci na Wyspach Brytyjskich. Istotnymi kwestiami, poza najszerzej
pojmowan  kultur  jest edukacja na wszystkich szczeblach oraz wysoki poziom
norm moralnych, daj cych czytelnikom  przede wszystkim poczucie wyj tko-
wo ci ich czasu, nowego czasu. Nareszcie funkcjonuje w obiegu pismo, z którym
mo e si  identyfikowa   wykszta cony Polak.
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Summary

The article discusses issues published in „New Time” („Nowy Czas”), the free
periodical addressed to the Polish intelligentsia in the UK, coming out since 2006
until today in London. It's the only magazine - currently 32-page long monthly -
representing the segment of elite cultural and social press for Polish émigré in the
United Kingdom, consciously embedded in a wider European political reality. It
has an interactive on-line version: nowyczas.co.uk. The mission of its founders -
Grzegorz Ma kiewicz and Teresa Bazarnik - is to inform about relevant events in
the country and around the world, but above all, to create the Polish community
in the UK. The assumed recipient is an educated Pole, proficient in English, and
open to biculturalism. Texts written in the islanders' language are intended for
Polish  people  born  in  the  United  Kingdom  and  their  British  friends.  It  is  an
independent, reliable magazine, trusted by readers. Thanks to its “over
curricular” activities (beyond the scope of regular editorial operations), it has a
chance to become the Salon and Advocate of high culture. The best proof for this
argument is the ARTeria appendix. Moreover, „New Time” engages in pro bono
activities in favor of the Polish community living in the British Isles. Most
relevant issues, in addition to the widely meant culture, encompass education at
all levels and high moral norms, giving the readers a sense of the uniqueness of
their time, the new time. Finally there is the first long awaited magazine targeted
at educated Poles.



Maria Kalczy ska

STAN BADA  NAD MEDIAMI POLONIJNYMI W NIEMCZECH

Polskie media w Niemczech promowa y dzia ania kulturotwórcze
rodowisk wychod czych, emigracyjnych i polonijnych. Przesz y drog

ewolucyjn  od publikatorów tradycyjnych po elektroniczne. Szczególn  cezur
dla ich rozwoju sta  si  m.in. Traktat zawarty  mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a
Republik  Federaln  Niemiec o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy z
17. 06. 1991 r.1 Po  jego ratyfikacji przez oba pa stwa, po raz pierwszy w historii
stosunków polsko-niemieckich, zaistnia y sprzyjaj ce warunki do wzajemnego
popierania to samo ci  kulturowej obu wymienionych w traktacie grup
narodowo ciowych, w interesuj cym nas aspekcie. Po raz pierwszy wskazano
tak e administracyjnie na prawo  nieskr powanego dost pu do kultury rodzimej
osób zwi zanych  z kultur  polsk , zamieszka ych w Niemczech, jak równie
rodków masowego przekazu2. Jednak e, jak wykaza y kolejne lata, strona

niemiecka zdaniem wielu obserwatorów, nie wywi zuje si  nale ycie z
respektowania przepisów traktatowych, widoczna jest asymetria, szczególnie w
obszarze dost pu do mediów i o wiaty.

Patrz c z perspektywy historycznej na funkcjonowanie  mediów polskich
w Niemczech  trzeba podkre li , e gdyby nie aktywno   rzeszy  pracowników
i wspó pracowników  proces rozwoju mediów nie by by w ogóle mo liwy.
W gronie organizatorów mediów znajdowali si  m.in. emigranci wojenni,
polityczni, zarobkowi oraz  osoby,  które osiedla y si  poza Polsk  z w asnego
wyboru. Ich zas ugi s  dzisiaj nie do podwa enia,  dzi ki aktywno ci tych  osób,
polski przekaz medialny jest obecny w sferze polonijnej na co dzie .

1  Por.: Die deutsch-polnischen Vertäge vom 14.11.1990 und 17.6.1991/Traktaty polsko-
niemieckie z 14.11.1990 i 17.6.1991 r.,  Bonn 1990.

2  Por.:  Artyku  31 Traktatu.
     1. Umawiaj ce si  Strony b d  dzia a  na rzecz wspó pracy rodków przekazu, w szczególno ci

telewizji, radia oraz prasy i wydawnictw. Wspó praca ta powinna przede wszystkim s u y
porozumieniu i pojednaniu mi dzy Polakami i Niemcami.

    2. Umawiaj ce si  Strony s  zgodne co do tego, e publikacje, a tak e dodatki do dzienników
i tygodników redagowane w j zyku drugiego kraju mog  by  swobodnie wydawane,
rozpowszechniane i czytane. Publikacje z drugiego Pa stwa mog  by  bez przeszkód
wwo one i rozpowszechniane zgodnie z artyku ami 19 i 20 Mi dzynarodowego paktu praw
obywatelskich i politycznych. Dotyczy to równie  bezp atnej prenumeraty oraz publikacji
rozprowadzanych przez ich przedstawicielstwa zagraniczne.
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Prasa polska wydawana w Niemczech  stanowi dzi  wa ne ród o wiedzy
nie tylko o Polonii, ale tak e o wielu zjawiskach spo eczno-kulturowych.
Mo emy zatem przyj , e wa nym  korelatem  procesu  szerokiego
oddzia ywania pozostaje prasa tradycyjna oraz elektroniczna  – materialny
no nik  komunikacji mi dzykulturowej, istotna przes anka wielu dziedzin ycia
emigracyjnego.

Rozwijaj ca si   w Niemczech prasa polska  zwi zana by a
z nap ywaj cymi do tego kraju falami  emigracji, które ka dorazowo wp ywa y
na nowe granice kulturowe. Z pozycji badacza Polonii i emigracji
zachodnioeuropejskiej mo na  wyznaczy   kilka okresów – istotnych dla relacji
polsko-niemieckich, które w sposób intensywny  wp yn y  tak e na  rozwój
mediów:

1. koniec XIX w.-  podtrzymanie idei polsko ci przy  pomocy prasy -
zak adanie polskich tytu ów prasowych

2. lata mi dzywojenne – utrwalanie potrzeby edycji prasy polskiej
3. czas po II wojnie wiatowej – odbudowa polskich struktur prasowych
4. okres polskiej Solidarno ci – w czanie si  w nurt prasy

niepodleg o ciowej i opozycyjnej
5. lata 90. – XX w – rozwój mediów polonijnych,  wpisany

w uwarunkowania traktatu polsko-niemieckiego
6. okres po akcesji Polski do Unii Europejskiej  - normalizacja procesów

medialnych
7. XXI w. - era nowych mediów w wymiarze spo ecze stwa sieci.

Polskie media  w  Niemczech maj  ju  swoj  bogat  literatur
przedmiotu,  ale nie posiadaj  jak dot d  kompleksowej analizy ca o ci
zagadnienia opartego na wspó czesnych relacjach strefy publicznej oraz nowych
mediów3.

Tak jak powiedziano, rozwój polskich mediów za granic  zwi zany by
zawsze z ruchami migracyjnymi. Pocz wszy od po owy XIX w., okresu
nasilonych w drówek Polaków na Zachód, w Niemczech tworzone by y rozmaite

3  Por.: Literatura przedmiotu zebrana przez badaczy DP-I w Darmstadt: Bibliografia stosunków
polsko-niemieckich: Deutsch-polnische Beziehungen In Geschichte nd Gegenwart
Bibliographie. Bd. 2: Religion, Buch, Presse, Wissenschaft, Bildung, Philosophie, Hrsg. von
A. Lawaty, W. Mincer, Harrasowitz Verlag 2000.
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placówki zajmuj ce si  tak e  upowszechnianiem polskiej prasy4. Chocia
z biegiem czasu zmienia y si  jego warunki i formy przekazu, na  podstawie
analizy zachowanych dokumentów,  mo emy  ju  dzisiaj mówi   o jego ci g ym
rozwoju5.

Dotychczas  dysponujemy  kilku przyczynkami  odnosz cymi  si
do dziejów polskich firm wydawniczych6,  zajmuj cych si  m.in. tak e  edycj
prasy polskiej  w Niemczech7.

Opracowania cz stkowe posiadaj  ju  pierwsze  XIX wieczne  instytucje
prasy polskiej, zak adane przez emigracje zarobkow 8, polskie wydawnictwa
katolickie w Niemczech9, organizacje polonijne10. Badania nad omawian

4  Na temat obecno ci Polaków w Niemczech istnieje ju  obszerna literatura, por.:
K. Murzynowska, Polskie wychod stwo zarobkowe w Zag biu Ruhry w latach 1880-1914,
Wroc aw 1972; J. Koz owski, Emigracja okresu schy kowego Rzeczpospolitej  szlacheckiej
i porozbiorowej do 1846, w: Emigracja z ziem polskich  w czasach nowo ytnych i najnowszych
(XVII-XXw.), pod red. A. Pilcha, Warszawa 1984, s. 34-43; A. Poniatowska, Polacy w Berlinie
1918-1945, Pozna  1986; A. Sakson, Problemy masowej emigracji z Polski w  latach 80.,
„ ycie  i  My l”  1989,  nr  10,  s.  28-35;  U.  Kaczmarek, Polonia w Niemieckiej Republice
Demokratycznej (1949-1989), „Przegl d Polonijny” 1990,  nr 4, s. 103-111; S. Liman, Polacy
w Niemczech po II wojnie wiatowej,  w: Polonia w Europie, pod red. B. Szyd owskiej-
Ceglowej, Pozna  1992, s. 245-282;  U. Kaczmarek, Kultura zbiorowo ci  polonijnych
w Europy rodkowej 1945-1989, Pozna  1993; A. Szulczy ski, Zarys dziejów Polonii
Niemieckiej, Berlin 1999; ladami wspó czesnego migranta w Niemczech, Pelplin 2005;
Schimanski, Kuzorra i inni. Polacy w Zag ebiu Ruhry 1879/1945, pod red. D. Dahlmanna, A. S.
Kotowksiego, Z. Karpusa, Toru  2006; E. Marek, Praca Polaków w Niemczech. Pó tora wieku
emigracji zarobkowej, Warszawa 2008; Zwischen zwei Welten. Kulturellen Strukturen der
polnischprachigen Bevolkerung In Deutschland von. S. Nagel, Sttutgart  2009; Neue Mitteler –
Junges polnisches Engagement In Deutschland / Nowi po rednicy – O m odych formach
polskiego zaanga owania w Niemczech von E. Mansfeld, M. Szanawska-Schwabe, Sttutgart
2012.

5  Por.: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy
badawcze, pod red. M. Kalczy skiej, Opole 2000 oraz bibliografia przedmiotu.

6  H. Muzio , Polski ruch wydawniczy w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1946, „Tygodnik
Powszechny” 1980, nr 17, s. 5; . A. Nadolny, Biblioteka Polskiej Parafii w Hamburgu,
„Przegl d Polonijny” 1991, nr 3, s. 121-125; W. M. Witek, Zbiory poloników w bibliotece
Niemiecko-Polskiego Instytutu w Darmstadt, „Kieleckie Studia Bibliotekarskie” T. 3 (1998),
s. 151-153.

7  W. Osajda, Dzia alno  o wiatowo-kulturalna Polonii Zachodnioniemieckiej po II wojnie
wiatowej, Warszawa 1979.

8  T. Cie lak, Pismo polskich robotników w Westfalii „Wiarus Polski” (1890-1923), Rocznik
Historii Czasopi miennictwa Polskiego” 1972, z. 2, s. 223-236; Ten e, Westfalia jako o rodek
polskiego czasopi miennictwa, „Roczniki Historii Czasopi miennictwa”  12 (1973), nr 2,
s. 179-185.

9  A. Nadolny, Polskie wydawnictwa ko cielne w Niemczech Zachodnich po II wojnie wiatowej,
„Tygodnik Powszechny” 1980,  nr 35, s. 4; W. Osajda, Dzia alno ...., s. 152-153.

10  J. Wróblewski, Rola ksi ki polskiej w dzia alno ci ZPwN po II wojnie wiatowej, „Roczniki
Biblioteczne” 1988 z. 2, s. 141-175;  H. Muzio , Polski ruch wydawniczy w Niemczech
Zachodnich w latach 1945-1946, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 17, s. 5.
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problematyk   prowadzono najcz ciej w kontek cie studiów politologicznych11

i prasoznawczych12.
Wiele danych o obecno ci mediów polonijnych w Niemczech  przynosz

drukowane zestawienia bibliograficzne13 oraz ró nego rodzaju rejestracje
niedrukowane14.

W opisie stanu wiedzy o yciu mediów polonijnych trzeba tak e
odnotowa , e dysponujemy ju  danymi na temat twórców mediów:
publicystów, autorów, wydawców, wpisanych we wspó czesny obszar badawczy.
Szczególnie istotne s : Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej
ksi ki i prasy w Niemczech (koniec XX w.), Niemieckie polonika prasowe
i Ludzie polonijnych mediów w Berlinie15. Opracowania te dowodz  jak wielu
by o ludzi zaanga owanych w proces upowszechniania kultury poza Polsk
z wykorzystaniem no nika mediów tradycyjnych i wirtualnych.

Badaj c media w szerokim kontek cie problematyki polonijnej, poza tym
co ju  powiedziano,  szczególn  uwag  nale y obj , m.in.:

1. procesy spo eczno-polityczne implikuj ce obecno  mediów
w rodowiskach wychod czych, polonijnych i emigracyjnych

2. rol  twórcy w procesie budowy podstaw i rozwoju mediów
3. rol   instytucji  wydawniczych anga uj cych si  w korelacje procesów

medialnych
4. rol  technologii medialnych w rozwoju komunikacji przekazu

11  G. Janusz, Formy aktywno ci rodowisk polonijnych w RFN, „Rocznik Polonijny” 1980, nr 1,
s. 95-106; Tego , Polonia w RFN, Lublin 1990; W. Kucharski, Zwi zek Polaków „Zgoda”
w RFN, Lublin 1976; J. Kupczak, Zwi zek Polaków „Zgoda” w RFN 1950-1975, Wroc aw
1983;  A. Poniatowska, S. Liman, I. Kr a ek, Zwi zek Polaków w Niemczech w latach 1922-
1982, Warszawa 1987.

12  T. Cie lak, Pismo polskich robotników w Westfalii „Wiarus Polski” (1890-1923), „Rocznik
Historii Czasopi miennictwa Polskiego” 1972, z. 2, a. 223-236; W. H adkiewicz,
Czasopi miennictwo polskie na terenie Niemiec Zachodnich w latach 1945-1950, „Przegl d
Zachodni” 1974, nr 2, s. 308-339; A. Kowalski, Prasa w RFN, w: Prasa Polonii i polskiej
emigracji politycznej, Warszawa 1975, s. 116-124; A. S. Koper, Prasa polska w Niemczech,
„Zeszyty Historyczne” 1993, s. 3-37;  J. Kupczak, Z dziejów czasopi miennictwa „starej”
emigracji polonijnej w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1952, „Przegl d Zachodni” 1980,
nr 3, s. 142-148.

13  Zob.:  bibliografia J. Kowalik, Czasopisma polskie poza granicami Polski od 1939 r., T. 1-5,
Lublin 1976-1988, która rejestruje tak e pras  polsk  ukazuj c  si  w Niemczech, autor
wykaza  ponad 200 tytu ów periodyków wydawanych w Niemczech w latach 1945-1967 oraz
inne: Niemieckie polonika prasowe, oprac. M. Kalczy ska, L. Paszek, Opole .

14  Bogate archiwum posiada Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
w Poznaniu, odnotowuje ponad 200 tytu ów oraz Gabinet Ksi ki i Prasy Polskiej
w Niemczech  z Opola (www.polonika.opole.pl) posiada ok. 100 tytu ów.

15 Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej ksi ki i prasy w Niemczech (koniec
XX w.), oprac. M. Kalczy ska, Opole 2001; Niemieckie polonika prasowe, oprac.
M. Kalczy ska, L. Paszek, Opole 2004; Ludzie polonijnych mediów w Berlinie, oprac.
M. Kalczy ska, Opole-Berlin 2011; Por. te .: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T.1-5,
pod red. K. Dopiera y, Toru  2003-2005.
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5. zawarto  tematyczn   prasy
6. otocznie spo eczne  w jakim funkcjonuj  media
7. aktywno   organizacji polonijnych w system rozwoju mediów
8. uwarunkowania administracyjne oraz inne aspekty dotycz ce rz dowych

relacji bilateralnych
Tak zakre lone obszary - pozwol  na  syntetyczne skupienie uwagi

na wielow tkowym aspekcie rozwoju mediów polskiej emigracji osiedlonej
w  Niemczech   od   XIX  po  XXI  w.  Wydaje  si  przy  tym,  e  w  ten  sposób
mo liwe b dzie czenie tradycji i wspó czesno ci w naukowych penetracjach
funkcjonowania  mediów  m.in. w pozakrajowej strefie publicznej.

Podstaw  ród ow   dla  bada  w omawianym aspekcie  przede
wszystkim polonica prasowe (wydawnictwa periodyczne) uznane wg
nast puj cych kryteriów:

1. osoby:  autora mieszkaj cego  w Niemczech (wydawca, edytor, nak adca,
itp.)

2. firmy wydawniczej dzia aj cej w Niemczech, a zajmuj cej si  edycj
mediów polskich

3. tematyki dzie a = tematyka mediów dotyczy Polski
4. proweniencji  dzie a (medium) = proweniencja polonofilska

(prasa wydawana g ównie  przez polonijne  instytucje edytorskie
w Niemczech) oraz bezpo rednie, osobiste  kontakty z pracownikami polskich
mediów z Niemiec.

Autorka od lat 90. XX w. prowadzi sukcesywnie kwerendy
bibliograficzno-biograficzne  w Niemczech oraz w Polsce, m.in. w obszarze
mediów. Rezultatem czego sta y si  prace cz stkowe, publikowane sukcesywnie
przez autork  i wspó pracowników Gabinetu Ksi ki i Prasy Polskiej
w Niemczech: Leonarda Paszka, Ann  Marcol, Agnieszk  akomy, ks. Zdzis aw
Ma eckiego, Barbar  Leonowicz-Babiak i innych16.

16  L. Paszek, Niemieckie polonica prasowe: ostatnie dwudziestolecie XX wieku, Opole
2004; K. B. Leonowicz-Babiak, Wp yw publikacji Stowarzyszenia Chrze cija skiej S u by
Wyzwolenia Narodów na wiadomo  polityczn  Polonii w latach 1982-1987, w: Kultura
ksi ki i prasy polonijne. Dziedzictwo narodowe i wiatowe, pod red. M. Kalczy skiej,
D. Sieradzkiej, Z. Ma eckiego, Katowice 2009, s. 71-83; Z. Ma ecki, Dzia alno  wydawniczo-
prasowa polskiego duchowie stwa w Niemczech. Zarys problemu, w: Kultura ksi ki i prasy
polonijnej. Dziedzictwo narodowe i wiatowe, pod red. M. Kalczy skiej, D. Sieradzkiej,
Z. Ma eckiego, Katowice 2009, s. 186-198;  A. Marcol, Magazyn kulturalny „Zarys” 2001-
2007 – rocznik literacko-kulturalny Polonii niemieckiej, w: Kultura ksi ki i prasy polonijne.
Dziedzictwo narodowe i wiatowe, pod red. M. Kalczy skiej, D. Sieradzkiej, Z. Ma eckiego,
Katowice 2009, s. 199-210; A. Marcol, Dialog jest mo liwy / Dialog ist möglich. Polsko-
niemiecka prasa dwuj zyczna publikowana po roku 1989 ..., Katowice 2012 (praca
niepublikowana); A. akomy, Ksi ka polska na obczy nie, Niemcy zachodnie 1945-1950,
Warszawa 2011.
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Ocenie  badawczej  poddano  tak e dokumenty dotycz ce ycia
spo ecznego instytucji  mediów, w tym wydawnictw,  organizacji polonijnych.

Zasobne polonika17 prasowe  znajduj  si  m.in.  w   Gabinecie  Ksi ki
i Prasy Polskiej w Niemczech18, Bibliotece  Narodowej w Warszawie, Bibliotece
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, Bibliotece
PAN w Berlinie,  Bibliotece ZPwN w Bochum, Archiwum PMK w Hanowerze,
Bibliotece  Bawarskiej w Monachium (Bayerische Staatsbibliothek, BSB)
Bibliotece we Frankfurcie nad Menem (Deutsche Bibliothek Frankfurt/Main)
i w Lipsku (Deutsche Bibliothek  Leipzig) oraz  Niemieckim  Instytucie Polskiej
Kultury   (DP-I)   w  Darmstadt19.  Od pa dziernika 2013 r. tworzona jest tak e
biblioteka przy Archiwum Polonii Niemieckiej w Bochum. Na razie opracowano
informator pt. Porta Polonica. Centrum Dokumentacji Kultury i Historii
Polaków w Niemczech z danymi na temat celowo ci za o enia takiej instytucji
w Niemczech. Miejmy nadziej , e rodki wyasygnowane przez niemieckie
ministerstwa przys u  si  do rozwoju infrastruktury Polonii niemieckiej
na d u szy czas.

Niestety nigdzie  nie spotkano si  z kompletem  prasy polonijnej
i danymi dotycz cymi infrastruktury medialnej.

Dlatego te  dobrym uzupe nieniem wiedzy  okazuj  si  liczne  strony
internetowe: dotycz ce Polonii niemieckiej, instytucji niemiecko-polskich,
prywatnych osób  oraz portali medialnych20.

17  Polonika, w tym sensie  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 ochrony
instytucji pa stwowych. Za europejski polonik uznamy taki, który jest: 1. pami tk  kultury
polskiej zwi zanej z obecno ci   Polaków w (wybranych krajach) Europy, 2. posiada cechy,
zgodne z nast puj cymi kryteriami ich doboru, w stosunku do proweniencji niemieckiej:
1. autor mieszkaj cy w Niemczech
2. wydawnictwo dzia aj ce w Niemczech
3. tematyka dzie a dotyczy Polski
4. proweniencja dzie a inna ni  polska = proweniencja polonofilska.

18  W posiadaniu Gabinetu (obecnie w asno  Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich)
jest du a kolekcja prasy polonijnej i emigracyjnej. W sumie jest to  ok. 100 tytu ów,
wydawanych w Niemczech, 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 S 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 innych.

19  Od 2013 roku  placówka znalaz a si  w powa nych trudno ciach finansowych,
prawdopodobnie zostanie ograniczona jej dzia alno .

20  Por. www.polonia.org.; www.kulturzentrum.w.interia.pl; www.polonia.total; www.polonia21.
de; www.angora.de; www.samozycie.de; www.katalog.czasopism.pl; i  inne ….
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Obecnie  nie  ma  ju  barier  w  dost pie  do  wiedzy  i  informacji,  Internet
zdominowa  medialn   komunikacj  spo eczn . Pomocny jest szczególnie
w czno ci diaspory polskiej ze sob  oraz z krajem swego pochodzenia. W sieci
internetowej osi galnych  jest  ponad 50 polskich stron www redagowanych
przez Polaków w Niemczech, Poza tym, codziennie mo na przez co najmniej
godzin  odbiera   8 polskich stacji radiowych, w tym jeden program w j zyku
polskim o zasi gu ogólnokrajowym, kiedy  w RBB, a od stycznia 2009 r.
w Funkhaus Europa Berlin. Rozg o nia Deutsche Welle nie emituje ju  polskiego
programu radiowego, oferuje natomiast od czerwca 2011 r. multimedialn
stron  internetow . Pojawiaj  si  tak e  programy telewizji internetowej i inne
multimedialne nowinki21.

Pierwsze oznaki  przekazu informacji poprzez Internet w obiegu
polonijnym, pojawi y si  w 1998 r., kiedy to z inicjatywy dzia aczy polonii
niemieckiej Z. Kosteckiego i J. Wro skiego powsta  internetowy bank danych
o Polonii  www.polonia.org22 .  Strona ta dzia a do dzi   i jest  to miejsce gdzie:
mo na po polsku si  modli , kupi  polsk  ksi k , trafi  na zebranie organizacji
polonijnej, zje  w polskiej restauracji, odwiedzi  polskiego lekarza i adwokata,
bez k opotu znale  polsk  placówk  dyplomatyczn  i polskich znajomych23.

Obecnie swój udzia  w integracji  struktur polonijnych w Niemczech,
za po rednictwem  serwisów internetowych, ma przede wszystkim Kongresu
Polonii Niemieckiej i Konwent organizacji polskich w Niemczech:
www.polregio.eu, www.polonia.viva.eu; www.kongres.de; www.konwent.de.
Du y udzia  w organizacji tego procesu mia  prezes Kongresu Wies aw Lewicki.
W 2009 r. z jego inicjatywy po raz pierwszy przyznano tak e nagrod
„Polonicus” dla zas u onych osób na rzecz Polonii24 .

21  Barbara Cöllen, www.polegio.eu (sierpie  2012).
22 Strony nasze odwiedzane sa  ponad 200 razy dziennie , a po II Zje dzie Polonii wiata jeszcze

cz ciej. Mam mo liwo  wysy ania informacji w ci gu kilku sekund do kilkuset, a we
wspó pracy z innymi domenami nawet do kilku tysi cy ludzi…. Z. Kostecki, ycie na gor co,
Kurier (Hamburg)  2001, nr 13, s. 12-13.

23  (Z. Kostecki), Apel, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska” 1998, nr 12.
24 Dzisiejszy Kongres w Berlinie, a wi c otwarta debata dotyczy  ma stanu naszych mo liwo ci

i zada  wobec Polonii i Europy. Chcemy okre li  rezultaty, dokonania i zadania Biura Polonii.
Rozwa ymy projekty i cele, zastanowimy si  nad istot  potrzeb wobec których stajemy.
Na dzie  dzisiejszy stworzyli my „telefony zaufania” i mo emy zaoferowa  naszym rodakom
w Niemczech fachowe poradnictwo prawne, psychologiczne i spo eczne. Zapraszam tak e
do aktywnej wspó pracy w kszta towaniu platformy internetowej Polonia Viva, która stoi
do waszej dyspozycji. Piszcie i przesy ajcie informacje do wszystkich dzia ów, informujcie
o festivalach kultury, nauce j zyka, konkursach inicjatyw m odzie owych, galach
sylwestrowych... równie  o ciekawostkach historycznych, o ludziach, którzy w Niemczech
zas yn li, o polskich sukcesach, problemach i wszystkich wa nych waszym zdaniem sprawach.
Niech Polonia Viva stanie si  platform  jednocz cych Poloni  celów i zainteresowa , niech
inspiruje do dzia a  i rozwija nas. Por.: W. Lewicki, Przemówienie, Berlin 8.12.2012 r.
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Wa ny w integracji struktur mediów polonijnych jest tak e
ogólnoeuropejski przegl d  www.polregio.eu25,  dost pny tak e w tradycyjnej
wersji papierowej (Belgia, Holandia, Niemcy i Polska),  redagowany przez
Renate Thiele z ramienia  Stowarzyszenia  „Klub Polregio” z Akwizgranu.
Inicjatywa wyros a z potrzeby wspó pracy oraz konsolidacji  polskoj zycznych
mieszka ców Euroregionu Moza-Ren, której patronuje Wies aw Lewicki prezes
Polregio e.V., dyr. Europejskiego Instytutu Kultury i Medów POLONICUS VoG.

Do przekazu multimedialnego luzy dobrze portal m odych Polen.pl
gdzie mo emy znale  Informacje z Polski po niemiecku oraz niemieckie polskie
informacje z wielu dziedzin pt Co si  dzieje? Deutsch-polnische Termine. Na
pierwszej stronie portalu czytamy: Serdecznie witamy  na stronie Polen.pl. U nas
znajdziecie Pa stwo wiadomo ci i informacje z Polski w j zyku niemieckim.
Nasza redakcja to pi tnastoosobowa grupa pasjonatów z Polski i Niemiec.
Stawiamy sobie za wspólny cel wzbudzenie i pog bienie zainteresowania
naszych czytelników Polsk .

Z miesi ca na miesi c pojawia si  coraz wi cej interaktywnych form
upowszechniania wiedzy w nowych mediach  tak e w przestrzeni polonijnej.

W 2004 r., na po ytek publikacji Materia y bibliograficzno-internetowe
do wspó czesnych polsko-niemieckich kontaktów ksi ki, mediów oraz dziedzin
pokrewnych  uda o si  skatalogowa  ponad tysi c tematycznych adresów
internetowych. Odnotowano liczne portale polsko-niemieckie,  serwisy Polonii
niemieckiej, fora dyskusyjne (geneza facebooka), w tym tak e wiele adresów
mediów polonijnych obecnych w Internecie m.in.: internetowe radia - Atut
(www.radio-atut.de), StacjaInfoTips (www.stacjhainfotips.de), Polskie Radio
w Recklinghausen (www.radiopol.de), radiowe rozg o nie polonijne
(www.polonia.org/radia.htm ), Rozg o nia Polska radia Multi-Kulti z Berlina
(www.multikulti.de), Rozg o nia Radiowa Deutsche-Welle z Kolonii
(www.dw.de; prasa: „Angora” (www.angora-online.de), polsko-niemieckie
czasopismo m odzie owe „Bez Granic” ww.bezgranic.com , „Dialog. Magazyn
Polsko-Niemiecki” (www.dialogonline.de), „Fakty” (ww.fakty.de), Gazetka
(htpp://b.stopa.bei.t-online.de), „Info&Tips” (www.info-tips.com), „Inter
Finitimos” (www.interfinitimos.de), „Kurier Gdanskiej” z Oberhausen
(www.kuriergdanskiej.de), „Kurier Polonika” z Berlina (www.polonica-
net.com), „Polonik Monachisjki” (www.polonikmonachijski.de), „Samo Zycie”
(www.samo-zycie.com), „Twoja gazeta” (www.towjagazeta.de), ”WIR”
(www.wir-edition.de), „Zarys” (www.zarys.de)26. Wiele z tych stron ju  nie
istnieje, jednak e na pozosta ych portalach wirtualnych mediów wydawanych
przez Poloni  w Niemczech,  rejestruje si  coraz wi cej odbiorców z ca ej

25  Na ó tych stronach „polregio” znajduje si   informator  instytucji polonijnych (lekarze, biura
podro y, sklepy… itp.)

26  M. Kalczy ska. L. Paszek, Materia y bibliograficzno-internetowe do wspó czesnych polsko-
niemieckich kontaktów ksi ki, mediów oraz dziedzin pokrewnych, Opole 2004, . s. 65-156.
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Europy,  stale ro nie ich ogl dalno . Czytelnicy, chwal  sobie tego typu
kompendium wiedzy, z którego mog  o ka dej porze i z ka dego miejsca
pozyskiwa  dost p do najnowszych Informacji. ycie spo eczne diaspory
przenosi si  w obszar wirtualny, co dla osób yj cych w rozproszeniu jest bardzo
praktyczne27. Ludzie  komunikuj  si on-line bez adnych barier. Potencjalne
mo liwo ci sieci s  nieograniczone, co uwalnia czas i przestrze , na sta e
wprowadzaj c ró ne dane do obiegu (mo na je archiwizowa , dowolnie
przekazywa  i nimi dysponowa  – kopiowanie, przesy . Co nie jest bez
znaczenia dla rozwoju nowych mediów polonijnych.

Szczególnie widoczne jest to na facebooku, który zaspakaja ludzk
potrzeb  wiedzy o innych, jak równie  udost pnia szybki przekaz o autorach
informacji. Pozwalaj c jednoczenie na bardzo szybki kontakt z odbiorc  jego
danych. Serwisy facebokowe maj  firmy polonijne, instytucje kultury, osoby
prywatne itd.28. Na ca ym wiece jest ju  prawdopodobnie ponad 900 mln
u ytkowników tego medium. Nie znane s  szacunki, ile kont tego typu posiadaj
internauci  polonijni  w  Niemczech,  wiadomo  za ,  e  w  Polsce   jest  ich  8  mln.,
mo na przypuszcza , e  wiele z nich utrzymuje kontakty ze swoimi znajomymi
czy rodzinami tak e w Niemczech 29.

Pojawia si  tak e coraz wi cej blogów pisanych przez  prywatne osoby
zwi zane z Poloni  niemieck . S   tak e  tacy, którzy przez wiele lat  wydawali
periodyki, wspó pracowali z mediami tradycyjnymi, dzisiaj dziel   si   swoj
wiedz  i do wiadczeniem yciowym poprzez wirtualne pami tniki. Od 2013 r.
prowadzi taki -  Ewa Maria Slaska pn. ewamaria2013. Nawi zuje w jego
kompozycji do modelu  salonu tekstów. Jak pisze w informacji wst pnej: „jest
to miejsce odrzuconych, porzuconych, zarzuconych a te  niekiedy
przerzuconych, ale i nowych, po polsku, niemiecku i angielsku. Zapraszam
do wspó pracy. Czekam na eseje, proz  i poezj .”

27 Mieszkam od  dwudziestu lat w Niemczech, kiedy córka zainstalowa a mi komputer i pokaza a
jak go obs ugiwa , mog  codziennie czyta  polskie gazety z Kraju oraz  sprawdza  co dzieje si
u nas, jakie sa imprezy polonijne, gdzie mo na si  spotka , Por.: przyp. 29

28  Tre ci  facebooka jest udost pnienie u ytkownikom infrastruktur , które oni uzupe niaj
tre ci , nadaj c tej strukturze spo ecznego znaczenia. Tre ci  facebooka sa relacje spo eczne,
teksty, zdj cia, filmy, odno niki, rekomendacje, a nawet zachowania faktyczne u ytkownika,
który je generuje. Por.: M. Wanke, To samo  algorytmiczna. Kulturowe sprzeczno ci mediom
spo eczno ciowym, w: Spo ecze stwo internautów a kultura globalna, pod red.
M. Kalczy skiej, Opole 2013, s. 183.

29  Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis (1.07.2012).
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Blog – mediów osobistych  ma periodyk internetowy  PERYSKOP
(Stronniczy Miesi cznik Elektroniczny, ISSN 1434-713X), ukazuje si  od 1997
r. dzi ki inicjatywie Micha a Mirskiego z Mühlenstr30.

Literackie blogi prowadzi  tak e Iwona Stokrocka, pochodz ca z Opola,
a  od  1991  r.  mieszkaj ca   w  Niemczech  w  Heidelberg.  Jest  te  wspó autork
trzech antologii wydanych przez portal literacki E-Literaci: „Bajki wielog owego
smoka”, „Poetyckie Powidoki”, „Drzewo jest jedno a li ci tysi ce” oraz
Antologii Stowarzyszenia Autorów Polskich „Wierszolandia”, „Nagie serca”
i Antologii Poezji Wspó czesnej portalu

E=Sztuka „Nios cy S owa” oraz Antologii ameryka skiej
„Contemporary Writers of Poland” zawieraj cej wiersze t umaczone na j zyk
angielski. Jej regularne „wierszowanie” zacz o si  na jednym z bardzo
popularnych portali spo ecznych:  Nasza Klasa”31.

Nowoczesne media umo liwiaj  sta y kontakt z osobami
zaprzyja nionymi, rodzin  itp. Pozostaj c  w innym kraju.  Dobry  odbiór portali
spo eczno ciowych przyczynia si  do coraz lepszej komunikacji  globalnej,

czenia ze sob  osób zainteresowanych danymi dziedzinami, zapewnienia
budowanie sieci towarzyskich, prze amywania barier psychologicznych, itp.
Co szczególnie istotne jest dla tych, którzy nie maj  na co dzie  kontaktu
z j zykiem ojczystym.

Komunikacja wkracza w zupe nie nowa er , powstaje tzw. globalne
terytorium  ludzi sieci – gdzie ka dy mo e by  jednocze nie nadawc  i odbiorca
mediów (niczym nie kr powanej informacji). Media zosta y obecnie

30 PERYSKOP od 1997 r. jest publikowany w Internecie, w asn  domen  www.peryskop.de
zakupili my nied ugo po tym (notabene w czasie, gdy w Polsce nikt nie my la  jeszcze
o kupowaniu w asnych domen pl – ba, nie by o to nawet mo liwe – takie by y realia i ustalenia
NASK. Zmieniali my serwery, firmy hostuj ce, lecz wszystko zawsze odbywa o si  bez
wi kszych przeszkód. Ale i nas nie omin o spotkanie z tzw. “grabberami”, tj. handlarzami
domen, którzy czyhaj  tylko na to, aby przej  popularne domeny i sprzeda  je dro ej. Przez
pomy k  natury technicznej strona PERYSKOPU zosta a zlikwidowana – i musieli my j
odkupi  (uda o si !!) za niema  kwot .  Informacje:  M. Mirski,  Beelitz,  1.02.2007r.  Tel.:  +49
(176) 27226766 Fax: +49 (30) 56735320 Email: info@peryskop.de

31  Wykszta cenie architektoniczne i pedagogiczne. Gra na skrzypcach i pianinie. Przez kilka lat
trenowa a jazd  szybk  na lodzie. Pisze proz  w dziale Dziennikarstwo Obywatelskie
na portalu Onet.pl oraz poezje – na portalach internetowych. Jej wiersze by y te  wy wietlane
na murze na ul. Brackiej w Krakowie. Nale y do Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddzia
w  Warszawie  II.  Pisze  teksty  dla  lubelskiego  zespo u  rockowego  „Tipsy  Train”.  W  2013  r.
ukaza  si  nak adem wydawnictwa „2Kings&Luv Publishers” w Londynie. Jej pierwszy tomik
wierszy zatytu owany „d-molka” Przed laty, „przyw aszczy a” sobie od Stanis awa Jerzego
Leca  cytat,  z  którym  w  jaki  sposób  si  uto samia:  „Przez  ycie  trzeba  przej  z  godnym
przymru eniem oka, daj c tym samym wiadectwo nieznanemu stwórcy, e poznali my si
na kapitalnym arcie, jaki uczyni , powo uj c nas na ten wiat”. Inspiracj  do pisania jest dla
niej obserwacja ludzi oraz siebie. Obserwacja ludzkich relacji to niemal jej hobby.
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zaadoptowane do roli globalnego przeka nika,  a spo ecze stwa nie s  ju  li-
tylko definiowane geograficznie czy kulturowo32 .

W Niemczech jest tak e sta e zainteresowanie  odbiorem amatorskich
stacji radiowych i telewizyjnych, pocz tkowo w obiegu tradycyjnym, a teraz ju
g ównie w Internecie. Jednym z pierwszych by o Radio Essen International,
z audycj   w j zyku polskim (1992-1999), redagowan   przez  Ewa
Oelschläger33. Podobnie dzia a a sekcja radia  polskiego Multikulti ( 1984-2008)
pod red. Jacka Tyblewskiego w Berlinie, nadawana jako jedna z wielo-
kulturowych audycji radia SFB 4.

Co prawda wiele z nich ju  nie dzia a, do ich kontynuatorów zaliczy
mo na internetowe radia: np. prywatne - Piotrka Sgraji www.radio-aspekt.de.
(2007 r.). Od wielu lat w  Lubece nadaje Tomasz Rozum, a we Fryburgu - Robert
Wyszkowski http://www.polskieradiofreiburg.de/, w Darmstadt w Radio Radar
s ycha  polskie audycje w programie Bigos autorstwa  Elizeusza Plichty i Julity
Mischke  http://deutsch-polnische-landkarte.info/?p=688&lang=pl .W Duisburgu
aktywna  jest  w  eterze  Roma  Stacherska,  a  w   Wiesbaden  w  Radiu  Rheinwelle
polski program prowadzi dziennikarka i poetka Renata Boja. Emituje ona
dwugodzinne audycje raz w miesi cu, najpierw w j zyku niemieckim, pó niej
w j zyku polskim www.renata-boja.de. Jej misj  jest popularyzacja literatury
polskiej w Niemczech. Najbardziej znanym jej dwuj zycznym cyklem jest
„Pokój Literacki- Polska/ Literarisches Zimmer-Polen” . Z  Monachium audycje
nadawane s  przez  Radio Lora, wspierane  przez Towarzystwo Niemiecko-
Polskie  http://dpgm.de/index_2/tv_polen.htm . Radia „polonijne” prowadz
ró norodn  dzia alno  kulturalno-artystyczn , edukacyjn  i dokumentacyjn ,
której wspólnym celem jest polsko-niemiecka integracja kulturowa. Radia te
coraz cz ciej anga uj  si  tak e we wspieranie dwuj zycznego wychowania
dzieci z rodzin mieszanych, reklamuj   polsko-niemieckie towarzystwa. Stale
wzrasta tak e popularno  rozg o ni etnicznych, g ównie w rodowiskach
przesiedle czych i l skich. Du  s yszalno  ma radio Slonske Muszketery
www.slonske-muszketery.eu  (od 2008). Przekazuje ono audycje gwar , w ród
wspó pracowników s : Johan, Peter, Gosia, Kasia, Anka, Hanys, Jupp. Strona
Internetowa zachwyca bogat  kolorystyk , licznymi  galeriami fotografii,
wykazami imprez, itp. Radio to wspó pracuje ze Stowarzyszeniem osób
narodowo ci l skiej. Podobnie dzia a radio Bercik Bernarda Pietruski
i Slonskeradio.com. Do ich reklamy - s u y portal internetowy
www.familok.info.

32  Media spo eczno ciowe:  Facebooka, YouTube, MySpace, Nasza Klasa, ró ne  blogi - czyli
media wytwarzane przez spo eczno ci internautów dla spo eczno ci internautów. Por.:
M. Wanke, To samo  algorytmiczna. Kulturowe sprzeczno ci mediom spo eczno ciowych,
w: Spo ecze stwo internautów a kultura globalna, pod red. M. Kalczy skiej, Opole 2013,
s. 179-188.

33  Por.: przyp. 29
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W Niemczech, pierwsze programy polskie telewizyjne emitowane by y
w latach 80. XX. Ewa Maria Slaska  i Grzegorz Zi tkiewicz redagowali  program
Magazyn Wyspa/ Isel ( 1986-1988). W Saarbrücken (1996-1998) Jacek
Grunwald i Bogdan Mi ek, (Towarzystwo Popierania Mediów Polskich)
przygotowywali audycje „Kontakty” w  sieci telewizji komercyjnej SAAR-TV,
oraz  w radiu SDR 4 (Saarbrücken), DF, DW.

W Hamburgu natomiast  przez wiele lat (1996-2005) ukazywa  si
program telewizyjny Joanny Dettlaff Magazyn Polonijny  w  ramach  projektu
Polnische Media Nord, wspierany m.in. przez  organizacje polsko-niemieckie
z pó nocnych Niemiec.

W 2012 r. na rynku nowych mediów polonijnych pojawi a si  telewizja
internetowa www.pepe.tv.de, któr  za o yli  w  Essen   Piotr  Plonka  i  Leonard
Paszek. W ci gu zaledwie paru miesi cy  wyprodukowano 50 programów, od 3
minutowych do 3,5 godzinnych  ( wywiady, reporta e z imprez, teledyski, itp.).
Do instytucji wspó pracuj cych z TV. nale y m.in. restauracja „Gda ska”
z Oberhausem, wa ne miejsce spotka  Polonii i przesiedle ców z Polski. Tutaj
organizowane s  wybory Miss Polonia w Niemczech, koncerty jazzowe, biesiady
l skie, spotkania z poezj  polonijna pt. Wierszobranie34  i inne.

Uzupe nieniem  polonijnych mediów  nadawanych w Niemczech, s
programy pokazywane przez TV Polonia, TVN, TV Silesia oraz niemieckie
stacje RBB, WDRi Arte.

Ambitne programy kulturalne przygotowywane s  w  redakcji
„Polenflug” (1997 r.) Do 2008  r. emitowane by y na falach  Radia Flora
www.radioflora.de  z inicjatywy Gra yny Kamie -Söffker i Gra yny S omka -
pomys odawczyni i realizatorki  ogólnoniemieckiego projektu „Filmland Polen”.
Dzi ki któremu  spopularyzowany zosta   film polski na ryku niemieckim.
Pragniemy tak e w najbli szej przysz o ci w ramach wymiany kulturalnej
pomi dzy Polsk  i Niemcami przedstawia  polskich artystów w Niemczech
i niemieckich w Polsce, zach caj c tym samym do konstruktywnego dialogu. Dla
nas, Polaków mieszkaj cych w Niemczech, szczególnie wa ne jest wzajemne
burzenie uprzedze  i stereotypów. Deutsch-Polnisches Film Forum e.V.
z Hanoweru – przez spotkania, prezentacje i dyskusje chce zach ca  i czy  oba
narody do wspó pracy35. Redakcja idzie z duchem czasu, przygotowany zosta
specjalny portal z polsko-niemieckimi audycjami  www.radioflora.de
i www.polskadomena.de kontynuuj cy dotychczasowe zamierzenia w obszarze
mediów.

Nieco poza obiegiem polonijnym znajduje si   dwuj zyczny polsko-
niemiecki magazyn „Dialog”,  wydawany od roku 1987 przez Federalny Zwi zek
Towarzystw Niemiecko-Polskich we wspó pracy z Towarzystwami Polsko-

34  Por.: Wierszobranie T.1, 2,3, pod red. M. Kalczy skiej i L. Paszka (2011, 2012, 2013).
35  G. S omka „Deutsch-Polnisches Filmforum e.V.”, dyrektor festiwalu "Filmland Polen"

Festival des Neuen Polnischen Films Hannover, Hamburg, Bremen, Lübeck und Berlin.
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Niemieckimi  w  Berlinie.  Pocz tkowo  pod  red.  Güntera  Filtera  i  Adama
Krzemi skiego, a pó niej Basilego Kerskiego. Dost pny tak e w sieci
internetowej. Problematyka magazynu oscyluje wokó  aktualno ci politycznych,
kulturalnych  i gospodarczych, rozwoju stosunków polsko-niemieckich oraz
historii obu krajów. Dzi ki finansowemu wsparciu Fundacji Wspó pracy Polsko-
Niemieckiej, od 1993 r. „Dialog” drukowany jest w dwu wersjach j zykowych,
co poszerza zakres jego odbioru.

W ten trend  wpisuje si  tak e program „Kowalski und Schmidt”,
realizowany przez telewizje Rundfunk Berlin Brandeburg oraz Polsk  redakcj
TV Polsk   S. A. Wroc aw. Emisje  s   pokazywane w Polsce i Niemczech oraz
dost pne w Internecie: www.rbb-online.de/kowalkisundschmidt/index.html  oraz
www.wroclaw.tvp.pl. Jest to program spo eczno-kulturalny, dialog polsko-
niemiecki prowadzony na poziomie tytu owych bohaterów sprawdza si
doskonale w konwencji medialnej. Celem audycji jest na wietlenie problemów
z dwóch punktów widzenia – polskiego i niemieckiego. Program zosta
wielokrotnie nagradzany. W jego emisyjny sukces wnie li swój  wk ad tak e
polonijni dziennikarze, w ród których jest  emigrant solidarno ciowy  Piotr
Czajka. Pracuje on tak e z radiem DW.

Inicjatywy medialne, potrafi  spaja  rodowiska, czy   we wspó pracy
mi dzynarodowej. Takich przyk adów jest coraz wi cej: o rodki regionalne w
Opolu, Katowicach, Szczecinie. TVP Szczecin opracowuje raz w miesi cu 15
minutowy program „Mi dzy Odra a Renem”. W 2000 r., ta w a nie audycja
zdoby a nagrod  Akademii Telewizyjnej w Warszawie, jako najlepszy program
o  tematyce  europejskiej.   Autorzy  –  Bartosz  Dudek  i  El bieta  Bi  –  zostali
wyró nieni za „dziennikarsk  odwag  w podejmowaniu trudnych dwustronnych
tematów”. W Opolu w audycjach  mniejszo ci niemieckiej, emitowanych
w Polskim Radiu Opole  bardzo cz sto pojawiaj  si  audycje o tematyce
polonijnej, autorstwa Jacka Tyblewskiego z Berlina.

Jak wynika z informacji zebranych przez autork ,  programy te tak e
ch tnie s uchane s  przez Polonie w Niemczech.

Podsumowanie
Badania w obszarze prasowych poloników niemieckich powinny by

sukcesywnie kontynuowane  oraz poddane szerszej popularyzacji w nauce36.
Pewne zal ki tego typu dzia a  rozpocz te zosta y dzi ki  projektowi
autorskiemu Gabinet Ksi ki i Prasy Polskiej w Niemczech, który autorka
realizuje dzi ki  wsparciu przez  Stowarzyszenie Ochrony Poloników
Niemieckich z siedzib  w Opolu.

36  Autorka zamierza kontynuowa   badania nad pracownikami mediów polskich w Niemczech
oraz  polsko-niemieckimi  kontaktami kulturowymi. Czego wynikiem b dzie  bibliografia
zawarto ci wybranych tytu ów prasy emigracyjnej ukazuj cej si  w Niemczech,
opracowywanie zbiorów dipisowskich, digitalizacja poloników niemieckich.
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Nale y s dzi , i  uda si  niebawem poszerzy  nasz  wiedz  na temat roli
mediów polonijnych w kontek cie ich znaczenia nie tylko dla polsko-
niemieckich kontaktów, ale przede wszystkim jako dokumentu o narodowym
znaczeniu. Ufa si  tak e, e z czasem wi ksz  wag  b dzie si  przyk ada
do kompleksowej ochrony dziedzictwa wytwarzanego poza granicami Polski,
w kontek cie dorobku intelektualnego (tak e poprzez  media).

W dobie za  nowych technologii, dotychczasowa tradycyjna rola
mediów, b dzie stopniowo ograniczana na korzy  rozwoju baz internetowych.

Rejestracja mediów tradycyjnych wymagana jest zatem w trybie  pilnym,
bowiem gwa towne zmiany technologiczne przyczyniaj  si  do ich zaniku. Ich
dotychczasowy,  papierowy kszta t ulega powoli fizycznemu zniszczeniu.
Czytelnicy nie gromadz  ju  przeczytanych gazet, bo ich odpowiedniki s
w Internecie. Stowarzyszenia i organizacje nie wydaja ju  tylu biuletynów
w formie tradycyjnej, prowadz  swoje sprawozdania  poprze nowe media.
Gazetki ko cielne tak e zamieszczane s  coraz cz ciej na portalach
internetowych. Jednym z dobrych rozwi za  by aby na pewno kompleksowa
digitalizacja cenniejszych tytu ów poloników niemieckich, z wprowadzeniem ich
zawarto ci do obiegu multimedialnego37.

Dzi ki dost pno ci do nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
coraz lepiej mo na ju  chroni  oraz upowszechnia  dorobek kulturowy diaspory,
ku czemu s u  w a nie nowe media. To pozwala, z jednej strony  na szerokie
udost pnienie zasobów oraz odpowiednie zabezpieczenie orygina ów38. Jednak e
w obszarze poloników niemieckich wymaga to jeszcze sta ego monitorowania
i dodatkowych ogólnych ustale .

Sami  pracownicy mediów polonijnych w Niemczech, zapytani o ich role
dzisiaj, mówi , e  trudno jest teraz oceni  je jednoznacznie. Zdaniem Viktorii
Korb – wspó pracownicy mediów, emigrantki z Berlina: „wskutek pot nego
rozpadu Polonii niemieckiej, tak e media padaj . Polonia by a szalenie popularna
w Berlinie – pisze V. Korb, w czasie, gdy przez kilka lat wi towano rocznice
uk adu polsko-niemieckiego, a teraz wi kszo  instytucji sie ni  ju  nie zajmuje.
Pad o wiele salonów, gdzie by y polonijne imprezy artystyczne (Galeria Miejsce-
Ort, Galeria Vox itp), pad  te  >>Kurier<<,  >>Rock In Berlin<< nie doczeka  sie

37  W roku 2012 pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, z inicjatywy warszawskiego
oddzia u IPN odby a si  wa na 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.

38   Wi cej danych na ten temat mo na znale  na witrynach internetowych  pod patronatem
Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) (http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs). Najnowsz
inicjatyw  Komisji Europejskiej jest opracowanie strategii i2010:Europejskie spo ecze stwo
informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. W ród trzech zasadniczych, okre lonych
w strategii, priorytetów wspólnej polityki europejskiej znalaz y si  tak e biblioteki cyfrowe.
Zobligowane do udost pniania on-line, digitalizacji oraz na zachowaniu zasobów Europy.
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drugiego wydania w pi mie i publikuje tylko w Internecie. W druku wychodzi
nadal >>Samo ycie<< i jest wietne, ale go nie abonuje, bo trzy czwarte
to program polskiej TV, który mi nie jest potrzebny i zawala ca  skrzynk
pocztow ”39.

Ludzie polonijnych mediów w Niemczech to dzisiaj ju  coraz cz ciej
rodowisko rozproszone, przez idee i cele. Wraz z misj  – wprowadzenia Polski

do Unii Europejskiej, sko czy a si  pewna era mediów diaspory polskiej40.

39  V. Korb, Berlin, wrzesie  2013 r.
40  A. Dyrko, Monachium, wrzesie  2013 r.
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Maria Kalczy ska

Stan bada  nad mediami polonijnymi w Niemczech

State of research on the Polonia media in Germany

S owa kluczowe: media polonijne, emigracja

Key words: Polonia media, immigration

Streszczenie

Artyku  jest podsumowaniem dotychczasowego stanu bada  nad mediami
polonijnymi w Niemczech. Polska spo eczno  w tym kraju nale y do
najliczniejszych w Europie, tak e ich inicjatywy medialne stanowi  istotn  cz
ca o ci medialnych dokona  Polonii.

Summary

The  article  summarizes  the  present  state  of  research  on  the  Polonia  media  in
Germany. Poles in Germany belong to one of the most numerous in Europe, also
their media initiatives are an important part of media activity of the entire
Polonia community.



Anna Chudzi ska-Parkosadze

PUBLIKACJE ZWI ZKU KULTURALNO-O WIATOWEGO
„POLONIA” W GRUZJI U PROGU XXI WIEKU

Gdy w po owie lat dziewi dziesi tych ubieg ego stulecia w niezwykle
ci kich warunkach kryzysu gospodarczo-pa stwowego powstawa a w Gruzji
organizacja polonijna trudno by o przewidzie  jej dalsze losy. W listopadzie
1994 roku na Pa stwowym Uniwersytecie w Tbilisi z inicjatywy profesor Marii
Filiny odby o si  pierwsze spotkanie organizacyjne jednego z najstarszych
skupisk polonijnych na wiecie. W ród licznie zebranych osób byli równie
proboszcz parafii w Tbilisi ks. Adam Ocha , przedstawiciele Nuncjatury
Watyka skiej w Gruzji oraz polscy dyplomaci z misji pokojowej OBWE.
9 lutego 1995 roku Zwi zek Kulturalno-O wiatowy Polaków w Gruzji „Polonia”
zosta  oficjalnie zarejestrowany1.

Osiemna cie lat dzia alno ci Zwi zku zaowocowa o wieloma sukcesami.
Ju  na pocz tku istnienia gruzi skiej „Polonii” uda o si  otworzy  gabinet
medyczny, w którym pacjentów przyjmowa a lekarz kardiolog Larysa
Metreweli-Zawada, zorganizowa  pomoc humanitarn , wyjazd dzieci cz onków
„Polonii” gruzi skiej na obóz do Polski, rozpocz  prowadzenie kursów j zyka
polskiego i zaj  popularyzuj cych kultur  Polski. Oprócz pomocy dora nej
i rozwijaniu wiadomo ci narodowej w ród cz onków Zwi zku, zarz d inicjowa
tak e wydarzenia o charakterze kulturalnym: wystaw  obrazów malarzy
polskich, koncerty muzyki klasycznej, wieczorki literackie. Od 1998 r., dzi ki
wspó pracy Zwi zku Kulturalno-O wiatowego Polaków w Gruzji „Polonia”
z Pa stwowym Uniwersytetem im. Iwane D awachiszwili w Tbilisi, zacz to
organizowa  konferencje naukowe. w grudniu 1998 r. odby a si
mi dzynarodowa konferencja po wi cona Adamowi Mickiewiczowi. A w latach
nast pnych zorganizowano kolejne konferencje: sesj  naukow  po wi con
pami ci Fryderyka Chopina i Juliusza S owackiego (1999), mi dzynarodow
konferencj  „200 lat Polaków na Kaukazie: historia i perspektywy” (2000),
„Etiudy na pograniczu kultur” (2005), „K.I. Ga czy ski wczoraj i dzi ” (2005),
sesj  naukow  po wi con  pami ci A. Mickiewicza (2005), a rok pó niej
pami ci H. Sienkiewicza (2006), konferencj  „Polska i Gruzja. Znaczenie
wspólnej historii dla przysz o ci w zjednoczonej Europie” (2007),
oraz „Romantyzm i wspó czesno . ród a i perspektywy kontaktów polsko-
gruzi skich” (2010).

1  A. Chudzi ska-Parkosadze, Geneza i dzia alno  Zwi zku Kulturalno-O wiatowego Polaków
w Gruzji „Polonia”, w: Polski misjonarz na ziemi argenty skiej. Studia historyczne
i politologiczne, pod  red.  M.  Szczerbi skiego  i  K.  Wasilewskiego,  S.I.  „Warta”,  Gorzów
Wielkopolski 2011, ss. 430-431.
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Owocem tych konferencji naukowych by y liczne publikacje, maj ce
charakter naukowy i popularyzatorski. Oprócz materia ów wyg oszonych
podczas wymienionych wy ej sesji, Zwi zek publikowa  tak e dwuj zyczne
zbiorki poezji polskiej (w j zyku polskim i gruzi skim). Spis tych publikacji
otwiera tom pokonferencyjny po wi cony Adamowi Mickiewiczowi oraz zbiór
poezji wieszcza pt. B ogos awie stwo (1998). Po tych wydaniach opublikowano
nast pne: zbiór referatów wyg oszonych podczas sesji naukowej oraz tom poezji
Juliusza S owackiego Testament mój (1999), zbiór poezji Wis awy Szymborskiej
(2003), tom poezji Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego (2004), zbiór artyku ów
200 lat Polaków na Kaukazie… (2004), zbiorek artyku ów naukowych Etiudy
na pograniczu kultur (2007), monografi  Marii Filiny i Danuty Ossowskiej Losy
Polaków na Kaukazie (2007), oraz Dzieci c  antologi  literatury polskiej (2009).

W niniejszym artykule postaramy si  zaprezentowa  niektóre z tych
publikacji. Rozpoczniemy od pozycji popularyzuj cych polsk  poezj , nast pnie
przejdziemy do tomów pokonferencyjnych aby zako czy  nasz przegl d
przybli eniem monografii dotycz cej losów Polaków na Kaukazie autorstwa
przewodnicz cej gruzi skiej „Polonii” Marii Filiny.

Jak ju  wspomnieli my wy ej, rok po publikacji zbiorku poezji Adama
Mickiewicza pt. B ogos awie stwo, w 1999 r., zosta  wydany tom poezji Juliusza
S owackiego Testament mój. By o to przedsi wzi cie nie tylko Zwi zku
Kulturalno-O wiatowego „Polonia” w Gruzji, ale równie  wspó pracuj cych
z nim przy tym wydaniu innych instytucji - Naukowo-Edukacyjnego Centrum
Slawistyki i Pa stwowego Uniwersytetu im. Iwane D awachiszwili w Tbilisi.
Tom móg  si  ukaza  tak e dzi ki finansowemu wsparciu Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”. Wyboru wierszy dokona a profesor Maria Filina, która
tak e napisa a wst p. Redaktorem zbiorku, wspó pracuj cym z Mari  Filin  by
profesor Otar Bakanidze. Je eli jednak chodzi o autorstwo t umacze  wierszy
Juliusza S owackiego, czyli najbardziej mozoln  i najtrudniejsz  cz  pracy
przy opracowaniu tego wydania, to czytelnik napotyka na pewne k opoty z ich
ustaleniem. W nocie wydawniczej na stronach tytu owych widnieje nazwisko
docenta Nate y Nadibaidze, ale we wst pie dowiadujemy si , e przek adów
dokonali tak e poeci Micha  Kwliwidze, Giwi Szachnazari i Rusudan
Czanturiszwili, pod kierownictwem której ze swoimi poetyckimi wersjami
t umacze  wyst pili studenci Tbiliskiego Uniwersytetu2. Niestety poszczególne
wiersze nie s  zaopatrzone w informacj  o autorstwie t umaczenia w wersji
polskiej (spis nazwisk t umaczy znajduje si  w spisie tre ci tylko w wersji
gruzi skiej), a jedynie w informacj  o roku i miejscu napisania wiersza
przez poet  (niestety nie wszystkie wiersze posiadaj  tak  informacj ).
Programowy wiersz Testament mój zosta  opublikowany w tomiku w przek adzie

2  Patrz: M. Filina, Wprowadzenie,  w: J.  S owacki, Testament mój, Wydawnictwo Uniwersytetu
w Tbilisi, Tbilisi 1999, s. 13.
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Otara Czi adze, dokonanym w 1959 r. i opublikowanym w magazynie
„Mnatobi”.

Publikacja wierszy S owackiego by a wa nym wydarzeniem kulturalnym
w Gruzji, gdy  jak dot d gruzi ski czytelnik nie mia  okazji zaznajomi  si
z dorobkiem naszego poety-romantyka. W przeciwie stwie do poezji Adama
Mickiewicza, która by a t umaczona i publikowana w Gruzji jeszcze za ycia
wieszcza (jego sonety t umaczy  Georgij Eristawi w ko cu lat 30-tych XIX
wieku), twórczo  S owackiego by a traktowana pobie nie i jak dot d adnego
jubileuszu poety nie obchodzono. S owacki by  jedynie znany gruzi skiemu
czytelnikowi z rosyjskich przek adów Borysa Pasternaka i Anny Achmatowej.
Tym niemniej, jak podkre la we wst pie do tomiku Maria Filina, poezja
S owackiego ma wiele wspólnego z poetyk  charakterystyczn  dla gruzi skich
romantyków – Aleksandra Czawczawadze, Niko oza Barataszwili, Grigo a
i Wachtanga Orbeliani. Wspólne im by o poczucie tragizmu bytu, ycia
pojmowanego jako nieprzerwana walka dobra ze z em, wewn trzna niezdolno
do opiewania mi o ci w radosnych tonach, itd.3

Ze wzgl du na ograniczenia obj to ciowe jednego tomu, w zbiorku
znalaz y si  wiersze skompletowane do  wybiórczo. Przy wyborze kierowano
si  kluczem gatunkowym, tj. przedstawieniem najbardziej charakterystycznych
gatunków dla poezji S owackiego – ody, hymnu, sonetu, elegii, wierszy
artobliwych. Utwory zosta y uporz dkowane wed ug okresów twórczo ci poety,

poczynaj c od wierszy m odzie czych, a ko cz c na tych po wi conych
ojczy nie. Zbiorek obejmuje równie  wszystkie obszary tematyczne w poezji
S owackiego – liryk  mi osn , filozoficzn  i mistyczn . Testament mój otwiera
cykl sonetów, nast pnie umieszczone zosta y: Oda do wolno ci, Hymn
(Bogarodzico, Dziewico!..), Przekle stwo do ***, Roz czenie, Sumienie,
Rozmowa z piramidami, Hymn (Smutno mi, Bo e!..), U amki,
Do Z. Krasi skiego, Testament mój, Bo mi  Matka moja mi a, Los mi  ju  aden
nie mo e zatrwo y ,  itd.  Tomik  zamyka  wiersz O! Nieszcz liwa!
O! Uciemi ona… b d cy inwokacj  S owackiego do swojej ojczyzny.

Nast pn  publikacj  Zwi zku Kulturalno-O wiatowego „Polonia”
w Gruzji, któr  chcieliby my zaprezentowa  jest zbiór poezji Wis awy
Szymborskiej wydany w 2003 roku. Ten tomik zatytu owany Niektórzy lubi
poezj  – zosta  zadedykowany samej Szymborskiej jako Pierwszej Damie Poezji
Polskiej. I tym razem wybór wierszy, s owo wst pne oraz redakcja s  autorstwa
Marii Filiny. Nale y przy tym zaznaczy , e dana publikacja ukaza a si  tak e
dzi ki finansowej inicjatywie Ambasady RP w Tbilisi i Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”. Wiersze t umaczyli Micha  Kwliwidze, Giwi
A chaziszwili i Nate a Gawaszeli.

3  Tam e, s. 11.
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Wiersze wybrane do zbiorku stanowi  zarys, szkic, ale i zarazem pewn
syntez  twórczo ci Szymborskiej. Znalaz y si  tu bowiem wiersze z tomików:
Dlatego yjemy (1952), Pytania zadawane sobie (1954), Wo anie do Yeti (1957),
Sól (1962), Sto pociech (1967), Wszelki wypadek (1972), Wielka liczba (1976),
Ludzie na mo cie (1986), oraz Koniec i pocz tek (1993). Niestety w tym
polonijnym wydaniu zabrak o przy poszczególnych utworach informacji o tytule
zbiorku, z którego pochodz  i roku napisania. Warto wspomnie , e wcze niej
w roku 1999, w Tbilisi, w wydawnictwie „Merani”, ukaza  si  ju  niewielki
tomik poezji Wis awy Szymborskiej w przek adach na j zyk gruzi ski autorstwa
Micha a Kwliwidze i Giwiego A chaziszwili.

Zach caj c czytelników do si gni cia po niniejsze wydanie, Maria Filina
charakteryzuje twórczo  poetki podkre laj c jej precyzj  s owa, pos ugiwanie
si  ironi , paradoksem i mistrzostwo przetworzonych poetycko tre ci filozo-
ficznych. Redaktor, i zarazem literaturoznawca, pisze: „Szymborska stanowi
fenomen i zagadk : skromna, zamkni ta w sobie, dyskretna i wyciszona,
elektryzuje czytelników. Prostota jej wierszy skutecznie opiera si  obja nieniom
badaczy i bezb dnie trafia w gust wspó czesnego odbiorcy. Poetka nawi zuje
kontakt z publiczno ci  ponad g owami krytyków i bez pomocy mass mediów,
a jej wiersze rozchodz  si  w nak adach niezwyk ych dla poezji” 4. W ród
wybranych wierszy znalaz y si : Ludzie na mo cie, Nagrobek, Schy ek wieku,
Mo liwo ci, Pisanie yciorysu, Dzieci epoki, Tortury, O mierci bez przesady,
Trema, Odzie , Relacja ze szpitala, Muzeum, Ballada, Nadmiar, Pierwsza
fotografia Hitlera, Wszelki wypadek, Przy winie, Atlantyda, Sto pociech, S ówka,
Pochwa  z ego o sobie mniemania, itd. W sumie tomik zawiera czterdzie ci
cztery wiersze polskiej noblistki.

W 2004 r. Zwi zek Kulturalno-O wiatowy „Polonia” w Gruzji wyda
nast pny zbiór polskiej poezji z t umaczeniami na j zyk gruzi ski. Tym razem
by y to wiersze Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego. Warto przy tym
nadmieni , e by  to rok szczególny dla rozwoju dzia alno ci gruzi skiej
„Polonii”, poniewa  w a nie od tego momentu jej dzia alno  nabra a wi kszego
rozmachu, co odnie  mo na równie  do nowego etapu w kontaktach polsko-
gruzi skich po „rewolucji ró ”5. Przypomnijmy, e w 2005 r. Zwi zkowi uda o
si  przeprowadzi  trzy konferencje i wyda  trzy tomy zbiorów
pokonferencyjnych oraz trzy antologie poezji polskiej, nad którymi
organizacyjna i redaktorska praca rozpocz a si  w 2004 r. Osobliwo  tego
momentu w dzia alno ci Zwi zku polega a równie  na tym, e zmienia  si  jej
charakter i zakres oddzia ywania. O ile na pocz tku g ównym celem dzia alno ci
by o zrzeszenie gruzi skich Polaków, odbudowa zwi zków i kontaktów
z praojczyzn , o tyle po up ywie dziesi ciu lat g ównym zadaniem sta o si

4  M. Filina, Wprowadzenie, w: W. Szymborska, Niektórzy lubi  poezj , Wydawnictwo „Merani”,
Tbilisi 2003, s. 9.

5  Patrz: A. Furier, Polacy w Gruzji, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2009, s. 397.
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propagowanie i popularyzacja kultury polskiej w ród Gruzinów6. Zwi zek
rozwija  si , obejmuj c ju  nie tylko gruzi skich Polaków, ale i samych
Gruzinów zainteresowanych kultur  Polski7.

Tom wierszy K.I. Ga czy skiego zatytu owany zosta Farlandia.
Przek adu utworów dokonali docent Rusudan Czanturiszwili i gruzi ska poetka
i polonistka Nate a Gawaszeli. W tomiku wykorzystano tak e t umaczenia
nie yj cego ju  poety Szoty Nisznianidze, który w 1971 r. wyda  zbiór
przek adów Ga czy skiego w wydawnictwie „Merani”. Wiersze zosta y
uporz dkowane zgodnie z dokonanymi t umaczeniami – najpierw zaprezento-
wane zosta y wiersze Ga czy skiego w t umaczeniu Rusudan Czanturiszwili,
nast pnie Nate y Gawaszeli i Szoty Nisznianidze. Nota wydawnicza informuje
czytelnika równie  o tym, e przek adu filologicznego dokona y tak e docent
Nate a Nadibaidze i Marina Nadibaidze. Farlandia mog a si  ukaza  tak e dzi ki
finansowemu wsparciu Ambasady RP w Tbilisi. Redakcj  ca o ci tradycyjnie
zaj a si  sama inicjatorka przedsi wzi cia – przewodnicz ca Zwi zku profesor
Maria Filina.

Poezja Ga czy skiego w sposób szczególny czy kultur  polsk
i gruzi sk , poniewa  jego wieloletni  muz  by a jego ona – gruzi ska
ksi niczka ze starego rodu Bor omich – Natalia Awa ow (Awaliszwili), któr
po lubi  w 1930 r. Maria Filina we wst pie do zbiorku pisz c o twórczo ci
polskiego poety podkre la jego niezwyk  fantazj , ekscentryczno ,
oryginalno  nie pozwalaj c  zaliczy  go do adnej szko y poetyckiej. Nazywa
go mistyfikatorem, satyrykiem, b aznem i „najg bszym lirykiem, który nadal
porusza serca czytelników”8. I chocia  w tomiku nie znalaz y si  wszystkie
arcydzie a poety (na przyk ad poematy Bal u Salomona (1933), czy Niobe
(1951)), to znajdziemy tu takie utwory jak: Wit Stwosz (1952), tytu owa
Farlandia, Serwus, Madonna, List je ca, Gwiazdy, Dlaczego ogórek nie piewa,
mier  inteligenta, Z udzenia popularno ci, Bajka o drewnianej g owie, Ko

w teatrze, Chór idiotów, Triumf cesarza, Ucieczka grzesznych, Tkliwa dynamika,
itd. Niektóre z wierszy wyst puj  w podwójnym t umaczeniu (Farlandia, Py em
ksi ycowym, Gdybym mia  jedena cie kapeluszy – w przek adzie
R. Czanturiszwili i Szoty Nisznianidze). W tym wydaniu ka dy utwór
zaopatrzony zosta  dat  jego napisania. Najwcze niejsze wiersze pochodz
z 1929 r., a najpó niejsze z 1952 r.

Przedstawione przez nas dwuj zyczne zbiory poezji polskiej wydane
przez Zwi zek Kulturalno-O wiatowy „Polonia” maj  raczej skromn , czarno-

6  Patrz: A. Chudzi ska-Parkosadze, Geneza i dzia alno  Zwi zku Kulturalno-O wiatowego
Polaków w Gruzji „Polonia”, op. cit., ss. 429-439.

7  . , -  :  , «  » 2005,
16-17 , s. 7.

8  M. Filina, Wprowadzenie, w: K.I. Ga czy ski, Farlandia, Wydawnictwo „Erownuli
Mtserloba”, Tbilisi 2004, s. 9.
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bia  szat  graficzn , mi kk  ok adk  i format zeszytowy. Na zako czenie tego
przegl du publikacji tomików poezji, chcemy zaprezentowa  wyj tkowe
wydanie Dzieci cej antologii literatury polskiej, które ukaza o si  w 2009 r.9. Co
prawda g ównym wydawc  tej antologii jest Sejmik dzieci cy miasta Tbilisi, ale
to dzi ki wsparciu i pomocy organizacyjnej Zwi zku i jego prezesa – Marii
Filiny, to przedsi wzi cie mog o doj  do skutku. Nale y przy tym podkre li ,
e almanach ten zosta  wydany przy wsparciu finansowym ze strony Ambasady

RP w Gruzji. Przy czym autorzy-dzieci w swoich podzi kowaniach wyszcze-
gólni y ambasador RP Urszul  Doroszewsk , konsula RP Zbigniewa
Wiktorowicza i ambasadora RP w latach 2003-2008 Jacka Multanowskiego.

Pomys odawczyni  i redaktorem naczelnym ca o ci by a Nino
Dwaliszwili. Wyboru i opracowania redakcyjnego tekstów polskich dokona a
Maria Filina i Danuta Ossowska, a wspomaga a je dodatkowo doktor filologii
Nate a Nadibaidze. Opracowaniem graficznym zaj  si  Dali D warszeiszwili,
a koordynowa  prac  zespo u ilustratorów Rewaz Dedaniszwili. Antologi
otwiera tekst polskiego hymnu narodowego przet umaczonego na j zyk gruzi ski
przez ucznia publicznej szko y nr 50 w Tbilisi – Otara Kachidze. Na stronie
nast pnej umieszczono s owa wsparcia i b ogos awie stwa Katolikosa,
Patriarchy Gruzji Ili II, który poleci  autorów tego przedsi wzi cia opiece
wi tego Grzegorza Peradze.

Na pierwszych stronach odnajdujemy teksty tradycyjnego Sto lat (t um.
O. Kachidze), ko ysanki Dobrej nocy (t um. O. Kachidze), piosenek dzieci cych
Wio koniku i Na wi tego Miko aja (t um. O. Kachidze). Na nast pnych stronach
znajduj  si  teksty ko ysanki Cicha noc, piosenki Stary nied wied
i Biedroneczka ma a, które przet umaczy  na j zyk gruzi ski ucze  publicznej
szko y nr 25 w Tbilisi Lekso Doreuli. W zasadzie, mo na powiedzie ,
e t umacze  poezji dzieci cej dokonali g ównie Otar Kachidze i Lekso Doreuli.

Pierwszy z tych m odych t umaczy prze o y  takie utwory jak: Farys Adama
Mickiewicza, Warszawa, Ptasie plotki, Spó niony s owik Juliana Tuwima,
Na tapczanie siedzi le Jana Brzechwy, Dlaczego ogórek nie piewa, Gdybym
mia  jedena cie kapeluszy K.I. Ga czy skiego, By  mo e S.R. Dobrowolskiego,
Pisanie yciorysu W. Szymborskiej. Lekso Doreuli, z kolei jest autorem
t umacze  wierszy: Czes awa Mi osza W mojej ojczy nie, do której nie wróc ,
Jana Twardowskiego W kolejce do nieba. Oprócz wymienionych przez nas
utworów poetyckich w antologii pojawi  si  wiersz Burza A. Mickiewicza
(prze o y  go poeta Tedo Bekiszwili) i Do matki J. S owackiego (t um. Gwanca
Gogo adze).

W antologii literatury dzieci cej zaprezentowana zosta a równie  proza.
W ród gatunków epickich dominowa a bajka i nowela. Obok krótkich bajek,

9 Dzieci ca antologia literatury polskiej. Edycja polsko-gruzi ska, pod red. N. Dwaliszwili,
Sejmik Dzieci cy, Tbilisi 2009.
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takich jak Dlaczego na Kujawach jest tak du o wierzb (t um. uczennicy
publicznej szko y nr 55 w Tbilisi Mariam Margwe aszwili) i Koza, która prawdy
nie mówi a (t um. uczennicy publicznej szko y nr 55 w Tbilisi Ninucy
Nanitaszwili), umieszczono fragmenty O krasnoludkach i sierotce Marysi Marii
Konopnickiej (t um. uczennicy publicznej szko y nr 2 w Zugdidi Salome
Charebawa), Janka muzykanta H. Sienkiewicza (t um. uczennicy publicznej
szko y nr 123 w Tbilisi Liki Darachwelidze) i Króla Maciusia I J. Korczaka
(t um. uczennicy publicznej szko y nr 55 w Tbilisi Ninucy Nanitaszwili,
uczennicy publicznej szko y nr 137 w Tbilisi Tamty Szagu aszwili, uczennicy
publicznej szko y nr 51 w Tbilisi Natii Zurabaszwili).

Autorami ilustracji by y dzieci i m odzie : Nia Czelidze – 8 lat, Maia
Burd anadze  -  12  lat,  Anna  Kakabadze  –  10  lat,  Ani  Mosidze  –  7  lat,  Mari
Lob anidze – 14 lat, i inni. Najm odsz  uczestniczk  wydania by a pi cioletnia
Maria Saria, która wykona a dwie prace w technice komputerowej. Szczególnym
kunsztem artystycznym wykaza a si  16-toletnia Rusudan Tkemaladze, której
prace maj  ju  profesjonalny charakter. Publikacja antologii polskiej literatury
dzieci cej i m odzie owej w t umaczeniach gruzi skich uczniów ma ogromne
znaczenie nie tylko dla popularyzacji kultury polskiej w ród m odych Gruzinów,
ale k adzie tak e podwaliny pod rozwój stosunków polsko-gruzi skich
w m odym pokoleniu, które mo e im nada  w przysz o ci now  jako .

Wró my jeszcze do 1999 r., w którym oprócz zorganizowania koncertów
chopinowskich i wydania zbioru liryki J. S owackiego, Zwi zek Kulturalno-
O wiatowy „Polonia” w Gruzji we wspó pracy z Pa stwowym Uniwersytetem
im. I. D awachiszwili w Tbilisi zorganizowa  tak e dwie sesje naukowe,
owocem których by a publikacja materia ów wyg oszonych z tej okazji. Rok
1999 by  rokiem jubileuszowym, gdy  w zwi zku z 150-leciem mierci
kompozytora, UNESCO og osi o go Rokiem Chopina, a w Polsce obchodzono
równolegle Rok S owackiego. Opublikowany zbiór materia ów z wyk adów
zosta  wydany dzi ki pomocy finansowej Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Fundacji
Kultury. Redaktorem zbioru by a Maria Filina.

W tomie tym umieszczono cztery referaty dotycz ce recepcji twórczo ci
Fryderyka Chopina w Gruzji i Rosji, oraz pi  referatów analizuj cych twórczo
J. S owackiego. Wszystkie teksty zosta y zaprezentowane w j zyku rosyjskim.
Manana Awazaszwili w swoim artykule wymienia nazwiska wybitnych
gruzi skich muzyków kultywuj cych w swojej muzykalnej dzia alno ci
twórczo  Chopina: Nikit  Maga owa, Tengiza Amired ibi, Aleksandra
Korsantia, Eliso Wirsa adze, i inni 10. Dewil Arutiunow-D inczaradze wymienia
z kolei nazwiska rosyjskich badaczy i pasjonatów muzyki Chopina, których

10  Patrz: M. Awazaszwili, Gruzi ska chopinistyka, w:    
    . 23.XII.1999.  , pod red.

M. Filiny, Wydawnictwo Uniwersytetu w Tbilisi, Tbilisi 1999, ss. 11-20.
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prace z o y y si  na ca y dorobek bada  nad twórczo ci  polskiego kompozytora:
M. Glinka, A. Serow, W. Stasow, B. Asafiew, I. Belza, J. Kremlow, L. Mazel, A.
So owcow, i in.11 Irina D ord adze dochodzi do wniosku, e mimo genialnej
uniwersalno ci muzyki Chopina, ka dy naród ma „swojego Chopina” – inaczej
interpretuj  go Gruzini, Rosjanie i, oczywi cie, Polacy. Chopin jest zrozumia y
dla tych, którzy cho  raz do wiadczyli strachu przed mierci , bólu samotno ci,
s abo ci w chorobie, goryczy roz ki, ale równie  zwyci stwa nad swoj
s abo ci , rado ci objawienia, zachwytu nad pi knem i dumy ze swojej
ojczyzny12. Refleksje dotycz ce muzyki Chopina zamyka Rusudan Chod awa,
która zwraca uwag  na bachowskie intonacje w muzyce Chopina13.

Cz  po wi cona twórczo ci J. S owackiego, z jednej strony skupiona
jest na analizie wiod cych motywów i specyfice jego poezji (tre ci filozoficzne,
motyw samotno ci, buntu, walki z samym sob , smutku i tragizmu istnienia)14,
a z drugiej strony, na zestawieniu i porównaniu poetyki utworów S owackiego
z poetyk  twórczo ci gruzi skich i rosyjskich romantyków (N. Barataszwili,
A. Czawczawadze, braci Orbeliani, M. Lermontowa)15. To „romantyczne”
podobie stwo wynika niew tpliwie w sposób naturalny z charakteru epoki,
w której yli i tworzyli wy ej wymienieni poeci, wydarze  historycznych,
w które by y uwik ane Polska, Gruzja i Rosja, oraz wp ywu romantyzmu
europejskiego na poszczególne kultury narodowe16.

Nast pnym znacz cym wydarzeniem o charakterze naukowym by a
konferencja zorganizowana z okazji 10-lecia istnienia Zwi zku w 2005 r. -
„Etiudy na pograniczu kultur”. Wyj tkowo  tej imprezy wynika a z tego faktu,
i  by o to pierwsze spotkanie polskich i gruzi skich naukowców na tak  skal .
W konferencji wzi li udzia  historycy, filolodzy, arty ci, muzykolodzy,
politolodzy. Na podstawie bogatych materia ów przedstawili oni g bi
i wielostronno  zwi zków polsko-gruzi skich, wzajemne wp ywy i obszary

11  Patrz: D. Arutiunow-D inczaradze Fryderyk Chopin w rosyjskim muzykoznawstwie,
w:         , op. cit.,
ss. 20-27.

12  I. D ord adze, Ka dy ma swojego Chopina (o interpretacji muzyki Chopina), w:
       , op. cit., s. 34.

13  Patrz: R. Chod awa, Intonacje bachowskie w muzyce Chopina, w:   
     , op. cit., ss. 60-63.

14  M. Ninidze, O systemie filozoficznym Juliusza S owackiego, W. Sariszwili, O sonetach Juliusza
S owackiego, w:        

, op. cit., ss. 52-56, 56-60.
15  T. Megreliszwili, Motyw samotno ci w liryce Lermontowa i S owackiego, M. Filina,

O wspólnych motywach w poezji J. S owackiego, M. Lermontowa i N. Barataszwili,
w:         , op. cit.,
ss. 45-52, 64-67.

16  S. Koszut Juliusz S owacki i gruzi scy romantycy, w:    
    , op. cit., s. 44.
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wspólnych zainteresowa . W obradach uczestniczyli równie  przedstawiciele
ambasady RP wraz z samym ambasadorem Jackiem Multanowskim. Odczytano
tak e yczenia i s owa uznania dla Zwi zku od Prezydenta Gruzji Michai a
Saakaszwili, który podkre li , e dzia alno  gruzi skiej „Polonii” odgrywa
znacz c  rol  w procesie wspierania Gruzji w jej staraniach o integracj  z Uni
Europejsk 17.

P odem tej konferencji by a publikacja zbioru artyku ów Etiudy
na pograniczu kultur, których pojawienie si  w 2007 r. zosta o odnotowane
nawet przez tbiliskie media18. Redaktorem tomu by a Maria Filina, a wydawcami
Zwi zek Kulturalno-O wiatowy „Polonia” w Gruzji, Pa stwowy Uniwersytet im.
I.  D awachiszwili  w  Tbilisi  i  Ambasada  RP  w  Gruzji.  Finansowy  ci ar  tego
przedsi wzi cia wzi a na siebie w ca o ci, w charakterze sponsora wydania,
Ambasada RP w Gruzji. Jak przysta o na wydanie naukowe, artyku y zosta y
zrecenzowane przez profesorów M. Mikadze i N. Czochonelidze.

Zawarto  zbiorku podzielona zosta a na cztery cz ci: wst p, artyku y
o tre ci historycznej i etnograficznej, artyku y literaturoznawcze i artyku y
dotycz ce sztuki. Najbardziej obszerna okaza a si  cz  literaturoznawcza.
Zbiorek otwieraj  oficjalne listy Prezydenta Gruzji Michai a Saakaszwili,
Marsza ka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka i przemówienie Ambasadora RP
w Gruzji Jacka Multanowskiego. W cz ci historyczno-etnograficznej
umieszczono artyku y Andrzeja Wo niaka Kartki z dziejów polskich bada
etnograficznych w Gruzji na prze omie XIX i XX wieku, Wa y Kiknadze i Lecha
Ko czaka Kirion II i zagadnienia historii Polski i Litwy, oraz Wojciecha
Materskiego Gruzini w Polsce w obliczu sowieckiej agresji 17 wrze nia 1939
roku. Cz  literaturoznawcza obejmuje osiemna cie artyku ów, spo ród których
a  dziesi  po wi cono twórczo ci Adama Mickiewicza i Juliusza S owackiego,
trzy teksty dotycz  pracy t umaczeniowej (przek adów polskiej poezji na j zyk
gruzi ski i polskich przek adów Witezia w tygrysiej skórze Szoty Rustaweli19).
Oprócz typowo polskich i gruzi skich akcentów, w zbiorze znalaz y si  tak e
prace z dziedziny literatury rosyjskiej, traktuj ce o twórczo ci E. Jewtuszenko,
B. Okud awy, A. Bitowa i A. P atonowa. W ten sposób tytu owe „pogranicze
kultur” mog o znale  swe pe ne uzasadnienie.

Ostatnia cz  po wi cona zosta a g ównie prezentacji polskiego wk adu
w ycie muzyczne Gruzji. S  tu artyku y traktuj ce o polskich muzykach,

17  M. Saakaszwili, List Prezydenta Gruzji Micha a Saakaszwili, w: Etiudy na pograniczu kultur,
pod red. M. Filiny, Wydawnictwo „Universal”, Tbilisi 2007, ss.20-21.

18  Patrz: . , . , - « », «   
– » 2008,  15, s. 16.

19  D. Czelidze prezentuje polskie t umaczenia gruzi skiego poematu Szoty Rustaweli poczynaj c
od XIX wieku autorstwa K. apczy skiego i  G. Eristawi,  A. Leista,  S.  Wolnika i  J.  Tuwima,
B. Gambarskiego i J. Skirickiego. Autor artyku u najwi cej miejsca jednak po wi ci
t umaczeniowi Jerzego Zagórskiego (60. i 70. lata XX w.). Patrz: D. Czelidze, Polskie
t umaczenia „Witezia w tygrysiej skórze”, w: Etiudy na pograniczu kultur, op. cit., ss. 249-257.
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yj cych w Gruzji na prze omie XIX i XX wieku, o koncertach organizowanych
przez Zwi zek Kulturalno-O wiatowy „Polonia” w Gruzji i o pracy polskiego
barytona operowego Tadeusza Ordy w Tbilisi. Ponadto w tej cz ci umieszczono
wywiad z polskim re yserem Jerzym Lubachem i sprawozdanie z organizacji
wystaw prac polskich malarzy w Gruzji. Mimo, e zbiorek zawiera wi ksz
cz  materia ów ukierunkowanych na polsko-gruzi skie stosunki, to przewa a-
j ca ilo  artyku ów zaprezentowana zosta a w j zyku rosyjskim (na 27
artyku ów trzy artyku y s  napisane w j zyku polskim, trzy w j zyku gruzi skim
i a  21 w j zyku rosyjskim). Okazuje si  zatem, e j zyk rosyjski ca y czas jest
jeszcze pomostem pomi dzy kultur  polsk  i gruzi sk . Niemniej jednak, nale y
przy tym podkre li , e zbiorek jest trzyj zyczny, poniewa  ka dy artyku
zaopatrzony zosta  w do  obszerne podwójne streszczenia – je eli tekst jest
napisany w j zyku rosyjskim, to towarzyszy mu streszczenie w j zyku polskim
i gruzi skim. Polskie i gruzi skie teksty posiadaj  tak e odpowiednio
streszczenie w j zyku rosyjskim i polskim, lub gruzi skim.

Na zako czenie chcia abym zaprezentowa  ksi k , która co prawda nie
jest publikacj  samego Zwi zku Kulturalno-O wiatowego „Polonia” w Gruzji,
ale jest autorsk  ksi k  jego przewodnicz cej Marii Filiny20 we wspó pracy
z Danut  Ossowsk . Mowa tu o monografii Losy Polaków na Kaukazie, wydanej
w 2007 r. przez Pa stwowy Uniwersytet im. I. D awachiszwili w Tbilisi
i Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie21, a dofinansowanej ze rodków
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie i Kancelarii Senatu RP.
Pozycja ta pomy lana zosta a jako pierwsza cz  cyklu po wi conego
„Tbiliskiej grupie” polskich poetów zes a czych. Niniejsza publikacja traktuje
o tzw. „literaturze kaukaskiej”22 jako problemie badawczym, o losach cz onków
„grupy kaukaskiej” oraz problemach i dylematach zes a czej twórczo ci. Poeci
polscy z tzw. „grupy kaukaskiej” tworzyli na zes aniu na Kaukazie w XIX w.,

20  Pierwsz  monografi  Marii Filiny po wi con  wzajemnym gruzi sko-polskim stosunkom
literackim by a jej rozprawa habilitacyjna -   
XIX-XX , wydana w 1991 roku, czyli cztery lata przed za o eniem Zwi zku Kulturalno-
O wiatowego „Polonia” w Gruzji (M. Filina, -   
XIX-XX  , Wydawnictwo Uniwersytetu w Tbilisi,  1991). O dorobku naukowym
i dzia alno ci prezesa Zwi zku Marii Filiny mo na przeczyta : A. Chudzi ska-Parkosadze,
Maria Filina jako dzia aczka Zwi zku Kulturalno-O wiatowego Polaków w Gruzji „Polonia”
oraz przedstawicielka gruzi skiej inteligencji, „Przegl d Polsko-Polonijny” 2012, nr 3, ss. 417-
428.

21  Monografia M. Filiny i Danuty Ossowskiej by a recenzowana przez prof. Norberta Kasparka,
a redaktorem naukowym by a dr Iwona Ndiaye, ksi zka wydana zosta a w j zyku polskim.

22  Do tzw. „grupy kaukaskiej” nale eli m.in.: Tadeusz ada-Zab ocki, W adys aw Strzelnicki,
Leon Janiszewski, Ksawery Pietraszkiewicz, Micha  Andrzejkowicz-Butowt, Wojciech
Potocki, W adys aw Jurkowski, Florian Zieli ski, Stanis aw Winnicki, Hugo Korsak, Arystarch
Sosnowski, Jan Za ski, Juliusz Muczler, Konstanty Zach, Franciszek Sawicz, Marcin
Szymanowski, Mateusz Gralewski, Ignacy Dobrski, Marian Ciepli ski, Leon Gerszewski,
Stanis aw Pilat.
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formuj c swojego rodzaju fili  polskiego romantyzmu. Materia y uwzgl dnione
w monografii obejmuj  okres od ko ca lat trzydziestych do roku 1856. Nale y
przy  tym  podkre li ,  e  jest  to  pierwsza  tego  rodzaju  praca,  gdy  zosta a
tu zaprezentowana nie tylko ca o ciowa panorama losów i twórczo ci literatów,
z analiz  motywów i problematyki ich poezji, ale tak e antologia tekstów
„kaukazczyków”, obejmuj ca listy, fragmenty wspomnie , dzienników oraz
wiersze. Jest to pozycja b d ca niew tpliwie znacz cym wk adem w badania nad
polsk  spu cizn  kulturow  na Kaukazie.

Przedstawiony powy ej zarys publikacji Zwi zku Kulturalno-
O wiatowego „Polonia” w Gruzji jest niepe ny (brakuje w nim chocia by
prezentacji publikacji wspomnianej we wst pie, tj. zbiorku poezji
A. Mickiewicza B ogos awie stwo (1998). Niemniej jednak zaprezentowany
materia  pozwala zapozna  si  z charakterem publikacji gruzi skiej „Polonii”
i przekona  si  o ich niebagatelnym znaczeniu dla popularyzacji polskiej kultury
w Gruzji oraz specyfik  bada  naukowych w zakresie kontaktów polsko-
gruzi skich.
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Anna Chudzi ska-Parkosadze

Publikacje Zwi zku Kulturalno-O wiatowego „Polonia” w Gruzji
u progu XXI wieku

The publications of the Cultural and Educational Association „Polonia” in
Georgia on the verge of 21st century

S owa kluczowe: Poezja polska, t umaczenie, dzia alno  wydawnicza

Key words: Polish poetry, translation, publishing activity

Streszczenie

Niniejszy artyku  prezentuje publikacje Zwi zku Kulturalno-O wiatowego
„Polonia” w Gruzji. W ród przedstawionych publikacji omówione zosta y w
porz dku chronologicznym dwuj zyczne zbiorki poezji polskiej (przet umaczone
na j zyk gruzi ski), wydania tomów pokonferencyjnych oraz monografia Marii
Filiny – przewodnicz cej Zwi zku. Jako pierwsze zaprezentowane zosta y tomy
poezji J. S owackiego, W. Szymborskiej, K.I. Ga czy skiego oraz Antologia
polskiej literatury dzieci cej. Nast pnie autorka przechodzi do omówienia dwóch
tomów pokonferencyjnych, pierwszy jest po wi cony twórczo ci J. S owackiego i
F. Chopina, a drugi stanowi zbiór artyku ów wyg oszonych podczas konferencji pt.
„Etiudy na pograniczu kultur”. Prezentacj  publikacji zamyka monografia Marii
Filiny traktuj ca o dorobku polskich poetów tworz cych na Kaukazie w okresie
romantyzmu.

Summary

The article is focused on the publications of the Cultural and Educational
Association „Polonia” in Georgia. Among presented publications, there are
bilingual editions of Polish poetry (translated into Georgian), post-conference
books of articles and a monograph written by Maria Filina – the president of the
Association. The article starts with introducing the books of poetry by J.
Slowatsky, W. Szymborska, K.I. Galczynsky and Children Anthology of Polish
literature. Then, the author moves to the presentation of the post-conference
collections of articles, one of which is devoted to the works of J. Slowatsky and F.
Chopin, and the other one to the researches reflecting Polish-Georgian dialogue in
the area of culture and science. The last presented publication is the monograph by
M. Filina that shows the works of Polish poets creating in the Caucasus during the
period of Romanticism.



Kamila Zacharuk

POLSKIE RADIO WE LWOWIE

Historia Polskiego Radia Lwów zwi zana jest ci le z wydarzeniami
okresu mi dzywojennego, oddaj c te  ca y tragizm XX w. W jakim  sensie,
rozg o nia ta staje si  odbiciem sytuacji spo ecze stwa polskiego we Lwowie.
W jego historii jest kultura wysoka i niska, miejski folklor, powa ne audycje
polityczne, praca u podstaw oraz programy o charakterze naukowym.
Po wybuchu wojny, s  elementy zwi zane z konspiracj  wojenn , gdy przerwana
zostaje transmisja radiowa, a pracownicy rozg o ni anga uj  si  w teatr polowy,
potem wspó zak adaj  polsk  sekcj  Radia Wolna Europa. Jest te  próba
odnalezienia si  i swojego dziedzictwa w nowej rzeczywisto ci, która nasta a
we Lwowie a  trzy razy w ci gu ca ego XX w. - w 1918 r. po odzyskaniu
niepodleg o ci, po 1945 r. gdy miasto próbuje podnie  si  z wielu nieszcz
drugiej wojny wiatowej i po 1991 r., w niepodleg ym pa stwie ukrai skim.

Rozg o nia Lwowska w tym czasie wiele wa nych zada  pa stwowych,
nie stroni c przy tym od rozrywki. To w a nie ta druga cecha spowoduje,
e w przysz o ci, gdy b dzie mówi o si  o Polskim Radiu Lwów, wszyscy b d

mówili o nim jednomy lnie podkre laj c jego humor. Rzecz fundamentalna dla
roz adowania lwowskich napi  dnia codziennego, pomagaj ca równie  walczy
z cenzur . Podobnie b dzie w czasie wojny, gdy jednym z podstawowych zada
Teatru Lwowska Fala b dzie podnoszenie na duchu o nierzy wojska polskiego
oraz czno  z ojczyzn .

Ramy instytucjonalne, to znaczy okres istnienia Polskiego Radia Lwów
datuje si  od 10 stycznia 1930 r. do 11 wrze nia 1939 r. Kolejny w historii tej
rozg o ni etap przypada na czas wojny. Po wkroczeniu wojsk niemieckich
do Lwowa, dotychczasowi pracownicy radia zaczynaj  pe ni  wa ne funkcje
wojskowe, zamieniaj c si  w wojskow  jednostk   propagandow , której
oficjalna nazwa brzmia a Polowa Czo ówka Teatralna nr 1 Lwowska Fala.
Formacja ta istnia a od 1939 do 1946 r. i jak opowiada a o tym W ada Majewska,
przedwojenna spikerka radiowa i czo owa posta  polskiej sekcji Radia Wolna
Europa, jej g ównym zadaniem by o podnoszenie morale o nierzy walcz cych
na ró nych frontach drugiej Wojny wiatowej1. Po
zako czeniu wojny, spora cz  przedwojennych mieszka ców Lwowa z jego
elit  intelektualn  pozostaje na emigracji. Nie mog c wróci  „do siebie”, tj. do
polskiego Lwowa, ani do Polski, w której o Lwowie w ogóle nie mo na by o

1  W. Majewska, Z Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa, wspó praca Regina Wasiak- Taylor,
Wydawnictwo Dolno l skie, s. 58-59.
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mówi . W 1952 r. powsta a sekcja polska Radia Wolna Europa, która istnia a do
1994 r. Z punktu widzenia niniejszego artyku u, trzeba podkre li  i  w sekcji tej
pracowa a W ada Majewska, a tak e Wiktor Budzy ski i Marian Hemar, postaci
z przedwojennego Polskiego Radia Lwów. Powy sze okresy, od pocz tków
powstania Polskiego Radia Lwów do czasu utworzenia Radia Lwów dzieli ponad
50 lat gwa townych zmian spo ecznych i politycznych. Gdyby my si
zdecydowali umie ci  na osi czasu Polskie Radio Lwów, Polow  Czo ówk
Teatraln  nr  1  Lwowska  Fala,  Radio  Wolna  Europa  oraz  Radio  Lwów,  to
pierwsz  i ostatni  jednostk  dziel  a  dwie bardzo wp ywowe i ró ne w swym
za o eniu instytucje. W tym czasie dochodzi do nowego rozdania w polityce, na
nowo musz  si  te  ukszta towa  elity. Przedwojenna elita Lwowa zostaje
zmuszona do pozostania na emigracji, a nowa, polska elita we Lwowie natrafia
na bardzo trudne warunki i w zasadzie musi ukszta towa  si  na nowo2.  W a nie
w takiej sytuacji, podczas odwil y zwi zanej z uzyskaniem przez Ukrain
niepodleg o ci w 1992 r., powstaje Radio Lwów. Chocia  nazwa wskazuje na to,
i  jest to rozg o nia, to w rzeczywisto ci jest to audycja nadawana na antenie
ukrai skiego radia. Kilkugodzinny program, którego zadaniem jest
podtrzymywanie wi zi mieszka ców z przedwojennym etosem, podzielenie si
tamt  namiastk  wolno ci, nadaj c przy tym ich codziennemu, trudnemu yciu
koloryt lwowskiej ulicy i wyobra ni, któr  Lwów wtedy zas yn  w ca ym kraju.

Pomimo licznych przetasowa  w strukturze spo ecznej Lwowa jakie
zasz y od 1939 do 1992 r., znale  mo na kilka podobie stw pomi dzy
przedwojenn  rozg o ni  oraz wspó czesnym Radiu Lwów. Takim elementem
jest jego misyjno  i dzia alno  w sytuacji du ych ró nic spo ecznych
i klasowych, a tak e w sytuacji potrzeby obrony w asnej to samo ci. Tyle tylko,
e w latach 1918-1939 odpowiedzi  na te braki by a praca u podstaw, kreowanie

poczucia wspólnoty w ród lwowian, którzy bez wzgl du na pochodzenie
czy narodowo , borykali si  z wieloma trudno ciami ycia codziennego.
Tymczasem po 1991 r., Polacy chc c w jakimkolwiek stopniu zachowa  swoj
to samo , w mie cie które ju  nie le y na mapie Polski, przy jednoczesnym
zachowaniu pami ci o swoim lwowskim pochodzeniu, musz  w pewnym sensie
podkre la  równie  swoj  odr bno . W a nie temu w jaki sposób konstruuje si
wspó czesn  polsk  wspólnot  i wyklucza z niej pewne elementy, chc  po wi ci
swój artyku , w którym omówiony jest przypadek Radia Lwów.

2  Szerzej o tym traktuje nast pny fragment artyku u, w którym za Janem Czerniakiewiczem
staram si  nakre li  struktur  spo eczn  Polaków we Lwowie po 1945 r.
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W przededniu powstania Radia Lwów. Sytuacja Polaków w USRR

eby we w a ciwy sposób scharakteryzowa  sytuacj  Polaków i warunki
powstania Radia Lwów w niepodleg ej Ukrainie, nale y si  w pewnym stopniu
odnie  do okresu formacyjnego, w tym przypadku czasów Ukrai skiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Sytuacja Polaków zaraz po wojnie jest
bardzo trudna. Jak wynika z danych sowieckich, spo ród 340 tysi cy lwowian
przed 1939 r., w 1944 r. pozosta o jedynie 150 tysi cy. Spo ród Polaków
poddaj cych si  repatriacji do Polski, najwi cej jest osób uciekaj cych przed
prze ladowaniami Ukrai skiej Powsta czej Armii z wo y skich wsi, ale te
Podola oraz ziemi lwowskiej. Jak szacuje Jan Czerniakiewicz, oko o po owa
polskiej ludno ci miejskiej pozosta a po 1946 r. w Ukrai skiej Socjalistycznej
Republice Radzieckiej3. Tym samym, rok po zako czeniu wojny, ka dy kto
chcia  si  repatriowa  do Polski, ju  to zrobi . W 1945 r., spo ród ogó u
wszystkich repatriowanych z ró nych krajów, a  68,98 procent polskich
repatriantów pochodzi o z Zachodniej Ukrainy4. Skala zmian jakie dotkn y
Lwów po wojnie by a wi c ogromna. Zabrak o kontynuatorów przedwojennej
tradycji. Jak zwraca uwag  Aleksandra Matyukhina, nowi przybysze rekrutuj
si  g ównie z podlwowskich wsi, a ich nap yw zwi zany jest z post puj c
industrializacj  i rozwojem przemys u we Lwowie. W sferze spo ecznej,
skutkowa o to tym, jak podkre la autorka, i  „trzymano si  norm tradycyjnej
wiejskiej moralno ci. Dni wolne od pracy i urlopy sp dzano z regu y w rodzinnej
wsi. Pierwszego pokolenia pochodz cego ze wsi nie mo na nazwa  jeszcze
mieszka cami miasta. S  to bytuj cy w mie cie ch opi. Samo miasto, jego
kultura, styl ycia, warto ci pozostawa y dla nich poj ciami obcymi”5. Powrót
do tradycji przedwojennego Lwowa nast puje wraz z kszta towaniem si  nowej
inteligencji lwowskiej, w latach 60., gdy dorasta pierwsze, w pe ni miejskie
pokolenie lwowian.

Lwów radziecki to Lwów byle jaki, pe en kontrastów, w którym obecne
by y elementy  pauperyzacji miasta, zjawiska charakterystycznego dla miast,
które po wojnie przesz y prawie ca kowit  wymian  ludno ci i przynale no
pa stwow . Nowi mieszka cy Lwowa to g ównie zdemobilizowani o nierze
armii czerwonej oraz przybysze z ukrai skiej wsi. Równie  znaczna grupa
Polaków przebywaj ca po wojnie we Lwowie to ci, którzy do niego przyje d aj
uciekaj c przed pogromem na wsi ukrai skiej. Jak podaje Matykhina, oprócz
wywózek do Kazachstanu i na Syberi , znane s  przypadki represji polskiej

3  J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludno ci polskiej z ZSRR 1944-1948, Pa stwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1987, s. 122.

4  Tam e, s. 55.
5  A. Matyukhina, W sowieckim Lwowie. ycie codzienne miasta w latach 1944-1990,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2000, s. 14.
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inteligencji. Prze ladowania te potwierdzone s  w stosunku do 722 osób
narodowo ci polskiej i trwaj  do po owy lat 50.6 W 1945 r. stosunkowo
niewielka grupa Polaków mo e powiedzie  o sobie, e mieszka we Lwowie
od okresu mi dzywojennego i d u ej. We Lwowie pozostali ci, którzy oparli si
deportacji i zostali z my l , i  postanowienia ja ta skie ulegn  jeszcze zmianie.
Czas pokazuje, jak bardzo z udne by o to przekonanie. W dodatku, nowa w adza
poza represjami, ogranicza a dost p do szkolnictwa wy szego pozosta ej
we Lwowie polskiej ludno ci. Wraz ze spadkiem liczby polskich mieszka ców
Lwowa powoduje to, i  jest to grupa coraz s absza, coraz bardziej podatna
na asymilacj  i w ko cu tak e na wynarodowienie. W 1959 r. ogó em
na Ukrainie, na tysi c Polaków przypada zaledwie 14 osób z wy szym
wykszta ceniem. W 1979 r., na 1000 osób - Polaków w obwodzie lwowskim jest
75 osób o polskiej narodowo ci legitymuj cych si  wy szym wykszta -ceniem i
395 z wykszta ceniem rednim.

S abe wykszta cenie idzie w parze z nisk  pozycj  spo eczn . W 1970 r.
– 80,5 procent Polaków na Ukrainie by o pracownikami fizycznymi, a tylko 19,5
procent – umys owymi.7 O polsko  dbano organizuj c tajne nauczanie
w mieszkaniach nauczycieli, jednak nie mog o to wp yn  na ograniczenie
dost pu do uczelni wy szych. Najwa niejszym aspektem, maj cym najwi kszy
wp yw na (nie)mo liwo  samoorganizacji rodowiska polskiego we Lwowie
po 1991 r. by a wi c wieloletnia dyskryminacja w pe nieniu funkcji publicznych,
s abo  polskich elit. Paradoksalnie, ukszta towa o si  w tym okresie zarówno
w ród Polaków jak i pozosta ych mieszka ców miasta, pozytywne skojarzenia z
okresem mi dzywojennym, prosperit  miasta, która wyra a a si  w pozytywnie
nacechowanym okre leniu „za Polski”8, kojarz c si  z Europ  i wolno ci .

W podobny sposób o micie Polski w czasach sowieckich wypowiada si
w  swoim  artykule  Bohdan  Hud.  Jak  pisze:  „Mit  „C.K.  Galicji”  za  czasów
radzieckich nie by , oczywi cie, oficjalnie tolerowany, jednak nie by
prze ladowany. Zw aszcza we Lwowie. Ka dy, kto przyje d a  do Lwowa
odczuwa  jego inno . Lwowa nie mo na by o porówna  z adnym innym
miastem by ego ZSRR poza miastami republik nadba tyckich. Pozostawa  nadal
miastem europejskim. Przyznawano to nawet w Moskwie i Kijowie. Status
Lwowa jako „bramy do Europy” by  znacznie wy szy od statusu stolicy
ówczesnej Ukrai skiej SRR – Kijowa. Lwowska kawa, czekolada, piwo i wódka
– których tradycja produkowania i konsumpcji we Lwowie wywodzi a si  z
czasów austriackich, by y znane w ca ym ZSRR i w cudowny sposób otwiera y
drzwi ka dego gabinetu b d  to w Moskwie, b d  w Kijowie. Inny ni , na
przyk ad, w Kijowie czy Charkowie by  styl ycia miejscowych elit
intelektualnych – pisarzy, nauczycieli i pracowników naukowych uczelni

6  Tam e, s. 150.
7  Tam e.
8  Tam e, cz. IV, rozdzia Mit Polski w sowieckim Lwowie,  s. 149 i nast.
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wy szych, artystów i innych sp dzaj cych d ugie godziny na rozmowach „na
kawie” w licznych lwowskich kawiarenkach. Przy okazji za atwiano tam ró ne
interesy, a na koniec piewano „Nasza Pani Cisarewa” czy „Raz ja id
Akademick ”. (…) Ponadto, zachowa  swoje znaczenie jako Piemont ycia
narodowego Ukrai ców”9.

W takich okoliczno ciach 29 pa dziernika 1992 r., powstaje Radio
Lwów.

Przedwojenna lwowsko  i wspó czesna kresowo

W tej cz ci artyku u dotycz cego Radia Lwów i genezy spo ecznej
rozg o ni we Lwowie, staram si  scharakteryzowa  otoczenie instytucjonalne
oraz kontekst przyczynowo-skutkowy wp ywaj cy na to samo  osób tworz -
cych rozg o ni  polsk  we Lwowie po 1992 r.

Jak pisze Ma gorzata G owacka-Grajper „spo eczna pami  utraconych
ma ych ojczyzn ogniskuje si  wokó  takich emocji, jak poczucie straty i smutek,
poczucie wyj tkowo ci i dumy, poczucie szcz cia zwi zanego ze wspomi-
naniem »starych dobrych czasów« i poczucie nieuchronno ci zmiany, ale tak e
niesprawiedliwo ci, zapomnienia i moralnego zobowi zania10”. Tak autorka
opisuje g ówne cechy narracji kresowych, obecne zarówno w rodzinach
kresowych jak i w ogólnopolskiej narracji historycznej”.  Aspekt zwi zany
z poczuciem wspólnoty losu u kresowiaków jest istotny z kilku powodów. Anna
Fastnacht-Stupnicka przywo uj c wypowied  jednych ze swoich rozmówczy
pisze o tym, w jaki sposób w sowieckim Lwowie ograniczano dost p
do szkolnictwa wy szego stopniowo os abiaj c w ten sposób polskie elity.
W adze radzieckie t umacz c to interesem Polaków, zlikwidowa y w polskiej
szkole we Lwowie obowi zek uczenia si  j zyka ukrai skiego. Gdy potem jedna
z Polek w latach 60. próbowa a dosta  si  na Uniwersytet Lwowski, okaza o si
to niemo liwe, t umacz c, e „kiedy po maturze w 1966 r. chcia am wst pi  na
slawistyk , wezwa  mnie dziekan i powiedzia , e brakuje mi noty z j zyka
ukrai skiego, wi c szkoda mojego wysi ku, nie mam szans”11.

Jedn  z niewielu mo liwo ci do zmiany tego stanu rzeczy by  wyjazd
do stosunkowo liberalnego na tle Ukrainy, Wilna. Tam cz  z obecnych
dzia aczy polskich  we Lwowie studiowa a na Uniwersytecie Wile skim. Gdy

9  B. Hud, To samo  galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy. Rozdz. C.K. „Galicja”
w wiadomo ci spo ecznej wspó czesnego Lwowa. Redakcja naukowa: Pawe  Czubik, Zbigniew
Mach, Wy sza Szko a Administracji Bielsko-Bia a, Bielsko-Bia a 2008, s. 42.

10  M. G owacka-Grajper, Spo eczna i indywidualna kontynuacja pami ci ojczyzn kresowych,
w: Pami  utraconych ojczyzn. Red. Nowicka E., Bilewicz A., Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 156-182.

11  A. Fastnacht-Stupnicka, Zostali we Lwowie, Sator Media 2010, rozdz. ycie kontrolowane,
s. 243.
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po 1989 r. w Polsce nie uda o si  wypracowa  na nowo skutecznego narz dzia do
prowadzenia polityki wschodniej i zabezpieczenia polskich interesów
mniejszo ci narodowych w krajach wchodz cych przed wojn  w sk ad II RP,
poczucie wspólnoty losu, pewnego po wi cenia w walce o kraj w okresie
mi dzywojennym oraz podczas wojny i w czasach sowieckich, a pó niej
niedocenienia ich roli, spowodowa o zamykanie si  Polaków z Kresów,
umacniaj c tym samym poczucie krzywdy i osamotnienia.

ledz c instytucjonalne zmiany jakie zachodzi y w Radiu Lwów, nie
sposób nie poruszy  kwestii zwi zanych z stosunkiem osób pracuj cych
w redakcji tego radia do ojczyzny historycznej i transmisji pokoleniowej, która
przez ostatnie trzy pokolenia nie zazna a okresu spokoju: czy to poprzez ucieczk
od prze ladowa  wojennych, zbrodni pope nianych przez UPA, czy w ko cu
poprzez represje z czasów sowieckich.

Przedwojenne radio i emanuj ca z niego lwowsko  w pewnym sensie
staje si  czym  co czy o ró ne grupy narodowo ciowe zamieszka e
we Lwowie. W mie cie, w którym 15 lat wcze niej dosz o do czego  w rodzaju
wojny domowej o przynale no  pa stwow  miasta, wojny o Lwów,
wzmacniaj c antagonizmy pomi dzy Polakami a Ukrai cami oraz ydami,
na których w ostatnim dniu bitwy o miasto dokonano pogromu. Dlatego
ta emanacja lwowsko ci, swojsko ci i karnawalizacja rzeczywisto ci, u atwia y
odnalezienie si  w wiecie skomplikowanych regu  spo ecznych.

Przenikanie si  kultury niskiej z wysok  nie odbywa o si  bez oporów.
Zdarzy o si  nawet pewnego razu, e jeden z kolegów redaktora Henryka
Vogelfängera, radiowego parodysty To cia, wystosowa  do lwowskiej Izby
Adwokatów pismo zarzucaj ce mu kalanie godno ci zawodu. Vogelfänger poza
udawaniem na antenie radia ch opaka z ulicy, mówi cy j zykiem gminu –
ba akiem, w rzeczywisto ci by  doktorem nauk prawnych i znanym adwokatem.
Jak przytacza powy sz  histori  w swojej ksi ce Witold Szolginia, mia  on:
„kala  godno  swego zawodu i przynosi  wstyd kolegom prawnikom, za co Izba
Adwokatów powinna go skre li  z listy swych cz onków. Jako radiowy To ko,
nara a  on na mieszno  swój naukowy stopie  jak i powa ny dzia  pracy
zawodowej, jaki mu powierzono, a tym samym podrywa  tak e zaufanie
spo ecze stwa do stanu adwokackiego”.12 Reakcja  na  to  pismo  przeros a
oczekiwania Vogelfängera, który zdaniem prezesa Izby Adwokatów przynosi
dum  i chwa  swojemu stanowi.

Ówczesna lwowsko  by a czym  co nie znajdowa o we wcze niejszej
historii tego miasta precedensu. cieranie si  dwóch tak nieprzystaj cych
do siebie wiatów, kultury niskiej i wysokiej, odbywa o si  nie bez przeszkód,
czego przyk adem jest posta  Vogelfängera. To co jednak w porównaniu
z dzisiejsz  sytuacj , stanowi zasadnicz  ró nic  mi dzy tamtym Lwowem

12  Tam e, s. 46.
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a wspó czesnym miastem, jest sposób kreowania poczucia polsko ci jako czego
mocno odr bnego od ukrai sko ci, w silnie zukrainizowanym mie cie. Wtedy,
w latach 30. XX w., kultura wysoka Lwowa nosi znamiona kultury polskiej.
Lwowsko  stanowi a cz sto pomost cz cy osoby o ró nej narodowo ci
z miejscem, w którym mieszkali, sposób na przybli enie si  do niego. Dzi , rol
przywo ywanych wydarze  z historii, postaci, klimatu, jest w jakim  stopniu
powrót do niekwestionowanych warto ci, do polskiej kultury wysokiej maj cej
silny zwi zek z miastem swoich przodków, które dzi  jednak ma inny charakter
narodowy.

Podkre lona w tym podrozdziale przedwojenna lwowsko  definiuje
w pewien sposób ró nic  w sposobie my lenia o swojej grupie. Na ten typ
definicji sk ada si  pozycja grupy, polskiej spo eczno ci, która przed wojn
stanowi a wi kszo , a obecnie jest w mniejszo ci. Dlatego te  poczucie
lwowsko ci przed wojn  nie ogranicza o swobody w byciu Polakiem, podczas
gdy dzi  lwowsko  nosi znamiona kultury ukrai skiej, a kresowo  stanowi
o wspólnotowym poczuciu losu, definiuje miejsce przesz o ci w tera niejszo ci
i zadania zwi zane z podtrzymywaniem polskiej to samo ci cz ci mieszka ców
Lwowa.

Radio Lwów i wyzwania wspó czesno ci

Wspó czesna rozg o nia b d ca w zasadzie kilkugodzinnym programem
radiowym transmitowanym na falach ukrai skiego Radia Niezale no , dzia a
w zupe nie innych od przedwojennego i powojennego okresu, warunkach. Przede
wszystkim, jak ju  to zasygnalizowa am wcze niej, zmieni a si  drastycznie
struktura polskiej spo eczno ci we Lwowie oraz charakter narodowy miasta.

Z jakiego  powodu, wa ne wydawa o mi si  podkre lenie nie tylko
oczywistej roli radia i mediów polskich w podtrzymywaniu to samo ci Polaków
we Lwowie, ale tak e zwrócenie uwagi na trudno ci instytucjonalne rozg o ni,
które przecie  cz sto ci le s  powi zane z expresis verbis konfliktami
spo ecznymi czy ze z o onej sytuacji spo ecznej w jakiej znalaz o si  obecnie
kilka pokole  Polaków we Lwowie.

Zaczynaj c niniejsz  cz , chcia abym podkre li  jak du e ró nice
pokoleniowe wyst powa y w polskiej spo eczno ci w latach 90. i na pocz tku lat
2000. XX w. W okresie gdy Ukraina wybija a si  na niepodleg o , najstarsi
Polacy we Lwowie pami tali walki tocz ce si  o Lwów, niektórzy z okresu
mi dzywojennego, a wi kszo  z okresu wojny. By  to czas odwil y politycznej
i nadziei na respektowanie szerokich praw mniejszo ci narodowych na Ukrainie,
od zarania dziejów b d cej przecie  pa stwem wielonarodowym.

Oprócz polskich seniorów, by y te  osoby w wieku oko o 30-40 lat,
ówcze ni liderzy, którzy dorastali w warunkach sowieckich, gdy polsko  by a
czym  zakonspirowanym. A jednocze nie to oni mieli stworzy  pr nie
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dzia aj ce struktury dla polskich organizacji w ramach legalnych struktur
pa stwa ukrai skiego. Na prze omie XX/XXI w., dojrza o pokolenie okresu
transformacji, które w mniejszym stopniu ni  ich rodzice, obawiali si  mówi
o swojej to samo ci, a wr cz przeciwnie. Ich polskie pochodzenie na chwil
przed akcesj  Polski do struktur Unii Europejskiej, stanowi o o pewnej
wyj tkowo ci i wielu przywilejach z tym zwi zanych. atwiej by o im
wyje d a  do Polski i podtrzymywa  z ni  wi .

Z tym ostatnim elementem jakim jest do czenie Polski do struktur Unii
Europejskiej zwi zany jest w pewnym stopniu wzrost zainteresowania kultur
polsk  we Lwowie. Polska, podobnie jak pisa a o tym cytowana przeze mnie
Aleksandra Matyukhina, by a oknem na wiat, bram  do zjednoczonej Europy.

Przedstawiaj c w pierwszej cz ci mojego artyku u histori  powojenn
Lwowa, zale a o mi na tym, aby podkre li  problemy zwi zane z kszta towaniem
si  liderów polskich w tym mie cie. Trudne warunki w znacznym stopniu
ograniczy y mo liwo ci dzia ania. Dlatego te  Polska po 1991 r., przyst puj c do
wspierania polskiej rozg o ni we Lwowie, udzieli a oprócz pomocy materialnej,
równie  wsparcia merytorycznego w postaci szkole  dla dziennikarzy, ale te
studiów podyplomowych.

W miar  up ywu czasu, w Radiu Lwów dorastali podopieczni dwóch
polskich szkó  we Lwowie. Sta o si  ono równie  pewn  platform  informacyjn
dla rodowiska polskiego. Pocz tki radia by y bardzo trudne i niejednokrotnie
okre lane s  jako czasy pionierskie, gdy redakcja dzia a a w prywatnym domu
jednej z redaktorek w warunkach permanentnego niedoboru sprz tu oraz
do wiadczenia. Audycje rejestrowane by y na ta mach magnetofonowych,
nadawane w radiu, w którym do  cz sto nast powa y ró nego rodzaju awarie
techniczne.

Takie warunki tworzenia zr bów polskiej rozg o ni we Lwowie wp yn y
pó niej na silne poczucie wi zi z losami rozg o ni, odgrywaj c niebagateln
istotn  rol  w konflikcie o przywództwo i dalsz  wizj  jego rozwoju.
Umiej tno ci zarz dcze, które by y potrzebne aby pokierowa  radiem, by y
w odczuciu cz ci jego za o ycielek drugoplanowe. Wa niejsze by o poczucie
wi zi z rozg o ni  i niedopuszczenie my li o utracie wp ywu na jej dalszy
rozwój13. W niniejszym miejscu, ogranicz  si  tylko do wzmianki, i  w dwa lata
po powstaniu rozg o ni, w 1994 r., przez blisko 10 lat trwa y próby utworzenia
samodzielnej instytucji jak  by oby Radio Lwów, nadaj ce w cz ci audycje
w j zyku polskim, w cz ci za  po ukrai sku. Plan ten nie powiód  si  z uwagi
na g bokie podzia y i ró ne wizje rozwoju radia pomi dzy jego za o ycielkami

13  Takie postulaty, o pomoc w rozstrzygni ciu wewn trznego konfliktu zawarte by y w pi mie
z 2.02.2000 r. zaadresowanym do prezesa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
oraz z 16.01.2000 r., w którym to dokumencie zostaje wykluczony z zespo u i narzucony przez
polsk  stron  redaktor naczelny radia, ukrai ski dziennikarz o polskim pochodzeniu Roman
Zaj c.
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i osobami w Polsce, które patronowa y temu przedsi wzi ciu. Do grona tych
osób zalicza  si  m.in. b d cy przez dwie kadencje prezydentem Aleksander
Kwa niewski.

Z uwagi na nieudane próby utworzenia samodzielnej, samofinansuj cej
si  rozg o ni, Radio Lwów obecnie w ca o ci finansowane jest przez rz d Polski,
podlega zawirowaniom zwi zanym ze zmianami sposobu finansowania polskich
organizacji za granic , czy wtedy gdy zmieni si  uk ad si  rz dz cych.

Poddaj c analizie tre  audycji Radia Lwów, nale y zwróci  uwag , i
w bogatym dorobku miasta takiego jak Lwów, prezentowane tre ci maj
charakter jednoznaczny i oddaj cy w pewien sposób lini  ideologiczn  rozg o ni.
To znaczy, prezentowane w nim informacje w sposób jednoznaczny pozwalaj
s uchaczowi zrozumie  przesz o , w prosty sposób mia  si  z fantazyjnych
opowie ci z przedwojennego Lwowa, jak i jednoznacznie podziwia  jego elity
intelektualne. Wa nymi postaciami w radiu s  takie osobisto ci jak Zbigniew
Herbert, czy potomkowie przedwojennych redaktorów i wspó pracowników
Polskiego Radia Lwów. Postaci prezentuj ce nostalgi  i t sknot  oraz
uwielbienie dla miasta. A przy tym, jednoznacznie manifestuj ce swoj  polsko
i  przywi zanie  do  ojczyzny.  Jest  to  o  tyle  istotne,  i  ze  Lwowa  pochodzi  te
m.in. Jacek Kuro , jeden z or downików koncepcji Jerzego Giedroyca, my li
w której g ówna teza dotyczy konieczno ci pogodzenia si  z utrat  cz ci ziem
przedwojennej Rzeczpospolitej na rzecz u o enia partnerskich stosunków
z niezale nymi krajami: Ukrain , Litw  i Bia orusi . Sam Kuro  jaki  czas temu
doczeka  si  ods oni cia tablicy pami tkowej swojego imienia we Lwowie, co
w jednym z forów internetowych przez redaktork  tego radia zosta o
skomentowane w sposób mocno negatywny.

Nie przywo uj  w swojej pracy dok adnej analizy wydarze
wp ywaj cych na Radio Lwów, chc c jednak podkre li , i  rozg o nia ta nosi
znamiona tego, co okre la si  w literaturze jako tradycj  wynalezion . Wybiera
si  z niej elementy, które redefiniuj  przesz o , czyni c j  u yteczn  dla celów
wspó czesnych.

Dzi  takim celem jest zachowanie polsko ci. Na stronie internetowej
rozg o ni w zak adce „o nas”, odwiedzaj cych wita napis o nast puj cej tre ci:
„Utrzymywanie to samo ci narodowej i krzewienie kultury polskiej – celem
Polskiego Radia Lwów”. Trzeba przy tym pami ta , i  Polacy mieszkaj cy
wspó cze nie we Lwowie, cho  czy ich wi  nawykowa z Polsk ,
zamieszkiwanie na wspólnym terytorium oraz potrzeba zachowania w asnej
to samo ci, s  bardzo rozbit  grup , o wielu ró nych wyobra eniach na temat
ojczyzny i koncepcjach utrwalenia pami ci o niej.
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Ró ne odcienie polsko ci w Radiu Lwów

Jednym z silniej obecnych elementów przedstawiaj cych polski Lwów
jest pokazanie jego roli w historii Polski, Lwowa jako Semper Fidelis, Miasta
Zawsze Wiernego Polsce. Wa ne jest te  samo przybli anie ojczyzny
historycznej osobom, które dzi  ju  nie maj  zbyt du ego kontaktu z Polsk .

Radio Lwów to tak e mit Lwowa jako bramy do Europy, Leopolis
Multiplex, tak e lwowska wielokulturowo , przedstawiona w sposób
jednoznacznie pozytywny, bez obecnych, w okresie w którym mia a ona miejsce,
towarzysz cych jej napi . Nie bez racji twierdzi lwowski historyk Jaros aw
Hrycak - historia Lwowa w XX w. to krach wielokulturowo ci14. Dlatego te
ledzenie ywotno ci tego mitu jest nad wyraz interesuj ce i musi budzi  wiele

pyta . Sk d bierze si  popularno  tego mitu wobec wielu historycznych faktów,
które mu przecz ?

W audycji wyemitowanej w 2008 roku, m ody pianista z Drohobycza
na antenie Radia Lwów opowiada  o swojej fascynacji muzyk  Fryderyka
Chopina. Na pytanie o to, co go najbardziej w jego postaci inspiruje
odpowiedzia  i  jest to dla niego pewna paralela: „patriotyzm, mieszkam tutaj
na Ukrainie, nie w Polsce a na obczy nie, no i w a nie z samego dzieci stwa
odczuwa em ten patriotyzm w muzyce i dlatego tak strasznie mnie
to fascynowa o (…)”15.

W audycjach historycznych Radia Lwów, cz sto zaciera si  granica
pomi dzy przesz o ci  a tera niejszo ci . Jan Assman definiuje tak  sytuacj
i pewn  zbiorowo  jako kultur  pami ci. Jej celem jest dochowanie spo ecznego
zobowi zania. Jak pisze autor, powo uj c si  na Pierre’a Nor  – „Kultura
pami ci wi e si  z »pami ci  stanowi c  wspólnot «”16. Assman twierdzi, i
czas przesz y jest poj ciem abstrakcyjnym do czasu, w którym historia staje si
punktem odniesienia. W praktyce oznacza to i  kultury pami ci, tak jak grupy
spo eczne, tworz  spo eczne horyzonty sensu i czasu. Przesz o  wyznaczana jest
poprzez wa ne dla danej spo eczno ci wydarzenia i postaci17.

W przypadku takim jak powy szy, dopuszczane s  ró ne elementy
tworz ce mozaik  polsko ci i wyobra e  na temat zwi zków przesz o ci miasta
z jego tera niejszo ci . Wpisuje si  w to równie  wspomniana ju
wielokulturowo  Lwowa. Miasta, które dzi  jest w zdecydowanej mierze
miastem ukrai skim, ale które z lubo ci  piel gnuje pami  o wielokulturowej
historii. W jednej z audycji Radia Lwów wypowiada  si  syn zamordowanego

14  Por. J. Hrycak, Lwowskie requiem, t um. Katarzyna Koty ska, „Przegl d Polityczny” 2003,
nr 59.

15  Radio Lwów, audycja z dn. 28.06.2008 r.
16  J. Assman, Kultura Pami ci, w: Pami  zbiorowa i kulturowa. Wspó czesna perspektywa

niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009,  s. 60-61.
17  Tam e.
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na Wzgórzach Wuleckich pracownika Uniwersytetu Lwowskiego: (pytanie
dotyczy o tego, czego brakuje Lwowowi – przyp. red.) „lepsza droga, du o
odnowionych kamienic, ale nie w standardzie europejskich. Spotkali my
zarówno sympatycznych Ukrai ców jak i nacjonalistycznych. (Jaki jest Twój
wymarzony Lwów?) Lwów powinien by  wolnym miastem, bez granic, z w asn
administracj , w którym mieszka kilka albo nawet kilkana cie nacji, tak jak
opowiada a mi moja mama o przedwojennym Lwowie. Lwów by  pierwowzorem
Unii Europejskiej. Ró ne narody y y zgodnie, by y ró ne nieporozumienia ale
w zgodzie”18.

Zauwa alna w analizie tre ci Radia Lwów jest dysproporcja mi dzy
materia ami historycznymi a wspó czesnymi. Co wydaje si  mie  zwi zek
ze s abn cym ywio em polskim i w jaki  stopniu z obawami wyniesionymi
z domów rodzinnych, o rozpatrywanie spraw swojej grupy narodowej na forum
publicznym. W radiu mo na znale  tego bardzo konkretne przypadki, jak
chocia by wtedy gdy na jego antenie wypowiada a si  wieloletnia dyrektorka
polskiej szko y we Lwowie. Jako nauczycielka pracuje ona w tej szkole ponad 40
lat, w tym 22 lata pe ni funkcj  dyrektora. W programie, w którym opowiada a
o jubileuszu swojej pracy zawodowej, wspomnia a ona o problemach
instytucjonalnych szko y, o tym, e za jej kadencji próbowano zamkn  j  pi
razy19. Jednak poza podaniem tych zwi z ych informacji, nie wspomnia a
o bie cych problemach, ani te  o okoliczno ciach, w których mia o to miejsce.
Co mimowolnie wywo ywa o skojarzenie i  o takich sprawach lepiej mówi
w domu ni  na forum publicznym.

Podsumowanie

W swoim artykule na temat roli radia w kreowaniu to samo ci Polaków
na Ukrainie, stara am si  pokaza  wiele zmiennych wp ywaj cych na dzisiejsz
sytuacj  tej grupy, Polaków mieszkaj cych we Lwowie.

wiadomie rezygnuj c z opisu bogatej historii przedwojennej rozg o ni,
chc c skoncentrowa  si  na elementach tradycji wynalezionej, maj c
wiadomo  tego i  historia zawsze interpretowana jest w innym momencie

dziejów, co wp ywa na jej ocen . Moje stanowisko dotycz ce okresu XX-lecia
mi dzywojennego jest mocno egalitarne i krytyczne w stosunku do tego, jak
zwyk o si  w Polsce mitologizowa  ten okres. Pomijaj c cz sto wiele z o onych
problemów spo ecznych i narodowo ciowych. W tre ci tego artyku u, chcia am
jednak odda  g os redaktorom Radia Lwów, nakre laj c tylko ramy do analizy
strukturalno-funkcjonalnej, bez której trudno by oby wyobrazi  sobie dzisiejsze
po o enie mniejszo ci polskiej we Lwowie. II wojna wiatowa i prawie 50 lat

18  Radio Lwów, audycja z dn. 28.06.2008 r.
19  Radio Lwów, audycja z dn. 01.05.2010 r.
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komunizmu, w tak znacznym stopniu przekszta ci y spo ecze stwo lwowskie
do tego stopnia, i  mo na dzi  o nim powiedzie , podobnie jak o Wroc awiu,
Gda sku  czy  Szczecinie,  e  s  to  miasta,  które  na  nowo  zbudowa y  swoj
to samo . W a nie to, jaka ona jest, co si  na to sk ada, by o przedmiotem
analizy tego artyku u, b d cego pewnym streszczeniem rocznych bada , których
efektem by a praca magisterska dotycz ca Polskiego Radia Lwów i jego
sukcesora – Radia Lwów.

Radia, którego celem dzi  jest zachowanie polskiej to samo ci
i krzewienie polskiej kultury, odwo uj cego si  jednocze nie do mitu
wielokulturowego Lwowa. Jego g ówn  rol  w podtrzymywaniu to samo ci
Polaków we Lwowie jest sama obecno  w sferze symbolicznej i w eterze silnie
ukrai skiego miasta jakim dzi  jest Lwów.

Zdecydowana obecno  elementów historycznych i brak albo obecne
w niewielkim tylko stopniu elementy wspó czesnej polskiej kultury Lwowa,
w pewien sposób dowodzi jej s abo ci. Polska kultura, taka jak  jest
prezentowana w Radiu Lwów, ma charakter konserwuj cy przesz o , nie za
kreuj cy rzeczywisto . Podobnie jak w niewielkim tylko stopniu, w postaci
zwi z ych faktów, bez miejsca na dyskusje, prezentuje ono niewielki u amek
problemów polskiej mniejszo ci na Ukrainie i we Lwowie.

Niepewno  co do tego, ilu m odych Polaków, wnuków tych którzy nie
chcieli repatriowa  si  ze Lwowa, ilu z nich zostanie we Lwowie, powoduje,
e historia staje si  sposobem na kompensacj  rzeczywisto ci. Bo nawet

w teoretycznych rozwa aniach, trudno pogodzi  si  z my l , e ziemia za któr
ich ojcowie przelali swoj  krew, na której tyle wycierpieli, eby ocali  jej
polsko , mo e teraz przepa . Tymczasem, to czy polska historia Lwowa b dzie
budowa a to samo  kolejnych pokole  Polaków we Lwowie, czy te  stanie si
cz ci  wielokulturowej historii Lwowa, rozstrzygnie si  prawdopodobnie
w ci gu ycia nast pnych dwóch pokole . Trzeciego, które urodzi o si  ju  poza
granicami Polski i czwartego, które nie wiadomo, czy urodzi si  w Polsce, ale ju
nie w polskim Lwowie, czy gdziekolwiek indziej.



257

Kamila Zacharuk

Polskie radio we Lwowie

Polish Radio in Lviv

S owa kluczowe: Lwów, emigracja Austro-W gry, radiofonia, XX wiek

Key words: Lviv, immigration, Austria-Hungary, radio, 20th century

Streszczenie

Niniejszy artyku  stanowi streszczenie pracy magisterskiej napisanej w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i obronionej we wrze niu 2012 roku,
pracy  pt.:  „Polskie  Radio  Lwów –  misja  i  funkcje  w  kontek cie  przemian  XX-
wiecznej historii miasta i zamieszkuj cej je spo eczno ci polskiej”. Artyku
w skrótowy sposób prezentuje wyniki rocznych bada  autorki.
Nale y podkre li , i  do o ono bardzo du ych stara  o to, aby prezentowana
praca mia a charakter wywarzony, co w przypadku emocji jakie towarzysz
dyskusjom na temat Kresów, jest szczególnie trudne. Autorce zale a o jednak na
pokazaniu skutków procesu historycznego, który w mie cie takim jak Lwów, by
bardzo burzliwy od swoich pocz tków a  po krwawy XX wiek. W poni szym
artykule, prezentuj  najwa niejsze z punktu widzenia narodowotwórczej roli
wydarzenia zwi zane z radiem oraz tego co si  wokó  radia dzia o. Moim celem
by o pokazanie tego, jak ramy analizy strukturalno-funkcjonalnej wp ywa y
i wp ywaj  na zadania zwi zane z kreowaniem poczucia polskiej to samo ci
i zwi zanych z tym wyobra e . Bo fundamentaln  ró nic  w obu tych historiach,
je li zdecydowaliby my si  oddziela  od siebie te dwa byty jakim by o Polskie
Radio Lwów i jest Radio Lwów, jest po o enie polskiej spo eczno ci. 90 lat temu
stanowi cej naród tytularny i grup  wi kszo ciow , dzi  b d cej w roli polskiej
mniejszo ci narodowej we Lwowie.

Summary

This article is a summary of the thesis written at the Institute of Sociology at the
University of Warsaw and defended in September 2012: „Polish Radio Lviv -
mission and functions in this context of twentieth-century history of the city and
the Polish community living in them”. Article in shortenedpresents information
the results of annual surveys of the author.
Should be emphasized that care has been a big care of this work was presented to
the nature appropriately balanced as in the case of emotions which accompany
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discussions on the Borderlands, is particularly difficult. However, the author
wanted to show the effects of the historical process, which in a city like Lviv,
was very turbulent from its beginnings to the bloody twentieth century. In this
article, I present the most important from the point of view of the role of nation-
building events associated with the radio and what is around the radio has. My
goal was to show how the framework of structural-functional analysis of the
influence and impact on the tasks associated with creating a sense of Polish
identity and related ideas. Fundamental difference in both of these stories, if you
would choose to separate from each other, these two entities which was the
Polish Radio and Radio Lviv, is the position of the Polish community. 90 years
ago which is the titular nation and a majority, which is now in the role of the
Polish minority in Lviv.
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El bieta Later Chody owa

INTEGRACYJNA ROLA
„SPRAWOZDA  INSTYTUTU POLSKO-SKANDYNAWSKIEGO”

„Sprawozdania Instytutu Polsko-Skandynawskiego” (dalej:
„Sprawozdania”), wychodz ce od 2006 r., s  w zasadzie kontynuacj  dzia u
sprawozda  z dzia alno ci Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze
(dalej: IPS), zamieszczanego w kolejnych dwudziestu „Rocznikach IPS”, t. I-
XX, które ukazywa y si  w latach 1986-2006. Redaguje je prof. Eugeniusz
S. Kruszewski, który potrafi  zgromadzi  w IPS liczne grono pracowników nauki
z ró nych uczelni krajowych i zagranicznych.

Do tej pory wysz o osiem zeszytów „Sprawozda ”. By y one
opracowywane w oparciu o w asne dane zarz du IPS oraz informacje przesy ane
przez cz onków i wspó pracowników, którzy pragn li by ich dzia alno
naukowa znalaz a odzwierciedlenie w tej e publikacji. „Sprawozdania”
redagowane s  w j zyku polskim i du skim.

Integracyjna funkcja „Sprawozda ” przejawia si  na ró norodnych
p aszczyznach wyznaczanych przez ich tre ci uj te w dzia y.

W ka dym otwieraj cym zeszycie s owo od redakcji „Od redakcji” –
„Fra redaktioner” zwraca uwag  na to, i  informacje o wyk adach i odczytach
cz onków i wspó pracowników powinny zawiera  wiadomo ci, oprócz
organizatora, miejsca i daty, oryginalny tytu  wraz z krótk , kilkuwierszow
tre ci  w j zyku polskim i w jednym z j zyków skandynawskich.

Poza tym wprowadzeniem „Sprawozdania” zawieraj  informacje o pracy
„Zarz du” – „Bestyrelsen” i „Sk adzie osobowym” – „Medlemmer”. Zarz d
tworzy prezes – „praesident” Eugeniusz S. Kruszewski, twórca IPS, sekretarz
generalny – „generalsekraeter” – Barbara Törnquist – Plewa (do 2013 r.)
z Uniwersytetu w Lund, sekretarz ds. Nagrody Naukowej – „sekretaer vedr.
Stanis aw Sawickispris” – Boles aw Hajduk z Uniwersytetu Szczeci skiego,
a tak e cz onkowie zarz du – „bestyrelsesmedlemmer” – Sven Ekdahl z Berlina
oraz Gabriela M. Majewska z Uniwersytetu Gda skiego.

Natomiast w ród cz onków IPS wyró nia si  cz onków honorowych,
cz onków zwyczajnych, cz onków korespondentów, wspó pracowników
oraz cz onków wspieraj cych, za wyj tkiem tych ostatnich przedstawianych
w „Sprawozdaniach” wraz z ich tytu ami naukowymi, specjalizacj , miejscem
zatrudnienia, dat  wyboru do IPS, a tak e adresem pocztowym i mailowym.
W pierwszym zeszycie odnotowany zosta  jeden cz onek honorowy – doc. cand.
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paed. Emil Johannes William Ahoj, (cho  cz onkowstwo honorowe nadawano
do 1996 r., a nowy statut z 2006 r. nie przewiduje tego rodzaju wyró nienia),
15 cz onków zwyczajnych, 8 cz onków korespondentów, równie  8 wspó pra-
cowników i 7 cz onków wspieraj cych. W dalszych zeszytach podawane liczby
nie ulega y wi kszym wahaniom. Zasadniczy cis y kr g akademicki IPS
to cz onkowie zwyczajni i korespondenci. Statutowo jest 15 cz onków
zwyczajnych i 10 korespondentów, cho  faktyczna liczba mo e
w poszczególnych latach odbiega  od normy, gdy  zwi zane jest to
z aktywno ci  cz onków którzy s  uprawnieni do przedstawiania zarz dowi
kandydatów oraz braku kandydatów spe niaj cych wszystkie statutowe
wymagania. W przeci gu lat   sukcesywnie powi ksza a si  liczba cz onków
wspieraj cych, osi gaj c liczb  16, a nawet 18, licz c wcze niejsze
cz onkowstwo zbiorowe, odnotowane w erracie w zeszycie z 2010 r. Tu trzeba
zaznaczy , e cz onkowie wspieraj cy to osoby zas u one dla IPS i zanim
otrzyma y dyplom cz onka wspieraj cego to przez pewn  ilo  lat czynnie
wspomaga y Instytut w zakresie administracyjno-technicznym lub w inny sposób
przyczynia y si  do propagowania kultury polskiej (obcokrajowcy).

Ju  samo zobaczenie swojego nazwiska w „Sk adzie osobowym IPS”
dowarto ciowuje te osoby oraz badaczy nie tylko samo przez si , ale równie
w ród innych badaczy. Ukazywane w „Sk adzie” szczeble kariery w IPS,
od tytu u wspó pracowników, poprzez tytu  cz onków korespondentów, do tytu u
cz onków zwyczajnych, jeszcze bardziej satysfakcjonuje pracowników
zwi zanych z Instytutem.

Pochodz  oni nie tylko z Polski i Danii, lecz równie  ze Szwecji,
Norwegii, Islandii, Anglii, Niemiec, Francji i Estonii. W 2013 r. na 28 cz onków
16 jest Polakami a 12 obcokrajowcami. W ród nich jest 18 z tytu ami
profesorów. Obok profesora Eugeniusza S. Kruszewskiego – politologa
i historyka, em. prof. PUNO, s  to Sven Ekdahl – mediewista – Berlin-
Kopenhaga; Henryk Gertner – historyk medycyny, em. prof. UJ; Józef Hurwic –
chemik fizyki i historyk nauki, em. prof. Universite’ de Provence Marseille;
Zenon Ciesielski – skandynawista, prof. Uniw. Gda skiego; Antoni Kukli ski –
ekonomista, geograf, em. prof. UW; Andrzej aki – archeolog, mediewista,
em.prof. PUNO; Arnór Hannibalsen – historyk dziejów Polski, em.prof. Uniw.
Reykjavik; Raimo Pullat, historyk dziejów Estonii i pó nocnej Europy, em.prof.
Uniw. Pedagogicznego w Tallinie;  Janusz Ma ek – historyk, skandynawista,
prof. Uniw. w Toruniu; Boles aw Hajduk – historyk, prof. Uniw. Szczeci skiego;
Barbara Törnquist-Plewa – historyk, kulturoznawca Europy rodkowo-
Wschodniej i Skandynawii, prof. Uniw. w Lund; Bernard Piotrowski –
skandynawista, prof. Uniw. Poznaniu, Bo ena Werbart – prof. Uniw. w Lund;
Krystian Gerner – historyk i kulturoznawca Europy Wschodniej, Uniw. w Lund;
Bjørn Bratbak – historyk, Stavanger; Gabriela Majewska – historyk, Uniw.
w Gda sku; Eugeniusz Rajnik – skandynawista, prof. Uniw. w Poznaniu, Helge
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Clausem – historyk Ko cio a, em. prof. Biblioteki Uniwersyteckiej w Århus;
Emilia Denkiewicz – Szczepaniak, skandynawista, prof. Uniw. w Toruniu. Dalsi
uczeni skupieni w IPS posiadaj  tytu y dr. hab. i dr. w ró nych dziedzinach
nauki.

Og aszanie ich nazwisk w „Sprawozdaniach” jest konkretn  realizacj
funkcjonowania IPS jako p aszczyzny wymiany my li naukowych, wolnej
od jakichkolwiek zewn trznych nacisków, jawnych czy ukrytych. Publikowanie
sk adu osobowego jeszcze w ramach „Roczników IPS”, gdy w Polsce panowa
ustrój socjalistyczny, spe nia o funkcj  forum wolnej, prawdziwej nauki.
Redakcja „Sprawozda ” przywi zywa a du  wag  do wyró nie  zmar ych
cz onków honorowych IPS. W liczbie siedmiu wyszczególnieni zostali oni
w zeszycie z 2011 r. Byli to wybitni uczeni, dyplomata i spo ecznicy: p. p.
prof.  V.  Møller  Christiensen,  prof.  J.  Karski,  prof.  J.  Mirewicz  TJ,  mgr  J.  T.
Szymaszek  CSRR,  mgr  J.  L.  F.  Mogensen,  in .  T.  G owacki  i  doc.  E.  J.  W.
Ashøj. Zostali oni w szczególny sposób uhonorowani, gdy  w tym samym
zeszycie znale li si  po ród 24 zmar ych osób zwi zanych z IPS w specjalnej
cz ci zeszytów zatytu owanej „Tablica pami ci” – „Mindetavle”. Trzeba
tu zaznaczy , e du skie poj cie „pami ci” – „minde” jest pojemniejsze, g bsze,
otoczone tradycj  i u ywane w szczególnie wyj tkowych przypadkach, znaczy
wiele bardziej ni  polskie – mo na to nazwa  jako pami , która jest tradycj .
W przesz o ci uhonorowano takie osobisto ci naukowe b d ce cz onkami IPS,
jak: historyk, prof. Kazimierz laski (Pozna ), wybitny archeolog Kazimierz
Palewicz (Muzeum Narodowe w Kopenhadze) i prawnik, prof. Andrzej W sek
(KUL, UMCS, Lublin).

Po cz ci dotycz cej sk adu osobowego, w „Sprawozdaniach” wyst puje
„Nekrologia” -”Nekrologer”, w tre ci najcz ciej zatytu owana „In memoria”.
W sumie ukaza o si  13 d u szych wspomnie  po miertnych, z czego najwi cej –
bo 6 w zeszycie z 2011 r. Przedstawia y one takie osoby, jak: (1) Wojciecha
Stefana Pal g  (1949-2006) –  sekretarza administracyjnego IPS i prezesa
Towarzystwa Polskiego w Danii, (2)  Bo ys awa Antoniego Kurowskiego (1911-
2006), mgr praw, m.in. cz onka Polskiego Towarzystwa Historyczno-
Literackiego w Pary u oraz za o yciela i prezesa Towarzystwa Przyjació
Fundacji Jana Paw a II w Szwecji, (3) Emila Johannesa Williama Ashøja (1919-
2007) – doc. historii, (4) Mus  Mari  Mogensen (1922-2007) – wdow
po du skim dyplomacie i przyjacielu Polski, (5) Jana Szyma skiego (1941-2007)
– prof. historii Uniwersytetu Gda skiego, (6) Józefa Janowskiego (1906-2009) –
prof. historii PUNO w Londynie, (7) Wand  Lunde Øgrin (1920-2005) – siostry
dyplomaty norweskiego Ivara Lunde (1908-1992) – t umaczki polskiej literatury
pi knej na j zyk norweski, (8) Andrzeja Nielsa Uggl  (1940-2011) – prof.
Uniwersytetu w Uppsali, (9) Halin  Bieszczad (1942-2011) – pracownika kilku
ambasad i dzia aczki Towarzystwa Polskiego w Danii, (10) Gerarda Labud
(1916-2010) – prof. historii, b. prezesa PAU, (11) Jerzego Stanis awa Sito (1934-
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2011) – pierwszego ambasadora RP w Danii, (12) abpa Józefa yci skiego i (13)
Barbar  Mari  abu ek Baro (1926-2013) – artyst  grafika.

Dzia  „Nekrologia” jest bardzo istotny dla integracji osób skupionych
wokó  IPS. Wspomnienia po miertne znanych ludzi z kr gu Instytutu stanowi
nie tylko dowód ich uhonorowania, lecz wi cej – zmuszaj  do pochylenia si  nad
ich dzia alno ci , wzbudzaj c szacunek i uznanie. Powoduje to dum  cz onków
IPS z przynale no ci do tak znamienitej grupy osób i zaspakaja ich zaintere-
sowania zmar ymi. Czuj  si  oni dobrze w tej wspólnocie naukowej, a si  rzeczy
zmarli staj  si  dla nich bardziej bliscy.

Cz  sprawozdawcza redagowana jest w dwóch j zykach: du skim
i polskim, osobno jako „Årsberetning” oraz równie  oddzielnie jako
„Sprawozdanie z dzia alno ci”. Nie zawsze podzia  tre ci i tytu y w j zyku
du skim pokrywaj  si  to samo z zawarto ci  w j zyku polskim. Na ogó  cz
sprawozdawcza w j zyku du skim jest ogólniejsza w porównaniu z tre ci
w j zyku polskim. Dzia  ten ma równie  charakter okazjonalny, w zale no ci
od wyj tkowych wydarze , odbiegaj cych od zwyczajowej dzia alno ci IPS,
a wymagaj cych odnotowania. Przewa nie jednak w „Sprawozdaniach
z dzia alno ci” wyst puje kilka sta ych dzia ów.

Z regu y niezatytu owany wst p zawiera informacje o rocznych
posiedzeniach IPS z udzia em kilku – do 10 cz onków i dotyczy sprawozda
(w tym finansowych) za miniony rok oraz planów na kolejny rok akademicki, jak
równie  tradycyjnych odczytów naukowych. Czasami powiadamia o dzia alno ci
naukowej i wydawniczej cz onków IPS oraz o fundacjach, które materialnie
wspieraj  Instytut; znajduj  si  tam tak e informacje o Mszach w. za cz onków
i ich rodziny oraz za zmar ych.

Wst p „Sprawozdanie z dzia alno ci” harmonijnie czy suche fakty
sprawozdawcze z rocznych posiedze  IPS z dzia alno ci  naukow  i religijn
cz onków Instytutu, a w szczególno ci ciekawi tytu ami tradycyjnych odczytów
naukowych. Zaciekawienie to najcz ciej wzbudza poczucie podziwu
dla prelegentów i ch  zapoznania si  z tre ci  referatów. Cho  formalnie krótka
tylko wzmianka motywuje cz onków IPS do podobnych wyst pie . Nie zawsze
taki poziom dzia alno ci naukowej jest dla nich dost pny, niemniej stanowi du y
bodziec do usensownienia prowadzonych bada  równie  na innych forach, a tym
samym przyczynia si  do tworzenia i utwierdzania wspólnoty naukowej
szczególnie badaczy problemów skandynawskich w IPS. Informacje o Mszach
w. za cz onków i ich rodzin oraz za zmar ych tak e spe niaj  rol  integracyjn ,

zaspakajaj c potrzeby religijne, a w szczególno ci poczucie bezpiecze stwa
duchowego cz onków IPS.

G ównym akcentem cz ci „Rada Powierników Fundacji IPS” –
„Fondsbestyrelsen” i zgodnie z jej statutowym zadaniem jest analiza
sprawozdania finansowego Fundacji oraz dochodów i wydatków IPS w danym
roku, sporz dzana przez przysi g ego rewizora, na jednym lub dwóch
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posiedzeniach Rady w roku akademickim. W sumie do 2013 r. w cznie odby y
si  62 posiedzenia. Rada Powierników Fundacji IPS bowiem zajmuje si
dbaniem o finanse, przyznaje medal za zas ugi dla IPS i finansuje nagrod
instytutow . W 2008 r. wybrano mgr. in . & ekon. Jørgena Kaysera na doradc
finansowego i pe nomocnika w relacjach z Danek Bank – Forvalting Afdeling.
Jednak e najwa niejszym wydarzeniem odnotowanym w pierwszych dwóch
zeszytach „Sprawozda ” by y zmiany organizacyjne IPS polegaj ce
na przygotowaniu organizacji dzia alno ci Instytutu dot d  badawczego
do towarzystw naukowych ze wzgl du na brak mo liwo ci finansowania
samodzielnych bada  naukowych, a wi c postanowieniach rozwi zania
z ko cem 2005 r. Rady Naukowej i Dyrekcji, powo ania zarz du IPS oraz
wprowadzenia odpowiednich zmian w statucie i regulaminie, co zrealizowano
w 2006 r. W nast pnych zeszytach zaanonsowano w tym dziale, e IPS mo na
wspiera  w ró ny sposób: czynnym uczestnictwem w pracach Instytutu, przez
rozprowadzanie publikacji oraz darami pieni nymi. W dziale „Rada
Powierników Fundacji” znajduj  si  równie  gratulacje z okazji rocznicy urodzin
i jubileuszy cz onków Rady, wyró nienia medalem Pro Meritis, a tak e
dokumentacja zwi zana z rekonstrukcj  grobu .p. Stanis awa Sawickiego
w Warszawie na S u ewcu.

Dzia  „Rada Powierników Fundacji” nacechowany jest szacunkiem
wobec cz onków poprzez podawanie do wiadomo ci zmian organizacyjnych
w IPS, niezwykle istotnych dla jego dzia alno ci. Nie tylko anonsuje  si  je, lecz
równie  podaje rezultaty ich realizacji. Wszystko to w sumie sk ada si  na pe n ,
jawna informacj . Cho  cz onkowie nie maj  wp ywu na zmiany strukturalne
IPS, to jednak nabywaj  odno nie do nich wiedz , która prowadzi ich
do zainteresowania i wi kszego scalenia. Przyjmuj c je ze szczerym
zrozumieniem, cz  si  w przekonaniach o konieczno ci rozwi zywania
problemów organizacyjnych. W czaj  si  w ró ny sposób w uczestnictwo
w pracach IPS i g ównie, cho  marketing Instytutu wykazuje niezbyt du y
zasi g, to jednak dzi ki nim publikacje IPS docieraj  do zainteresowanych jego
dzia alno ci  badaczy. Donacje za  pochodz ce zasadniczo od osób i instytucji
zagranicznych odzwierciedlaj  poczuwanie si  donatorów nie tylko
do odpowiedzialno ci za funkcjonowanie Instytutu, lecz równie  tym samym
wyra aj  z nim g boki zwi zek. Rzecz jasna, e umieszczanie ich
w „Sprawozdaniach” stanowi du  gratyfikacj ..

W cz ci „Zarz d” znajduje si  m. in. informacja o tym, e praca zarz du
opiera si  na osobistych kontaktach z cz onkami, korespondencji i rozmowach
telefonicznych. Dzia  ten po wi cony jest g ównie informacjom o spotkaniach
prezesa – profesora Eugeniusza S. Kruszewskiego z cz onkami, pracami
zwi zanymi z konferencj  jubileuszow  w 2005 r. w Lund, a potem z ksi g
jubileuszow  IPS statutem i wydaniem okoliczno ciowych publikacji,
reprezentacjom Instytutu na ró nych spotkaniach i uroczysto ciach, wyborom
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do Zarz du IPS, nominacjom i kandydatom do nagrody naukowej, pobytom
cz onków Instytutu w Kopenhadze oraz spraw  archiwum i ksi gozbioru.

W  dziale  „Zarz d”  profesor  E.  Kruszewski  uwypukla  swoje  spotkania
w ró nych gremiach, obrazuj c tym samym nie tylko p aszczyzn  dzia alno ci
IPS, lecz równie  daj c powód do satysfakcji z jego ró norodnej dzia alno ci, ju
nie jako instytutu badawczo – naukowego lecz towarzystwa naukowego. W ród
informacji o reprezentacji IPS na ró nych spotkaniach i uroczysto ciach wybija
si  integruj ca rola profesora E. Kruszewskiego. Wyst puje on jako
przedstawiciel wszystkich badaczy zwi zanych z IPS, prezentuj c nie tylko
Instytut z w asnego punktu widzenia, lecz uwzgl dniaj c równie  nastawienie
i warto ci wyra ane przez cz onków. Trzeba tu zaznaczy , e taka forma
przedstawiania IPS na ró nych forach zadawala w pe ni pracowników Instytutu,
którzy nie zawsze maj  mo liwo ci g ównie finansowe do uczestniczenia w nich.
Nie bez znaczenia pozostaje te  znajomo  obszaru spotka  i kontakty spo eczne
prezesa. Pomimo braku takich mo liwo ci, sami cz onkowie odgrywaj
w procesach integracyjnych niebagateln  rol , komunikuj c si  mi dzy sob ,
przede wszystkim dzi ki adresom mailowym zamieszczanych
w „Sprawozdaniach”. Równie  w tym zakresie zeszyty dobrze spe niaj  swoj
jednocz c  rol .

W nast pnym dziale „Cz onkowie” – „Medlemmer” znajduj  si
informacje o nominacjach cz onków i cz onkowstwach w ró nych gremiach
naukowych, funkcjach naukowych i szczeblach kariery, wyró nieniach ró nymi
medalami i publikacjach oraz o gratulacjach jubileuszowych ze wzgl du na wiek
cz onków. Dzia  ten redagowany jest  w trzech j zykach: polskim, du skim
i szwedzkim.

Redagowany jest on ze starann  dok adno ci , tak by satysfakcjonowa
i dawa  poczucie dumy u cz onków. Ci czuj  si  dowarto ciowani i zadowoleni
z tego, i  publicznie zosta a doceniona ich aktywno . Wzrasta w nich poczucie
znaczenia w wiecie nauki. W wymiarze jednostkowym odnotowanie
ich nazwisk wraz z zas ugami zaspakaja ich potrzeby afirmacji i s usznej oceny
ich dzia alno ci naukowej. Poprzez charakterystyk  naukow  pod wzgl dem
formalnym zawart  w tym dziale cz onkowie w wymiarze zbiorowym lepiej
poznaj  si  i ci lej cz , stwarzaj c w ten sposób wspólnot  intelektualn ,
opart  o te same idee i merytoryczne tre ci. Nie narzucaj c si  przewodniczy im
profesor Eugeniusz S. Kruszewski. Badaczom pozostawia woln  r k
w ich twórczo ci, zbieraj c tylko ich owoce, a dzia  ten w „Sprawozdaniach”
odgrywa du  rol  w integracji spo eczno ci badaczy w IPS.

Dzia  „Konferencje, odczyty” – „Konferencen” / „Foredrag” tylko
w pierwszym zeszycie nosi  nazw  „Dzia alno  naukowo-badawcza”, pó niej
pod powy szym nag ówkiem. Ten dzia  równie  redagowany jest w trzech
j zykach: polskim, du skim i szwedzkim, a obejmuje referaty cz onków IPS
na ró nych konferencjach w wielu miastach kilku krajów. Zeszyty „Sprawozda ”
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odnotowa y niezbyt du  liczb  prelegentów. Byli to: Eugeniusz S. Kruszewski,
Sven  Ekdahl,  Boles aw  Hajduk,  Bjørn  Bratbak  i  Pawe  Jaworski.  Dzia
dokumentuje w sumie 57 konferencji i odczytów. Chronologicznie ujmuj c
odbywa y si  one w Berlinie, Wittenbergu, Lund, Toruniu, Wroc awiu, Kielcach,
Mr gowie, Bytowie, Sankemark k. Flensburga, Krakowie, Malborku, Poznaniu,
Warszawie, Lipsku, Wiedniu, Gda sku, Nowym S czu, Olsztynie, Bad
Mergentheim, Poczdamie, Elbl gu, Kopenhadze, Tallinie, odzi, agowie,
Wilnie, Ludwigsburgu, Dzia dowie i Opolu. Najwi cej referatów, bo 40 wyg osi
Sven Ekdahl. Du a cz  wyst pie  na konferencjach i odczytach dotycz ca
w asnych bada  prelegentów zwi zana by a w pewien sposób z krajami
skandynawskimi, dawniej i wspó cze nie. E. S. Kruszewski zainteresowany jest
dziejami polskiej emigracji do krajów skandynawskich, zwi zkami Polski
i Skandynawii od reformacji lutera skiej do XIX w. oraz histori  stosunków
mi dzynarodowych rodkowej Europy; B. Hajduk pozostaje w problematyce
dziejów emigracji polskiej do Danii i problematyce niepodleg o ciowej w latach
1945-1990, Wolnego Miasta Gda ska i jego problemami podczas drugiej wojny
wiatowej; S. Ekdahl jako mediewista zajmuje si  wojnami i pokojem w pó nym
redniowieczu i problemami Prus, m. in. zakonami rycerskimi wobec wojny

i pokoju, a szczególnie bitw  pod Grunwaldem; w kr gu zainteresowa
B. Bratbaka znajduje si  historia wspó czesna, zw aszcza w zakresie udzia u
polskich si  zbrojnych na zachodzie; a P. Jaworskiego historia Skandynawii
i stosunków polsko-skandynawskich.

Prezentowane na amach „Sprawozda ” tytu y referatów wyró niaj cych
si  cz onków IPS budz  zainteresowanie rozleg  tematyk  i ró norodno ci
konferencji. Wielotematyczno  sk ania do refleksji nad zaanga owaniem
badawczym wraz z wnikliwo ci  naukow  cz onków IPS. Wprawdzie liczba
prelegentów nie jest imponuj ca, (i tu trzeba dopowiedzie , e w zeszytach
odnotowane s  tylko odczyty i wyk ady prowadzone z ramienia Instytutu),
niemniej autorzy przedstawiali rezultaty swych bada  w obszerny, rzeczowy
i inspiruj cy sposób, stwarzaj c tym samym solidn , prawdziw  nauk . W ko cu
uwag  przykuwa a du a liczba miejscowo ci, w których prelegenci wyg aszali
swoje referaty.

Wszystko to tworzy o du y impuls dla integracji zarówno prelegentów,
jak i odbiorców do których dociera y zeszyty „Sprawozda ”. Zeszyty w tym
dziale stanowi  bowiem nie tylko p aszczyzn  dla badaczy pragn cych
odnotowa  swoje osi gni cia i platform  naukowo-badawcz  odzwierciedlaj c
problematyk  odczytów dla zainteresowanych czytelników, g ównie cz onków
IPS, lecz równie  pozwalaj c  jednocze nie odnajdywa  si  przez nich w tej
wspólnocie. Nadaj c sens dzia alno ci przedstawicielom Instytutu na ró nych
konferencjach, „Sprawozdania” z nich wp ywa y na ich dodatkowy, wyj tkowy
charakter integracyjny w wymiarze zbiorowym.
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Te i dalsze zainteresowania naukowe badaczy z kr gu IPS znajduj
odzwierciedlenie w cz ci „Publikacje”/”Publikationer”, w której zawarte s  noty
z pi miennictwa naukowego i popularnonaukowego cz onków i wspó pracowni-
ków Instytutu. Lista publikacji obejmuje od jednej do kilkudziesi ciu pozycji
jednego autora, nawet w jednym zeszycie: ksi ek, czasopism naukowych
i gazet. Dzia  ten przedstawia w sumie dorobek 18 pracowników. Byli to tacy
badacze,  jak:  B.  Bratbak,  S.  Ekdahl,  B.  Hajduk,  E.  S.  Kruszewski,  E.  Later
Chody owa, B. Piotrowski, J. Szyma ski, H. Gertner, P. Jaworski, E. Piotrowska,
B. Törnquist-Plewa, A. N. Uggla, Z. Ciesielski, G. Majewska, R. Pullat,
S. Schab, M. muda-Trzebiatowska, H. Clausen. Ponadto w zeszycie z 2007 r.
ukaza  si  wykaz wa niejszych rozpraw i artyku ów Emila Ashøja z lat 1964 –
1996 w liczbie 28 pozycji.

Dzia  „Publikacje” przedstawiaj c szerok  panoram  problemów, jakimi
zajmowali si  cz onkowie IPS, wskazywa  na jego presti owy charakter. Autorzy
przywi zuj  du  wag  do publikowania rezultatów swych bada , wyra aj c tym
samym  swój  zwi zek  z  IPS.  Dzia  ten  jest  doskona ym  informatorem  o  ich
profilach badawczo-naukowych. Nie oznacza naukowej rywalizacji, ale wp ywa
na pozytywne uczucia zarówno pojedynczych autorów, jak i ca ej wspólnoty
osób skupionych wokó  IPS. Stanowi najwa niejsz  p aszczyzn  cz c
cz onków Instytutu i budz c  najwi ksze zainteresowanie czytelników.
Z tej perspektywy wida  wa n  rol  tej cz ci zeszytów.

W „Sprawozdaniu” z 2008 r. ukaza a si  pod nag ówkiem „Prezentacja
publikacji” informacja g osz ca i  „W dniu 26 lutego 2008 r. odby a si
w Centrum Bada  Europejskich Uniwersytetu w Lund promocja jubileuszowej
ksi ki z okazji 25-lecia IPS zawieraj ca materia y konferencji: Skandinavien
och Polen. Möten, relationer och omsesidig påverkan (Lund, 2007, 324 s. Slavica
Lundensia vol. 23) z udzia em jej redaktora, profesor Barbary Törnquist-Plewa
i profesora Eugeniusza S. Kruszewskiego”. Zosta a ona przedstawiona równie
poni ej w informacjach zatytu owanych „Wydawnictwo”. Oprócz niej znalaz a
si  wzmianka o wydaniu drugiego zeszytu „Sprawozdanie za 2006/07”
oraz „Bibliografii I – XX tomów Rocznika IPS z lat 1986 – 2005”. Podano tak e
do wiadomo ci o wydaniu ksi ki Józefa Janowskiego „Poland in the eses of the
western travellers during the period of Grand Tour (1550 – 1850), sfinansowan
przez prywatnego sponsora w Anglii, lecz o ograniczonym nak adzie,
przeznaczonym, zgodnie z yczeniem autora, tylko dla bibliotek w Skandynawii,
Polsce i Wielkiej Brytanii. Jak dalej poinformowano – kolejna publikacja
ksi kowa autorstwa E. S. Kruszewskiego Polska polityka w raportach du skich
dyplomatów (1918  - 1926), wyd. 2008 r., zosta a cz ciowo sfinansowana przez
Polish Aid Foundation  Trust, Londyn. Zamieszczono pó niej informacj  o pracy
E. S. Kruszewskiego Na obrze ach dyplomacji. Przedstawicielstwo Rz du RP na
Uchod stwie w Danii 1976-1990. W ko cu, jak podano, wydano ksi k
okoliczno ciow  na stulecie urodzin Stanis awa Sawickiego pt. Stanis aw Lubicz
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Sawicki in Memoriam 1907 – 2007 z  pracami  Z.  Ciesielskiego,  E.  S.
Kruszewskiego, B. Piotrowskiego oraz Dominiki Skrzypek (UAM Pozna ), któr
sponsorowa a  Fundacja  Piotra  i  Barbary  Baro  z  Danii.  Osi gni cia  te  by y
mo liwe dzi ki zabiegom prezesa IPS, który niestrudzenie zabiega  o fundusze
wydawnicze.

W ród innych tre ci pomi dzy ustalonymi dzia ami, w zeszycie z 2009 r.
znalaz  si  opis uroczysto ci wr czenia nagrody prof. zw. dr hab. Bernardowi
Piotrowskiemu z UAM w Poznaniu pt. „Nagroda im. Stanis awa Sawickiego”.
Powy ej poinformowano o przej ciu pod opiek  przez Rad  Powierników
mogi y .p. S. Sawickiego oraz rekonstrukcji grobu na S u ewcu w Warszawie,
w najwi kszej mierze z inicjatywy prezesa Rady Powierników z 2009 r.
W „Sprawozdaniu” z 2011 r. zamieszczono sprawozdanie finansowe z dokonanej
rekonstrukcji grobu.

We wcze niejszym zeszycie z 2010 r. znalaz  si  okoliczno ciowy,
jubileuszowy tekst w zwi zku z 80 rocznic  urodzin prezesa IPS – prof. zw. dr
hab. Eugeniusza S. Kruszewskiego z obszernymi gratulacjami w j zyku
szwedzkim prof. S. Ekdahla oraz du skim – o. J. Bodnara CSSR, które z o yli
w imieniu cz onków Instytutu.

W 2009 r. w czony zosta  w „Sprawozdania” nowy dzia  „Informacje
o IPS” b d  te  „Mówili o nas”/„De sagde om os”, w którym odnotowuje si
wiadomo ci o dzia alno ci IPS zamieszczane w ró nych publikacjach – polskich,
niemieckich, szwedzkich, francuskich, angielskich i du skich, cz ciowo
inspirowane przez prezesa z trosk  o wi ksz , powszechniejsz  wiedz  o IPS.
W ten sposób buduje on dum  cz onków z dzia alno ci Instytutu. Krótkie
wzmianki wystarczaj , by czuli si  oni dowarto ciowani i tym dzielili si  mi dzy
sob , tworz c przyjazn  atmosfer  w zakresie przynale enia do IPS.

W zeszycie z 2010 r. ukaza a si  lista „Wyró nieni medalem Pro Meritis”
/ „Udmaerkede med. institutes Pro Meritis medalje”, któr  otworzy  Papie  Jan
Pawe  II, a nast pnie Tadeusz G owacki – za o yciel Fundacji IPS, Jørgen Friis
Lonborg Mogensen – donator, Marta Kruszewska – honorowy administrator
i donator IPS, Barbara abu ek Baro – honorowy sekretarz i donator, Józef
Janowski – pracownik naukowy, Józef Hurwic – pracownik naukowy, Bjørn
Bratbak – historyk, Julian Bodnar CSSR – doradca kanoniczny, Zenon Ciesielski
– pracownik naukowy, Edward Szczepanik – prezes PTNO, Zdzis aw
Wa aszewski – rektor PUNO; w 2011 do uhonorowanych do czy a Birgitta
Lindholm – kierownik Oddzia u R kopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Lund
oraz Sven Ekdahl – historyk.

Tradycyjny dzia  „Kronika” / „Kalendarium” rejestruje kurtuazyjne
wizyty, udzia  w ró nych uroczysto ciach jubileuszowych i pogrzebowych,
wywiady, przyj cia o wysokim presti u, itp. prezesa i cz onków IPS w Danii,
Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Litwie, Norwegii i Szwecji,
g ównie z udzia em E. S. Kruszewskiego,  S. Ekdahla, B. Hajduka, B. Törnquist-
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Plewy i wcze niej E. Ashøja. Równie  w tym dziale wyra a si  troska profesora
E. Kruszewskiego o coraz to powszechniejsz  znajomo  dzia alno ci IPS poza
Dani , a zarazem skrupulatno  jego osoby w wyszukiwaniu informacji
o placówce. Wp ywa to w du ym stopniu na poczucie wa no ci cz onków IPS,
e tak wysoko postawieni przedstawiciele Instytutu reprezentuj  ich w tylu

powa nych gremiach. Nie ka dy bowiem cz onek mo e w nich uczestniczy
ze wzgl dów g ównie finansowych.

Od zeszytu „Sprawozda ” z 2010 r. pojawi  si  nowy dzia  zatytu owany
„Konsultacje” / „Konsultationer”, który w 2013 r. przyj  nazw  „Ekspertyzy” /
„Ekspertudtalelser”. Informuje on o konsultacjach prezesa i cz onków IPS
udzielanych pracownikom nauki, g ównie historykom, publicystom naukowym,
redaktorom ró nych pism, doktorantom i instytucjom pa stwowym. Dotycz  one
zbrodni katy skiej, organizacji dzia aj cych w Danii przed 1989 r., pism
i wydawnictw niepodleg o ciowych dla IPN w Warszawie, programu IPS
po wi conego humanistyce polskiej na uchod stwie – konkretnie w Skandy-
nawii, programowi narodowego centrum nauki w Krakowie, obrazowi ratusza
pozna skiego, itp. Wskazuje on na bezpo redni  rol  prezesa w udzielaniu uwag
i wskazówek zainteresowanym osobom i instytucjom. Wydaje si , e dzia  ten
b dzie si  rozwija  szerzej, a wraz z nim autorytet profesora Eugeniusza
S. Kruszewskiego.

Pod koniec ka dego zeszytu zamieszczana jest „Tablica pami ci” /
„Mindetavle” obejmuj ca zmar e osoby zwi zane z IPS wraz z dat  ich urodzin
i mierci w danych miejscowo ciach. W 2013 r. tablica przedstawia a 26
nazwisk. Byli to: Stefan Zaleski (1899-1986), Vilhelm Møller – Christiansen
(1903 – 1988), o. Jan Tomasz Szymaszek CSRS (1901 – 1989), Kazimierz laski
(1912 – 1990), Zofia Parnasowa (1912 – 1990), Kazimierz Salewicz (1907 –
1993), Olgierd Czarli ski (1907 – 1994), o. Jerzy Mirowicz TJ (1909 – 1996),
Piotr abu ek Baro (1924 – 1998), Maria Rawska Mro kiewiczowa (1905 –
1998), Józef Parnas (1909 – 1998), Maria Kurowska (1916 – 1999), Zenon
Hubert Nowak (1934 – 1999), Jan Karski (1914 – 2000), Jørgen L. F. Mogensen
(1909 – 2000), Jørgen Pedersen (1926 – 2001), Tadeusz G owacki (1917 –
2001), Andrzej W sek (1943 – 2003), Wanda Lunde Øgrin (1920 – 2005),
Bo ys aw Kurowski (1911 – 2006), Emil Johannes William Ashøj (1919 –
2007), Maria Mogensen (1922 – 2007), Jan Szyma ski (1941 – 2007), Józef
Janowski (1906 – 2009), Andrzej Niels Uggla (1940 – 2001) i Halina Bieszczad
(1942 – 2011).

Wymienienie tych osób nie oznacza tylko zwyk ego ich uhonorowania.
Wed ug zamys u prezesa IPS „Tablica pami ci” mia a na celu moment
zadumania i zastanowienia si  nad zmar ymi osobami  i ich dzia alno ci
naukow  i popularyzatorsk . Ma ona równie  unaoczni , e oni wspólnie tworz
dzieje Instytutu, co w yciu polskiej diaspory poza granicami Polski odgrywa
wa n  rol . Wydaje si  tak e, e taka informacja zainteresuje historyków
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i biografów oraz innych specjalistów w dobie integracji krajów w Europie.
Z pewno ci  spe nia ona dobrze swoje zadania.

Do sta ych dzia ów zeszytów nale  te  „Publikacje nades ane” /
„Tilsendte publikationer”. W ka dym z numerów sk ada si  na nie kilkana cie
pozycji, opatrzonych tylko notami bibliograficznymi bez podania ofiarodawców.
S  to publikacje otrzymywane z zewn trz, od osób i bibliotek wspó pracuj cych
z Instytutem.

W „Sprawozdaniach” pojawiaj  si  równie  jednostkowe tre ci
i drobiazgi prasowe, ró ne w poszczególnych zeszytach, nie podpadaj ce pod
sta e dzia y publikacji.. Nale  do nich listy gratulacyjne (do J. Janowskiego i G.
Labudy), informacje o archiwum i bibliotece IPS, pod nag ówkiem „Dokument”
– „Protokó  przekazania sztandaru religijno – narodowego przez Fundacj
Instytutu Polsko – Skandynawskiego Polskiej Misji Katolickiej” (w Danii),
informacja o „Nagrodzie im. Stanis awa Sawickiego” (dla Bernarda
Piotrowskiego), jak równie  lista „Laureatów Nagrody im. Stanis awa
Sawickiego” /„Lauraterne af Stanis aw Sawicki Videnskabspris” – obejmuj ca
oprócz B. Piotrowskiego (2008) – skandynawisty (UAM Pozna ), Gerarda
Labud  (1995) – historyka (UAM Pozna ), Przemys awa Urba czyka (1996) –
archeologa (PAN Warszawa), Svena Ekdahla (1998) – historyka (Uniwersytet
w Göteborgu), Leonarda Kjellberga (2001) – filologa (Uniwersytet w Uppsali)
i Raimo Pullata (2005) – historyka (Uniwersytet w Tallinie); a dalej „Przewód
doktorski” (E. Later Chody owej i Kamili Faszczy), czy te  „Informacje o IPS”
zamieszczane w ró nej prasie.

W ka dym zeszycie „Sprawozda ” znajduje si  „Sprawozdanie
finansowe” za dany rok / „Institutes regneskab …”. Ka dy te  zeszyt ko czy
„Publikacje Instytutu Polsko – Skandynawskiego” /” PSF Publikationliste”, które
dot d zosta y wydane przez IPS. Do 2013 r. by o ich w sumie 52.

Nak ad „Sprawozda ” wynosi 100 egzemplarzy, które docieraj
do cz ci bibliotek i cz onków IPS, dobrze spe niaj c swoj  rol  integracyjn ,
mierzon  imigracyjn  miar  i ogromnym, osobistym wk adem profesora
Eugeniusza S. Kruszewskiego.
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El bieta Later Chody owa

Integracyjna rola „Sprawozda  Instytutu Polsko-Skandynawskiego”

The Integration role of the “Sprawozdania Instytutu Polsko-
Skandynawskiego”

S owa kluczowe: badania naukowe, Dania organizacje polonijne, historia
organizacji

Key words: academic research, Danemark, Polonia organizations, organization
history

Streszczenie

Artyku  przedstawia wydawnictwo Instytutu Polsko-Skandynawskiego i jego rol
w integracji rodowiska polonijnego w Danii i ca ej Skandynawii.

Summary

The article presents the publishing of the Polish-Scandinavian Institute and its
role in the integration of the Polonia in Denmark and the entire Scandinavia



Czes aw Bugdalski, S awomir Gi ycki

SPO ECZNE I POLITYCZNE TRE CI ENCYKLIK
JANA PAW A II

Rozwa ania na temat tre ci spo ecznych i politycznych zawartych
w encyklikach Jana Paw a II wymagaj  krótkiego omówienia nauki spo ecznej
Ko cio a katolickiego. Nauczanie spo eczne bardziej ni  inne dziedziny
pos annictwa Ko cio a uwarunkowane jest aktualn  sytuacj  ludzko ci. Wiele
tre ci ma charakter ponadczasowy, jednak znaczna ich cz  jest odpowiedzi
na konkretne zjawiska, a wi c poddawana jest coraz to nowym wyzwaniom
w zwi zku z szybko zmieniaj ca si  rzeczywisto ci .  Podkre li  to papie  Pawe
VI pisz c: „W naszych czasach daj  si  zauwa y  g bokie przemiany równie
w strukturze i instytucjach narodów, które to przemiany s  nast pstwem rozwoju
kulturalnego, ekonomicznego i spo ecznego. Przemiany te wywieraj  du y
wp yw na ycie wspólnoty politycznej.”

Nauka Ko cio a jest wspania  budowl  wznoszona przez kolejne
pokolenia wielkich budowniczych – papie y. Ka dy z nich bazuj c na nauczaniu
poprzednika utwierdzi  i umacnia  konstrukcj  – nigdy nie neguj c i nie
zaprzeczaj c dorobkowi swoich poprzedników lecz zawsze uzupe niaj c
i wzbogacaj c ca  konstrukcj .

Nauka spo eczna Ko cio a Katolickiego, z której czerpi  tre ci
wspó czesne ugrupowania i partie polityczne nie jest adn  doktryna polityczn
ani ideologi  czy te  tzw. „trzeci  drog ”. Precyzyjnie wyja ni  to Jan Pawe  II
pisz c: „Nauka spo eczna ko cio a nie jest jak  „trzeci  drog ” mi dzy
liberalnym kapitalizmem, a marksistowskim kolektywizmem, ani jak  mo liw
alternatyw  innych, nie tak radykalnie przeciwstawnym wobec siebie rozwi za ,
stanowi ona kategori  niezale n ”. Jest niezb dn  ide  przewodni , któr
Ko ció  ofiarowuje wszystkim ludziom podejmuj cym dzia alno  na forum
publicznym.

Katolicka nauka spo eczna nale y do dziedziny teologii, zw aszcza
teologii moralnej, której istot  jest kierowanie yciem cz owieka w duchu
ewangelii, by umia  odró nia  dobro od z a. Do podstawowych zasad katolickiej
nauki spo ecznej nale y po pierwsze cz owiek, osoba ludzka, jako centrum
porz dku spo ecznego. Jan Pawe  II wielokrotnie podkre la , e jest to pierwsza
podstawowa prawda nauki spo ecznej Ko cio a, która jest ród em pozosta ych
zasad, a wi c: godno ci osoby ludzkiej, praw cz owieka, solidarno ci,
pomocniczo ci, uczestnictwa i dobra wspólnego.

Dzisiejszy Ko ció  przywi zuje du  wag  do swojej nauki spo ecznej
twierdz c, e nie wolno oddziela  jej od jego nauki o yciu ludzi. „Ko ció  nie
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mo e odst pi  cz owieka”, jest on wszak „drog  po której winien kroczy  ko ció
w wype nianiu swojego pos annictwa, jest pierwsz  i podstawow  drog
ko cio a”. Podstawowym zatem przes aniem Ko cio a jest obrona absolutnego
prymatu osoby ludzkiej jako podstawy wszystkich innych praw.

Analizuj c pogl dy Jana Paw a II na zagadnienia spo eczne
i gospodarczo-polityczne nale y przypomnie , e by  on wiadkiem wietno ci
i upadku faszyzmu i komunizmu, co niew tpliwe mia o wp yw na jego
stanowisko w tej kwestii. Do wiadczenia z m odo ci papie a le  u podstaw
zdecydowanego pot pienia przejawów amania praw cz owieka i wolno ci
obywatelskich. Papie  nie wskazuje adnego systemu politycznego jako
najlepszej drogi, ale demokracja jest t  ide , która zapewnia udzia  obywateli
w decyzjach politycznych, a rz dzonym obok tego gwarantuje mo liwo
kontrolowania wybranych rz dów, a tak e zast pienia ich w sposób pokojowy.
Doceniaj c system demokracji papie  przestrzega przed zagro eniami p yn cymi
z niej samej, polegaj cymi na pozbawieniu „spo eczno ci ludzkiej trwa ego
moralnego punktu odniesienia, odbieraj c mu w sposób radykalny zdolno
rozpoznania prawdy”. Mo na z pe n  moc  stwierdzi , e Jan Pawe  II widz c
pozytywne strony systemu demokratycznego nie zamyka oczu na jej wady.
Do których zalicza zakwestionowanie prawdy obiektywnej. Manipulacje
dokonywane za pomoc  mediów, a s u ce g ównie w zdobywaniu w adzy dla
w skich grup spo ecznych. Jednak tylko system demokratyczny zbudowany na
solidnych fundamentach, nie odrzucaj cych Boga – wed ug papie a mo e s u y
cz owiekowi. „W a nie dlatego te narody, które reformuj  swoje systemy, musza
demokracji zapewni  autentyczne i mocne fundamenty poprzez wyra ne uznanie
tych praw. W ród zasadniczych nale y wymieni  prawo do ycia w zjednoczonej
wewn trznie rodzinie i w rodowisku moralnym sprzyjaj cym rozwojowi
osobowo ci; prawo do rozwijania w asnej inteligencji i wolno ci w poszukiwaniu
i poznawaniu prawdy; prawo do uczestnictwa w pracy dla doskonalenia dóbr
ziemi i zdobycia rodków utrzymania dla siebie i swych bliskich; prawo
do swobodnego za o enia rodziny oraz przyj cia i wychowania dzieci dzi ki
odpowiedzialnemu realizowaniu w asnej osobowo ci; ród em i syntez  tycz
praw jest w pewnym sensie wolno  religijna, rozumiana jako prawo do ycia
w prawdzie w asnej wiary i zgodnie z transcendentn  godno ci  w asnej osoby.”

W kontek cie prezentowanych przez Jana Paw a II pogl dów mo na
mówi  o rozró nieniu dwóch typów demokracji: tej z ej - liberalnej oraz dobrej –
autentycznej. Zasadnicz  ró nic  pomi dzy dwoma modelami demokracji
proponowanymi przez Ko ció , jak i wspó czesn  cywilizacj  europejsk , jest
kwestia pojmowania roli cz owieka w wiecie. We wspó czesnej kulturze
i cywilizacji Europy rodzi si  nowy Bóg – cz owiek. Jan Pawe  II podkre la, e
burzy on dotychczasowy wiat, w którym istnia  od wieków system warto ci
doczesnych i duchowych. W encyklice Centesinus annus zosta o u yte
charakterystyczne sformu owanie: „autentyczna demokracja” sugeruj ce, e
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wizja demokracji prezentowanej przez spo eczn  nauk  Ko cio a mo e nie jest
jedyna, lecz na pewno jest w a ciwa.

Mo na  z  pe nym  przekonaniem  stwierdzi ,  e  Jan  Pawe  II  stoi
na stanowisku, i  „demokracja to system polityczny, w którym przestrze  dla
praw cz owieka jest najwi ksza, jest to system najlepszy z istniej cych, ale
równie  wywnioskowa , e niema idealnych systemów politycznych i ze nie uda
si  cz owiekowi zbudowa  idealnego systemu politycznego”.

Pogl dy Papie a na temat kapitalizmu lub inaczej liberalizmu
gospodarczego ewoluowa y przez ca y pontyfikat. Ró ne by y rozk adane
akcenty, nieraz tak ró ne, e pomi dzy encyklik Centisunus annus z 1991r.,
a wypowiedziami z ostatnich lat pontyfikatu rozci ga si  olbrzymia przepa .
Jakie wi c Papie  wskazuje pa stwo: rozbudowane i opieku cze, czy
ograniczone do minimum? W wypowiedziach i tekstach encyklik próbuje
odpowiedzie  na to pytanie.

W pierwszej encyklice, w której mowa o pracy ludzkiej w tym równie
o kapitalizmie – Laborem exercens, obok krytycznych opinii odno nie
kapitalizmu i liberalizmu pojawiaj  si  równie  nieprzychylne okre lenia
komunizmu i socjalizmu. Ma o tego, Jan Pawe  II wyra nie zaznacza ró nic
w krytycznym nastawieniu Ko cio a do w asno ci prywatnej (tak e o prawie
do w asno ci rodków produkcji) dodaje, e „powy sza zasada jaka zosta a
wówczas przypominana i jak bywa nauczana przez ko ció  ró ni si  radykalnie
od programu kolektywizmu g oszonego przez marksizm, a tak e na przestrzeni
dziesi cioleci, jakie min y od czasu encykliki Leona XIII, wprowadzonego ju
w ycie w ró nych krajach wiata. Ró ni si  ona równocze nie od programu
kapitalizmu stosowanego w praktyce przez liberalizm i zbudowane na nim
ustroje polityczne. W tym drugim wypadku ró nica polega na sposobie
rozumienia samego prawa w asno ci. Tradycja chrze cija ska nigdy nie
podtrzymywa a tego prawa jako absolutnej i nienaruszalnej zasady”. W dalszej
cz ci tego paragrafu Papie  kontynuuje swoj  my l dodaj c: „Je li wi c
stanowisko sztywnego kapitalizmu domaga si  rewizji w celu dokonania reformy
pod k tem jak najszerzej rozumianych praw cz owieka zwi zanych z prac , to
z tego samego punktu widzenia nale y stwierdzi , e owych tak bardzo
po danych i wielorakich reform nie mo na dokona  przez apriorycznie poj t
likwidacj  w asno ci prywatnej”. Na tle swoich poprzedników Jan Pawe  II jawi
si  jako zwierzchnik o zdecydowanie bardziej lewicowych pogl dach. Bez
w tpienia na opini  t  mia  wp yw fakt, e pochodzi  on z kraju realnego
socjalizmu. Chocia  by  w zdecydowanej opozycji wobec niego, to jednak
rodowisko w którym y  wywar o widoczny wp yw. W rozmowach z wieloma

osobami Jan Pawe  II mówi , e je li kraje kapitalistyczne w ko cu uzna y prawa
robotników to sta o si  to dzi ki lewicy.

Definiuj c poj cie kapitalizmu Jan Pawe  II okre la go jako ustrój,
w którym cz owieka traktuje si  jako narz dzie produkcji, a nie jako twórczy
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podmiot wykonywanej pracy. Definicja ta ma modelowy charakter, gdy  jak
pisze Papie  „takie w a nie odwrócenie porz dku, bez wzgl du na to w imi
jakiego programu i pod jak  nazw  si  dokonuje zas ugiwa oby na miano
kapitalizmu w znaczeniu kapitalizmu pierwotnego, w którym cz owiek zostaje
potraktowany na równi z ca ym zespo em materialnych rodków produkcji jako
narz dzie”.

Wa nym poj ciem jest liberalizm, czyli ideologia, wedle której praca
ludzka traktowana jest jako kategoria wy cznie ekonomiczna, eliminuj ca zatem
my lenie o yciu gospodarczym w personalistycznych i humanistycznych
kategoriach na rzecz uj cia ci le ekonomicznego. W ten sposób unikaj c
wieloznaczno ci terminów kapitalizm, czy liberalizm zostaje przez Papie a
okre lona z jakich powodów oraz za jakie efekty s  chwalone, b d  krytykowane
poszczególne rozwi zania ekonomiczne czy spo eczne. Poj cie pracodawcy
po redniego, które obejmuje zarówno osoby jak i instytucje ró nego typu czy te
zbiorowe umowy o prace, ustalone przez te osoby i instytucje zasady
post powania okre laj ce ca y ustrój spo eczno-ekonomiczny oraz zasady
z niego wynikaj ce.

Pracodawca ów, a wi c przede wszystkim pa stwo jest odpowiedzialny
za prowadzenie polityki pracy. W ten sposób Papie  wbrew liberalnym
doktrynom czyni pa stwo wspó odpowiedzialne za gospodark , podkre laj c
jednocze nie niebezpiecze stwo etatyzmu depersonalizuj cego cz owieka
w systemie rozwijaj cej si  nadmiernej biurokratycznej centralizacji. Mówi c
o ca o ciowym planowaniu, które nale y do prerogatyw pracodawcy
po redniego, i które winno minimalizowa  niebezpiecze stwo bezrobocia,
Papie  dodaje, e winna to by  troska ca o ciowa, która ostatecznie spoczywa
na barkach pa stwa, ale która nie mo e oznacza  jednokierunkowej centralizacji
ze strony w adz pa stwowych. „Chodzi natomiast o trafn  i celow  koordynacj
w ramach, której by  winna zagwarantowana inicjatywa poszczególnych osób,
samodzielnych grup, o rodków i lokalnych warsztatów pracy”. To prawo
inicjatywy jest ca okszta tem wizji zaznaczonej w encyklice, nazywaj cego
cz owieka twórczym podmiotem. Taka wizja pojmowania cz owieka odbija si
równie  w sposobie pojmowania przez Jana Paw a II w asno ci prywatnej.
Uznaj c prawo w asno ci, zaznacz  jednak, ze „nie jest wykluczone równie  –
pod odpowiednimi warunkami uspo ecznienie pewnych rodków produkcji”
oraz, i  „pozostaje rzecz  nie do przyj cia stanowisko sztywnego kapitalizmu,
które broni wy cznego prawa w asno ci prywatnej rodków produkcji jako
nienaruszalnego dogmatu w yciu ekonomicznym i dlatego domaga si
on reformy lecz nie przez likwidacj ”. Z tego wzgl du papie  podkre la, e
uspo ecznienie jest mo liwe, lecz tylko wtedy gdy „zabezpieczona zosta a
podmiotowo  spo ecze stwa , to znaczy, gdy ka dy na podstawie swojej  pracy
b dzie móg  uwa a  siebie równocze nie za wspó gospodarza wielkiego
warsztatu pracy”.
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Papie  rozwa aj c problem w asno ci k adzie nacisk na to by s u y a ona
pracy i chroni a podmiotowo  cz owieka. Mo na mia o powiedzie ,
e prezentuje w encyklice dynamiczn  koncepcj  w asno ci podkre laj c

osobowy wymiar pracy w innym zatem sposób rysuje si  relacja pracy
do kapita u. W pierwotnym kapitalizmie mo na by o zaobserwowa  wyra n
przewag  w asno ci i posiadacza oraz drugoplanow  rol  pracy jako jednego
z czynników produkcji. Dynamiczna koncepcja w asno ci podkre la fakt, e nie
wystarcza wzi cie pod uwag  pracy w procesie zaw aszczania dla tego rzeczy nie
mog  by  posiadane wbrew pracy, „nie mog  te  by  posiadane dla posiadania,
ale winny s u y  pracy”. W dalszej cz ci encykliki Jana Pawe  II mówi
o obowi zkach pracodawcy wzgl dem pracowników, o prawach i obowi zkach
obu stron, sprawiedliwej p acy i wiadczeniach spo ecznych zabezpieczaj cych
ycie i zdrowie pracownika, prawie do odpoczynku, do zrzeszania si

z jednoczesnym podkre leniem roli zwi zków zawodowych, a te przestrzega
przed egoizmem grupowym i klasowym.

Nie mo na jednoznacznie odczyta  z kart encykliki wizji ustroju
spo eczno-politycznego. Jan Pawe  II okre la raczej podstawowe i konieczne
warunki, które powinien spe nia  ka dy sprawiedliwy ustrój. Dopiero po takim
zastrze eniu mo na si  zgodzi , e Jan Pawe  II swoj  encyklik  wspar
demokratyczny kapitalizm.

W kolejnej encyklice spo ecznej Sollicitudo rei socialis papie  agodniej
ni  wcze niej opisuje system wolnorynkowy i równo rozk ada zarzuty wobec
komunizmu i kapitalizmu. S abo  kapitalizmu widzi przede wszystkim
w nierównym podziale dóbr „nieliczni posiadaj  wiele, a liczni nie posiadaj
prawie nic” i postawie, któr  okre la mianem konsumizmu. W opinii papie a
konsumizm przemienia ludzi w „niewolników posiadania i natychmiastowego
zadowolenia, niewidz cych innego horyzontu jak tylko mno enie dóbr ju
posiadanych”. Na fundamencie tej podstawy wyrasta gro na – zdaniem Papie a –
„cywilizacja spo eczna”, która bierze cz owieka w niewol  pieni dza.

Po upadku komunizmu w Europie Wschodniej Jan Pawe  II zaczyna
spogl da  coraz to askawszym okiem na ustrój kapitalistyczny.
W najwa niejszej spo eczno-politycznej encyklice Centesimus annus og oszonej
nied ugo po upadku realnego socjalizmu w Europie, Papie  stawia pytanie czy po
upadku realnego socjalizmu ludzko  powinna dalej pój  drog  kapitalizmu
i szeroko poj tego liberalizmu. Ukazanie na kartach Centisimus annus
pozytywnej wizji demokratycznego kapitalizmu nie oznacza jednak wcale, e Jan
Pawe  II uznaje ów system za idealny czy te  katolicki, poniewa  „ ycie ludzkie
w historii realizuje si  na ró ne sposoby”, a wszystkie ludzkie rozwi zania
znamionuje niedoskona o  i przemijalno , adnego z nich te  „nie mo na
nigdy myli  z królestwem Bo ym”. Podstawow  zas ug Contesimus annus jest
zatem obszerny opis wspó czesnego demokratycznego kapitalizmu z punku
widzenia spo ecznego nauczania Ko cio a oraz wykazanie, e zawarta w nim
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wizja cz owieka nie k óci si  zasadniczo z prawd  o cz owieku g oszon  przez
chrze cija stwo. Co wi cej, papie  daje do zrozumienia, e chrze cijanin
w wiecie wolnorynkowej gospodarki i demokratycznej polityki mo e
korzystaj c z inspiracji Ewangelii, pomna a  posiadane talenty i realizowa
swoje powo anie. Papieskie zastrze enia oraz krytyka w tej dziedzinie nie
odnosz  si  do systemu wolnorynkowej gospodarki lecz g ównie do systemu
etyczno-kulturowego. „Krytyki te s  skierowane nie tyle przeciwko konkretnemu
systemowi gospodarczemu, co przeciwko pewnemu systemowi etyczno-
kulturowemu. Gospodarka bowiem jest tylko pewnym aspektem i wymiarem
z o onej dzia alno ci ludzkiej. Je eli jednak si  j  absolutyzuje i produkcja oraz
konsumpcja towarów znajduj  si  ostatecznie w centrum ycia spo ecznego,
staj c si  dla  jedyna niepodporz dkowan  adnej innej warto ci  to przyczyny
szuka  nale y nie tylko i nie tyle w samym systemie gospodarczym, co w fakcie
e ca y system spo eczno-kulturalny, zapominaj c wymiar etyczny i religijny

zosta  os abiony i ogranicza si  ju  tylko do wytwarzania dóbr i wiadczenia
us ug”.

Do toczonej na ca ym wiecie debaty o ekonomicznych i politycznych
przyczynach realnego socjalizmu, Jan Pawe  II poprzez encyklik Centisimus
annus wnosi swój oryginalny i nowatorski wk ad ukazuj c, e „podstawowy b d
socjalizmu ma charakter antropologiczny”. Bowiem z y system polityczny
i niewydolna gospodarka s  jego zdaniem jedynie wtórn  przyczyn  upadku
socjalizmu. Upadek realnego socjalizmu to nieunikniony efekt z ej koncepcji
cz owieka, traktuj cej ludzk  jednostk  nie jako osob , lecz jako element,
w pewnym sensie przedmiot organizmu spo ecznego. Realny socjalizm nie mia
podstawy by istnie  ze wzgl du na powy sz  b dn  koncepcj  pojmowania
cz owieka.

Papie  spogl da  jednak przede wszystkim w przysz o  i stawia  pytanie
o to, jaki model rozwoju politycznego i spo eczno-gospodarczego mo na
zaproponowa  krajom postkomunistycznym oraz krajom Trzeciego wiata. Czy
wi c jest nim w koncepcji papie a – kapitalizm? Czy mo e ko ció  proponowa
krajom szukaj cym tzw. Trzeciej drogi? To ostatnie rozwi zanie zostaje
zdecydowanie odrzucone przez Jana Paw a II. Natomiast „… je li mianem
kapitalizmu – pisze Papie  – okre la si  system ekonomiczny, który uznaje
zasadnicz  i pozytywn  rol  przedsi biorstwa, rynku, w asno ci prywatnej
i wynikaj cej z niej odpowiedzialno ci za rodki produkcji oraz wolnej ludzkiej
inicjatywy w dziedzinie gospodarczej, na postawione wy ej pytania nale y
z pewno ci  odpowiedzie  twierdz co …. Ale je li przez kapitalizm rozumie si
system, w którym wolno  gospodarcza nie jest uj ta w ramy systemu prawnego
wprz gaj cego j  w s u b  integralnej wolno ci ludzkiej i traktuj cego j  jako
szczególny wymiar wolno ci, która ma przede wszystkim charakter etyczny
i religijny to wówczas odpowied  jest zdecydowanie przecz ca”. mia o mo na
powiedzie , e pewnym podsumowaniem i zarazem my l  przewodni  encykliki
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doznanego stwierdzenia z jej 42 punktu. Papie  ukazuje tutaj dwie wersje
wspó czesnego kapitalizmu. Jedn  pozytywn , w której wolny rynek mo e by
miejscem chrze cija skiego zaanga owania i wiadectwa, gdzie cz owiek mo e
pomna a  swoje talenty oraz drug , w której wyolbrzymia si  wolno
ekonomiczn , a ycie gospodarcze odrywa si  od etyki. Ukazuje wi c
czytelnikowi zagro enia dzikiego pierwotnego kapitalizmu nastawionego jedynie
na zysk, podnoszenie praw ekonomii oraz wolno ci gospodarczej do rangi kultu,
wyzysk pracowników, dopuszczenie do wielkich dysproporcji w liczbie
posiadanych dóbr. Jan Pawe  II zauwa a jednocze nie ogromny post p
wspó czesnego kapitalizmu w porównaniu do jego form wcze niejszych. Post p
ów mo na zauwa y  w tym, i  cz ciej podstawow  rol  w tworzeniu dóbr
odgrywa nie kapita , ale „cz owiek, to jest jego zdolno ci poznawcze wyra aj ce
si  w przygotowaniu naukowym, zdolno ci do uczestniczenia w solidarnej
organizacji, umiej tno  wyczuwania i zaspokajania potrzeb innych ludzi”.

Nie oznacza to jednak, e wersja kapitalizmu zachodniego dominuj ca
w krajach rozwini tych jest zgoda z wizj  gospodarki pozytywnie ocenianej
przez ko ció . Realny kapitalizm, o czym niejednokrotnie mówi  Jan Pawe  II
niesie ze sob  wiele niebezpiecze stw. Zosta y one równie  wspomniane przez
papie a na kartach jego encyklik. Wspó czesny kapitalizm sprzyja powstawaniu
spo ecze stwa konsumpcyjnego, cz owiek mo e by  w nim potraktowany jako
homo economicus, a sam mo e traktowa  siebie jako zespó  dozna
i powierzchownych satysfakcji. Kapitalizmowi grozi pewien kult produkcji
i konsumpcji jak równie  ba wochwalcza postawa wobec wolnego rynku, która
jest wynikiem b dnej ideologii kapitalizmu. Powy sze papieskie zastrze enia
i krytyka nie odnosz  si  jednak do systemu wolnorynkowej gospodarki, lecz
g ównie do systemu etyczno – kulturowego. Przyczyny wad kapitalizmu tkwi
wed ug papie a w kulturze. O samym wolnym rynku Jan Pawe  II pisze w bardzo
nowatorskim tonie chwal c go za niekwestionowanie zalety. Jego zdaniem wolny
rynek wyrasta z poszanowania ludzkiej wolno ci i najskuteczniej wykorzystuje
zasoby spo ecze stwa oraz zaspokaja jego potrzeby: „zarówno wewn trz
poszczególnych narodów, jak i w relacjach mi dzynarodowych, wolny rynek jest
najbardziej skutecznym  narz dziem wykorzystywania zasobów i zaspokajania
potrzeb”. Poza tym mówi o istotnej zalecie mechanizmu wolnorynkowego, gdy
takie rozwi zania „u atwiaj  wymian  produktów, a zw aszcza w centrum
zainteresowania umieszczaj  wol  i upodobania osoby ludzkiej umo liwiaj c jej
w chwili zawierania kontraktu spotkanie z wol  i upodobaniami innej osoby.
Praca we wspó czesnej gospodarce wolnorynkowej to zdaniem Papie a coraz
bardziej z innymi i dla innych. Jest to praca coraz bardziej kreatywna, która
jednocze nie wyzwala w cz owieku inicjatyw  i przedsi biorczo  oraz bazuje na
takich cnotach jak rzetelno , pracowito , roztropno , wiarygodno , wierno ,
oraz m stwo. Wspomina równie  w encyklice o pozytywnej roli zysku pod
warunkiem, e nie jest on jedynym celem pracy przedsi biorstwa. „Jako
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wska nikiem dobrego funkcjonowania przedsi biorstwa, gdy przedsi biorstwo
wytwarza zysk oznacza to, e czynniki produkcyjne zosta y w a ciwie
zastosowane, a odpowiadaj ce im potrzeby ludzkie zaspokojone”.

Jest to obraz wolnego rynku, w którym pojmowanie ycia ludzkiego
dobrze mie ci si  w chrze cija skiej wizji cz owieka. Chrze cijanin mo e
bowiem nie tylko odnale  si  na wolnym rynku, ale i realizowa  na nim swoje
chrze cija skie powo anie. Do zarysu systemu spo eczno – ekonomicznego
w Centisimus annus do cza Papie  pochwa  demokratycznego ustroju
politycznego. Ma jednak zastrze enia wobec wspó czesnych demokracji, które
wyzby y si  odniesienia do dobra wspólnego. Warto przywo a  równie
krytyczne uwagi Papie a dotycz ce izolacjonizmu ekonomicznego i kulturowego
oraz ró nych form ideologii i fundamentalizmu. Wracaj c do pytania czy mo na
wi c powiedzie , e ku liberalizmowi gospodarczemu winny zmierza  kraje,
które podj y dzie o przebudowy gospodarczej i spo ecznej? Odno nie
kapitalizmu i socjalizmu Jan Pawe  II pisze: „Modelem alternatywnym nie jest
system socjalistyczny, który w rzeczywisto ci okazuje si  kapitalizmem
pa stwowym, lecz spo ecze stwo, w którym istniej : Wolno  pracy,
przedsi biorczo  i uczestnictwo. Tego rodzaju spo ecze stwo nie przeciwstawia
si  wolnemu rynkowi, ale domaga si , by poprzez odpowiedni  kontrol  ze
strony si  spo ecznych i pa stwa by o zagwarantowane zaspokojenie
podstawowych potrzeb ca ego spo ecze stwa”.

Dla papie a „nie do przyj cia jest stwierdzenie jakoby po kl sce realnego
socjalizmu kapitalizm pozosta  jedynym modelem organizacji gospodarczej”. Nie
wiadczy to jednak o papieskich poszukiwaniach  „trzeciej drogi” mi dzy

socjalizmem a kapitalizmem. Pr dzej oznacza zach t  do rozpocz cia dyskusji
i pracy nad konkretnym kszta tem nowego porz dku wolnorynkowego. Jeszcze
w okresie panowania realnego socjalizmu broni  Papie  podstawowego prawa
gospodarczego, pisz c „Nale y zauwa y , e w dzisiejszym wiecie – w ród
wielu praw cz owieka – ograniczane jest prawo do inicjatywy gospodarczej,
które jest wa ne nie tylko dla jednostki ale tak e dla dobra wspólnego.
Do wiadczenie wykazuje, e negowanie tego prawa, jego ograniczanie w imi
rzekomej równo ci wszystkich w spo ecze stwie faktycznie niweluje i wr cz
niszczy przedsi biorczo  czyli twórcz  podmiotowo  obywatela”.

Z powy szych rozwa a  mo na wysnu  krótki wniosek, e Jan Pawe  II
uwa a , i  realny kapitalizm jest najlepszym z istniej cych systemów
gospodarczych lecz jego realizacja winna odbywa  si  w wietle ewangelii.
Zdecydowanie odrzuca  system, w którym wolno  gospodarcza nie jest uj ta
w ramy systemu prawnego wprz gaj cego j  w s u b  integralnej wolno ci
ludzkiej i traktuj cego jako szczególny wymiar tej e wolno ci, która ma przede
wszystkim charakter etyczny i religijny. Bowiem „(…) wolno  gospodarcza jest
tylko jednym z elementów ludzkiej wolno ci. Kiedy staje si  niezale na, tzn.
kiedy cz owieka traktuje si  bardziej jako producenta czy konsumenta dóbr
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a ni eli jako podmiot, który produkuje i konsumuje po to aby y , wtedy wolno
konieczne odniesienie do osoby ludzkiej i ostatecznie wyobcowuje ja
i przyt acza”.

Przy ogólnym omawianiu kwestii spo eczno-ekonomicznych, warto
wspomnie  o g osie Papie a na temat wspó pracy mi dzynarodowej. W ostatnich
czasach obserwuje si  coraz wi ksze wspó zale no ci spo eczne, polityczne
i gospodarcze mi dzy narodami. Jak pisa  Jan Pawe  II „(…) mo e to stwarza
niezwyk e mo liwo ci osi gni cia wi kszego dobrobytu. Potrzeba wspó pracy
jest konieczna aby wiat ukazywa  coraz mniej ra cych ró nic”. Papie
podkre la , e forma wspó pracy mi dzynarodowej powinna by  kszta towana
umowami i porozumieniami lub te  powinna by  realizowana za po rednictwem
organizacji mi dzynarodowych np. Mi dzynarodowa Organizacja Pracy. O tej
formie  wspó pracy  mowa  w Laborem exercens natomiast w Sollicitudo rei
socialis, papie  wymienia ju  potrzeb  wy szego stopnia zorganizowania
na p aszczy nie mi dzynarodowej w s u bie spo ecze stwom, systemom
gospodarczym i kultur  na ca ym wiecie wobec nowego i trudniejszego etapu
prawdziwego rozwoju.

W encyklice Centisimus annus zaznaczona zosta a potrzeba sprawnego
i skutecznie dzia aj cego systemu kierowniczego oraz kontrolnego dzi ki
któremu „gospodarka s u y aby dobru wspólnemu, pojedyncze pa stwo cho by
najpot niejsze, nie jest w stanie tego dokona . Wspó praca mi dzy narodowa
powinna nie  pomoc i wsparcie krajom biednym. Jednak e nie mo e mie
miejsca sytuacja , w której zamo ne oferuj  biedniejszym tylko to co im zbywa.
Jan Pawe  II wspomina tak e o reformie wiatowego systemu gospodarczego
i solidarno ci mi dzynarodowej: „Wspó zale no  winna przekszta ci  si
w solidarno  opart  o zasad , e dobra stworzone s  i przeznaczone dla
wszystkich”.  Znaczenie reform jest bardzo istotne bowiem w efekcie prowadzi
mog  do ogólno wiatowej korzy ci, gdy  „pod wigni cie ubogich jest wielk
szans  dla moralnego, kulturalnego, a tak e gospodarczego wzrostu ca ej
ludzko ci”. Mi dzynarodowa wspó praca wymaga po wi cenia zasobów, które
istniej  w nadmiarze, a które nasz wiat wytwarza w obfito ci oraz po wiecenia
cz ci w adzy, by niewolnicze jarzmo, które d wiga zbyt wielu ludzi mog o ju
przej  do historii.

System mi dzynarodowy powinien polega  na równo ci wszystkich
spo ecze stw przy równoczesnym poszanowaniu ró nic ka dego z osobna.
Zdaniem Jana Paw a II gdyby uda o si  zmieni  dotychczasowy styl ycia ludzi
przez ograniczenie marnotrawstwa zasobów naturalnych i ludzkich, wtedy to
„Wszystkie narody i wszyscy ludzie na ziemi b d  je mie  w wystarczaj cej
mierze. Przy tym nowe dobra materialne i duchowe ludów dzisiaj upo ledzonych
wzbogaci yby ca  rodzine narodów”. Koncepcje rozwi zania kwestii
spo ecznych i politycznych zawarte w encyklikach Jana Paw a II stanowi
kierunkowskaz dla jego nast pców. Szczególnie aktualny papie  – Franciszek



282

w asnym przyk adem i tre ciami zawartymi w homiliach i ró nych wyst pieniach
podkre la konieczno  solidarno ci,  mi o ci i wzajemnego poszanowania si
narodów i ludzi.
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Anna Lew-Machniak

TOWARZYSTWO SZKOLNE W SZCZECINIE W WIETLE
RAPORTÓW POLICYJNYCH Z LAT 1931-1934

Liczebno  Polonii szczeci skiej jest trudna do oszacowania, z ca
pewno ci  mo na natomiast stwierdzi , i  nie stanowi a ona du ego skupiska1.
Wi kszo  Polaków znalaz a si  tam ze wzgl dów ekonomicznych, znajduj c
prac  w miejscowych zak adach przemys owych. Po I wojnie wiatowej znaczna
ich cz  wyjecha a do odrodzonej Polski, jednak e ju  wkrótce zacz li
przebywa  polscy robotnicy sezonowi. W nowych warunkach podj to dzia ania
zmierzaj ce do utworzenia w asnej organizacji, dzi ki czemu w 1924 r. powsta
miejscowy oddzia  Zwi zku Polaków w Niemczech, a tak e wznowi a
dzia alno  najstarsza polska organizacja w Szczecinie Towarzystwo Polsko –
Katolickie.  Wymienione organizacje nie by y jednak w stanie zast pi  oficjalnej,
polskiej placówki dyplomatycznej, która w randze konsulatu powsta a w 1928 r.2.

W okresie dwudziestolecia mi dzywojennego bardzo istotne znaczenie
dla miejscowej Polonii posiada a mo liwo  nauczania j zyka polskiego, co by o
niezb dne dla pog bienia wiadomo ci narodowej Polaków mieszkaj cych
w Niemczech3. I cho  jego nauczanie si ga o z przerwami do 1919 r.4, to jednak

1  Tadeusz Bia ecki podaje, i  w Szczecinie przed I wojn  wiatow  y o oko o 3000 Polaków,
za  po 1918 r. ju  oko o 2000. Za: T. Bia ecki, Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta
od czasów najdawniejszych do 1980 roku. Wroc aw – Warszawa 1992, s. 259. Edmund Fryka
(dzia acz szczeci skiej Polonii) podaje, i  w latach 1914-1922 w Szczecinie mieszka o oko o
550 Polaków. Za: B. Drewniak, Ze wspomnie  Edmunda Fryki o szczeci skiej „Polonii”
w latach 1914-1918, „Szczecin”, 1958, nr 11/12, s. 103. Z kolei Edward W odarczyk szacuje
w podobnym okresie czasowym (1912 r.) liczba ta oscylowa a wokó  250 osób. Za:
E. W odarczyk, Wielkomiejski rozwój Szczecina 1871-1914, w: Dzieje Szczecina 1806 – 1945,
t. III, (red.) B. Wachowiak, Szczecin 1994, s. 449. Natomiast wedle spisu ludno ci
przeprowadzonego przez Niemców w 1925 r. Szczecin zamieszkiwa o 311 Polaków, w tym
193 obywateli niemieckich i 118 „obcych”. Za: L. Smo ka, Liczba i rozmieszczenie Polaków
w Niemczech w latach 1918-1939, w: Liczba i rozmieszczenie Polaków w wiecie, cz. 1, (red.)
W. Wrzesi ski, Wroc aw 1981, s. 154.

2  Na temat dzia alno ci polskiego konsulatu w Szczecinie zob.: W. Skóra, Konsulat RP
w Szczecinie w latach 1925 – 1939. Powstanie i dzia alno , S upsk 2001; ten e, Trudno ci
zwi zane z uruchomieniem polskiej placówki konsularnej w Szczecinie, „S upskie Studia
Historyczne”, 1999, nr 7, s. 101 – 121; ten e, Likwidacja konsulatu polskiego w Szczecinie
w 1939 roku, „Przegl d Zachodniopomorski”, 2000, z. 4, s. 81 – 93.

3  Zob.: A. Poniatowska, Walka Polonii szczeci skiej o wiadomo  narodow , „ ycie i My l”,
1985, nr 9.
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na otwarcie szkó  polskich pozwoli a dopiero tzw. „ordynacja” szkolna z 1928 r.,
która zezwala a Polakom na tworzenie prywatnych szkó 5. Dzi ki rozpocz tej
wówczas wspó pracy Polonii z Konsulatem RP, 10 maja 1930 r. powo ano
do ycia Polskie Towarzystwo Szkolne „Szczecin” (PTS/Sz), którego uchwalony
statut stanowi , i  priorytetem mia o by  „podnoszenie kultury w polskim
spo ecze stwie rejencji szczeci skiej, utrzymanie i piel gnowanie polskiej mowy
ojczystej oraz moralne wychowanie m odzie y”6. Zamierzenia te mia y zosta
osi gni te poprzez zak adanie szkó  prywatnych oraz poparcie dla osób
studiuj cych i piel gnacj  polskich pie ni ludowych. Równolegle z powo aniem
owej instytucji, zacz a równie  funkcjonowa  polska szkó ka, która od tej pory
mie ci a si  w lokalu restauracyjnym przy ul. Mazowieckiej 5.

Pomimo tego, i  w tamtym czasie do szko y chodzi o zaledwie
kilkana cioro dzieci, stale znajdowa a si  ona pod cis ym nadzorem policji
niemieckiej, poniewa  w szkó ce mo na by o uczy  si  tylko j zyka polskiego,
co wymaga o zezwolenia niemieckich w adz szkolnych, sprawdza a ona czy
przypadkiem nie jest tam nauczana polska literatura i historia. Zasadne wydaje
si  zatem zbadanie tego w jakim stopniu szczeci ska policja interesowa a si
dzia alno ci  polskiej placówki o wiatowej, a tak e jakimi jej aspektami
wyra ano szczególne zaciekawienie. Wa ne jest równie  odpowiedzenie

4  W 1919 r. Ignacy Banachowski – lusarz Stoczni Remontowej, a tak e prezes Polskiej Rady
Ludowej,  zorganizowa  w Szczecinie pierwszy oficjalny kurs j zyka polskiego, w którym
uczestniczy o 26 dzieci. Jego wyjazd do Polski zako czy  jednak e t  inicjatywie ju  po paru
miesi cach. Za: B. Drewniak, A. Poniatowska, Polonia szczeci ska 1890 -1939, Pozna  1961,
s. 91.

5  „Ordynacja dotycz ca uregulowania szkolnictwa dla mniejszo ci polskiej” z grudnia 1928 r.
wprowadza a tzw. subiektywne kryterium przynale no ci do mniejszo ci, dzi ki czemu ka dy
Polak móg  samodzielnie dokona  wyboru przynale no ci, co nie mia o by  w aden sposób
kwestionowane. Ucz szczanie do polskiej szko y powszechnej uznano za uzupe nienie
istniej cego w Prusach powszechnego obowi zku szkolnego. Oprócz tego szko y polskie mia y
by  placówkami prywatnymi, a ich w a cicielami polskie organizacje – Towarzystwa Szkolne.
Kierownikami tych e placówek mieli by  nauczyciele niemieccy lub polscy, wobec których
w adze niemieckie nie mia y jakichkolwiek zastrze e . Na temat tzw. ordynacji o wiatowej
z 1928 r., a tak e polskiej o wiaty w Niemczech zob.: E. Zdrojewski, Szkolnictwo polskie
w Niemczech,  Warszawa  1934,  s.  3  -  45;  K.  Trzebiatowski, O wiata i szkolnictwo polskie
na Pomorzu Zachodnim w pierwszej po owie XX wieku (1900-1939), Pozna  1961;
M. Mroczko, Dzia alno  kulturalno-o wiatowa Zwi zku Obrony Kresów Zachodnich w ród
Polaków w Niemczech w latach 1921-1934, „Przegl d Historyczno-O wiatowy”, 1975, nr 1,
1961, s. 81 - 84; T. Musio , Dzia alno  o wiatowa Polaków w Niemczech 1919-1939,
w: Polacy w republice weimarskiej i w III Rzeszy. Materia y z seminarium w Rucianem 26-
30.06.1964, Olsztyn 1965, s. 86 - 102; W. Skóra, O wiata polonijna w Szczecinie w wietle
dokumentów MSZ Drugiej Rzeczypospolitej, w: Miscellanea o wiaty polonijnej, (red.)
J. Knopek, Bydgoszcz 2000, s. 45 - 68.

6 Statut Polskiego Towarzystwa Szkolnego Szczecin,  w: B. Drewniak,  A. Poniatowska, Polonia
szczeci ska…, s. 135. Wybrano wówczas równie  Zarz d, którego sk ad wygl da  nast puj co:
Kazimierz Strzemplewicz – prezes; Micha  Guzowski – wiceprezes; Tomasz Wilczy ski –
skarbnik; Stanis aw Szu cik – sekretarz.
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na pytanie, czy nadzór nad szkó k  stanowi  element ca o ciowej polityki
niemieckiej wzgl dem ludno ci polskiej zamieszkuj cej Niemcy, czy mo e
jednak stanowi  odosobniony przypadek.

Powy sze cele badawcze zosta yby zrealizowane na podstawie analizy
zbiorów raportów policyjnych i informacji, które nap ywa y do policji
niemieckiej w Szczecinie w okresie od 1931 do 1934 r. Przyj cie takowych cezur
czasowych zwi zane jest przede wszystkim z funkcjonowaniem w tym czasie
polskiej szko y w budynku przy Augustplatz 1 (obecny Plac Lotników)
nazywanym powszechnie Domem Polskim, który stanowi  najwa niejsze miejsce
spotka  polonii szczeci skiej. Polska szkó ka rozpocz a tutaj swoj  dzia alno
w 1931 r., zako czy a za  w 1934 r., co by o zwi zane z podj ciem decyzji
o przeniesieniu do nowego budynku  przy Heiligegeistr. 5 (ul. Pod Bram ). Ten
kilkuletni okres stanowi  w istocie najbardziej dynamiczny i owocny etap jej
dzia alno ci. Przyj cie takowego okresu czasowego wynika równie  z ch ci
przedstawienia powy szej tematyki w schy kowym okresie Republiki
Weimarskiej oraz pierwszych latach nazistowskiej III Rzeszy.

Szczeci ska policja od pocz tku interesowa a si  yciem Polonii
szczeci skiej, w tym dzia alno ci  tutejszego oddzia u Polskiego Towarzystwa
Szkolnego. Ju  bowiem w styczniu 1931 r. raportowano, i  w mieszkaniu
Kazimierza Strzempolewicza znajduj cym si  przy ul. Hohenzollernstrasse
(obecnie ul. Krzywoustego) odby o si  zebranie w trakcie którego próbowano
odnale  rozwi zanie z zwi zku z utrat  dotychczasowego lokalu, w którym
odbywa y si  zaj cia szkolne. Jak bowiem informowano w a ciciel
„Schillerloge” 1 stycznia 1931 r. za da  od Towarzystwa jak najszybszego
opuszczenia wynajmowanych pomieszcze , co wynika o z tego i  dzieci
uczestnicz ce w zaj ciach dewastowa y sale, m. in. wykr ca y arówki, zatyka y
klozety podstawkami od piwa. Dodatkowo 28 grudnia 1930 r. podczas
polonijnych obchodów wi t Bo ego Narodzenia dosz o do bójki pomi dzy
zebranymi, w efekcie której musia a interweniowa  policja7. W zwi zku
z zaistnia  sytuacj , policja uwa nie obserwowa a dzia ania Towarzystwa
Szkolnego dotycz ce znalezienia nowego lokalu, w którym na nowo mog yby si
odbywa  zaj cia szkolne. W raporcie policyjnym z 10 kwietnia 1931 r.
informowano o otrzymaniu nowego lokalu przy Augustplatz 1, podkre laj c
zarazem i  zosta o to zrealizowane nie tylko dzi ki staraniom cz onków
Towarzystwa, ale tak e dzi ki Konsulatowi RP, który w g ównej mierze
finansowa  now  placówk . Informowano: „Wed ug poufnej informacji, polski
konsul generalny przekaza  na remont pomieszcze  szkolnych kwot  200 marek.

7 Odpis sprawozdania zebrania Polskiego Towarzystwa Szkolnego sporz dzony przez policj
szczeci sk  z 05.01.1931 r., w  M.  Grz da, Polonia szczeci ska na prze omie dwóch epok
(1930-1935), Szczecin 1994, s. 58.
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Na wy ywienie i nauczanie przeznacza si  miesi cznie 100 M”8. cis a
obustronna wspó praca pomi dzy tymi dwoma o rodkami do  mocno niepokoi a
niemieck  policj , która stara a si  w tej mierze stale zachowa  czujno .
Co istotne, polski konsulat zdaj c sobie bowiem spraw  z tego, i  niemieckie
w adze s  przeczulone w tym aspekcie, stara  si  za atwia  te sprawy poufnie.
Niemniej jednak jak wida  owe informacje zosta y zdobyte przez policj , która
posiadaj c w szeregach polonijnych tajnego wspó pracownika wiedzia a o tej e
wspó pracy.

Policja niemiecka stale nadzoruj c dzia alno  szczeci skiego oddzia u
Polskiego Towarzystwa Szkolnego, szczególn  uwag  po wi ca a nauczycielce
Stefanii Lechowskiej, która przyby a tutaj w po owie wrze nia 1930 r. i bardzo
szybko sta a si  niekwestionowanym filarem polskiej o wiaty, a  do momentu
swojego wyjazdu w po owie 1933 r.9. Nie ulega w tpliwo ci, i  przynajmniej
pocz tkowo jej cis a obserwacja wynika a przede wszystkim z racji tego, i  by a
ona siostr  ówczesnego konsula polskiego w Szczecinie Jerzego Lechowskiego,
którego dzia alno  a przede wszystkim jego opieka nad polsk  szkó k , budzi y
zaniepokojenie miejscowych w adz. Jego wyjazd ze Szczecina w czerwcu 1931 r.
nie zmieni  zasadniczo stosunku do polskiej nauczycielki, której nadzór by  nadal
kontynuowany. Stefania Lechowska od momentu swojego przybycia
do Szczecina znacznie bowiem wzmocni a swoj  rol  w ród miejscowej Polonii,
co wynika o nie tylko z jej dzia alno ci w polskiej szkole, ale równie  jak
wskazywano zmieni a si  jej pozycja  w szczeci skim oddziale Zwi zku
Polaków w Niemczech, gdzie przewodniczy a tamtejszej grupie kobiet10.
To bowiem dzi ki jej staraniom 5 listopada 1931 r. powsta o Towarzystwo
Kobiet i Matek, którego podstawowym celem by o „piel gnowanie polskiej
mowy, pisma i dawanie dzieciom dobrego w tym przyk adu”11.

Wzrost pozycji Stefanii Lechowskiej w rodowisku polonijnym
spowodowa  zatem, i  nieustannie znajdowa a si  ona pod nadzorem
szczeci skiej policji, która bacznie ledzi a jej dzia alno . Odnosz c si  do jej
aktywno ci w sferze edukacyjnej, zwrócono uwag  na spór który rozgorza
pomi dzy ni  a rodzicami uczniów. Ci ostatni protestowali bowiem przeciwko
sp dzaniu przez ich dzieci w Domu Polskim wielu godzin popo udniowych,

8 Raport dotycz cy polskiego ruchu narodowego w Prusach sporz dzony przez policj
szczeci sk  dla Prezydenta Naczelnego Prowincji Pomorze w dniu 10.04.1931 r., w: tam e,
s. 59.

9  Na temat polskiej nauczycielki zob.: has o Lechowska Stefania, w: Encyklopedia Szczecina,
t. I, (red.) T. Bia ecki, Szczecin 1999, s. 530 – 531.

10 Raport dotycz cy polskiego ruchu narodowego sporz dzony przez policj  szczeci sk  do
Prezydenta Naczelnego Prowincji Pomorze w Szczecinie w dniu 27.01.1932 r.,
w: M. Grz da…, s. 50.

11 Odpis sprawozdania dotycz cego zebrania Polskiego Towarzystwa Kobiet i Matek sporz dzony
przez policj  szczeci ska dla Prezydenta Policji w Szczecinie z dnia 24.02.1932 r., w: tam e,
s. 95.
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co negatywnie odbija o si  na ich nauce w szko ach niemieckich. Wed ug
informacji niemieckiej policji ów konflikt by  na tyle du y, i  stanowi
on najwa niejszy temat zebrania Towarzystwa Szkolnego w dniu 1 listopada
1931 r., w trakcie którego cz  rodziców wnioskowa a a eby dzieci po przyj ciu
do szkó ki polskiej pod okiem nauczycielki odrabia y najpierw obowi zkowe
lekcje niemieckie, a nast pnie dopiero lekcje polskie. Rozbie no ci na tym tle
by y na tyle du e, i  pomimo wcze niejszych zapowiedzi nie zosta o w tej
sprawie podj te adne porozumienie12. Nauczycielka nie zgadzaj c si
z protestami ze strony rodziców nadal do  ostro sprzeciwia a si  odrabianiu
przez polskich uczniów niemieckich zada  szkolnych w Domu Polskim, do tego
stopnia i  wys a a ona w tej sprawie zapytanie do Zarz du G ównego Polskiego
Towarzystwa Zwi zku w Berlinie, który uzna  jednak e i  uczniowie powinni
odrabia  niemieckie zadania szkolne w Domu Polskim pod nadzorem
nauczycielki zgodnie z przes anymi instrukcjami. Z relacji niemieckiej policji
wynika o jednak, e nauczycielka sprzeciwia a si  temu zarz dzeniu do tego
stopnia, e kiedy spotka a ona „uczniów odrabiaj cych niemieckie zadania
domowe w przeznaczonym na to pomieszczeniu w Domu Polskim, splun a
i wys a a ich do pomieszczenia do zmywania naczy , z uwag : »Tam róbcie
swoje zadania szkolne, nie chc  tego widzie «. Cz onek zarz du, który
przyprowadzi  dzieci ponownie do szkolnego pomieszczenia, zosta  okre lony
przez Lechowsk  jako »szpieg«. (…) Pó niej Lechowska zada a dzieciom
na zaj ciach z polskiego, aby co  narysowa y. Jedna z uczennic namalowa a
flag  Rzeszy w starych barwach czarno-bia o-czerwon . Kiedy Lechowska
zobaczy a rysunek, oplu a go i podar a. Wymieniona uczennica, chocia  do tego
czasu by a jedn  z najlepszych, wci  jest ganiona”13. Zachowanie Stefanii
Lechowskiej, jej brak panowania nad sob , a przede wszystkim „jej fanatyczne
polskie nastawienie” powodowa o, e policja wysuwa a przypuszczenia,
i  w aden sposób nie mog a ona cieszy  si  powa aniem ze strony rodziców
uczniów. Nie ulega przy tym w tpliwo ci, i  jej postawa przynosi a wiele szkód
dla rodowiska polskiego.

Uwadze szczeci skiej policji nie uchodzi y równie  relacje nauczycielki
z miejscowymi w adzami o wiatowymi. Szczególne zainteresowanie wzbudzi
m. in. incydent zwi zany z osob  ksi dza Józefa Juzka. Jak donoszono bowiem
w raporcie z dnia 19 lutego 1932 r. Stefania Lechowska podczas spotkania
dotycz cego przygotowa  uczniów „Polsko-Katolickiego Towarzystwa
Szkolnego” do I komunii w. w j zyku polskim, swoim zachowaniem skutecznie

12 Odpis sprawozdania dotycz cego zebrania Polsko – Katolickiego Towarzystwa Szkolnego,
sporz dzony przez policj  szczeci sk  dla Prezydenta Naczelnego Prowincji Pomorze, w dniu
09.11.1931 r., w: tam e, s. 68 – 69.

13 Raport dotycz cy polskiego ruchu narodowego w Prusach, sporz dzony przez policj
szczeci sk  dla Prezydenta Naczelnego Prowincji Pomorze, w dniu 27.11.1931r., w: tam e,
s. 70.
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zrazi a proboszcza do szczeci skiego oddzia u Towarzystwa Szkolnego. Przez
ca e bowiem spotkanie nauczycielka rozmow  na powy szy temat prowadzi a
w j zyku polskim, podczas gdy ksi dz w j zyku niemieckim.  Wedle relacji
niemieckiej policji „Lechowska próbowa a wymusi , eby proboszcz rozmawia
z ni  po polsku. Pro by te jednak odrzuci  on uzasadniaj c, e j zykiem
urz dowym w Rzeszy jest niemiecki. Na to Lechowska bardzo si  zdenerwowa a
i relacjonowa a o tym na zebraniu zarz du Zwi zku (PTS/Sz - A.LM) w dniu
7 lutego 1932 r. w Domu Polskim. Wyrzeka a zw aszcza na to, e proboszcz
rozmawia  z ni  tylko w j zyku niemieckim, chocia  dobrze mówi po polsku.
W sprawie tej wypowiedzia a si : »Z w ciek o ci chcia am tego przekl tego
proboszcza uderzy  w mord «. Ta wypowied  dotar a do katolickiego
proboszcza, który odpowiedzia  na to, e w przysz o ci b dzie si  sprzeciwia
Towarzystwu (PTS/Sz – A.LM)”14. Powy sze doniesienie niew tpliwie
ukazywa o nie tylko brak rozwagi ze strony polskiej nauczycielki, ale tak e
co ciekawe ogromn  szybko  rozchodzenia si  informacji zarówno
w rodowisku polskim jak  i te  niemieckim.

Policja szczeci ska bardzo uwa nie ledz c dzia alno  szczeci skiego
oddzia u Towarzystwa Szkolnego, nie przeocza a w zasadzie adnego wi kszego
zebrania tej e organizacji, które za ka dym razem stanowi o przedmiot jej
zainteresowania. Istotny wp yw na jej dzia alno  posiada o zarz dzenie
inwigilacyjne z dnia 22 grudnia 1932 r. wydane przez pruskiego Ministra Spraw
Wewn trznych, w którym mo na by o przeczyta  co nast puj : „W celu
mocniejszego ni  dotychczas przeciwstawienia si  polskim wichrzycielom
wymagana jest ich ostrzejsza obserwacja przez w adze policyjne.
Wichrzycielstwo to ma miejsce, jak wiadomo, szczególnie w prasie, w stowarzy-
szeniach, na zebraniach, w organizacjach gospodarczych, a tak e  w ko ciele
i szkole. (…) Decyduj ce znaczenie ma ledzenie lub ujawnienie takich
powi za , które wiod  za granic  lub do zagranicznych przedstawicielstw
w kraju, np. udzia  obywatelki mniejszo ci narodowych w kursach
szkoleniowych w Polsce, udzia  zagranicznych przedstawicieli konsulatu
w imprezach mniejszo ci, wysy anie uczniów i innych dzieci na wakacje
do polski, itp. (…) Ogólnie musi zosta  stworzony lepszy nadzór nad ruchem
i ewentualnym wzrostem polskiej mniejszo ci ni  to si  dotychczas udawa o.
Oczywi cie, nale y mie  na uwadze fakt, e w wypadku polskiej mniejszo ci
chodzi o obywateli pruskich, którym zgodnie z konstytucj  przys uguje w pewnej

14 Odpis sprawozdania dotycz cy polskiego ruchu narodowego w Prusach sporz dzony przez
policj  szczeci sk  dla Prezydenta Naczelnego Prowincji Pomorze w Szczecinie w dniu
19.02.132 r., w: tam e, s. 75.
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mierze w asne ycie w dziedzinie kultury”15. Owe rozporz dzenie, które
obowi zywa o w zasadzie wszystkich prezydentów rejencji Prus, w przypadku
rejencji szczeci skiej stanowi o w zasadzie  potwierdzenie zasadno ci dzia a ,
które by y prowadzone ju  od kilku lat. Niemniej od tej pory mo na by o
zauwa y  bardziej zintensyfikowane dzia ania wzgl dem rodowiska
polonijnego, w tym Towarzystwa Szkolnego. Szczeci ska policja nie tylko
znacznie nasili a swoje wizytacj  w Domu Polskim, ale równie  co istotne,
znaj c antyniemieckie nastawienie Stefanii Lechowskiej podj to wobec niej
bezpo rednie dzia ania. Najpierw bowiem zakazano jej nauczania, a nast pnie
wobec jego nieprzestrzegania, nakazano jej bezwzgl dnie opuszczenie Rzeszy
do 1 lipca 1933 r.

Szczególne zainteresowanie niemieckiej policji budzi a równie
dzia alno  kolejnego nauczyciela w polskiej placówce – Maksymiliana Golisza,
który zosta  do niej przeniesiony przez Zwi zek Polskich Towarzystw Szkolnych
z Miko ajek16. Przyby  on do Szczecina 1 maja 1933 r. i od tej pory
a  do momentu swojego wyjazdu, tj. 1 lipca 1934 r., by  g ównym animatorem
ycia miejscowej Polonii, staj c si  niejako jej nieformalnym liderem. Poniewa

jeszcze w Miko ajkach da  si  on pozna  jako aktywny dzia acz polonijny,
co doprowadzi o m. in. do odebrania mu przez tamtejsze w adze administracyjne
prawa do nauczania, niemiecka policja od samego pocz tku wiele uwagi
po wi ci a jego pobytowi w Szczecinie. Niew tpliwe baczna obserwacja
wynika a równie  z otrzymanego w lipcu 1933 r. zarz dzenia zgodnie z którym
nale a o za o y  „kartoteki dla tych osób, które udzielaj  si  w sensie
narodowopolskim i s  wrogo ustosunkowane do Niemiec”17. W ramach
powy szego polecenia policja szczeci ska mia a systematycznie przesy a
do Berlina sprawozdania zawieraj ce informacje o kursach j zyka polskiego,
wysy aniu dzieci na kolonie do Polski, jak równie  o innych aspektach  polskiego
ycia narodowego18.

W raportach policyjnych stale informowano o dokonywanym przez
Maksymiliana Golisza swoistym „podburzaniu” miejscowej ludno ci polonijnej
przeciwko Niemcom. Jako przyk ad podawano m. in. zebranie Towarzystwa

15 Sprawozdanie dotycz ce polskiej mniejszo ci i polskiego ruchu narodowego sporz dzone przez
Komisarza Rzeszy w zast pstwie Loehrsa do Prezydentów Rejencji w Królewcu, Gumbinnen,
Olsztynie, Za e, pow. Pyrzyce, Szczecinie, Koszalinie, Poczdamie, Frankfurcie n. Odr , Pile,
Legnicy, Wroc awiu, Opolu, Magdeburgu. Merseburgu, Münster, Arnsbergu, Dusseldorfie
i Kolonii. Z wiadomo ci  do Nadprezydentów w Królewcu, Szczecinie, Pile, Wroc awiu, Opolu,
Charlottenburgu, Magdeburgu, Munster i Koblencji, w dniu 22.12.1932 r., w: tam e, s. 133 –
134.

16  Na temat polskiego nauczyciela zob.: A. Poniatowska, Kim by  Maksymilian Golisz?,
„Szczecin” 1958, z. 6, s. 121 - 126; H. Cha upczak, Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919 -
1939, Lublin 1996, s. 234; W. Muzyk, Maksymilian Golisz, „Morze i Ziemia”, 1985, nr 8, s.10.

17  Cyt. Za: B. Drewniak, A. Poniatowska, Polonia szczeci ska…, s. 72.
18  A. Poniatowska, Polonia szczeci ska, w: Dzieje Szczecina 1806 – 1945…, s. 829.
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Szkolnego z dnia 28 stycznia 1934 r., podczas którego nauczyciel odczyta
artyku  prasowy  o  pobiciu  przez  Niemców  Polaków  w  Gda sku  za  to,  e  nie
pozdrawiali maszeruj cej z hitlerowskimi sztandarami m odzie y. Komendant
niemieckiej policji w Szczecinie odnosz c si  do powy szego spotkania,
a zw aszcza do przytoczonej wypowiedzi ze strony polskiego nauczyciela,
komunikowa  co nast puj : „Golish niszczy swoj  pod egaj c  dzia alno ci
dalsz  pomy lno  stosunków polsko - niemieckich. Poufno  drogi informacji
nie pozwala mi obecnie, aby oficjalnie wyst pi  przeciwko niemu. Powstrzymuje
si , by we w a ciwym czasie przerwa  jego dzia anie”19. Z przytoczonej
wypowiedzi jasno wynika o wi c, i  polski nauczyciel znajdowa  si  w cis ym
centrum zainteresowania szczeci skiej policji, która obawiaj c si  o ewentualne
ujawnienie swojego tajnego informatora, za konieczne uznawa a sta e
i systematyczne gromadzenie dowodów na prowadzenie przez Golisza
„dzia alno ci antypa stwowej”, co mia o nast pi  poprzez ci lejszy nadzór jego
osoby. Dzi ki czemu pomimo zachowania przez Golisza daleko posuni tej
ostro no ci w prowadzeniu lekcji konspiracyjnych, policja niemiecka doskonale
zdawa a sobie spraw  z podejmowanych przez niego nielegalnych dzia a .

wiadczy o tym m. in. raport z 26 marca 1934 r., w którym donoszono,
i  Maksymilian Golisz nie pozwala  dzieciom nosi  polskich ksi ek
do niemieckich szkó , a zamiast zeszytów dawa  im do pisania kartki, które
po lekcjach odbiera  i niszczy , co oczywi cie mia o uchroni  przed ewentualn
dekonspiracj  jego aktywno ci edukacyjnej, pomimo posiadanego zakazu jej
wykonywania20. Policja szczeci ska mimo posiadania wielu dowodów
na wykonywanie przez Golisza dzia alno ci nauczycielskiej, nadal jednak
uznawa a, i  musz  one póki co pozosta  „ ci le tajne, by nie narazi  na szwank
agenta („V-Mann”)21. Jak wida  zatem, ówczesna niemiecka policja z ogromn
konsekwencj  przestrzega a tajemnicy s u bowej swoich tajnych
wspó pracowników. Nawet dzi , pomimo licznych dokumentów, a tak e
podj tych w zwi zku z tym bada 22, niestety niemo liwe jest odnalezienie
jakiejkolwiek informacji na temat tego kim by  tajny wspó pracownik
w szeregach polonii szczeci skiej.

Policja hitlerowska nie chc c zatem ujawnia  swojego informatora
uzna a, i  póki co najlepszym rozwi zaniem by o przeprowadzanie licznych
rewizji w Domu Polskim, oczekuj c i  dzi ki temu zostan  odnalezione dowody

19 Raport J. A. Dr Hoffmanna do Prezydenta Policji w Szczecinie z 17.02.1934 r.,
w: M. Grz da…, s. 79.

20 Odpis sprawozdania z zebrania rodziców Polskiego Towarzystwa Szkolnego sporz dzony przez
policj  szczeci sk  dla Prezydenta Wydzia u ds. Ko cio a i Szkó  w Szczecinie z 26.03.1934 r.,
w: tam e, s. 80 – 81.

21 Raport Komendy Policji Pa stwowej dla Okr gu Rejencji Szczecin do Prezydenta Rejencji
Szczecin, Wydzia  ds. Ko cio ów i Szkó , dotycz cy niemieckich obywateli i nauczyciela Golisha
w Szczecinie z 4.04.1934 r., w: tam e, s. 51.

22  Takowe badania podj  m. in. historyk - Marian Grz da - Kempi ski.
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obci aj ce Maksymiliana Golisza. W trakcie jednej z takowych wizytacji, która
odby a si  w marcu 1934 r. w momencie wej cia policji do polskiej szko y,
dzieci akurat siedzia y przy sto ach i jad y obiad, na zapytanie za  policjantów
dotycz ce tego co one tutaj robi  polski nauczyciel wyja ni , e wróci y dopiero
co ze szko y niemieckiej, po zjedzeniu obiadu b d  za  odrabia  lekcje, poczym
wróc  do domu. Policja pomimo przeprowadzenia bardzo dok adnej rewizji nie
potrafi a wówczas odnale  adnych dowodów, które mog yby obci a  polsk
szko , a przede wszystkim Maksymiliana Golisza. Wedle raportu niemieckiej
policji ju  po ca ej sytuacji Golisz podczas posiedzenia Zarz du Zwi zku
Polaków t umaczy  rodzicom jakie rodki ostro no ci winni oni zachowa :
„Rodzicom nie wolno nic opowiada , tak e dzieci powinne by  przyuczone,
e kiedy zostan  zapytane, powinny mówi , e Dom Polski odwiedzaj  tylko

z powodu jedzenia, e do niemieckiej szko y nie bior  adnych polskich
ksi ek”23.

Nale y podkre li , i  nied ugo po przeprowadzeniu przez policj  rewizji,
polski nauczyciel otrzyma  ponowne prawo do nauczania, a tak e pozwolenie
na prowadzenie szkó ki w Szczecinie. Zdaniem badaczki szczeci skiej Polonii -
Anny Poniatowskiej owa zmiana z ca  pewno ci  nie wynika a z niepowodzenia
przeprowadzonej niedawno rewizji, ale raczej z obawy o ewentualny odwet
na mniejszo ci niemieckiej w Polsce24. Szczeci ska policja nadal bowiem nie
rezygnowa a ze cis ej obserwacji Maksymiliana Golisza, jak równie  ca ego
Domu Polskiego, co oczywi cie nie stwarza o korzystnych warunków dla
funkcjonowania polskiego szkolnictwa. wiadczy a o tym chocia by wci
malej ca liczba uczniów, których systematycznie ubywa o, tym bardziej
i  rodzicom niejednokrotnie grozi y dotkliwe konsekwencje za uczestnictwo ich
dzieci w polskiej placówce o wiatowej, jak m. in. zwolnienie z pracy czy te
pozbawienie zasi ku dla bezrobotnych25. Stale informuj c o dzia aniach
polskiego nauczyciela, zwrócono m. in. uwag  na prób  organizacji przez niego
kolonii dla dzieci polskich do Poznania. Wskazywano przy tym na jego
wypowied , i  gdyby mu si  to nie uda o, to w takiej sytuacji konieczne b dzie
utworzenie w okolicy Szczecina kilku polskich szkó , „on si  nie zniech ci, lecz
wytrwa, bo to wszystko wymaga swojego czasu”26.

Podejmowane przez Maksymiliana Golisza akcje, jak m. in. wymieniona
powy ej organizacja kolonii dla polskich dzieci, bardzo szybko udowadnia y
niemieckiej policji, i  dzi ki podejmowanym przez niego inicjatywom

23 Odpis sprawozdania z posiedzenia Zarz du „Zwi zku Polaków” sporz dzony przez policj
szczeci sk  dla Prezydenta Rejencji Szczecin  z 04.04.1934 r., w: tam e, s. 52.

24  B. Drewniak, A. Poniatowska, Polonia szczeci ska…, s. 102.
25  Liczba dzieci w pierwszej po owie 1934 r. zmala a do 22, a ka dy nast pny rok liczb

te zmniejsza  coraz bardziej. Za: tam e, s. 103.
26 Odpis sprawozdania z zebrania Zrzeszenia „Zwi zku Polaków” sporz dzony przez policj

szczeci sk  dla Prezydenta Rejencji Szczecin z 27.05.1934 r., w: M. Grz da…, s. 53.
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dzia alno  polskiego Towarzystwa Szkolnego stawa a si  coraz bardziej
o ywiona. Niew tpliwie takowym tego  potwierdzeniem by y odbywaj ce si
regularnie zebrania zarz du Polskiego Towarzystwa Szkolnego, podczas których
omawiano nie tylko istotne kwestie dotycz ce szkó ki, ale równie  urz dzano
odczyty z historii czy geografii. Policja niemiecka stale je monitoruj c,
szczególn  uwag  po wi ci a zw aszcza na takowe posiedzenie, z dnia 27 maja
1934 r., które dotyczy o organizowania egzaminów w ród dzieci. Wedle raportu
policyjnego Maksymilian Golisz wnioskowa  wówczas aby takowe egzaminy
odbywa y si  w czasie obecno ci rodziców, na co zgodzi y si  wszystkie zebrane
osoby. Obaw  niemieckiej policji niew tpliwie budzi o równie  jego rosn ce
znaczenie w ród polonii. W raporcie z sierpnia 1934 r. zwracano uwag
i  podczas posiedzenia szczeci skiego oddzia u Zwi zku Polaków w Niemczech,
jej przewodnicz cy Stanis aw Borkowski odno nie ataków na osob  Golisza
mówi  co nast puje: „My wiemy, czego chcemy i musimy z naszym wodzem,
nauczycielem Golishem, pracowa  r ka w r k . Golish w ci gu 7 lat dobrze
pracowa  dla Polski. Tak e naszym obowi zkiem jest wspieranie go”27. Rosn ca
popularno  Golisza, jak równie  jego aktywno  na polu nauczania dzieci
w j zyku polskim, budzi y krytycyzm niemieckiej policji, która uznawa a i  jego
osoba w aden sposób „nie gwarantuje, e powierzone mu dzieci szkolne
otrzymuj  wychowanie zgodne z dobrymi obyczajami”, st d te  wnioskowano
o odebranie mu prawa do nauczania28.

Co istotne, Zwi zek Polskich Towarzystw Szkolnych zdaj c sobie
spraw , i  dzia alno  Golisza znajduje si  pod ci g  obserwacj  niemieckiej
policji, uzna  i  ze wzgl du na jego bezpiecze stwo jego pobyt w Szczecinie nie
by  d u ej wskazany, st d te  podj to decyzj  o konieczno ci jego wyjazdu
do Berlina. Pomimo jednak opuszczenia przez niego Szczecina, jego osoba nadal
budzi a zainteresowanie miejscowej policji. Komenda Policji Pa stwowej
Okr gu Policyjnego w Szczecinie w pa dzierniku 1934 r. otrzymywa a
szczegó owe informacje z Berlina dotycz ce tego co dok adnie dzia o si
z Maksymilianem Goliszem ju  po jego wyje dzie ze Szczecina: „Golisz jest
nadal obserwowany. Je eli b d  dalsze doniesienia o Goliszu, nadejdzie
wiadomo ”29. Owe dalsze zainteresowanie przynajmniej cz ciowo mo na
wyt umaczy  jego cis  wspó prac  z Konsulatem RP w Szczecinie. Nale y
bowiem zaznaczy , i  polska placówka dyplomatyczna, stanowi a o rodek
dzia alno ci wywiadowczej, prowadzonej przeciwko Niemcom poprzez struktury

27 Odpis poufnego sprawozdania z walnego zebrania „Zwi zku Polaków” sporz dzony przez
policj  szczeci sk  dla Prezydenta Rejencji Szczecin z 07.07.1934 r., w: tam e, s. 54.

28 Raport szczeci skiej policji do Prezydenta Rejencji Szczecin z 02.08.1934 r., w: tam e, s. 82.
29 Odpis sprawozdania dotycz cego obywateli Rzeszy i narodowego polskiego nauczyciela

Maksymiliana Golisha, ur. 13.10.1906 w Wielle, pow. Konitz, sporz dzony przez Prezydenta
Policji Pa stwowej w Berlinie do Komendy Policji Pa stwowej w Szczecinie, z 04.10.1934 r.,
w: tam e, s. 85.



295

Oddzia u II Sztabu G ównego Wojska Polskiego, którego Maksymilian Golisz
by  „agentem werbunkowym”30.

Podsumowuj c nale y podkre li , i  stosunek w adz niemieckich
do dzia alno ci Polonii szczeci skiej, w tym Towarzystwa Szkolnego w badanym
okresie by  zdecydowanie niech tny. Policja wykorzystuj c swoje uprawnienia,
jak te  istniej ce przepisy prawne niejednokrotnie szykanowa a mniejszo
polsk . W zasadzie ka da oznaka jej aktywno ci organizacyjnej by a starannie
obserwowana przez policj  oraz gruntownie zapisywana w policyjnej
dokumentacji. Za pomoc  tajnych informatorów uzyskiwa a ona szereg
informacji o dzia alno ci polskiej szkó ki, przy czym szczególne zainteresowanie
budzi a zw aszcza dzia alno  dwójki jej nauczycieli: Stefanii Lechowskiej
oraz Maksymiliana Golisza. Nale y przy tym podkre li , i  Polonia szczeci ska,
w tym funkcjonuj cy oddzia  Towarzystwa Szkolnego stanowi  w zasadzie jeden
z wielu elementów zainteresowania w adz prowincji. System policyjny
w Niemczech by  bowiem na tyle rozbudowany, i  dozór obejmowa  nie tylko
mniejszo  polsk . Istotnym faktem jest, i  przej cie w adzy w Rzeszy przez
nazistów nie zmieni o niemieckiej polityki wobec polskiej mniejszo ci. Z tego
powodu rok 1933 nie stanowi istotnej cezury w dziejach Polonii w Niemczech.
W tym aspekcie nale y zgodzi  si  z Ann  Poniatowsk , która pisa a
i  w zasadzie „zmieni y si  has a, ale dzia ania pozosta y te same”31.

30  Wi cej na temat wywiadu agenturalnego w Szczecinie i prowincji pomorskiej zob.: W. Skóra,
Rozwój i funkcjonowanie wywiadu agenturalnego przy Konsulacie RP w latach 1935 – 1937,
„S upskie Studia Historyczne”, 1995, nr 4, s. 51 – 72; ten e, Miejsce wywiadu w strukturach
MSZ II Rzeczpospolitej na przyk adzie pomorskiej placówki „Bombaj” (1935 – 1937),
„S upskie Studia Historyczne”, 2000, nr 8, s. 289 – 309; ten e, Dzia alno  polskiego wywiadu
w mi dzywojennym Szczecinie, „Przegl d Zachodniopomorski”, 2000, z. 2, s. 91 – 117; ten e,
Próba organizacji polskiej dywersji na Pomorzu Zachodnim w 1925 roku, „Przegl d
Zachodniopomorski”, 2005, z. 2, s. 149 – 163; ten e, Miesi czne sprawozdanie polityczne
polskiego wywiadu z terenu Pomorza Zachodniego: (pa dziernik - listopad 1935 roku),
„Przegl d Zachodniopomorski”, 2001, z. 4, 199 – 211; ten e, Dzia alno  polskiego wywiadu
wojskowego w mi dzywojennym Szczecinie, „Przegl d Zachodniopomorski”, 2011, z. 1, s. 7 –
41.

31  A. Poniatowska, Czy powstanie III Rzeszy jest cezur  polskiego ycia organizacyjnego
w Niemczech (artyku  dyskusyjny), „Przegl d Zachodniopomorski”, 1990, nr 3, s. 172.
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Anna Lew-Machniak

Towarzystwo Szkolne w Szczecinie w wietle raportów policyjnych z lat 1931-
1934

„Each polish child in polish school” – thing about the Company School in
Szczecin based on police reports in the years 1931 – 1934

S owa kluczowe: o wiata, organizacje i zarz dzanie, emigracja

Key words: education, organizations and management, immigration

Streszczenie

W okresie mi dzywojennym walka o polsk  szko  by a dominuj cym
problemem w yciu niemieckiej Polonii. Nauczanie j zyka polskiego, historii
by o niezb dne dla pog bienia wiadomo ci narodowej Polaków mieszkaj cych
w Niemczech. Aby stworzy  polsk  o wiat  w Niemczech, powsta  Zwi zek
Polskich Towarzystw Szkolnych. W 1930 r. jego oddzia  powsta  równie  w
Szczecinie. Dzia alno  tego oddzia u budzi a sta e zainteresowanie ze strony
niemieckiej policji, która za pomoc  informatorów uzyskiwa a szereg cennych
informacji dotycz cych dzia alno ci miejscowej Polonii. Szczególne
zainteresowanie budzi a zw aszcza dzia alno  dwójki jej nauczycieli: Stefanii
Lechowskiej oraz Maksymiliana Golisza.

Summary

The struggle for Polish school was the dominant issue in the life of the German
Poles in the interwar period. The teaching of the Polish language and history was
necessary to deepen the national consciousness Polish people living in Germany.
In order to create a Polish education in Germany, founded the Union of Polish
Associations  of  School.  His  branch  was  also  created  in  Szczecin  in  1930.  His
business aroused the interest of the local police, which was obtained by the
informants a number of valuable information concerning the activities of the
local Polish community. Of particular interest aroused activity her two teachers:
Stefania Lechowska and Maksymilian Golisz.



Grzegorz Piwnicki

BOHATER NARODÓW POLSKIEGO I TURECKIEGO PORUCZNIK
MARYNARKI ZBIGNIEW KSI OPOLSKI (1918-1988)

Wst p

Emigracja polska w Turcji w XIX w. odgrywa a znacz c  rol
w dziejach ca ego wychod stwa z ziem polskich po zaborach. Znaczenie tej
spo eczno ci w zale no ci od sytuacji politycznej w Europie by o zró nicowane
w ró nych okresach.

Po powstaniu listopadowym liczebno  wychod stwa polskiego
i jego rola w Turcji ci gle wzrasta a, aby osi gn  swoje apogeum w dwóch
momentach dziejowych:

- po powstaniu w gierskim w 1848 r., kiedy wi kszo  Polaków
bior ca w nim udzia  przesz a na terytorium pa stwa
osma skiego,

- w czasie trwania wojny krymskiej w latach 1853-1856, podczas
której utworzono dwie polskie jednostki wojskowe.

Je li po powstaniu w gierskim zaznaczy  si  najwi kszy w historii
pa stwa osma skiego przyrost liczbowy polskiego wychod stwa o nier-
skiego, które przekszta ci o si  w emigracj  polityczn , to w okresie wojny
krymskiej da o si  zauwa y  o ywion  dzia alno  polskich ugrupowa
politycznych na gruncie osma skim. Wszystkie sprawy dotycz ce uk adów
mi dzy pa stwami, próby korekt granic w Europie, jak równie  wydarzenia
rozgrywaj ce si  pod zaborami w Polsce mia y swój odd wi k w Turcji.

Powstanie styczniowe wp yn o na zorganizowanie jednostki wojsko-
wej, a jego upadek spowodowa  nap yw nowej fali wychod stwa polskiego
do Turcji. Jednak e, mimo zasilenia starej emigracji polskiej w pa stwie
osma skim przez now , obserwowano ju  wtedy jej malej ce znaczenie,
zjawisko wtórnej emigracji do innych pa stw, przewa nie Europy
Zachodniej, powolny zanik aktywno ci politycznej. Ostatni wysi ek podj ty
przez to wychod stwo zwi zany by  z konfliktem zbrojnym Turcji z Rosj
w latach 1877-1878. Utworzono wówczas po raz ostatni, w bardzo
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skromnych rozmiarach, polsk  jednostk  wojskow . Od tego momentu
znaczenie wychod stwa polskiego w Turcji mala o coraz bardziej1.

Wi za o si  to m.in. z brakiem nap ywu nowego wychod stwa,
wtórn  emigracj , odmiennymi pogl dami na kwesti  odzyskania
niepodleg o ci, jak równie  innym uk adem si  na arenie mi dzynarodowej.
Turcja przesta a by  „j zyczkiem u wagi” pa stw europejskich Utworzenie
niepodleg ego pa stwa polskiego, nowe ustawy tureckie o cudzoziemcach,
szczególnie w okresie po proklamowaniu Republiki, przyczyni y si
w g ównej mierze do tego, i  polskie wychod stwo kurczy o si  coraz
bardziej i zasadniczo pozosta y tylko dwa o rodki ycia polskiego –
Adampol i Stambu 2.

Rodzina por. mar. Zygmunta Ksi opolskiego. Historia Adampola

W tym miejscu nale y przywo a  histori  dziadka por. mar. Zygmunta
Ksi opolskiego po k dzieli Wincentego Ry ego, który pochodzi
ze szlacheckiego rodu herbu Godziemba z Wile szczyzny.

B d c studentem medycyny na uniwersytecie w Wilnie prowadzi
dzia alno  patriotyczn , za co zosta  w 1863 r. przez carskie w adze zes any na
Syberi , sk d sprowadzi  go do Adampola jego wuj doktor Stanis aw
Drozdowski pe ni cy w tym czasie funkcj  dyrektora kolonii. Drozdowski by
cenionym lekarzem oraz wp ywow  osob  na dworze  su tana Med ida. Tak
wysok  pozycj  uzyska  mi dzy innymi dzi ki wyleczeniu matki su tana
z ci kiej choroby oraz za o eniu istniej cego do dzi  francuskiego szpitala.

Wybudowa  dom rodzinny w latach 1881-1883, który by  najokazalszym
budynkiem w Adampolu3.

Do tego czteroizbowego, przestronnego  jak na tamte czasy domu
wprowadzi  si  Wincenty z ko cem listopada 1883 r. ze swoj  on  Zofi  pocho-
dz c  ze znanej adampolskiej rodziny K pków za o onej przez Ignacego i El -
biet , uchod ców po powstaniu listopadowym, którzy przybyli do Turcji
z ko cem lat pi dziesi tych XIX w.. Tutaj  pocz wszy od 1864 r. przychodzi y
kolejno na wiat ich dzieci: Stanis aw (1864 r.), Kazimierz (1886 r.), Józef (1887

1  S. Karwowski, Polacy w Turcji, Pozna  1913; J. Harburt, Genera  Bem e Turcji, Warszawa
1929: P. Zió kowski, Adampol (Polonezköy), Osada polska w Azji Mniejszej. Zapiski
historyczne, Pozna  1929; P. osowski, Antycarska dzia alno  Polaków na ziemi tureckiej,
„Wojsko Ludowe” VII/1957. Historia Dyplomacji polskiej, t. III 1795-1918, pod red.
L. Bazylowa, Warszawa 1982; A. Lewak, Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878),
Warszawa 1935; J. Reychman, Podró nicy polscy po Bliskim Wschodzie, Warszawa 1972;
Micha  Czajkowski, Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku, Warszawa 1962; K. Ga czy ska-
Kila ska, Polacy w kraju pó ksi yca, Kraków 1974.

2  K. Dopiera a, „Przegl d Zachodni” nr 5/6 z 1975 r., s. 118-119.
3  W 1992 r. z okazji 150-lecia istnienia Adampola, dom Ry ych poprzez starania w adz polskich

i rodziny zosta  nazwany „Domem Pami ci” i pe ni rol  polskiego muzeum.
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r.), Czes aw (1889 r.), Eugenia (1893 r. – matka Z. Ksi opolskiego), Helena
(1900 r.) oraz Zofia (1903 r.).

Z histori  tego domu zwi zana jest nierozerwalnie historia rodziny.
W 1918 r. dom opu ci a matka porucznika Eugenia Ry y po wyj ciu za m . W
tradycji polsko ci i patriotyzmu pieczo owicie kultywowanych przez dziadków
wychowywane by y kolejne pokolenia4.

Powstanie osady Adampol by o efektem polskich d e  do odzyskania
niepodleg o ci, których przywódc  na emigracji by  ksi  Adam Czartoryski.

W roku 1841 powo a  on w Stambule Agencj  G ówn  Misji Wschodniej
Hotelu Lambert, której optyka wspiera  mia a dzia ania o charakterze
antyrosyjskim, prowadzon  przez przedstawicieli polskiej emigracji w Turcji –
sk adaj cej si  przede wszystkim z kombatantów oraz by ych powsta ców
rozproszonych na Wschodzie. Imperium Otoma skie wyra nie sprzeciwia o si
umowie o podziale ziem polskich, podpisanej przez Rosj , Prusy oraz Austri
w roku 1772. Stanowi o jednocze nie schronienie dla polskich emigrantów
politycznych, ich rodowisko w przysz o ci mia o by  zapleczem
mobilizacyjnym polskich oddzia ów niepodleg o ciowych posiadaj cych
w Turcji pu ku kozaków su ta skich.

Snuj c plany odzyskania niepodleg o ci, ksi  Czartoryski dopatrywa
si  w Turcji wa nego sojusznika Polski pod zaborami, a tak e or downika
sprawy polskiej w walce z Rosj . Z polecenia ks. Czartoryskiego szefem Agencji
G ównej Misji Wschodniej mianowany zosta  oficer Micha  Czajkowski5. Celem
powo ania powo ania Agencji oraz pogarszaj ca si  sytuacja ekonomiczna

4  Z dokumentów przekazanych autorowi przez pana Les awa Ry ego, jednego z w a cicieli
„Polskiego Domu Pami ci”. Drugim by  pan Antoni Dochoda, który podczas wizyty
w Adampolu w 2001 r. by  nieobecny.

5  Sadyk Pasza Micha  Czajkowski (1804-1886), powie ciopisarz, dzia acz niepodleg o ciowy.
W Powstaniu Listopadowym 1830-1831 walczy  w Pu ku Jazdy Wo y skiej dowodzonym
przez Karola Ró yckiego. Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari. Po upadku
powstania do 1832 r. na emigracji w Pary u. W latach 1835-1936 by  cz onkiem Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego. Od 1838 r. by  wspó pracownikiem ksi cia Adama Jerzego
Czartoryskiego. W 1841 r. wys ano go z misj  dyplomatyczn  do Stambu u, wkrótce stan  na
czele Agencji Polskiej na Wschodzie, rozbudzaj c nastroje antyrosyjskie w Turcji i na
Ba kanach. Czynny by  zw aszcza w okresie Wiosny Ludów 1848 r. W 1850 r. przyj  islam i
imi  Mehmed Sadik i przeszed  na s u b  tureck . W dzia alno ci politycznej pomaga a mu
Ludwika niadecka. Podczas wojny krymskiej organizowa  oddzia y kozaków su ta skich,
werbowane spo ród S owian ba ka skich i Polaków, dowodzi  nimi w 1854 r. w ofensywie
wo owskiej (by  komendantem Bukaresztu). Wskutek w asnych intryg sk óci  si  z emigracj
polsk . Wkrótce utraci  te  poparcie su tana, a oddzia y kozackie wcielono do pu ków
tureckich. By  wrogo nastawiony do powstania styczniowego, po jego upadku uleg  ideom
panslawizmu. Uzyska  poparcie cara Rosji i przyj  prawos awie, nast pnie osiad  na Ukrainie
(1867). Oskar ony o zdrad , n kany k opotami osobistymi pope ni  samobójstwo. By  znanym
pisarzem, opisywa  w tonach idealistycznych g ównie Kozacczyzn  oraz ycie S owian na
Ba kanach. Pozostawi  obszerne pami tniki m.in. ich cz  pt. Moje wspomnienia o wojnie
1854 roku, wydano w Polsce w 1962 r.
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polskich emigrantów w Turcji zrodzi y pomys  utworzenia na terenie kraju
chrze cija skiej osady, która da aby schronienie by ym powsta com
i emigrantom oraz stanowi a zarazem azyl polityczny, sprzyjaj cy planowaniu
dzia a  antyrosyjskich. W razie wojny z Rosj  osadnicy mieli wej  w sk ad
wojska, które b dzie walczy o o niepodleg o  Polski.

Utworzeniu osady s u y y przede wszystkim wzgl dy polityczne, jednak
dla przysz ych jej mieszka ców mia a mie  ona równie  silne znaczenie
symboliczne, gdy „dla adampolskich Kempków, Dochodów, Biskupskich czy
Ochotskich wa niejsze od wielkiej polityki by o to, e mogli y  jak wolni ludzie
po ród lesistych pagórków przypominaj cych Polsk , której nie by o”6. W roku
1842 Micha  Czajkowski podpisa  porozumienie ze zgromadzeniem zakonnym
francuskich misjonarzy, zwanych Lazarystami o ustanowieniu na ich terenach
ziemskich polskiej wsi, b d cej pierwszym tego rodzaju osadnictwem
na obszarze Imperium Osma skiego7.

B d ce przedmiotem dzier awy grunty ziemskie znajdowa y si
w okolicy oko o stu km od ówczesnego Stambu u, po azjatyckiej stronie Bosforu,
w s siedztwie miejscowo ci Beyköz. Formalne ustanowienie wsi nast pi o
w marcu 1842 r., kiedy te  dokonano po wi cenia pierwszej chaty oraz
oficjalnego nazwania osady Schronieniem wi tego Wincentego. Pó niejsza
nazwa Adampol przetrwa a do roku 1920, w którym to w adze republiki
dokona y prawnego przemianowania na Polonezk y, co w j zyku tureckim
oznacza „polsk  wie ”. Ca y obszar kolonii pozostawa  w asno ci  rodziny
Czartoryskich od 1883 r do czasu nadania tej ziemi na w asno  jej mieszka com
przez w adze tureckie oko o 1960 r. Ufundowanie polskiej gminy na terenach
Imperium w momencie, w którym pa stwo polskie nie istnia o na mapie
politycznej wiata, stanowi o niezwykle znacz ce wydarzenie w historii polsko-
tureckich stosunków politycznych.

W pierwszym okresie populacja Adampolu wynosi a zaledwie
12 osadników, b d cych przede wszystkim je cami z rosyjskiej armii, do której
wcielono ich przymusowo. W ród emigrantów znalaz y si  równie  pokrewne
narody s owia skie, co uwypukla o wyra ne zró nicowanie dialektu u ywanego
w osadzie. Ujednolicenie j zykowe nast pi o dopiero w okresie pó niejszym,
w momencie utworzenia polskiej szko y na terenie kolonii. Ze wzgl du na pobyt
ks. Czartoryskiego w Pary u, pocz tkowi mieszka cy osady obj ci zostali opiek
pa stwa francuskiego, które wyda o im równie  dokumenty potwierdzaj ce
ich to samo  oraz status prawny. Warunkiem osiedlenia si  na ziemiach
Adampola by o wyznawanie wiary rzymskokatolickiej oraz posiadanie
rekomendacji od osoby powa anej. Pierwsi w a ciciele, a raczej u ytkownicy
ziemi, otrzymali j  na zasadzie dziedzicznej, bezp atnej dzier awy,

6  A. Koniecka, Polska po turecku, VIP Biznes& Styl (nr 5/6) 01.05.2013, s. 82.
7  J. Chudzikowska, Dzieje ycia Sadyka Paszy o Michale Czajkowskim, Warszawa 1971.
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a potomkowie ich przekazywali z kolei ziemi  i domy swym nast pcom,
dzieciom lub innym krewnym.

W przeci gu kilku kolejnych lat, wraz z wybuchami kolejnych powsta ,
populacja Adampola wzrasta a do liczby stu mieszka ców, by pod koniec XIX
w. osi gn  stan 150 osadników. Kolejne fale osadnicze przynios y kolonii
uczestników powstania galicyjskiego, w gierskiej Wiosny Ludów oraz
weteranów wojny krymskiej. W trakcie trwania tej ostatniej, we wrze niu 1855
roku, do Turcji uda  si  tak e najwi kszy polski poeta, dzia acz oraz publicysta
polityczny Adam Mickiewicz, gotowy wesprze  akcj  organizowania legionu
polskiego do walki z Rosj , jak równie  z o onego z ydów tzw. Legionu

ydowskiego. Polski poeta zmar  kilka miesi cy po swoim przybyciu
do Konstantynopola, najprawdopodobniej na skutek epidemii cholery. Jego
mier  oraz tymczasowy pochówek w Stambule stanowi y silny akcent

w dziejach losów Polaków w Turcji.
Pó niejsza kluczowa fala uchod ców przyby a do Turcji po upadku

powstania styczniowego (1863-1864), w ród których wysoce wykszta ceni oraz
wykwalifikowani polscy m odzi in ynierowie zostali zatrudnieni przez rz d
turecki przy pracach zwi zanych z budow  nowej infrastruktury w pa stwie.
Nowo przybyli polscy in ynierzy i budowniczy kolei Warszawa – Wiede  zostali
zatrudnieni przy budowie linii kolejowej na Ba kanach i budowali pierwsze
nowoczesne drogi i mosty w Azji. Adampol w okresie tym przechodzi  okres
wyra nego rozkwitu a na jego terenie mieszka o ponad sto rodzin, stanowi cych
drugie pokolenie Polaków, b d cych obywatelami Turcji. W 1883 r. ksi
W adys aw Czartoryski8 sfinalizowa  umow  o wykupie ziemi z r k zakonu
Lazarystów.

Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci w roku 1918 mieszka cy
Adampola otrzymali prawo do posiadania polskiego obywatelstwa, a cz  z nich
podj a decyzj  o powrocie do kraju, którego w istocie cz  z nich nie zna a.
Pocz tki XX w. przynios y pogorszenie sytuacji ekonomicznej Adampolu,
a trudy osadniczego ycia utrudnia y funkcjonowanie polskiej placówki szkolnej
oraz lokalnej parafii. Utrudnienia te nie przeszkodzi y jednak Adampolanom
w piel gnowaniu polskiej kultury, j zyka oraz wiary rzymskokatolickiej. Szans
dla polepszenia sytuacji ekonomicznej osady by  fakt, i  polska kolonia
zyskiwa a stopniowo coraz wi ksz  popularno  w ród europejskiej

8  W adys aw ksi  Czartoryski (1828-1894) syn Adama Jerzego by  podobnie jak jego ojciec
emigracyjnym dzia aczem politycznym. Od 1855 r. wspó pracowa  w Stambule przy
organizowaniu polskich formacji do walki z Rosj . Od mierci ojca (1861) samodzielny
kierownik Hotelu Lambert. W 1863 r. mianowany przez powsta czy Rz d Narodowy g ównym
agentem dyplomatycznym przy rz dach Wielkiej Brytanii, W och, Szwecji i Turcji. Rozwin
dzia alno  dyplomatyczn  w celu uzyskania interwencji zbrojnej tych pa stw na rzecz Polski.
W 1878 r. za o y  Muzeum Czartoryskich w Krakowie.  By  do ywotnim prezesem
Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Pary u. Pozostawi  pami tniki 1860-1864, które
w Polsce opublikowano w 1960 r.
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oraz chrze cija skiej diaspory, a jej charakter stopniowo przeobra a  si  z czysto
rolniczego w turystyczno-rekreacyjny oraz us ugowy.

Wraz z wybuchem pierwszej wojny wiatowej w ród go ci
odwiedzaj cych Adampol dominowa  zacz li niemieccy oficerowie, podczas gdy
w tym samym czasie dziewi ciu adampolan walczy o z wojskami ententy w
obronie cie nin Czrnomorskich i Stambu u. W ród poleg ych na froncie znale li
si  bracia Alfons i Józef Wrzosek, natomiast Marek Gazewicz oraz Józef Dohoda
szcz liwie powrócili z frontu do osady w Adampolu.  W armii tureckiej – jako
syn powsta ca styczniowego dziedzicz cy tureckie obywatelstwo – s u y
równie  pó niejszy genera  lotnictwa II RP Ludomi  Rayski9, który wst pi
do osma skiego lotnictwa jako obserwator lotniczy na froncie dardanelskim,
a nast pnie do ko ca wojny s u y  w 5. Pu ku Lotniczym w Izmirze.

Adampol przetrwa  ze swoimi tradycjami w dobrej kondycji
ekonomicznej do czasów wspó czesnych10.

Por. mar. Zygmunt Ksi opolski 19 wrze nia 1955 r. udzieli  Radiu
Wolna Europa wywiadu, w którym m.in. mówi  o Adampolu i rodzinie w Turcji.
Stwierdzi  co nast puje: „Ojciec pochodzi  z Siedleckiego. Do Turcji przyjecha
przed I wojn  wiatow . Wys any z Wiednia jako in ynier, przez firm
techniczn , której powierzono elektryfikacj  pa acu su ta skiego w Istambule.
Osiedli  si  i pozosta  w Turcji. Mieszkali my w Konstantynopolu, ale kontakt
z Adampolem by  bardzo bliski. Sp dzali my tam nie tylko wszystkie wi ta, ale
i wakacje oraz niemal wszystkie wolne chwile. W Adampolu prawie wszyscy s
ze sob  spokrewnieni, m.in. Kempkowie, Zió kowscy, Biskupscy, Dochodowie,
Wilkoszewscy, Ry owie (…).

Mój pradziadek podporucznik Ignacy Kempka by  jednym z pierwszych
osadników po powstaniu listopadowym. Ojciec matki Wincenty Ry y,
powstaniec 1863 roku równie  wyemigrowa  z Polski po powstaniu i osiedli  si
w Adampolu. Adampolanie znani s  przede wszystkim z g bokiego
przywi zania do Polski i tradycji narodowych, gdzie s  one bardzo ywe. W
rodowisku tym wielk  czci  otacza si  pami  Adama Mickiewicza, który

podobno by  w Adampolu i którego pomnik ustawiony jest na placu przed
ko cio em Matki Boskiej Cz stochowskiej. Stosunek w adz tureckich do
Adampola zawsze by  bardzo dobry i yczliwy. Przez wiele lat Polacy z naszej
miejscowo ci zwolnieni byli z podatków. Twórca nowoczesnego pa stwa

9  Ludomi  Antoni Rayski (1892-1977) genera , pilot, in ynier przed I wojn  wiatow  cz onek
zwi zku strzeleckiego nast pnie w latach 1914-1915 w Legionach Polskich. W latach 1915-
1918 oficer lotnictwa armii tureckiej. Od 1936 r. dowódca Lotnictwa Ministerstwa Spraw
Wojskowych w Polsce, od 1934 r. genera  brygady. W 1939 roku II wiceminister spraw
wojskowych. W czasie II wojny wiatowej m.in. w lotnictwie francuskim, a w latach 1943-
1946 delegat Inspektoratu, a pó niej Dowództwa Polskich Si  Powietrznych na rodkowym
Wschodzie. Odznaczony orderem Virtuti Militari.

10  http://www.twojaeuropa.pl/4367/600-lecie-nawiazania-stosunkow-dyplomatycznych-dostep,
 2014-06-24.
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tureckiego, Kemal Pasza, Atatürk by  cz stym go ciem w Adampolu. Stawia  on
Adampol za wzór rolnikom tureckim”11.

Obecnie w Adampolu mieszka oko o tysi ca osób, z czego biegle
po polsku mówi 40 osób. Polacy, którzy w latach 80. XX w. wyjechali z osady
powrócili, za o yli pensjonaty, restauracje itd. Ludno  podkre la zwi zki z
Polsk . Na uwag  zas uguj  zabytki do których zalicza si : Dom Pami ci Zofii
Ry y, ko ció  pod wezwaniem Matki Boskiej Cz stochowskiej, cmentarz z
ciekawymi grobami m.in. grobem Ludwiki niadeckiej ( ony Micha a
Czajkowskiego), która by a równie  sympati  Juliusza S owackiego oraz 92
zabytkowe nagrobki.

Losy por. mar. Zygmunta Ksi opolskiego. S u ba w szkole
podchor ych Marynarki Wojennej (1937 – 1939)

Zygmunt Ksi opolski urodzi  si  13 listopada 1918 r. w Stambule
w patriotycznej rodzinie polskiej pochodz cej z Adampola. Rodzicami jego byli
Mieczys aw i Eugenia Ry y. Osady po o onej 20 km od wybrze a Morza
Czarnego i 15 km od Bosforu, otoczonej pi knymi lasami, niedaleko od granicy
administracyjnej Stambu u. Z akt ewidencyjnych Szko y Podchor ych
Marynarki Wojennej w Toruniu, do której przyby  w lipcu 1937 r. wynika,
e szko  redni  od 2 do 11 klasy ko czy  w Gimnazjum Francuskim im.
w. Joanny d’Arc w Stambule, w latach 1926-1936. Tam uzyska  matur , któr

nostryfikowano w lutym 1938 r. w Kuratorium Okr gu Pomorskiego w Toruniu.
Do Szko y Podchor ych zosta  przyj ty na wydzia  techniczny, gdzie

uczy  si  od lipca 1937 r. do wrze nia 1939 r. do wybuchu wojny. Legitymowa
si  bieg  znajomo ci  j zyka polskiego, francuskiego i tureckiego oraz mówi
po grecku. Ponadto by  technikiem lotniczym. W szkole awansowa  kolejno na
stopnie: starszego marynarza podchor ego 4 pa dziernika 1937 r.; mata
podchor ego w pa dzierniku 1938 roku i bosman mata podchor ego w sierpniu
1939 r.12

W lipcu 1937 r. 44 m odych ludzi (27 na wydziale morskim i 17
na wydziale technicznym), którzy zdali egzamin konkursowy do Szko y
Podchor ych Marynarki Wojennej w Toruniu zacz o s u b  w Marynarce
Wojennej jako kandydaci do SPMW. Oficerem kursowym zosta  por. mar.
Tadeusz Kami ski. W lipcu i sierpniu przeszli wyszkolenie piechoty.
We wrze niu zaokr towano ich na ORP Wilia. Mieli szcz cie okr t szed

11  Wywiad udzielony redaktorowi Janowi Przybyszowi przez por. mar. Zygmunta
Ksi opolskiego
19 wrze nia 1955 r. w Nowym Jorku.

12  Z odpisu „Zeszytu Ewidencyjnego” Marynarki Wojennej – przebieg s u by wojskowej 1937-
1942 – Zygmunt Ksi opolski. Ze zbiorów Les awa Ry ego.
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do Cowes i Le Havre. W pa dzierniku po powrocie wydzia  morski zosta
zaokr towany na ORP Iskra, a techniczny powróci  do Szko y. W dniu
4 listopada odby a si  uroczysta przysi ga. Pierwszy raz, ju  w mundurach
podchor ych wychodz  na przepustk  do Torunia. Ze wspomnie  Kazimierza
Doma skiego: „Jednym z kolegów, którzy rzucili si  w oczy ju  w czasie
egzaminu wst pnego, by  Zygmunt Ksi opolski.

Po pierwsze pochodzi  z Turcji, po drugie nie umia  p ywa . W jaki
sposób  uda o  mu  si  przej  przez  pierwsz  cz  egzaminu  z  p ywania  –  sto
metrów dowolnym stylem pozostaje do dnia dzisiejszego tajemnic . Mo e s owo
»przej « jest kluczem do rozwi zania zagadki. Drug  cz ci  tego egzaminu by
skok z trampoliny. Zygmunt bez wahania si , wszed  na desk  i skoczy  g ow
w dó . Nad powierzchni  wody ukaza y si  jego nogi, poruszaj ce si  metod
no ycow . By o to bardzo fascynuj ce, ale trwa o troch  za d ugo. Nie ulega o
w tpliwo ci, ze Zygmunt straci  orientacj  pod wod . Kto  wskoczy  do basenu,
chwyci  go za nog  i odholowa  do brzegu. Zygmunt nie umia  p ywa , ale nikt
nie móg  kwestionowa  jego odwagi, determinacji w wysi kach uzyskania
miejsca w SPMW. Nazwali my go Turkiem”13.

Rok szkolny sko czy  si  dla wydzia u morskiego na pocz tku maja
1938 r., a dla „techników” miesi c pó niej. Technicy zostali zaokr towani
na ORP Wilia, na której odbyli rejs naoko o Wysp Brytyjskich. Po rejsie
odbywali praktyk  w warsztatach Marynarki Wojennej w Gdyni.

Na pocz tku listopada zacz  si  nowy rok szkolny 1938/1939. Tym
razem ze znaczn  zmian , otó  Szko a zosta a przeniesiona z Torunia
do Bydgoszczy i jej now  siedzib  zosta y budynki, w których wcze niej by a
Szko a Podchor ych dla Podoficerów. By a to zmiana na plus, je li idzie
o warunki zakwaterowania, sale wyk adowe, miejsca rekreacyjne itp. Zamiast
du ych sypialni jak to by o w Toruniu, podchor owie mieli do dyspozycji
pokoje trzyosobowe.

W roku szkolnym 1938/1939 odby y si  zawody szermiercze (szabla)
mi dzy SP Artylerii,  SP Kawalerii  i  SP Marynarki  Wojennej,  na terenie Szko y
podchor ych Marynarki Wojennej. W lutym 1939 roku rocznik zosta  wys any
na kurs narciarski do Zwardonia. Najlepiej z rocznika wypadli podchor owie
z wydzia u technicznego Jerzy Dittmar i Bronis aw Rybarczyk oraz Bogdan
Bratkowski z wydzia u morskiego.

W lutym 1939 r. z okazji wi ta Marynarki Wojennej, mia  si  odby  bal
Szko y – oficjalne wyst pienie SPMW na terenie Bydgoszczy. Zosta  odwo any

13  K. Doma ski, Rocznik 1937-?, “Nasze Sygna y”. Pismo Stowarzyszenia Marynarki Wojennej,
nr 178, lipiec-grudzie  1995 r., s. 1-16.
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ze  wzgl du  na  a ob  po  papie u  Piusie  XI14. Dzi ki inicjatywie Dowódcy
Oddzia u Podchor ych – kpt. mar. S. Mieszkowskiego zosta  przeprowadzony –
w formie nieoficjalnej – jako zako czenie roku szkolnego. Wypad o ono w
czerwcu, tu  przed Zielonymi wi tkami. W 1939 r., ze wzgl du na sytuacj
polityczn , urlopu na Wielkanoc nie by o. Jako rekompensat  podchor owie
otrzymali dwa dni urlopu na Zielone wi ta. Po powrocie ca y rocznik wyjecha
na Flot  do Gdyni. Wydzia  techniczny zaokr towano na ORP Mazur, a morski
na ORP Gryf; 24 sierpnia przyszed  rozkaz wyokr towania i powrotu do Szko y.
Pobyt w Bydgoszczy trwa  do 1 wrze nia, dnia wybuchu wojny. Wieczorem tego
dnia nast pi a ewakuacja Szko y do Rzecznej Flotylli Pi skiej15.

Kampania wojenna 1939 roku (1 wrze nia – 5 pa dziernika)

Kampania 1939 r. wed ug przebiegu s u by wojskowej bosmanmata
podchor ego trwa a 35 dni i poczynaj c od 1 wrze nia do 5 pa dziernika,
z o y y si  na ni  kolejne wydarzenia:

1. Od 1 wrze nia do 6 wrze nia trwa a ewakuacja z SPMW
z Bydgoszczy do Horodyszczy pod Pi skiem;

2. 6 wrze nia do 13 wrze nia pobyt w Horodyszczy;
3. 13 wrze nia wymarsz z Horodyszczy do Pi ska;
4. Od 13 wrze nia do 17 wrze nia formowanie I i II baonu marynarzy

(gdzie Z. Ksi opolski zosta  dru ynowym w II baonie);
5. Od 17 wrze nia do 26 wrze nia nast pi  wymarsz z Pi ska w kierunku

Horodna, Kamienia Koszyrskiego, Krymna i Szacka;
6. 26 wrze nia wymarsz do Szacka;
7. 27 wrze nia do 28 wymarsz z W odawy. Baon marynarzy zosta

wcielony do 182. pu ku piechoty 60. dywizji „Kobry ” grupy gen.
Franciszka Kleberga, gdzie Zygmunt zosta  mianowany w I batalionie
dru ynowym;

8. 29 wrze nia bra  udzia  w bitwie pod Jab oniem z bolszewikami;
9. 30 wrze nia wraz z batalionem przebywa  w okolicy Parczewa;
10. 1 pa dziernika w okolicy Radzymina;
11. Od  1  pa dziernika  do  5  pa dziernika  bra  udzia  w  bitwie  pod

Kockiem, gdzie zosta  ci ko ranny16.

14  Pius XI, Achille Ratti (1857-1939) paleograf, od 1914 r. prefekt Biblioteki Watyka skiej. Od
1918 r. wizytator apostolski na Polsk  i Litw , w latach 1919-1921 pierwszy nuncjusz w II
Rzeczypospolitej. W 1929 r. doprowadzi  do podpisania traktatów latera skich, zawar
konkordat z Polsk .

15  K. Doma ski, art. cyt.
16  Z odpisu „Zeszytu Ewidencyjnego” Marynarki Wojennej – przebieg s u by wojskowej…

podchor ego Zygmunta Ksi opolskiego.
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Marynarze w zgrupowaniu gen. bryg. Franciszka Kleeberga

Wykonuj c rozkaz kmdr. Zaj czkowskiego, za ogi zatopionych
jednostek rzecznych zacz y wycofywa  si  w kierunku na Moroczno, gdzie by o
dot d miejsce postoju dowódcy flotylli, a potem na Lubieszów i Kamie
Koszyrski. W tym samym kierunku ewakuowa y si  inne mniejsze oddzia y
zarówno marynarzy, jak i wojsk (m.in. batalion Obrony Narodowej), które
znalaz y si  w rejonie Pi ska. Najpowa niejsz  liczebnie, cho  bez ci szego
uzbrojenia, si  stanowi y dwa bataliony morskie, utworzone na bazie Kadry
Flotylli Rzecznej ze zmobilizowanych rezerwistów. Funkcje dowódców
i zast pców plutonów i dru yn obj li w nich podchor owie marynarki starszego
rocznika.

Marsz by  forsowny i trudny, gdy  odbywa  si  piaszczystymi drogami
i przewa nie w porze nocnej. Ko czy a si  druga dekada wrze nia i w tym czasie
niemieckie samoloty grasowa y zupe nie nie zagro one, a obrona przeciwlotnicza
maszeruj cych oddzia ów by a bardzo s aba. Dlatego te  w ci gu dnia trzeba
by o zatrzymywa  si  na postój w lesie i starannie maskowa  przed lotnictwem.

Od Lubieszowa, gdzie mia  sw  kwater  gen. Kleeberg, po czone
oddzia y uda y si  do Kamienia Koszyrskiego. W tym czasie przyby a tam drog
kolejow  z pó nocy grupa marynarzy kmdr. ppor. Kami skiego.

Marynarze ci po zatopieniu swych jednostek przed zwalonym mostem
kolejki Janów Poleski – Kamie  Koszyrski za adowali si  na podstawiony
poci g, którym bez przeszkód dotarli do Kamienia Koszyrskiego. Tam zgodnie
z rozkazem gen. Kleeberga, zezwalaj cym na opuszczenie szeregów, po oddaniu
broni i amunicji, tym wszystkim, którzy nie czuli si  Polakami lub zw tpili
w s uszno  dalszej walki albo te  chcieliby po czy  si  z mieszkaj cymi
na Polesiu rodzinami (dotyczy o to wielu marynarzy zawodowych z Pi ska) –
stan liczbowy oddzia ów nieco si  zmniejszy . Z drugiej jednak strony ten
rozs dny rozkaz dowódcy Grupy Operacyjnej znakomicie polepszy  karno
wojsk, w których uprzednio zdarza y si  raz po raz wypadki defetyzmu i dezercji.
Trudno im si  zreszt  dziwi , bior c pod uwag , e sk ad naszego wojska nie by
przed wojn  jednolity narodowo ciowo i obejmowa  stosunkowo du y procent
mniejszo ci narodowych, m.in. Bia orusinów i Ukrai ców, ponadto za
na pogorszenie ogólnego nastroju niew tpliwy wp yw mia a ogólna, stale
pogarszaj ca si  sytuacja wojskowo-polityczna. Szczególnie demoralizuj ce by y
za  wiadomo ci o ucieczce najwy szych w adz pa stwowych i wojskowych
do Rumunii. Ci o nierze i marynarze, którzy pozostali jednak pod rozkazami
gen. Kleeberga, a by a ich oczywi cie przyt aczaj ca wi kszo , byli przepojeni
wol  walki z Niemcami i nie l kali si  adnych trudów ani ofiar, aby zrealizowa
postawione przez dowódc  zadanie: marsz na pomoc obl onej stolicy.

Dalsza droga na W odaw  stawa a si  coraz trudniejsza i nie-
bezpieczniejsza z uwagi na nasilanie si  dzia alno ci nieprzyjacielskiego
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lotnictwa. Marsz odbywa  si  wprawdzie nadal nocami, ale niektóre oddzia y,
a w ród nich marynarze kmdr. ppor. Kami skiego, kontynuowa y drog
poci giem. Okaza o si  to jednak bardzo niebezpieczne, gdy  poci g zosta
zbombardowany na stacji Nujno. Dalsz  drog  przez miejscowo ci Kaczyn
i Ratno do W odawy wspomniani marynarze odbyli ju  pieszo, jako tylna stra
wojsk gen. Kleeberga. Niejednokrotnie dochodzi o w tym czasie do lokalnych
utarczek z niemieckimi dywersantami. Jedna z nich mia a miejsce na po udnie
od miasteczka Ma oryta, gdzie otoczono uzbrojony oddzia  kolonistów
niemieckich, zdobywaj c na nich 36 karabinów i pistoletów maszynowych
najnowszej produkcji.

W ko cu wrze nia 1939 r. do Mokran doprowadzono grup  polskich
je ców wojennych z rozbrojonego oddzia u Flotylli Rzecznej Marynarki
Wojennej z Pi ska. 8 oficerów i podoficerów jednostki sowieckie zabra y ze sob
celem dalszego wywiezienia do niewoli w g b ZSRR. Pozosta ych – co najmniej
2 oficerów i 16 podoficerów – przekazano w r ce bojówek ukrai skich.
Te dokona y na nich mordu17, w dniu 28 wrze nia 1939 r.. Wydarzenie
to upami tnia pomnik ods oni ty w 1991 r.18.

W dniu 28 wrze nia maszeruj ce oddzia y dotar y do W odawy, le cej
ju  za Bugiem. O przeprawie przez t  rzek  opowiada ppor. mar. Tadeusz
Kawalec, oficer szyfrowy Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie: „Forsowanie
Bugu odbywa o si  pod ci kim ogniem artyleryjskim dywizji pancernej.
Saperzy budowali napr dce most i zacz li zajmowa  stanowiska cekaemi ci.

Moi marynarze z oddzia u czno ci odkryli p askodenne pychówki
bu a skie, podobne troch  do poleskich »duszohubek«. Zacz li my je zbija
(po trzy) i spycha  na wod . Uda o si  nam przeprawi  jedn  kompani
kobry skiego pu ku piechoty. Niestety w czasie ostatniego nawrotu g stniej ce
ju  pociski rozbi y i rozproszy y nasze »okr ty« i cz  ludzi ratowa a si  p yn c
i brodz c w wodzie.

Zm czeni i mokrzy czekali my na przepraw .
Wreszcie doszli my do W odawy pe nej uciekinierów i paniki.
Ludzie przypatrywali si  kolumnom wojska id cym skrajem szosy

z wyrazem jakby przestrachu (widzieli par  godzin temu oddzia y niemieckie).
rodkiem szosy dzwoni y kopyta brygady gen. Kmicic-Skrzy skiego. U ani nie

mieli ju  lanc, ale trzymali fason kawaleryjski.
W miejscowym urz dzie pocztowym zainstalowali my radiostacj

i bosman-szef bez przekonania nastroi  na odbiór. Nagle si gn  po blankiet
i zacz  szybko wype nia  kolumny pi ciocyfrowych liczb. Poda  mi wype niony
blankiet i si gn  po nast pny.

17   A. Przewo nik, J. Adamska: Katy . Prawda. Pami , Warszawa 2010, s. 35.
18  K. Komorowski, Boje polskie 1939-1945, przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2009,

s. 236.
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Wyj em przemoczone »drabinki« (k piel w Bugu) i po podstawieniu
pod grupy cyfr wylicza em klucz do kodu. Po rozszyfrowaniu pierwszych zda
zapyta em bosmana, czy to na pewno nasi nadawali. Potwierdzi , e tak,
bo poznaje koleg  z Warszawy po sposobie nadawania. By a to depesza gen.
Rómmla o kapitulacji Warszawy.

Po spaleniu tekstu kodowanego pobieg em szybko do sztabu. Przed wej-
ciem do gen. Kleeberga zatrzyma  mnie szef czno ci pp k Stawarski (chyba

dobrze pami tam nazwisko) mówi c, e dowódca jest bardzo zm czony.
Pokaza em mu depesz  i ju  bez s owa weszli my do pokoju. Gen. Kleeberg
nie spa  jeszcze (by o ok. 23.00 godz.) – d ugo czyta  i nast pnie upewni  si , kto
zna tre . Potem powiedzia  cicho, zm czonym g osem: Tej depeszy nie by o,
na takie wiadomo ci jest zawsze czas.

Depesza z Warszawy przekre la a plan pój cia na odsiecz obl onej
stolicy, ale gen. Kleeberg nie zamierza  kapitulowa . We W odawie
zreorganizowa  swe wojska, zwalniaj c ze s u by wszystkich rannych i chorych.
Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie sk ada a si  z dwóch dywizji piechoty,
jednej dywizji i jednej brygady kawalerii oraz ró nych oddzia ów
dyspozycyjnych. Bataliony morskie, po reorganizacji we W odawie, wesz y jako
batalion marynarki w sk ad 182. pu ku piechoty nale cego do 60. dywizji
piechoty. Dowódc  batalionu zosta  kmdr ppor. Stefan Kami ski. Dowódc
1. kompanii by  kpt. art. Jerzy Wojciechowski, 2. kompanii – kpt. mar. Lucjan
Rabenda (a jego zast pc  i dowódc  jednego z plutonów por. mar. Witold
Wyrostek). 3. kompanii – kpt. piech. Jan Lipecki, kwatermistrzostwo za  obj
kmdr ppor. Alojzy Paw owski. Gen. Kleeberg ruszy  ze swymi wojskami
na pó nocny zachód, na Parczew, a pó niej w kierunku Kocka. Tam te , pod
Serokoml , Wol  Gu owsk , Lipinami i Helenowem, dosz o w dniach od 2 do 5
pa dziernika do ci kiej i d ugotrwa ej bitwy z przewa aj cymi si ami
nieprzyjaciela, które zacisn y szczeln  obr cz wokó  Samodzielnej Grupy
Operacyjnej Polesie. Bitwa ta przynios a polskim oddzia om powa ne sukcesy na
poszczególnych odcinkach walki, jednak e w ostatecznym efekcie nie da o si
ju  wykorzysta  zwyci skich rezultatów bitwy. W momencie bowiem, kiedy
wojska gen. Kleeberga przeprowadzi y udane operacje – zabrak o im amunicji,
co przes dzi o o losie zgrupowania.

Jeden z epizodów tej ostatniej wielkiej bitwy wojny obronnej 1939 r.
przedstawi  ówczesny podchor y marynarki starszego rocznika, Kazimierz
Doma ski: „Zrozumia em, e nasza kompania idzie do kontrnatarcia. Ogie
nieprzyjaciela, szczególnie z broni maszynowej, stawa  si  coraz g stszy.
Szli my przez las. Na skraju lasu utworzyli my lini . Po przeciwnej stronie g ad-
kiego pola – odleg o  mo e 200, mo e 300 metrów – Niemcy. Ci ostatni nie
szcz dzili amunicji. Pami tam, e po mojej lewej stronie odgryza  si  nasz
karabin maszynowy, którego obsad  dowodzi  mój kolega Jerzy Stein.
W pewnym momencie komenda od naszego dowódcy: »Bagnet na bro !-
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Przygotowa  si - do szturmu!« W tym samym niemal momencie zauwa yli my,
e po przeciwnej stronie (by a tam malutka wioska) Niemcy zerwali si

do ucieczki. Nasz karabin maszynowy odezwa  si  na ca  par . Widzia em
uciekaj cych Niemców i wypu ci em pi  kul z mego karabinu w ich kierunku.
(…)  W  czasie  tej  bitwy  zostali  ranni  i  znale li  si  w  szpitalu  jenieckim
w Radomiu nast puj cy koledzy: Edek Brocki, Ada  Dedio, Walerian
Dobromirski, Leszek Górniewicz, Mietek Kaczmarek, Zygmunt Ksi opolski,
Romek Niedzielski, Bronek Sonnenfeld i Gienio Szczepa ski. Wszyscy wy ej
wymienieni, za wyj tkiem Mieczys awa Kaczmarka (wydzia  morski) i Gienia
Szczepa skiego, pr dzej czy pó niej uciekli ze szpitala”19.

Jeden z fragmentów bitwy wspomina równie  ppor. mar. Kawalec:
„(...) podbieg em na punkt dowodzenia z meldunkiem i widzia em rozwijaj cy
si  z pozycji wyj ciowej do natarcia batalion kmdr. ppor. Kami skiego. Mimo
odleg o ci, komandor by  dobrze widoczny (wysoka, chuda sylwetka), poniewa
w ród g stego ju  ognia wskazywa  kierunki natarcia dla poszczególnych
kompanii z konia. Na skrzydle posuwa a si  skokami kompania dowodzona
przez kpt. Jerzego Wojciechowskiego.

Wracaj c z nowymi tekstami us ysza em jeszcze komentarz szefa sztabu,
p ka apickiego: Id  jak na wiczeniach pokazowych – fasoniarze granatowi”.

Pomijaj c pewn  przesad  czy przeno ni , z jak  szef sztabu Grupy
Operacyjnej nazwa  marynarzy, bo wiadomo, e granatowe mundury dawno
ju  wymienili na zielone, nie ulega w tpliwo ci, e zachowali oni „fason” a
do ko ca, i to pomimo dotkliwych nieraz strat. W ataku pod Lipinami zosta
trafiony dwiema kulami w brzuch prowadz cy swój pluton do natarcia por.
mar. Witold Wyrostek. Kl cz c wo a  jeszcze: „Naprzód, ch opcy,
naprzód!”, a  trafiony trzeci  kul  w usta umilk  na zawsze.

mier  nie omija a równie  podchor ych. Ze starszego rocznika zgin li
w bohaterskiej walce podchor owie W adys aw Dullewicz i Jerzy Steifer,
z m odszego za  – podchor owie Jan K kol, Lechos aw Porwisiak i Przemys aw
Rybia ski. Zgin  por. mar, rez. Edmund Grz dzi ski, poleg o wielu
podoficerów i marynarzy ze spieszonych za óg okr tów oraz z Kadry Flotylli
Rzecznej, a liczni oficerowie, w ród nich kpt. Rabenda i kpt. Wojciechowski,
podoficerowie i marynarze zostali ranni.

Mimo ponoszonych strat batalion marynarki nie ustawa  w walce,
zaciekle atakowa  i zwyci a  wroga. Ostatnie chwile walki wspomina
przedstawiciel najm odszego rocznika podchor ych, Tadeusz Budzy ski:
„Na wszystkich prawie odcinkach posuwamy si  naprzód. Ale straszliwa prawda
zaczyna nam zagl da  w oczy. Brak amunicji. Ostatnie nasze natarcie sko czy o
si  pó nym wieczorem 5 pa dziernika. Wycofani do ty u, na skraj wsi Ofiara,
zm czeni, mokrzy i diabelnie g odni, zasn li my z niepokojem, co przyniesie

19  K. Doma ski, art. cyt.
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jutro. Jakie  przeczucie mówi o, e to ju  koniec. Nast pny ranek przyniós
ze sob  kapitulacj  ca ej grupy”.

W ten sposób zako czy a sw  wojenn  s u b  wi kszo  podchor ych
marynarki dwóch roczników, którym, zamiast broni  polskiego morza, przysz o
w udziale w zielonych mundurach, z bagnetem na karabinie i  do ataku
na nieprzyjaciela w g bi kraju. Po kapitulacji niektórzy z nich zdo ali jednak
zbiec z niewoli podczas transportu, b d  te  pó niej – ze szpitala. W czyli si
oni nast pnie do walki podziemnej w kraju lub nawet zasilili szeregi Polskiej
Marynarki Wojennej na Zachodzie, jak np. podchor y Edmund Brocki, który
zgin  pó niej wraz z okr tem, podwodnym „Orze ”, czy podchor y Zygmunt
Ksi opolski, który p ywa  jako II oficer mechanik na ORP „Piorun”.

Ci spo ród podchor ych obu roczników, którzy zostali skierowani
do obozów jenieckich w g bi Niemiec, musieli przez blisko sze  lat pozostawa
tam jako Kriegsgefangene.  Aby ul y  ich losowi, kmdr ppor. Alojzy
Paw owski zaproponowa  na postoju w Radomiu dowódcy 60. dywizji piechoty,
do której przynale a  182. pu k, a w jego sk adzie batalion morski, aby
podchor ych najstarszego rocznika promowa  na podporuczników marynarki.
Dowódca dywizji, p k art. Adam Epler, wyrazi  zgod  na t  propozycj  i podpisa
w ksi eczkach wojskowych podchor ych antydatowane nominacje. Dzi ki
temu podchor owie ci a w a ciwie ju  podporucznicy, dostali si  do obozów
oficerskich, tzw. Oflagów, ale nie wszyscy poniewa  cz  z nich Niemcy
wys ali do stalagów20

Niewola, powrót do s u by w Anglii w 1943 roku

Zygmunt Ksi opolski, który w czasie kampanii polskiej 1939 r. by
dwukrotnie ranny dosta  si  do niewoli 5 pa dziernika pod Kockiem. Przebywa
w Radomiu do 5 listopada 1939 r. W tym czasie by  operowany przez lekarzy
niemieckich bez narkozy i rentgena. Po zwolnieniu, jego kuzynce uda o si  go
przewie  do Warszawy, gdzie przebywa  do 17 wrze nia 1940 r. Tam by
ponownie operowany, tym razem przez polskich lekarzy w szpitalu
ewangelickim. Po operacjach by  cz ciowo sparali owany. Po ponad
miesi cznej podró y z Polski dotar  do Turcji, gdzie pracowa  w Ankarze w
fabryce  samolotów.  Od  razu  zacz  si  stara  o  wyjazd  do  Anglii,  co  nie  by o
atwe z uwagi na trwaj c  wojn . Po wielu staraniach 28 stycznia 1942 r. dotar

do Armii Polskiej na rodkowym Wschodzie, gdzie przebywa  do 4 grudnia
1942 r. Stamt d skierowany zosta  do Anglii, gdzie przyby  27 lutego 1943 r. Jak
trudno by o si  tam dosta , wiadczy droga, któr  przeby  do celu przez: Syri ,
Palestyn  i Po udniow  Afryk . Na wyspach brytyjskich trafi  do Szko y
Podchor ych Marynarki Wojennej, gdzie przebywa  od 15 marca do 31 maja

20  J. Peterek, Wielkie dni ma ej floty, Pozna  1990, s. 197-202.
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1943 r. tam zosta  mianowany 1 lipca 1943 r. podporucznikiem marynarki
w Korpusie Morskich Oficerów Technicznych przez Wodza Naczelnego genera a
broni Kazimierza Sosnkowskiego.

Ponownie na morzu

Ppor. mar. Zygmunt Ksi opolski by  przydzielony i p ywa
na nast puj cych jednostkach: ORP „B yskawica” od 1 lipca 1943 r. do 23
pa dziernika 1943 r.; ORP „Burza” od 24 pa dziernika 1943 r. do 23 marca
1944 r. Od 24 marca 1944 r. do 10 maja 1944 r. oddelegowano go do Szko y
Podchor ych Marynarki Wojennej. Nast pnie od 11 maja 1944 r. do 3
pa dziernika 1944 r. p ywa  na ORP „Krakowiak”. Od 4 pa dziernika 1944 r.
oddelegowany do Obozu Szkolnego Marynarki Wojennej do 20 grudnia 1944 r.
Od 21 grudnia 1944 r. do 5 sierpnia 1945 r. p ywa  na ORP „Piorun” na
stanowisku II oficera mechanika. W trakcie mianowany porucznikiem marynarki
w Korpusie Morskich Oficerów Technicznych rozkazem z dnia 3 maja 1945 r.,
nast pnie oddelegowany do Grupy cigaczy jako oficer mechanik od 6 sierpnia
1945 r. do 18 pa dziernika 1946 r. Do 21 pa dziernika 1946 r. by  w dyspozycji
Komendanta Morskiego Po udnie. Kolejny przydzia  od 21 pa dziernika 1946 r.
do 28 grudnia 1946 r., to wyznaczenie na Dowódc  Grupy, przez Zarz d
Personalny Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej z dn. 9 grudnia 1946 r. Tu
ko cz  si  wojenne losy por. mar Zygmunta Ksi opolskiego.

W trakcie s u by wojskowej podczas wojny odznaczony zosta  Krzy em
Walecznych i Medalem Morskim x 2 z 1 okuciem (pó tora roku zaokr towania).

Po wojnie

W sierpniu 1945 r. zawar  zwi zek ma e ski. Nast pnie w 1947 r.
wyemigrowa  do Kanady, a w roku 1955 przeniós  si  do Stanów Zjedno-
czonych. W yciu cywilnym pracowa  przewa nie w firmach przemys u
lekkiego, gdzie zajmowa  stanowiska g ównego in yniera. W 1985 r. odkryto,
e ma raka. Przeszed  kilka operacji w cznie z amputacj  prawego ramienia.

Mimo tego zaprzesta  prowadzenia samochodu osobowego na trzy miesi ce
przed  mierci .  Nigdy  si  nie  skar y  i  nie  traci  humoru.  Zmar  4  wrze nia
1988 r. Cia o jego zosta o skremowane i wrzucone do morza, które tak kocha
ca e ycie …21.

21  K. Dama ski, art. cyt.
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* * *

Por. mar Zygmunt Ksi opolski, wielki polski patriota, potomek
powsta ców i emigrantów polskich w Turcji. Bohater dwóch narodów, polskiego
i tureckiego. Mimo, e walczy  za Polsk  czu  si  równie  obywatelem tureckim,
ojczyzny gdzie urodzi  si  i sp dzi  m odzie cze lata. Jego losy, skomplikowane,
burzliwe ukazuj  cz owieka szlachetnego, honorowego, oddanego pi knym
idea om. y  w kilku krajach, ale zawsze pami ta  jakie posiada korzenie. Nie
doczeka  wolnej Polski po drugiej wojnie wiatowej. Pami  o nim przetrwa a
w tureckim Adampolu, gdzie obecne i nast pne pokolenia obywateli tureckich
polskiego pochodzenia b d  go pami ta y jako szlachetnego i wielkiego
cz owieka. Warto równie  w Polsce pami ta  o nim jako postaci, która
po wi ci a swoje m ode ycie dla Polskiej Marynarki Wojennej, nie szcz dz c
krwi w chwili zagro enia bytu pa stwa w drugiej wojnie wiatowej. Ludzie
pokroju por. mar. Zygmunta Ksi opolskiego powinni zosta  na kartach naszej
historii jako wzory do na ladowania.



Grzegorz Piwnicki

Bohater narodów polskiego i tureckiego porucznik marynarki Zbigniew
Ksi opolski (1918-1988)

A hero of Polish and Turkish nations, navy lieutenant Zbigniew Ksi opolski
(1918-1988)

S owa kluczowe: Zbigniew Ksi opolski, biografistyka, Turcja, Polska

Key words: immigration to Turkey, World War 2

Streszczenie

Autor przybli a losy porucznika Zbigniewa Ksi opolskiego, zas u onego
dla Polski i Turcji.

Summary

The author brings closer the biography of lieutenant Zbigniew Ksi opolski, an
important figure in both Poland and Turkey.





Marek Jedli ski

PROKATOLICKI, PROPOLSKI G OS Z CARSKIEJ ROSJI

W odzimierz Sergiejewicz So owjow (1853 – 1900)1 nale y do tych
intelektualistów, którzy wnie li znacz cy wk ad w kszta towanie zr bów
systematycznej my li rosyjskiej w szerokim tego s owa znaczeniu i tym samym
pozytywnie inspiruj  swoj  dzia alno ci , a co wi cej, stanowi  równie
przedmiot o ywionych dyskusji – zarówno w przesz o ci, jak i obecnie. Dorobek
W odzimierza So owjowa oddzia ywa  na kolejne pokolenia filozofów
rosyjskich. Z dzisiejszej perspektywy mo na go postrzega  jako patrona
„rosyjskiego renesansu” filozoficzno – religijnego (Srebrnego Wieku2). Owoce
twórczo ci So owjowa przyczyni y si  do zwyci stwa nurtu
antypozytywistycznego w wiecie naukowym Rosji ko ca XIX w. Nast pi
wówczas zwrot ku idealizmowi, który z kolei szybko przekszta ci  si
w zainteresowanie filozofi  religijn .

1  Do najistotniejszych prac So owjowa nale : „Kryzys filozofii zachodniej” (1874), „Trzy si y”
(1877), „Podstawy filozoficzne wiedzy integralnej” (1877), „Wyk ady
o Bogocz owiecze stwie” (1878 – 1881), „Historia i przysz o  teokracji” (1885 – 1887),
„Rosja i Ko ció  powszechny” (1889), „Uzasadnienie dobra” (1894 – 1898), „Trzy rozmowy”
(1899 – 1900). Bli ej:  G. Przebinda, W odzimierz So owjow(1853 – 1900), w:   .
Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko – polsko – angielski, t. II, A. de Lazari (red.),
Tam e, ód  1999, s. 330 – 342.

2  Uwa a si , i  autorami terminu „Srebrny Wiek” (  ) byli mi dzy innymi
M.  Bierdiajew  i  M.  Gumilow.   Termin  ten  kryje  w  sobie  okre lon  koncepcj  kultury
rosyjskiej. Zasadniczy punkt odniesienia stanowi tutaj poezja A. Puszkina i epoka
puszkinowska, uznawana za „z oty wiek” literatury rosyjskiej (jak i szerzej: my li rosyjskiej).
Srebrny Wiek by  drugim rozkwitem kultury rosyjskiej, który przypad  na prze om XIX i XX
w. Za doln  cezur  Srebrnego Wieku uznaje si  ostatni  dekad  XIX stulecia, natomiast opinie
co do górnej s  bardzo rozbie ne – obejmuj  okres od roku 1914 po lata 50. XX w. Bardzo
znacz ce by y zainteresowania religijne przedstawicieli Srebrnego Wieku. W epoce tej wzros y
– pod wp ywem twórczo ci Dostojewskiego i filozofii So owjowa – tendencje do poszukiwa
religijnych: spo ecznego poszukiwania prawdy i szukania wi zi religii z kultur .
Najwa niejszymi przedstawicielami tej epoki byli: M. Bierdiajew, S. Bu gakow, M. Fiodorow,
E.  Trubieckoj,  P.  F orenski,  L.  Karsawin,  L.  Szestow,  F.  Stiepun,  D.  Mere kowski,  I.  Iljin,
M.  osskij,  S.  Frank,  G.  F orowskij,  G.  Fiodotow,  W.  Rozanow,  W.  Iwanow.  W  roku  1922
wi kszo  z nich zosta a zmuszona przez w adze radzieckie do emigracji. Na emigracji
stworzyli o rodki rosyjskiego ycia filozoficznego (w Pary u, Pradze, Berlinie). Bli ej:
E. , Srebrny Wiek, w:   . Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon
rosyjsko – polsko – angielski, t. V, A. de Lazari (red.), Tam e, ód  2003, s. 270 – 284.
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So owjow uwa any jest za twórc  metafizyki wszechjedno ci3.  Poj cie
wszechjedno ci jest najcz ciej wskazywane przez badaczy my li rosyjskiej jako
ni  przewodnia wielokierunkowych poszukiwa  intelektualnych So owjowa4.
W jego metafizyce wszechjedno jest przyczyn  i ostatecznym celem procesu

3 Wszechjedno  ( ) – kategoria (idea, symbol, paradygmat) ontologiczna,
w intuicyjno – symboliczny sposób opisuj ca struktur  bytu. Zgodnie z ide wszechjedno ci byt
jest wielojedni  niesko czonej ilo ci elementów – „jedni” (zjawisk, rzeczy, osób). Elementy
tworz ce wielojedni  nie trac  w niej swojego charakteru indywidualnego, nie zlewaj  si
w jednolit  „ca o ”, lecz tworz  pewn  konstrukcj  „polifoniczn ”. Opublikowanie przez
W odzimierza So owjowa w 1874r. „Kryzysu filozofii zachodniej” umownie uwa a si
za pocz tek istnienia w Rosji swoistej szko y wszechjedno ci. G ównymi kontynuatorami
So owjowa (adeptami szko y wszechjedno ci) byli: S. Bu gakow, S. Frank, M. osski, W. Ern,
L. Karsawin, P. F orenski, W. Rozanow, E. i S. Trubieccy oraz D. Mere kowski. Opracowali
oni schemat metafizyczny, który przezwyci y  ugruntowan  w wiadomo ci chrze cija skiej
zasad  dwoisto ci bytu. W metafizycznym schemacie wszechjedno ci centralne miejsce
zajmuje nauka o Istocie (Absolucie, Bogu), która tworzy jedno  z bytem stworzonym,
niedoskona ym, odbijaj cym jedynie natur  Boga. Byt stworzony jest niejako „drugim
centrum” Absolutu. W dziedzinie epistemologii zwolennicy wszechjedno ci podkre lali
znaczenie wiary, poprzez któr  zdobywa si  wiedz  mistyczn , a tylko ona umo liwia
przybli enie si  do Boga. Poznanie w ich uj ciu jest pewn  integracj  poznaj cego
i poznawanego. Bli ej: I. Massaka, H. Paprocki, Wszechjedno , w:   . Idee
w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko – polsko – angielski,  t.  IV,  A.  de  Lazari  (red.),
Tam e, ód  2001, s. 72 – 82.

4  Por.:  .  .  ,      
?, w:   ,  ,  1991, s. 389,

426; . . ,   , „  ” 1992, nr 4, s. 141;
N. Zernov, Three Russian Prophets. Khomiakov, Dostoevsky, Soloviev, S.C.M. Press, London
1944, s. 133; J. Klinger, O istocie prawos awia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983,
s. 296; G. Przebinda, W odzimierz So owjow wobec historii, Arka, Kraków 1992, s. 8.
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historycznego, rozumianego jako powrót cz owieka do Boga5. Prób
uszczegó owienia przeze  ogólnej koncepcji wszechjedno ci by a chrze cija ska
idea Bogocz owiecze stwa, maj ca swe korzenie w chalcedo skim dogmacie
o dwóch naturach Chrystusa. So owjow uwa a , i  koniec i wype nienie historii
nast pi wtedy, gdy ludzko  jako zbiorowa ca o  pospieszy drog  Chrystusa,
osi gaj c status Bogocz owiecze stwa, czyli zjednoczy si  z Bogiem
za po rednictwem Bogocz owieka.

Dla niniejszego wyk adu istotne jest zaakcentowanie faktu, i  So owjow
dzia a  na niwie ekumenizmu, propaguj c plan zjednoczenia chrze cijan oparty
na idei komplementarno ci dwóch cz ci chrze cija stwa: katolicyzmu
i prawos awia6. Mistyczn  jedno  obu Ko cio ów uznawa  So owjow
za wystarczaj c  dla communicatio in sacramentis. Budowaniu projektu
ekumenicznego przy wieca a idea równo ci konfesji i przekonanie, i  wyznawcy
Chrystusa, mimo podzia u widzialnego, tworz  jeden Ko ció .

Próby czasu nie wytrzyma  jednak So owjowowski projekt
wszech wiatowych rz dów teokratycznych, nad stworzeniem którego sp dzi

5  Zgodnie z So owjowowsk  koncepcj wszechjedno ci podstaw  wiata empirycznego jest jego
zasada idealna – Absolut. So owjow uwa a , e ka demu postrzeganemu przez nas zjawisku
odpowiada jego idea (nazywana te  przez filozofa metafizycznym atomem lub monad ),
a ca okszta t idei tworzy tzw. „drugi Absolut”, czyli wszechjedno . Wszechjedno  (drugi
Absolut) powsta a wskutek oddzielenia si  od Absolutu pierwszego, nazywanego przez
my liciela wszechjednem i to samego z Bogiem: „Bóg nie zadowala si  wieczyst
kontemplacj  istot idealnych (...). Ka da istota traci jedno  bezpo redni  z Bogiem” (B. C.

,   , w:    
,  t. III,   ,  1966, s. 137 – 138). Kiedy poszczególne

elementy wszechjedno ci pocz y „kierowa  si ” wolno ci , doprowadzi y do zapanowania
chaosu i z a w wiecie empirycznym. Jednak elementy te substancjalnie istniej  we wszechjedni
idealnej (czyli w Bogu), stanowi cej podstaw  transcendentn  dla ludzkiego wiata rozpadu.
Ca y wiat, ca okszta t owych oddzielonych idei, okre lonych przez So owjowa mianem duszy
wiata (lub Sofii), d y do przywrócenia utraconej jedno ci, odzyskania harmonii pierwotnej,

obecnej w pierwszym Absolucie (zob.: B. C. ,    ,
w:     , t. XI,   , 
1970, s. 305). Wed ug So owjowa cz owiek jest wa nym elementem niedoskona ego,
rozpadaj cego si  bytu, elementem, w którym zachowa  si  pierwiastek wszechjedni idealnej.
Sens So owjowowskiej idei Bogocz owiecze stwa zawiera  si  w przekonaniu, e cz owiek,
zachowuj c mistyczn  wi  z idealn wszechjedno ci , czyli z Bogiem, ocala wiat ziemski,
w którym (jeszcze) przebywa, od ca kowitego rozpadu, chaosu; to cz owiek prowadzi
niedoskona y wiat do zjednoczenia z wszechjedni idealn .

6 Notabene jako prekursor wspó czesnych inicjatyw ekumenicznych i or downik dialogu
z katolikami zosta  doceniony mi dzy innymi przez Jana Paw a II: „Wspominaj c wielk
m dro  tego Rosjanina, który proroczo przestrzega  przed dramatem podzia u mi dzy
chrze cijanami i g osi  pal c  potrzeb  ich jedno ci, chcia bym zaprosi  do modlitwy, aby
wierz cy w Chrystusa na Wschodzie i Zachodzie mogli jak najszybciej odnale  sw  pe n
komuni ”. Cyt. za: G. Przebinda, Apologeta dobra. W adimir So owjow: prekursor
chrze cija skiego ekumenizmu w nowo ytnej Europie, „Tygodnik Powszechny” nr 19, 13 maja
2001.
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my liciel wiele lat. Wizja ustroju teokratycznego zosta a zdecydowanie
odrzucona pod koniec ycia przez samego autora projektu. Symplifikuj c,
w planie my liciela papie  jako namiestnik (okre lenie So owjowa) Boga Ojca
mia  sprawowa  w adz  najwy sz  na ziemi, maj c u boku cara rosyjskiego,
czyli przedstawiciela Syna Bo ego. Dodaj c jeszcze proroków, natchnionych
wyrazicieli Ducha wi tego, So owjow stworzy  koncepcj Trójcy spo ecznej
(okre lenie filozofa), przekazuj c jej w adz  nad wiatem.

W swym projekcie teokratycznym, w wizji idealnego porz dku
spo eczno – politycznego,  So owjow znalaz  równie  miejsce dla Polaków.
W niniejszym krótkim studium przedstawimy So owjowowsk  opini
o Polakach, podej cie my liciela do sprawy niepodleg o ciowej, jak równie
przyjrzymy si  ocenie inicjatywy ekumenicznej So owjowa dokonanej przez
ówczesnych intelektualistów polskich.

So owjow – polonofil

Na wst pie dalszej prezentacji my li So owjowa nale y zwróci  uwag
na nast puj cy fakt biograficzny: w y ach my liciela p yn a krew rosyjska
z domieszk  krwi polskiej  (przodkami jego ze strony matki by a polska rodzina
Brzeskich). Monografista, Konstanty Moczulski, wyrazi  przypuszczenie,
i  So owjowska sympatia do katolicyzmu mog a bra  si  z polskich wi zów
krwi7. Pierwszy bli szy kontakt z Polakami nawi za  my liciel prawdopodobnie
w roku 1875, kiedy wyjecha  do British Museum studiowa  filozofi  indyjsk
i redniowieczn . W  drodze do Londynu zatrzyma  si  w Warszawie8. Niewiele
jest jednak informacji na temat jego pobytu na ziemiach polskich. Swemu
przyjacielowi, ksi ciu Certelewowi, relacjonowa :

„Dla  relaksu  czytam  po  polsku  Mickiewicza,  w  którym  si  do  reszty
rozmi owa em. Ty tak e powiniene  nauczy  si  polskiego, cho by dla
niego samego, a s  te  inni”9.
So owjow dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Mickiewicza, w grudniu

1898 roku, wyg osi  publicznie przemówienie ku pami ci polskiego wieszcza
narodowego, w którym z o y  mu ho d jako wybitnemu poecie obdarzonemu
charyzmatem proroctwa. Ukryt  intencj  my liciela rosyjskiego by o
uwypuklenie podobie stwa w asnej drogi yciowej do do wiadcze

7  . . ,  .   , , YMCA-Press, 1936, (on –
line) http://vehi.net/mochulsky/soloviev/01.html (17. 09. 2010). Podobn  opini  wyra a  Ernest
Rad ow:  .  .  ,  .   , YMCA-Press,  1936,
s. 27.

8  Por.: L. Kiejzik, W odzimierz So owjow, Wydawnictwo Wy szej Szko y Pedagogicznej,
Zielona Góra 1997, s. 133.

9    ,  (red.)  .  .  a o ,  t.  II,  .  „ .
”,  –  1909, s. 227.
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Mickiewicza10. So owjow doceni  wielki wysi ek moralny polskiego poety, jakim
by o po wi cenie mi o ci do kobiety na rzecz mi o ci do ojczyzny11. W odczuciu
So owjowa szczytowym punktem ewolucji duchowej autora Dziadów by o
jednak po wi cenie losu ojczyzny dla religii, owej „trzeciej wybranki –
ponadosobowej i ponadnarodowej”12. W mniemaniu So owjowa nastrojony
mistycznie Mickiewicz u progu staro ci rozsta  si  nie z Ko cio em, lecz
z ma oduszno ci  niektórych ludzi Ko cio a, którzy chcieli widzie
w chrze cija stwie jedynie opart  na tradycji regu  zachowania w yciu
codziennym. So owjow, sam prowadz c ostr  polemik  z duchowie stwem
prawos awnym, wspiera  Mickiewicza w jego walce z autorytetami formalnymi
o prawo do posiadania w asnych przekona  religijnych13.

My liciel swój zwi zek z polsko ci  nie ograniczy  li tylko
do admirowania dzie  polskiego poety. Spod jego pióra wysz o wiele zda
wiadcz cych o tym, e ywo interesowa  go tak e los narodu polskiego

w carskiej Rosji. Dla przyk adu w pracy „Idea rosyjska”(1888) uwarunkowa
przyznanie Rosji przywództwa w przysz ym ustroju teokratycznym od, mi dzy
innymi, wyrzeczenia si  polityki d awienia polsko ci:

„(...) zanim z o y si  ofiar  (egoizm – M.J.) na o tarzu nale y pogodzi
si  z bli nim, wobec którego si  zawini o. Rosjanie maj  kogo prosi
o wybaczenie za ci kie przewinienia, musimy si  zjedna  z tym

10  . . ,  .   , , YMCA-Press, 1936, (on –
line) http://www.vehi.net/mochulsky/soloviev/17.html (19. 09. 2010).

11  W. So owjow, Mickiewicz, w: W. So owjow, Wybór pism,  prze .  J.  Zychowicz,  A.  Hanke  –
Ligowski OP, W drodze, Pozna  1988, t. III, s. 169. So owjow porównywa  talent Mickiewicza
z talentem Puszkinem, z liryki polskiego poety najbardziej ceni  prolog Konrada Wallenroda.
Zna  jeszcze „Nie Bosk  komedi ” Krasi skiego i fragmenty z dzie  Juliusza S owackiego.
Zob.:    , (red.) . . a o , t. IV, . „ .

”,  –  1923, s. 239.
12  W. So owjow, Mickiewicz, dz. cyt., s. 171.
13  Tam e, s. 173 – 174. So owjow oceni  pozytywnie przeistoczenie si  Mickiewiczowskiego

mesjanizmu narodowego w mesjanizm religijny: towianistyczn  konwersj  poety, wiadomie
podporz dkowuj cego cele narodowe celom uniwersalnym. Rosjaninowi, nauczonemu przez
w asne konflikty z ortodoksyjn  hierarchi  ko cieln , odrzucaj c niebezpieczne idee
powszechnej odnowy chrze cija skiej, bliski by  g ówny zamys  towianizmu, tzn.
chrystianizacji stosunków politycznych i spo ecznych. Por.: D. Stremooukhoff, A Mickiewicz et
V. Soloviev, w: II Mi dzynarodowy Zjazd Slawistów (filologów s owia skich), Warszawa –
Kraków 1934, s. 149 – 150.

 Uznanie dla dorobku literackiego Polaków wyrazi  jeszcze So owjow w monumentalnej pracy
„Uzasadnienie dobra” (1897), stwierdziwszy, e mi o nik literatury, który zapozna  si
z utworami Mickiewicza, Krasi skiego, Towia skiego czy S owackiego, winien przyzna ,
i  uniwersalizmem swym dowiedli „wielkiej si y geniuszu narodowego”. Zob.: . C.

,  : http://www.krotov.info/library/s/solov_vl/08_024_14.html,
(22.09.2010). Por. tak e: K. Czajkowski, Etyka So owiewa, „Przegl d Powszechny” 1899
(nr 61), s. 376.
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narodem – bratem i wrogiem – dla dzie a z o enia na o tarzu Ko cio a
Powszechnego naszego egoizmu narodowego”14.
Filozof pot pia  system rusyfikacji, który – jak zauwa a  – prowadzi

do zatrucia duszy narodu polskiego:
„Zrusyfikowa  Polsk  oznacza u mierci  naród, który zawsze wyró nia
si  g bok  samo wiadomo ci , naród, który mo e si  szczyci  sw
wielk  histori , zadziwiaj cy samych Rosjan sw  wysok  kultur , która
nawet w epoce niewoli potrafi a zrodzi  wiele talentów literackich”15.
Wed ug So owjowa tyra ska rusyfikacja by a ci kim brzemieniem

spoczywaj cym na sumieniu rosyjskim. My liciel przestrzega  rodaków przed
zas u on  kar  za grzechy Rosji, któr  wymierzy  mia a Opatrzno 16.

W przeciwie stwie do panuj cej w ród ówczesnej rosyjskiej elity
intelektualnej opinii o Polakach jako „Judaszach s owia szczyzny”17, So owjow
– piewca idei zjednoczenia Ko cio ów, postrzega  Polaków jako wspó braci
z powodu jedno ci duchowej cz cej katolicyzm z prawos awiem: „(...) nie
tylko Polaków uwa amy za najprawdziwszych S owian, ale prawie nie
odró niamy ich od Rosjan: ich chwa a jest nasz  chwa !”18. W artykule pt.
„Polski ko ció  narodowy” pisa  z kolei o symbolicznej wi zi mi dzy Polakami
a Rosjanami, utrwalonej dzi ki mocy wspólnego kultu Bogarodzicy, w a ciwego
obu narodom s owia skim:

Dzi  Ko ció  prawos awny wi tuje objawienie cudownego obrazu
Naj wi tszej Bogarodzicy Cz stochowskiej. Ten prastary obraz w stylu
bizantyjskim, czczony pobo nie przez Rosjan, jest jednocze nie wi tyni

14  . C.  ,  ,  „ ”,  –  1991, s. 64.
15  Por.:    , (red.) . . a o , t. II, dz. cyt., s. 191.
16  . C.  ,  , dz. cyt., s. 65, 67.
 So owjow entuzjastycznie wita  oznaki ocieplenia relacji mi dzy Petersburgiem a Rzymem,

dostrzegaj c w nich szans  na poprawienie sytuacji Polaków w Rosji. W artykule „Ugoda
z Rzymem a prasa moskiewska” nie ukrywa  satysfakcji z wznowienia stosunków
dyplomatycznych pomi dzy Rosj  a Watykanem (1882r.), zamro onych po powstaniu
styczniowym. Dla Polaków wzgl dna normalizacja na linii Petersburg – Watykan oznacza a
odnowienie diecezji katolickich na terenie Imperium. Wiele gazet rosyjskich uzna o
porozumienie za udan  intryg  Polaków oraz przejaw uleg o ci Rosji i poddanie si  ofensywnej
strategii Watykanu.  Filozof da  wyraz swemu oburzeniu wobec takich insynuacji. Podkre li
tak e heroiczn  postaw  ksi y: „Po powstaniu styczniowym i zes aniu cz ci wy szego
duchowie stwa polskiego (...) wielu zwyk ych ksi y musia o wzi  na siebie du y ci ar
odpowiedzialno ci za Ko ció  polski”. . C. ,     

, w: . . ,    , t. I,  „ ”, 
1989, s. 175.

17  Zob.: H. G bocki, Fatalna sprawa: kwestia polska w rosyjskiej my li politycznej (1856-1866),
Acana, Kraków 2000, s. 425.

18  W. So owjew, Rosya i Europa, J. K. upa ski i K. J. Heumann, Kraków 1888, s. 38.
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narodow  Polski, Królow  Niebiesk  kraju polskiego, uosobieniem jego
przysz o ci dla wierz cych patriotów19.

Filozof ywi  nadziej , e si a duchowa obrazu pomo e rozstrzygn
naros e problemy mi dzy chrze cija stwem wschodnim a zachodnim, jednak e
ju  „nie na niskim poziomie nienawi ci, lecz na Jasnej Górze odwiecznie –
dziewiczego Bogocz owiecze stwa – i jeszcze raz powtórzy si  cud”20. Jego
wiar  w szybkie zjednoczenie Ko cio ów wzbudza a pobo no  cz ca Rosjan
i Polaków, a wyra ana w a nie we wspólnym kulcie obrazu, który „z roku na rok
przyci ga do siebie i jednoczy w jednym uczuciu niezliczone t umy
prawos awnych Rosjan i katolickich Polaków”21.

Teokracja

So owjow znalaz  w swym projekcie teokratycznym miejsce dla
Polaków. Wed ug my liciela w idealnej teokracji (dodajmy: wiod cej ludzko
ku ziszczeniu Królestwa Bo ego na ziemi) mia y istnie  trzy wspó zale ne
przestrzenie: religijna, polityczna i spo eczna. Zwierzchnikiem sfery religijnej
mia  by  papie , politycznej – cesarz rosyjski, a spo ecznej – prorocy. Judaizm –
twierdzi  filozof – rozwin  pierwiastek proroctwa. Natomiast chrze cija stwo
wykszta ci o dwa kolejne po proroctwie elementy teokracji: kap a ski i cesarski.
W przekonaniu So owjowa nast pcy wi tego Piotra wypaczyli jednak idea
kap a stwa, doprowadzaj c do instytucjonalizacji Ko cio a. Z kolei imperatorzy
bizantyjscy, zaw aszczaj c przestrze  religijn , zdeformowali teokratyczn
zasad  cesarsk , zgodnie z któr  cesarz winien podlega  w adzy ko cielnej.
Wydawa oby si , i  ludzko  przesta a wierzy  w mo liwo  wcielenia idea u
teokratycznego. Lecz oto – zauwa a  So owjow – zrz dzeniem Opatrzno ci
pojawi y si  nowe si y: Rosjanie, Polacy i ydzi. Pierwsi odziedziczyli
po Bizantyjczykach element cesarski. Polacy otrzymali w spadku po Rzymie
czyst , woln  od nadu y  ide  nadrz dno ci w adzy duchowej nad wieck .

19  W. So owjow, Polski ko ció  narodowy, w: Wielka literatura powszechna, t. VI, (red.) S. Lam,
Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1933, s. 672.

 Jednocze nie ostrzega  So owjow Polaków przed narastaj cym roz amem w polskim ko ciele,
który mia  wywo a  polski ko ció  narodowy. So owjow przestrzega  Polaków przed t  – jak
si  wyrazi  – „now  sekt  onatych ksi y”. Okre li  powstanie ko cio a narodowego jako
kolejny rokosz, tyle e w niewolnej Polsce. So owjow namawia  do zwalczania polskiego
ko cio a narodowego.

20  W. So owjow, Polski ko ció  narodowy, dz. cyt., s. 672.
 Do ksi cia Certelewa pisa  w roku 1890: „Drogi Dymitrze! (...).Takem rad, e daj  tobie

me pe ne przyzwolenie sta  murem za dworzanami, za Katkowem, za analfabetyzmem
ch opstwa, a nawet za ch ost  (tylko do 39 razów) – ale b agam, nie atakuj ludu Bo ego
i Bogarodzicy Cz stochowskiej”.    ,  (red.)  .  .
a o , t. II, dz. cyt., s. 259.

21  W. So owjow, Polski ko ció  narodowy, dz. cyt, s. 672.
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So owjow dowodzi  te , e nieprzypadkowo na terenach polskich i rosyjskich
schronienie znale li ydzi, strzeg cy skarbu proroctwa22.

My liciel wierzy  w zdolno ci Polaków do wspó tworzenia systemu
teokratycznego. Autor projektu przekonywa , e w idei narodowej Polaków,
któr  nie wiadomie nosili w sobie, kry a si  szczególna dyspozycja teokratyczna.
Polacy reprezentowali, jego zdaniem, najwa niejszy pierwiastek duchowy
katolicyzmu: element arcykap a ski. So owjow da  jednak od Polaków
wyrzeczenia si  aspiracji niepodleg o ciowych. Uwa a , e naród polski winien
my le  o zadaniu uniwersalno – religijnym, a nie traci  energi  na – w jego
oczach – zupe nie bezowocn  i niepotrzebn  walk  o byt pa stwowy.

 So owjow – pisz c list do redaktora „Przegl du Polskiego”, Stanis awa
Tarnowskiego – wyra a  pogl d, e potencja  ludno ciowy Rosji  w zupe no ci
wystarczy  do przyznania jej przywileju pos annictwa politycznego
(przypomnijmy: misj  religijn kierowa  mia  biskup Rzymu). Oczekiwa  jednak
od Rosji aktu skruchy i mi osierdzia, po którym mia a odda  swoje si y
materialne na us ugi dobrej sprawy. So owjow w li cie do Tarnowskiego
namawia  Polaków do zrezygnowania z pe nej niepodleg o ci, trywializuj c
pragnienie uniezale nienia si  od Rosji i polsk  pami  o dawnej pot dze,
okre laj c je mianem „wspomnie  archeologicznych”23. My liciel rosyjski
akceptowa  jedynie ograniczon  autonomi  dla ziem polskich. W li cie
do ksi nej Wo kowskiej24 napisa :

„Przekazali Pani, a Pani przekaza a to innym, jakobym na obiedzie
uniwersyteckim mówi  o odbudowaniu Polski (...). A przecie
wspomnia em jedynie o autonomii. (...) Polska cieszy a si  autonomi
do 1864r., kiedy z winy samych Polaków zosta a im odebrana”25.
So owjow, przedstawiaj c Tarnowskiemu projekt teokratyczny,

wieszczy  bliski koniec samodzielnych pa stw narodowych. Uwa a , e Polacy,
trac c byt pa stwowy, wyprzedzili o wiek lub pó tora pozosta e narody
chrze cija skie w przygotowaniach do zbudowania wszech wiatowego ustroju

22  Zob.: . C. ,    , w:  
  , t. IV, . „ . ”,  –  1901

– 1907, s. 143 – 167.
23  Vladimir Soloviev, Lettre á la Rédaction du „Przegl d Polski”, „Przegl d Polski” 1889

(kwiecie  – maj – czerwiec), s. 179 – 183, 185.
24  Ksi na Wo kowska, w odró nieniu od So owjowa, by a gor c  zwolenniczk  formalnego

przej cia na katolicyzm, czego te  dokona a w roku 1887. Bli ej: . ,
      , „ ” 1997, nr 38 (12),

s. 145 – 165.
25   ,    , ,  1999, s. 651 – 652.
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teokratycznego26. Jednak polski publicysta zdecydowanie odrzuci  So owjowsk
koncepcj  monarchii wiatowej, w ramach której Polacy mieliby si  znale
ponownie pod ber em carskim. Tarnowski aprobowa  natomiast So owjowowski
plan religijnego podporz dkowania cara papie owi.

So owjow pe en uprzedze

Wnikliwa analiza kolejnych stronic tekstów ród owych dowodzi jednak
ambiwalentnego stosunku So owjowa do Polaków, ujawniaj c stopie , w jakim
my liciel przesi k  has ami oficjalnej antypolskiej propagandy carskiej. Filozof
przyk adowo bada  proces degeneracji szlachty polskiej, która – stwierdza
z emfaz  So owjow – nieludzko ciemi y a ch opów oraz oddawa a si  anarchii.
W przekonaniu filozofa wy cznie destrukcyjne dzia anie czynnika
wewn trznego – szlachty – doprowadzi o do upadku Polski: „Panowie zgubili
Polsk  i siebie wraz z ni ”27 – konstatowa . W jednym ze swych dzie ,
wymieniaj c ró ne przyk ady prawa poga skiego, zamkn  opis wizerunkiem
„Polski i wi tej Rosji, które pozwala y panu sprzedawa  ch opa jak bydl ”28.
Stanis aw Tarnowski ripostowa :

„To szlachetne prawo jest jednym z dobrodziejstw, które naszym
wschodnim województwom przynios a Rosja (...). Musieli my
od Katarzyny maj tki nasze na dusze liczy  i szacowa  i dusze
sprzedawa  lub kupowa ”29.
Co wi cej, So owjow sta  na stanowisku, e Rosja zawsze pragn a dobra

Polski i wiele w tym kierunku przedsi wzi a. Po pierwsze: w roku 1814
uchroni a Polaków przed germanizacj . Filozof wyja nia , e gdyby na kongresie
wiede skim Aleksander I bardziej my la  o interesach rosyjskich ni  o polskich
i przy czy by do Rosji Galicj , serce za  Polski zwróci by Prusom,
to po Polakach w Pozna skiem nie zosta oby ladu:

„Je eli dzisiaj element polski w Poznaniu, cho  ma za swoimi plecami
sze ciomilionow  mas  naszych Polaków uratowanych przed
zniemczeniem, je eli dzisiaj z takim poparciem ledwo wytrzymuje napór
ywio u niemieckiego, który powoli go wch ania, to co by si  sta o,

26  Vladimir Soloviev, Lettre á la…, dz. cyt, s. 185 – 186. Dodajmy jednak, e w „Idei rosyjskiej”
So owjow wykaza  si  niekonsekwencj , deklaruj c, e nie ma zamiaru rozstrzyga  „problem
polski” z punktu widzenia politycznego: „Nie chc  roztrz sa  tutaj s uszno ci pretensji
Polaków na odbudowanie ich starego królestwa ani te  zda  zgo a odmiennych, które Rosjanie
z pewno ci  by podnie li”. . C.  ,  , dz. cyt., s. 64.

27  . . ,     , w:  B.  C.  ,
  , t. I, dz. cyt., s. 70.

28  . C. ,    , dz. cyt., s. 234.
29  S. Tarnowski, Wyk ad idei i powo ania Rosji, „Przegl d Polski” 1889 (XXIV- kw. 2, pa .), s. 5.
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gdyby serce Polski znajdowa o si  na ziemiach opanowanych przez
Niemców?”30.
Nast pnie, pi dziesi t lat po kongresie, uw aszczywszy ch opa

polskiego, Rosja uchroni a Polsk  przed wojn  ch opów ze szlacht , w Polsce
bowiem – zdaniem my liciela rosyjskiego – „bezwzgl dne ubezw asnowolniano
klasy ni sze”31. Ów konflikt trwa  - w jego przekonaniu – równie   po rozbio-
rach, „w samym rdzeniu podrywa  moce yciowe Polski, doprowadzi by
do nieuchronnej mierci naród polski”32, a zbuntowani ch opi „gotowi byli
do wyr ni cia panów niczym byd o – i tylko wtr cenie si   w adz rosyjskich
zapobieg o tej rzezi”33 – konkludowa . W mniemaniu So owjowa wojna domowa
mog a doprowadzi  do unicestwienia szlachty, a tym samym ca ego narodu, gdy
Polacy, pozbawieni swej najbardziej wiat ej klasy spo ecznej, staliby bezbronni
w obliczu najazdu wy szej kultury germa skiej. So owjow  przemawia
patetycznie:

„W adze rosyjskie, ratuj c szlacht  polsk  przed w ciek o ci
zbuntowanych ch opów i tym samym obdarzaj c tych ostatnich
wolno ci  ekonomiczn  i osobist , zabezpieczy y przysz o  nie
pa skiej, nie ch opskiej, ale prawdziwie polskiej Polski”34.
Nast pnie my liciel zastanawia  si , dlaczego „patrioci polscy wol

uton  w morzu germa skim, ni li szczerze pojedna  si  z Rosj ?”35 So owjow
wnioskowa , i  musia a istnie  g bsza przyczyna wrogo ci do Rosjan.
Odzwierciedla a ona konflikt mi dzy wiatem katolickim a prawos awnym.
Polska by a dla  przedstawicielk  Zachodu i w pe ni cywilizacyjnie przynale a a
do kultury aci skiej36. St d konstatacja my liciela:

„Duch nie przemo e krwi, pomimo antypatii do Niemców i blisko ci
krwi z Rosjanami, przedstawiciele polonizmu szybciej zgodz  si
na zniemczenie ni  na zbli enie z Rosj . Nawet protestant w duszy
bli szy jest Polakowi – katolikowi ni  prawos awny Rosjanin. (...)
Polacy widz  w Rosji wrogi ich duchowej istocie Wschód, si  ciemn ,
obc  i nieobliczaln ”37.
So owjow widzia  misj  Rosji w zako czeniu sporu historycznego

mi dzy dwoma obszarami cywilizacyjnymi – katolickim i prawos awnym –
i w poprowadzeniu ludzko ci ku ziszczeniu Królestwa Bo ego na ziemi.

30  . . ,     , dz. cyt., s. 70.
31  W. So owjow, Mickiewicz, dz. cyt, s. 172.
32  . . ,     , dz. cyt., s. 70.
33  Jak wy ej.
34  Jak wy ej.
35  Jak wy ej.
36  W „Kwestii s owia skiej” So owjowa czytamy: „Polacy nie okazuj  adnej gotowo ci oderwa

si  od katolickiej Europy”. W. So owiew, Kwestia s owia ska, „Przegl d Powszechny” 1885 (t.
VI, kwiecie  – maj – czerwiec), s. 122.

37  . . ,     , dz. cyt., s. 71.
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Do pojednania polsko – rosyjskiego mog o doj  wy cznie na p aszczy nie
religijnej, tzn. dzi ki zjednoczeniu prawos awia z katolicyzmem. Przed Rosj
stawia  my liciel zadanie udowodnienia, i  nie jest ona przedstawicielk
wrogiego Zachodowi Wschodu, lecz reprezentantk  wiata chrze cija skiego,
która pragnie pojednania z Ko cio em rzymskokatolickim38.

Polacy o So owjowie

Przedstawione powy ej stanowisko So owjowa wobec polskiej sprawy
niepodleg o ciowej dowiod o istnienia trudnych do pokonania barier dla
wychowanego w duchu wielkoruskim filozofa. Mo na odnie  wra enie,
e So owjow nie rozumia  Polaków. Podobnie  ówczesna polska elita

intelektualna, obserwuj ca inicjatywy teokratyczne i ekumeniczne So owjowa,
mylnie interpretowa a jego my li. Przybli my sposób, w jaki Polacy postrzegali
osob  So owjowa i wyg aszane przeze  pogl dy.

W „Przegl dzie Polskim” oraz „Przegl dzie Powszechnym”, pocz wszy
od roku 1884, drukowano wiele obszernych fragmentów prac So owjowa,
pojawia y si  polemiki, dyskusje i komentarze do dzia alno ci intelektualnej
Rosjanina39. Czytelnikom polskim przedstawiony zosta  w nast puj cy sposób:
„Pan W odzimierz So owiew jest socjologiem rosyjskim, lecz na podstawie
chrze cija skiej (...). Nie jest on ani ideologiem jakim , ani mistykiem, lecz tylko
historykiem chrze cija skim”40.

38  Tam e, s. 71 – 74.
 So owjow, kre l c wizj  zjednoczenia Ko cio ów, przestrzega  przed jednoczeniem si

z Polakami w obszarze gospodarczo – spo ecznym, wypowiadaj c przy tym wiele
krzywdz cych opinii: „Nie ma mowy o jakimkolwiek zewn trznym zjednoczeniu si  z Polsk
(...). W kwestii spo ecznej niemo ebnym jest zjednoczenie, albowiem nie wiadomo z kim
mieliby my si  jednoczy  – w stosunkach spo ecznych sama Polska stanowi przyk ad
nie daj cych si  pogodzi  konfliktów interesów miedzy panami a ch opami, tak, e wyci gaj c
r k  do ch opa, nieuniknienie urazimy pana, a daj c r k  temu ostatniemu wp dzimy ch opa
z powrotem w wielowiekow  niewol , z której go dopiero co uwolnili my (...). Je li cen
za pokój z Polakami  mia oby by   rzucenie szlachcie na po arcie milionów ch opów
rosyjskich, to do takiego pojednania nie zobowi zuje nas w adnym razie polityka
chrze cija ska; dla dobra pokoju mi dzy narodami mo na po wi ci  dobra materialne, ale
przenigdy cia  i dusz ludzkich. ebrz cemu podaruj nawet ostatni  koszul , a co odpowiesz,
gdy za da od ciebie, eby  mu w asne dzieci  w niewol  odda ?”. . . ,
   , dz. cyt., s. 73.

39  Polscy korespondenci entuzjastycznie donosili na amach „Przegl du Powszechnego”: „(...)
w ród z owrogich okrzyków nihilizmu, un komuny i zdradzieckich zamachów dynamitowych,
dzi , g os powa ny uczonego m a z pó nocnego Wschodu zadziwiaj cym jest objawem”.
„Przegl d Powszechny” 1884, t. III, s. 290.

40  „Przegl d Powszechny” 1885, t. VI, s. 116; por. tak e:  „Przegl d Powszechny” 1885, t. VI
(nr 19 – lipiec), s. 169; „Przegl d Powszechny” 1888, t. XIX, s. 250; „Przegl d Powszechny”
1887, t. XVI, s. 455 – 456; „Przegl d Powszechny” 1884, t. IV, s. 312.
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W  styczniu  1889  r.  w  drodze  z  Pary a41  So owjow  zatrzyma  si
w Krakowie. Prawdopodobnie sp dzi  tam nawet kilka tygodni. Korespondencja
z jego pobytu w Krakowie jest nader skromna. Wiemy jedynie z listu
do przyjació , e prowadzi  tam „ ycie bez adne i cnotliwe”42. So owjow spotka
si  w Krakowie z filozofem i teologiem, za o ycielem i redaktorem naczelnym
„Przegl du Powszechnego” – ojcem Marianem Morawskim. To w a nie
ks. Morawski w du ym stopniu przys u y  si  popularyzowaniu koncepcji
So owjowa w ród czytelników polskich43. Jezuita uzna  So owjowa za nast pc
ideowego jednego z za o ycieli rosyjskiego ruchu s owianofilskiego, Aleksego
Chomiakowa (1804 – 1860)44 oraz  Adama Mickiewicza. Ks. Morawski
podkre li  jednak, i  w odró nieniu od Chomiakowa i Mickiewicza, So owjow
nie postrzega  chrze cija stwa z perspektywy wschodniej b d  zachodniej. Nadto
wzbudzi  Rosjanin szacunek Morawskiego jasnym i g bokim rozumieniem
chrystianizmu i dlatego radzi  przed nim „nisko czo a uchyli ”45. Ks. Morawski
odrzuci  jednak So owjowowsk  ide  równo ci konfesji, a od samego my liciela
spodziewa  si  aktu konwersji:

„Jaki  wi c wniosek wyci gn  So owiew? Kiedy prawda jest
w katolicyzmie – powiedzia  sobie – wi c trzeba Rosj  z Ko cio em
katolickim zjednoczy  – i tej idei ycie po wi ci . So owiew chce przej
na ono Ko cio a rzymskiego i spodziewa si  tego w krótkim czasie”46.
Ojciec Marian Morawski docenia  wysi ki Rosjanina zmierzaj ce

do poprawienia atmosfery mi dzy katolikami a prawos awnymi47, lecz nie
podziela  nadziei my liciela: „Gdyby my go zapytali: kiedy si  Rosja nawróci
do katolicyzmu? Odpowiedzia by bez wahania, e jutro. Niech si  cieszy t
nadziej ”48.

W yw  polemik  z So owjowem wda  si  Stanis aw Tarnowski.
Po wi ci  rosyjskiemu filozofowi dwa obszerne artyku y: „G os sumienia
z Rosji” oraz „Wyk ad idei i powo ania Rosji”. Tarnowski zapowiada , i
zamierza przybli y  odbiorcom polskim my liciela prawos awnego, maj cego

41  W Pary u So owjow stara  si  o wydanie swej prokatolickiej ksi ki („Rosja i Ko ció
powszechny”). Wyg osi  tam odczyt pt. „Idea rosyjska”, w którym krytykowa  skostnia o
prawos awia w Rosji oraz podporz dkowanie duchowie stwa pa stwu.

42    , (red.) . . a o , t. IV, dz. cyt, s. 212 – 213.
43  Por.: K. Jo czyk, Ekumeniczny aspekt polskich zwi zków W odzimierza So owjowa, w: Dzie o

chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencja w kulturze Europy, (red.)  R.  u ny,
Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1988, s. 288.

44  Marian Zdziechowski wyrazi  odmienn  opini : So owjow szybko odci  si  od s owiano-
filskich hase  wy szo ci prawos awia nad katolicyzmem, uznaj c je za niezgodne z duchem
chrze cija stwa. Zob.: M. Zdziechowski, Mesjani ci i s owianofile – szkice z psychologii
narodów s owia skich, Druk W . L. Anczyca i Spó ki, Kraków 1888, s. 226 – 227.

45  M. Morawski, W odzimierz So owiew, „Przegl d Powszechny” 1890, t. XXV, s. 307 – 308.
46  Tam e, s. 311.
47  Por.: M. Morawski, W odzimierz So owiew, „Przegl d Powszechny” 1890, t. XXVI, s. 34 – 39.
48  M. Morawski, W odzimierz So owiew, „Przegl d Powszechny” 1890, t. XXV, s. 244.
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odwag  przyzna , i  w jego „mniemanym ko ciele nie ma ani prawdy,
ani cnoty”49.

Tarnowski z pocz tku nie szcz dzi  pochwa  pod adresem So owjowa,
dawa  jako wzór jego ksi k  „Rosja i Ko ció  powszechny”, z której – jak
przekonywa  – „wielu m odych katolików przesi kni tych poj ciami
protestanckimi, my l cych z ukrytymi zastrze eniami, podejrzeniami i niedowie-
rzaniem o papie u, mog oby si  wiele nauczy ”50. So owjowskie wypowiedzi
na temat bogactwa duchowego Ko cio a katolickiego oceni  jako „doskona e,
prawdziwe i wietne, za pe ne zas ugi”; po czym oznajmi : „Daj Bo e, eby
schizmatycy czytali te karty (...)”51.

Tarnowski nie móg  jednak zaakceptowa  wizji carskiej Rosji
wspó tworz cej porz dek teokratyczny na ziemi, koncepcji szczególnego
powo ania Rosji52 oraz So owjowowskiej pozytywnej oceny panowania Piotra
Wielkiego, który zaszczepi  w Rosji – zdaniem polskiego polemisty – pierwiastki
cywilizacji antychrze cija skiej53. Stanis aw Tarnowski uzna  jednocze nie
So owjowsk  metafizyk wszechjedno ci za niezgodn  z duchem chrze ci-
ja stwa54. W ko cu oponent So owjowa wyra a  dezaprobat  wobec
uto samiania powszechno ci Ko cio a z prawos awiem: Ko ció  powszechny –
pisa  z naciskiem Tarnowski – jest Ko cio em rzymskim55. Dlaczego So owjow –
zapytywa  dalej – konsekwentnie nie wyrzek  si  prawos awia? Polemista
zastanawia  si , w jaki sposób So owjow chcia  nawrócenia si  ca ej Rosji
na katolicyzm, skoro sam miotany by  w tpliwo ciami religijnymi:

„Pan  So owjow  tymczasem  zdaje  si  nie  rozumie  zgo a,  e  Rosja  jest
poza Ko cio em (...). Dziwna, e umys  tak g boki i dzielny nie rozumie

49  S. Tarnowski, G os sumienia z Rosji, „Przegl d Polski” 1889, t. III, s. 32.
50  Tam e, s. 25 – 26.
51  S. Tarnowski, Wyk ad idei i powo ania Rosji, dz. cyt., s.  2, 4, 16.
52  Tarnowski wskazywa  na wiele podobie stw mi dzy mesjanizmem So owjowskim

a Mickiewiczowskim: „My Polacy znamy dobrze ten fenomen, bo my go u siebie widzieli”
(S. Tarnowski, G os sumienia z Rosji, dz. cyt., s. 54 – 55). Zdaniem Tarnowskiego, je li idea
polska (przyrównuj ca ojczyzn  do Syna Bo ego) by a grzeszna, to rosyjski zamys
odtworzenia przez Rosj  obrazu Trójcy wi tej by  blu nierstwem.

53  S. Tarnowski, G os sumienia z Rosji, dz. cyt., s. 47 - 53.
54  Tam e, s. 35, 48 – 49.
 Odnotujmy, i  ksi dz Morawski równie  nie akceptowa  So owjowowskich wyobra e  Sofii,
M dro ci Bo ej. Wydana w Krakowie w roku 1904 ksi ka So owjowa pt. „Rosja i Ko ció
powszechny” by a rozdawana bezp atnie, a przek ad pomija  obszern  cz  dotycz c  Sofii.
Zob.: G. Przebinda, W odzimierz So owjow i idea teokracji ekumenicznej, „Znak” 1986, nr 364,
s. 73.

55  S. Tarnowski, G os sumienia z Rosji, dz. cyt., s. 50.



328

rzeczy tak jasnej i prostej (...). Dlaczego umys  tak niezaprzeczenie
szlachetny, tak si  zab ka  w urojeniach i sprzeczno ciach”56.
Brak radykalnego odci cia si  od prawos awia t umaczy  Tarnowski

za lepieniem patriotycznym Rosjanina, który sam niejednokrotnie wyrzucaj c
rodakom nienawi  do katolicyzmu i Polaków, niepostrze enie popad
w ba wochwalstwo w asnego narodu. Tarnowski uwa a , i  So owjow winien
w akcie skruchy w imieniu ciemi ycieli narodu polskiego uzna  prawo Polaków
do niepodleg o ci. Krakowski polemista nie wierzy  jednak w rosyjski rachunek
sumienia57.

Dyskusja mi dzy intelektualistami polskimi a So owjowem, cho  ywa
i interesuj ca, nie by a kontynuowana58. Sta a si  jednak ród em cennej
informacji o ówczesnych relacjach mi dzy inteligencj  polsk  a rosyjsk  oraz
wzajemnym postrzeganiu stron katolickiej i prawos awnej.

Min o ponad sto lat od mierci So owjowa. Projekt wszech wiatowych
rz dów papie a i cara zosta  skrytykowany przez niemal wszystkich badaczy
jego my li. U So owjowa wspó czesnego czytelnika mo e razi  schematyzacja,
udowadnianie przez autora w asnych racji poprzez nieko cz ce si  powtórzenia
oraz uporczywe podkre lanie s uszno ci w asnego stanowiska. Z kolei
zrecenzowane powy ej wypowiedzi So owjowa na temat Polaków ukaza y,
e mimo deklarowania szczytnych intencji, filozof powtarza  wiele chwytliwych

hase  propagandy carskiej59. Jednak e, wzi wszy pod uwag  okoliczno ci
i czasy, w których wyra a  swe opinie o Polsce i Polakach, w ostatecznym
rozrachunku znaczenie So owjowa dla budowania dialogu polsko – rosyjskiego
mo na oceni  pozytywnie.

56  Tam e, s. 43. Dosadniej my l Tarnowskiego wyrazi  anonimowy polemista, który na amach
francuskiej prasy zbija  punkt po punkcie argumenty za równo ci  konfesji oraz przekonywa
So owjowa, e Rosjanie nie s  chrze cijanami. So owjow, dostrzegaj c w tych s owach
fanatyczn  nienawi  do Rosji, wyja nia  z naciskiem, i  Rosjanie zawsze byli w g bi duszy
w „nierozerwalnej jedno ci” z katolikami. . C. ,    

, w: ten e,    , dz. cyt., s. 228 – 229.
57  S. Tarnowski, G os sumienia z Rosji, dz. cyt., s. 57.
58  Marian Zdziechowski (1861 – 1938) – historyk kultury i literatury, krytyk literacki – cho

w najwi kszym stopniu przyczyni  si  do popularyzowania my li So owjowa, to jednak nie
mia  okazji z nim bezpo rednio polemizowa . Zdziechowski pisa  o So owjowie
w nast puj cych publikacjach: U opoki mesjanizmu (Lwów 1912), Pesymizm, romantyzm
a podstawy chrze cija stwa (t. I, Kraków 1915), Problem religijny w Rosji („Przegl d
Filozoficzny” 1934, nr 37), Od Petersburga do Leningrada (Wilno 1934), Wp ywy rosyjskie na
dusz  polsk  (Kraków 1920).

59  Andrzej Walicki okre li  pogl dy So owjowa na „spraw  polsk ” mianem „naiwnych
i reakcyjnych”. Zob.: A. Walicki, Rosyjska filozofia i my l spo eczna od O wiecenia
do marksizmu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 557. Por. tak e: A. Walicki, Rosja,
katolicyzm i sprawa polska, Prószy ski i S-ka, Warszawa 2002, s. 173 – 245.
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Marek Jedli ski

Prokatolicki, propolski g os z carskiej Rosji

Pro-catholic, pro-Polish voice of the Tsarist Russia

S owa kluczowe: So owjow, Mickiewicz, zabory, katolicyzm, carska Rosja

Key words: Solowjow, Mickiewicz, partitions, catholicsm, tsarist Russia

Streszczenie

Artyku  prezentuje pogl dy przedstawiciela my li rosyjskiej drugiej po owy
wieku XIX – W odzimierza So owjowa. Przybli one zosta o jego spojrzenie na
Polaków i Polsk . So owjow wysoko ocenia  twórczo  Mickiewicza, pot pia
rusyfikacj  Polaków, wyznacza  Polsce wa ne miejsce w swym projekcie
teokratycznym i ekumenicznym. Jednak pomimo deklarowania swych sympatii
propolskich, powtarza  So owjow wiele antypolskich hase  propagandowych
caratu. W artykule przybli ona zosta a równie  polska ocena dzia alno ci
intelektualnej So owjowa, wyra ona w ówczesnej prasie.

Summary

The article presents the views of a representative of Russian thought of the
second half of the nineteenth century - Vladimir Soloviev. It shows his opinion
on the Poles and Poland. Solovyov highly valued the work of Mickiewicz,
condemned the Russification of Poles, and assigned Poland an important place in
his theocratic and ecumenical project. However, despite declaring his pro-Polish
sympathies, Soloviev repeated many anti-Polish propaganda slogans of the tsarist
regime. The article also shows Polish evaluation of Soloviev’s intellectual
activity, expressed in the contemporary press.





Tomasz Nakoneczny

KILKA S ÓW O NAUCZANIU J ZYKA POLSKIEGO
W UZBEKISTANIE

wiat o i m odo

Dwie rzeczy rzucaj  si  w oczy przybyszowi z Europy w pierwszej
kolejno ci: niezwykle jasne, bia e niemal w przejrzysto ci swojej wiat o
s oneczne i ywio owa wszechobecno  ludzi m odych. Fenomen tego
pierwszego mo na odczu  wy cznie za spraw  zmys owego z nim kontaktu,
którego - tak jak w przypadku wszystkich zjawisk przyrodniczych
obserwowanych po raz pierwszy - nie zast pi aden, ju  to najrzetelniej poetycki,
ju  to najsubtelniej rzeczowy opis. To w a nie tutaj Europejczyk (dotyczy to
w ka dym razie mieszka ców pó nocnej cz ci kontynentu) ma mo no
uzmys owienia sobie, e wiat o dzienne do którego przywyk  i przez pryzmat
którego nauczy  si  patrze  na wiat, zdolne jest do posiadania zaskakuj co
odmiennych w a ciwo ci chromatycznych. W porównaniu z przezroczystym,
o lepiaj cym swoj  intensywno ci  wiat em uzbeckim to pó nocnoeuropejskie
wydaje si  swoistym odcieniem ó ci, przywodz cym na my l - prawem
kontrastu - sztuczne o wietlenie pomieszcze .

 Je li chodzi o drugie ze zjawisk, m odzie , to zetkni cie si  z nim
wywo uje zdumienie nie mniejsze, mimo e przecie  o jego istnieniu uprzedzaj
rzetelnie statystyki w fachowych przewodnikach. I znowu rzecz jest dla
Europejczyka niecodzienna, do frapuj cych porówna  sk aniaj ca, a tak przez
swoj  bujno  o ywcza, e nieodparcie kojarzy si  z karnawa em. Karnawa em
ycia.

Istotnie, blisko 60% populacji to ludzie, którzy nie uko czyli
dwudziestego pi tego roku ycia1. M odzie  jest obecna na ka dym niemal kroku
i to w proporcjach potwierdzaj cych naj mielsze szacunki demografów. Pe ne s
jej ulice i boiska, kawiarnie i kina, podwórka i liczne tutaj bazary, na których
pracuj  nierzadko ci m odzi, dla których zabrak o miejsca na przepe nionych
uczelniach wy szych. Nawet popularny miejscowy kana  telewizyjny zosta
nazwany Yoshlar Telekanali (Telewizja M odych), jakby na potwierdzenie s ów
prezydenta kraju, Islama Karimowa, e m odzie  jest przysz o ci  Uzbekistanu.
Ten by y pierwszy sekretarz lokalnej partii komunistycznej, obwiniany przez

1 Uzbekistan: spo ecze stwo, historia, polityka,  red.  T.  Bodio,  Dom  Wydawniczy
Elipsa,Warszawa 2001, s. 206.
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spo eczno  mi dzynarodow  o amanie praw cz owieka, przynajmniej w tym
jednym nie mija si  z prawd . Jakkolwiek tempo przyrostu naturalnego zmala o
nieznacznie w ci gu minionych kilku lat, to i tak utrzymuje si  ono
na najwy szym poziomie w grupie krajów by ego ZSRR. Uzbekistan w roku
1970 liczy  11,8 miliona mieszka ców, dzi  jest ich przesz o 25 milionów,
a wed ug wiarygodnych prognoz w roku 2025 liczba ta si gnie 35 milionów.
Warto doda , e 90% powierzchni republiki wi kszej od Polski o zaledwie jedn
czwart  stanowi  stepy i pustynie na ogó  niezamieszkane przez cz owieka.
Sytuacja demograficzna o jakiej mowa rodzi szereg donios ych konsekwencji
spo ecznych, a w ród nich równie  i t , e coraz wi cej osób ubiega si
o przyj cie na studia2.

Uniwersytet J zyków wiata

Uniwersytet J zyków wiata w stolicy kraju Taszkencie stanowi jedn
z siedmiu placówek uniwersyteckich powsta ych wskutek podzia u istniej cego
w czasach radzieckich uniwersytetu TaszGU (Taszkientskij G awnyj
Uniwersitiet). Kszta ci przysz ych filologów obcych oraz dziennikarzy mi dzy-
narodowych. Ci ostatni winni, w my l za o e  programowych, wykazywa  si
znajomo ci  rzemios a dziennikarskiego na równi ze znajomo ci  wybranych
j zyków obcych. Spo ród nauczanych na uniwersytecie j zyków polski jest
jedynym, oprócz rosyjskiego, j zykiem s owia skim.

Lektorat polskiego istnieje od 2001 r. i dzia a przy Instytucie
Dziennikarstwa Mi dzynarodowego, jednym z oddzia ów uniwersytetu. Jego
s uchaczami, obok adeptów urnalistyki, s  równie  studenci filologii rosyjskiej.
Pomieszczenie, w którym odbywaj  si  zaj cia, pe ni funkcj  nie tylko sali
konwersatoryjnej, ale równie  Centrum J zyka Polskiego i Kultury Polskiej
pomy lanego zreszt  g ównie jako forum do spotka  z miejscow  Poloni ,
skupion  w kilku rozsianych po ca ym kraju organizacjach, spo ród których
najbardziej pr n  wydaje si  by  taszkencka wietlica Polska. Centrum
wyposa one jest mi dzy innymi w biblioteczk  zawieraj c  podr czniki,
materia y audiowizualne oraz skromny, cho  systematycznie powi kszaj cy si ,
zbiór polskiej klasyki literackiej, w ród której dominuje najbardziej tu popularna
lektura pozytywistyczna (Prus, Sienkiewicz) i m odopolska ( eromski,
Reymont). Godzi si  w tym miejscu odnotowa  przygod  autora niniejszych
s ów z ksi k  polsk , jakiej do wiadczy  by  pewnego razu na g bokiej
prowincji uzbeckiej. Goszczony wówczas wylewnie przez rodzin  swojego
studenta, dosta  na noc jako miejsce sypialniane bibliotek  rodzinn . Biblioteka
by a imponuj co bogata: cztery pot ne rega y okalaj ce legowisko do spania

2  Wszystkie powy sze dane zosta y zaczerpni te ww. pracy pod red. T. Bodio b d  z ksi ki
Uzbekistan. Przewodnik dla przedsi biorców,  red. A. Naruniec, Warszawa 2005.
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wype nione by y ksi kami po brzegi. Podczas zak ski przedwieczornej okaza o
si , e zbiory kryj  w swoich czelu ciach równie  jedn  ksi k  polsk . Gdzie ,
jak si  po chwili okaza o, pomi dzy przewodnikiem po Delhi a Durkheimem.
G owa rodziny (miejscowy nauczyciel, co po cz ci przynajmniej uzasadnia
rodzinne nabo e stwo do ksi ki) próbowa  sobie zrazu przypomnie  tytu , ale
okaza o si , e wietnie pami ta tre  (pozycja by a w t umaczeniu na uzbecki)
i na tej podstawie atwiej mu rozpocz  proces identyfikacji.  Padaj  imiona
bohaterów, wy aniaj  si  sploty intrygi fabularnej… Czy by?... Tak, to „Kariera
Nikodema Dyzmy” Do gi-Mostowicza!… Habent sua fata libelli…

Na poszczególnych latach studiów j zyka polskiego uczy si  z regu y nie
wi cej ni  dziesi  osób. Zwie czeniem trwaj cego cztery lata kursu jest
egzamin pa stwowy sk adany przed komisj , w sk ad której wchodz  rektor
uniwersytetu, dziekan b d  jeden z prodziekanów wydzia owych, opiekunowie
poszczególnych grup oraz – co merytorycznie nadaje przedsi wzi ciu sens
najw a ciwszy – sami lektorzy. Najlepsi spo ród zdaj cych maj  szans
ubiegania si  o stypendium na studia w Polsce.

Trwaj ce od kilku lat nauczanie polszczyzny w Uzbekistanie
na poziomie uniwersyteckim jest, warto podkre li , przedsi wzi ciem bez
precedensu.3 Z tego wzgl du praca lektorów w Uzbekistanie ma charakter swego
rodzaju eksperymentu metodycznego.

Dwa wiaty

Ju  pierwsze zaj cia ze studentami ujawniaj  istnienie mi dzy nimi
pewnego fundamentalnego podzia u, który jak si  rych o okazuje, posiada swoje
analogie we wszystkich niemal sferach ycia spo ecznego. Chodzi o podzia  na
osoby rosyjsko- i nierosyjskoj zyczne. Wspomniana Polonia nale y, poza
nielicznymi wyj tkami imigrantów b d  przesiedle ców z czasów ostatniej
wojny, którzy zachowali polszczyzn  jako swój j zyk domowy, organicznie
do ywio u rosyjskoj zycznego.

Konsekwencje podzia u o jakim mowa, s  daleko powa niejsze ni  te,
które zwykli my, przynajmniej w Europie, wi za  z faktem pos ugiwania si
odmiennymi j zykami etnicznymi: dotycz  bowiem ca okszta tu spraw ludzkiego
ycia, zarówno ziemskich, jak i metafizycznych, a ci lej funkcjonowania

w islamskiej b d  europejskiej (prawos awnej) przestrzeni cywilizacyjnej.
Znajduj  zatem wyraz w dwóch sposobach ubierania si , dwóch diametralnie
ró nych modelach stosunków rodzinnych, w dwóch ró nych formach
uczestnictwa w yciu publicznym, dwóch rodzajach moralnej i estetycznej

3  Nale y wspomnie , i  oprócz o rodka taszkenckiego j zyk polski wyk adany jest równie
na uniwersytecie w Samarkandzie. Nauczenie j zyka polskiego w ramach kilku istniej cych
w Uzbekistanie organizacji polonijnych dotyczy o od samego pocz tku osób rosyjsko-
j zycznych.
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wra liwo ci, dwóch wykluczaj cych si  wzajem wiatopogl dach, w otwartej
b d  zamkni tej postawie wobec wiata, oraz w tysi cu innych spraw nadaj cych
ostateczny charakter ka dej poszczególnej egzystencji i ka dej z dwóch
g ównych zbiorowo ci, rosyjskiej (nowoczesnej) i uzbeckiej (tradycyjnej). Warto
przyjrze  si  temu zagadnieniu nieco bli ej, poniewa  musi si  z nim liczy
w swojej pracy ka dy lektor j zyka obcego.

Wpisuje si  ono w sfer  rzeczywisto ci nie ca kiem dla przybyszów
ze wiata zewn trznego uchwytnej i nie w pe ni daj cej si  wys owi : Uzbekistan
to kraj pogranicza kulturowego i cywilizacyjnego. Kraj koczowników z Ötuken,
mitycznej ojczyzny Turków i Mongo ów, oraz kraj budowniczych
wyrafinowanej cywilizacji uciele nianej wci  przez zabytki Buchary i Chiwy.
Kraj, który zapragn  odci  si  od niedawnej sowieckiej przesz o ci,
a jednocze nie kraj o zdumiewaj co ywej, niemal nienaruszonej przez
sowietów, kulturze i obyczajowo ci muzu ma skiej. S owem kraj, jak ma o który
równie  w tej cz ci wiata, o to samo ci wybitnie skomplikowanej.

W przypadku rdzennej ludno ci Uzbekistanu, a za tak  wypada uzna
oprócz samych Uzbeków równie  przedstawicieli innych narodów
centralnoazjatyckich (Kazachów, Karaka patów, Turkmenów i Tad yków), o jej
przynale no ci, cz ciowej lub pe nej, do wiata rosyjskoj zycznego przes dzi a
niedawna historia: wszyscy ci, którzy byli bezpo rednimi beneficjentami systemu
komunistycznego, to znaczy urz dnicy pa stwowi, nauczyciele, lekarze,
prawnicy czy arty ci, nie tylko pos uguj  si  j zykiem Puszkina, ale te  poprzez
uczelnie wy sze, kina, teatry i telewizj , uczestnicz  nadal w szeroko poj tej
kulturze rosyjskiej. Wszyscy natomiast pozostali autochtoni z rosyjskim zwi zani
s  lu no lub, co zdarza si  najcz ciej, nie znaj  go zupe nie.4 Je li chodzi
o ludno  pochodz c  spoza Azji Centralnej, a wi c g ównie Korea czyków,
Tatarów, Polaków, Niemców czy wreszcie samych Rosjan, których obecno
na terenie dzisiejszego Uzbekistanu stanowi przewa nie rezultat stalinowskich
przesiedle , sprawa wydaje si  prosta: ruszczyzna jest dla niej jedynym
i nieodwo alnym ród em identyfikacji kulturowej. To czy cz owiek przynale y
do jednego czy drugiego wiata okre la jego to samo  w stopniu daleko
istotniejszym ni  rasa, narodowo  czy miejsce w hierarchii spo ecznej.
Prawdziwa, to znaczy g boko i szczerze przyswojona, dwuj zyczno  jest
stosunkowo rzadka, a z regu y – w kluczowych z punktu widzenia strategii
yciowej sprawach – i tak wymaga opowiedzenia si  po której  ze stron.5

Ró nice o jakich mowa powoduj  konieczno  dzielenia studentów
na grupy rosyjskie i uzbeckie ze wszystkimi tego kulturowymi implikacjami.

4  Opisywane zjawisko nie dotyczy Taszkentu, gdzie rosyjski znaj  równie  ludzie nie wchodz cy
w sk ad elity.

5  W takiej sytuacji wybierany jest najcz ciej rosyjski jako bardziej presti owy i daj cy mo no
uczestnictwa w kulturze rosyjskiej postrzeganej tutaj powszechnie jako bardziej atrakcyjna
od uzbeckiej.
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Studenci rosyjskoj zyczni to niemal bez wyj tku ci, którzy przeszli przez
rosyjskoj zyczne szko y, podstawowe i rednie. Rdzenni mieszka cy
Uzbekistanu stanowi  w tej grupie mniejszo , natomiast potomkowie
przesiedle ców mieszcz  si  w niej prawie w ca o ci6.

G ówne problemy

Podstawowy problem w nauczaniu grup uzbeckich polega
na niemo no ci komunikowania si  z wi kszo ci  s uchaczy w jakimkolwiek
j zyku po rednim: ani rosyjski, ani angielski nie s  bowiem w ród nich znane lub
znane s  bardzo s abo. Pierwsze zaj cia wymagaj  wi c ze strony lektora
znacznej pomys owo ci. Je li modne i jak e nadu ywane dzi  s owo kreatywno
znajduje realne zastosowanie w odniesieniu do procesu nauczania, to z ca
pewno ci  tutaj. Chodzi z jednej strony o to, by subtelnie, acz skutecznie,
zneutralizowa  lub przynajmniej os abi  konkurencj  innych j zyków, zw aszcza
wszechw adnego i dysponuj cego doskona ym zapleczem kadrowym
oraz materialnym angielskiego7, z drugiej za  o to, by unikn  zniech cenia
studentów pierwszymi, oczywistymi przecie , trudno ciami. Obok zatem
klasycznych wicze  z zakresu wymowy poszczególnych g osek oraz nauki
alfabetu nale y zadba  o zafrapowanie wyobra ni w czym najbardziej pomocne
okazuj  si  rodki audiowizualne. Na pocz tkowym etapie nauki filmy o Polsce
przemawiaj  po prostu skuteczniej ani eli nieznany i fonetycznie skomplikowany
j zyk. Tym, co zach ca m odych Uzbeków (i nie tylko ich rzecz jasna)
do studiowania j zyków obcych jest perspektywa odwiedzenia krajów tych
j zyków. A có  wizj  t  mo e uczyni  bardziej poci gaj c  ani eli obraz wiata
pe nego jak e atrakcyjnych odmienno ci? Jest to powa ne zagadnienie
metodyczne, nad którym wiat y lektor nie powinien przej  do porz dku.
Pragnienie wyjazdu do Polski, g ównie na studia b d  letni kurs j zykowy,
znajduje uzasadnienie w prowadzonej od kilku lat przez stron  polsk  polityce
stypendialnej, dzi ki której do polskich uczelni trafia z Uzbekistanu kilku
nowych studentów rocznie.

Problemy pojawiaj ce si  podczas nauczania polszczyzny studentów
nierosyjskoj zycznych mo na podzieli  generalnie na dwie grupy: te, które
wynikaj  z ró nic ci le lingwistycznych i te które powodowane s  przez
niezgodno ci obyczajowe zachodz ce mi dzy lektorami a studentami. Wypada
zacz  od pierwszych z racji ich fundamentalnego charakteru. J zyk uzbecki

6  W grupach w rosyjskich rdzenni mieszka cy Uzbekistanu (np. Uzbecy czy Tad ycy) pochodz
wy cznie z Taszkentu.

7  Nabór do grup j zykowych odbywa si  w oparciu o decyzje w adz wydzia owych. Swoboda
wyboru grupy j zykowej dotyczy kandydatów z najlepszymi wiadectwami uko czenia szkó
rednich Jednak to, czy student pozostanie w danej grupie d u ej ni  miesi c lub dwa

od rozpocz cia nauki zale y od niego. St d wi c mowa o konkurencji j zyków.
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nale y do j zyków aglutynacyjnych, polszczyzna za  jak wiadomo to j zyk
fleksyjny. We my pod uwag  pewien prosty przyk ad dla zilustrowania
wynikaj cej st d generalnej ró nicy mi dzy oboma j zykami, a wi c tak e, co za
tym idzie, potencjalnych trudno ci w procesie nauczania. Zdanie Yaxshimisiz?
(„Czy wszystko u was dobrze (w porz dku)?”) sk ada si  z trzech elementów:
1. przys ówka yaxshi (dobrze), 2. partyku y pytajnej mi (czy, czy ) oraz
3. zaimka osobowego siz (wy). S ówko wszystko jest w tym wypadku
uzupe nieniem translatorskim koniecznym dla uzyskania w a ciwej postaci
polskiego odpowiednika.

Jak wynika z przytoczonego przyk adu jednym z najpilniejszych zada
w pocz tkowym okresie nauki jest u wiadomienie studentowi uzbeckiemu
wyst powania zupe nie nowej dla  logiki budowania zda , w ramach której
poszczególne zdania czy zwroty tworzy si  nie na drodze do czania do rdzenia
kolejnych cz stek lecz w oparciu o znacznie swobodniejszy porz dek
sk adniowy.

Pozostaj c wci  przy problematyce j zykowej warto wspomnie ,
e j zyk uzbecki nie posiada rodzajów, st d potrzeba zwracania uwagi na ten

aspekt wprowadzanej do zaj  nowej leksyki. W zakresie fonetyki studentom
nierosyjskoj zycznym najwi ksz  trudno  sprawia realizacja samog osek
nosowych oraz niektórych spó g osek palatalnych, takich jak  oraz . Tych
dwóch ostatnich, w zwi zku z ich niewyst powaniem w uzbeckim, s uchacze
w toku wypowiedzi pocz tkowo zdaj  si  w ogóle „nie s ysze ”, a ju  z ca
pewno ci  nie wychwytuj  ró nic brzmieniowych zachodz cych mi dzy nimi.
Odr bny problem stanowi pisownia wyrazów zawieraj cych g oski
ubezd wi cznione (pod wp ywem upodobnie  g oskowych lub w wyg osie
wyrazu), na przyk ad krzew czy grzyb. Wi e si  to z problemem ogólniejszej
natury. Mianowicie w uzbeckim wyst puje zjawisko pisowni fonetycznej, przez
co j zyk ten pozbawiony jest w a ciwych polszczy nie komplikacji
ortograficznych. Rodzi to ogromne problemy metodyczne, w tym potrzeb
wykonywania wielu dodatkowych wicze  ortograficznych.

Studentów nierosyjskoj zycznych (dotyczy to jednak równie
rosyjskoj zycznych wywodz cych si  z tradycyjnych rodzin uzbeckich) cechuje
s abo rozwini ta zdolno  do abstrakcyjnego my lenia. Jedn  z przyczyn jest
z pewno ci  brak nawyku czytania w rodzinach oraz – po rednio – konserwa-
tywny model ycia w kisz akach (osadach wiejskich charakterystycznych
dla Azji Centralnej), z których pochodzi znaczna wi kszo  studentów. Model
ten, znajduj cy silne oparcie w islamie, zawiera mi dzy innymi obowi zek
przestrzegania zasady starsze stwa, w my l którego opinii starszych z regu y nie
poddaje si  dyskusji. Nie poszukuje si  samodzielnych rozwi za , nie odwo uje
do w asnych argumentów, wszelka racjonalno  polega na starannym
wype nianiu norm wynikaj cych z ustalonego przed wiekami porz dku rzeczy.
Mo na tu mówi  o swoistym prymacie zasady spo ecznej (obyczajowej)
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nad merytokratyczn , co z ca  pewno ci  nie sprzyja rozwijaniu krytycyzmu ani
my lenia innego ni  realno-rzeczowe. Ponadto wrodzona niejako Uzbekom
nieufno  wobec zmian i nowo ci powoduje, i  wykazuj  oni s abe
zainteresowanie wiatem zewn trznym, to znaczy tym istniej cym poza
horyzontem ich w asnego kisz aku. To z kolei rodzi nieznajomo , niekiedy
zdumiewaj c , odmiennych realiów ycia oraz nieumiej tno  odwo ywania si
do uk adu odniesienia innego ani eli swój w asny. Rozpatrywane zjawiska
znajduj  odzwierciedlenie w postawach studiuj cej m odzie y. Studenci
nierosyjskoj zyczni przejawiaj  na przyk ad daleko id c  bezradno
w zetkni ciu z definicyjnymi wyk adniami s ów i poj . Dotyczy to równie
tych, którzy posiedli ju  znaczny stopie  kompetencji j zykowych i dla których
zast powanie danego s owa, poj cia lub symbolu jego opisem w sensie czysto
lingwistycznym nie powinno stanowi  trudno ci. Chc c zatem obja ni
znaczenie nieznanego lub nie do ko ca zrozumia ego s owa, tym bardziej za
frazeologizmu, nale y pos u y  si  jego realn  egzemplifikacj , to znaczy
pokaza  wprost desygnat, a gdy jest to niemo liwe narysowa  go lub nawi za
do jego najbardziej podobnego odpowiednika wyst puj cego w otoczeniu
s uchaczy. W odniesieniu do frazeologizmów niezwykle u yteczne okazuje si
si ganie po bardziej z o on  wizualizacj  w postaci zainscenizowanej
w udzia em wybranych osób scenki dramatycznej. S uchacze nierosyjskoj zyczni
rzadko i niech tnie pos uguj  si  równie  synonimami, nawet najprostszymi, jak
spójniki bo i poniewa , mimo i  doskonale zdaj  sobie spraw  z ich znaczenia
i zakresu stosowalno ci. Cech  t  przezwyci j  do pewnego stopnia wiczenia
zach caj ce do stosowania odpowiedników ró nych s ów i zwrotów. Jest to
nieco mo e zabawny, lecz instruktywny przyk ad psychologicznej niepewno ci,
jak  rodzi nieprzyzwyczajenie do zmian i elastycznego my lenia. Komplikacje,
cz sto niepokonalne, pojawiaj  si  równie  w zwi zku z koniecznym ju
na bardzo wczesnym etapie nauki uruchamianiem odwo a  do realiów ycia
w Polsce. Trudno na przyk ad przekona  ludzi przyzwyczajonych do obowi zku
okazywania si  paszportem wewn trznym (odpowiednik polskiego dowodu
osobistego) podczas kupowania biletów kolejowych, i  w Polsce jest to obyczaj
zupe nie nieznany. A taka kwestia staje si  przedmiotem nieko cz cych si
rozstrz sa  w zwi zku z pewnym podr cznikowym dialogiem, którego akcja
odbywa si  na terenie dworca kolejowego. Warto zauwa y , e niektóre
z omawianych trudno ci zanikaj  stopniowo na dalszych etapach nauki, niektóre
jednak utrzymuj  si  z konsekwencj  w a ciw  nawykom ukszta towanym
na najwa niejszych z wychowawczego punktu widzenia etapach ycia.

W przypadku studentów rosyjskoj zycznych problemy, niemal
wy cznie natury j zykowej, bior  si , nieco paradoksalnie, bardziej
z podobie stwa ani eli z ró nic. Dobrym przyk adem mog  tu by  zjawiska
fleksyjne: studenci wykazuj  w tym wypadku sk onno  do stosowania
ko cówek j zyka rosyjskiego, powoduj c si  zaobserwowanymi w innych
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przypadkach podobie stwami. Niema  trudno  sprawia równie  studentom
rosyjskoj zycznym konieczno  wyzbycia si  nawyku akania, polegaj cego
na wymawianiu w j zyku rosyjskim o nieakcentowanego jako g oski a.
Na gruncie polszczyzny nawyk ów ujawnia si  podczas czytania tekstów, gdy
w wyrazach zawieraj cych co najmniej dwie literki o, jedn  z nich s uchacze
odczytuj  zazwyczaj jako a. Wyra na jest równie  tendencja do zmi kczania
niektórych g osek (na przyk ad polskie e realizowane jest najcz ciej jako je).
Bardzo pomocna natomiast okazuje si  regu a wymienno ci niektórych polskich
znaków na rosyjskie, na przyk ad rz na r (rzeka – rieka) i ó na o (góra – gora).
T  regu  studenci przyswajaj  sobie szybko i do  umiej tnie stosuj .

Na koniec warto powiedzie  kilka s ów o przywo anych wcze niej
niezgodno ciach obyczajowych. Nie jest to kwestia b aha, odnosi si  bowiem
do ludzkiego, a wi c jak si  zdaje podstawowego, wymiaru relacji nauczyciel-
ucze . Ju  na pocz tku warto zauwa y , e wspomniane niezgodno ci wyst puj
niemal wy cznie w kontaktach ze studentami nierosyjskoj zycznymi. Studentów
tych, tak jak w ogóle ludzi wychowanych w kulturze uzbeckiej, cechuje przede
wszystkim du a bezpo rednio . Bez widocznego skr powania pytaj  o wiek,
stan cywilny, liczb  posiadanych dzieci i wysoko  zarobków. Ma to jednak
swoje, zupe nie racjonalne, uzasadnienie. Dla Uzbeka cz owiek jest istot  par
excellence spo eczn , yj c  w otoczeniu wieloosobowej rodziny i wspólnoty
s siedzkiej, wystawion  na bezustann  obecno  innych. Poj cie prywatno ci ma
tu odmienne konotacje ni  w Europie: odnosi si  raczej do rodziny ni  jednostki.
Uzbek rozpoczynaj cy rozmow  z nieznajomym za spraw  pierwszorz dnej wagi
uwa a okre lenie jego szeroko poj tego statusu spo ecznego. Tylko kto
rozpoznany pod tym wzgl dem mo e wzbudza  zaufanie. Europejczyk
z w a ciw  mu pow ci gliwo ci  wobec obcych, ze sk onno ci  do traktowania
spraw rodzinnych jako ci le osobistych, mo e wydawa  si  w wietle tego
co zosta o powiedziane osob  nieszczer  i dziwaczn .

Oprócz bezpo rednio ci w sposobie bycia wielu Uzbeków, a w pewnym
sensie dotyczy to ogó u mieszka ców Uzbekistanu, odznacza si  modelow
wr cz niepunktualno ci  i niesolidno ci . Oprócz tradycji rodzimej wa  tu
z pewno ci  nawyki epoki radzieckiej. Wymienione wady maskuje do pewnego
stopnia wysoko rozwini ta deklaratywno , b d ca elementem lokalnego savoir-
vivre’u. Odczytywana dos ownie pozwala aby wsz dzie widzie  objawy
serdeczno ci i gotowo ci do pomocy. Tak jednak nie jest, cho  wielu
Europejczykom, których znajomo  z tubylcami ogranicza si  do sfery
powierzchownych kontaktów, wydaje si  cz stokro  inaczej. I w tym wypadku
wiele t umaczy rzeczywisto  uzbeckiej prowincji. Ludzie których dobowy
rozk ad zaj  zwi zany jest w znacznej mierze z po o eniem s o ca, nie s
sk onni przywi zywa  wagi do konwencjonalnych oznacze  czasu. Wprz gni ci
w jarzmo ycia miejskiego niepr dko dostosowuj  si  do rytmu zegarka.
Natomiast genezy niesolidno ci nale a oby chyba doszukiwa  si  w charakterze
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uzbeckich wi zi rodzinnych, cho  z pewno ci  nie tylko tam. W kulturze
narodów centralnoazjatyckich, mimo znacznych przemian cywilizacyjnych
którymi zosta y obj te w czasach sowieckich, niezmiernie wa n  rol  odgrywa
wci  zjawisko klanowo ci. Jak wiadomo mentalno  klanow  cechuje nieufno
wobec obcych i silne poczucie moralnych obligacji wzgl dem wspó plemie ców.
Dlatego nieprzestrzeganie zobowi za  w stosunku do ludzi spoza w asnej grupy
(najcz ciej rodzinnej) mie ci si  w obszarze zachowa  dopuszczalnych7.

Wszystko to ma oczywi cie znaczenie w procesie nauczania j zyka ju
cho by przez zwi zek z jedn  z najbardziej kardynalnych plag ycia
uniwersyteckiego jak  stanowi spó nianie si  studentów na zaj cia. Wymusza
ono na prowadz cym znacznie wolniejsze tempo pracy ani eli mia oby
to miejsce w bardziej sprzyjaj cych pod tym wzgl dem warunkach, a tak e
do ograniczania liczby zada  domowych w zamian za wi ksz  porcj  wicze
przerabianych podczas zaj . Nale y równie  dba  o umiej tne odpowiadanie na
niedyskretne pytania (niedyskretne z punktu widzenia osoby zapytywanej
oczywi cie), tak aby z jednej strony nie zrazi  do siebie pytaj cego, z drugiej za
obroni  swoje prawo do prywatno ci. W przypadku zatem zapytania o wysoko
zarobków mo na wyja ni  delikatnie, i  jest to informacja, której w Polsce
nauczyciel nie udziela studentom. Dla zaspokojenia ogólnej ciekawo ci mo na
jednak opowiedzie  na przyk ad o kszta towaniu si  p ac w gospodarce
narodowej lub administracji publicznej. W ko cu jednym z po ytecznych
aspektów nauki j zyka obcego jest mo no  przyswojenia sobie pewnych
elementów kultury w ramach której ów j zyk funkcjonuje.

Czy warto uczy  polskiego w Uzbekistanie?

W wietle powy szego nasuwaj  si  nieodparte pytania: Czy warto
naucza  j zyka polskiego w kraju tak odleg ym i tak odmiennym kulturowo?
Jakich korzy ci mo na oczekiwa  po tego rodzaju dzia alno ci? Wydaje si , i
nale y tu wzi  pod uwag  co najmniej dwie racje: jedn  natury moralnej, drug
praktycznej. W my l pierwszej mo na za o y , i  nauczanie j zyka ojczystego za
granic  stanowi element szeroko poj tej promocji kultury narodowej,
co powszechnie uwa a si  za warto ciowe samo w sobie. Obecno  rodzimej
kultury w innych krajach wiadczy o jej atrakcyjno ci i napawa uzasadnion
dum . Nie dla wszystkich jednak argument taki oka e si  wystarczaj cym.
Dlatego ostatecznego rozstrzygni cia mog  dostarczy  racje natury praktycznej.
Przede wszystkim istnieje szereg dowodów na to, e owocne zwi zki kulturalne
mi dzy narodami sprzyjaj  wspó pracy gospodarczej, niekiedy nawet stanowi

7  Podobn  tez , tyle e w odniesieniu do spo ecze stw chi skiego kr gu kulturowego,
przedstawia Francis Fukuyama w ksi ce: F. Fukuyama, Zaufanie. Kapita  spo eczny a droga
do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wroc aw 1997. Analogie mi dzy
spo ecze stwem uzbeckim a chi skim wydaj  si  w rozpatrywanym aspekcie uderzaj ce.
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pierwszy krok do jej nawi zania. Atrakcyjno  kultury francuskiej
w przedrewolucyjnej Rosji w niema ym stopniu przyczyni a si  do os abienia
wp ywów bardziej mobilnego i lepiej zorganizowanego kapita u niemieckiego.
W rozpatrywanym tutaj przypadku nale y wzi  pod uwag  fakt, i  Uzbekistan
le y w regionie o rosn cym znaczeniu politycznym. Jest to bowiem miejsce
krzy owania si  interesów najwi kszych pot g wiatowych: Stanów
Zjednoczonych, Rosji, Chin oraz Unii Europejskiej, interesów zwi zanych
z wyst powaniem tam ogromnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego.
Umacnianie w nim swojej narodowej obecno ci na polu dzia alno ci kulturalnej
wydaje si  wi c spraw  niema ej wagi. Wszak nauczanie j zyka polskiego
odbywa si  na poziomie lokalnej elity: wielu s uchaczy lektoratu j zyka
polskiego po uko czenia studiów trafia i trafia  b dzie nadal do pracy
w mediach, placówkach kulturalnych, politycznych salonach czy zarz dach firm.
Pozostaje mie  nadziej , e nabyte przez nich kompetencje j zykowe oraz
wiedza o Polsce przyczyni  si  do ukszta towania pozytywnego wizerunku
naszego kraju w Uzbekistanie, a przede wszystkim do rozwijania obustronnie
korzystnej wspó pracy mi dzynarodowej.

Przygody autora z Uzbekistanem akcent subiektywny

Jak wiadomo, istotne w a ciwo ci miejsc i zbiorowo ci ludzkich, które
charakter miejsc wspó tworz , wyra aj  si  najcz ciej w impresjach nader
subiektywnych, nieprzek adalnych na j zyk poj  i ogólnych wyobra e . Dlatego
autor chcia by na koniec przywo a  dwa obrazy, które pozostan  w jego pami ci,
a które posiadaj  wymow  wybitnie symboliczn .

Taszkencka noc. Ksi yc w pe ni. Ulica przy której mieszkam pogr ona
w nieskazitelnej, morfeicznej ciszy. Nagle przerywa j , dobiegaj cy wyra nie
z naprzeciwleg ej kamienicy, ha as. Otwieraj  si  drzwi balkonu. Wychodzi
kobieta w szlafroku, z monstrualnym kokiem na g owie. Poznaj  j .
To miejscowa wariatka (tak o niej w ka dym razie mówi ). Podobno
emerytowana rosyjska primadonna miejscowej opery. Zaczyna piewa :
z uczuciem, przeci gle, a o nie… Przypomina mi si  fraza, idealnie tu pasuj ca,
z Ga czy skiego: „ kaj ca czarno, ciemno, po rosyjsku”… Po mniej wi cej
godzinie, gdy zd y o si  zapali  niema o wiate  w okolicznych oknach,
przyje d a karetka pogotowia. Zabieraj  wariatk  tak szybko i wprawnie,
e nawet nie pami tam ju  jak to si  sta o.

Drugi obraz znowu kojarzy mi si  z noc . Jak na ironi , bo Uzbekistan to
przecie  kraj na wskro  rozs oneczniony. ci lej rzecz bior c: z g bokim
porankiem, zanim jeszcze pojawi  si  pierwszy promie  s o ca. Tym razem
nocuj  w kisz aku, u zaprzyja nionej rodziny rdzennych, g boko tradycyjnych
Uzbeków. Mam pos anie z mnóstwa kocy, bo jest ch odno, na glinianym
klepisku. Gospodarze, wielodzietna rodzina, bardzo troskliwi i uwa aj cy,
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przeznaczyli mi osobny pokój. Nie wiem która godzina, bo jest tak ciemno, e
nie widz  w asnej d oni. Wspominam rozmow  z poprzedniego wieczora.
Gospodarz zapyta  mnie wówczas uprzejmie ile baranów posiada najbogatszy
cz owiek w Polsce. Zupe nie serio próbowa em to oszacowa . W ko cu wysz o,
e co najmniej dwie cie tysi cy. Nie uwierzono mi, rzecz jasna: tak bogatych

ludzi nie ma na wiecie. I nagle, w czasie tych rozmy la , s ysz  przeci g y,
chrapliwy ryk. Zrywam si  na równe nogi. Przez my l przebiegaj  najgorsze
skojarzenia: napad, po ar… W jednej chwili oprzytamniam: to przecie  osio ek
moich gospodarzy. Mi y, spokojny, rozwa ny. Wczoraj nawet obwozi  mnie,
niczym honorowego go cia, po ca ym podwórzu. Teraz wzywa swoich pa stwa
do nowego dnia. Dnia pe nego wiat a, gwaru i ycia.
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Kilka s ów o nauczaniu j zyka polskiego w Uzbekistanie

A few words on the teaching of the Polish language in Uzbekistan
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Autor przedstawia swój pogl d na temat obecno ci j zyka polskiego
w Uzbekistanie.

Summary

The author presents his own opinion on the presence of the Polish language
in Uzbekistan.
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Polscy lekarze w Kazachstanie

Polish medicine doctors in Kazakhstan
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Streszczenie

Autor przedstawia dzieje polskich lekarzy, którzy pracowali na rzecz kazachskiej
ludno ci w miejscowo ci etys.

Summary

The author presents the history of Polish doctors who worked for the Kazach
inhabitants of the city ot Zethys.



Dominik Kubicki

KULTUROWO  POLSKA W GLOBALIZOWANYM
SPO ECZE STWIE OBYWATELSKIM ZACHODU

Maj c wiadomo  rozró nienia wyra e  i w semantycznych
odniesieniach poj  „narodowo ” i „obywatelstwo” w j zyku polskim i szerzej
– w kulturowo ci polskiej, wobec równoleg ego ich nie ró nicowania si
w angielskim b d  francuskim mo na by si  badawczo zastanawia , czy kwestia
kulturowo ci pozostaje nale ycie uchwytn  dla wszystkich pos uguj cych si
j zykiem angielskim b d  francuskim, w którym przecie  pochodz ce
od aci skiego wyrazu civilitas1 s owo „cywilizacja” u ywane jest b d  w tym

1  Termin aci ski civilitas oznacza  w a ciw  obywatelowi i wynikaj c  z panowania nad sob
og ad  w stosunkach z innymi obywatelami. Nale y pami ta , e wiat rzymski by  „ wiatem
miast”. Termin na ich okre lenie, czyli civitas, oznacza  zarazem „miejsce g ówne”, czyli jego
bezpo rednie otoczenie, pa stwo oraz zbiorowo  mieszka ców (zamieszkuj cych)
odpowiedzialnych (za nie), gdy  b d cych stanu wolnego (cives – „obywatele”). Nie
obejmowa  i nie odnosi  si  do poddanych przebywaj cych w nim. Rzymskie konstrukcje
my lowe wyra one w poj ciach dotycz ce rzeczywisto ci spo ecznej i „kulturowo-
cywilizacyjnej” wykazuj  wiele wspólnego z greckimi. Porównajmy, greckie polis („miasto”,
cives ac.) wype nia zbiorowo  okre lona: ecclesia („zamieszkuj cy” polis). Ale jednocze nie
zas ug  my licieli i filozofów greckich by o wyró nienie z physis (ca o  rzeczywisto ci
postrzegalnej i dosi galnej) czynnika ludzkiego: h  oikoumén  („ca a zamieszka a ziemia”).
Ten e grecki termin: h  oikoumén , w uczonym zamy le staro ytnych Greków, dotycz c
wy cznie cz owieczych wspólnot i spo eczno ci, odró nionych w physis („ wiat”)
od wszystkich nie-podmiotowych bytów, niew tpliwie wyra a  ich niebywale twórcze
spostrze enie rozró nienia cz owieczego bytu, ze wzgl du na g bi  jego ducha, od biologizmu
b d  materialno ci wszystkiego pozosta ego bytu, stanowi cego i konstytuuj cego physis, który
daje si  pozna  jako kosmos w sensie rzeczy (rzeczywisto ci) uporz dkowanej, uorganizowanej
prawid owo ciami (logosem). W poni szych rozwa aniach pozwolimy sobie na u ycie terminu
oikoumén  na oznaczenie ludzkich wspólnot. Nadto pragniemy zauwa y , i  w uznaniu
zarówno Rzymian, jak i Greków, cywilizacja istnia a wy cznie tam, gdzie znajdowa y si
miasta – zarówno te, które zadowala y si  dziedzictwem struktur powsta ych przed
przyporz dkowaniem ich Rzymowi – co dotyczy o wschodniej, zhellenizowanej cz ci Basenu

ródziemnomorskiego, jak i te, które wykszta ci y si  na skutek rzymskiego podboju.
Przyk adem tych ostatnich pozostaj  gallo-rzymskie Autun (Bibracte), Clermont (Gergowia).
Tak wi c korzenie wspó czesnych rednich miast czy wielkich metropolii (zachodniej cz ci
kontynentu europejskiego) osadzaj  si  g boko w rzymskiej historii, a ich nazwy cz sto
stanowi  materialne wiadectwo dziejowej przesz o ci (por. J. Mathex, Wielkie cywilizacje.
Rozkwit i upadek imperiów (Civilisations impériales),  t um.  G.  Majcher  i  M.  urowska,
Warszawa 2008, s. 220-221). W takim e odniesieniu wydaje si  bardziej zrozumia y powód
niemal bezrefleksyjnego nawi zywania do rzeczywisto ci rzymskiej i wykszta conego przeze
hegemonialnego pa stwa uniwersalnego ze strony francuskich my licieli i pisarzy politycznych
nowo ytno ci europejskiej, a tak e wspó czesnych historyków dziejów (w uproszczeniu).
Do powy szej kwestii powrócimy w pierwszej cz ci rozwa a .
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samym znaczeniu, co kultura (duchowa), b d  w znaczeniu szerszym – co
zachodzi cz ciej, w znaczeniu obejmuj cym zarówno kultur  duchow , jak
i wiedz  (umiej tno ) techniczn 2. Inn  kwesti , która wspó cze nie zdaje si
uniemo liwia  zrozumienie kulturowo ci polskiej dla wiata spo ecze stw
konsumpcyjnych „cywilizacji atlantyckiej”3 i ich establishmentów biznesowo-
politycznych, pozostaje osadzaj ca si  w g bokich dziejach mediewalnej
Christianitas i nowo ytno ci europejskiej rozpocz tej religijnymi rewolucjami
i wojnami o ustanowienie w adztw, rz dzonych zasad cuius regio, illus religio,
niemo no  zrozumienia i zarazem nieprzezwyci alna trudno  klasyfikacji
pa stwowo ci polskiej – zw aszcza szlacheckiej Rzeczpospolitej, która
wyrazi cie da a o sobie zna  w dziejowym momencie, kiedy szesnasto-
i siedemnastowieczni pisarze polityczni zachodniej cz ci ówczesnego
europejskiego Zachodu próbowali okre li  systemat pa stwowy polski wed ug
znanych sobie kategorii. Ich okre lenia: monarchia temperata, governo popolare,
arystokracja, królestwo czy republika okazywa y si  nieadekwatne dla
samorz dnego ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Korony polskiej i jej
narodów4.  Znamiennym  pozostaje,  e  Polacy  (w  sensie  polskiej  szlachty)  –
oczywi cie, uwzgl dniaj c charakter pomediewalny spo ecze stwa polskiego
(w uproszczeniu) – w ogóle nie uczestniczyli w ekspansji zapocz tkowanej
odkryciem terytoriów cywilizacji prekolumbijskich, a które to zaanga owanie
w ekspansj  zasadniczo by o udzia em poddanych Królestwa Hiszpanii,
Portugalii, Francji czy Holandii. Emigracyjno  (w sensie w a ciwym) sta a si
udzia em Polaków i dramatem polskiej spo eczno ci dopiero po utracie
Rzeczpospolitej w wyniku trzech, sukcesywnie nast puj cych po sobie zaborów
w drugiej po owie XVIII w., dokonywanych i skutecznie zrealizowanych przez

2  Pozwolimy sobie nadto na uwag , e nawet w j zyku niemieckim odnajdujemy
przeciwstawienie materialnej i technicznej „cywilizacji” „kulturze duchowej”.

3  Przywo ujemy wyra enie, rozumiej c je w sensie przeno nym w stosunku do u ywanego
w rozwa aniach, rozumianego w sensie Feliksa Konecznego. Rzeczona „cywilizacja” mia aby
powsta  w stuleciach XVI-XVIII, a jej wykszta canie si  osadza  na transoceanicznym
przewozie towarów i kolonistów, które wykazywa  mia o ogromne znaczenie dla
przeobra enia nowych ziem (por. F. Fernández-Armesto, Cywilizacje. Kultura, ambicje
i przekszta canie natury, t um. M. Grabska-Ry ska, Warszawa 2008, s. 358).

4  Por. F. Koneczny, Polskie Logos i Ethos. Roztrz sanie o znaczeniu i celu Polski, t. II, Pozna
1921 (reprint – Komorów), s. 400. W rozwa aniach pozwolimy sobie przywo a  badawczo
wa ne przedsi wzi cie naukowe Feliksa Konecznego (1862-1949) – równie znakomitego,
co zapoznanego i niedocenionego historyka, na tyle pozostaj cego w cieniu i niszy
zapomnienia, na ile Rzeczpospolita uleg a wymazaniu z mapy Europy, a jej chlubne
osi gni cia wobec cywilizacyjno ci aci skiej usuni ciu z kart historii i pami ci
zachodnioeuropejskich spo ecze stw na czele z ich establishmentami w adzy i elitami
polityczno-naukowymi. Autor Polskie Logos a Ethos przywróci  warto  najwa niejszemu
rozpoznaniu staro ytno ci greckiej: uprzednio ci logosu wobec ethosu i rangi inteligibilno ci
w kszta towaniu kultury i cywilizacji. Równie istotne dla poni szych rozwa a  stanowi
uchwycenie przez niego wa no ci kszta towania si  cz owieczych oikoumene, wyró nionych
przez staro ytnych Greków z physis ca ej rzeczywisto ci.
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trzy s siaduj ce z Rzeczpospolit  Obojga Narodów mocarstwa zaborcze: Rosj ,
Prusy i Austri . Mo na by przyj , e niemal wszystkie polskie wychod stwa –
tak e i te po 1989 r., a równie  i te, które wydarzy y si  i nadal wydarzaj  po
2004 r.5 – wykazywa y przyczyny wynikaj ce z niesuwerenno ci pa stwa
polskiego, rozumianej w sensie finansowym, gospodarczym, politycznym (w
uproszczeniu) jako niemo no ci zagwaranto-wania sobie przez podejmuj cych
czyn emigracji bytu materialnego, na którym mo liwe by oby realizowanie siebie
w kulturowo ci: ojczy nianej, rodzimej – w jej wyrazie materialnym, duchowym
(tak e kontemplatywnym) i zw aszcza religijnym6.

W poni szym rozwa aniu i ograniczonej kwestii badawczej
do kulturowo ci polskiej postrzeganej i wydarzaj cej si  w swym rozwoju
w polskich oikoumene w odniesieniu do globalizowanych spo ecze stw
obywatelskich Zachodu (europejskiego i zaatlantyckiego, ameryka sko-
kanadyjskiego i australijskiego) podejmiemy zatem prób  uchwycenia
wyj tkowo ci i niepowtarzalno ci polskiej kulturowo ci, która ukazuje si

5  Przypomnijmy, data stanowi cezur  przyst pienia Polski (z dniem 1 maja 2004 r.) w gronie
dziewi ciu innych pa stw kandydackich do pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej.

6  Zastanawiaj cym – po ponad dwóch dekadach transformacji od 1989 r. – jest fakt
wykszta cenia si  bardzo w skiej grupy ludzi bogatych – okre lanych zazwyczaj „lud mi
sukcesu”, i ogromnej rzeszy ludzi (zró nicowanych pokoleniowo) bez szans na normalne ycie
w ich w asnej ojczy nie, Polsce. Zastanawiaj cym pozostaje tak e zjawisko wyst powania
ró nych form wyklucze  spo ecznych i kulturowych – finansowych, edukacyjnych,
geograficznych, ideologicznych itd. Daj cym powody do powa niejszej refleksji jest wreszcie
sposób prowadzenia prywatyzacji, a przede wszystkim brak ca o ciowej koncepcji rozpoznania
interesu Polski i polskiego narodu oraz konsekwentnie stanowczo realizowanych dzia a
transformacyjno-rozwojowych polskiej gospodarki w odniesieniu do tego  kryterium wraz
z usilnym wypracowywaniem stabilnej pozycji Polski w unijnym cz onkostwie i kszta to-
wanych relacjach mi dzynarodowych – odpowiednich i godnych dla 40-milonowego narodu
w terytorialno ci Europy rodkowowschodniej. Wymieni  nale y: doprowadzenie do upadku
przemys u stoczniowego, zaniedbania w zarz dzaniu armi , opó nienia w budowie dróg
szybkiego ruchu i autostrad, brak czerpania naturalnych korzy ci ekonomicznych z po o enia
Polski jako pa stwa tranzytowego (kolejowego, lotniczego i transportu samochodowego),
a zw aszcza wyprzeda  infrastruktury i przedsi biorstw przewozowych (w uproszczeniu),
fatalny kontrakt gazowy z Rosj  wobec braku uwzgl dnienia w asnych zasobów
energetycznych (m.in. nowo odkryte z o a gazu upkowego) itd. Powy sza lista nie wymienia
wszystkich patologii prywatyzacyjnych nie uwzgl dniaj cych interesu narodowego (por. D.
Kubicki, Demograficzna stabilno  polskiego spo ecze stwa – kryterium moralnej jako ci
dokonanych transformacji po 1989 roku, Studia Gda skie. Wizje i rzeczywisto , t. IX, Gda sk
2012, s. 179 i n., zob. (przede wszystkim): W. Kie un, Patologia transformacji, Warszawa
2012). Dopowiedzmy w powy szej kwestii – w perspektywie zdradzaj cej ma  udatno
transformacji nale a oby rozwa y , czy mamy do czynienia z konsekwencj
zachodnioeuropejskiej „cywilizacji” konsumpcji i jednocze nie s abo ci  gospodarczo-
ekonomiczn  Polski oraz niedojrza o ci  jej spo eczno ci (w uj ciu statystycznym), czy te  z
sytuacj  radykalnie odwrotn , czyli tak , w której bli ej nieokre lone, zewn trzne
establishmenty polityczno-gospodarcze „kole w oczy” 40-milionowy naród w samym centrum
Europy? (por. D. Kubicki, Teologia katolicka a m odsza Europa globalizacyjnej
wspó czesno ci (cz. 2), “Teologia w Polsce”, 5, 1 (2011), s. 183).
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w swej wyrazisto ci i pe ni na tle b d  w kontek cie kulturowo ci pa stw,
nastygmatyzowanych charakterem pa stwowo ci hegemonialnej. Spróbujemy
badawczo uchwyci  rol  polskich emigracyjno ci i polskiego wychod stwa, jaka
mo e okaza  si  socjologicznie przydatna i w pewnym zakresie cywilizacyjnie
(w sensie klasycznym) zbawienna dla pa stw i spo ecze stw Zachodu
(zaatlantycko-europejskiego) w kszta towaniu ich globalizowanych spo e-
cze stw. Skutkiem tak zorientowanej refleksji badawczej w skonfrontowaniu
stereotypu wychod stwa w ogóle, a zw aszcza tego, jakie by o udzia em wielu
innych ni  polski o rodków wychod stwa w ich strukturach spo ecznych,
postawimy w rozwa aniu zagadnienie specyfiki i – bardziej jeszcze kwestii
zapoznawanej – niepowtarzalno ci polskiej emigracyjno ci jako nierozrywalnej
konsekwencji niepowtarzalnego tworu polskiej kultury cywilizacyjnej,
uchwytnej z kolei wy cznie w perspektywie polskiego patriotyzmu jako
swoi cie rozumianej kulturowej ojcowizny.

Wierzenie „zachodnie” i ameryka skie w mo no  skutecznego zerwania
rzesz emigrantów z ca o ci  historii, kultury i doktryny ideowej kraju ich

pochodzenia

Pozwolimy sobie rozpocz  poni sze rozwa anie od retorycznego
pytania, sformu owanego przez Józefa M. Boche skiego OP (1902-1995).
Przywo ujemy je, gdy  ogniskuje problem wieloaspektowej wi zi Polonii
z Polsk , Ojczyzn , kulturow ojcowizn  w sensie Norwidowym: czy naród,
do którego wspó cze nie my l cy Polak si  przyznaje, mo e by  poj ty jako
zrywaj cy z ca o ci  dawnej polskiej historii, kultury i doktryny ideowej?7

Mo na by je nieco przeformu owa  i rozwin , uwydatniaj c inne aspekty
podniesionej kwestii. Zatem, czy naród, do którego wspó cze nie przyznajemy
si , pozostaje nim jeszcze, kiedy w stosunku do niego amputowana jest (lub
pozostaje amputowan ) ci g o  jego historii, kultury i doktryny ideowej? Czy
wspó cze ni nie pozostaj  raczej niezrozumia  „kulturow ” bez adno ci  wraz
z t  chwil  dziejow , kiedy pozwol  na roz czenie siebie od dziedzictwa
ci g o ci historii, kultury i doktryny ideowej, z której przecie  wyrastaj
i zarazem która ich naznaczy a w okre lonych postawach kulturowo ci i dzia a
moralnych? I najwa niejsze, czy wystarczaj co zrozumia e pozostaj
jakiekolwiek ich moralne zaanga owania, kiedy zachodzi brak jakiegokolwiek
kulturowego zwi zania si  z okre lon  przesz o ci  i logicznego wynikania
z niej? Czy raczej nie okazuj  si  nijakie i md e w tre ci moralnej i p ytkie
duchowo ci  – w sensie odniesienia do cz owieczego jestestwa?

Poniewa  wydaj  si  takie postawy mo liwe – bowiem do  atwo
mo na by przywo a  i to liczne przypadki postaw nie tylko Polaków, za

7  Por. J.M. Boche ski, Polski testament. Ojczyzna. Europa. Cywilizacja, Komorów 1999, s. 65.
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w odniesieniu do nich: nie tyle Polaków co raczej urodzonych Polakami,
a „sta ych” si  (w sporym uproszczeniu) b d  usi uj cych sta  si  cz onkami
innych zrzesze  pa stwowych b d  narodowych – wi c na poziomie
naoczno ciowym mo na by ju  skutecznie uchwyci  pewn  bezpostaciowo  ich
funkcjonowania i yciowych quasi spe nie , powodowanych niew tpliwie
i zarazem wynikaj cych z tego zerwania z dziedzictwem kulturowo ci swego
urodzenia, w której przecie  pod postaci  mowy polskiej jako tak e wyrazie
kultury by y formu owane pierwsze tre ci w asnego pragnienia, my lenia,
w asnej wolitywno ci (w uproszczeniu) itd.8. Dostrzec mo na ów yciowy
dramat – ale zauwa my: nie dostrzegany w autorefleksji – tych, którzy z ró nych
powodów zdecydowali si  na emigracj  poza swój matecznik kulturowy i podj t
prób  integracji w tym, co im wyda o si  z zewn trz tej e pa stwowej
i narodowej zbiorowo ci pozostawa  lepsz  i bardziej pragmatyczn  bytno ci
w porównaniu z krajem exodusu. Ale poniewa  w stosunku do doros ych barier
okazuje si  pos ugiwanie mow  – i szerzej: j zykiem – nowego otoczenia oraz
rodowiska pa stwowo-kulturowego, wi c pozostaje ona nieprzezwyci aln .

Niemo liwe bowiem okazuje si  jej przysposobienie w takiej dog bno ci
i umiej tno ci pos ugiwania si  ni , jaka jest i pozostaje udzia em uczestników
tej e kulturowo ci. Ka de wi c skrywanie lub nie przyznawanie si
do kulturowo ci mowy swych pierwszych s ów (w uproszczeniu) sprawia nie tyle
nieautentyczno , co wa niejsz  jeszcze dla swego spe nienia si  w jestestwie
niemo no  aktywnego uczestniczenia i w asnego osobowego rozwoju poprzez
kulturowo  i w niej. W asny bowiem rozwój osobowo ciowy i ka dy inny:
intelektualny, psychiczny, religijny itd., nie jest mo liwy bez uczestniczenia
w kulturowo ci, gdy  poza ni  pozostaje si  jedynie na poziomie biologicznego
funkcjonowania – nawet, kiedy prze ywa si  swe ycie w strukturach
spo ecznych i kulturze obranego kraju emigracji.

Powró my jednak do kwestii mo no ci zerwania z dziedzictwem
kulturowo ci swego urodzenia. Wierzenie „zachodnie”, a w szczególno ci –
ameryka skie, zak ada tak  mo liwo . Ale przecie  ideologowie

8  Szacunkowo przyjmuje si , e w ostatnich dwóch dekadach minionego stulecia wyemigrowa o
z Polski do Niemiec oko o 840 tysi cy obywateli polskich (zob. J. Schmidt, Nowe to samo ci
w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Pozna  2009).
Jednocze nie od przyst pienia pa stwa polskiego do Unii Europejskiej i stania si  jej pa stwem
cz onkowskim (czyli od 2004) nast pi a do  nag a fala emigracji Polaków na tzw. europejski
Zachód, której wielko  na 2010 r. szacuje si  do  ostro nie na liczb  (co najmniej) oko o
po owy miliona obywateli polskich. W sumie liczba emigrantów z trzech ostatnich
dziesi cioleci si gn a niespe na pó tora miliona obywateli Polski, co zdaje si  stanowi  prawie
jedn  dwudziest  pi t  cz  obecnego stanu ludno ci III Rzeczypospolitej. Nale y tak e
pami ta , e fakt wewn trzunijnej emigracji Polaków wykazuje niema e konsekwencje, m.in.:
demograficzne, które ju  na chwil  obecn  ocenia si  jako niebezpieczne dla nieodleg ej
ekonomiczno-gospodarczej i spo ecznej stabilno ci spo ecze stwa i pa stwa polskiego.
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zachodnioeuropejscy i zaatlantyccy9 postrzegaj  z nieco innej b d  nawet
radykalnie innej perspektywy. I chocia  sami nie uwzgl dniaj  perspektywy
formu owania swych stanowisk polityczno-spo ecznych, to jednak ocena
warto ciuj ca tych e – niestety – tre ci ideologicznych nie mo e nie uwzgl dnia
faktu, i  formu owane s  one z poziomu pa stwowo ci europejskich mocarstw
postkolonialnych i „cywilizacyjno ci” ameryka skich. O ile zachodnio-
europejskie imperia kolonialne przybra y posta  multikulturowych mocarstw
postkolonialnych na skutek schy ku dawnej swej ekspansji poza cywilizacyjny
matecznik Zachodu, a wi c – okre laj c inaczej – sta y si  takimi ex post, z faktu
osi gni cia multikulturowego sposobu swego organizowania si  lub
uorganizowania, o tyle pa stwowo  ameryka ska konstytuowa a si  jako wielo-
kulturowa i wielocywilizacyjna (w uproszczeniu) od samych pocz tków swego
konstytuowania si , czyli jakby z istoty konstytuowania swej pa stwowo ci
zak ada a stan multikulturowo ci dla okre lonego w dziejach stanu swych
oikoumene10. Pozostaje zatem zrozumia e, e w sytuacji ameryka skiego
podmiotu pa stwowego (supermocarstwa) i zachodnioeuropejskich mocarstw
korzystne wydaj  si  integracje emigrantów, pozwalaj cych sta  si  kulturowo
neutralnymi. W tym pozornie poprawnym i zasadnym stanowisku – niestety:
ideologicznym – nale a oby jednak wychwyci  i nast pnie wyra nie rozró ni
kilka istotowo ró nicuj cych si  w tków i kwestii. Ka de bowiem zbytnie
uproszczenie, pomijaj c zachodz ce ró nice, staje si  nieprawdziwe, a jako nie
opisuj ce rzeczywisto ci, sprawia lub przyczynia si  do jej deformacji.
Przed u aj c za  jej trwanie wykszta ca z kolei sobie w a ciw  ideologi
z wszystkimi jej konsekwencjami. Nale a oby zatem uchwyci  granice tego
uproszczenia.

W pierwszej kolejno ci nale a oby rozró ni  bez adne masy emigrantów,
a po ród nich tak e tych, którzy nie wykazuj  identycznej to samo ci
cywilizacyjnej, jak rzeczone pa stwowo ci: europejskie i ameryka ska, od tych,
którzy w ramach tej samej wspólnoty cywilizacyjnej b d  pozostaj c
naznaczonymi tak  sam  kultur  cywilizacyjn  podj li z ró nych wzgl dów
swój czyn emigracyjny. Tak wi c inaczej wi c nale a oby traktowa  emigrantów
z cywilizacyjno ci zachodnioeuropejskiej ( aci skiej), inaczej za  z innych ni
europejski zrzesze  cywilizacyjnych i mateczników kulturowo-religijnych.
Nale a oby tak e uwzgl dni  odmienny typ pa stwowo ci uniwersalnej; bowiem
odmienne pozostaj  losy europejskich mocarstw postkolonialnych od wykszta -
cania si  pa stwa ameryka skiego b d  kanadyjskiego. Te ostatnie zosta y
bowiem ukonstytuowane apriorycznie – z racji za o ycielskich, za  dawne
europejskie imperia kolonialne sta y si  „multikulturowymi” i obecnie zmuszone
s  polityczno-spo ecznie „konsumowa ” skutki swej ekspansji w nieodleg ej

9  W sensie pewnej pochodnio ci „cywilizacji” ameryka skiej od matecznika europejskiego
Zachodu.

10  Zob. przypis 1.
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dziejowo europejskiej nowo ytno ci, ekspansji powzi tej od swego dotarcia do
podwójnego kontynentu Ameryki, a zintensyfikowanej po rewolucji technicznej
z ko ca XVIII stulecia11.

Niew tpliwie zatem inn  rol  powinny przypisywa  rzeszom emigrantów
z pa stw aci skiego kr gu cywilizacyjnego owe pa stwowo ci, a zw aszcza
establishmenty polityczno-biznesowe europejskich pa stw postkolonialnych.
Niestety niew tpliwie pozostaj  one pod przemo nym wp ywem ideologii
nowo ytnych, które z kolei z jednej strony – osadzaj  si  na jedynie mo liwym
typie pa stwa uniwersalnego z jego moralno ci laick  (morale laïque) i tak
zwan  religi  cywiln , za  z drugiej – wzmacniaj  swe przekonania b dn
ideologi nowej ludzko ci i mo liwo ci  jej wykszta cenia (w uproszczeniu –
w odniesieniu do obu powy szych mo liwo ci, zjawiska).

Wobec powy szego mo na by postawi  kwesti , a nawet imperatywnie
nale a oby j  rozwa y  – roli aktywnie prze ywanej i aktywizowanej
kulturowo ci polskiej w sprawieniu restauracji lub przywracania odnoszenia si
do fundamentu cywilizacyjnego Zachodu b d /i rozszerzania wp ywu tej e
cywilizacyjno ci. W pierwszym rz dzie nie chodzi oby o dzie o naprawy tej e
cywilizacyjno ci, kiedy widomym sta a si  dokonuj ca i pog biaj ca si
dekonstrukcja klasycznej, aci skiej cywilizacji (europejskiego) Zachodu w jego
licznych oikoumene. Chodzi oby bardziej i pierwszorz dnie o kulturowe
i zarazem cywilizacyjne spe nienie si  w cz owiecze stwie i jestestwie polskich
emigrantów. Ono za  nie jest mo liwe bez naturalnego wykszta cania wi zi
kulturowej, czyli zarówno bez pozostawania inspirowanym i ubogaconym
czynem twórczym ze strony innych, jak i podejmowania swej aktywno ci kultury
duchowej i moralnej jako daru ubogacania kulturowego innych – przybieraj cej
posta  o rodków i rodowisk polonijnych, parafii katolickich, a tak e w asnego
anga owania si  w te ywe kulturowo osadzenia naznaczone znamieniem
cywilizacji aci skiej.

Jednorodno  i wspó mierno  kultury cywilizacyjnej polskiego matecznika
a rodowiska kulturowego Polonii

Zanim przejdziemy do w a ciwej charakterystyki istoty polskiej
kulturowo ci w zwie czeniu ca ej refleksji konieczne wydaje si  przywo anie
nieusuwalnej zale no ci pomi dzy kultur  cywilizacyjn  narodowego

11  Zauwa my, e by a ona bezprecedensow  w perspektywie tysi cleci dziejów ludzkich wspólnot
kulturowych i zrzesze  cywilizacyjnych. Jej unikaln  donios o  zobrazowuje si
odniesieniem-przyrównaniem, i  ycie ludzi z po owy XVII stulecia by o znacznie
podobniejsze do bytu wcze niejszych o niemal cztery tysi clecia od nich mieszka cach Sumeru
lub staro ytnego Egiptu ani eli do niedawnej wspó czesno ci XX stulecia (por. A. Piskozub,
Pisarz wobec zagro e  wspó czesno ci, w: Ten e, Z pr dem i pod pr d. Publicystyka 1961-
1988, Toru  2004, s. 168).
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matecznika a rodowiskiem kulturowym Polonii – w sensie zrzeszaj cych si
Polaków na emigracji, którzy wykszta caniem wi zi kulturowej pomi dzy sob
realizuj  si  osobowo ciowo (intelektualnie, spo ecznie itd.) w ma o korzystnych
warunkach rodowiska (dla swego kulturowego wzrostu i rozwoju)
niedostatecznie opanowanej przez siebie mowy i j zyka kraju swej emigracji.

W pierwszej kolejno ci pozwolimy sobie przywo a  naoczno ciowo
stwierdzalny fakt, i  ka dy otrzymuje w akcie zrodzenia jako materialnym
wyrazie mi o ci ojca i matki12 (w uproszczeniu) psychofizyczne (uwarunkowane
genetycznie) cia o (w uproszczeniu)  – i to w konkretnej przestrzeni fizyczno-
materialnej i jednoznacznie okre lonym czasie historycznym; ów akt nie
dokonuje si  w biologicznej pró ni. Cz owiecza istota tkwi bowiem
w piramidalnej strukturze przekazu/otrzymania ycia i dziedziczenia
indywiduowej psychofizyczno ci – i to na tyle nieprzezwyci alnej, e pomimo
uwarunkowa  dziedziczenia i cech podobie stwa do swych przodków w linii
genetycznej zachowuje jednak za ka dym razem osobow  niepowtarzalno 13.
Uwydatniaj c powy szym niepowtarzaln  jednostkowo  tkwienia w otrzymy-
wane jestestwo bycia  i  spe nianie  si  w eudemonii – glorii ycia, proponujemy
z kolei przywo anie bardzo interesuj cego spojrzenia na genealogi , jak
przedstawi  Emanuel M. Rostworowski (1923-1989) w zbiorze naukowych
rozwa a , pt.: Popio y i korzenie14. Przyjmuj c przeci tn  d ugo  pokolenia
dokona  w genealogicznym zobrazowaniu (inteligibilnego) cofni cia si

12  Pozwalamy sobie na takie okre lenie, chocia  mo na by wprowadzi  rozró nienie na stopie
wiadomego udzia u przekazywania ycia ze strony potencjalnych b d  faktycznych rodziców.

13  Nale y zwróci  uwag  na rozumienie niepowtarzalno ci – nie chodzi bowiem o absolutn
niepowtarzalno , lecz o niepowtarzalno  osadzon  na dziedzictwie struktury psychofizycznej
cia a i organizmu oraz uzdolnie  osobowo ciowo-intelektualnych itd., rozwini tych
i uaktywnionych w procesie rodzicielskiego wychowania (tak e jego braku b d  jego innej
formy), wspomaganego przez edukacj  publiczn .

14  Wyd. Kraków 1985.
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w historyczn  przesz o 15, ukazuj c w taki  sposób wspólnot  przodków –
wspólnot  wprost proporcjonaln  do dziejowej przesz o ci. Zobrazowana figur
piramidy, ustawionej wierzcho kiem do góry, biologiczna koncepcja pokole
i przodków pozwala w sumie na uzmys owienie tkanki biologicznej, jaka skrywa
si  i jaka zosta a zarazem zawarta w poj ciu i zjawisku narodu16.

Z kolei zauwa my, e etymologia s owa: naród, pozwala na uchwycenie
faktu kulturowo ci jako interakcji pomi dzy biologicznym cz owieczym physis
w jego pokoleniowym osadzeniu a wykszta caniem si  inteligibilnej wiado-
mo ci tego, co staje si  i jest naszym, ludzkim udzia em. Zauwa my równie , e
w j zyku polskim termin: naród, zosta  utworzony od rzeczownikowej postaci
czasownika: narodzi  si , czyli to, co si  narodzi o. Termin opisuje (resp.
konkretyzuje) wi c w sobie pierwotne w stosunku do wyra enia naród okre lenia

15  „Pokolenia liczymy na podstawie przeci tnej ró nicy wieku mi dzy ojcem i synem. Mo na
przyj , e w skali historycznej (rodziny wielodzietne, cz ste o enki niem odych wdowców
z kilkunastolatkami) ró nica ta wynosi 33 lata. (...) W ten sposób (...) cofaj c si  w przesz o ,
w trzydziestym pokoleniu dochodzimy do ludzi wspó czesnych Mieszkowi I. (...) ca kiem inna
jest widoczno  trzydziestu przodków ustawionych na przestrzeni 1000 lat. Trzymamy za r k
ojca, nie zawsze dziadka, raczej wyj tkowo pradziada. ywa pami  i tradycja rodzinna rzadko
si ga dalej wstecz. Poza g sto sztukowanymi snobistycznym wymys em i heraldyczn  legend
drzewami genealogicznymi szlachty, przewa nie ju  od XVIII wieku przesz o  rodzin
rozp ywa si  w anonimowej mgle. (...) Mamy dwoje rodziców, czworo dziadków, o mioro
pradziadków, szesna cioro pra-pradziadków. Ale wraz z ka dym kolejnym „pra” podwajaj c
liczb  przodków dochodzimy do  liczb zawrotnych. W dziesi tym pokoleniu (...) mamy 1024
przodków, w dwudziestym (...) – 1 048576, w trzydziestym (...) – 1073 741824”. (...) Szacuje
si , e na ziemiach polskich przed tysi cem lat mog o mieszka  oko o 1000-1200 tys. Polan,
Wi lan, l an czy Mazowszan. Sk d wi c bierze si  dla wspó czesnego Polaka miliard
przodków w 30-tym pokoleniu? W niewielkim stopniu wyja ni t  spraw  wtapianie si  w naród
polski obcych etnicznie przyp ywów: Rusinów, Litwinów, Jad wingów, Prusów, Niemców,

ydów, Ormian, Wo ochów, Tatarów. Gdyby wspó czesny Polak by  w stanie sporz dzi  swój
wywód od miliarda przodków w 30-tym pokoleniu, to w tym wywodzie uwidoczni oby si
w ca ej okaza o ci zjawisko zwane w genealogii „zanikiem przodków”. Ów „zanik” stwierdza
si  w dok adnie opracowanych genealogicznie rodzinach panuj cych i arystokratycznych, gdzie
na skutek ma e stw mi dzy krewnymi wielokrotnie powtarzaj  si  ci sami antenaci, co przy
cofaniu si  wstecz ro nie w setki i tysi ce. Niew tpliwie to samo zjawisko wyst puje we
wsiach i miasteczkach, gdzie wszyscy s  krewnymi wszystkich. (...) Cz owiek jest synem,
wnukiem czy prawnukiem konkretnych osób, ale pra-pra-pra (20-30 razy) wnukiem ca ego
etnicznego substratu narodu zasilanego obcymi dop ywami. Dlatego te  rzecz  nader
prawdopodobn  jest na przyk ad obecno  odrobiny krwi piastowskiej w y ach bardzo
wielkiej ilo ci Polaków. (...) im odleglejsza przesz o , to tym bardziej wspólna”
(E.M. Rostworowski, Popio y i korzenie, Kraków 1985, s. 11-13).

16  Powy sza i tak e poni sza tre  stanowi przywo anie autorskich rozwa a  i my li zawartej
w rozwa aniu dotycz cym Polonii; zob. D. Kubicki, Polonia i polskie emigracje od doby
zaborów – wyzwaniem badawczym nad wychod stwem i nad stanem cywilizacji Zachodu,
„Zeszyty Naukowe”, Polski Uniwersytet na Obczy nie w Londynie, Seria trzecia, 1:2013, s.
15-32.
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ród i rodzina (od rodzi )17 oraz chronologicznie w stosunku do nich pó niejsze:
p e , generacja i nacja18. Jednak naród nie stanowi jedynie zjawiska
biologicznego. Bardziej ni  ono, tworzy i wyra a si  jako zjawisko historyczne
i kulturowe19, gdy  wi e si  z osadzeniem w tradycji kulturowej
„bezimiennych” i „imiennych” przodków i spadkodawców. Wreszcie zauwa my,
i  najbardziej prosty, stwierdzalny fakt uprzytamnia, e ka dy nowy cz onek
spo eczno ci – ka de cz owiecze indywiduum staje w pewien sposób wobec
okre lonej postawy bycia (resp. dzia ania moralnego, post powania
zewn trznego) w fizycznej rzeczywisto ci wiata i wykszta cenia w sobie samym
(za pomoc  percepcji zmys owo-intelektualnej) okre lonego intelibigilnego
ustosunkowania si  wobec tego wszystkiego, co stanowi wydarzaj ce si teraz
i zarazem tera niejszo , kszta towane zarówno przez rodowisko bliskich
i dalszych przodków, jak i jednocze nie przez wiele innych cz owieczych
indywiduów wraz z ich bliskimi i dalszymi przodkami.

Rozumiemy zatem, i  naród jest i pozostaje pewn  zbiorowo ci  ludzi.
Zarówno przynale cy do niej, jak i ka dy nowo narodzony, czyli ka dy
stanowi cy ni  wraz z chwil  swych narodzin – wszyscy ci s  i staj  si  zwi zani
ze sob  w kulturowej wi zi. W a nie kulturowo , w jakiej przyswajaj  sobie
wraz z mow , któr  s ysz , i j zykiem, którym zacz li si  pos ugiwa ,

17  Ród – grupa spo eczna oparta na wi zi krwi, obejmuj ca pewn  liczb  rodzin wywodz cych
swoje pochodzenie od wspólnego przodka, maj cych wspóln  nazw , zawo anie (por.
W . Kopali ski, S ownik mitów i tradycji kultury,  Warszawa  1987,  s.  1000).  „(...)  trwa a
wspólnota ludzi utworzona historycznie, powsta a na gruncie wspólnoty losów historycznych,
kultury, j zyka, terytorium i ycia ekonomicznego, przejawiaj ca si  w wiadomo ci
narodowej jej cz onków” (S ownik j zyka polskiego, t. II, Warszawa 1979, s. 285).

18  Por. W . Kopali ski, S ownik mitów i tradycji kultury, s. 734. 986-987. 1000. „Ogromna
donios o  rodziny dla ka dego z jej licznych cz onków w ustroju rodowym, we wspólnocie
gospodarczej i osadniczej, nadawa a wielkie znaczenie dok adnej znajomo ci stopni i ga zi
pokrewie stwa i powinowactwa, ci le okre laj cych rodzaj i charakter stosunków
towarzyskich, zale no ci, przywilejów i obowi zków oraz regu  i form grzeczno ci. Wi kszo
nazw okre laj cych te stosunki uleg a stopniowemu zapomnieniu w miar  wzrostu roli
instytucji pa stwowej i spo ecznej (...) i kurczenia si  znaczenia rodziny w yciu jej cz onków.
Niektóre  z  nich  ju  w  XVI  w.  by y  ledwo  zrozumia e.  Dzi  zachowa y  si  najbardziej
ogólnikowe, dotycz ce ca kiem ju  w skiego kr gu najbli szej rodziny” (Tam e, s. 986).
Zob. nazwy (por. Tam e, s. 986-987).

19  „Ale naród to zjawisko nie tyle biologiczne, co historyczne i kulturowe. Nale y wi c, zgodnie
z prawem ci enia, ustawi  piramid  wierzcho kiem do góry. Mamy za sob  30 historycznych
pokole , z którymi jeste my powi zani niteczkami krwi gubi cymi si  w pl taninie narodowej
darni i nie maj cymi istotnego znaczenia. Jeste my natomiast rzeczywistymi spadkobiercami
tych 30 pokole . Nasi przodkowie, nie w biologicznym, lecz w historycznym i kulturowym
sensie, to nasi poprzednicy. W przeciwie stwie do biologicznego grzyba, ilo  tych przodków
i spadkodawców jest tym wi ksza, im ich pokolenia s  nam bli sze. Wyp ywa to nie tylko
z rozrastania si  liczebno ci narodu od oko o miliona w X wieku do 30 milionów w XX
stuleciu. Z up ywem czasu szybszy ni  wzrost demograficzny jest wzrost cywilizacyjny
i kulturalny, zwi ksza si  rozmiar osi gni  i aktualno  spu cizny” (E.M. Rostworowski,
Popio y i korzenie, s. 13).



359

a w którego poj ciowe konstrukcje inicjuj  „wk adanie” b d  wyra anie tre ci
swych inteligibilnych my li i odczu  zmys owo-intelektualnych (w sensie
Arystotelesa), stanowi  b dzie dla nich, z jednej strony – sposób niepowtarzalnej
kulturowo ci, wspomagaj cej intelektualno-kontemplatywny wzrost ich
psychofizyczno ci (w uproszczeniu) i osobowo ci, za  z drugiej strony –
mo no  twórczego pog biania kultury w swym inteligibilno-moralnym czynie
wspó uczestniczenia w niej.

Dostrzegamy zatem, e naród jest kulturow  zbiorowo ci . Tym samym
ów wspólnotowy sposób niepowtarzalnego zrzeszenia si  za pomoc
interpersonalnych wi zi i wykszta conej struktury tego  zrzeszenia jest
przedmiotem realnym, jednostkowym, a nie ogólnym (resp. idealnym); wykazuje
bowiem w sposobie swego zrzeszenia niepowtarzalny charakter. Ale nie tylko
j zyk i mowa naznaczaj  kulturow  zbiorowo ; naznacza j  tak e okre lona
terytorialno . I – wobec pewnego rodzaju typów kulturowo ci, a przede
wszystkim polskiej – mo na by zasadnie i realnie podnosi , e zwi zanie
z krajem nie ginie i nie zanika w przypadku wychod stwa, e wprost przeciwnie
wzmaga si  emocjonalne uczucie oddalenia i t sknoty za ziemi -krajem, Domem
ojczy nianym. Zachodzi zatem pewna zwrotno  wi zi kulturowej, która si ga
w pok ady kulturowego ducha. Oto bowiem naoczno ciowo zauwa alnym jest,
e wychod ca – zw aszcza, kiedy czyn emigracji stanowi bytowy imperatyw –

poczuwa si  zwi zany z ojczy nianym krajem tak d ugo, jak d ugo uwa a si
za obywatela (w sensie uczestniczenia w kulturowo ci kraju swego urodzenia
i wychod stwa) danego narodu. Czy zatem powy sze mo na by uchwyci
w perspektywie wszystkich europejskich oikoumene i sformu owa  jako bardziej
ogóln  prawid owo , czy te  pozostaje to jedynie znamieniem polskiej
kulturowo ci,  a  wraz z  ni  kulturowo ci  S owian? Nale y bowiem pami ta ,  e
chocia  poj cie narodu wykszta ci o si  we w a ciwym sensie, jaki u ywa si
wspó cze nie, dopiero w realiach XIX stulecia, to jednak poczucie solidarno ci
narodowej dostrze ono w Europie w XVI stuleciu. Oczywi cie, nale a oby tak e
przywo a  mediewalne rozumienie natio w sensie rzymskiego pojmowania
wspólnot pos uguj cych si  wspóln  mow  i u ywaj cych tego samego j zyka.
Rozumiemy równie  dziewi tnastowieczny kontekst nowo wykszta conego
poj cia narodu. Przecie  powsta o ono w narodach, które w ówczesnej
tera niejszo ci nie mia y swego pa stwa; historycy uchwycili, jak w zbiorowej
wiadomo ci zrodzi o si  ono w zbiorowo ciach i wspólnotowo ciach

nowo ytnych W ochów, Niemców i Polaków20,  jak  odrodzi o  si  w  nowo
wykszta conej wiadomo ci w asnej kultury i kulturowo ci. Jednocze nie
zdajemy sobie badawczo spraw , e w innych europejskich zbiorowo ciach
oikoumene,  jak  np.  we  Francji  (resp. francuskiej oikoumene), pozostawa o ono

20  Por. J.M. Boche ski, Polski testament. Ojczyzna. Europa. Cywilizacja, s. 58; zob., m.in.: M.
ywczy ski, W ochy nowo ytne 1796-1945, Warszawa 1971.
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zapoznane a  niemal do po owy dwudziestolecia mi dzywojennego21. Mo na
zasadnie domniemywa , e powy sze – czyli zawi e dzieje terytorialno ci
danych rzymskich prowincji i rozró nionego od nich Barbaricum –  z o y y  si
ostatecznie i do  trafnie t umacz  fakt niemo liwo ci wypracowania
jednoznacznego okre lenia narodu b d  uzyskania powszechnego przyj cia
okre lonego zdefiniowania narodu, czyli rozpoznania, czym on jest i co go
stanowi. Nadal bowiem natrafiamy na zró nicowania w jego okre leniu, I tak
definiujemy naród b d  przez wspólny cz onkom zrzeszeniowej wspólnoty
odcie  obyczaju, a wi c moralno ci, b d  przez odcie  kultury, b d  te  przez
wspóln  ideologi 22. Powy sze u wiadamia zakres trudno ci. Niew tpliwie
zatem z o ono  poj cia narodu i konsekwentnie nast puj ca z o ono  postaw
ludzkich odnosz cych si  do narodu uniemo liwia wr cz definiowanie narodu.

Powy ej wyartyku owali my nieroz czno  pozytywnego stosunku do
kraju, mowy i obyczaju w skutecznym i autentycznym bytowo poczuciu „bycia”
Polakiem. Skoncentrujmy si  jeszcze na kwestii j zyka ojczystego23,
etymologicznie oddanego mo e bardziej sugestywnie w innych, europejskich

21  Na g bsz  refleksj  zas uguje przyk ad postawy intelektualnej w kwestii wiadomo ci
narodowej i rozumienia poj cia narodu, a tak e zwi zanej z nim konstrukcji spo ecznej,
socjologicznej. W przyk adzie debaty i sporu intelektualnego w kwestii narodu, jaki poni ej
przywo ujemy, nale a oby zbada , czy ró nica, jaka si  w niej uwyra ni a, pozostaje
statystyczn  charakterystyk  my licieli, uczonych i badaczy polskich i szeroko rozumianej
rzeszy ludzi nauki europejskiego Zachodu. Oto bowiem wspó czesny Jackowi Woronieckiemu
OP (1878-1949) znakomity Luksemburczyk – J. Grendt OP twierdzi , e pa stwo ma prawo
zmusza  ludzi („ agodnymi rodkami”) do zmiany j zyka i obyczajów narodowych. Jako
znakomity tomista wywodzi  on swe tezy z dzie a w. Tomasza z Akwinu. Jednak poniewa  za
czasów Akwinaty narodów jeszcze nie by o – w sensie dziewi tnastowiecznej wiadomo ci
narodowej, wi c dowodnym okaza o si , e jeszcze w latach 20. XX stulecia znakomita
wi kszo  francuskoj zycznych badaczy-tomistów nie rozumia a w ogóle, czym jest naród.
Oczywi cie J. Woroniecki podj  intelektualny spór z takim e stanowiskiem, podnosz c
postulat „porz dnego” my lenia (intelektualnego, badawczego) o nowych zagadnieniach (por.
J. Woroniecki, Katolicko  tomizmu, Lublin 1924; Ten e, O narodzie i pa stwie (Quaestio
disputata de natione et statu civili), t um. R. Maliszewski, Lublin 2004), jakie stawia
wydarzaj ca si  rzeczywisto  ludzkich oikoumene – w tym e odniesieniu: samo wiadomo ci
narodowej. Maj c wiadomo  przemo nej dominacji neoscholastycznej koncepcji na kszta t
my li i posta  formu owanych tre ci intelektualnej katolickich francuskoj zycznych rodowisk
(zob. D. Kubicki, Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie S owa
objawionego w dziejach, Pozna  2004) nale a oby badawczo skonfrontowa  ród a
uwyra nionej ró nicy postawy intelektualnej Woronieckiego i Gendta. Silniejszej badawczo
inspiracji mo e dostarczy  rozpoznanie zasadniczych ró nic mi dzy historiografi  niemieck
a francusk . O ile w Niemczech wydaje si  pozostawa  ywotn  silna tradycja traktowania
pa stwa jako tematu centralnego i najwy szej warto ci, o tyle historycy francuscy wysuwaj
kwesti  spo ecze stwa jako zasadniczy przedmiot bada  historycznych (za: J. K oczowski,
Nasza tysi cletnia Europa, Warszawa 2010, s. 18, zob. O.G. Oexle, Les tendances actuelles de
l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris 2003, s. 425).

22  Por. J.M. Boche ski, Polski testament. Ojczyzna. Europa. Cywilizacja, s. 59.
23  Zwró my uwag  na nie utracalne w okre leniu odniesienie etymologiczne do s owa: ojciec

i ojczyzna.
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mowach: Muttersprache, langue maternelle czy native language, ni  w j zyku
polskim. Pozwolimy sobie zauwa y , e chocia  mowa ojczysta zdaje si  na
sposób dostrzegalny uwyra nia  nieprzezwyci alne naznaczenie kulturowe, to
jednak nie stanowi adnego z tych najbardziej istotnych elementów kultury
cywilizacyjnej, okre lonej wspólnoty kulturowej b d  organizacyjnie
ustrukturyzowanej, a jedynie odzwierciedla je. Na podstawie podobie stwa
ró nych j zyków i ich z o e  mo na podejmowa  badawcze próby uchwycenia
ich g bi „genealogicznych” – w sensie ewolucji systemów j zykowych w czasie
historycznym i dziejowej przesz o ci24. Wiemy bowiem, i  tzw. dialekty
terytorialne okre lonego j zyka nie s  niczym innym, jak „wariantami”
j zykowymi tego samego ród a kulturowego, odwzorowuj cymi w sobie
oddalenie od wspólnego osadzenia, powodowanego nie tyle ewolucj  jednolitego
niegdy  systemu j zykowego, co bardziej ewolucj  struktury spo ecznej,
kulturowo kszta tuj cej okre lony j zyk. Wiemy równie , e – na przyk ad –
wspó czesne j zyki s owia skie badawczo interpretowane s  jako stanowi ce
finaln  ewolucj  jedenastu odmian dialektycznych jednolitego niegdy ,
hipotetycznie przyjmowanego j zyka pras owia skiego, które a  po
wspó czesno  zdo a y kulturowo wykszta ci  si  i zyska  status samodzielnych,
komunikowalnych j zyków25.

Chocia  zjawisko kultury niepowtarzalno ci j zyków i dialektów
pozostaje niezg bionym fenomenem i wyzwaniem badawczym, to jednak,
powracaj c do wizji Rostworowskiego, chcieliby my jednoznacznie uwyra ni ,
i  przywo ane zobrazowanie wspólnoty przodków wykazuje walor bardziej
uniwersalny, ni  jedynie odnoszenie go do sytuacji Rzeczypospolitej w jej
historycznych dziejach. Otó  podobnie konstruuj  si  nie tylko wspólnoty
kulturowe i spo ecze stwa, ale tak e wspólnoty emigracyjne – polskie lub
polonijne i wszystkie inne. W odniesieniu do nich, ka dy zacz tek wspólnoty
osadza si  na konkretnych i jednostkowych osobach i kulturowej relacji.
Oczywi cie, w takiej e perspektywie mo na dostrzega  zacz tki konstruowania
si  na Wyspach Brytyjskich – jako do niedawnego jeszcze imperium
kolonialnego o zasi gu wiatowym – bli ej nieokre lonego spo ecze stwa
multikulturowego, sk adaj cego si  z licznych mas emigrantów, przyby ych z

24  Zob., np.: zagadnienie fenomenu j zyka greckiego i aci skiego, angielskiego jako „j zyka”
mondialnego wspó czesno ci i kwesti  j zyków s owia skich: J. Krasuski, Wyznaczniki biegu
historii, s. 194-242; a tak e, m.in.: Z. Go b, O pochodzeniu S owian w wietle faktów
j zykowych (The Origins of the Slaws. A Linguist’s View), t um. M. Wojty a- wierzowska,
Kraków 2004.

25  Swoisty wzorzec tego  powtarzaj cego si  zjawiska mo na by uchwyci  w pokrewie stwie
j zyków staro ytnego Wschodu – aramejskiego, hebrajskiego i fenickiego. tak e okre lony
terminem koine („wspólny” – w sensie zrozumia o ci dla wszystkich), u ywany przez
staro ytnych Greków j zyk zosta  ukszta towany z okrojenia ró nych dialektów (zasadniczo:
jo skiego, eolskiego i doryckiego – popularnych w rejonie Morza Egejskiego) z ich zbyt
zdecydowanych ró nic w akcencie i s ownictwie.
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ró nych geograficznie kolonii imperium brytyjskiego, ale pozostaje kwesti
ywotnie istotn  i wa n , czy ma ono jak kolwiek szans  zrealizowania si , nie

sprawiaj c kolapsu cywilizacji Zachodu i nie dezintegruj c jej uprzednio w
wielokulturowo ci, relatywizmie kulturologicznym. Mo na bowiem dowodnie
s dzi , i  w zachodz cej pomodernej przebudowie spo ecze stw w imi  ideologii
liberalizmu (w uproszczeniu), wybuchaj ce z olbrzymi  si  masowe „bunty”
„kolorowych imigrantów” w zachodnioeuropejskich aglomeracjach26, wykazuj
tendencj  bardziej destrukcyjn , ni  kulturotwórcz . W kontek cie tych e
postkolonialnych mocarstw europejskiego Zachodu nale a oby rozwa y  kwesti
obecno ci polskich rodowisk polonijnych27.

Jednocze nie w powy szej perspektywie badawczej, bardzo interesuj ce
mo e okaza  si  rozwa enie tworzonego fundamentu cywilizacyjno ci
ameryka skiej28 i jego wspó czesnego oddzia ywania na globalny wiat.
Chodzi oby oczywi cie o z o enie, jakie dokona o si  z implantowania na wielk
skal  w rodowiska tubylczych Indian i europejskich osadników afryka skich
niewolników29, licznych, nap ywaj cych cyklicznie grup emigracji politycznej i
religijnej – zw aszcza sukcesorów radykalnych religijnych nurtów XVI stulecia,
kwestionuj cych form  instytucjonaln  Ko cio a i ca  jego konstrukcj
spo eczn 30 – a dopiero, zasadniczo na ko cu pojawiaj cej si  (zarobkowej)
emigracji, z o onej z ludno ci europejskiej – obecno ci Ko cio ów
protestanckich i katolickich (w uproszczeniu). W tej e perspektywie nie mo e
zosta  pomini ta obecno  polonijna wielu pokole  emigrantów
Rzeczypospolitej, gdzie tak e dotarli liczni Polacy pocz wszy od wydarzaj cego
si  upadku Rzeczpospolitej, a zw aszcza uczestników tzw. Wielkiej Emigracji

26  Np. Londyn (1985, 2011) i inne brytyjskie o rodki miejskie (2011), Pary  (2005).
27  Po ród wielu kwestii nale a oby tak e rozstrzygn  niniejsz : na ile skutecznie wytworzone

obecne „ci nienie” niskiej zdolno ci gospodarczej Polski wobec ustabilizowanych, silnych
gospodarek pa stw mocarstwowych Zachodu europejskiego – „ci nienie” wytworzone po 1989
roku na skutek zastosowania pod wp ywem establishmentów biznesowych Zachodu b dnych
koncepcji gospodarczo-ekonomicznych i innych w transformowaniu stanu potencja u
gospodarczego i Polski wed ug regu  agresywnego (w uproszczeniu) liberalizmu, zastosowane
tak e wobec pozosta ych pa stw regionu tak zwanej wschodniej cz ci Europy poja ta skiej,
nie by o pomy lane jako uzyskanie nowego pobudzenia do osi gni cia przez nie
wyczekiwanego wzrostu ich gospodarek – a w nim równie  na przezwyci enie s abego stanu
demograficznego starzej cych si  spo ecze stw zasadniczo pokolonialnych – w tym tak e
Niemiec. W powy szej kwestii pragniemy jedynie przywo a  fakt m odych, licznych w
potomstwo rodzin Polaków na emigracji w Anglii i równoleg y fakt niskiej dzietno ci m odych
ma e stw w Polsce (zob.: przypis 6; tak e zob.: D. Kubicki, Demograficzna stabilno
polskiego spo ecze stwa – kryterium moralnej jako ci dokonanych transformacji po 1989
roku).

28  Wzgl dnie ameryka skiej kultury cywilizacyjnej.
29  Czyli oko o 3 mln – jedynie w samym XVIII stuleciu.
30  Por. P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550) (Histoire religieuse et

système de civilisation. La Crise de la chrétienté. L’Éclatement (1250-1550)), t um. J. Grosfeld,
Warszawa 1989, s. 11.
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(1830-1862). Na czym jednak osadza si  istota b d  czym tak niepowtarzalnym
charakteryzuje polska kulturowo , e obecno  polskich wspólnot emigra-
cyjnych, staj cych si  zarazem wspólnotami polonijnymi, wyró nia si  od innych
kulturowo ci lokalnych kraju emigracji? Na czym si  osadza, skutecznie
wzbogacaj c kultur  cywilizacyjn  kraju ojczystego i kraju przybranego?

Globalizuj ce si  spo ecze stwa Zachodu wobec polskiej kulturowo ci
i kulturowo ci innych spo eczno ci postkomunistycznych tzw. Europy

Wschodniej

Bezsprzecznie nie uzyskamy w a ciwej charakterystyki istoty polskiej
kulturowo ci, kiedy zawiesimy j  w pró ni dziejowej i pró ni statycznie
postrzeganego wiata ludzkich oikoumene. Okazuje si  koniecznym odnie  j  do
wydarzaj cego si  wiata ludzkich oikoumene – najpierw w interakcji
kulturowo ci polskiej oikoumene do europejskiej przestrzeni cywilizacyjnej,
a nast pnie do ameryka skiej, kanadyjskiej i australijskiej, niew tpliwie
rozumiej c te wiaty uniwersalnych i ponadnarodowych oikoumene – tak e jako
mocarstwowych podmiotów globalnych – poprzez zale no  cywilizacyjn , jaka
nieusuwalnie zachodzi pomi dzy mother-civilization Zachodu europejskiego
i child-civilization ameryka skim, kanadyjskim i australijskim. Badawczy
problem dotyczy by kwestii, na ile „szczepy” (w sensie swoi cie rozumianych
implantów kulturowo ci Zachodu) emigrantów europejskich jako (bezpo redni)
uczestnicy i czerpi cy u ród a spu cizn  cywilizacyjn mother-civilization
Zachodu s  w stanie nie tyle pobudza child-civilization ameryka sk ,
kanadyjsk  i australijsk  do kulturowego wzrostu, co inspirowa  je twórczym
odnoszeniem si  do fundamentalnych podstaw cywilizacyjno ci Zachodu. Ale
pozostaje pytanie, do której cywilizacyjno ci odnosi , czy do kulturotwórczego
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renesansu XIII stulecia31, czy te  do perspektywy nowej ludzko ci ze schy ku
europejskiej nowo ytno ci?

W odniesieniu do Polskich emigrantów wydaje si  nie pozostawa
w tpliwo ci, i  kulturowo  polska zosta a wzniesiona na tym klasycznym
rozumieniu cywilizacji – cywilizacji aci skiej. Zatem ich obecno
na wychod stwie zasadniczo pozostaje obecno ci  w wydarzaj cym si
i strukturowo funkcjonuj cym yciu spo ecze stwa w interaktywnym rozwoju
pomi dzy ideowo ci  cywilizacji aci skiej a codzienno ci  wspó czesno ci.

Niew tpliwie interesuj cym zagadnieniem pozostaje podwójna
kulturowo , jaka staje si  udzia em pierwszego pokolenia emigracyjnego
Polaków. Jest to zazwyczaj rodzaj kulturowego métissage („krzy owanie si
ras”) – mo e  nie tyle w sensie krzy owania si  podwójnej lub dwupoziomowo
zwieraj cej si  kultury, co przechodzenia od kultury kraju urodzenia rodziców
do kultury kraju swego narodzenia. Niew tpliwie stanowi ów kulturowy
métissage, lecz jego warto  nie polega jedynie na przechodzeniu od jednej
kulturowo ci do drugiej i do wzbogacania jednej przez drug . W odniesieniu
do wszystkich innych emigrantów – zw aszcza tych z oikoumene nieeuropejskich
– pozostaje jedynie pewien kulturowy métissage, który zazwyczaj polega
na czerpaniu z moralnych postaw i obyczajów pomi dzy wy sz  kulturowo ci
i zarazem cywilizacyjno ci  ni  kulturowo  wiata obyczajowego w asnych
rodziców-emigrantów. Za  w odniesieniu do emigrantów z oikoumene
europejskich mamy do czynienia z interaktywno ci  pomi dzy mother-
civilization i child-civilization.

Chocia  powy szy w tek zagadnie  cywilizacyjno-kulturowego
métissage w czynie i moralnym dzia aniu oraz inteligibilnym postrzeganiu
wydarzaj cej si  rzeczywisto ci ludzkich oikoumene wraz z do wiadczeniem
tkwienia w jednej z nich pozostaje niezwykle interesuj cy, to jednak pozwolimy

31  Zazwyczaj rozpoznaje si , e charakteryzuj  j  trzy podstawowe cechy: grecki stosunek
do czystej formy (uwidaczniaj cej si  w nauce i sztuce), rzymski stosunek do zagadnie
spo ecznych (ius romanum) oraz oparte na transcendencji odniesienie cz owieczego podmiotu
do Trójjedynego (Boga), naznaczaj ce chrze cija ski stosunek do zagadnie  egzystencjalnych,
a zw aszcza spe niania si  cz owieczego indywiduum w jestestwie w odniesieniu
do objawiaj cego si S owa w stworzeniu wraz z jego ze rodkowaniem w dziejach ludzko ci
w Wydarzeniu Jezus-Chrystus. Podnosi si , e równoczesne osadzenie rozwoju cywiliza-
cyjnego ludzkich wspólnot i spo eczno ci frankijskiego Zachodu (w uproszczeniu) na tym e
potrójnym fundamencie pozwoli o wykszta ci  duchowy kszta t cywilizacji europejskiego
Zachodu – wspó cze nie rozci gaj cej si  od Wilna i Lwowa do San Francisco (i Melbourne).
I chocia  cywilizacja Zachodu wznosi si  na chrze cija stwie i naukach cis ych, g boko
wpuszczonych (resp. osadzonych) w metafizyczny grunt rzeczywisto ci – z natury rzeczy
niedostrzegalnych i zazwyczaj niezauwa alnych w funkcjonowaniu europejskich spo eczno ci,
to jednak globalnie rozpoznawalna pozostaje przez demokracj  (w sensie poszanowania osoby
ludzkiej i jej praw obywatelskich, co stanowi jednocze nie o personalizmie cywilizacyjnym)
i przez technologi  (czyli technik  opart  na naukowym rozpoznawaniu praw przyrody – physis
w sensie Arystotelesa).
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sobie jedynie postawi  kwesti  badawcz  odwrotnej sytuacji, czyli dzia anie
mechanizmu globalizowanego (imperialnego b d  d cego do niej)
spo ecze stwa Zachodu – nawet, kiedy pozostaje ono obywatelskim. Od razu te
pragniemy zauwa y , e proces ten nie wykazuje cech naturalnie wydarzaj cego
si  jednoczenia – wznosz cego si  na coraz wy szy poziom uorganizowania,
czyli a  po globaln  jedno  ludzkich oikoumene. Badawczo dostrzegli my,
i  epoka nowo ytnej i postmodernej rewolucji techniczno-technologicznej, która
dokona a si  w cywilizacyjnych spo eczno ciach europejskiego Zachodu i która
pozwoli a narzuci  spo eczno ciom innych ni  europejski mateczników
techniczn  dominacj  Europy, wytworzy a w jednej ze swych konsekwencji
liczne powi zania globalne, ponadpa stwowe, korporacyjne. Do  sprawnie
wykszta ci y si  z kolei mechanizmy globalne pomi dzy pa stwami wszystkich
cywilizacyjnych mateczników i zró nicowanych oikoumene w ramach teryto-
rialno ci kontynentalnej. Jednak okaza o si , i  zamiast pozostawa  wykorzysty-
wane jako skuteczna mo liwo  zbiorowego nacisku globalnie dostrzeganych
podmiotowo ci pa stw i zrzesze  cywilizacyjnych na pa stwa, które w swym
egoistycznym interesie szkodz  innym, mechanizm powi za  globalnych
pozwoli  si  zredukowa  do sposobu wywierania wp ywu na spo eczno ci
ludzkich oikoumene, niezale nie o ich parlamentarno-rz dowych reprezentacji,
i kszta towania globalnej polityki wed ug regu  i w przyporz dkowaniu swym
interesom. Nie sposób zatem nie dostrzec, i  w wymiarze globalnym
spo ecze stwa dotychczas obywatelskie mocarstw zachodnich stan y wobec
zainicjowanego procesu redukowania ich spo ecznej podmiotowo ci do struktury
odgórnie sterowalnego mechanizmu.

Zwi le pozwolimy sobie na wyartyku owanie powy szego
w konkretnym odniesieniu, si gaj c do ujawnionych w 2010 roku przez portal
Wikileaks tre ci ameryka skich not dyplomatycznych. Wyra nie ukazuj  one, e
zaatlantycki Zachód ustami ideologów administracyjnych grup doradców elit
politycznych, finansowych, przemys owych zdaje si  nie kierowa  w polityce
globalnej ani wzgl dami globalnego bezpiecze stwa lub wzajemnie dzielonego
dobrobytu post pu cywilizacyjnego pomi dzy wszystkie spo eczno ci
ziemskiego globu, lecz z perspektywy kryterium w asnej polityki maksymalnie
osi ganych zysków finansowych wprowadza  we wszystkich spo eczno ciach
przestarza e wzorce bur uazyjnych stosunków politycznych i spo ecznych –
które mo na by scharakteryzowa  jako ró ne odmiany demokracji bur uazyjnej
– wystrzegaj c si  ich zaprowadzania w swoich spo eczno ciach mocarstwo-
wych. Czy by wi c na poziomie aktualnie uprawianej polityki zachodnio-
europejskich mocarstw ekonomiczno-gospodarczych i militarnych nie zaprz tano
sobie uwagi kwesti  harmonijnego rozwoju spo ecznego ludzkich oikoumene czy
prawami rz dz cymi rozwojem pa stw i narodów b d  etapami wykszta cania
si  spo ecze stwa obywatelskiego, a jedynie kryterium dostosowania
zró nicowanych rynków – zachodniego wolnego handlu i komunistycznego
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gospodarki planowej? W tym e postrzeganiu wewn trznego mechanizmu
globalnych podmiotów mondialnej polityki konieczne okazuje si  postawienie
kwestii zarzutu wobec tak ukierunkowuj cej si  roli globalnych podmiotów
imperialnych. Dlaczego wi c w odniesieniu do niedawnych pa stw wschodniej
Europy poja ta skiej establishment europejskiego Zachodu, a wraz z nim elity
finansowe i przemys owców, nie wspomog y dzia a  na rzecz rzetelnej
i autentycznej transformacji polityczno-spo ecznej – m.in.: dekomunizacji
i podobnych zasadniczych reform polityczno-spo ecznych, równoleg ej
do transformacji ekonomiczno-gospodarczej? Dlaczego nie powstrzyma y si
przed zach anno ci  forsuj c quasi-nowatorskie wizje Zachodu wobec dawnych
pa stw-kandydackich Unii Europejskiej, które niestety okazuj  si  i zarazem
bezsprzecznie okaza y si  chybione wobec odmiennych i nie uwzgl dnionych
realnych potrzeb narodów i pa stw wschodniej cz ci Europy poja ta skiej,
krajów postkomunistycznych? I niestety nie jest adnym usprawiedliwieniem
niewiedza dotycz ca, chocia by – wobec prawie nie znanego w krajach anglo-
lub francuskoj zycznych, a podniesionego ju  na wst pie rozwa a  –
rozró nienia pomi dzy narodowo ci  a obywatelstwem b d  dziejowego
wykszta cenia si  idei spo ecze stwa obywatelskiego o silnym zabarwieniu
narodowym w spo eczno ciach Europy rodkowej i Wschodniej (zw aszcza
w okresach obcej dominacji), gdzie wspierane narodow  kultur  spo ecze stwo
obywatelskie stanowi o jednocze nie ostoj  narodowej to samo ci32. Wobec
powy szego, czy w odniesieniu do obecnych pa stw cz onkowskich UE z kr gu
rodkowej i wschodniej cz ci kontynentalnej Europy mo na postrzega  podj te

przez niedawne kraje postkomunistyczne transformacje – oczywi cie,
w kategoriach ustalonych przez pa stwa wysoko-uprzemys owione europej-
skiego Zachodu – jako jednoczesne likwidowanie dystansu pomi dzy
cywilizacyjnym centrum a jego obrze ami, czy te  raczej jako umocnienie
dysproporcji ekonomiczno-gospodarczych i polityczno-militarnych pomi dzy
postkolonialnym Zachodem, który w mi dzyczasie przeszed  na globalny
poziom, czyli banku wiatowego i korporacji b d  koncernów o zasi gu
mondialnym i ustali  nowe elity finansowe i przemys owe, ustalaj c mit adu
globalnego z ponad jednym miliardem bezrobotnych i ponad jednym miliardem
g oduj cych? Zatem, czy wobec niezrozumienia s owia skiej (w uproszczeniu)
idei lub koncepcji patriotyzmu i odmiennych róde  rodkowo- i wschodnio-
europejskiego nacjonalizmu ni  w pa stwach zachodniej cz ci Europy,
a zw aszcza wobec tragedii przewarto ciowa  aksjologicznych i moralnych
w establishmencie przy w adzy i w masach ludzkich spo eczno ci Zachodu, nie
nale a oby przywróci  na czas owych transformacji idei patriotyzmu – tak
bardzo ywej w Niemczech, czyli idei lokalnego, ma ego Heimat-u, regionu

32  Por. P. Wandycz, Cena wolno ci. Historia Europy rodkowo-Wschodniej od redniowiecza do
wspó czesno ci, Kraków 1995, s. 21.
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i kraju, narodu i pa stwa? W takiej e perspektywie istotn  pozostaje jednak
kwestia zasadnicza: co mia oby stanowi  o warto ciach patriotycznych, skoro
europejski bli ej nieokre lony kosmopolityzm33 zdaje si  odrywa
od kulturowego osadzenia i pozbawia  jakiegokolwiek odniesienia?

Wyartyku owawszy powy sze, czyli globalizowanie spo ecze stw
obywatelskich Zachodu zaatlantycko-europejskiego – globalizowanie w sensie
nieodwracalnego naznaczania ich mechanizmami wykszta canych struktur
i procedur prawnych i innych, a  po wychowawcze i dydaktyczne wobec nowo
rodz cych si  pokole  itd., koniecznym pozostaje zauwa enie, i  jedynie twórcze
czyny i dzia ania, a tak e przedsi wzi cia podejmowane na sposób indywidualny
i grupowy oraz wspólnotowy wykazuj  jedyn  szans  spowodowania
co najmniej wyhamowania procesu, je eli nie najbardziej korzystnej i po danej
sytuacji, czyli odwrócenia tendencji degradacyjnej, ci cej ku ich
mechanizmowych funkcjonowaniach. Tak  charakterystyk  wykazuj  te jeszcze
nie naznaczone cywilizacyjno ci  tura sk 34 (w uproszczeniu) wspólnoty
i zbiorowo ci spo eczne Polaków, dziedziców zmys u moralnego obywateli
Rzeczpospolitej, Korony Polskiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, które
jeszcze we wspó czesnych Polakach szcz liwie zachowa y to samo
kulturowo ci polskiej – nie tylko w imi  jej rozwoju poprzez swe spe nianie si
w jestestwie poprzez kulturowo  polsk  i w niej, ale tak e w celu dosi gania
prawdy o przesz o ci narodu polskiego i jego rzeczywistych bohaterach.

Istota polskiej kulturowo ci na tle kulturowo ci innych pa stwowo ci
i wspólnot narodowych, wyros ych w mediewalnej Christianitas,

europejskim Zachodzie

Chocia  od stuleci wmawiano narodowi polskiemu wady, których nigdy
nie posiada , to równie  we obecnej wspó czesno ci naoczno ciowo mo na
stwierdzi  – z pewno ci  nieprzypadkow  – obecno  antypolskiej propagandy,
a nawet ideologii – na ró ny sposób generowanych i agresywnie
upowszechnianych35. Przekonania o rzekomej k ótliwo ci b d  niemo no ci
prowadzenia debaty Polaków pomi dzy sob  pozostaj  najmniejszymi

33  W sensie spo eczno ci europejskiej niczyjej, beznarodowej i bezpa stwowej (w uproszczeniu).
Zauwa my, i  okre lenie kosmopolityzm nawi zuje do wykszta conej w Polsce Ludowej przez
ideologi  systemu tak zwanej spo eczno ci niczyjej.

34  Tura sko  rozumiemy jako o niersko-zarobkowy (tatarsko-kozacki) sposób bycia i zarazem
zorganizowania zrzeszenia cywilizacyjnego (w sensie Feliksa Konecznego).

35  Zob., m.in.: Zb. Musia , Niepokoj ce fakty wokó  Polski, w: Zb. Musia , B. Wolniewicz,
Ksenofobia i wspólnota, Komorów 2010, s. 195-232.
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z wachlarza tej e propagandy, negatywnie prezentuj cej polskie spo ecze stwo36.
Dla Polaków jako spadkobierców Mieszkowej ojcowizny, kulturowych
spadkobierców rozumienia narodu i jego ducha jako wielkiego-zbiorowego-
obowi zku we wspólnie integrowanym dziedzictwie dziejów Europy w wymiarze
jej poszczególnych spo eczno ci – narodów i dawnych w adztw, a przede
wszystkim jako twórczo osadzonych w polskiej kulturowo ci i yj cych ni ,
pozostaje bardzo bolesnym doznaniem fakt i zjawisko, i  w presti owych
mediach Zachodu: europejskiego i zaatlantyckiego, u ywa si  nadal nie tylko
okre le  fa szuj cych prawd  historyczn  o Polsce i Polakach, ale tak e
umniejsza si  dziejowe znaczenie polsko ci dla cywilizacyjno ci aci skiego
Zachodu wraz z zapoznawaniem roli Rzeczpospolitej w dziejach mediewalno-
nowo ytnej Europy37 – tak wydarza o si  i by o w dziejowej przesz o ci, kiedy
pamflety krzy ackie nadwer a y godno  Korony polskiej. Jest zrozumia ym, e
wobec obecnych dzia a  antypolskiej propagandy – dzia a  wykraczaj cych poza
europejski kontynent, a zarazem dzia a  pozostaj cych w mocy
nieograniczonych mo liwo ci propagandowych (np.) komercyjnych koncernów
medialnych itd. – polskie spo ecze stwo niestety pozostaje obecnie bardziej ni
kiedykolwiek w dziejach niemal bezsilne jego patriotycznej i jako ciowo
moralnie nieska onej cz ci, maj c jedynie wiadomo  wyrz dzanej mu
niegodziwo ci i niesprawiedliwo ci.

Ale gdyby nawet za o y , e mo na by dowodnie zarzuci  Polakom
ba aganiarstwo postaw, moralne znikczemnienie, a nawet prymitywno  kultury
spo eczno-politycznej i niekompetencje gospodarczo-ekonomiczne (w uprosz-
czeniu) bli ej nieokre lonej ilo ci ostatnich dekad – to, czy wobec takich e
stwierdze  zarówno establishmenty zachodnioeuropejskich mocarstw
i ameryka skiego podmiotu globalnego, jak i naznaczane propagand  medialn

36  Jako pewn  przeciwwag  pozwolimy sobie przywo a  jedno z udokumentowanych zdarze ,
zawartego w „Szkice piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego (1913-1961). We Francji
kolaboracyjnego rz du w Vichy, po wkroczeniu Niemców, wydarzy o si  w jednej z paryskich
restauracji takie zaj cie. Kiedy policja francuska nakaza a zdj  ze cian jej wn trza obrazy,
pokazuj ce polsk  kawaleri , bywaj cy tam niemieccy oficerowie wzburzeni daniem
nakazali je powiesi  z powrotem: „My nie mamy nic przeciwko wojsku polskiemu. To by
zawsze bohaterski o nierz. Prawdziwa wojna by a w Polsce, a nie tu...” (A. Bobkowski, Szkice
piórkiem, Warszawa 1999, s. 84).

37  Równie  „wylansowana” przez romantyków i wykazuj ca pe n  akceptacj  u przedstawicieli
„szko y krakowskiej” (por. J. Tazbir, Polskie przedmurze chrze cija skiej Europy. Mity
a rzeczywisto  historyczna, Warszawa 1987, s. 118) teza o rzekomej m odszo ci cywiliza-
cyjnej Polski i s siaduj cych z ni  ówczesnych królestw i pa stwowo ci (w uproszczeniu)
okazuje si  i stanowi jeden z propagandowych zabiegów ideologicznych dziewi tnastego
stulecia z jego pó niejszymi jej przepracowaniami – najpewniej nie wiadomie badawczo
podj tymi w ich nieusuwalnej ideologicznej tre ci w przekonaniu dwudziestowiecznych
polskich badaczy (zob., m.in.: J. K oczowski, M odsza Europa. Europa rodkowo-Wschodnia
w kr gu cywilizacyjno ci chrze cija skiej redniowiecza, Warszawa 1998, s. 15; F. Koneczny,
Prawa dziejowe, Komorów 1997, s. 422).
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ich spo ecze stwa, nie zdaj  si  zapomina  i zdaj  si  nie pami ta , e polski
naród by  sukcesywnie nie poddany skutecznej i bezwzgl dnej eksterminacji
w jego elitach intelektualnych i duchowo-moralnych na przestrzeni kilku lub
nawet kilkunastu pokole . I to pocz wszy od zsy ek popowsta czych z okresu
zaborów – zasadniczo ze strony Rosji carskiej, ale tak e skutecznie
zrealizowanych eksterminacji przez obu wojennych agresorów z wrze nia 1939
roku: hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego Zwi zku Sowieckiego. Równie
zdaj  si  nie zauwa a  bezwzgl dnej eksterminacji i brutalnego terroru okresu
zaborczej okupacji (1939-1945)38, który nie zako czy  si  po ustaniu dzia a
militarnych II wojny wiatowej. Mo na by wyrazi  zdumienie nieoczekiwanym
wobec spo eczno ci charakteryzowanej cywilizacj  aci sk  faktem, e
powojenna, zachodnia cz  poja ta skiej Europy w ogóle nie zauwa y a
okupacyjno-wojennej deportacji Polaków do Rosji i ich cierpienia „nieludzkiej
ziemi”, a wi c do wiadczenia narodu, które w g bi tragizmu nale a oby mierzy
miar  hekatomby ca ego tysi clecia39.  Nie zdano równie  sobie sprawy z faktu,
e zaakceptowana przez zachodnich Aliantów Europa poja ta ska oznacza a

w rzeczywisto ci brutalne zainstalowanie re imu komunistycznego (w uprosz-
czeniu) na wyznaczonych porz dkiem ja ta skim terytoriach Polski i pos u y a
si  bardziej jeszcze dog bnym unicestwieniem niepodleg o ciowych polskich
elit40; dopowiedzmy – jednym ze sposobów upokorzenia i skutecznego
kulturowego zdegradowania by o przecie  instalowanie w strukturach s u b
si owych, s downictwie i prokuraturze, administracji itd. przedwojennych tzw.
m tów spo ecznych – lepo us u nych nowej w adzy spo ecznych „do ów”.

Na czym wi c polega i osadza si  kulturowo  polska? Czy
wystarczaj ce w jej uchwyceniu jest – b d  by oby – si gni cie do kulturowo-
etnicznej i w okre lonym zakresie tak e cywilizacyjnej konfrontacji, jaka
wydarzy a si  w dziejach schy ku mediewalnej Christianitas pomi dzy wiatem
S owian i wiatem Germanów – wiatem teuto skim (w uproszczeniu)

38  Zob., m.in.: Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, Berlin 1943; Katy . Dokumenty
zbrodni, t. 1: Je cy nie wypowiedzianej wojny. Sierpie  1939 – marzec 1940, Warszawa 1995;
The Crime of Katyn, Warsaw 2000; Pami tniki znalezione w Katyniu, Pary -Warszawa 1990;
A. Basak, Historia pewnej mistyfikacji. Zbrodnia katy ska przed Trybuna em Norymberskim,
Wroc aw 1993; N. Lebiediewa, Katy . Zbrodnia przeciwko ludzko ci, Warszawa 1997; H. de
Montfort, Le massacre de Katyn. Crime russe ou crime allemand?, Paris  1966;  B.  Musia ,
Rozstrzela  elementy kontrrewolucyjne. Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941
roku, Warszawa 2001; S. Swianiewicz, W cieniu Katynia, Pary  1976; J. Trznadel, Powrót
rozstrzelanej Armii, Warszawa-Komorów 1994; J. Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk
Ostaszków Starobielsk. Lista ofiar, Warszawa 1991.

39  Por. J. Trznadel, Spór o ca o . Polska 1939-2004,  Warszawa  2004,  s.  62;  zob.,  m.in.:  A.
Cisek, Nieludzka ziemia w oczach dziecka, Kraków 2000; J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR –
1939-1986, Londyn 1987; T. Walichowski, Deportacje i przemieszczenia ludno ci polskiej
w g b ZSSR 1939-1945, Warszawa 1989.

40 Zob., m.in.: o nierze wykl ci : antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa
1999.
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i zespolonym z nim wiatem frankijsko-anglosaskim? Mamy bowiem na my li
konfrontacj  militarn  – jedn  z najwi kszych mediewalnej Europy
(zjednoczonej), która wyrazi a si  zwyci sk  dla Polski bitw  pod Grunwaldem
(1410) – starciem z jednej strony: wiata zachodnioeuropejskiego, a z drugiej:
s owia skich oikoumene, z czonych w przewodnictwie Korony Polskiej
i Wielkiego Ksi stwa Litewskiego, a która nast pnie przenios a si  na ówczesny
areopag europejski, jakim niew tpliwie by  Sobór w Konstancji (1414-1418).
Czy  ówczesne elity inteligencji europejskiej nie zosta y wprawione w niema e
zdumienie, kiedy po raz pierwszy zapoznawa y si  z polskim prawem, któremu
z kolei po raz pierwszy dana by a sposobno  pojawienia si  na prawniczym
forum Europy? Czy  nie okaza y si  wr cz rewolucyjnymi w ówczesnej
wspó czesno ci, po rednio kwestionuj c zasadno  ówczesnej formy ustroju
europejskiego, kiedy w tre ci scholastycznego traktatu Paw a W odkowica41

(1370(?)-1436): De potestate papae et imperatoris respectu infidelium,
przed o one zosta y dwie tezy: jedna, i  wzgl dem pogan obowi zuj  te same
prawa, jak wobec chrze cijan, i druga, i  nie wolno narzuca  wiary przemoc 42?
I tak, jak odsuwanie si  Ko cio a od zasady imperialistycznej rozpocz o si
za przyczyn  polsko-krzy ackiego sporu – od procesu kanonicznego przeciw
Zakonowi w 1320 r., tak równie  przezwyci enie jej zako czy o si  dzi ki
czynowi intelektu polskiej umys owo ci, kiedy w 1424 r. papie  Marcin V
ostatecznie pot pi  niemieckiego dominikanina – Falkenberga, za jego pamflet
przeciwko królowi polskiemu: W adys awowi Jagielle. Mo e zatem nale a oby
bardziej doceni  rol  polskiej kulturowo ci – w jej ówczesnej postaci i tre ci
etycznej – i zarazem dostrzec w niej wi ksz  swobod  bezpo redniego kulturowo
rozumienia or dzia ewangelicznego na sposób bardziej autentyczny w moralnej
postawie ukszta towanej duchem polsko ci i poczuciem w niej wspólnoty
z s siednimi oikoumene, ni  to sta o si  udzia em ówczesnej kulturowo ci
germa skiej, której przedstawicielem i jednocze nie or downikiem by
Falkenberg?

Niew tpliwie uleg  zapoznaniu fakt dziejowy, i  naród, który w osobie
Paw a W odkowica uczy  elity w adztw europejskich oikoumene –  wr cz
edukowa  ówczesn  Europ , i  nie godzi si  przemoc  g osi  or dzia
ewangelicznego i fizyczno ci  przymusu wymusza  b d  sprawia  nawrócenie
niewiernych – jak okre lamy w stosowanych zazwyczaj okre leniach, nigdy te
nie przerabia  ani transformowa  or em ducha wspó braci chrze cijan. Zreszt
rozumiemy wspó cze nie bardziej dojrzale, i  autentyczne postawy moralne
inspirowane wiar  (chrze cija sk ) pozostaj  dalekie od jakichkolwiek aktów
przymusu b d  przemocy. Czy pami ta si  jeszcze w obecnie wydarzaj cej si
Europie unijnej, e konsekwentnie do uwydatnionego w sporze z Krzy akami

41  Pawe  z Brudzenia (Paulus Vladimiri); rektor Akademii Krakowskiej (1414–1415), prawnik
i dyplomata; obro ca interesów Polski w sporach z Krzy akami.

42  Por. F. Koneczny, Polskie Logos i Ethos. Roztrz sanie o znaczeniu i celu Polski, t. II, s. 391.
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prawa do samostanowienia jakiejkolwiek oikoumene, nie przynale cej
do wspólnotowo ci cywilizacyjnej, naród Korony Polskiej wpaja  Litwie
cierpliwie zasady braterstwa – czego wiadectwo w s ynnym wyrazie charitas
odnajdujemy w dyplomacie horodolskim panów polskich – nie za  w adnym
innym43? Kiedy wspó cze nie przyrównujemy tamt  sytuacj  sporu – to, czy nie
nasuwa si  retoryczne zapytanie o przetrwanie krzy ackich sk onno ci
nierównych praw – dla swoich i b d cych poza – i powtarzanie si  przejawów
teuto skiego ducha. Bowiem, czy  w gronach przywódców globalnych
podmiotów nie podejmowane s  decyzje o nieobecnych i s abych – gospodarczo
i ekonomicznie, kulturowo i spo ecznie itd.? Czy  na forum europejskiego
parlamentu nie wymusza si  prawnie ideologicznych dyrektyw – niekiedy
radykalnie i agresywnie odmieniaj cych przysz o  unijnie zrzeszonych
europejskich oikoumene? Czy  nie podejmowane s  wybiegaj ce w perspektyw
oddalonej przysz o ci decyzje, które nieodwracalnie naznaczaj  bieg wydarzania
si  ludzkich oikoumene i które zarazem zasadniczo maj  na wzgl dzie niemal
wy cznie interes globalnych podmiotów? I ponownie mogliby my postawi
kwesti  bardzo g boko osadzaj cego si  w dziejach przesz o ci idei
wspólnotowo ci s owia szczyzny, która nie wykazuje cech dziewi tnasto-
wiecznych tendencji zjednocze , wyra onych w ideologii: panslawizmu,
pangermanizmu czy panceltyzmu  – czy  to nie Korona polska zmaga a si
o obron  interesu s owia skich oikoumene w podj ciu sporu z Krzy akami, nie
wahaj c si  w po o eniu na szali swej dziejowej przysz o ci podejmuj c pod
Grunwaldem waln  konfrontacj  militarn ?

W sumie mo na by rozpozna  i badawczo domniemywa , e
z niepowtarzalnego terytorialnego osadzenia, czyli z s siedztwa i graniczenia
z ludami niechrze cija skimi (barbarzy skimi) – Prusami i Litwinami
(w uproszczeniu), niew tpliwie wyrasta , i ostatecznie wyrós  – jak to
wspó cze nie dostrzegamy i podnosimy – odmienny kszta t polskiej my li
intelektualnej ni  ten, który sta  si  udzia em kulturowo-politycznych dziedziców
Zachodu frankijskiego44. Mo na by zatem retorycznie pyta , czy znakomity
wk ad teologii polskiej do kultury zachodniej XV i XVI wieków nie by
powodowany problematyk , wyrastaj c  i kszta towan  konkretno ci  miejsca
kulturowego i s siedztwem z narodami niechrze cija skimi? Czy  nie by  on
dzie em wykszta conych i ówcze nie posiadanych intelektualnych elit Królestwa
Polskiego, a nast pnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które w poszcze-
gólnych przypadkach nie ust powa y poziomem swych umiej tno ci i dojrza o ci

43  Por. W . Konopczy ski, O idei jagiello skiej, w: Ten e, O warto  naszej spu cizny dziejowej.
Wybór pism, Kraków 2009, s. 323.

44  Zauwa ono, i  dominuj c  swoist  cech  my li polskiej XV stulecia by  praktycyzm. Por. 700
lat my li polskiej. Filozofia i my l spo eczna XIII-XV wieku, t. I, Warszawa 1978; 700 lat my li
polskiej. Filozofia i my l spo eczna XVI wieku, t. II, Warszawa 1978.
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intelektualnej elitom z o rodków Europy Zachodniej45? Czy w sposób zasadniczy
wyst pienie na soborze w Konstancji Paw a W odkowica, ówczesnego rektora
Uniwersytetu Jagiello skiego, wyra one nast pnie w jego intelektualnym opus46,
nie przyczyni o si  do zmiany ówczesnego pogl du Ko cio a na fikcyjn
dzia alno  misyjn  Krzy aków oraz na definitywne zarzucenie przez Ko ció
zasady imperialistycznej? Czy równoleg y postulat por czenia przez stany
zawieranego pokoju mi dzy Polsk  a Zakonem nie wydawa  si  równie
rewolucyjny, jak zasada fides ex necessitate esse non debet, który w istocie
oddawa  rz d i jego sprawowanie rz dów pod kontrol  obywateli, stanowi c
zarazem nieprzezwyci aln  niemo liwo  w zachodniej Europie, gdzie z prawa
feudalnego konsekwentnie wykszta ci o si  prawo dynastyczne i dynastyczne
poczucie, radykalnie obce Polakom47? Czy nie mog a spo eczno  polska
skutecznie zadziwi  pozosta ych europejskich, kiedy konsekwentnie
do przyj tych tez Paw a W odkowica w Tractatus de potestate papae et
imperatoris respectu infidelium uzna a w ówcze nie przewodz cym polskiej
pa stwowo ci biskupie Zbigniewie Ole nickim (ok. 1430-1493) równo-
uprawnie  schizmatyków, podczas gdy na Zachodzi prze ladowanie pogan
i schizmatyków wprost za obowi zek spoczywaj cy na rz dz cych? Ale, czy
powy sze nie uchroni o skutecznie przed naznaczeniem si  Korony polskiej
i rzeczpospolitej zasad cuius regio, illus religio i wynikaj cymi z niej wojnami
religijnymi? Czy nie przyporz dkowano im tak e rewolucji religijnej Marcina
Lutra? A wobec polskiej kulturowo ci, czy nie sta o si  jej udzia em
cywilizacyjne zwyci stwo, które w swej istocie polega o na tym, i  nie
wyrzekaj c si  ani katolicyzmu, ani uprawianej gorliwie „propagandy”
katolickiej, Polacy unikn li pozostawania wrogiem jakichkolwiek niekatolickich
wyznawców, dzi ki temu jedynie, i  zamiast podda stwa pa stwowego (resp.
podda stwa w adcy) uwydatnione zosta o poj cie obywatelstwa i przynale no ci
do narodu i pa stwa polskiego48? Wreszcie, czy nie pozyskiwa a ludów
o ciennych zasada odwrotna od w adztw zachodnioeuropejskich, i  to nie
spo ecze stwo ma s u y  swemu w adcy, lecz w adca spo ecze stwu, rujnuj ca
jednocze nie redniowieczny imperializm i powoduj c cywilizacyjny rozwój?
W sumie, czy takimi konsekwentnie przyjmowanymi postawami intelektualnymi
nie podniesiony zosta  idea  równouprawnienia i wolnej decyzji narodów – bez
wzgl du na wyznanie – idea  zwieraj cy w sobie samostanowienie ka dego
narodu o sobie, swej polityce, wojnie i pokoju itd.? Czy nie formu owa o si  na
tym e osadzeniu prawa samostanowienia zarówno narodów, jak i wszystkich

45  Zob. Mateusz z Krakowa, O praktykach Kurii Rzymskiej, t um. W . Se ko, K ty 2007.
46  Por. P. W odkowic, O w adzy cesarza i papie a nad niewiernymi (Tractatus de potestate papae

et imperatoris respectu infidelium, wyd.  H.  Bobrzy ski,  w: Starodawne prawa polskiego
pomniki, t. 5, 1878).

47  Por. F. Koneczny, Polskie Logos i Ethos. Roztrz sanie o znaczeniu i celu Polski, t. II, s. 393.
48  Por. Tam e, s. 394.
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cz owieczych podmiotów – samostanowienie nie zawis e od adnych warunków,
przynale ne ka dej natio w sensie redniowiecznym (resp. aci skim), czyli
ka demu spo ecze stwu w pa stwowej zwarto ci zorganizowania?

Z kolei, czy nie by  równie znakomity teologiczny wk ad kard.
St. Hozjusza49 – zarówno w dysput  z protestantami, jak równie  w dzie o
potrydenckiej reformy, a zw aszcza w praktyczne odwzorowanie idei i uchwa
soborowych w funkcjonowaniu Ko cio a w Polsce oraz kszta towaniu ycia
religijnego wspólnot wiary na poziomie polskich diecezji? Czy nie stanowi
on pewnego wzorca drogi do przebycia dla Ko cio ów Europy Zachodniej, które
jednak pod y y odmiennym szlakiem, na skutek opowiedzenia si  czynników
dynastycznych za inicjowanej zasadzie – cuius regio, eius religio, stanowi ce
niew tpliwe pokonstanty skie fatum (w uproszczeniu) dla wspólnot wiary
wykszta conych na spo eczno ci hierarchiczne w modelu w adzy cesarskiej?
Wreszcie, czy  najpewniej wynikaj ce z cechy tolerancji – jednej ze znamion
kultury Polski klasycznej (w uproszczeniu) – sformu owanie Zygmunta Augusta
w s owach: „nie jestem królem waszych sumie ”, nie stanowi o poza
Rzeczypospolit  ma o rozumianego unicum w okresie Reformacji w Europie?

Nie sposób jednak skoncentrowa  si  jedynie na powy szym.
Wiadomym pozostaje, i  geneza spo ecze stw okazuje si  zró nicowana,
rozmaita; nie by a identyczna. Genez  spo ecze stwa polskiego upatruje si  jako
szlacheck . Jak podniós  Feliks Koneczny, wykazuj c, i  kraje rolnicze mog
doskonale obchodzi  bez „ch opa” – w Polsce szlachcic stanowi  warstw
najstarsz  i pierwotn , „bezwarunkowo starsz  od ludu wiejskiego”50. Polski
historyk dowodnie przytoczy  zjawisko dziejowe, i  niemieccy osadnicy okre lali
(resp. nazywali) staroniemieckim wyrazem: „slahta” ludno  rodzim  polsk  –
najpewniej z powodu jej rodowej organizacji, rodowego uorganizowania, która
wyra nie odró nia a si  od ich – jako germa skich przybyszów i osadników –
organizowania si  na podstawie s siedztwa w „gminy” 51. Z kolei, dokonuj c
wybiórczego wgl du w dzieje polsko ci i polskiej oikoumene, nale a oby
za autorem Polskie Logos i Ethos zauwa y , i  reformy Kazimierza Wielkiego
sprawi y i przyczyni y si  zarazem do podj cia s u by wojennej ka dego
w a ciciela ziemi – przez co zatar a si  ró nica pomi dzy szlacht  rycersk
i nierycersk 52.  Dopiero  w  XVI  stuleciu  szlachectwo  przybra o  znami
kastowo ci53. I zauwa my stawiaj c raz jeszcze retoryczne pytanie: czy polski
parlamentaryzm – chocia  odnosz cy si  do szlachty jako ró nego rodzaju

49  Przypomnijmy, kard. St. Hozjusz (1504-1579) przewodniczy  ostatniej sesji obrad soboru
trydenckiego i sta  si  realizatorem jego postanowie . By  autorem rozpraw teologicznych
i traktatów znanych ówcze nie w ca ej Europie, wielokrotnie wznawianych i t umaczonych
na j zyki narodowe, m.in. Confessio fidei catholicae Christiana.

50  Tam e, s. 51; por. Tam e, s. 50-51.
51  Termin: „slahta”, znaczy  bowiem mia by literalnie to samo, co „rodowcy” (por. Tam e, s. 51).
52  Por. Tam e, s. 53.
53  Por. Tam e, s. 57.
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spektrum posiadaczy ziemi, ziemia stwa – nie okaza  si  ostatecznie jednym
z najstarszych w tym, co ostatecznie zintegrowa o si  jako po redniowieczny
europejski Zachód, Europa? Inaczej, czy to nie w a nie my jako Polacy
wykszta cili my – wraz z Anglikami – ustrój parlamentarny54? I, czy
praworz dno  nie okazuje si  naszym wspólnym dzie em – neminem
captivabimus nisi jure dectum55?

W sumie, wobec tego, co powy ej podnie li my, rozumiemy, i
pa stwowo  polska stanowi a nieprzezwyci aln  trudno  dla szesnasto-
i siedemnastowiecznych pisarzy politycznych zachodniej cz ci europejskiego
Zachodu, kiedy próbowali okre li  systemat pa stwowy polski wed ug znanych
sobie kategorii. Ich okre lenia: monarchia temperata, governo popolare,
arystokracja, królestwo czy republika okazywa y si  nieadekwatne dla
samorz dnego ustroju Korony polskiej56. I by  mo e pozostaje cho  cz stka
zasadnej s uszno ci w przekonaniu Antoniego Cho oniewskiego (1872-1922),
i  Polska upad a w godzinie zaborów dlatego, i  nie zdo a a si  upodobni  do
s siednich despotii, e by a krajem wolno ci, e nie t umi a praw swych
obywateli, lecz je zbyt szczodrze rozdawa a57.  Czy  zgin a  w  swej  postaci
Rzeczpospolitej Obojga Narodów (czy Narodu?), gdy  ówcze nie by a
politycznym tworem doskonalszym i wy ej rozwini tym od s siednich
oikoumene?

I wreszcie zauwa my, i  jest poniek d zrozumia e, e spory okres czasu,
jaki stanowi o 123 lat nie istnienia pa stwa, pozwoli o na dokonanie
przedsi wzi  i dzia a  podj tych na sposób indywidualny i grupowy oraz
wspólnotowy, jakie nie mia a mo no ci podj  i do wiadczy  adna europejska
spo eczno . Przypomnijmy, chodzi przede wszystkim o – zauwa one przez
Floriana W. Znanieckiego (1882-1958)58 – wykszta cenie si  z chwil  utraconego
pa stwa i zniszczonych jego instytucji analogicznych w stosunku do niego
instytucji narodowych: spó dzielczo ci, towarzystw naukowych, partii
politycznych, organizuj cych obron  narodu, spo ecze stwa mówi cego jednym
j zykiem, maj cego jedn  moralno , jednolity sposób my lenia politycznego,

54  Nie podejmiemy dalszego w tku zaburze  w wykszta caniu si  polskiego parlamentaryzmu;
odsy aj c do dog bnie kre lonej refleksji nad kwesti  przez W adys awa Konopczy skiego
(1880-1952), który zrozumiale i skutecznie uwydatni  etapy stopniowej dezintegracji, zamiast
systematycznego rozwoju parlamentaryzmu, która to dezintegracja w cz ci wynik a z próby
cywilizowania aci sk  kulturowo ci  ludu poga skiej Litwy i tak e Rusinów w ich
wschodniej terytorialno ci (zob. W . Konopczy ski, „Rz d a sejm w dawnej Rzeczypospolitej”,
w: Ten e, O warto  naszej spu cizny dziejowej. Wybór pism,  s.  153-171) .  Ale,  czy przez to
umniejszaj  si  zas ugi, na które zdoby a si , pocz wszy od czynów i dzia a , jakie sta y si  jej
udzia em jako pierwszej przed wszystkimi innymi.

55  Czyli „nikogo nie uwi zimy, je li nie jest skazany s downie”.
56  Por. F. Koneczny, Polskie Logos i Ethos. Roztrz sanie o znaczeniu i celu Polski, t. II, s. 400.
57  Por. W . Konopczy ski, „O warto  naszej spu cizny dziejowej”, w: Ten e, O warto  naszej

spu cizny dziejowej. Wybór pism, s. 309; .
58  Zob. F. Koneczny, Polskie Logos i Ethos. Roztrz sanie o znaczeniu i celu Polski.
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spo ecznego czy narodowego59. Jednak, czy nowe w polskich dziejach
do wiadczenie zdo a o przynie  europejskiej wspólnocie narodów i wspólnot
oikoumene jakiekolwiek owoce unikalnego losu i wizji, skoro Polska jako
pa stwo zosta o wydana na nieistnienie, a jako naród skazany na ca kowit
eksterminacj  – eksterminacj , dokonan  mordem spo ecznych elit z chwil
rozpocz cia dzia a  wojennych w 1939 r.60 i  nie  przerwan  po  1944  r.,  kiedy
brutalnie i bezwzgl dnie zaprowadzana by a podleg o  ustrojowa i wszelka inna
od Zwi zku Sowieckiego i Kremla, dope niana falowo wydarzaj cymi si
fatalnymi dla polskiej oikoumene przymusowymi exodusami zwyk ych ludzi
i przepe niona g bokim dramatem ludzi i warto ci, stanowi ca nieszcz cie dla
Polski? Mo na s dzi , i  daremnym okaza o si  niezwyk e w stosunku do innych
zachodnioeuropejskich oikoumene do wiadczenie Polaków w powojennej,
poja ta skiej Europie, skoro wzgl dy presti u ekonomicznego i politycznego
odgrywa y dominuj ce znaczenie dla establishmentów w adzy pa stw
antyhitlerowskiej koalicji.

Konkluduj c powy sze wejrzenie w idea  kulturowo ci polskiej
nale a oby dostrzec jej wyrazist  niepowtarzalno , generowan  przez
dope niaj c  si  równoleg o logosu i ethosu (w sensie my li i czynu,
moralnego dzia ania) – przywo uj c ideowe okre lenie Konecznego61: z jednej
strony, wzrastania narodu w jego personalistycznym rozwoju poprzez
organizowanie si  samorz dno ci wraz ze s u ebnie wobec niej kszta towanymi
i kszta tuj cymi si  strukturami pa stwa polskiego i jej administracyjno ci, za
z drugiej strony, rozwojem moralno ci w miar  pomna ania moralnych celów
poprzez osadzenie kszta towania si  postaw moralnych na wydarzaj cym si
pog bianiu inteligibilnego rozumienia or dzia ewangelicznego i nieusta-
wicznego w postawie autentycznej wiary (chrze cija skiej, katolickiej)
odniesienia si  do niego – dostrzegamy, i  tworzy ono twórcze napi cie moralne,
na skutek którego dochodzi do (moralnych) przemian cz owieczego podmiotu –
pozostaj cego w istocie kontemplatywnym, a poprzez kulturow  wi  – tak e
do przemiany moralnej wspólnoty lokalnej i spo eczno ci, spo ecze stwa.

Z perspektywy wspó czesno ci dostrzec mo na i zarazem dostrzec nale y
t  charakterystyk  jako w sposób zasadniczy rozró niaj c  od innych
spo eczno ci zachodnioeuropejskich wspólnot  Rzeczypospolitej w kszta to-
waniu w asnej to samo ci na przestrzeni dziejów – to samo ci stanowi cej
w swej istocie nieustanne nast pstwo pokole  w mateczniku ojczy nianym swej
wspólnoty j zyka, kultury i losów. Zauwa my, to samo ci innych spo eczno ci
Europy wykszta cone zosta y w odmienny sposób ni  kulturowa to samo

59  Por. G. Labuda, Regu y historii kultury. Recepcja, inwencja, innowacja, w: Rozwa ania nad
teori  i histori  kultury i cywilizacji, s. 222.

60  Zob. przypis 37.
61  Dopowiedzmy – z tytu u jednego z jego naukowego opus: Polskie Logos i Ethos. Roztrz sanie

o znaczeniu i celu Polski.
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Rzeczypospolitej – bowiem b d  chrze cija stwo by o tam przyj te zanim
dojrza a wspólnota j zyka i losów, b d  wykszta cona w pe ni wspólnota j zyka,
interesu i losów przyj a chrze cija stwo. Miejmy nadziej , i  tak g boko
osadzaj ce si  w polskiej kulturowo ci – istotnie wa ne – ogarnianie jedn
wspóln  etyk  zarówno ycia prywatnego, jak i publicznego, b dzie stanowi
zaczyn bli ej nieokre lonych przemian w globalizowanych spo ecze stwach
Zachodu, aby pozostawa y bardziej obywatelskimi, za  mniej konsumpcyjnymi
w sposobie swego funkcjonowania, a zw aszcza spe niania si  w jestestwie ich
obywateli, podmiotów kontemplatywnych. Miejmy równie  nadziej , i  osta
si  jeszcze polsk  kulturowo ci  – w wiadectwie Polaków w ojczy nianej
wspólnocie narodu i wspólnotach emigracyjnych Polonii jako ich indywi-
duowego i osobowego realizowania swego spe nienia si  w jestestwie w klimacie
duchowym idea u cywilizacji aci skiej, wykszta conej w mediewalnym
Christianitas – prze amany zostanie zainicjowany w schy ku nowo ytno ci,
a obecnie na ró nych stadiach wydarzaj cy si  proces spo eczno-politycznej
przebudowy spo ecze stw wedle o wieceniowych idea ów – nowej ludzko ci,
maj cej jakoby dowodzi  triumfu pozytywizmu i materializmu, stanowi cy
faktycznie jedynie i wy cznie pozorny triumf. Nadzieje powy sze wi emy
z interakcj  polskich wspólnot emigracyjnych – Polonii i ojczy nianego
matecznika polskiego narodu. Zauwa amy bowiem, e chocia  walorem Polonii
– w jej ró nych obecno ciach po ród spo ecze stw niemal wszystkich
kontynentów – pozostaje mo liwo  obiektywnego spojrzenia na bieg wydarze
we wspólnotowo ci spo ecze stwa biologiczno-kulturowej ojczyzny, to jednak
obecno  w odmiennych kulturowo spo eczno ciach od matczynej ziemi
profituje tak e ubogacaniem ich w nieznany im walor kultury – wzmacniaj cy
w asny patriotyzm. Mog  bowiem tak e twórczo wydoby  niedostrzegany przez
spo eczno ci konsumpcyjne cywilizacyjnych dominant walor wspólnotowo ci
b d  rozumienia narodu b d  pa stwa i jego ducha jako wielkiego-zbiorowego-
obowi zku (w sensie Cypriana K. Norwida) we wspólnie integrowanym
dziedzictwie dziejów Europy w wymiarze jej poszczególnych spo eczno ci –
narodów i dawnych w adztw, królestw. Jednocze nie, kiedy w kurcz cym si
wiecie – spo ecze stw globalnych – cenne okazuje si  do wiadczenie

wzajemnego wspó ycia, jakie by o udzia em spo eczno ci z krajów
i spo eczno ci charakteryzuj cych si  tak zwan  m odszo ci  cywilizacyjn ,
a wi c wyros ych w swych tradycjach i przywyk ych do wieloetniczno ci, mog
nim si  dzieli  poprzez w asn  obecno  w pa stwach wysoko-
uprzemys owionych Zachodu – i to nie tylko Stanów Zjednoczonych b d
Kanady czy Australii, które równolegle zaczynaj  dostrzega  pragmatyczn
warto  owych patriotycznych postaw i umiej tno ci wzajemnego wspó ycia
w tworzeniu autentycznej kultury cywilizacyjnej.
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Streszczenie

W kontek cie szeroko rozumianych powi za  globalnych i ponadpa stwowych
oraz wiata Zachodu globalizowanych spo ecze stw autor rozwa a  podj  prób
interaktywnego spojrzenia na kulturowo  polsk  – ojczy nianego matecznika i
wspólnotowych rodowisk Polonii – i wykszta cane globalizowane
spo ecze stwa obywatelskie Zachodu – europejskiego i zaatlantyckiego.

Abstract

In the context of widely understood global connections and the Western world of
globalized societies, the author attempts to interactive look at the Polish culture –
as a motherland and Polonia groups – as well as globalized citizen societies of
the West – the European and over Atlantic.





S awomir Gi ycki

UWAGI O BADANIACH NAD EMIGRACJ  I POLONI  W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM W LATACH  1978-2014

Dzieje o rodka akademickiego w Gorzowie Wlkp. rozpocz y si
w 1979 r. wraz z powo aniem Zamiejscowego Wydzia u Kultury Fizycznej
pozna skiej Akademii Wychowania Fizycznego (nazwa wspó czesna).
Zapocz tkowano w nim kszta cenie nauczycieli wychowania fizycznego oraz
badania naukowe, a w ród nich problemów dziejów kultury fizycznej na
ziemiach polskich w ró nych okresach oraz w ród Polaków na obczy nie1.

W pierwszej po owie lat siedemdziesi tych XX w. badania dziejów
polonijnej kultury fizycznej realizowa o zaledwie kilku historyków, zwi zanych
g ównie z akademiami wychowania fizycznego w Gda sku, Poznaniu
i Katowicach. W kolejnym pi cioleciu nast pi a pozytywna zmiana, g ównie
dzi ki historykom gorzowskiej uczelni. Z inicjatywy Bernarda Woltmanna
odby a si  w grudniu 1978 r. w Lubniewicach pierwsza krajowa konferencja
naukowa z cyklu „Polonijna Kultura Fizyczna” Pozwoli a ona na okre lenie
ówczesnego stanu bada  i dorobku mierzonego liczb  publikacji oraz
sprecyzowanie dalszych zamierze  w tym zakresie.

Udzia  w konferencji historyków z ró nych o rodków zach ci  ich do
dalszej wspó pracy z gorzowskimi historykami2.

Realizuj c wnioski organizacyjne z konferencji, nawi zano kontakt
z Towarzystwem czno ci z Poloni  Zagraniczn  „Polonia” w Warszawie,
które powo a o zespó  do spraw polonijnej kultury fizycznej w ramach
podkomisji sportu przy Radzie Naczelnej Towarzystwa. Z kolei AWF
w Warszawie, jako koordynator jednego z problemów w z owych planu bada
finansowanego przez w adze pa stwowe, uwzgl dni a w temacie badawczym pt.
„Rola tradycji w kszta towaniu wspó czesnego modelu kultury fizycznej
w Polsce” zadanie pt. „Funkcje wychowania fizycznego i sportu w o rodkach
polonijnych”.

1  Szerzej na ten temat: Gorzowski o rodek pozna skiej Akademii Wychowania Fizycznego
w latach 1971-1986. Rozwój -dorobek naukowy-perspektywy. Praca zbiorowa pod redakcj
Bogdana J. Kunickiego, Pozna  1986, ss. 104.

2 I Krajowa Konferencja Naukowa Polonijna Kultura Fizyczna (Lubniewice 16-17 grudnia
1978 r.) Pozna  1980, ss. 330.
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Dzi ki temu ustalony zosta  plan bada  nad dziejami polonijnej kultury
fizycznej, rozszerzy  si  kr g badaczy specjalizuj cych si  w tej problematyce,
uzyskano tak e pewne rodki finansowe na badania w kraju i za granic .

Za kolejny wa ny etap nale y uzna  powo anie z dniem 1 wrze nia
1982 r. Pracowni Bada  Polonijnej Kultury Fizycznej w gorzowskiej uczelni3. Jej
celem by o inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie bada , publikowanie ich
wyników, popularyzacja w kraju wiedzy o polonijnej kulturze fizycznej,
organizacja konferencji naukowych, utrzymanie kontaktów z ró nymi
stowarzyszeniami polonijnymi.

Pozytywne rezultaty powy szych dzia a  by y widoczne w kolejnych
latach ostatniego dwudziestolecia ubieg ego wieku. Z gorzowsk  Pracowni
Bada  Polonijnej Kultury Fizycznej zwi za o si  kilkunastu badaczy
(historyków, politologów, socjologów) z ró nych o rodków uniwersyteckich
i uczelni wychowania fizycznego. Obronione zosta y kolejne doktoraty, których
tematyka dotyczy a dziejów wychowania fizycznego i sportu w ród Polaków
na obczy nie.

W pa dzierniku 1982 r. odby a si  druga krajowa konferencja „Polonijna
Kultura Fizyczna”4.

Po up ywie trzech lat, w czerwcu 1985 r. odby a si  kolejna konferencja
o tej problematyce, zorganizowana przez gorzowsk  uczelni 5. Pod koniec
1985 r. podsumowano wykonanie tematu polonijnego w problemie w z owym
i opracowano za o enia do tematu nowego, zatytu owanego „Tradycja
i wspó czesno  polonijnej kultury fizycznej w Europie Zachodniej”.

W omawianych latach znacznie wzros a liczba publikacji po wi conych
dziejom polonijnej kultury fizycznej. By y to g ównie artyku y w periodykach,
wydawanych przez uczelnie wychowania fizycznego oraz przez inne instytucje,
np. w „Przegl dzie Polonijnym” wydawanym przez UJ w Krakowie. Tematyka
tych publikacji odnosi a si  do wybranych zagadnie  dziejów Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó ” na obczy nie, polonijnych klubów sportowych,
Zwi zku Strzeleckiego, harcerstwa w zbiorowo ciach polonijnych w USA,
Kanadzie, Brazylii, w krajach Europy Zachodniej, od zarania do wrze nia 1939 r.

Za pierwsz  publikacj  zwart  o kompleksowym zakresie tematycznym
uzna  nale y ksi k  pt. Z dziejów kultury fizycznej w organizacjach polonijnych
(red. naukowa Bernard Woltmann, Warszawa 1989, ss. 324). Prezentowa a ona
w syntetyzuj cej formie niemal ca y ówczesny dorobek w zakresie bada  nad

3  Z dniem 1 wrze nia 1984 r. jednostka uzyska a status pracowni samodzielnej, a z dniem
1 pa dziernika 1991 r. - rang  zak adu. Z dniem 1 grudnia 2001 r. zosta a przekszta cona
w Zak ad Olimpizmu i Polonijnej Kultury Fizycznej.

4 II Krajowa Konferencja Naukowa Polonijna Kultura Fizyczna (Rogi, 25-26 pa dziernika
1982 r.), Pozna  1986, ss. 248.

5 III Krajowa Konferencja Naukowa Polonijna Kultura Fizyczna (Rogi 3-4 czerwca 1985 r.),
Pozna  1987.
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wybranymi zagadnieniami dziejów wychowania fizycznego i sportu
w zbiorowo ciach polonijnych.

Kolejn  czwart  konferencj  naukow  z cyklu „Polonijna Kultura
Fizyczna” zorganizowana zosta a w styczniu 1988 r.6  dzi ki finansowemu
wsparciu w adz wojewódzkich oraz Towarzystwa czno ci z Poloni  „Polonia”.
W konferencjach poprzednich oraz w konferencji omawianej uczestniczy o
przeci tnie 30-40 osób z wielu uczelni krajowych oraz z o rodków polonijnych.

Szczególnie cenna okaza a si  wspó praca z Centre d 'Étude de la Culture
Polonaise de l'Université Charles de Gaulle- Lille III, kierowanym przez prof.
Edmonda Gogolewskiego. Dzi ki niej oraz udzia owi prof. Gogolewskiego
w gorzowskich konferencjach, zorganizowanym przez niego studyjnym pobytom
badaczy gorzowskich w Lille, znacznie rozwini to badania nad dziejami
polonijnej kultury fizycznej we Francji w XX w.

W dniach 18-22 lipca 1989 r. odby  si  w Gorzowie Wlkp. XI wiatowy
Sejmik Dzia aczy Polonijnych PKOL. Uczestniczy o w nim 71 przedstawicieli
rodowisk polonijnych z 13 krajów Europy, Ameryki Pó nocnej i Australii.

Podczas obrad omówiono nast puj ce zagadnienia:
–  Sytuacja w polskim sporcie po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu (1988);
–  Przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992);
–    Zasady i formy gromadzenia rodków finansowych na przygotowania

do Igrzysk Olimpijskich w  Barcelonie;
–    Zadania organizacji polonijnych w zakresie propagowania polskiego

sportu  i akcji Funduszu Olimpijskiego w wietle potrzeb PKOL.
Uczestnicy XI Sejmiku Dzia aczy Polonijnych PKOL zwrócili si

do rodowisk polonijnych w wiecie z apelem o wspó prac  z Polskim
Komitetem Olimpijskim oraz o wp aty na Fundusz Olimpijski. Zaapelowali
o wzmo enie dzia a  maj cych na celu popularyzacj  sportu w ród m odzie y
polonijnej, o powszechniejszy udzia  sportowców z zagranicy w Polonijnych
Igrzyskach Sportowych7.

Pi ta z kolei – i jak si  okaza o ostatnia – konferencja z cyklu „Polonijna
Kultura Fizyczna” odby a si  w maju 1990 r.8 Zorganizowa a j  uczelnia
gorzowska przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Warszawie. Udzia  w niej wzi o kilkudziesi cu  badaczy krajowych oraz osób
przyby ych z Francji i Niemiec.

6 IV Krajowa Konferencja Naukowa Polonijna Kultura Fizyczna (Rogi 8-9 stycznia 1988 r.),
Pozna  1990.

7  Szerzej  na  en  temat  B.  Woltmann,  XI wiatowy Sejmik Dzia aczy Polonijnych PKOL
w Gorzowie Wlkp. (1989), w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Prace naukowe
letniej szko y historyków kultury fizycznej, tom VI. Pod redakcj  Leonarda Nowaka, Gorzów
Wlkp. 2004, s. 551-562.

8 V Krajowa Konferencja Naukowa Polonijna Kultura Fizyczna. Tradycja i wspó czesno .
(Rogi 11-12 maja 1990 r.), t. I-II. Redakcja naukowa Bernard Woltmann, Gorzów Wlkp. 1990,
ss. 556.
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W latach dziewi dziesi tych XX w., w zwi zku ze zmianami
politycznymi w Polsce, likwidacj  nieprzychylnej polityki w adz pa stwa wobec
emigracji (zw aszcza niepodleg o ciowej, osiad ej g ównie w Wielkiej Brytanii,
USA i Australii),badania nad Poloni  uleg y jako ciowej zmianie. W rodowisku
gorzowskim podj to badania nad dziejami wychowania fizycznego i sportu
w ród Polaków w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1990, zako czone kilkoma
pionierskimi publikacjami9.

Oceniaj c dorobek gorzowskiej uczelni w zakresie bada  nad dziejami
polonijnej kultury fizycznej mo na uzna , e w aspekcie formalnym mierzony on
jest wieloma pracami magisterskimi, kilkoma pracami doktorskimi oraz
dziesi tkami warto ciowych rozpraw z publikacjami zwartymi w cznie.

Natomiast w aspekcie merytorycznym, bior c pod uwag  jako , zakres
i wyniki bada , nie b dzie przesad  stwierdzenie, e stwarzaj  one podstaw
do napisania rozprawy syntetycznej na temat dziejów wychowania fizycznego
i sportu w zbiorowo ciach polonijnych od drugiej po owy XIX w. do wrze nia
1939 r.

Wieloletnia wspó praca z Centre d'Etude de la Culture Polonaise de
l'Universite Charles de Gaulle-Lille III, zaowocowa a wspólnymi inicjatywami
badawczymi oraz konferencjami naukowymi. Przyk adowo, w konferencji nt.
„La protection des Polonais en France,problémes d'intégration et d'assimilation”,
zorganizowanej przez prof. Gogolewskiego w maju 1979 r. w Lille, udzia  wzi o
siedmiu pracowników Zamiejscowego Wydzia u Kultury Fizycznej w Gorzowie
Wlkp. Natomiast Bernard Woltmann i Marek Szczerbi ski uczestniczyli
w pracach komitetu redakcyjnego wydawnictwa pokonferencyjnego10.

Uczelnia gorzowska, doceniaj c wieloletni udzia  prof. Gogolewskiego
we wspólnych badaniach oraz w kszta ceniu sta ystów i doktorantów z Polski,
przygotowa a w 2002 r. tom studiów jemu dedykowany. Uroczysto  jej
wr czenia odby a si  w uczelni gorzowskiej na specjalnie zorganizowanej sesji
naukowej w dniu 8 listopada 2002 r.11

9  Zob. np.: B. Gibowska, M. Szczerbi ski, Sportowa dzia alno  gen. Kazimierza Glabisza na
uchod stwie w Wielkiej Brytanii, w: Almanach IV, 1991/1992, PKOL, Warszawa 1993, s. 170-
187; M. Szczerbi ski, Zwi zek Polskich Klubów Sportowych w Wielkiej Brytanii 1953-1990, w:
Studia i szkice z dziejów kultury fizycznej, Pozna -Gorzów Wlkp. 1992, s. 325-336; ten e:
Zarys biografii Tadeusza Krasonia (1909-1971) – dzia acza sportowego w kraju i na
uchod stwie, w: Z dziejów kultury fizycznej. Ksi ga dedykowana Profesorowi Jerzemu Gajowi z
okazji 65 rocznicy urodzin. Praca zbiorowa pod redakcj  Bogdana J. Kunickiego i Bernarda
Woltmanna, Gorzów Wlkp. 1996, s. 229-234.

10 La protection des Polonais en France, problémes d'intégration et d'assimilation. Texts réunis
par Edmond Gogolewski, Lille 1999, ss. 265.

11 Ze studiów nad polskim dziedzictwem w wiecie. Ksi ga dedykowana Profesorowi Edmondowi
Gogolewskiemu. Pod redakcj  Leonarda Nowaka i Marka Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp.
2002.
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W ko cu XX w., na seminarium doktorskim prowadzonym przez Marka
Szczerbi skiego, podj to kolejny, niezbadany dzia  tematyczny, a mianowicie
dzieje harcerstwa na obczy nie. Okre lono dotychczasowy stan bada , rozeznano
baz  ród ow  w kraju i za granic , ustalono plan dzia a  na przysz o .

W 1992 r. przypad a 80. rocznica utworzenia pierwszych jednostek
harcerskich poza ziemiami etnicznie polskimi. Wykorzystano j  do nawi zania
kontaktów z Naczelnictwem Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami
Kraju w Londynie (ZHPpgK), a tak e z harcerstwem na obczy nie
w poszczególnych krajach.

W maju 1992 r. w uczelni gorzowskiej zorganizowana zosta a
konferencja naukowa nt. „Dzieje harcerstwa na obczy nie w latach 1912-1992”,
z udzia em kilkadziesi ciu historyków i dzia aczy harcerskich. Komisj
Historyczn  ZHPpgK reprezentowali: hm. dr Leonidas Kliszewicz, hm. Zygmunt
Szadkowski, hm. in . Jerzy Witting. W konferencji  uczestniczyli tak e dzia acze
harcerstwa polskiego z Danii, Francji i Czechos owacji. Wyg oszono ponad
trzydzie ci referatów i komunikatów na temat genezy, dziejów i przemian
harcerstwa na obczy nie w latach 1912-1939, w okresie drugiej wojny wiatowej
oraz w latach 1945-1992.

W cz ci organizacyjnej powo any zosta  przez uczestników konferencji
Spo eczny O rodek Dokumentacji i Bada  Dziejów Harcerstwa na Obczy nie,
usytuowany on zosta  przy Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wlkp. Jego g ówne zadania obejmowa y:

gromadzenie róde  i materia ów historycznych,
uzupe nianie informacji o miejscu przechowywania harcerskich
archiwaliów,
nawi zanie kontaktów z organizacjami harcerskimi w kraju i na wiecie
oraz z instytucjami krajowymi i polonijnymi zainteresowanymi
badaniami nad histori  harcerstwa.
Spo eczny O rodek rozwin  dzia alno  organizacyjn  i badawcz .

Nawi za  wspó prac  z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, z Instytutem
Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego oraz Bibliotek  Polsk  w Londynie.
Uzyskano od nich kserokopie dokumentów umo liwiaj cych rozpocz cie bada
wybranych zagadnie . W pierwszym rz dzie opublikowano tom z tekstami
referatów wyg oszonych na konferencji, w cznej liczbie 35 referatów,
wspomnie  i relacji12.

Od 1992 r. do czasów wspó czesnych archiwum Spo ecznego O rodka
rozros o si  do poka nych rozmiarów. W latach dziewi dziesi tych XX w.
Spo eczny O rodek opracowa  szereg komunikatów organizacyjnych

12 Dzieje Harcerstwa na obczy nie w latach 1912-1922. Materia y z konferencji naukowej
odbytej w dniach 29-30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp. Pod redakcj  Marka
Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 1992, ss. 331.
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i programowych, które rozes ano do osób i instytucji z nim wspó pracuj cych.
Dzi ki temu sta  si  znany i doceniany przez osoby zainteresowane problematyk
harcersk . Z materia ów zgromadzonych przez Spo eczny O rodek napisane
zosta y  dwie prace magisterskie oraz jedna rozprawa doktorska13.

W maju 1994 r. zorganizowana zosta a, we wspó pracy z Instytutem
Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie oraz ze Zwi zkiem
Polskich  Klubów Sportowych w Wielkiej Brytanii, konferencja naukowa nt.
„Genera  Kazimierz Glabisz (1893-1981). S u ba wojskowa i dzia alno
sportowa”. W dyskusji nad referatami zabra o g os kilkana cie osób,
podkre laj c wyj tkow  osobowo  gen. Glabisza, jego wiedz  wojskow ,
niez omny patriotyzm, poczucie humoru, pasj  sportow , której pozosta  wierny
przez ca e ycie. By  jednym z najbardziej zaufanych oficerów marsza ka Józefa
Pi sudskiego. Wzi  udzia  w kampanii wrze niowej 1939 r. jako oficer do zlece
Naczelnego Wodza marsza ka Edwarda mig ego Rydza, w latach wojny  s u y
w sztabie Naczelnego Wodza gen. W adys awa Sikorskiego, pe ni  funkcj
dowódcy 4.Dywizji Piechoty. W latach mi dzywojennych kierowa  Polskim
komitetem Olimpijskim, pe ni  tak e funkcj  prezesa Polskiego Zwi zku Pi ki
No nej (1937-1939). Po drugiej wojnie wiatowej pozosta  na uchod stwie
i pe ni  w latach 1953-1980 funkcj  prezesa Zwi zku Polskich Klubów
Sportowych w Wielkiej Brytanii. Wyg oszone w trakcie konferencji referaty
zosta y opublikowane w formie zwartej pod redakcj   Marka Szczerbi skiego
i Andrzeja Suchcitza, kierownika Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im.
Gen. Sikorskiego w Londynie14.

Rezultaty konferencji nie ograniczy y si  tylko do spraw naukowych.
Od 1995 r. dla upami tnienia ycia i dzia alno ci gen. K. Glabisza w jego
rodzinnym Odolanowie odbywa si  corocznie turniej pi karski dru yn
m odzie owych Polski pó nocnej i zachodniej. W odolanowskim muzeum
regionalnym zorganizowany zosta  dzia  tematyczny po wi cony temu
wybitnemu wojskowemu i dzia aczowi sportowemu. Konferencja da a impuls
do dalszych dzia a  maj cych na celu pozyskania wszystkich dost pnych róde
i materia ów z placówek krajowych i polonijnych, umo liwiaj cych opracowanie
pe nej biografii gen. K. Glabisza. Ze wzgl du na realizacj  bada  w Instytucie
Józefa Pi sudskiego w Nowym Jorku, Instytucie Józefa Pi sudskiego
w Londynie, w Centralnym Archiwum Wojskowym i Archiwum PAN w War-
szawie,wymagaj cych znacznych nak adów finansowych, cel osi gni to
w 2005 r. w formie rozprawy doktorskiej Grzehorza Wieczorka nt. „ ycie
i dzia alno  wojskowa i sportowa genera a Kazimierza Glabisza (1893-1981)”,
obronionej w ZWKF w Gorzowie Wlkp. a nast pnie opublikowanej. W dalszych

13  Szerzej na temat: M. Szczerbi ski, Dzia alno  Spo ecznego O rodka Dokumentacji i Bada
Dziejów harcerstwa na Obczy nie (1992-1997), „Prace Naukowe”, t. 2, Gorzów Wlkp. 2001,
s. 65-70.

14  „Prace Naukowe”, t. 1, Gorzów Wlkp. 1999, ss. 122.
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planach Spo ecznego O rodka realizowano nast puj ce tematy organizacyjno-
badawcze (które nie zosta y jeszcze zako czone):

opracowanie biogramów dzia aczy harcerskich na obczy nie,
zestawienie i opracowanie pod wzgl dem formalnym i rzeczowym
wszystkich dost pnych w kraju i poza nim róde  do dziejów harcerstwa
na obczy nie (w latach 1912-2005).
W cz stkowych planach Spo ecznego O rodka przewiduje si

opracowanie dziejów harcerstwa  polskiego w poszczególnych krajach,
w których znajduj  si  zbiorowo ci polonijne. Natomiast g ównym tematem
perspektywicznym jest opracowanie syntezy dziejów harcerstwa na obczy nie od
jego genezy do wspó czesno ci.

W czerwcu 1996 r. odby a si  konferencja naukowa zorganizowana przez
Uniwersytet Marii Curie- Sk odowskiej w Lublinie. Jej inicjatorem by  prof.
Edward Szczepanik, ostatni premier rz du Rzeczpospolitej Polskiej
na uchod stwie w Londynie (1986-1990) a zarazem prezes Polskiego
Towarzystwa Naukowego na Obczy nie (PTNO)15.

W cz ci organizacyjnej konferencji dyskutowano nad po czeniem
dzia alno ci polskich instytucji naukowych w kraju i na obczy nie, zajmuj cych
si  badaniem dziedzictwa polskiego uchod stwa niepodleg o ciowego po
wrze niu 1939 r. Ustalono wówczas, i  wybrany tymczasowy zarz d, kierowany
przez prof. E. Szczepanika, w ci gu roku sfinalizuje powo anie w Polsce
stowarzyszenia pod nazw  Rada Porozumiewawcza Bada  nad Poloni .

W konferencji lubelskiej uczestniczy  Marek Szczerbi ski jako
reprezentant uczelni gorzowskiej oraz Spo ecznego O rodka Dokumentacji
i Bada  Dziejów Harcerstwa na Obczy nie. Tymczasowy zarz d Rady
Porozumiewawczej jemu powierzy  zorganizowanie w roku nast pnym
konferencji. Odby a si  ona w czerwcu 1997 r. w Gorzowie Wlkp.

W pierwszej jej cz ci wyg oszono referaty naukowe dotycz ce dziejów,
wspó czesno ci i perspektyw dzia ania organizacji polonijnych. W cz ci
organizacyjnej sprecyzowano zadania i cele funkcjonowania Rady
Porozumiewawczej Bada  nad Poloni . Funkcj  prezesa zarz du powierzono
prof. E. Szczepanikowi, sekretarzem generalnym wybrano Marka
Szczerbi skiego, skarbnikiem zosta  Wies aw H adkiewicz. Zatwierdzono Statut
Rady Porozumiewawczej i ustalono, i  siedzib  zarz du b dzie Gorzów Wlkp.
Zobowi zano sekretarza generalnego do s dowej rejestracji stowarzyszenia, oraz
okre lono zadania na najbli szy czas rozwoju dzia alno ci Rady
Porozumiewawczej16.

15  E. Szczepanik, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie, „Res Historica”, z. 1, Lublin
1997, s. 11-17.

16 Rada Porozumiewawcza Bada  nad Poloni  1996-2000, dokumentacja dzia alno ci, Zielona
Góra 2000.
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S d Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. zatwierdzi  statut Rady
Porozumiewawczej, wpisuj c j  na pocz tku listopada 1997 r. do rejestru
stowarzysze .

Zarz d Rady Porozumiewawczej dzia aj cej w latach 1997-2001, zyska
przychylno  ZWKF w Gorzowie Wlkp. Przejawia a si  ona pomoc
w organizacji sekretariatu, ponoszeniu kosztów czno ci telefonicznej oraz
korespondencji pocztowej.

G ównym celem Rady Porozumiewawczej by o inicjowanie
i koordynowanie bada  polonijnych oraz upowszechnianie wiedzy o Polonii.
Systematycznie zwi ksza a si  liczba osób z kraju i zza granicy z ni
wspó pracuj cych. W po owie 2001 r., kiedy zarz d przeniesiono do innego
miasta, liczy a ona ponad 150 osób zrzeszonych i wspó pracuj cych. Statut
zobowi za  Rad  Porozumiewawcz  do osi gni cia  podj tych celów poprzez:

organizowanie posiedze  naukowych, zjazdów i konferencji,
inicjowanie, organizowanie i koordynowanie bada  naukowych,
indywidualnych b d  zespo owych,
upowszechnienie wiedzy o Polonii przez odczyty, publikacje, wystawy
itp.,
gromadzenie dokumentacji, prasy, wydawnictw polonijnych oraz
dotycz cych Polonii,
wydawanie czasopisma organizacyjnego i metodologicznego,
upowszechniaj cego wyniki bada  w zakresie dziejów i przemian
zbiorowo ci polonijnych.
Dzi ki systematycznej spo ecznej pracy cz onków stowarzyszenia

sfinalizowano szereg zada  organizacyjnych i wydawniczych.
Co roku odbywa y si  konferencje naukowe. Oprócz wspomnianej, która

mia a miejsce w maju 1997 r., zorganizowano kolejne:
„Nauka polska na obczy nie. Stan i perspektywy badawcze” (wrzesie
1998 r. w Zielonej Górze),
„Idea niepodleg o ci i suwerenno ci narodowej w dzia alno ci Polaków
w kraju na obczy nie  1918-1948” (listopad 1998 r. w Gorzowie Wlkp.),
„Polityka zagraniczna Polski w latach 1944-1990 w ocenie emigracji”
(wrzesie  1999 r. w Gorzowie Wlkp.),
„Polonia wobec wyzwa  przysz o ci” (wrzesie  2000 r. w Bydgoszczy),
„Przesz o , tera niejszo  i przysz o  Polaków na Wschodzie” (maj
2001 r. w Gorzowie Wlkp.).
W zakresie popularyzacji wiedzy o Polonii zorganizowano w 2000 r.

konkurs historyczny dla m odzie y szkó  rednich województwa lubuskiego na
temat: „Polska poza Polsk . Dzieje drugiej wielkiej emigracji w latach 1939-
1990”. Dzi ki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej wydano
publikacj  zwart , zawieraj c  omówienie wybranych zagadnie  dotycz cych
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dziejów polskiej emigracji niepodleg o ciowej17. Ksi k  rozes ano
do wszystkich szkó  ponadpodstawowych w województwie lubuskim. Laureatki
konkursu – dwie uczennice klas maturalnych – wyjecha y w nagrod
na tygodniowy pobyt do Londynu. Wszystkie koszty pokry a Rada
Porozumiewawcza oraz Naczelnictwo ZHPpgK.

Wiele wysi ku poch on a realizacja zada  wydawniczych. Opracowano
koncepcj  i za o enia tematyczne periodyku „Prace Naukowe Rady
Porozumiewawczej”. Wydano pi  kolejnych tomów, w których zamieszczono
m.in. materia y z odbytych konferencji. Na pi ciolecie Rady Porozumiewawczej
wydano jubileuszowy album z reprodukcjami fotografii dokumentuj cych jej
dzia alno 18.

Rada Porozumiewawcza ustanowi a w 1999 r. nagrod  „Za osi gni cia w
badaniach nad Poloni  i emigracj ”. Znaczenie jej jest wy cznie presti owe.
Laureaci otrzymuj  statuetk  wykonan  z br zu, wyobra aj c  owocuj ce
drzewo, oraz dyplom. Laureatów wy ania Kapitu a w sk adzie: prof. Zdzis aw
Chmielewski (Uniwersytet Szczeci ski), prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet
Jagiello ski), prof. Edmond Gogolewski (Uniwersytet Lille III), prof.
W odzimierz Jastrz bski (Uniwersytet w Bydgoszczy), prof. Edward Olszewski
(UMCS w Lublinie), prof. Adam Sudo  (Uniwersytet w Bydgoszczy), prof.
W odzimierz Suleja (IPN, Oddz. we Wroc awiu), prof. Piotr S. Wandycz (Yalle
University) oraz jako przewodnicz cy – prof. Ryszard Sudzi ski (UMK
w Toruniu).

W pierwszej edycji nagrody Kapitu a wy oni a 21 laureatów spo ród
autorów niemal dwustu prac opublikowanych od stycznia 1990 r. do ko ca
grudnia 1999 r. Nagrody wr czono laureatom podczas uroczysto ci
zorganizowanej w pa dzierniku 2000 r. w Zielonej Górze.

W po owie 2001 r. nast pi o przeniesienie zarz du i siedziby Rady
Porozumiewawczej Bada  nad Poloni  z Gorzowa Wlkp. do ówczesnej Wy szrej
Szko y J zyków Obcych i Ekonomii w Cz stochowie, przekszta conej wkrótce
w Akademi  Polonijn . G ównym powodem podj cia takiej decyzji by  brak
perspektyw na dalszy rozwój rodowiska organizacyjnego i naukowego
w Gorzowie Wlkp.

Kontynuowano jednak nadal badania polonijne w rodowisku
akademickim miasta, zw aszcza dotycz ce historii polonijnych organizacji
sportowych, turystycznych, harcerskich. Efektem tych dzia a  by y kolejne
konferencje naukowe oraz publikacje zwarte i artyku y.

Po 1990 r. nie uda o si , g ównie ze wzgl dów finansowych,
kontynuowa  cyklu  konferencji „Polonijna Kultura Fizyczna” ale gorzowska

17 Dzieje Drugiej Wielkiej Emigracji w latach 1939-1990. Materia y dla uczniów szkó  rednich.
Pod redakcj  Marka Szczerbi skiego i Tadeusza Walszy, Gorzów Wlkp.2000, ss.136.

18 Pi  dzia alno ci 1996-2000. Dzia alno  Rady Porozumiewawczej w fotografii, Gorzów Wlkp.
2000, ss.40.
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uczelnia organizuje co dwa lata konferencje o zasi gu krajowym, ukierunkowane
na prezentacj  referatów z zakresu najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce
oraz w ród Polaków na obczy nie. Gromadz  one ka dorazowo ok. 35-40
uczestników, zwi zanych g ównie z uczelniami wychowania fizycznego.
Podczas ka dej konferencji wyg aszanych jest przynajmniej kilka referatów o
problematyce polonijnej. Materia y pokonferencyjne publikowane s  w formie
zwartej i stanowi  dobr  podstaw  do opracowania w przysz o ci syntezy
dziejów kultury fizycznej w Polsce i na obczy nie.

W listopadzie 2002 r. zorganizowana zosta a w Gorzowie Wlkp.
konferencja naukowa nt. „Z dziejów prasy polskiej na obczy nie od wrze nia
1939 roku do wspó czesno ci”19. Wzi o w niej udzia  ponad trzydzie ci osób
z kraju oraz z Francji i Wielkiej Brytanii.

W roku nast pnym zorganizowana zosta a w Gorzowie Wlkp.
konferencja nt. „Parlament polski na uchod stwie a kwestia niepodleg o ci Polski
(1939-1991)”. Uczestnicy konferencji w liczbie trzydziestu osób, reprezentowali
ró ne polskie uczelnie. Z Londynu przyby  mgr Walery Choroszewski, by y
minister informacji w rz dzie RP na uchod stwie, kierowanym w latach 1986-
1990 przez prof. E. Szczepanika.

W cz ci organizacyjnej konferencji odby o si  zebranie za o ycielskie
stowarzyszenia, które zape ni o pustk  po Radzie Porozumiewawczej Bada
nad Poloni . Nadano mu nazw  Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie”.
Zaakceptowano sk ad komitetu za o ycielskiego oraz statut stowarzyszenia. Jego
celem jest inicjowanie i koordynowanie dzia alno ci osób nale cych
do Stowarzyszenia, ukierunkowanej na badania problemów z zakresu dziejów
regionu, najnowszych dziejów Polski oraz historii drugiej wielkiej emigracji
(1939-1991) i polskiej diaspory wspó czesnej.

W holu Zamiejscowego Wydzia u Kultury Fizycznej usytuowano
w dniach konferencji wystaw  obrazuj c  dzia alno  Rady Narodowej RP
na uchod stwie w Londynie. Kserokopie dokumentów nades a  dr Andrzej
Suchcitz, kierownik Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen.
Sikorskiego w Londynie.

Mimo nieustaj cych problemów finansowych publikowano nadal prace
zwarte o tematyce polonijnej, jak np. tom studiów zawieraj cy referaty
wyg oszone na wspomnianej konferencji prasoznawczej czy zarys historii
jednego ze stowarzysze  in ynierów i techników polskich w USA w latach 1941-
200120.

19 Szerzej na ten temat: Z dziejów polskiej prasy na obczy nie (od wrze nia 1939 roku
do wspó czesno ci). Pod redakcj  Marka Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2002, ss. 378.

20 Polonia Technica Stowarzyszenie In ynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Pó nocnej. Zarys historii w latach 1941-2001, Cz stochowa - Nowy Jork 2001,
ss.  307.
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Zmaterializowano ide   wydania ksi g honoruj cych osi gni cia
wybitnych Polaków yj cych poza  krajem. Sprecyzowano j  w ko cowej fazie
funkcjonowania w Gorzowie Wlkp. Rady Porozumiewawczej Bada  nad
Poloni , natomiast kontynuacj  serii przej o Stowarzyszenie Naukowe „Polska
w wiecie”. Oprócz wymienionej ju  ksi gi dedykowanej prof. E.
Gogolewskiemu, w latach 2002-2006 wydano kolejne tego typu publikacje,
honoruj ce dzia alno  i osi gni cia:

prof. Edwarda Szczepanika, by ego premiera rz du RP na uchod stwie21;
Zygmunta Szadkowskiego, wieloletniego przewodnicz cego Rady
Narodowej RP na    uchod stwie22;
Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta RP na uchod stwie w latach
1989-199023;
prof. Józefa Garli skiego, wybitnego historyka mieszkaj cego od 1945 r.
w Londynie24;
prof. Piotra S. Wandycza, historyka Yale University25;
prof. Tadeusza Wyrwy, politologa i historyka zamieszka ego we
Francji26;
ks. dr Romana Nira, twórcy i dyrektora Centralnego Archiwum Polonii
w Orchard Lake, USA27;
dr Zdzis awa Jagodzi skiego, wieloletniego dyrektora Biblioteki Polskiej
w Londynie28;
Jana Nowaka -Jeziora skiego, kuriera z Warszawy do Londynu, by ego

21 W s u bie Polsce i emigracji. Ksi ga dedykowana profesorowi Edwardowi Szczepanikowi. Pod
redakcj  Leonarda Nowaka i Marka Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2002, ss. 402.

22 Z dziejów prasy harcerskiej i w kraju i na obczy nie. Tom studiów dedykowany pami ci
Zygmunta Lechos awa Szadkowskiego (1912-1995). Pod redakcj  Wies awa Kukli i Marka
Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2003, ss. 406.

23 Z dziejów Polski i emigracji (1939-1989). Ksi ga dedykowana by emu Prezydentowi
Rzeczpospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu. Pod redakcj  Marka Szczerbi skiego
i Tadeusza Wolszy, Gorzów Wlkp. 2003, ss. 545.

24 Pokolenia spe nionego obowi zku. Studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczy nie
w XX wieku, dedykowane Profesorowi Józefowi Garli skiemu. Pod redakcj  Józefa Farysia,
ks. Romana Nira i Marka Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2004, ss. 469.

25 Studia z dziejów polski i Europy w XIX i XX wieku. Ksi ga dedykowana Profesorowi Piotrowi
Wandyczowi. Pod redakcj  Janusza Farysia, ks. Romana Nira i Marka Szczerbi skiego,
Gorzów Wlkp. 2004, ss. 644.

26 Nadzieje, z udzenia, rzeczywisto . Studia z historii Polski XX wieku. Ksi ga dedykowana
Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie. Pod redakcj  Wies awa H adkiewicza i Marka
Szczerbi skieo, Gorzów Wlkp. 2004, ss. 550.

27 Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Ksi ga dedykowana
Ksi dzu doktorowi Romanowi Nirowi. Pod Redakcj  Janusza Farysia, Dariusza A. Rymara
i Marka Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2004, ss. 613.

28 Historia i bibliografia. Ksi ga dedykowana pami ci doktora Zdzis awa Konstantego
Jagodzi skiego (1927-2001). Pod redakcj  Janusza Farysia i Marka Szczerbi skiego, Gorzów
Wlkp. 2005, ss. 431.
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dyrektora Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa29;
prof. Zbigniewa Brzezi skiego - jednego z najwybitniejszych analityków
i strategów polityki skali globalnej30;
prof. Richarda Pipesa – wiatowego autorytetu w dziedzinie historii
Rosji, naukowca na Uniwersytecie Harvarda, doradcy prezydenta R.
Reagana ds. wschodnioeuropejskich i sowieckich31.
W po owie maja 2004 r. zorganizowano konferencj  naukow  na temat

„Z perspektywy pi tnastolecia Trzeciej Rzeczpospolitej (1989-2004)”.
Uczestniczyli w niej historycy z wielu polskich uczelni oraz z obczyzny.
Referaty zaprezentowane podczas konferencji z o y y si  na opublikowan
pozycj  zwart 32.

W po owie maja 206 r. zorganizowano konferencj  naukow  nt.
„Tradycje i przysz o  polskiego konstytucjonalizmu”, z okazji 215 rocznicy
Konstytucji 3 maja. Referaty na niej wyg oszone z o y y si  na ksi g
honoruj c  dzia alno  prof. Bronis awa He czy skiego (1890-1978)33.

Problematyk  mi dzynarodowej konferencji naukowej, która odby a si
w dniach 12-14 pa dziernika 2006 r. w Lubostroniu k. Bydgoszczy,
ukierunkowano na histori  dzia alno ci Kongresu Polonii Ameryka skiej
i biografie jego przywódców w latach 1944-200634.

Na organizacj  konferencji oraz publikowanie wydawnictw
Stowarzyszenie Naukowe „Polska w wiecie” pozyskano rodki finansowe od
Komitetu Bada  Naukowych, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w
Warszawie, Rady Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa oraz Polonia Aid
Foundation Trust w Londynie. Ze wzgl du jednak na wzrastaj ce koszty
organizacyjne seminariów i druku publikacji zwartych, by y one cz sto zbyt
skromne. Nie do przecenienie w tej sytuacji pomoc finansow  otrzymano
od kilku gorzowskich przedsi biorców oraz instytucji spoza Gorzowa Wlkp.

29 Z dziejów polskiej s u by dyplomatycznej i konsularnej. Ksi ga upami tniaj ca ycie i dzie o
Jana Nowaka-Jeziora skiego (1914-2005). Pod redakcj  Janusza Farysia i Marka
Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2005, ss. 536.

30 Na szachownicy dziejów i mi dzynarodowej polityki. Ksi ga dedykowana Profesorowi
Zbigniewowi Brzezi skiemu. Pod redakcj  Janusza Farysia, Henryka Kocója i Marka
Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2006, ss. 514.

31 Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Ksi ga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi.
Pod redakcj  Henryka Kocója, Rados awa Ma ka i Marka Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp.
2006, ss. 505.

32 Pi tna cie lat do wiadcze  polskiej transformacji. Praca zbiorowa pod redakcj  Wies awa
H adkiewicza i Marka Szczerbi skiego, Zielona Góra 2004, ss. 270.

33 Mi dzy histori  a prawem. Tom studiów dedykowany pami ci profesora Bronis awa
He czy skiego (1890-1979). Pod redakcj  Paw a Leszczy skiego, Romana Nira i Marka
Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2007, ss. 558.

34 Z ycia i dzia alno ci Kongresu Polonii Ameryka skiej. Szkice pod redakcj  Ryszarda
Sudzi skiego i Adama Sudo a, Bydgoszcz-Toru  2006, ss. 140.
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Dzi ki temu wsparciu, mo na by o zorganizowa  kolejne nast puj ce
konferencje naukowe:

„Stan wojenny w Polsce- dylematy i kontrowersje po up ywie
wier wiecza”, Cieszyn-Bielsko-Bia a, 15-16 marca 2007;

„Udzia  ludno ci z Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej
w zagospodarowaniu i rozwoju Gorzowa Wlkp. i regionu po 1945 roku”,
Gorzów Wlkp. 26 kwietnia  2007;
„Kraj i emigracja -wspólna droga (1918-2009)”, Pi a, 4-5 listopada 2008
(tom z referatami zosta  opublikowany)35;
„Dziesi ciolecie udzia u Polski w Pakcie Pó nocnoatlantyckim (1999-
2009)”, Zielona Góra, 4 marca 2009 (tom z referatami zosta
opublikowany)36;
„Historycy polscy i historia wojskowo ci w kraju i na obczy nie
po wrze niu 1939 roku”, Odolanów, 4-5 listopada 2009 (tom z referatami
zosta  opublikowany)37.
Podnios a atmosfera panowa a podczas uroczysto ci wr czania ksi gi

honoruj cej dokonania profesora Richarda Pipesa. Zorganizowano j
w Cieszynie, gdzie beneficjent urodzi  si  w 1923 r. oraz w Bielsku-Bia ej, gdzie
odbywa a si  sesja naukowa z udzia em studentów i nauczycieli akademickich
Wy szej Szko y Ekonomiczno – Humanistycznej. W jej cz ci ko cowej rektor
WSE-H profesor Tadeusz Borkowski ods oni  tablic  o tre ci:

PROFESOROWI HARVARDU RICHARDOWI PIPESOWI,
W LATACH 1981-1982 DORADCY PREZYDENTA USA RONALDA
REAGANA, ZA WSPIERANIE POLSKI W D ENIU DO ODZYSKANIA
PE NEJ NIEPODLEG O CI.

Aula tej uczelni otrzyma a jednocze nie imi  tego wybitnego
ameryka skiego uczonego, rodem z Cieszyna.

Podczas kolejnego pobytu profesora Pipesa w Polsce, przyby  on 26
pa dziernika tego  roku na zaproszenie w adz miasta do Gorzowa Wlkp. Odby o
si  w tym dniu seminarium z udzia em studentów i mieszka ców, którzy
wys uchali przemówienia profesora Pipesa na temat jego roli jako politycznego
doradcy w sztabie prezydenta USA Ronalda Reagana. Referaty wyg oszone w
Cieszynie, Bielsku-Bia ej i Gorzowie Wlkp. z o y y si  na tom studiów który

35 Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczy nie (1918-2008). Studia historyczne
i politologiczne. Pod redakcj  Lecha Kacpraka i Marka Szczerbi skiego, Pi a - Gorzów Wlkp.
2009, ss. 477.

36 Problemy bezpiecze stwa Polski w XXI wieku. Studia historyczne i politologiczne.
Pod redakcj   Wies awa H adkiewicza i Marka Szczerbi skiego, Zielona Góra- Gorzów Wlkp.
2009, ss. 544.

37 Problemy historii wojskowo ci w kraju i na obczy nie po wrze niu 1939 roku. Studia
historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pami ci nestora historyków polskich profesora
Józefa Jasnowskiego (1906-2009). Pod redakcj  Leonarda Nowaka, Marka Szczerbi skiego i
Grzegorza Wieczorka, Gorzów Wlkp. 2010, ss. 688.
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wr czony zosta  wybitnemu uczonemu 24 pa dziernika  2008 r., podczas
uroczysto ci nadania mu godno ci doctora honoris causa Uniwersytetu
Szczeci skiego.

W latach 2011-2012 Stowarzyszenie wyda o kolejne tomy studiów
historyczno - politologicznych, honoruj cych:

ojca doktora Antoniego Herkulana Wróbla OFM, w latach 1996-2006
rektora Polskiej Misji Katolickiej w Buenos Aires38;
ksi dza arcybiskupa doktora Szczepana Weso ego, w latach 1980-2003
Delegata Prymasa Polski do spraw Duszpasterstwa Polonijnego39.
W latach 2010-2013 zorganizowa o kolejne, nast puj ce konferencje

naukowe:
„Trzecia Rzeczpospolita a Polonia i emigracja”, Pozna , 9-10 grudnia
2010;
„Pa stwo Polskie a diaspora polska w wiecie (1918-2011)”, Pozna , 20-
21 pa dziernika 2011;
„Organizacyjna, wychowawcza i sportowa dzia alno  polskiego
harcerstwa na obczy nie (1912-2010)”, Gorzów Wlkp., 3-4 listopada
2011 (referaty wówczas wyg oszone stanowi y podstaw  wydanej
publikacji zwartej)40;
„Informuj  i edukuj . Ksi ka i prasa polska na obczy nie w XXI
wieku”, Gorzów Wlkp., 28-29 listopada 2013 r.
Dzia alno  Rady Porozumiewawczej bada  nad Poloni  a nast pnie

Stowarzyszenia Naukowego „Polska w wiecie” wspiera o organizacyjnie
Polskie  Towarzystwo Naukowe na Obczy nie w Londynie. Wspó prac
zainicjowa  profesor E. Szczepanik, a kontynuowali j  kolejni prezesi PTNO.
Dzi ki temu mo na by o zrealizowa  po yteczne projekty organizacyjne,
badawcze i wydawnicze. Przyznanie grantu przez Biuro Polonijne Senatu RP
na wydawnictwo periodyczne, umo liwi o edycj  pó rocznika zatytu owanego
„Przegl d Polsko-Polonijny”. Zosta  on ukierunkowany na publikowanie rozpraw
o  problematyce historycznej, ekonomicznej i spo ecznej o du ym znaczeniu dla
Polaków zamieszka ych zarówno w kraju jak i na obczy nie.

Pierwszy numer „Przegl du Polsko-Polonijnego” za pierwsze pó rocze
2011 r. upami tni  rol  Senatu RP w zakresie sprawowania opieki nad Poloni
i Polakami za granic . Numer za drugie pó rocze  tego  roku zosta  dedykowany

38 Polski misjonarz na ziemi argenty skiej. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany
ojcu doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM. Pod redakcj  Marka Szczerbi skiego
i Krzysztofa Wasilewskiego, Gorzów Wlkp. 2011, ss. 488.

39 W nieustannej trosce o polsk  diaspor . Tom studiów historycznych i politologicznych
dedykowany ksi dzu Arcybiskupowi Szczepanowi Weso emu, pod redakcj  Romana Nira,
Marka Szczerbi skiego i Krzysztofa Wasilewskiego, Gorzów Wlkp.2012, ss. 478.

40 Studia z dziejów harcerstwa na obczy nie (1912-1946.) Pod redakcj  Sylwii opato, Leonarda
Nowaka i Marka Szczerbi skiego, Gorzów Wlkp. 2012 ss. 398.
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wybitnemu dzia aczowi Polonii ameryka skiej W adys awowi
Zachariasiewiczowi w zwi zku z jego stuleciem urodzin.

Numer trzeci, wydany w 2012 r. po wi cony zosta  pami ci
przedwcze nie zmar emu dzia aczowi Stowarzyszenia Naukowego  „Polska
w wiecie” oraz Polonii ameryka skiej Ryszardowi Ciskowskiemu (1944-2008).

Zeszyt pierwszy numeru czwartego (2012). Dedykowany zosta  ksi dzu
doktorowi Zdzis awowi Malczewskiemu SChr., rektorowi Polskiej Misji
Katolickiej w Rio de Janeiro.

Zeszyt drugi numeru czwartego nawi za  tematyk  rozpraw do powstania
styczniowego w zwi zku z 150 rocznica tego wydarzenia kultywowanego przez
Polaków mieszkaj cych w kraju i na emigracji. W roku 2013 wydany zosta
numer podwójny, pi ty i szósty, honoruj cy jubileusz 75 lecia urodzin ksi dza
doktora  Romana Nira, twórcy i wieloletniego dyrektora Centralnego Archiwum
Polonii w Orchard Lake.

W roku 2014 wydany zosta  tak e numer podwójny, siódmy i ósmy.
Znajduj  si  w nim artyku y i rozprawy omawiaj ce wybrane zagadnienia
dotycz ce wspó czesnych mediów polonijnych.

Od tego numeru nast pi a zmiana g ównego wydawcy. W zwi zku
z ko cem finansowania  pó rocznika przez Senat RP, edycji „Przegl du Polsko-
Polonijnego” podj a si  Wy sza Szko a Ekonomiczno-Humanistyczna
w Bielsku-Bia ej we wspó pracy ze Stowarzyszeniem Naukowym „Polska
w wiecie” w Gorzowie Wlkp. i PTNO w Londynie. Zespó  redakcyjny
przygotowuje do wydania kolejne dwa numery pó rocznika za 2015 r., otwieraj c
swe amy dla autorów z Polski i obczyzny.
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S awomir Gi ycki

Uwagi o badaniach nad emigracj  i Poloni  w Gorzowie Wielkopolskim
w latach  1978-2014

Some thoughts on the research on immigration and Polonia conducted in
Gorzów Wielkopolski in the years 1978-2014

S owa kluczowe: badania, nauka, Polonia, Gorzów

Key words: research, science, Polonia, Gorzów

Streszczenie

Autor podj  si  zadania przybli enia bada  dotycz cych Polonii prowadzonych
przez gorzowskie rodowisko naukowe. Szczegó owo omawia kolejne
przedsi wzi cia i wydawnictwa.

Summary

The author attempts to bring closer the research on Polonia conducted by Gorzów
academicians. In detail he writes about their projects and publications.
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SPRAWOZDANIE Z MI DZYNARODOWEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ

„INFORMUJ  I EDUKUJ  – KSI KA I PRASA POLSKA
NA OBCZY NIE W XXI WIEKU”,

GORZÓW WLKP., 28-29 LISTOPADA 2013

Informuj  i edukuj  – ksi ka i prasa polska na obczy nie w XXI w. – to
tytu  mi dzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wojewódzk
i Miejsk  Bibliotek  Publiczn  im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
Wlkp. w dniach 28-29 listopada 2013 r.

Konferencj  otworzy  dyrektor WiMBP Gorzów Wlkp. Edward
Jaworski, który w swoim przemówieniu zwróci  uwag  na potrzeb  badania
zjawisk migracyjnych we wspó czesnym wiecie. Nast pnie g os zabra  go
honorowy konferencji – Arcybiskup Szczepan Weso y. Ten wieloletni delegat ds.
duszpasterstwa emigracji polskiej omówi  pokrótce dzieje polskiej diaspory i jej
zwi zki z Ko cio em katolickim.

Pierwsza sesja zatytu owana „Z dziejów polskiej prasy i ksi ki
na obczy nie” rozpocz a si  wyst pieniem prof. Andrzeja
Chodubskiego z Uniwersytetu Gda skiego. W swoim niezwykle ciekawym
referacie profesor omówi  znaczenie czasopi miennictwa polonijnego dla
utrzymania wi zi imigrantów ze swoj  dawn  ojczyzn . Z kolei o dorobku Sekcji
Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu Polskiego mówi  prof.
dr. hab. Oskar Czarnik, zwi zany przez wiele lat z Bibliotek  Naro-
dow . Reprezentuj cy Uniwersytet Zielonogórski prof. Wies aw
H adkiewicz spróbowa  odpowiedzie  na pytanie o znaczenie ksi ki w polskim
yciu emigracyjnym w pierwszych latach powojennych. Odbiegaj c nieco

od tematyki sesji, prof. dr hab. Piotr Kraszewski z Instytutu Wschodniego
UAM przedstawi  znaczenie Poznania dla bada  nad Poloni  i emigracj . Zaraz
po nim wyst pi  mgr Daniel Kiper (KUL), który omówi  stan bada  nad pras
Polonii ameryka skiej z prze omu XIX i XX w. Ko cz cy pierwsz
sesj  dr Rados aw Domke z Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentowa  swoje
przemy lenia na temat wp ywu emigracji na przemiany spo eczne w Polsce
w latach 70. XX w.

Po przerwie rozpocz y si  obrady w drugim panelu pt. „Media polonijne
wobec wspó czesnych wyzwa ”. Jako pierwsza zaprezentowa a si  mgr
Magdalena Górka z Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie, która przedstawi a
histori  czasopisma „ONO” Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y
w Londynie. Nast pnie g os zabra a prof. Jolanta Chwastyk-
Kowalczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Temat jej
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wyst pienia brzmia : „Nowy Czas. New Time” – czasopismo dla polskiej
inteligencji w Wielkiej Brytanii (2006-2013). Tak e o prasie polonijnej
w Wielkiej Brytanii mówi a mgr aneta Steffek (PUNO), omawiaj c dzieje
kwartalnika „Uniwersitas”. Jako ostatni w tym panelu zabra  g os mgr Rados aw

wi s (Uniwersytet Opolski), który zaprezentowa  histori  wydawanego w USA
„Polskiego Dnia”. Referat ten wzbudzi  w ród uczestników najwi cej emocji
i mu zosta  po wi cony niemal ca y czas przeznaczony na dyskusj . Spory
dotyczy y przede wszystkim metodologii liczenia Polaków w Stanach
Zjednoczonych, których liczba wed ug ró nych bada  waha si  od niemal 10 mln
do kilkudziesi ciu tysi cy.

Trzecia i ostatnia sesja pierwszego dnia konferencji nosi a tytu  „Dzie a
i ich twórcy”. Rozpocz  j  ks. dr Roman Nir przedstawiaj c sylwetk
dziennikarza, aktora i wydawcy Artur L. Waldo. Nast pnie wyst pi a dr
Magdalena Rzadkowolska z Uniwersytet ódzkiego, która omówi a za o enia
„S ownika pracowników ksi ki polskiej” w odniesieniu do twórców
na obczy nie. Literackie spojrzenie na emigracj  zaprezentowa a mgr Marcelina
Janisz z Uniwersytetu Rzeszowskiego,przybli aj c s uchaczom opowiadania
Piotra Guzego. Jako ostatni zabra  g os dr Tomasz Nakoneczny z Instytutu
Wschodniego UAM, mówi c o nauce j zyka polskiego w Azerbejd anie.

Drugi dzie  konferencji rozpocz  si  sesj  zatytu owan  „Media
w podtrzymywaniu wi zi emigrantów z ojczyzn ”. Jako pierwsza wyst pi a mgr
Magdalena Domi czyk (UJK w Kielcach), omawiaj c rol  „Or a Bia ego”
w utrzymaniu wi zi o nierzy z Polsk . Nast pnie swój referat
przedstawi a dr Anna Chudzi ska-Parkosadze (UAM), który dotyczy  publikacji
Zwi zku Kulturalno-O wiatowego „Polonia” w Gruzji. O Polakach i Polsce we
wspó czesnych brytyjskich podr cznikach mówi a dr Joanna Py at (PUNO).
Z kolei dr Krzysztof Wasilewski z WiMBP Gorzów Wlkp. podj  si  próby
odpowiedzi o mo liwo ci prasy lokalnej w podtrzymywaniu kontaktu
emigrantów z „ma  ojczyzn ”. Kolejny referat przedstawi  ks. prof. Dominik
Kubicki (Instytut Wschodni UAM), omawiaj c funkcje mediów
w intensyfikowaniu przekazów tre ci pedagogiki narodowej. Jako ostatnia
wyst pi a mgr Kamila Zacharuk (Uniwersytet Warszawski), która przybli y a
rol  Radia Lwów w kreowaniu to samo ci Polaków na Ukrainie.

Po debacie rozpocz a si  ostatnia sesja po wi cona roli Ko cio a
katolickiego w utrzymywaniu wi zi emigrantów z ojczyzn .Swoje referaty
wyg osili w niej ks. Jan Zalewski z Danii oraz dr Joanna Py at. Wyst pienia
obojga autorów wprowadzi y do dyskusji. Konferencj  zako czy  dyrektor
Edward Jaworski, zapraszaj c uczestników na kolejne seminaria i spotkania
naukowe organizowane przez WiMBP Gorzów Wlkp.

Konferencja odby a si  pod patronatem honorowym Marsza ek
Województwa Lubuskiego El biety Polak. Materia y promocyjne dla
uczestników udost pni y nast puj ce instytucje: Urz d Marsza kowski
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Województwa Lubuskiego, Urz d Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra dzia aj cy przy Lubuskim
Urz dzie Wojewódzkim.

Krzysztof Wasilewski





KONFERENCJA NAUKOWA
„WSCHODNIE I ZACHODNIE EMIGRACYJNE SZLAKI POLAKÓW.

LADY POLONIJNEJ OBECNO CI W KULTURACH WIATA –
DZIEDZICTWO DUCHOWE:

KULTUROWE I CYWILIZACYJNE”,
POZNA , 20 – 21 LISTOPADA 2014

W dniach 20 – 21 listopada 2014 r. odby a si  w Poznaniu
mi dzynarodowa (interdyscyplinarna) konferencja naukowa pt. „Wschodnie
i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. lady polonijnej obecno ci w kulturach
wiata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne”. W zapowiedzi

konferencji, zosta o zapisane: „Przemierzaj c bogate i wielow tkowe obszary
poznawcze tematyki polonijnej i polskiej kulturowo ci pragniemy si  skupi
na aktualno ci procesu wychod czo-emigracyjnego i jednocze nie obecno ci
emigracyjnej Polonii w spo eczno ciach wiata wraz z jej wi zi  kulturow
z ojczy nianym matecznikiem. Zastanowimy si  nad fenomenem i zarazem
dramatem polskiej emigracji, wychod stwa, nad istot  odmienno ci polskiej
obecno ci po ród narodów i spo ecze stw wiata”1.

Jej organizatorem by  Instytut Wschodni Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu – we wspó pracy Instytutu Bibliotekoznawstwa
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskiego
Uniwersytetu na Obczy nie w Londynie, Polskiego Towarzystwa Naukowego

1  Bardziej rozbudowany zapis zawiera  tre : „Konferencja – z jednej strony wykazuje charakter
badawczy i systematyczny, podejmuj c studia nad archiwalnymi zasobami lub nie poddanymi
jeszcze uorganizowaniu ród ami obecno ci emigracyjnej Polaków b d  twórczej dzia alno ci
rodowisk polonijnych; z drugiej strony ma charakter analityczny i porównawczy.

Przedstawione zostan  szlaki emigracyjne Polaków i obecno ci emigracyjnej Polaków, a tak e
twórcze obecno ci rodowiska polonijnych w spo ecze stwach europejskich – zachodnio-
europejskich i wschodnioeuropejskich – a tak e w spo ecze stwach pozaeuropejskich
i kulturach wiata od ko ca XVIII stulecia. Konferencja umo liwi przeprowadzenie dyskusji
porównuj cej ró ne obecno ci rodowisk emigracyjnych i repatriacyjnych, przymusowych
zsy ek itd. Pozwoli uchwyci  czynniki i warunki odpowiedzialne za specyficzny charakter
polonijnej obecno ci i Polonii w poszczególnych spo ecze stwach – kulturach i cywilizacjach.
Wyja nienia b d  mia y nie tylko „teoretyczny” charakter (w sensie uchwycenia istoty
zjawiska emigracyjnego i polonijnej wspólnotowo ci). B d  mog y by  wykorzystane w celach
praktycznych dla przewidywania nadchodz cych trendów kulturowego rozwoju spo ecze stw
oraz dla ewentualnego kierowania procesami modernizacyjnymi kszta tuj cymi spo ecze stwa
obywatelskie doby informacyjnej itd. Taka, porównawcza analiza obecno ci rodowisk
polonijnych w yciu wspó czesnych spo ecze stw wiata globalnego pozwoli bowiem
uchwyci  specyfik  ducha wiata pomodernego, przezwyci anego w najbli szej przysz o ci:
kulturow  wspó prac , wzajemnym przenikaniem si  lub rozwojem alternatywnych wzgl dnie
niezale nych sposobów kszta towania okre lonych podmiotów zbiorowych, realizuj cych
odmienne modele swego rozwoju”.
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w Londynie, Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Orchard Lake
(Chicago), Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa
Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Wspierania Inicjatyw
Mi dzynarodowych, Stowarzyszenia Naukowego „Polska w wiecie”.

Komitet organizacyjny stanowili: prof. Piotr Kraszewski i ks. prof.
Dominik Kubicki (przewodnicz cy), za  sekretarzami komitetu byli: dr
Magdalena Lachowicz i dr Marek Jedli ski. Miejscem obrad konferencji by a
Sala im. J. Lubra skiego i Sala Senatu Collegium Minus Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencji towarzyszy a wystawa (fotogramów): „Dzie , Zmierzch
i Noc – rze by Igora Mitoraja w Agrigento” w holu Collegium Minus (20
listopada – 1 grudnia 2014), zaprezentowana przez Ew  Cichock  i Magd
Pannert (studio Dokumentacji Podró niczej, Gda sk-Pozna -Warszawa) oraz
Ann  Bi kowsk  (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego).

Celem badawczym konferencji by o uchwycenie emigracyjnych dróg
Polaków i zachowanych ladów ich obecno ci, dokonanie analizy tych e
emigracyjnych losów oraz systematyzacji wyników przeprowadzonych b d
b d cych w trakcie prowadzenia bada  dotycz cych kulturowej (w szerokim
rozumieniu) obecno ci Polaków i Polonii w spo ecze stwach, w których przysz o
im realizowa  swe yciowe spe nienie si . Chodzi o równie  o uchwycenie roli
polskiego duszpasterstwa emigracyjnego w podtrzymaniu kulturowo ci
cywilizacyjnej Polaków na emigracji.

W konferencji wzi o w sumie 68 naukowców z zagranicy i kraju,
wyg aszaj cy przygotowane referaty i wyst pienia.

Otwarcia konferencji dokona  dziekan Wydzia u Historycznego – Prof.
dr hab. Kazimierz Ilski, Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM – Prof.
Krzysztof Pietkiewicz (w jego imieniu – Dr Grzegorz Skrukwa jako zast pca
dyrektora IW UAM ds. studenckich) i przewodnicz cy Komitetu
organizacyjnego konferencji – ks. prof. Dominik Kubicki.

Przewodnicz cy konferencji podzi kowa  przede wszystkim badaczom
za przyj cie zaproszenia na naukow  debat  – namys  nad Poloni , polsk
emigracyjno ci , polskim wychod stwem – zw aszcza dwóch ostatnich stuleci.
Przywo a  stwierdzenie najwybitnieszego j zykoznawcy wiata i zarazem
slawisty – Jana Baudouin de Courtenay (zm. 1929), e „Polska, Rzeczypospolita
odradza si  nie po to, eby si  sta  jedn  z hien imperialistycznych”, które
wypowiedzia  Baudouin de Courtenay w 1918 r. podczas wyk adu
inauguracyjnego, kiedy w Uniwersytecie Warszawskim obejmowa  katedr
j zykoznawstwa porównawczego. Przywo a  nast pnie s owa Henryka Schmidta
z jego publikacji Dzieje narodu polskiego, Lwów 1863: „Dzieje polskie ró ni
si  tem od innych, e s  g ównie dziejami narodu, a nie królów i ksi t”.

Przewodnicz cy podniós : „Zebrali my si  na badawcz  i naukow
debat , której przedmiotem s  wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki
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Polaków. A nieroz cznym t em i kontekstem badawczym – polonijna obecno
w kulturach wiata – polskie dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne.
Mo na by domniemywa , e chodzi nam wy cznie o kategorie ilo ciowe, czyli
jak liczne s  grona i wspólnoty polonijne, jakie szlaki przemierzyli my w
naszych emigracyjnych w drowaniach i pozostawaniu na polonijnym
wychod stwie. Ale mamy wiadomo , e podczas, gdy inne narody s owia skie
poprzestawa y na asymilowaniu si  z kultura zachodni  ( aci ska) czy
bizantyjsk , pomna aj c cywilizacj  ródziemnomorsk  (terytorialnie europejsk
– w uproszczeniu) i zarazem pomna aj c chrze cija stwo, powi kszaj c je
wy cznie kwantytatywnie, to jedynie Polska, naród Korony polskiej –
Rzeczypospolitej pomna a  j  na sposób kwalitatywne. Najpewniej powy sze
dope nia i dope ni badawcze inicjatywy i przedsi wzi cia (projekty, inspiracje)
refleksji naukowej, ale przede wszystkim wyznaczy perspektywy dla naszej
przysz ej konferencji”.

Sesji inauguracyjnej przewodzi  prof. Oskar St. Czarnik (Biblioteka
Narodowa, Warszawa), a referaty wyg osili: prof. Wanda K. Roman (UMK
Toru ), Spu cizny archiwalne Polaków przechowywane poza krajem i ich
zawarto , prof. Eugeniusz S. Kruszewski (PUNO Londyn, Instytut Polsko-
Skandynawski Kopenhaga), Pomarcowa emigracja z PRL w latach 1968 - 1971
na przyk adzie emigracji do Danii i prof. Ma gorzata J. Willaumé (UMCS
Lublin), Przez  Turcj  do Europy. Polskie szlaki czno ci  z krajem (1795-1945).

W pierwszym dniu obrad referaty wyg osili:
Sala Lubra skiego: prof. Artur Kijas (UAM Pozna ), Wiadomo ci o

Polakach  na  Syberii w „Podró y na wschód Azji” Paw a Sapiehy; dr hab.
Jaros aw Rabi ski (KULJPII Lublin), Rz d RP na uchod stwie wobec Polonii
ameryka skiej w latach 1939-1940; dr Pawe  P. Repczy ski (Pozna ), Marian
Zdziechowski jako ambasador polsko-rosyjskich stosunków kulturowych; dr
Dorota Sula (Wa brzych), Aktywno  polityczna Polaków w Rosji w latach 1905-
1918.

Po przerwie: prof. Beata Urbanowicz (AJD Cz stochowa), Zwi zki
Polski z Krymem;  prof.  Tomasz  Ciesielski,  (UO –  Opole), Pocz tki diaspory w
Odessie i innych o rodkach miejskich Kraju Noworosyjskiego; dr Tadeusz Milke
(SW im. P. W odkowica – P ock), Diaspora polska na A taju – wizja Syberii w
opinii m odzie y uczestnicz cej w wizycie studyjnej w Kraju A tajskim; dr
Wojciech Marciniak (U  ód ), Zwi zek Patriotów Polskich w Kraju
Krasnojarskim (1943-1946); dr Ma gorzata li (AP S upsk), Rola polskich
dziewi tnastowiecznych emigrantów politycznych w rozwoju hodowli koni czystej
krwi arabskiej; doc. dr Dmytro Hertsyuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I.
Franki – Lwów), Edukacyjna i naukowa dzia alno  ukrai skiej emigracji w
Polsce w okresie mi dzywojennym; mgr Magdalena Domi czyk (UJK Kielce),
Wybrane zdarzenia kulturalne na szlaku 2. Korpusu Polskiego.
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Sala Senatu: prof. Oskar St. Czarnik (PAN, Warszawa), Instytut
Wschodni Reduta. Zarys  dorobku wydawniczego (do 1952 r.); doc.dr Oleksiy
Karamanov (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki – Lwów),
Interpretacja emigracyjnych losów Polaków i Ukrai ców w dziejach nieodleg ej
przesz o ci; dr Magdalena Rzadkowolska (U  ód ), Kultura ksi ki w yciu
emigracji; dr Tomasz Nakoneczny (UAM Pozna ), Homo exul a schizma
cywilizacji. Z dziejów polskiej literatury emigracyjnej  po roku 1939; Mgr
Miros aw mi owski (UJK Kielce), Obraz Polaków w Jerozolimie w utworach
Diny Rubiny, Ludmi y Ulickiej i Wioli Wein; mgr Mateusz Pustu a (UJK Kielce),
„Kontury” – nurt trzeci. Ostatnia przysta  autorów pisz cych po polsku
w Izraelu.

Po przerwie: dr hab. Anita Magowska (UM Pozna ), Kariery Polaków
w Petersburgu w latach 1864-1917; dr P. Spytek (UW Warszawa), Losy
inteligencji polskiej w Sankt Petersburgu (wiek XX i XXI);  mgr  Ewa  W och
(UKSW Warszawa), Od bohaterstwa do prozy ycia. Powojenne losy o nierzy 2.
Korpusu Polskiego  we W oszech; mgr I. Piskorska (UMK), Cyprian Norwid
i wychod stwo w zbiorach Biblioteki Polskiej w Pary u; mgr Wiktoria Antonczyk
(UW Warszawa), rodowisko muzyczno-artystyczne w organizacjach Polonii
petersburskiej (1884-1917).

Sala  w  Collegium  Historicum:  dr  hab.  Jan  Lencznarowicz  (UJ  –
Kraków), Polsko- ydowskie do wiadczenia, australijskie wyzwania - Ryszard
Krygier na Antypodach; dr Krzysztof Wasilewski (WiMBP – Gorzów), Polonia i
polska emigracja w pami ci historycznej Polaków; mgr aneta Steffek (PUNO
Londyn), profesor Andrzej aki – Szwajcarski filar PUNO; mgr Magdalena
Górka (Szko a Przedmiotów Ojczystych – Balham-Londyn), Szlaki emigracyjne
Hanny Broncel – Szko a M odszych Ochotniczek; dr Krzysztof Fedorowicz
(UAM Pozna ), Henryk Hryniewski i jego zas ugi w rozwoju kultury gruzi skiej;
ks. mgr Jan Zalewski (Haderslev – Dania), Rosyjskie i skandynawskie lady w.
Urszuli Ledóchowskiej w 100-lecie przybycia  do Sztokholmu.

W drugim dniu obrad referaty swe wyg osili:
Sala Lubra skiego: dr hab. Julia Dziwoki (AJD Cz stochowa), 70. lat

pobytu Dzieci z Pahatua w Nowej Zelandii;  dr  Iwona  H.  Pugacewicz  (UW
Warszawa), Szko a polska na Batignolles (1842-1874) na tle kultury francuskiej
w wietle osi gni  jej wychowanków; prof. dr hab. Kazimierz R dzi ski (AJD
Cz stochowa), Polacy na uchod stwie wojennym w Austrii i Czechach  w latach
1914-1918; dr Anna Chudzi ska-Parkosadze (UAM Pozna ), Polski lad
w historii malarstwa gruzi skiego; mgr Karolina Baraniak (UWr Wroc aw),
„Potomkowie” Ignacego Domeyki. Polonia w Chile.

Po  przerwie:  dr  Antoni  Maziarz  (UO  Opole), rodowisko polskich
uchod ców w Pradze okresu Wielkiej Wojny (1914-1918) w wietle kroniki
o. Klemensa D browskiego; dr Janusz Czechowski (AP S upsk), Polacy w Danii
w okresie mi dzywojennym – wymiar emigracji, kierunki aktywno ci i zwi zki
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z krajem; mgr  Tomasz  J.  Lis  (UMK  Toru ), Dzia alno  kulturowa Polonii
bo niackiej w mi dzywojniu; prof. dr hab. Arnold K onczy ski (UG Gda sk),
Polska emigracja solidarno ciowa w Szwecji wobec starej i nowej Ojczyzny;
prof. dr hab. Jan Prostko-Prosty ski (UAM Pozna ), Karty z dziejów  emigracji
polskiej w  Australii po 1981 r.; dr  A.  Maksymowicz  (Muzeum  Ziemi
Lubuskiej), „Ma a Polska” na Antypodach – wizja niespe niona? Pierwsi polscy
osadnicy w Australii i ich dziedzictwo wspó cze nie; prof. dr hab. Jolanta
Chwastyk-Kowalczyk (UJK Kielce), Polacy w Indiach – lata 1942-1948; prof. dr
hab. Wies aw Caban (UJK Kielce), Pomys y na przetrwanie, wolno
i niepodleg o  polskich zes a ców politycznych na Syberii w XIX w. (do
1914 r.).

Sala Senatu: dr Joanna Leska- l zak (UG Gda sk), M oda emigracja
Polaków do Holandii; mgr Maria Ga ziowska (UJ Kraków), Polki w Syrii –
„Polki z Syrii”; mgr M. Zawichrowska (UKW Bydgoszcz), M odzie  polska
w Luksemburgu ; lic. M. Czy ewska (Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
im. W. Dynowskiego), Migracja serc – kobiecy wymiar emigracji do Macedonii ;
dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Bada  Kultury Litwy Wilno), Powstanie
i dzia alno  Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (1989-2014); mgr
Jaros aw Kisiel (AWF Pozna ), Meandry losu. Emigracja polskich chodziarzy;
mgr Marzena Zielenkiewicz (AP S upsk), Emigracja Polaków z województwa
gda skiego do RFN w latach 1956-1959.

Po przerwie: prof. Wadim Zadunajski (Lwów), lady polskich
imigrantów w ród ch opstwa prowincji Chersoniu w drugiej po owie XIX  i na
pocz tku XX wieku na przyk adzie wsi Hryhorivka oraz Pavlivka; dr K. gota
(UWM Olsztyn), Polski lad na rosyjskiej ziemi. O diasporze polskiej
w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej; mgr R. Mieczkowski
(UKSW Warszawa), Koncepcje przysz o ci mi dzynarodowej w polskiej prasie
emigracyjnej; mgr Katarzyna Czapiewska (UAM Pozna ), Przeciw to samo ci
zdziecinnia ej – wp yw emigracyjnych i ideowych  do wiadcze  Józefa
Czapskiego na kszta t rozumienia polsko ci; mgr Marcin Go da (U  ód ),
Promotorzy Polski czy adwokaci ma ych ojczyzn na Wschodzie? Praktyki
transnarodowe polskiej  m odzie y z by ego ZSRR; dr Miros aw apot (AJD
Cz stochowa), ydowskie szkolnictwo handlowe we Lwowie w okresie
mi dzywojennym  a problem emigracji i wychod stwa.

Sala w Collegium Historicum: dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll (PAN
Pozna ), Dawna i wspó czesna rola polskiego duszpasterstwa w rodowisku
Polaków w Berlinie; dr Zdzis aw G bocki (UwB Bia ystok), Cud na ulicy
Hoosac. Obrona polskich parafii rzymsko-katolickich w  diecezji Springfield
(Massachusetts, USA); mgr Maria Engler (AP S upsk), Rola  polskiego
duszpasterstwa w Hamburgu w  zachowaniu to samo ci narodowej Polonii;
ks. prof. Dominik Kubicki (UAM Pozna ), Powstanie i funkcjonowanie
duszpasterstwa rodowiska polskich robotników  w Budapeszcie w pocz tkach
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XX stulecia; mgr W. Kiszenia (UAM Pozna ), Ko ció  katolicki w Irkucku jako
czynnik wewn trznej integracji polskich  zes a ców: historia i dzia alno .

Po przerwie: dr Katarzyna B aszczuk (URz Rzeszów), Mi dzypo-
koleniowy przekaz to samo ci kulturowej; dr  Jerzy  Kuzicki  (URz  Rzeszów),
Duchowni-uczestnicy powstania listopadowego w tzw. wielkich zak adach
(dépôts) we Francji w latach 1831-1833; mgr A. Schvets (UMCS Lublin), J zyk
i kultura Polaków m. Dnieprodzer y ska (Ukraina): zachowania to samo ci
narodowej; mgr Kalina Gawe  (UAM Pozna ), „Na zes aniu” i „Z w asnej
woli”, czyli porównanie yciorysów emigracyjnych ojca i syna; doc. dr Lubow
Skremnskaja (Uniwersitet Kirgizko-Rossijskij Slowia skij Biszkek – Kirgistan),
Konstruowanie to samo ci polskiej jako sposób na repatriacj  (Polacy w
Kirgistanie); mgr Izabela Wrona-Meryk (AJD Cz stochowa), ydowskie
szkolnictwo zawodowe w Cz stochowie w okresie mi dzywojennym a problem
emigracji; mgr Katarzyna Zalas (AJD Cz stochowa), Szko y powszechne dla
dzieci ydowskich w Cz stochowie w okresie mi dzywojennym a problem
emigracji.

Dominik Kubicki



JUBILEUSZ 15. LECIA MUZEUM DYPLOMACJI I UCHOD STWA
POLSKIEGO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy ma ju  15 lat! Jubileusz to czas podsumowa , refleksji,
wspomnie , kre lenia nowych planów, wyznaczania kolejnych celów. Czym jest
dzi  Muzeum? Jakie ma znaczenie? I jak rysuje si  jego przysz o ?

Troch  historii

Historia Muzeum bierze swój pocz tek w 1996 r. W pewien upalny
dzie , w Lidzbarku Welskim doktor Krzysztof Kiszkiel (mieszkaj cy na sta e
w Kanadzie) opowiada  swojemu przyjacielowi prof. Adamowi Sudo owi,
historykowi z ówczesnej Wy szej Szko y Pedagogicznej w Bydgoszczy o …
swojej s siadce – Wandzie z Dmowskich Pozna skiej. Niezwyk y yciorys
i dokonania Pani Konsulowej oraz  Jej – nie yj cego ju  wówczas m a – Karola
Pozna skiego, ostatniego konsula generalnego II RP w Londynie, z pewno ci
zainspirowa yby niejednego twórc  scenariuszów filmowych. Ju  jako m oda
kobieta – Wanda Pozna ska – stenografistka parlamentu II RP, cz onkini polskiej
delegacji na Konferencj  Pokojow  w Rydze (1920 – 1921), umiej tnie
porusza a si  po skomplikowanym wiecie dyplomacji. Spotyka a ludzi
z pierwszych stron gazet, poznawa a kuluary wiatowej polityki. Stenografowa a
s owa  i decyzje, które wp yn y na losy krajów oraz narodów. Mo na by by o
stwierdzi , e wpisa a si  tym samym w orszak cichych i dyskretnych wiadków
historii… ale nie do ko ca. Oto bowiem Wanda Pozna ska pod koniec swego
d ugiego  i pracowitego ycia, postanowi a spotka  si  z polskim historykiem
i na jego r ce przekaza  cenne dokumenty, zda  relacje z wydarze , których by a
naocznym wiadkiem. Z tak  w a nie propozycj  i zaproszeniem do Montrealu
na kaw , przyjecha  – w roli „pos a ca” Pani Konsulowej – dr Krzysztof
Kiszkiel.

Min o zaledwie kilka miesi cy, od spotkania w Lidzbarku Welskim,
gdy pod koniec kwietnia 1997 r., Wanda Pozna ska podejmuj c go cia z Polski –
prof. Adama Sudo a, zacz a snu  swoj  opowie . y a a  w trzech stuleciach.
Urodzi a si  bowiem pod koniec XIX w. (23 lipca 1898 r.), prze y a aktywnie
ca y XX w. i wesz a jako do wiadczona osoba w XXI stulecie. By a prawdziwym
wiadkiem historii Polski, Europy, wiata, wiadkiem – wielkich konfliktów

wojennych, dynamicznego post pu technicznego oraz przemian spo eczno –
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kulturowych. W a nie tak – pod postaci  tej silnej i m drej kobiety –
przemawia a do wspó czesnych historia.

Przez ca y czas tych niezwyk ych rozmów, Pani Wanda prezentowa a
dziesi tki unikalnych dokumentów, r kopisów, fotografii, dzie  sztuki,
przywo ywa a ma o znane fakty dotycz ce historii mi dzywojennej i powojennej
Polski. Podró  w przesz o  nadal trwa a, gdy pewnego dnia Wanda Pozna ska
niespodziewanie oznajmi a: „Wraz z córk  Magdalen  na Pana r ce, dla Pa skiej
uczelni postanowi y my podarowa  wszystko, co mamy…  Có  – odpowiedzia
prof. Sudo  (…) –  b d  chyba musia  za o y  muzeum…” Czas pokaza , e
z o one w Montrealu deklaracje, nie by y s owami rzuconymi na wiatr. Ju  rok
po zaskakuj cej decyzji,  idee przekuwano w czyn.

O powodzeniu ca ego przedsi wzi cia zdecydowa  przychylny stosunek
ówczesnego rektora Wy szej Szko y Pedagogicznej – prof. Józefa Banaszaka
oraz prezydenta Bydgoszczy – dr. Henryka Sapalskiego. Rada Miasta
Bydgoszczy przekaza a na potrzeby muzeum, pi kn  will  z pocz tku XX wieku.
Wiosn  1998 r. rozpocz y si  prace renowacyjne i adaptacyjne. Szczytny cel
wspiera y materialnie liczne bydgoskie zak ady pracy, instytucje, rodacy z kraju
i zza granicy. Pod koniec czerwca 1998 r. zainaugurowano dzia alno  Muzeum
jako jednostki uczelnianej, a rok pó niej nast pi o uroczyste otwarcie siedziby
Muzeum, przy ul. Berwi skiego 4 w Bydgoszczy. Dyrektorem Muzeum zosta
jego twórca i za o yciel – prof. Adam Sudo , stanowisko to piastuje do dzi .

Wanda Pozna ska, która w lipcu 1999 r. ko czy a 101 lat, zgodzi a si
wzi  udzia , w tym wa nym – równie  dla Niej wydarzeniu. W adze
Bydgoszczy ufundowa y bilety lotnicze dla zacnej donatorki i Jej opiekuna –
doktora Krzysztofa Kiszkiela. Niestety, zakulisowe dzia ania jednego z dzia aczy
polonijnych spowodowa y, e Wanda Pozna ska nie mog a przyby
do Bydgoszczy. Pani  Konsulow  reprezentowa a prof. Hanna Pappius –
Dyrektor  Instytutu Polskiego i Biblioteki im. Wandy Stachiewiczówny
w Montrealu.

Dama polskiej dyplomacji, chocia  nigdy nie by a w Bydgoszczy,
w sposób szczególny zwi za a si  z tym miastem. Czytywa a bydgosk  pras ,
zbiera a informacje dotycz ce aktualnych wydarze  w regionie. Kujawy
i Pomorze ukocha a do tego stopnia, e u kresu swej ziemskiej w drówki,
wyrazi a wol , by Jej prochy spocz y na zawsze w Bydgoszczy. Pragn a by
blisko rzeczy, które otacza y j  przez ca e ycie, w ród  rodaków, za którymi
t skni a od momentu, kiedy pierwszy raz przekroczy a granic  Ojczyzny,
po wi caj c ycie s u bie Polsce na obczy nie. Zmar a 3 czerwca 2003 r.
w wieku 105 lat w Montrealu. 17 wrze nia 2003 roku, prochy Wandy
Pozna skiej, z o ono na bydgoskim cmentarzu Starofarnym.  Kilka miesi cy
pó niej w wielkim kontenerze dotar a do Polski pierwsza cz  daru Rodziny
Pozna skich. Oprócz unikatowych archiwaliów, otrzymali my m.in.: srebrn
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zastaw  sto ow  pochodz c  z domu gen. W adys awa Sikorskiego, porcelanowe
serwisy, fajans, meble, dzie a sztuki.

Gest Wandy Pozna skiej  i Jej córki Magdaleny Pozna skiej – Shultz
zainspirowa  równie  innych rodaków mieszkaj cych daleko poza granicami
kraju. Wie  o tym, e Muzeum ju  istnieje, dotar a do najbardziej odleg ych
rodowisk polonijnych za spraw  ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych –

profesora Bronis awa Geremka, który specjaln  not  poinformowa  o inauguracji
dzia alno ci bydgoskiej placówki wszystkie polskie ambasady na wiecie.
Od niemal 15 lat do Muzeum nap ywaj  pami tki zwi zane z powojenn
emigracj , wiadectwa exodusu i budowania od podstaw ycia na obczy nie.

Muzeum dzi

Muzeum Dyplomacji i Uchod stwa Polskiego to dzi  instytucja znana
i ceniona na ca ym wiecie. To forum wymiany my li oraz pogl dów, przestrze
dyskusji naukowej. Tu spotykaj  si  studenci, seniorzy, lokalna
i mi dzynarodowa spo eczno . czymy, anga ujemy, inspirujemy…

 Jako jednostka naukowo – badawcza Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego (dawniej Wy sza Szko a Pedagogiczna) Muzeum zajmuje si
gromadzeniem, opracowywaniem, a tak e udost pnianiem archiwaliów
dotycz cych polskiej s u by zagranicznej oraz historii uchod stwa polskiego
po 1918 roku. W ród kilkuset bezcennych dokumentów w naszych zbiorach
znajduj  si  m.in.: nadbitka Traktatu Ryskiego, odr czne listy genera owej
Heleny Sikorskiej i prezydenta W adys awa Raczkiewicza, nagrania
z przemówieniami genera a W adys awa Andersa czy mi dzywojenna
korespondencja dyplomatyczna. Szczególn  warto  maj   przedwojenne
fotografie przedstawiaj ce dzia alno , a tak e ycie prywatne pracowników
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odr bnym, równie unikatowym zespo em,
s  archiwalia zwi zane z dzia alno ci  emigracyjnego PSL, m.in. notatki
i korespondencja premiera Stanis awa Miko ajczyka.

Przy Muzeum dzia a Stowarzyszenie Mi o ników Dyplomacji i Dziejów
Migracji „Pro Diplomatio”, które aktywnie wspiera wszystkie przedsi wzi cia
naukowe po wi cone emigracyjnym politykom, dyplomatom, a tak e Polonii.
Od 7 lat prowadzimy zakrojone na szerok  skale, interdyscyplinarne studia nad
dzia alno ci  rz du emigracyjnego II RP oraz tzw. delegatów rz du RP
na uchod stwie po drugiej wojnie wiatowej. Projekt badawczy skoordynowany
jest z programem bada  Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie w Londynie.

W dwóch muzealnych salach organizowane s  ekspozycje czasowe.
Obecnie, z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych, i dzi ki Jego darowiznom,
prezentujemy wystaw  pt.: Upominki w wiecie dyplomacji, która uchyla r bka
tajemnicy wspó czesnej dyplomacji i pozwala pozna  kulisy wymiany
podarunków mi dzy wysokiej rangi urz dnikami. Polscy delegaci systematycznie
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przesy aj  pami tki, wr czone im podczas zagranicznych wizyt. Swoje prywatne
upominki regularnie przekazuje do Muzeum m.in. Minister Rados aw Sikorski.
Eksponaty budz  zachwyt, zdziwienie, a niekiedy i zaskoczenie!  Ró norodno
wystawy sprawia, e zwiedzaj cy nie mog  si  tu nudzi .

W kwietniu br. w Muzeum zainstalowana zosta a tzw. kabina ciszy.
Intryguj cy obiekt  – podarowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych –
by   niegdy  elementem wyposa enia Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, dzi
to wyj tkowy zabytek techniki kontrwywiadowczej okresu zimnej wojny.
Imponuj ca konstrukcja cieszy sie ogromnym zainteresowaniem. Nic dziwnego,
skoro to jedyne tego typu urz dzenie w r kach cywilnych w Polsce i w Europie!

I tak oto z pe nym archiwum, kabin  ciszy i wystaw Upominki
w wiecie dyplomacji weszli my w pi tnasty rok naszej dzia alno ci. By o
co wi towa !

Jubileusz 15. lecia Muzeum

Obchody rozpocz y si  30 czerwca br. w Alei Ossoli skich, gdzie
oznaczono D b Konsulowej Wandy Pozna skiej. Drzewo Pani Wandy ro nie tu
obok Bazyliki w. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy. Mamy cich  nadziej ,
e kiedy  zostanie pomnikiem przyrody!

Z Alei Ossoli skich go cie udali si  do Muzeum, by zobaczy  najnowsze
nabytki oraz s ynn  „kabin  ciszy”. G ówne uroczysto ci odby y si  w Bibliotece
G ównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Tam te , jako ywo –
z archiwalnych nagra  zarejestrowanych jeszcze podczas pobytu prof. Adama
Sudo a w Montrealu – przemówi a do zebranych Wanda Pozna ska.

List gratulacyjny Ministra Rados awa Sikorskiego odczyta  Piotr
D ugo cki – historyk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. yczenia
otrzymali my zarówno od w adz, jak i instytucji oraz osób prywatnych. Muzeum
za szczególne zas ugi dla Miasta Bydgoszczy zosta o odznaczone Medalem
Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Jubileusz sta  si  okazj  do podzi kowa  za pomoc i wsparcie
w realizacji misji jaka przy wieca placówce.  Puchary wdzi czno ci otrzymali
m.in. Minister Rados aw Sikorski, Prezydent Rafa  Bruski, Jego Magnificencja
Rektor prof. Janusz Ostoja – Zagórski, byli rektorzy oraz prezydenci miasta,
a tak e osoby prywatne. Honorowym Przyjacielem Muzeum zosta a m.in. Pani
Wojewoda Ewa Mes. Tytu em Honorowego Donatora Muzeum odznaczono
Pani  Magdalen  Pozna sk  – Shultz (córk  Wandy Pozna skiej)
oraz darczy ców ze Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady.

W Sali Pami ci Bydgoszczan przygotowali my wystaw  prezentuj c
najcenniejsze zbiory  i dorobek Muzeum. Du  cz  ekspozycji stanowi
grafiki, oleje oraz rysunki z  kolekcji Wandy i Karola Pozna skich. Blisko
50 dzie  znakomitych twórców ko ca XVIII oraz XIX i XX w., to prawdziwa
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uczta dla koneserów wyszukanego pi kna, któr  polecamy równie  czytelnikom
„Przegl du Polsko – Polonijnego” (wystawa czynna jest do 31 pa dziernika!)

W ród prezentowanych prac powszechn  uwag  zwraca o p ótno
W odzimierza Terlikowskiego Canal Bernardo. Przed du ym obrazem,
malowanym ywymi, ostro kontrastuj cymi ze sob  kolorami, zatrzyma a si
grupa go ci. Czy by wyobra nia przenios a ich na chwil  do skrz cej si
tysi cem barw Wenecji, odbitej w tafli wody? Barw  kusi a równie
zwiedzaj cych kompozycja Olgi Bozna skiej. Dzie o Axentowicza ze smutn ,
pe n  powagi i skupienia dziewczyn  – równie  znalaz o grono kontempluj cych
je wielbicieli. Z p ótna Leopolda Gottlieba spogl da a na nas Wanda Pozna ska,
delikatne rysy i b kitne oczy portretowanej zamar y na chwil  w dostojnym
zamy leniu. Nieco dalej grafiki Norblina, drobiazgowo  rycin niejednemu
kaza a pochyli  si  nad mrocznym i tajemniczym wiatem wyczarowanym przez
artyst …

Fragment ekspozycji zaaran owali my na podstawie archiwalnej
fotografii wn trza mieszkania Wandy i Karola Pozna skich. Zabytkowe meble,
obrazy, zastawa sto owa oraz przedmioty codziennego u ytku, przywo uj  klimat
saloniku sprzed ponad 80 lat, który tylko na chwil  opu cili jego domownicy.

Wystawa Jubileuszowa obejmuje równie  bezcenne archiwalia wybrane
spo ród kilkuset  materia ów ród owych zgromadzonych w Muzeum. Zbiór
oryginalnych fotografii bez trudu przenosi marzycieli w okres  mi dzywojennej
elegancji, bankietów i konferencji. Inny nastrój budz  zabytki z okresu drugiej
wojny  wiatowej  –  m.in.  mundur  2.  Dywizji  Pancernej  gen.  Maczka  oraz
fragment poszycia kad uba niemieckiego bombowca zestrzelonego przez
W adys awa Gnysia we wrze niu 1939 r.

W holu wystawowym zaprezentowali my wystaw  „90. lecie stosunków
Polska – Peru”, przekazan  Muzeum przez Ambasad  Republiki Peru
w Warszawie.

Na zako czenie uroczysto ci go cie wys uchali utworów Ignacego Jana
Paderewskiego w popisowym wykonaniu  skrzypka – Nikolaya Grabovskiego.

*    *    *
Przewracamy kolejn  kart  historii muzeum. Rozpoczyna si  nowy

rozdzia … Zbudowani s owami wsparcia i widokiem licznie zgromadzonych
przyjació , mia o – pe ni zapa u, energii i pomys ów przyst pujemy do pracy!

Adam Sudo , Aleksandra Jankowska
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List gratulacyjny Ministra Rados awa Sikorskiego
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Aleja Ossoli skich w Bydgoszczy. Oznaczenie D bu Wandy Pozna skiej (fot. A. Obia a)

D b Wandy Pozna skiej (fot. A. Obia a)
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Go cie Jubileuszu; w pierwszym rz dzie pierwszy od lewej – Piotr D ugo cki (historyk
MSZ), trzeci od lewej – Jego Magnificencja Rektor UKW prof. Janusz Ostoja – Zagórski

(fot. A. Obia a)

Uhonorowani Pucharami Wdzi czno ci; od lewej: prof. Józef Kubik, Piotr D ugo cki,
Rektor UKW prof. Janusz Ostoja – Zagórski, El bieta Rusielewicz (w imieniu

Prezydenta Rafa a Bruskiego), dr Henryk Sapalski, dr Maria Dombrowicz (w imieniu
Konstantego Dombrowicza), mgr in . Stefan Borkowicz, Henryk Borkowicz, Kazimierz

Drozd (w imieniu Mec. Romana Jasiakiewicza); (fot. A. Obia a)
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Otwarcie Wystawy Jubileuszowej; od lewej Rektor UKW prof. Janusz Ostoja – Zagórski
oraz prof. Adam Sudo  Dyrektor Muzeum (fot. A. Obia a)

Nikolay Grabovski (fot. A. Obia a)
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Mieczys aw Rokosz, Les aw Dall,
Harcerstwo zakopia skie w latach 1913-1945,

Stowarzyszenie – Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja
Ma kowskiego, Zakopane 2013, ss. 326

 ISBN 83-919794-1-5, 978-83-919794-1-9

Harcerstwo zakopia skie w latach 1913 – 1945 to najnowsza,
dwucz ciowa ksi ka Mieczys awa Rokosza i Les awa Dalla, napisana z okazji
jubileuszu 100 – lecia harcerstwa w Zakopanem. Wydanie ksi ki opisuj cej
dzieje zakopia skich dru yn z trzech wa nych dla Polski okresów dziejowych
ma stanowi  wyraz uznania i ho du dla aktywno ci dzielnej, tatrza skiej
m odzie y. Tytu owe miejsce nie jest przypadkowe. Zakopane z prze omu XIX
i XX wieku stanowi o intelektualne i artystyczne centrum trzech zaborów,
o rodek ycia politycznego i duchowej mobilizacji. Wszystko, co mia o tam swój
pocz tek, odbija o si  ywym echem w ca ej Polsce. Jan Reychman uj
to stwierdzeniem, e „Wszystko, dotyczy o Zakopanego i Tatr, dotyczy o spraw
ca ego narodu”. Ale Zakopane to tak e jedna z rzeczywistych stolic polskiego
skautingu – harcerstwa. Ten „genialny wynalazek angielski” – jak nazwa
go Stefan eromski – ogarnia  dusze ch opców i dziewcz t w d eniu
do wznios o ci, czysto ci, prawdy i pos usze stwa, budzi a ducha tolerancji,
braterstwa i s u by bli niemu. Wprowadzone wtedy warto ci na trwa e okre li y
to samo  ruchu. Nie by oby to jednak mo liwe, gdyby nie Andrzej Ma kowski
– charyzmatyczny, uzdolniony pedagogicznie i wychowawczo profesor j zyka
angielskiego i wychowania fizycznego w zakopia skim Gimnazjum. Wraz
ze swoj  on  – Olg  Drahonowsk  – Ma kowsk  przej li piecz  nad tutejszym
rodowiskiem harcerzy i harcerek.

Pierwsza cz  ksi ki, zatytu owana Zakopia skie pocz tki polskiego
skautingu, opracowana przez Mieczys awa Rokosza, w sposób równoleg y
opisuje losy Ma kowskiego jako dzia acza harcerskiego oraz dzia alno
zakopia skich harcerzy, podkre laj c wspó zale no  komendanta i jego
dru yny. Wspomniany wcze niej eromski napisa : „Wszystko, cokolwiek
Ma kowski mówi , co zleca , co wdra a , uwa ane by o za wi te, nietykalne,
najwy sze i nie podlegaj ce dyskusji”. Równie  inni podkomendni podkre lali
wyj tkowo  Ma kowskiego, który ca y swój czas po wi ca  skautingowi,
szkoleniu kadry i kontaktom z m odzie , u której cieszy  si  niezwyk ym
autorytetem. Podobnym zaanga owaniem wykazywa a si  jego ona – Olga,
która uformowa a trzy zast py II Zakopia skiej Dru yny Skautek im. Emilii
Plater. Obie dru yny pod wodz  ma e stwa Ma kowskich uczestniczy y
w kursach sprawno ciowych oraz obozach w drownych, ale przede wszystkim
kszta towa y swój patriotyzm i morale. Po wi cony jest temu rozdzia
zatytu owany Dzia alno  Andrzeja i Olgi Ma kowskich w Zakopanem
do wybuchu wojny.
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Wybuch pierwszej wojny wiatowej zawróci  skautów z górskich
obozowisk i w drówek. Postaw  obojga komendantów i m odych harcerzy
opisuje rozdzia  kolejny - Zakopane po wybuchu wojny. Andrzej odprowadza
swych starszych skautów do legionów i sam oddaje si  do dyspozycji
Komendanta.

Z odr cznych notatek, raportów i wspomnie  z tamtego czasu chaosu
i niepokoju pierwszych tygodni wojny wynika jasno, e mobilizacja i gotowo
przyj cia udzia u w walce o Polsk  w m odym pokoleniu by a znaczna.
Za spraw  m.in. Andrzeja Ma kowskiego utworzono w Zakopanem 61. –
osobow  dru yn  sokolo – skautow , która oprócz dojrza ych m czyzn
zwerbowa a równie  najbardziej do wiadczonych 17. – letnich skautów.
W szeregach tej dru yny znalaz y si  równie  zakopia skie harcerki –
podkomendne  Olgi Ma kowskiej. Ostatecznie jednak nast pi  roz am formacji,
a Ma kowski na czele kilkunastu umundurowanych skautów wyruszy
do Pi sudskiego, by walczy  w Legionach. Stanis aw Warcholik tak wspomina
ten czas: „Takie by y dzieje harcerskiej dru yny zakopia skiej, tem
charakterystyczniejsze, e stan a do walki o Niepodleg o  jako zwarta formacja
harcerska we w asnym umundurowaniu odr bnym i z w asnym planem
oryginalnym, w a ciwym harcerskim metodom i pod w asnym dowódc , jednym
z pierwszych twórców ruchu harcerskiego na ziemiach polskich.” Do tego
wielkiego czynu skauci Ma kowskiego przyst pili równie  z w asn  pie ni
zatytu owan  „Piosenka plutonu starszych skautów z Zakopanego”. Jakie zadania
powierzono tej dru ynie opisuje rozdzia  nast pny p.t.: S u ba zakopia skich
dru yn na rzecz Legionów. Jest te  poruszona odr bna kwestia, dotycz ca
pozosta ych w Zakopanem skautów, którzy równie  chcieli mie  swój udzia
w „propagowaniu polskiej my li politycznej opartej o Czyn zbrojny”.
Po wyje dzie Andrzeja Ma kowskiego wraz z plutonem jego skautów
z Zakopanego do Legionów i powierzeniu komendy obu dru yn onie Oldze,
istniej ce w Zakopanem organizacje paramilitarne postanowi y zdewaluowa
niepodleg o ciowo – skautow  dzia alno  Ma kowskich i unicestwi  ich
dru yny. Cho  grozi o to du  dezintegracj  najwierniejsi skauci pozostali przy
Oldze, a w pó niejszym czasie Ma kowski osobi cie opanowa  sytuacj
i ponownie scali  dru yn .

Dzia alno  zakopia skiego harcerstwa ponownie kwit a – funkcjonowa
szpital legionowy, pracowa y warsztaty skautowe wykonuj ce roboty
dziewiarskie z we ny na rzecz Legionów, dzia a a ochronka dla zagubionych
w wirze wojny sierot i dzieci legionistów, a nawet teatrzyk dla dzieci.

Niestety, dzia alno  niepodleg o ciowa Ma kowskich ponios a za sob
gro ne konsekwencje. andarmeria i policja austriacka przyst pi y bowiem
do ostatecznego rozwi zania kwestii skupisk legionowych. Ma kowscy
dysponuj c paszportami ze zmienionymi nazwiskami opuszczaj  Zakopane
i wyje d aj  za granice Monarchii Austro – W gierskiej.
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Jakie by y dalsze losy „osieroconych” zakopia skich dru yn? O tym
stanowi ostatni rozdzia  cz ci Mieczys awa Rokosza - Dalsze losy
zakopia skich dru yn. Ze wspomnie  samego Ma kowskiego zawartych w jego
dziennikach dowiadujemy si , e wr czy  „lili  skautow ”  zaprzyja nionemu
ksi dzu W adys awowi Karni owiczowi, który jako podskautmistrz obj
komend  nad skautami w Ku nicach. Zachowane r kopi mienne koncepty
przemówie  ks. Karni owicza przygotowane na ró ne okazje skautowe
w Zakopanem wiadczy y o przemy lanym i sumiennym traktowaniu swej
funkcji, któr  pe ni  do 1916 r. Kap a ska pos uga wymaga a od ksi dza wielu
przeprowadzek i zmian kapelanii. Jego funkcj  przej  Józef Szenk, który
niestety mimo najlepszych ch ci, nie wykazywa  wi kszych organizatorskich
talentów. Ostatecznie po zmianach politycznych zwi zanych  z upadkiem Austrii
i likwidacji jej w adzy w Zakopanem, Naczelna Komenda Skautowa  mianowa a
15 pa dziernika 1918 roku profesora Józefa Bielaw  na dru ynowego
zakopia skich harcerzy.

Na tym ko czy si  pierwsza cz  ksi ki, jak sami autorzy j  okre lili –
narracyjna i syntetyzuj ca. Druga cz , tym razem autorstwa Les awa Dalla,
a zatytu owana Harcerstwo zakopia skie w latach 1918 – 1945 ma charakter
bardziej biograficzny. Jej autor wydobywa najcenniejsze osobowo ci, by
przypominaj c ich zas ugi odnie  zwyci stwo nad czasem i zapomnieniem. Tym
bardziej, e zako czenie I wojny wiatowej i odzyskanie niepodleg o ci nie
oznacza o zaprzestania dzia a  wojennych na terenie ziem polskich. Ju  w
1920 r. dochodzi do wojny polsko – rosyjskiej, a w 1921 r. wybucha
III Powstanie l skie. Uczestnictwo w walce o Górny l sk zostaje jednomy lnie
poparte przez zakopia czyków. Dwie grupy zakopia skich ochotników weszli
w sk ad 2 baterii nale cej do 1 dywizjonu Artylerii I Dywizji górno l skiej
Wojsk Powsta czych. I tak, jak wcze niej wspomnia em – nie sposób jest
wymieni  wszystkich uczestników i ich zas ug w walkach o niepodleg o  Polski
i jej granice, to warto i nale y przywo a  losy tych, których patriotyzm
wyznaczony zosta  we wspomnianych wcze niej s owach Reychmana,
„Wszystko, co dotyczy o Zakopanego i Tatr, dotyczy o spraw ca ego narodu”.
Celowo wi c autor pierwszy z podrozdzia ów tytu uje Postacie z dziejów
harcerstwa zakopia skiego. Przywo uje tu bohaterów, których losy tragicznie si
zbieg y. I tak poznajemy kolejno postacie  W adys awa Galicy, Wac awa
Kalici skiego, W adys awa Jakuba Staszela, Jerzego Paw a Rzepeckiego,
Zbigniewa Joachima Rzepeckiego.

Dalsza cz  rozdzia u prezentuje ewolucj  i reorganizacj  harcerstwa
zakopia skiego z podzia em na harcerstwo m skie i e skie. I tu ponownie,
oprócz charakterystyki poszczególnych hufców i dru yn, najwi cej uwagi
po wi cono dzia aczom i dru ynowym, m. in. Micha owi Ma aszy skiemu
i Zdzis awowi Adamowi Dzi dzielewiczowi – Kirkinowi. Aby zobrazowa
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zasi g zakopia skiego harcerstwa autor zamie ci  schemat organizacyjny
i osobowy harcerzy w Zakopanem w latach 1918 – 1939.

Cho  skromniej zarysowuje si  harcerstwo e skie ograniczone przez
procedury organizacyjne i dyrektywy, ywio owo uczestniczy o ono w yciu
spo ecznym Zakopanego. Les aw Dall przypomnia  zas ugi I e skiej Dru yny
Harcerskiej im. Klaudyny Potockiej, I i II Dru yny Harcerskiej im. Emilii Plater,
I Zakopia skiej Dru yny Harcerek im. Zofii Krókowskiej oraz Hufca Harcerek
Tatrza skich w Zakopanem. Ponownie jest tu te  mowa  o harcmistrzyni Oldze
Ma kowskiej, z któr  harcerki nawi za y kontakt. Zaowocowa o to wzajemn
wspó prac , dzi ki której harcerki uczestniczy y w licznych mi dzynarodowych
instruktorskich obozach w drownych po Tatrach prowadzonych w a nie przez
Olg  Ma kowsk .

Odr bny podrozdzia  po wieci  Dall gromadom zuchowym, pomijanym
we wcze niejszych rozwa aniach. To najm odsza ga  harcerstwa obejmuj ca
swoim dzia aniem dzieci z pocz tkowych klas dawnej szko y powszechnej,
w wieku 8 – 11 lat. Pocz tek pierwszym gromadom zuchowym w Zakopanem
da  harcmistrz Aleksander Kami ski, który za o y  i prowadzi  1 gromad
zuchów przy I DH im. ks. Józefa Poniatowskiego. Jako pisarz i wybitny
wychowawca wyda  liczne artyku y podejmuj ce temat gromady zuchowej –
m. in. Wiosn  zuchów czy Ofensyw  zuchow . W roku szkolnym 1937/1938
Zakopane wraz z Poroninem i Ko cieliskiem liczy o 9 gromad zuchowych – pi
dla ch opców i cztery dla dziewczynek. Funkcjonuj c przy dru ynach
harcerskich zuchy uczestniczy y w licznych uroczysto ciach z okazji wi t
narodowych, a tak e prezentowa y swoje umiej tno ci podczas nabywania
kolonijnych sprawno ci i zimowych zawodów narciarskich. Wag  tych ostatnich
podkre la autor w podrozdziale zatytu owanym Harcerski Klub Narciarski
w Zakopanem. Zaznacza, e ich powstanie by o wa nym elementem wychowania
fizycznego m odzie y w okresie mi dzywojennym. O licznych osi gni ciach
i sukcesach narciarskich sekcji (równie  na arenie mi dzynarodowej) stanowi
dalsza cz  podrozdzia u.

Od amem harcerstwa zakopia skiego by a Sekcja Szybowcowa. Les aw
Dall opisuje j  w podrozdziale zatytu owanym Sekcja Szybowcowa HKN –
Zakopane. W pa dzierniku 1937 r. sekcja ta, nazywana równie  plutonem
Harcerskiej Eskadry Lotniczej im. pil. Ludwika Idzikowskiego w Krakowie,
otrzyma a od Aeroklubu Krakowskiego 3 szybowce – jeden typu „Wrona” i dwa
„Salamandra”. Pierwsze loty wiczebne odbyli instruktorzy – piloci Mieczys aw
Kowalski i Bronis aw Czech oraz pilot – szybownik in . Kazimierz Schiele.
O dzia alno ci Sekcji Szybowcowej, o szkoleniach spadochronowych oraz
o losach pilotów szybowcowych opowiada ko cowa cz  tego podrozdzia u.

Wszystkie zdobyte sprawno ci i umiej tno ci, ca a wiedza teoretyczna
i praktyczna mia a zosta  sprawdzona po wakacjach 1939 r. Les aw Dall nazwa
ten czas Najtrudniejsza prób i tak zatytu owa  ostatni rozdzia  swojej cz ci
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ksi ki. Na prób  t  zosta o wystawione harcerstwo zakopia skie wraz z ca ym
polskim spo ecze stwem w obliczu krwawej okupacji niemieckiej. Korzystaj c z
blisko ci granicy i znajomo ci Tatr cz  starszych harcerzy, maj cych szanse na
zaci gni cie si  do formowanego we Francji i Anglii Wojska Polskiego,
przedosta a si  na Zachód. Spo ród harcerzy zakopia skich, w wi kszo ci z I
Dru yny Harcerskiej, w Polskich Si ach Zbrojnych na Zachodzie s u yli w
lotnictwie, w 1 Samodzielnej Kompanii Commando, w Brygadzie
Spadochronowej, w Brygadzie Strzelców Podhala skich, w marynarce wojennej,
w I Dywizji Piechoty we Francji, w marynarce wojennej Francji i we francuskim
ruchu oporu. M odsze dru yny zakopia skiego harcerstwa prowadzi a
dzia alno  konspiracyjn . Równie  standardowe zbiórki odbywa y si  w
konspiracji i nabra y bardziej wojskowego charakteru, po o ono bowiem nacisk
na umiej tno ci, które przydadz  si  do walki z wrogiem (np.: konstrukcji uku z
drutów, rzucania do celu kamieniem o wadze i wielko ci granata, czy
sygnalizowania r cznego i wietlnego). O tragicznych losach zakopia skich
patriotów mówi dalsza cz  rozdzia u. Tu równie  Les aw Dall podejmuje temat
skupiaj c si  na ich biografiach. I tak w podrozdziale zatytu owanym Postacie z
dziejów harcerstwa zakopia skiego czasu wojny poznajemy zas ugi takich
osobowo ci jak: Adam Andrzej Bachleda Curu , Stanis aw Karol Birtus, Karol
Cebula, Jerzy W adys aw Gromkowski, Bronis aw Karol K osowski, Stanis aw
Juliusz Kopkowicz, Zbigniew Kowalczyk, Zenon Krzeptowski, Przemys aw
Wojciech Panek, Tadeusz Kazimierz Schiele, Franciszek nie ek, Alina wierz,
Mieczys aw Jan Boles aw wierz, Marian Zaj c.

Znacz c  warto  tej cz ci ksi ki stanowi  zamieszczone nie tylko
wycinki prasowe i dziennikarskie, ale przede wszystkim opublikowane liczne
wspomnienia m odych zakopia skich harcerzy, ich przywódców i duchowych
mentorów. Opatrzone czarno – bia ymi fotografiami podkre laj  dokumentalny
charakter ksi ki.

Czas obj ty niniejszym opracowaniem to ledwo 30 lat, ale a  trzy epoki.
To okres ywio owego tworzenia si  polskiego skautingu i okres bojów
o niepodleg o  Polski. To równie  mi dzywojenne lata odrodzonej
II Rzeczypospolitej, rozpocz te walk  o granice pa stwa i w obronie jego
suwerenno ci. To tak e czas drugiej wojny wiatowej i okupacji, czas heroizmu
i martyrologii.

We wszystkich tych trzech okresach harcerstwo zakopia skie tworzy o
sw  wyj tkowo bujn  i znacz c  histori , odzwierciedlaj c  aktywno
niezwyk ych i dzielnych ludzi. Przez wielkie zakopia skie dru yny przesz o
kilkaset ch opców i dziewcz t, którzy w ci gu dziesi tków lat dobrze zas u yli
si  bli nim i Polsce.

Pawe  Iwaniuk
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Marian Miszczuk, Naczelnik Adolf Zbigniew Heidrich (1899 – 1983).
Biografia harcerska,

Warszawa 2013, ss. 96
ISBN 978–83–932707–2–9

Bohater omawianej publikacji nale y do pierwszego pokolenia polskiej
m odzie y, tworz cego zr by organizacji harcerskiej: Mowa jest o pokoleniu,
którego patriotyczna aktywno  w harcerstwie jako organizacji niepodleg o-
ciowej, przypad a na lata pierwszej wojny wiatowej i pierwsze dziesi ciolecie

Polski odrodzonej po latach zaborów.
Mimo skrajnie niekorzystnych warunków politycznych, w praktycznym

dzia aniu tworzyli struktury organizacyjne polskiego skautingu we wszystkich
trzech zaborach oraz na wojennym uchod stwie w g bi Rosji. Dzi ki temu
mo liwe by o utworzenie na pocz tku listopada 1918 r. Zwi zku Harcerstwa
Polskiego, przechodz cego ewolucj , ale trwaj cego do czasów wspó czesnych.

Autor ksi ki scharakteryzowa  rodzin  jej bohatera, która w drugiej
po owie  XIX  w.  przenios a  si  z  Moraw  na  ziemie  polskie  osiedlaj c  si
w yrardowie, s yn cym z rozwini tego przemys u w ókienniczego. Zatrudnie-
nie w nim otrzyma  ojciec Adolfa, który urodzi  si  10 listopada 1899 r.
Po uko czeniu szko y elementarnej uczy  si  w prywatnej szkole redniej
o profilu technicznym. Wybuch pierwszej wojny wiatowej zmieni  diametralnie
ycie rodziny Heidrichów. Zosta a ona bowiem wraz z tysi cami mieszka ców

Królestwa Polskiego przesiedlona w lad za przenoszonymi fabrykami w g b
carskiego imperium. Od stycznia 1915 r. Heidrichowie organizowali sobie
uchod cze ycie w Moskwie.

Autor ksi ki skrótowo, ale precyzyjnie scharakteryzowa  powstanie
i dzia alno  dru yn harcerskich w ród polskich uchod ców, które rozsiane by y
po ca ym imperium, od miast na dawnych polskich kresach, poprzez Moskw ,
Kijów a  po W adywostok. Powo uj c si  na kompetentne ród a i opracowania,
autor ksi ki pisze, i  w po owie 1918 r. nale a o do Harcerstwa Polskiego
na Rusi i w Rosji oko o 10 tys. polskiej m odzie y w oko o stu miejscowo ciach.
Na tym tle dok adnie zrelacjonowa  losy m odego Adolfa Heidricha w latach
1915 – 1918, jego dzia alno  w harcerstwie w Moskwie i w Kijowie, sk d
w po owie 1918 r. powróci  do yrardowa. Wkrótce przybyli do tego miasta
z wojennej tu aczki jego rodzice.

Kontynuuj c nauk , Adolf Heidrich aktywnie dzia a  w 20 Warszawskiej
Dru ynie Harcerskiej im. Franciszka P kszyc – Grudzi skiego. W czy  si  tak e
do akcji niepodleg o ciowej w ramach Pogotowia M odzie y w szkole, do której
ucz szcza . Na pocz tku listopada 1918 r. uczestniczy  wraz z innymi
rówie nikami w rozbrajaniu o nierzy niemieckich opuszczaj cych Warszaw .
Autor z du  dok adno ci  omówi  nast pnie dzia alno  Heidricha jako
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dru ynowego oraz redaktora harcerskiego pisemka i autora wielu tekstów w nim
zamieszczonych.

W lutym 1920 r. uzyska  wiadectwo dojrza o ci, ale rozpocz cie
studiów nie mog o od razu nast pi . Zbli a  si  bowiem dramatyczny zwrot
w wojnie polsko – bolszewickiej, w tym czasie Armia Czerwona podchodzi a na
przedpole Warszawy. Wspólnie z wieloma harcerzami, którymi si  opiekowa  w
dru ynie, wst pi  ochotniczo do Wojska Polskiego 19 lipca 1920 r. Uko czy
nast pnie Centraln  Szko  Podoficerów Piechoty w Biedrusku opuszczaj c
szeregi wojskowe w ko cu grudnia tego  roku.

W latach 1921 – 1922 studiowa  prawo w Uniwersytecie Warszawskim
oraz ekonomi  w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. W 1922 r. przeniós
si  do Szko y G ównej Handlowej, któr  uko czy  w 1925 r. Podczas studiów by
aktywnym dzia aczem Korporacji „Sparta” oraz Bratniej Pomocy SGH.

Po zako czeniu wojny polsko – bolszewickiej nast pi  sprzyjaj cy okres
do skorygowania i dopracowania struktury organizacyjnej ZHP i rozwoju jego
szeregów. Druh Adolf Heidrich zosta  przybocznym m skiej Chor gwi
Warszawskiej. W maju 1921 r. zosta  w czony do Naczelnictwa ZHP, dzi ki
czemu, jak pisze Miszczuk: „sta  si  cz onkiem rzeczywistym G ównej Kwatery
M skiej, czyli jednym z kilkunastu instruktorów maj cych decyduj cy wp yw na
dzia alno  Organizacji M skiej ZHP. Zosta  zast pc  podharcmistrza Tadeusza
Maresza, kierownika Wydzia u II – organizacyjno – inspekcyjnego” (s. 49).
We wrze niu 1922 r. awansowa  na kierownika tego  wydzia u GKM.
Systematycznie doskonali  swoje harcerskie umiej tno ci ko cz c
specjalistyczne kursy oraz prowadz c zaj cia teoretyczne i praktyczne
na obozach letnich i zimowych.

Podczas XIX Zjazdu Naczelnej Rady Harcerskiej, odbytego 27 kwietnia
1924 r. w Lublinie powo any zosta  na stanowisko Naczelnika GKM. Autor
ksi ki scharakteryzowa  nast pnie wszystkie wa niejsze akcje harcerskie z jego
udzia em, a tak e wykaza  jego teoretyczny wk ad w rozwój zasad i ideologii
wychowawczej ZHP.

Przy G ównej Kwaterze M skiej ZHP istnia  Wydzia  VII Zagraniczny,
maj cy za zadanie popierania harcerstwa w ród Polonii. Udzia  w tej akcji wzi
tak e  Adolf  Heidrich.  Jak  pisze  autor  ksi ki  „w  po owie  1923  r.  udali  si
do Francji w celach rozpoznawczych, A. Heidrich oraz T. Sopo ko. Mo liwo
za o enia dru yn harcerskich w ród dzieci polskich robotników zamieszkuj cych
okr g Konsulatu RP w Lille bada  T. Sopo ko. Natomiast A. Heidrich podobne
zadanie realizowa  w okr gu konsulatu RP w Strasburgu, obejmuj cym Alzacj ,
Lotaryngi  oraz pi  departamentów wschodniej Francji” (s. 55). Wizyta obu
dzia aczy przyczyni a si  do upowszechnienia i rozwoju harcerstwa w ród
Polonii francuskiej i cz stych wzajemnych kontaktów z ZHP.

W kwietniu 1925 r. ust pi  z pe nienia funkcji Naczelnika, pozostaj c w
sk adzie GKM do lipca tego  roku. W okresie od lipca 1925 do kwietnia 1926 r.
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przeszed  szkolenie w Szkole Podchor ych Rezerwy Piechoty w Ostrowie –
Komorowie, uko czone mianowaniem na stopie  sier anta podchor ego. Swoj
wiedz  i do wiadczenie wojskowe wykorzysta  do umocnienia w szeregach
harcerskich akcji Przysposobienia Wojskowego. Pe ni  funkcje kierownicze
na harcerskich obozach pw. Opublikowa  tak e na temat na ten temat kilka
artyku ów w czasopismach harcerskich.

Od 1927 r. po wi ci  si  za o onej w 1926 r. rodzinie oraz pracy
zawodowej. Pozosta  jeszcze do 1929 r. cz onkiem GKM, a nast pnie nie mia
praktycznie ju  kontaktu z harcerstwem.

Kolejne partie ksi ki autor po wi ci  na omówienie dzia alno ci
Heidricha poza  ZHP. Do wybuchu drugiej wojny wiatowej osi gn  wysok
pozycj  w kierownictwie zak adów przemys owych.

W latach okupacji pracowa  w centrali firmy Norblina w Warszawie.
Od 1941 r. dzia a  w Sekcji Kontroli Delegatury Rz du na Kraj (podziemnej
Najwy szej Izbie Kontroli). Po upadku powstania warszawskiego i przej ciu
obozu segregacyjnego wysiedlonych mieszka ców  zniszczonej stolicy, dotar
wraz z rodzin  do Cz stochowy. Odbudow  ycia po wojnie zacz  od pracy
w Zak adach H. Cegielskiego w Poznaniu na stanowisku dyrektora admini-
stracyjnego. We wrze niu 1947 r. zosta  dyrektorem Towarzystwa Naukowego
Organizacji i Kierownictwa w Warszawie. W adze PRL przypomnia y mu jego
przesz o  konspiracyjn , oczywi cie w ocenie negatywnej. Na pocz tku marca
1950 r. zosta  aresztowany i skazany na wieloletnie wi zienie, z którego wyszed
w grudniu 1954 r. Zrehabilitowano go trzy lata pó niej.

Powróci  do intensywnej pracy zawodowej, tak e naukowej badaj c
wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem przemys owym. W 1966 r.
obroni  prac  doktorsk  w ówczesnej Szkole G ównej Planowania i Statystyki
w Warszawie. Zmar  30 kwietnia 1983 r. Autora ksi ki, jako historyka
harcerstwa, zainteresowa a szczególnie dzia alno  Heidricha w ZHP.

Nie ograniczy  si  jednak do tej sfery, lecz starannie zrekonstruowa  ca
jego biografi  na tle innych w tków – rodzinnych, zawodowych, politycznych.
Ciekawy i pouczaj cy jest opis Miszczuka w jaki sposób i z jak du ym nak adem
pracy kompletowa  ród a umo liwiaj ce mu realizacj  zadania. Trwa o
to latami, na niektóre trafi  szcz liwym przypadkiem. Dzi ki rozwadze
i staranno ci metodologicznej napisa  kompletn  biografi  postaci nieprzeci tnej.
Wykorzysta  ród a z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum
Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Szko y G ównej Handlowej, Instytutu
Pami ci Naukowej oraz dokumenty organizacyjne ZHP, pras  harcersk , ród a
internetowe, ksi ki historyczne.

Omawiana publikacja napisana jest j zykiem komunikatywnym,
przyst pnym, w zasadzie bez usterek. Nie wyeliminowano jedynie usterki
w zapisie daty spotkania bohatera ksi ki z Adamem Kowalskim z Delegatury
Rz du. Nie odby o si  ono 16 stycznia 1944 r., lecz rok pó niej. Przy
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ewentualnym kolejnym wydaniu móg by autor rozwa y  dopracowanie tytu u
swego dzie a, np. w takiej wersji: Naczelnik G ównej Kwatery ZHP Adolf
Zbigniew Heidrich (1899 – 1983). Samo okre lenie „naczelnik” z ró nych
wzgl dów nie jest precyzyjne, funkcja ta wyst powa a i nadal wyst puje w wielu
dziadzinach zorganizowanej rzeczywisto ci.

Ksi ka zosta a starannie zredagowana i wydana, wzbogacona cennymi
fotografiami i rycinami, na wysokiej klasy papierze. Mo na zaleci  j  do
upowszechnienia przez nauczycieli wspó czesnej polskiej m odzie y szkolnej,
jako lektur  uzupe niaj c  w poznawaniu dziejów Polski i jej mieszka ców
w ca ym XX w., naznaczonym dwiema wiatowymi wojnami, ale te  trwa ymi
dokonaniami.

Dariusz Karpi ski
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 Tomasz Sikorski, Krzy   harcerski 1913-2013
Warszawa 2014,

ISBN 978–83–935946–2–7,
978–83–63872–01–4, 978–83–7850–523–5

Krzy  harcerski – po orderach Or a Bia ego i Virtuti Militari – to trzeci
najstarszy funkcjonuj cy w Polsce znak honorowy. Jego historia trwa ju  ponad
wiek. Przed stu laty prowadzi  naszych dziadów do walki o niepodleg o . Dla
licznych pokole  by a przewodnikiem wiod cym do zwyci stwa w s u bie
Rzeczypospolitej. Od 1913 r. nieprzerwanie trwa tradycja nadawania krzy a jako
znaku zaszczytnego, a otoczony czci  i szacunkiem jest znakiem harcerstwa
w kraju i poza jego granicami.

Dzieje krzy a harcerskiego prezentuje monografia opracowana przez hm.
Tomasza Sikorskiego, wnuka jednego z pierwszych polskich harcerzy – o nierza
Legionów p k. Antoniego Sikorskiego – i syna warszawskiego dru ynowego
Witolda Sikorskiego. Jak podkre l autor, jego za o eniem mia o by  obszerne
przedstawienie dziejów niezwyk ej harcerskiej odznaki, która w zasadniczo
niezmienionej formie przetrwa a wiele trudnych okresów w historii Polski.

Ksi ka Tomasza Sikorskiego podzielona jest na dwie cz ci.
W pierwszej zamieszczone zosta y podstawowe informacje dotycz ce okresów
i miejsc, w których funkcjonowa  harcerski krzy . Stanowi to t o historyczne
dla materia u zawartego w cz ci katalogowe, gdzie prezentowane s  wzory
i wersje krzy a harcerskiego.

A wszystko zacz o si  w 1911 r., kiedy to na amach lwowskiego
czasopisma pt.: „Skaut” Andrzej Ma kowski og osi  konkurs na polsk  odznak
skautow . Jednak adna z prac nie wyda a si  na tyle interesuj ca, by od razu
wprowadzi  j  do u ytku. W 1912 roku  dopracowano zg oszony projekt
ks. Kazimierza Lutos awskiego. Po wprowadzeniu do projektu szeregu zmian
powsta a odznaka: krzy  harcerski wzorowany na Orderze Virtuti Militari. Jego
symbolik  swoimi s owami tak opisa  ks. Kazimierz:

„(…) Wianek z d bu i wawrzynu oznacza cele do zdobycia: si
i umiej tno , sprawno  i wiedz . Oplata on g ówny symbol skautowy: krzy
z has em„Czuwaj”. Kszta t tego krzy a jest dawny: takiego u yto do naszego
orderu waleczno ci: Virtuti Militari; uprzytamnia on w szczególno ci obowi zek
dzielno ci. Ma on po rodku kó ko – symbol doskona o ci, a w nim gwiazd
promienn , jakby wiat o przewodnie: »adastra!« A sam krzy  znaczy:
per aspera, bo wskazuje ci k , cierniami walki z w asnymi s abo ciami us an
drog , a przy tym oznacza te  gotowo  do walki i do wszelkich po wi ce  – a
do m cze stwa za wiar , a  do mierci za Ojczyzn : Bóg i Ojczyzna s  tre ci
wewn trzn  tego znaku. Has o »Czuwaj« na nim – to pobudka, ostrze enie:
oznacza gotowo  ducha do pracy nieustannej…”
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Ostatecznie kszta t krzy a harcerskiego zosta  zatwierdzony podczas
konferencji zjednoczeniowej ZHP w dniach 1-2 listopad 1918 r., która
zatwierdzi a go jako odznak  polskiego harcerstwa. Prawo noszenia krzy a
harcerskiego zyskuje si  przy z o eniu Przyrzeczenia Harcerskiego. Krzy
Harcerski ma bogat  symbolik . Ró nie t umaczy si  jego kszta t i poszczególne
elementy. Dla wszystkich jednak pozostaje czym  niezwykle warto ciowym,
cennym1.

Od tego modelowego rysunku krzy a odchodzono kilkakrotnie - na
wielu, szczególnie przedwojennych krzy ach. Po obu stronach znajduje si
wieniec d bowy lub, zamiast laurowego, pó wieniec z trójdzielnych li ci g ogu.
Tak e na niektórych krzy ach powojennych nie ma  wie ca laurowego, gdy
powtarzano wzór przedwojenny. Poszczególne wzory ró ni  si  mi dzy sob

1  Zawo anie "Czuwaj" - Harcerskie pozdrowienie "Czuwaj" u ywane by o dawniej przez
rycerzy polskich stoj cych na warcie. Wtedy mia o zapobiec za ni ciu na posterunku. Teraz
przypomina o sta ej gotowo ci ka dego harcerza do s u by ojczy nie, pracy dla innych,
niesienia pomocy i ustawicznej pracy nad sob .

 Kr g - Lilijk  otacza kr g - symbol doskona o ci do jakiej d y harcerska rodzina. Niektórzy
twierdz ,  e  jest  to  te  symbol  harcerskiego  kr gu,  w  którym  wszyscy  s  równi  i  panuj
braterskie relacje. Inni dodaj , e to oznaka ogromnej woli tworzenia kr gu, z którego
promieniowa  b dzie prawo  my li, s ów i czynów.

 Lilijka - Lilijka od pocz tków chrze cija stwa symbolizuje czysto  i cnot . Nosili j
na swych szatach królowie, na sztandarach ksi ta, na herbach rycerze. Harcerska lilijka
podobno ma swym kszta tem przypomina  zako czenie ig y magnetycznej kompasu. Tak jak
ig a wskazywa a eglarzom bezpieczn  drog  do domu, tak lilijka symbolizuje jedn
z najwa niejszych powinno ci harcerza: post powanie zgodnie z prawem harcerskim. Inni
twierdz , e tak jak kompas pó noc, tak lilijka ma harcerzom wskazywa  drog  do osi gania
idea ów. Trzy literki ONC na ramionach lilijki s  skrótem has a filaretów: "Ojczyzna, Nauka,
Cnota". Na lilijce z krzy a nie ma adnych liter, s  za to dwie gwiazdki. Symbolizuj  one oczy
harcerza, zawsze szeroko otwarte, uwa nie obserwuj ce wiat, gotowe dostrzec dobro i z o. S
symbolem oczu patrz cych i widz cych kiedy i gdzie harcerz mo e by  pomocny.

 Promienie   - Promienie biegn ce od lilijki oznaczaj  d enie harcerstwa do promieniowania
na ca y wiat warto ciami, rado ci , dobrem.

 W ze  - W ze  na wie cu, jak w ze  na chu cie ma przypomina  o obowi zku wype nienia
przynajmniej jednego dobrego uczynku dziennie. S  jeszcze takie rodowiska, w których wolno
rozwi za  chust  (a wi c rozebra  si  i pój  na spoczynek) dopiero po spe nieniu dobrego
uczynku.

 Wieniec z li ci d bowych - Li cie d bowe od dawien dawna symbolizuj  m stwo i dzielno .
Wieniec z li ci d bowych mieli prawo nosi  tylko ludzie w adaj cy ogromn  si  - ducha,
mi ni,  czy  magii.  Cechy  te  -  m stwo  i  dzielno  -  powinny  by  równie  udzia em ka dego
harcerza.

 Wieniec  z  li ci  lauru  - Li cie laurowe s  symbolem zwyci stwa. Wieniec z li ci laurowych
nosili autorzy najwi kszych wiktorii, rzymscy cesarze. Dla harcerza li cie laurowe oznaczaj
tryumf nad w asnymi s abo ciami.

 Ziarenka piasku - Ramiona Krzy a Harcerskiego wype nione s  ziarenkami piasku, które
symbolizuj  liczn  rodzin  harcersk . Inna interpretacja mówi, e s  to nierówno ci
symbolizuj ce kamienie na drodze ycia, per y dobrych uczynków, trudy i znoje, rado ci
i smutki jakie harcerz spotyka na swojej drodze ycia.
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ze wzgl du na wykonawstwo matryc grawerskich zlecanych przez Naczelnictwo.
Równie  po wybuchu drugiej wojny wiatowej wykonywano krzy e
w Palestynie, Afryce, Indiach i Argentynie. Tak e w obozach jenieckich
i koncentracyjnych.

Z czego wynika y te rozbie no ci traktuj  kolejne rozdzia y monografii
Sikorskiego. Cz  podzielona na czasy  historyczne ukazuje tez historyczne losy
krzy a. Podzia  dotyczy lat: 1913-1939, 1939-1945, 1945–1949, 1956-1989,
1989-2013. Opracowanie tych podrozdzia ów uwzgl dni o równie  temat historii
krzy a harcerskiego w Miednoje i na Katyniu, w ród rodowisk polonijnych,
emigracji i uchod czyzny.

Pierwsze lata funkcjonowania krzy a wprowadzi y równie  jej
sygnatur 2 i numeracj . Numerowanie krzy y harcerskich odbywa o si  od
1916 r. zawsze na poziomie Naczelnictwa ZHP. Nadawano krzy om seri
i numer. By o to o tyle s uszne, e ju  w 1917 r. zdarzy y si  przypadki
naruszenia monopolu na produkcj  i dystrybucj  krzy y harcerskich, podrabianie
i nielegalne przenikanie do innych organizacji. W tej sprawie w czasopi mie
„Harcmistrz” ukaza o si  nast puj ce og oszenie: „W ród ch opców nie
nale cych do Zwi zku Harcerstwa Polskiego ukaza y si  krzy e wszystkich
stopni, podrabiane, nosz ce firm  (…). Ostrzegamy harcerzy i odno ne komendy
przed ich nabywaniem.” Dlatego te  Naczelna Komenda ZHP poleci a
dru ynowym z o y  w G ównej Kwaterze w dziale statystycznym spisy
numerów krzy y w dru ynach wraz ze stopniem harcerskim i nazwiskiem
posiadaj cego odznak . Uregulowane i usystematyzowane krzy e musia y jednak
chwilowo zmieni  swoja form . W sytuacji rozwijaj cego si  hitleryzmu przez
ostro no  zrezygnowano z tradycyjnego nazewnictwa niektórych stopni
harcerskich i instruktorskich. Nazw  najwy szego stopnia m odzie y – „harcerz
Rzeczypospolitej” – zast piono nazw  „harcerz orli”, nazw  najwy szego
stopnia instruktorskiego – „harcmistrz/harcmistrzyni Rzeczypospolitej” –
zast piono nazwami „harcmistrz orli”, „harcmistrzyni orla”. Z chwil  wybuchu
wojny i nastaniem okupacji hitlerowskiej z przyczyn oczywistych produkcja
harcerskich odznak na potrzeby organizacji zosta a wstrzymana. wiadectwem
przynale no ci do harcerstwa sta  si  ma y srebrny medalik z wizerunkiem Matki
Boskiej Cz stochowskiej i napisem „KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ”
na awersie oraz wyryt  amatorsko lilijk  na rewersie. Odpowiedzialni
instruktorzy wprowadzaj cy taki zwyczaj mieli na uwadze aspekt podnoszenia
bezpiecze stwa najm odszych harcerzy na wypadek rewizji osobistej. Posiadanie
medalika, zwyczajnie w polskiej tradycji, nie wiadczy o bowiem
o przynale no ci organizacyjnej, natomiast wizerunek krzy a harcerskiego by
okupantowi znany.

2  Odznaki: bia a – zast powy, amarantowa – plutonowy, bia o-amarantowa - dru ynowy
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Odnosz c si  do publikacji Paw a Mi ob dzkiego i relacji kolekcjonera
Jacka Nawrockiego, Tomasz Sikorski przytacza histori  i znaczenie tego
srebrnego medalika. Zdarza y si  te  chwile wyj tkowe. Autor przywo uje
wspomnienia nie yj cej ju  Aleksandry Frelich, która tak zapami ta a chwile
przysi gi: „Dr cym g osem z naprawd  ogromnym przej ciem sk adali my
Przyrzeczenie. Wtedy dosta am ten Krzy  Harcerski. Krzy  oczywi cie nie by
nowy, bo nikt wtedy krzy y nie produkowa . On jest z takiej cieniutkiej blachy.
Pochodzi  od kogo  z kadry harcerskiej, nie mog am zna  personaliów, od kogo
pochodzi ,  kto na rzecz nowo przyj tych odda  swój Krzy . (…) By  symbolem
czego  pi knego, w a ciwie jedyny materialny dowód naszego harcerstwa.”

W ksi ce Tomasza Sikorskiego jest wiele podobnych relacji
i wspomnie  osób, dla których noszenie krzy a harcerskiego by o nie tylko
symbolem polsko ci i wolno ci, a tak e ca ym yciem (taki tytu  nosi w a nie
ksi ka Naczelnika Szarych Szeregów Stanis awa Broniewskiego opisuj cego
mi dzy innymi losy harcerzy w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego).

W cz ci ksi ki zatytu owanej Krzy  harcerski na „polskich drogach”
Sikorski opisuje dzieje tej odznaki na obczy nie: w Katyniu i Miednoje, w ród
Polonii, emigracji i uchod ców. To opisy splataj ce ludzkie losy z wierno ci
przysi dze harcerskiej. Za czone zdj cia dokumentów, druków i sprawozda
stanowi  niepodwa alny dokument patriotycznej misji polskich harcerzy
s u cych poza granicami swojej ojczyzny. Przybli enie ich sylwetek oraz
dzia alno ci to oddanie nale ytego szacunku i ho du.

Powojenna historia krzy a harcerskiego wi e si  z reaktywowaniem
ZHP w 1956 roku. Wtedy to na „Zje dzie ódzkim” przywrócono tradycyjne
formy pracy, mundur harcerski, odznaki organizacyjne oraz stopnie i sprawno ci.
Pojawi  si  ponownie „Regulamin odznak zuchowych, harcerskich
i instruktorskich”. Ponownie tez odznaka nabra a powagi i presti u poprzez
personalne przypisanie odznaki do konkretnego harcerza czy instruktora, jej
numeracja, rejestracja daty i okoliczno ci wr czenia. Niestety – jak zwraca
uwag  w swej ksi ce Tomasz Sikorski – po roku 1989 stopniowo nast powa a
deprecjacja tego, co kiedy  by o warto ci  i standardem. Masowo
produkowanych przez Mennice Pa stwow  krzy y negatywnie wp yn y na ich
jako . Na szcz cie Przewodnicz cy ZHR hm. Tomasz Strzembosz oraz
Wiceprzewodnicz cy hm. Ryszard Brykowski udali si  do jednej z najbardziej
renomowanych warszawskich firm grawerskich i zlecili centraln  produkcj
krzy y dla swojej organizacji. Przyj to sposób numeracji i oznaczania krzy y,
a wszystkie wychodz ce z zak adu krzy e by y rejestrowane przez wykonawc .
Tym tropem posz o równie  ZHP. W lutym 2010 r. wykonania patrycy i matrycy
krzy a harcerskiego podj  si  jeden z najlepszych grawerów we Wroc awiu –
Janusz Wójcik. Patryca by a wykonywana tradycyjn  metod , w ca o ci r cznie.

Autor porusza równie  problem prawnej ochrony krzy a harcerskiego
jako znaku opatentowanego. W roku 2000 Zwi zek Harcerstwa Polskiego z o y
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do Urz du Patentowego RP wniosek o prawn  ochron  wzoru krzy a
harcerskiego jako „s owno-graficznego znaku towarowego Czuwaj”. 1 marca
2004 r. Urz d Patentowy przyzna  prawo ochronne nr 152214 na „s owno-
graficzny znak towarowy CZUWAJ”, czyli krzy  harcerski. Prawem tym
zarz dza G ówna Kwatera Zwi zku Harcerstwa Polskiego.

Zapowiedzi  dalszej cz ci monografii Tomasz Sikorski jest wyja nienie
przez autora celu ksi ki. Mianowicie: „Celem przedstawienia dziejów krzy a
harcerskiego na tle historycznych losów Polski by o pokazanie, jak wa n  rol
kulturow  i spo eczn  mia a ta odznaka. (…) Niniejsze rozdzia y stanowi

cznik pomi dzy histori  a prezentowanym dalej zbiorem, pokazuj c krzy
harcerski nie tylko jako obiekt kolekcjonerski, ale równie  obiekt bada
falerystycznych. Nie wszyscy bowiem wiedz , e czym innym jest hobbystyczne
kolekcjonerstwo, a czym innym poszukiwanie i badanie genealogii eksponatów.
Krzy  harcerski przemierzy  d ug  drog , by zaistnie  i przetrwa . Nie mo na
pozwoli , by niczym monety zasili y klasery numizmatyczne. W ka dym krzy u
zawiera si  bowiem patriotyzm harcerzy, ich losy i s u ba ojczy nie. Nie nale y
jednak wyklucza  w falerystyce roli zbieractwa, kolekcjonerstwa i numizmatyki.
Cz sto przypadkowe znaleziska stanowi  drogocenny egzemplarz zasilaj cy
zbiory badaczy odznak, medali i orderów”. O swojej przygodzie z poszu-
kiwaniem takowych Tomasz Sikorski równie  napisa . Jego kolekcja po czona
z odkryciami innych badaczy stworzy y bezcenny katalog harcerskich odznak.

Tomasz Sikorski w swojej monografii zebra  prawie kompletne rejestry
serii i numeracji, rozkazy i dokumentacj  krzy a. O warto ci tej pracy wiadczy
tre  oraz zgromadzony materia  dokumentacyjny i ilustracyjny. Jest on
imponuj cy i podany w atrakcyjnej szacie graficznej. Ukazuje niebywa e
zjawisko – ywotno  znaku krzy a harcerskiego jako symbolu trwania
harcerstwa, trwania polsko ci, zawsze i wsz dzie, gdziekolwiek yli Polacy,
gdziekolwiek tworzy y si  harcerskie rodowiska.

Pawe  Iwaniuk



LVI  Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie,
Rok 2012/2013, Londyn, wrzesie  2014, ss. 368,

ISBN 1870027825

Kolejny, ju  56 rocznik PTNO w Londynie, zredagowany przez
Krzysztofa Rowi skiego, prezentuje si  jak poprzednie tomy, niezwykle okazale.
Jego zasadnicz  cz  wype ni y teksty natury organizacyjnej, sprawozdania
z dzia alno ci polskich instytucji na obczy nie, rozprawy naukowe.
Zró nicowan  tre  tomu uzupe niaj  recenzje oraz korespondencja.

Dzia  organizacyjny wype ni y dokumenty sprawozdawcze sekretarza
generalnego PTNO dr. Marka Laskiewicza, skarbnika mgr. Ludwika Maika
oraz lista i krótkie biogramy nowych cz onków towarzystwa. W nast pnej
kolejno ci zamieszczono kompletny spis jego cz onków honorowych
i rzeczywistych.

W obszernych wspomnieniach utrwalono pami  o dwojgu zmar ych
wybitnych dzia aczach i naukowcach polonijnych, cz onkach PTNO.
Wymienione pozycje zamieszczone zosta y na pocz tku tomu. Natomiast
w ko cowej jego cz ci opublikowano sprawozdanie z Walnego Zebrania
Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie, które odby o si  w dniu
7 grudnia 2013 r. w Sali Wyk adowej PUNO w Londynie, co nie jest korzystnym
rozwi zaniem konstrukcyjnym. Wspomniane sprawozdanie powinno dzia
organizacyjny otwiera , a po nim powinny by   zamieszczone sprawozdania
osób sprawuj cych funkcje kierownicze w PTNO oraz kolejne teksty, np. lista
cz onków.

Dzia  rozpraw naukowych zatytu owany zosta  – Sesje naukowe PTNO.
cznie zamieszczono w nim osiem rozpraw o zró nicowanej tematyce

(autorzy: J.W. Wo , R. Demel, Z.J. D bek, R. Nir, A. Suchcitz, E.S. Kruszewski,
K. Nowak ). Powinny one zosta  ujednolicone pod wzgl dem formalnym,
tzn. wszystkie, a nie wybrane powinny by  zaopatrzone w s owa
kluczowe, krótkie streszczenie, biogram autora.

Wyja nienia i doprecyzowania wymaga tytu  dzia u, a zw aszcza
uzupe nienie o daty odbycia wspomnianych w nim sesji PTNO.

W dziale sprawozdawczym zamieszczono niezwykle po yteczne dla
czytelników, teksty omawiaj ce kadencyjn  dzia alno  PUNO, Biblioteki
Polskiej w Londynie, Papieskiego Instytutu Studiów Ko cielnych  w Rzymie, IJP
w Londynie, Studium Polski Podziemnej w Londynie, IJP w Ameryce, Instytutu
Polsko – Skandynawskiego w Kopenhadze, Towarzystwa Przyjació  Muzeum
Polskiego w Rapperswill w Szwajcarii. Brak natomiast sprawozda  innych
stowarzysze , zw aszcza dzia aj cych w Kanadzie, Brazylii, Francji, np.
Biblioteki Polskiej i Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Pary u.
Powinno si  je zamie ci  w nast pnych tomach.
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W omawianym tomie ko cow  cz  wype ni y krótkie recenzje
publikacji zwartych oraz teksty listów nades anych do redaktora Krzysztofa
Rowi skiego.

Jak zwykle tom 56 zosta  starannie przygotowany do druku, jego
obszerna, zró nicowana tre  przynosi ogromn  ilo  informacji o dzia alno ci
naukowych instytucji polonijnych, tak przydatnych zw aszcza dla czytelników
w Polsce.

                                                                                S awomir Gi ycki

„Zeszyty Naukowe”. Seria trzecia: nr 1. Rozprawy, artyku y, recenzje.
Polski Uniwersytet na Obczy nie. Londyn 2013, nak ad 300 egz., ss. 199,

ISSN 1640-1239

Geneza Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie  si ga roku 1949. Jego
rozwój nast pi  w latach 50. i 60. ub. w., wspó cze nie mimo zmienionych
warunków, pe ni nadal swoj  misj  w roli dostosowanej do wspó czesno ci. By
on z pewno ci  najwa niejsz  instytucj  naukow  utworzon  przez polsk
emigracj  niepodleg o ciow  po drugiej wojnie wiatowej. Do 1990 r. by
uznawany w Wielkiej Brytanii za pe noprawn  szko  wy sz . PUNO realizowa
kszta cenie studentów, dzia alno  naukow  oraz popularyzacj  wiedzy przez
wydawanie w latach 1964-2004 „Zeszytów Naukowych” (wydano cznie 23
tomy).

Wznowione po dziesi ciu latach przerwy „Zeszyty Naukowe PUNO”,
jak  czytamy  w Przedmowie – „maj  budowa  pomosty pomi dzy akademickim
rodowiskiem krajowym, naukowcami polskimi dzia aj cymi poza Polsk  oraz

badaczami kraju osiedlenia. Pragn  wspiera  m odsze i najm odsze pokolenia
badaczy, w tym tak e doktorantów PUNO. Poczesne miejsce zajmuj  w nich
badania dotycz ce emigracji i migracji, przede wszystkim polskiej – ale tak e
innych narodowo ci. S  otwarte na problemy wielokulturowo ci i akulturacji.
Nale y w tym miejscu wyrazi  s owa uznania dla pani Profesor Haliny
Taborskiej rektora PUNO, za podj cie tej wa nej inicjatywy, jak  jest
wznowienie wydawania rocznika naukowego uczelni” (s. 9).

Obowi zki redaktora naczelnego obj a Jolanta Chwastyk – Kowalczyk,
profesor Uniwesytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W tek cie Od Redakcji
przybli y a ona atmosfer  powstania pierwszego numeru rocznika oraz jego
tre . Opublikowane w nim artyku y by y recenzowane (honorowo) przez
profesorów Mari  Beisert i Oskara S. Czarnika. Nie s  one jednorodne, analizuj
wybrane zagadnienia z zakresu filozofii, demografii, psychologii, socjologii,
bibliologii, prasoznawstwa i pedagogiki, co jest niew tpliwie walorem
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poznawczym tomu. Jego struktur  w zasadniczej cz ci tworz  trzy nast puj ce
dzia y: Artyku y i rozprawy, Recenzje, Sprawozdania (z konferencji naukowych).
Tytu y dzia ów oraz artyku ów i rozpraw zapisane zosta y w wersji polsko
i angielskoj zycznej.

Tre  artyku ów, w liczbie dziesi ciu, jest niezwykle ciekawa, wi kszo
z nich wykazuje wysoki poziom problemowy i narracyjny.

Nie mniej ciekawe i warto ciowe s  dzia y pozosta e. W recenzjach
Czytelnicy otrzymali syntetyczne informacje o wydanych w ostatnich latach
ksi kach o tematyce emigracyjnej i polonijnej.

Z za czonego sprawozdania wynika, e mi dzynarodowa konferencja
naukowa Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii 1939 –
2011, zaznaczy a si  udzia em wybitnych znawców przedmiotu obrad.
Charakteryzowa y si  one wysokim poziomem referatów i dyskusji oraz
po ytecznymi wnioskami.

Omówiona cykliczna publikacja powinna trafia  z roku na rok do coraz
wi kszej liczby czytelników w kraju i na obczy nie, by utrwali  ide  sta ej
wspó pracy mi dzy krajem i emigracj .

                                                                                                     S awomir Gi ycki

25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granic .
Zarys problematyki. Kancelaria Senatu. Warszawa 2014 r.,

Wydanie I, ss. 168,
ISBN 978-83-63220-38-9.

Omawiana publikacja jubileuszowa jest dzie em zbiorowym,
opracowanym przez cz onków Zespo u ds. Polonijnych Biura Analiz i Doku-
mentacji Kancelarii Senatu RP. Prezentuje si  okazale, wyró nia si  du ym
formatem, wysokiej jako ci papierem, estetycznym, wykwintnym liternictwem,
kolorowymi fotografiami, dobrej jako ci fotokopiami za czonych dokumentów.

Z tekstu Od Wydawcy dowiadujemy si , e tre  ksi gi wprowadza
w problematyk  dzia alno ci Senatu RP, w okresie od jego powo ania w czerwcu
1989 r. do po owy 2014 r., na rzecz Polonii i Polaków w wiecie. Jak wynika
z podtytu u, otrzymali my tylko zarys z o onej, obszernej problematyki, za
pierwsze wier wiecze odrodzonej izby.  Potrzebne jest monograficzne jej
opracowanie, które b dzie ciekawe dla czytelników krajowych i polonijnych. Do
jego podj cia i napisania zach caj  autorzy ksi gi informacj  o nagromadzonym
bogactwie materia ów ród owych przecho-wywanych w Archiwum Senatu,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
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Archiwum Akt Nowych, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz czo owych
stowarzysze  Polonijnych, utrzymuj cych kontakty z Polsk .

Zasadnicz  tre  ksi gi wzbogaca Pos owie autorstwa nestora Polonii
ameryka skiej W adys awa Zachariasiewicza. Jest on ostatnim yj cym
dzia aczem wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy, utworzonego w sierpniu
1934 r. w Warszawie, w którym by  kierownikiem Wydzia u M odzie y.
Prezesem „ wiatpolu” wybrany zosta  ówczesny marsza ek Senatu W adys aw
Raczkiewicz. Potwierdzono w ten sposób symboliczne zwierzchnictwo izby
wy szej w sprawowaniu opieki nad emigracj  i Poloni , mimo i  za realizacj
tzw. polityki emigracyjnej odpowiedzialne by o MSZ.

Senat RP, powo any w czerwcu 1989 r. nawi za  zatem do przedwo-
jennej tradycji. Autor Pos owia zwróci  mi dzy  innymi  uwag  na  to,  i  wiele
wydarze  w naszych dziejach w taki sam sposób odbija si  na Polakach yj cych
w kraju i na obczy nie. Poda  przyk ady dziewi tnastowiecznych powsta
narodowych, odzyskanie przez Polsk  suwerenno ci w 1989 r. Swoje argumenty
wzmocni  przypomnieniem s ów Jana Paw a II, i  „Polonia jest wa na dla Polski,
tak jak Polska jest wa na dla Polonii. Obie s  sobie wzajemnie potrzebne”,
wypowiedzianych 26 lutego 1989r. do przedstawicieli rodowisk polonijnych
na spotkaniu w Watykanie.

Z kolei S owo wst pne, zamieszczone po tek cie W. Zachariasiewicza
jest autorstwa wybitnego badacza dziejów emigracji i  Polonii profesora Rafa a
Habielskiego. Po wi ci  go g ównie na reminiscencje odnosz ce si  do czno ci
mi dzy Poloni  a krajem w latach 1939-1989, akcentuj c jej u omno  w okresie
PRL z powodów politycznych. Nie jest to tekst napisany celowo do ksi gi, lecz
fragment tekstu ju  istniej cego, o czym wiadcz  zaznaczone w nim skróty
(szkoda, e nie podano ród a pierwodruku).

W zasadniczej cz ci ksi gi omówione zosta y wybrane problemy
i decyzje podj te w kolejnych siedmiu kadencjach Senatu RP. Ju  na jego
trzecim posiedzeniu pierwszej kadencji, odbytym 28 lutego 1990 r., realizuj c
wniosek senatora Edmunda Osma czyka, powo ana zosta a Komisja Spraw
Emigracji i Polaków za Granic . W jej sk ad w czono 26 senatorów, by a wi c
jedn  z liczniejszych komisji senackich pierwszej kadencji.

Fundamentaln  dla dalszych systematycznych prac Senatu okaza a si
decyzja podj ta na posiedzeniu Prezydium Senatu, odbytym w dniu 15 wrze nia
1989 r. stanowi ca o wiod cej roli izby wy szej w sprawowaniu opieki nad
emigracj  i Poloni . W trakcie pierwszej kadencji Senatu, nast pi o kilka
wydarze  niezmiernie wa nych dla Polaków yj cych w kraju i poza nim.
Do nich nale a o zako czenie dzia ania najwy szych polskich w adz
na uchod stwie w Londynie, konferencja „Kraj – Emigracja” odbyta
w pa dzierniku 1990 r. w Rzymie, przybycie 22 grudnia 1990 r. prezydenta RP
na uchod stwie Ryszarda Kaczorowskiego do Warszawy celem przekazania
insygniów w adzy Drugiej RP prezydentowi Lechowi Wa sie.
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Omówione w ksi dze wybrane dzia ania podj te przez Senat pierwszej
kadencji, a tak e kadencji nast pnych zilustrowane zosta y kserokopiami
oryginalnych uchwa  izby.

Druga kadencja Senatu, trwaj ca od 25 listopada 1991 r. do 31 maja
1993 r., zaznaczy a si  kontynuacj  dzie a podj tego w kadencji pierwszej.
Powo ana nowa Komisja Emigracji Polaków za Granic  sk adaj ca si
z pi tnastu senatorów, odby a w kadencji osiemna cie posiedze . Ze szczególn
trosk  odnios a si  do problemów dotycz cych bytu materialnego Polaków na
Wschodzie, ich potrzeb kulturalnych i o wiatowych. Senat wspó pracowa  ze
Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” wnosz c znacz cy wk ad do wspólnych
dzia a  na rzecz Polonii w wiecie. Za tej kadencji, w dniach 14-16 sierpnia 1992
r. odby  si  w Warszawie I wiatowy Zjazd Kombatantów, a w sierpniu 1992 r. I
Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w Krakowie.

Trzecia kadencja trwa a od 19 wrze nia 1993 r. do 20 pa dziernika
1997 r. Prace w Komisji Emigracji i Polaków za Granic  prowadzi o dwudziestu
senatorów. Senat uczestniczy  w finansowym wspieraniu rodowisk polonijnych,
jako kontynuacja zada  poprzedniej kadencji. Wspó dzia a  w tym zakresie ze
spo ecznymi krajowymi stowarzyszeniami o celach zbli onymi, wspomaga-
j cymi czno  z Poloni . Senatorowie, tak e cz onkowie komisji, wizytowali
wielokrotnie rodowiska Polonijne w wiecie. Senat podj  szereg wa nych
uchwa , m.in. w dniu 5 marca 1997 r. w sprawie wi zi Polaków i Polonii
z Macierz . Specjalnymi uchwa ami Senat uczci  pami  o wybitnych Polakach
yj cych na obczy nie, m.in. legendarnego genera a Stanis awa Maczka.

Senat czwartej kadencji (20 pa dziernika 1997 r. – 18 pa dziernika
2001 r.), tak e powo a  Komisj  Emigracji i Polaków za Granic . Dzia a o w niej
dwudziestu jeden senatorów, odby a sze dziesi t dziewi  posiedze , podj a
liczne inicjatywy i decyzje. Omawiane, wybrane dokonania senatu tej kadencji
udokumentowano fotografiami oraz kserokopiami tekstów uchwa , m.in.:

-  z dnia 22 kwietnia 1995 r. w sprawie projektu uchwa y o Karcie Polaka,
-  z 20 lutego 1998 r. w sprawie ustawy o uznaniu stopni naukowych,

dyplomów i tytu ów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet
na Obczy nie w Londynie,

-  z 16 kwietnia 1998 r. o ci g o ci prawnej mi dzy Drug  a Trzeci
Rzeczypospolit  Polsk .
Kadencja pi ta Senatu trwa a od 19 pa dziernika 2001 r. do 18 pa -

dziernika 2005 r. Komisja Emigracji i Polaków za Granic , w dwudziesto-
dwuosobowym sk adzie, odby a osiemdziesi t osiem posiedze . Senat tej
kadencji kontynuowa  sprawy opieki nad Polakami i Poloni  za granic .
Wyst pi  z inicjatyw  ustawodawcz  utworzenia dnia 2 maja Dniem Polonii
i Polaków za Granic , aby w ten sposób „wyró ni  uznanie pa stwa polskiego
dla dorobku i wybitnych osi gni , oraz doceni  wk ad Polonii i emigracji
w odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci” (s. 93). Jednym z efektów obrad
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Senatu by o podjecie decyzji o powo aniu przy Marsza ku Senatu RP Polonijnej
Rady Konsultacyjnej, sk adaj ca si  z przedstawicieli najwi kszych polonijnych
stowarzysze . Jej posiedzenia by y okazj  do zapoznania senatorów
z problemami rodowisk polonijnych w ró nych regionach wiata. Wiele uwagi
Senat po wi ci  problemom spo ecznym, politycznym i materialnym mniejszo ci
polskich zamieszka ych w pa stwach za nasz  wschodni  granic .

Senat szóstej kadencji (19 pa dziernika 2005 r. – 4 listopada 2007 r.),
na swoim drugim posiedzeniu, odbytym 9 listopada 2005 r. powo a  Komisj
Spraw  Emigracji  i  czno ci  z  Polakami  za  Granic ,  W  okresie  dwuletniej
kadencji odby a pi dziesi t dwa posiedzenia. W ród dzia a  na rzecz Polonii
podj tych przez Senat tej kadencji, znalaz y si  m.in. problemy ekonomicznej
migracji Polaków po przyst pieniu naszego pa stwa do Unii Europejskiej. Wiele
uwagi po wi cono na wspieranie nauki j zyka polskiego, kultury i polskiej
historii na obczy nie. W stolicy Litwy zainaugurowano funkcjonowanie Filii
Uniwersytetu w Bia ymstoku, co nast pi o w  pa dzierniku 2007 r.

Komisji Spraw Emigracji i czno ci z Polakami za Granic  Senat
siódmej kadencji (5 listopada 2007 r. – 7 listopada 2011 r.), przewodniczy
senator Andrzej Person, dziennikarz i dzia acz sportowy. Komisja odby a
a  dziewi dziesi t siedem posiedze  . Senat kontynuowa  zadania ci g e oraz
zainicjowa  nowe. Obj  opiek  Zwi zek Harcerstwa Polskiego poza granicami
Kraju z siedzib  w adz w Londynie. Rok 2009 r. po wi ci  pami ci wybitnych
dzia aczy harcerskich w kraju i na obczy nie, Olgi i Andrzeja Ma kowskich.
Szczególnie troskliw  opiek  otoczy  m odzie  harcersk  na Litwie, w Bia orusi,
Ukrainie. Wspiera  imprezy kulturalne i o wiatowe organizowane w kraju oraz
w krajach osiedlenia Polonii. W Senacie odbywa y si  spotkania z dzia aczami
polonijnymi. Wiele inicjatyw skierowali do Senatu cz onkowie Polonijnej Rady
Konsultacyjnej przy Marsza ku Senatu tej koalicji.

Od 8 listopada 2011 r. biegnie ósma kadencja Senatu RP. Jego
Marsza kiem zosta  ponownie wybrany wybitny dzia acz niepodleg o ciowy
Bogdan Borusewicz. Komisja Spraw Emigracji i czno ci z Polakami
za Granic , kierowana przez Andrzeja Persona, rozpocz a dzia alno  od 17
listopada tego roku. Uczczono stosown  uchwa  pami  o wybitnym dzia aczu
emigracyjnym Zygmuncie Szadkowskim. W ten sam sposób ukoronowano
dzia alno  Rozg o ni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Senat RP
patronowa  inicjatywom upowszechniaj cym wiedz  w kraju na temat dzia a
polskiej emigracji poprzez spotkania, seminaria i wystawy. Wspiera  materialnie
wiele ró nych imprez zorganizowanych przez stowarzyszenia polonijne.
Kadencja nast pna rozpocznie si  po wyborach, które odb d  si  jesieni  2015 r.

Na zako czenie nale y podkre li  celowo  wydania omówionej ksi gi
dokumentuj cej w g ównych zarysach dzia alno  Senatu RP na rzecz emigracji
i Polonii w latach 1989-2014. Powinna ona stanowi  ród o wiedzy o czno ci
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mi dzy krajem a Poloni  oraz inspirowa  polityków i dzia aczy do twórczego
kontynuowania tego dzie a w latach nast pnych.

S awomir Gi ycki

Henryk Kocój, Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2014, ss. 384,

ISBN 9788323336891

Profesor Henryk Kocój to wybitny znawca dziejów Polski i Europy
w XIX w. Do jego uczniów zalicza si  m.in. prof. Micha  liwa, obecny rektor
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jak wyliczy  prof. Henryk
W. ali ski, „bibliografia prac Profesora za lata 1959-2010 obejmuje a  472
pozycje, z czego ponad 70 to ksi ki wydane w j zykach polskim, niemieckim
i francuskim. Jego nies abn ca pasja badawcza sprawi a, e w ostatnich latach,
od 2003 do 2009 r., opublikowa  a  10 obszernych ksi ek o cznej obj to ci
3,5 tys. stron. To nies ychane osi gni cie badawcze i wydawnicze”1.

Od tego czasu,  tj.  od 2011 r.,  dorobek prof.  Kocója jeszcze bardziej  si
powi kszy . Najnowszym jego osi gni ciem jest zbiór relacji saskich
dyplomatów pisanych w okresie powstania listopadowego. Jak dobrze wiadomo,
w wyniku decyzji Kongresu Wiede skiego, Saksonia przesta a odgrywa  istotn
rol  w stosunkach mi dzynarodowych na kontynencie. S usznie zauwa a  prof.
W adys aw Zajewski, e „Saksonia sta a si  miniaturowym pa stwem o mocno
ograniczonej podmiotowo ci. W sprawach wewn trznych wi cej tam mia a
do powiedzenie policja pruska i austriacka”2. Pos uguj c si  pewnym skrótem
mo na wi c uzna , ze sytuacja w Dre nie przypomina a t  w Warszawie tu
przed rozbiorami. Saksonia jednak nie podzieli a losu Rzeczypospolitej, w czym
– obok polityki Francji i Austrii, nastawionej na powstrzymywanie Prus –
znaczny by  udzia  jej dyplomatów.

Nic wi c dziwnego, e Saksonia interesowa a si  sytuacj  w Warszawie.
W stolicy Królestwa Polskiego, powo anego decyzj  Kongresu Wiede skiego,
zbiega y si  bowiem interesy dwóch rosn cych w si  pot g – Prus i Rosji.
Wszak to dzi ki aneksji zachodnich terenów Rzeczpospolitej Prusy
z niewielkiego pa stwa uros y do rangi wiod cej si y na kontynencie. Podobnie
Rosja poprzez przesuni cie w asnych granic na zachód, do czy a do koncertu
mocarstw europejskich. W tych dyplomatycznych niuansach próbowali odnale
si  sami Polacy, którzy nie porzucili marze  o odzyskaniu niepodleg o ci.
D enia te wykorzystywa y dla swoich celów poszczególne europejskie pa stwa,

1  H.W. ali ski, Profesor Henryk Kocój – znakomity znawca historii XVIII i XIX wieku,
„Konspekt” 2011, nr 3.

2  W. Zajewski, Powstanie listopadowe w ocenie dyplomatów Saksonii, „Arcana” 2015, nr 121, s.
134.
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to wspieraj c polskie insurekcje, to je krytykuj c w zale no ci od zmieniaj cych
si  w asnych interesów.

Ta skomplikowana sytuacja doprowadzi a do wybuchu powstania
listopadowego. Jego przebieg w perspektywie zachodnich komentatorów
przedstawia w obszernym wst pie prof. Kocój. Jego zdaniem, zamieszczone w
publikacji depesze „u atwiaj  nam zrozumienie tego jak trudne by o wyzwanie,
przed którym stan li Polacy, podejmuj c w latach 1830-1831 rozpaczliw  walk
z Rosj . Poza tym dzi ki owym materia om nietrudno b dzie nam prze ledzi ,
jak Prusy i Austria – sprzymierze cy caratu – zareagowa y na polskie powstanie.
Mo emy si  z nich równie  dowiedzie , e dyplomaci francuscy i brytyjscy
traktowali spraw  polsk  niezbyt powa nie – traktuj c ja jako kwesti  o wiele
bardziej odleg  i marginaln  w porównaniu z bli szymi im sprawami belgijskimi
i holenderskimi czy walkami rewolucyjnymi, ogarniaj cymi coraz silniej
Pó wysep Apeni ski. Czynnikiem bardzo istotnym by a równie  pewna uleg o
wielu mocarstw wobec Miko aja I, który – podobnie jak caryca Katarzyna II –
butnie twierdzi , e ma pe ne prawo decydowa  o losie Polski jako kraju swych
bezprawnie zbuntowanych poddanych” (s. 13).

Obok cytowanego powy ej wst pu, cz  zasadnicz  omawianej ksi ki
stanowi  depesze saskich dyplomatów. Czytelnik mo e wi c zapozna  si
z pismami s anymi do ministra spraw zagranicznych Saksonii przez rezyduj cego
w Petersburgu Jana Fryderyka Lemiastre’a, Emila Karola Watzdorfa z Berlina,
Emila Uchtritza z Wiednia oraz (niewymienionego z imienia) Könneritza
z Pary a. Jako ich uzupe nienie autor zamie ci  ponadto odezwy Miko aja I
i Iwana Dybicza do Polaków i Rosjan oraz aneksy ród owe. Ogó em prof. Kocój
zamie ci  ponad 200 depesz, dzi ki czemu badacze powstania listopadowego, ale
i historii powszechnej XIX w. otrzymali niezwykle warto ciowe ród o.

Trzeba doceni  wysi ek prof. Kocója, który od kilku ju  lat publikuje
kolejne materia y ród owe do dziejów Polski i Europy w XIX stuleciu. Nie
sposób przeceni  wysi ku autora w przepisaniu i zredagowaniu listów, depesz
i innych materia ów z epoki. Trzeba te  jednak podkre li , e s  one drukowane
w oryginale, z których mog  korzysta  g ównie ci, którzy co najmniej dobrze
znaj  j zyk francuski czy niemiecki. Naturalnie jest to cecha konieczna dla
ka dego profesjonalnego badacza tego okresu, lecz ju  nie dla osób zajmuj cych
si  tym tematem amatorsko. Tych przecie  nie brakuje, o czym wiadczy rosn ca
popularno  wszelkiego rodzaju grup rekonstrukcyjnych. Nawet obszerny
i dok adny wst p, którym prof. Kocój poprzedza zamieszczone depesze, nie
zast pi ich t umaczenia. Warto by oby, aby kolejny tom zawiera  – obok
orygina ów – tak e ich wersje w j zyku polskim. Dzi ki temu poszerzy si  grono
czytelników wydawnictwa, a i sam temat b dzie móg  zyska  nowych
sympatyków i badaczy.

Krzysztof Wasilewski
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Tomasz Jacek Lis, Polskie osadnictwo i duchowie stwo w Bo ni
i Hercegowinie od 1894 roku do 1920 roku, Toru  2014, ss. 287,

ISBN 978-83-64868-09-2

Warunki ycia w ko cu XIX w. i na pocz tku XX w. mieszka ców
polskich ziem zaboru austriackiego, wypycha y, przewa nie mieszka ców wsi na
szlaki emigracyjne. Wiod y one w g ównym nurcie do Ameryki Po udniowej
(Argentyna, Brazylia) oraz do Ameryki Pó nocnej (USA). W ramach monarchii
austro-w gierskiej pewna liczba Polaków, inteligencji oraz g ównie ch opów,
przenosi a si  w celach osiedle czych na teren Bo ni i Hercegowiny, tworz c
tam zbiorowo ci skupione wokó  kilku miejscowo ci (np. Nowego Marty ca)
w liczebno ci ok. 7 tys. osób (1909).

Z dziejami Polaków w by ej Jugos awii mo na zapozna  si  z kilku
pozycji charakteryzuj cych je w formie syntetyzuj cej (od genezy w ko cu XIX
w. do ich zako czenia po drugiej wojnie wiatowej). Wiedz  na ten temat
przybli aj  prace E. Ko odzieja3, A. Walaszka (red.)4, B. Szyd owskiej-
Ceglowej5. Publikacja po wi cona w wi kszym stopniu genezie osadnictwa
i warunkom ycia polskich rolników w Bo ni i Hercegowinie autorstwa J. Albina
zosta a wydana ponad dwadzie cia lat temu i jest dost pna wy cznie
w bibliotekach6.

Ukazanie si  najnowszej publikacji na ten temat, niew tpliwie
problemowo poszerzonej i wzbogaconej o informacje pozyskane ze róde
przechowywanych przez archiwa by ej Jugos awii, wywo a z pewno ci
zainteresowanie czytelników. Zw aszcza tych, którzy poszukuj  aktualnych
ksi ek historycznych o procesach emigracji i migracji.

Omawiana pozycja charakteryzuje si  zwart  konstrukcj , u atwiaj c
precyzyjne zrekonstruowanie wyników bada  w sze ciu g ównych rozdzia ach,
z których ka dy posiada od dwóch do trzech podrozdzia ów o zbli onej
obj to ci. Autorowi uda o si  przedstawi  omawiane zagadnienia mniej wi cej
w takich samych proporcjach, co wiadczy o jego talencie i wewn trznej
dyscyplinie. Wielkim dla niego u atwieniem by a znajomo  j zyka
serbskochorwackiego, dzi ki czemu móg  zrozumie  i przet umaczy  ród a
archiwalne sporz dzone w tym j zyku i po czy  je w uzupe niaj ca ca o
z informacjami wydobytymi ze róde  polskich. Koniecznie na plus nale y
wspomnie  o wykorzystaniu przez T.J. Lisa du ej liczby opracowa  o historii

3  E. Ko odziej, Dzieje Polonii w zarysie 1918-1939, Warszawa 1991, s. 177-182.
4  K. Dopiera a, Polska diaspora na Ba kanach – Bi garia, Jugos awia, Rumunia, w:

W. Walaszek (red.), Polska diaspora, Kraków 2001, s. 364-365.
5  Ten e, Spo eczno  polska na Ba kanach. Jugos awia, w: Polonia w Europie, (red.)

B. Szyd owska-Ceglowa, Pozna  1992, s. 666-672.
6  J. Albin, Polacy w Jugos awii, Lublin 1983.
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Ba kanów i problemach szczegó owych, zw aszcza osadniczych, spo ecznych,
o wiatowych, religijnych napisanych w j zyku serbskochorwackim.

Jak wspomniano, tre  publikacji wy o ona zosta a w sze ciu g ównych
rozdzia ach. Kolejno autor omówi  w nich histori  regionu na prze omie XIX
i XX w., jego problemy polityczne, spo eczne i gospodarcze, problemy polskiego
osadnictwa w Bo ni i Hercegowinie ze szczególnym uwzgl dnieniem jego
genezy oraz trwania a  do pierwszych lat po zako czeniu pierwszej wojny
wiatowej, problemy narodo ciowe, wreszcie te wynikaj ce z opieki religijnej

nad polskimi osadnikami, sprawowanymi przez duchownych miejscowych oraz
zakonnice, zakonników i ksi y przyby ych z ziem polskich.

W kontek cie omówionej bardzo starannie problematyki wielow tkowej
i z o onej, zbyt skromnie jawi si  deklaracja autora, podana we wst pie, i
zasadniczym celem jego pracy jest odpowied  na pytanie, jakie by o codzienne
ycie  polskich  misjonarzy  w  Bo ni  na  prze omie  XIX i  XX w.  Ten  wa ny,  ale

dosy  w ski i szczegó owy problem umiej tnie wkomponowa  w ca  palet
badanych i relacjonowanych zagadnie .

Nie znajduje tak e potwierdzenia obawa autora o „dwubiegunowo ci”
problemowej, bowiem w sposób jak e naturalny i w a ciwy wkomponowa  ycie
i dzia alno  osób duchownych, wspomagaj cych polskich osadników w ich
wierze katolików, w ca o  ich ycia i trosk oraz w po czeniu z problemami
narodowo ciowymi i politycznymi.

Publikacja jest napisana j zykiem precyzyjnym, niezwykle
komunikatywnym, literackim. Autorowi uda o si  zrelacjonowa  przyst pnie
nie atwe problemy. Ksi ka wydana zosta a w skromnej, ale estetycznej szacie
graficznej. Oprócz wymienionych zasadniczych cz ci konstrukcyjnych posiada
oczywi cie wszystkie pozosta e, niezb dne w publikacji naukowej, tj. wst p,
zako czenie, aneksy, indeks nazwisk, streszczenie w j zyku serbochorwackim i
angielskim.

Publikacja T.J. Lisa niew tpliwie wzbogaca nasz  wiedz  o problemach
migracji i emigracji Polaków do krajów ba ka skich na prze omie dwóch
ubieg ych stuleci. B dzie znacznie rozwija  i uszczegó owia  ten w tek naszej
historii w kolejnych syntetycznych publikacjach o problemach polonijnych.

Grzegorz Wieczorek
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