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Magdalena Anna Cichy
Lublin

Procesy o czary w Lublinie w XV–XVIII w.1

Z uwagi na braki źródłowe oraz dotychczasowe niepełne opracowanie materia-
łu, nie da się w pełni określić, kiedy miał miejsce pierwszy proces o czary w Lu-
blinie. Wiemy, że tutejszy sąd konsystorski rozpatrywał taką sprawę w roku 1456, 
w sądownictwie świeckim natomiast pierwszy proces o czary miał miejsce praw-
dopodobnie w 1627 r. Wiek XVII, począwszy od jego drugiej ćwierci, przyniósł 
„rozkwit” prześladowań czarownic, w tym regionie, choć o polowaniu – w jego 
zachodnio-europejskim wydaniu – nie może być mowy. Ani Rzeczypospolitej, ani 
Małopolski w szczególności, nie nawiedziła żadna histeria, więc i masowych pro-
cesów o czary tu nie było, choć sprawy, w których oskarżano więcej niż jedną oso-
bę, też się zdarzały. 

XVII i XVIII-wieczny Lublin był jeszcze stosunkowo znaczącym miastem, 
mimo jego powolnego gospodarczego i kulturalnego upadku. Ośrodek sądownic-
twa jakim był spowodował, że mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek oddawali 
swoje sprawy w ręce tutejszej palestry. Działalność Trybunału Koronnego, sądów 
ławniczego i radzieckiego, czy chociażby możliwość korzystania z usług lubelskie-
go mistrza sprawiedliwości sprawiły, że rozpatrywane tu pozwy dotyczyły nie tylko 
mieszkańców miasta, ale także osób z odległych obszarów kraju. W aktach spoty-
kamy nazwy między innymi takich miejscowości jak: Skrzyńsko, Ryków2, Kozice3, 
Przewłoczna i Sokołówka w okolicach Lwowa4 oraz Bar na Podolu.

Dotychczasowa literatura przedmiotu jest, jeżeli chodzi o Lublin, raczej skąpa. 
Sprawami o czary zajmowała się w zasadzie trójka autorów: Antoni Żbikowski, 
Jan Riabinin oraz Mirosława Dąbrowska-Zakrzewska. Wyniki ich badań ukaza-
ły się w kilku artykułach jeszcze przed II wojną światową5, jeśli chodzi o dwóch 

1 Autorka wykorzystała wyniki własnych badań zawartych w pracy magisterskiej pt. „Procesy  o czary 
w Lublinie w XVII i XVIII wieku”, napisanej w Instytucie Historii UMCS, mps, Lublin 2008, poszerzonych o dal-
szą kwerendę źródłową i literaturę przedmiotu.

2 Prawdopodobnie chodzi tu o wieś Ryków, wcieloną w 1369 r. do parafii w Kłodnie, ob. Wieniawa,  za: 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV, red. B. Chlebowski, cz. 2, Warszawa 
1902, s. 565.

3 W oryginale: Kozyce, Koszyce. Zob. M. Dąbrowska-Zakrzewska, Procesy o czary w Lublinie w XVII 
i XVIII wieku, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1947, t. VI, s. 230, 231, 233 i 235. Być może chodzi tu o Korzyce, 
wieś w gminie Wieniawa, niedaleko Skrzyńska – za: Słownik geograficzny…, t. IV, red. F. Sulimierski, B. Chlebow-
ski, W. Walewski, Warszawa 1883, s. 437.

4 Ibidem, t. IX, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1888, s. 181.
5 J. Riabinin, Lublin w księgach wójtowsko-ławniczych XVII–XVIII w., Lublin 1928; Idem, Jeszcze  o czarach 

i gusłach w dawnym Lublinie, Lublin 1936 (odbitka z „Głosu Lubelskiego” nr 306); Idem, Z dziejów sądownictwa 
w dawnym Lublinie, Warszawa 1933; Idem, Dawne księgi miejskie lubelskie, Lublin 1928; A. Żbikowski, Czary 
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pierwszych autorów oraz w postaci wydawnictwa źródłowego – w roku 1947. Pra-
ca M. Dąbrowskiej-Zakrzewskiej przedstawia w pełnym brzmieniu dziesięć do-
tychczas nigdzie nie drukowanych akt procesowych, z typowymi, jeśli można użyć 
tego określenia, czarownicami w roli głównej. W ostatnich latach ukazał się także 
artykuł Michaela Ostlinga6, który stanowi niejako uzupełnienie wspomnianej wy-
żej pracy. 

Z jakich powodów znane nam oskarżone trafi ły przed lubelski wymiar spra-
wiedliwości? Zofi a Filipowiczowa posądzona została o działanie na szkodę szlach-
cica Pawła Podlodowskiego. Miała ona doprowadzić do śmierci jego ojca, szko-
dzić na zdrowiu jemu samemu, a także, jak mówił oskarżający ją Podlodowski, 
„swemi zabobonami, budynki, obory zaszpeciła iż mi ninaczym powodzić się nie 
może ale i drugich czarownic po majętnościach guślić nauczyła”7. Ludzie oskarża-
ni w lubelskich procesach o czary odpowiadali nie tylko za wywoływanie chorób, 
ale i za próby – udane bądź nie – ich leczenia. Innymi zarzutami były też: spędze-
nie płodu i pojęcie męża przy pomocy czarów, używanie komunikantów w celach 
magicznych, nasyłanie diabła na ludzi, odbieranie mleka krowom, czy wreszcie 
– korzystanie z zaczarowanych przedmiotów. Czarami wyjaśniano nieraz niewy-
tłumaczalne bądź nagłe zgony – Oryszka, Paraszka Hłacholicha i Stefan Koczan 
posądzeni zostali o uśmiercenie przynajmniej czterech osób. 

Porównując daty epidemii z latami procesów o czary w Lublinie, nie można 
przedstawić wielu punktów styczności. W procesie z roku 1627 jedna z oskarżo-
nych tłumaczyła się z wylania pomyj na drogę (czym chciała zażegnać panującą 
w domu chorobę), ale czy pytanie sądu o to konkretnie zdarzenie miało związek 
z zaczynającą się właśnie w mieście kolejną epidemią – nie wiemy. Wątek powietrza 
morowego jest wyraźnie ukazany w innej sprawie z lubelskich ksiąg miejskich – 
dzieci kowala Wawrzyńca, szwagra oskarżonej o czary Reginy Sokołkowej – zmar-
ły najprawdopodobniej w wyniku zarazy, którą miał przynieść z Warszawy czelad-
nik Jędrzej Kowalczyk8. Jak odnotowuje Andrzej Karpiński, od 6 lutego do 6 marca 
1711 r., toczyła się przed sądem miejskim w Lublinie sprawa o przeniesienie przez 
trzech grabarzy zarazy morowej. Oskarżonym Marcinowi Morawskiemu, Jakubo-
wi Szumilasowi i Stanisławowi Kromczakowi postawiono zarzut rozmyślnego sze-
rzenia choroby. Mazacze, jak określono ludzi, którzy celowo rozprzestrzeniali epi-
demię, na rozprawie tłumaczyli się z tego występku chęcią zysku: „kiedy nie będą 
ludzie umierali, nie będziemy mieli co jeść”. Oskarżeni spreparowali z mózgów 
i wnętrzności trupów zapowietrzonych specjalną maść, którą smarowali klamki 
w różnych domach. Im sama maść nie szkodziła, gdyż „mieli czarta przy sobie”. 
Ponieważ początkowo nie chcieli przyznać się do winy, wzięto ich na tortury, na 
których wszystko wyznali. Ostatecznie, mimo, że odwołali wymuszone na mękach 

i czarty lubelskie [1598–1742]. Szkic etnologiczno-prawny, „Ognisko Nauczycielskie” Nr 6, 1929, s. 18-23. Por. 
ten sam tekst w: Idem, Lubelskie procesy religijne, 1. Czary i czarty lubelskie, 2. Heretycy lubelscy przed sądem, 3. 
Lubelskie procesy o tzw. mordy rytualne, Lublin 1930. 

6 M. Ostling, Nieznany proces o czary i świętokradztwo w Lublinie w 1644 roku, „Lud” R. 89, 2005.
7 M. Dąbrowska-Zakrzewska, op. cit., s. 230.
8 Szymon Barański zeznawał: „Wawrzyniec Jędrzejowi, czeladnikowi swemu słyszałem, że mówił: ko-

paczu, złodzieju, tyś mi dziatki zapowietrzył i przez ciebie mi, zdrajco, dziatki pomarli”. Zob. M. Dąbrowska-
Zakrzewska, op. cit., s. 248.
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zeznania, sąd uznał, że zatrzymani powinni zostać „rozpalonemi kleszczami przez 
kilka dni przypalani i rozrywani, na kole rozpostarci i w to koło wpleceni jeszcze 
żywi, wspólnie w ziemi zagrzebani lub ogniem spaleni”. Obawiając się jednak, aby 
oskarżeni, mający wyraźnie kontakt z siłą nieczystą, nie uczynili większej jeszcze 
szkody całemu miastu, sąd ograniczył się do odcięcia skazanym obu rąk oraz ich 
dekapitacji. Egzekucja odbyła się 7 marca 1711 r. Ciała zabitych pochowano na 
miejscu kaźni, a kończyny ich poprzybijano na palach na rozstajnych drogach9. 

Chociaż czasami oskarżano czarownice o wzniecanie pożarów, wśród lubel-
skich procesów nie znajdujemy na to potwierdzenia. Wiadomości o „ogniu wiel-
kim” w mieście, które dotyczą roku 1640, czy informacje o pożarze Przedmieścia 
Krakowskiego w latach 1643 i 1768 trudno byłoby połączyć z oskarżeniami o cza-
ry. Jedyny znany nam proces, który miał miejsce w tym czasie, dotyczył czarowni-
cy z oddalonych o ponad 150 kilometrów okolic Skrzyńska10. 

Mimo panowania nastroju nietolerancji i podejrzliwości wobec domniema-
nych wspólniczek szatana, wiara w niszczycielską moc diabła i jego pomocnic nie 
była w Lublinie zbyt silnie zakorzeniona. Nie odnotowujemy w aktach żadnych 
masowych procesów o czary, sporadycznie zdarzają się jedynie przypadki oskarża-
nia w tej samej sprawie większej ilości osób. Jeżeli mielibyśmy mówić o jakimkol-
wiek szczycie polowania na czarownice w Lublinie, przypadłby on zapewne na lata 
1625–1645, w którym to okresie miało miejsce aż sześć tego typu procesów11. 

Procesy o czary, wedle konstytucji sejmu z 1543 r., pozostawały w kompetencji 
sądów kościelnych. W praktyce jednak sprawy te rozpatrywane były przez sądy 
świeckie. Utworzony, prawdopodobnie już pod koniec XIV w., ofi cjalat okręgowy 
w Lublinie obejmujący część diecezji krakowskiej, głównie archidiakonat lubel-
ski12, nie sądził według ks. Piotra Hemperka żadnej tego typu sprawy13. Konsy-
storz prowadził za to kilkakrotnie dochodzenia przeciw oskarżonym o wyznawa-
nie i głoszenie poglądów niezgodnych z nauką Kościoła. Nie wiemy jednak czy 
było mu wolno karać sprawców takich przestępstw, czy też ograniczał się tylko 
do zbierania dowodów ich winy14. W późnym średniowieczu na ziemiach pol-
skich prawie 33% wszystkich spraw o czary rozpatrywanych przez sądy kościelne 
dotyczyło małżeństw15. Były to głównie prośby o unieważnienie związku, moty-
wowane impotencją, szkodą na zdrowiu lub życiu współmałżonka wywołaną za 
pomocą czarów. Według Joanny Adamczyk do połowy XVI w. sąd konsystorski 
lubelski rozpatrzył jeden taki przypadek. Dotyczył on mieszczki Małgorzaty, wdo-
wy po Piotrze z Piasków, która w 1456 r. miała pozbawić życia swego małżonka 

9 Wspólniczki mazaczy sąd potraktował łagodniej – bliżej nie znaną Marynkę, Annę i Dorotę wypędzono 
z miasta. Opis przedstawionego wydarzenia podany za: A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie 
chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne 
i polityczne, Warszawa 2000, s. 267.

10 Sprawa Zofii Filipowiczowej z roku 1640. Patrz przypis 3.
11 Więcej na ten temat patrz: Aneks.
12 P. Hemperek, Oficjalat okręgowy w Lublinie w XV–XVIII wieku, Lublin 1974, s. 89 i n.
13 Ibidem, s. 147-208.
14 Ibidem, s. 180.
15 J. Adamczyk, Czary i magia w praktyce sądów kościelnych na ziemiach polskich w późnym średniowieczu 

(XV–połowa XVI wieku), w: Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny 
chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, red. M. Koczerska, Warszawa 2007, s. 153. 
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za pomocą bliżej nieznanej trucizny (toxicum)16. Czy w latach późniejszych roz-
patrywano podobne sprawy? Odpowiedź na to pytanie wymaga dalszej dokładnej 
kwerendy źródłowej. 

Sądem w Lublinie najczęściej zajmującym się sprawami o czary był sąd miej-
ski (judicium civile), który stanowiła przeważnie ława, rozstrzygająca kolegial-
nie, w przeciwstawieniu do właściwego sądu wójtowskiego (offi  cium advocatiale), 
orzekającego w drobniejszych sprawach jednoosobowo, bez ławników. Sądy od-
bywały się w ratuszu miejskim przy Rynku. W przypadku spraw o czary, w skład 
sądu – jak wynika z zachowanych akt procesowych – wchodził wójt oraz dwóch 
do czterech ławników. Był to więc sąd łączony, wójtowsko-ławniczy. W wypadku 
gdy sprawę do osądzenia otrzymywał sąd miejski od innej instancji, na przykład 
urzędu radzieckiego czy innych sądów, w rozprawie brał udział także deputat tej 
instytucji17. Nie prowadzono osobnych ksiąg do wpisywania nazwisk członków 
samorządu miejskiego, tak jak na przykład miało to miejsce w Krakowie. W Lu-
blinie ich nazwiska pojawiają się zwykle wśród akt procesowych, choć i tu nie 
w każdym przypadku. W ciągu roku odbywały się czasem nowe wybory do ławy 
– gdy nastąpiła śmierć ławnika lub gdy przechodził on do rady czy też rezygnował 
z urzędu, bądź był zawieszany w czynnościach. Dlatego trudno ustalić kto akurat 
konkretny proces prowadził. Co więcej, pisarze urzędu wójtowskiego łączyli często 
dwie godności – ławnika i pisarza jednocześnie18. Warto zauważyć, iż w większości 
byli to ludzie, którzy z chwilą prowadzenia konkretnej sprawy o czary, mieli już 
dłuższe, kilkuletnie przeważnie, doświadczenie w sądzeniu innych przestępstw. 
Na przykład w zapiskach dotyczących procesu Reginy Lewczykowej z roku 1698 
wymienieni są ławnicy Mikołaj Jakubowski oraz Jan i Melchior Dobrogoszczo-
wie, z których pierwszy zasiadał w ławie z przerwami od blisko dwudziestu lat, 
a następni od roku 1693. Pod wyrokiem skazującym na śmierć Annę Szwedyczkę 
w 1678 r., podpisali się wójt Lublina Jan Rafang oraz ławnicy Ignacy Kąpalski, Mi-
kołaj Jakubowski i Mikołaj Młodecki. Jan Rafang był w tamtym momencie ławni-
kiem z dwuletnim stażem, ale za to Ignacy Kąpalski pełnił ten urząd od roku 1667. 
W roku 1664 w procesie Maryny Białkowej, oskarżonej o używanie hostii do cza-
rów, brali udział między innymi Zachariasz Ejlich (Eylich) – zasiadający w ławie 
od czternastu lat i Marcin Świbicz (Świwicz), który funkcję ławnika zaczął pełnić 
w latach 1657–1658.

Powołany w 1578 r. Trybunał Koronny według intencji ustawodawcy miał być 
organem apelacyjnym19 i orzekać, czy zaskarżany do niego wyrok sądu niższej in-
stancji był sprawiedliwy czy też nie. Od początku swego istnienia działał również 
jako sąd pierwszej instancji – wpływały do niego między innymi sprawy o zbie-
głych poddanych, najazdy na grunty i dwory, zdarzały się także tak zwane „nagany 
szlachectwa” czy sprawy związane z ochroną praw rzeczowych i różnego rodzaju 
kwestii spornych20. Sądy odbywały się w budynku ratusza miejskiego na Rynku, 

16 Ibidem, s. 225-226. 
17 J. Riabinin, Dawne księgi miejskie..., s. 13.
18 Idem, Lublin w księgach..., s. 45.
19 W. Zarzycki, Trybunał Koronny w dawnej Rzeczypospolitej, Piotrków Trybunalski 1993, s. 72.
20 Ibidem, s. 73-80.
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z którego na czas obrad rada i sądy miejskie przenosiły się do okolicznych ka-
mienic, a później do tak zwanego Małego Ratuszka przy ulicy Archidiakońskiej 
521. Trybunał często zlecał sądowi miejskiemu, wójtowsko-ławniczemu, przepro-
wadzenie przesłuchania czy poddanie torturom mniej ważnych – w sensie miejsca 
w strukturze stanowej – osób22. Wygodniejsze było dla sędziów wykorzystywa-
nie miejskiej izby tortur, która znajdowała się w ratuszu, niż korzystanie z grodz-
kiej izby tortur znajdującej się na zamku lubelskim. Być może także natłok spraw 
do rozpatrzenia przesądził o takim postępowaniu, gdyż nie było ono regulowane 
żadnymi normami prawnymi23. Ponieważ nie znamy dokładnie składu kolegiów 
sędziowskich, trudny jest do ustalenia stopień samodzielności sądu miejskiego 
w czasie rozpatrywania spraw zleconych przez Trybunał. Nieznana jest także prak-
tyka sądowa Trybunału. Brak jest kompletnych zestawień dotyczących rodzajów 
sądzonych przez ten organ spraw, ich liczby, stosowanych środków inkwizycyj-
nych i wreszcie samych wyroków24. Od połowy XVII w. można zaobserwować ro-
snące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Trybunału Koronnego, coraz częściej 
„królowało bezprawie, przekupstwo, łapownictwo25”. Chociaż w ciągu dwu wieków 
istnienia dokonano kilku zmian i uzupełnień istniejących przepisów dotyczących 
funkcjonowania tego sądu, do końca jego istnienia, to jest do roku 1794, podstawą 
funkcjonowania Trybunału pozostała konstytucja z 1578 r.26

We wspominanym już wyżej artykule M. Dąbrowskiej-Zakrzewskiej, na po-
nad siedemdziesięciu stronach przedstawionych jest dziesięć procesów o czary, 
których akta autorka odnalazła w księgach przechowywanych w lubelskim Archi-
wum Państwowym. Praca ta jest jednak bardziej publikacją źródłową niż artyku-
łem. Autorka skupiła się głównie na, dość dokładnym zresztą, wyszczególnieniu 
dostępnej ówcześnie literatury dotyczącej historii czarów i procesów czarownic27, 
skrótowo tylko omawiając wydawane przez siebie akta procesów. Podobnie uczy-
nił też M. Ostling. Procesów wymienianych przez pozostałych, wspomnianych już 
przeze mnie autorów (A. Żbikowskiego28 i J. Riabinina), nie można traktować jako 
typowych procesów czarownic – tu informacje o stosowaniu czarów pojawiają się 
niekiedy na uboczu głównego oskarżenia i traktowane są – nawet przez samych 
badaczy zjawiska – jako ciekawostki. Z tego też powodu nie mamy pewności, czy 
dokonana przez nich kwerenda źródłowa była na tyle precyzyjna, że nie pominęła 
żadnego „mniej ciekawego” procesu. Często w samych księgach nie znajdujemy 
też wystarczających informacji, które mogłyby umożliwić zweryfi kowanie, w jaki 
sposób dane sprawy zostały potraktowane przez rozpatrujący je sąd, nie znamy też 

21 A. Bereza, Lublin jako ośrodek sądownictwa, Lublin 2006, s. 27.
22 H.M. Łaszkiewicz, Sąd wójtowsko-ławniczy w Lublinie a Trybunał Koronny w 2. połowie XVII wieku, 

„Roczniki Humanistyczne” R. 36, 1988, z. 2, s. 171.
23 Ibidem.
24 W czasie drugiej wojny światowej zniszczeniu uległa znaczna część akt Trybunału. Zob. ibidem, s. 172.
25 M. Dobrowolska, Trybunał Koronny w Lublinie (1578–1794), Lublin 1994, s. 10.
26 W Lublinie, oprócz wyżej wymienionych – sądu oficjała biskupiego, sądu ławy i rady miejskiej oraz 

Trybunału Koronnego, funkcjonowały także i inne sądy. Ponieważ jednak w ich kompetencjach sprawy o czary 
z reguły się nie mieściły, nie zostały zawarte w pracy. Szerzej o sądownictwie Lublina: A. Bereza, op. cit.

27 M. Dąbrowska-Zakrzewska, op. cit., s. 217-224.
28 A. Żbikowski, w swojej pracy z roku 1929, wymienia aż piętnaście spraw, które – ze względu na charakter 

oskarżeń – są związane z czarami. A. Żbikowski, Czary i czarty lubelskie..., s. 18-23.
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dobrze okoliczności ich wytoczenia – najpełniejsze teksty źródłowe, przedstawio-
ne przez M. Dąbrowską-Zakrzewską, nie są kompletnymi protokołami z przepro-
wadzonych rozpraw – w czterech przypadkach znany jest jedynie wyrok z procesu, 
a w trzech poznajemy tylko zeznania złożone w trakcie przesłuchań. 

W samych aktach sądowych informacje dotyczące szeroko rozumianych proce-
sów o czary są bardzo rozproszone. Znajdują się co najmniej w czterech księgach 
złoczyńców29, czterech księgach wójtowsko-ławniczych i również czterech księ-
gach radzieckich30. 

Czy w pozostałych księgach miejskich lubelskich znajdujących się w Archi-
wum Państwowym w Lublinie takie wiadomości również się znajdują? Trudno jest 
odpowiedzieć na to pytanie bez przeprowadzenia dokładnej kwerendy źródłowej, 
którą utrudnia fakt ciągłego niszczenia, a co za tym idzie, malejącej czytelności 
znajdujących się tam ksiąg. Inną ważną tutaj kwestią jest zmieniająca się struktura 
ilościowa zasobów Archiwum31.

Najwcześniejsza wzmianka o czarach32 z jaką się spotykamy w lubelskich księ-
gach miejskich dotyczy procesu z roku 1627, a ostatnia pochodzi z 1743 r. Spra-
wy o czary trafi ały jednak do lubelskich sądów już wcześniej, o czym świadczy 
wspominany uprzednio przeze mnie proces mieszczki Małgorzaty, żony Piotra 
z Piasków. Nie zawsze oskarżenie o czary było powodem wszczęcia postępowania 
przeciwko danej osobie. Często zarzut czarostwa pojawiał się „obok” właściwych 
zarzutów lub był związany z zeznaniami oskarżonych czy świadków. Na przykład 
Sebastian Miczyński w swym dziele pt. Zwierciadło Korony Polskiej33 wspomina, 
że w roku 1598 torturowani przed sądem lubelskim oskarżeni nie chcieli przyznać 
się do winy „bo byli dobrze czarami obwarowani”, a działanie tych czarów ustało 

29 Lub w pięciu. M. Dąbrowska-Zakrzewska wśród ksiąg z których korzystała przy pracy nad artykułem 
wylicza też księgę nr 200 (obecnie 142) „Acta maleficiorum annorum 1639-1642” jednak żaden wymieniony 
przez nią proces nie zawiera odnośnika do tej księgi. Być może znajdują się w niej jakieś (nie wskazane przez 
badaczkę i nie odnalezione przeze autorkę niniejszej pracy), informacje odnośnie sprawy Zofii Filipowiczowej, 
której proces miał miejsce w roku 1640. 

30 Patrz: aneks.
31 Lubelskie księgi sądowe – a co za tym idzie również sześć  (zaznaczenie autora – M. C.) ksiąg ma-

leficorum – przechowywane były od 1848 r. w Archiwum Akt Dawnych w Lublinie. Po jego likwidacji w roku 
1880, cały zasób archiwum został przewieziony do Centralnego Archiwum w Wilnie. Część z tych ksiąg udało 
się odzyskać po 1919 r. na skutek realizacji postanowień traktatu ryskiego z 18 marca tegoż roku – w roku 1928 
Jan Riabinin wymienia jedynie cztery księgi maleficorum – a inne wróciły do Polski w l. 1961–1962. Wtedy też 
zwrócona do lubelskiego Archiwum została piąta z ksiąg złoczyńców (numer 143, dawniej 142). Losów szóstej 
księgi nadal nie znamy. Zob. J. Riabinin, Dawne księgi miejskie…, s. 12; M. Trojanowska, Inwentarz Archiwum 
Miasta Lublina 1465–1810, Lublin 1996, s. 10-11 oraz K. Wróbel-Lipowa, Rewindykacja archiwaliów polskich 
z ZSRR w latach 1945–1964, Lublin 1982, s. 109-113.

32 Przez określenie „sprawa o czary” rozumiem w tym momencie nie tylko procesy, w których czary były 
głównym zarzutem stawianym oskarżonym, ale także te, w których mowa była o wszelkiego rodzaju magicznych 
czynnościach, nawet, gdy nie były one dosłownie traktowane jako czary. 

33 S. Miczyński, Zwierciadło Korony Polskiej, Kraków 1618. W dziele tym, autor, profesor Akademii Kra-
kowskiej, zebrał ponoć wszystkie najgorsze wady i grzechy przypisywane Żydom. Król Zygmunt III Waza zakazał 
druku i rozpowszechniania Zwierciadła..., ponieważ pomawianie Żydów o mordy rytualne mogło wywoływać 
zaburzenia wyznaniowe i tumulty antyżydowskie. Mimo królewskiego zakazu praca została wydana. Zob. J. Wi-
jaczka, Oskarżenia i procesy o mordy rytualne w Polsce w Epoce nowożytnej, „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 
3, s. 9.
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dopiero wówczas, „gdy im głowy i brody ogolili”34. Mowa tu o procesie w sprawie 
mordu rytualnego, którego na dziecku chłopa Wojciecha Petreni ze Świniar mieli 
dokonać Żydzi – Gromek Aaron, Izaak Hajczyk oraz niejaki Marek. Sprawa toczy-
ła się przed Trybunałem Koronnym w Lublinie35. 

Sprawy o żydowskie mordy rytualne wybiegają poza granice niniejszej pracy, 
niemniej jednak warto wspomnieć, że aż dwa podobne procesy toczyły się w Lu-
blinie także w roku 163636. Zarzuty wysuwane przeciwko Żydom częściowo pokry-
wają się z tymi przeciwko czarownicom, gdyż obie grupy posądzano o oddawanie 
czci diabłu, w związku  z czym, w obu przypadkach pojawiają się między innymi 
oskarżenia o zabójstwa noworodków, a także kradzież lub profanację hostii. 

W roku 1627 wniesiono oskarżenie przeciwko mieszczkom lubelskim Marynie, 
żonie kucharza Wojciecha37 i Jadwidze. Niewiasty te, posądzone zostały o przynie-
sienie z cmentarza kości trupich – golenia, piszczela od ręki oraz czaszki, spalenia 
ich i posypania powstałym popiołem progu domu szewcowej Jakubowej. Nie wia-
domo z jakiego dokładnie powodu miały to uczynić – z zeznań wynika jedynie, że 
„z tą szewcową ta Maryna się gniewała” i często mówiła do swej gospodyni: „po-
godzę ja tej szewcowej [....], wyrządzę tej szewcowej na złość, że ludzie na nią nie 
będą mogli patrzyć”38. 31 marca 1627 r. sąd wójtowski przeprowadził na miejscu 
tortur przesłuchanie Jadwigi, lecz ta zaprzeczała, by bawiła się kiedykolwiek czara-
mi. Przyprowadzono Marynę, jej komornicę, która potwierdziła, że: „prawdę po-
wiadam, przyniosła[m] jej trupich kości i paliła je – to widziałam na swe oczy, i co 
świadczyłam przed tym, przy tym wszystkim stoję”39. Jadwiga napomniana została 
następnie, by nie wystawiała swego ciała na tortury i przyznała się dobrowolnie 
do winy. Ponieważ tego nie zrobiła, została przywiązana do pala tortur i poddana 
trzykrotnemu rozciąganiu. Przy drugim ciągnieniu zeznała, iż „kazał mi ksiądz 
Jan Jezuita, który przy złoczyńcach bywa, abym szła do mistrza po czaszkę”. Wobec 
Jadwigi zastosowano również torturę ognia – przypalana przyznała się, że kobieta, 
u której kupowała drewno, poradziła jej, by wylała pomyje na drogę, co uczyniła, 
gdyż „chorowali wszyscy w domu”. 

Wyrok w sprawie Maryny i Jadwigi zapadł 8 kwietnia 1627 r. Instygator za-
żądał, by zbrodniarki, którym winę udowodniono na podstawie zeznań i dowo-
dów świadków, zgodnie z prawem zostały ukarane śmiercią, to jest spaleniem na 
stosie. Sąd miejski potraktował obie kobiety łagodniej niż chciał tego instygator 
– mimo, iż uznał, że zbrodnia której się dopuściły była „contra iura divina et hu-
mana” dokonana, skazał je na publiczną chłostę i wygnanie z miasta. Zastrzeżono 
jednak, że w razie gdyby oskarżone usiłowały wrócić, zostaną nieodwołalnie uka-
rane śmiercią. 

34 Cyt. za: A. Żbikowski, Lubelskie procesy..., s. 6.
35 Ł. Kępski, Posądzenia o mordy rytualne i profanacje hostii w Polsce w XVI–XVIII, w: http://historicus.

umk.pl/modules/wfsection/article.php?articleid=66 (portal historyczny „Historicus”, dostęp 29 X 2006).
36 Ibidem. 
37 Dokładnie: Alberti Coci consors, co A. Żbikowski tłumaczy jako „żona Wojciecha Koka lub Kokusa”, 

a z kolei J. Kus proponuje „żona Wojciecha kucharza”. Por. A. Żbikowski, Czary i czarty lubelskie…, s. 19 oraz J. 
Kus, Księgi złoczyńców. O przestępcach i wymiarze sprawiedliwości w dawnym Lublinie, Lublin 2002, s. 82.

38 M. Dąbrowska-Zakrzewska, op. cit., s. 228.
39 Ibidem, s. 227.
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W zachowanych aktach brak jest wielu ważnych informacji. Nie wiemy kto zło-
żył  do sądu skargę na Marynę i Jadwigę, nie wiemy czy działania tych kobiet przy-
niosły rzeczywistą szkodę wspomnianej szewcowej, nie znamy nawet składu sądu 
ani nazwiska pisarza spisującego zeznania oskarżonych. 

Jeszcze mniej informacji mamy odnośnie kolejnej sprawy, wymienianej tym 
razem przez J. Riabinina, a toczącej się w roku 1631. Proces ten odbywał się przed 
urzędem radzieckim, a oskarżycielem był sąsiad kaletniczki lubelskiej Michało-
wej Dankowiczowej, który przestraszył się, gdy „dziewczyna jej wylała jakieś czary 
przede mnie”40. Zeznająca w tej sprawie Kleczowska, podała sposób na leczenie su-
chot, na które chorowało dziecko Dankowiczowej, a który okazał się przyczyną ca-
łego zamieszania: „widząc dziecię w kąpieli u p. Michałowej kaletniczki, radziłam 
jej, aby kupiła ze szeląg mięsa jałowicznego i z zielem we dzbanku nowym uparzyć 
to i omyć dziecię do trzech razów, i po tym wylać na krzyżowe drogi, powiadając 
to, żem ja też to czyniła córce swojej, którą widzicie; nie dla czarów ja to czyniła, 
ale dla potrzeby”. Dankowiczowa kazała dziewczynie wylać wodę „za szańce”, ta 
zaś wylała ją „kedyindziej”41 i stąd cała sprawa wynikła. 

Także w roku 1631, ale już przed Trybunałem, sądzona była niejaka Kowalska, 
oskarżona o użycie pępuszka dziecięcego „na ślepienie” swej znajomej Krakowczy-
kowej.  Z zeznań uczciwej Anny, żony Jana Czapnika wynikało, że Kowalska pro-
siła „o pępuszek dziecięcy żebym dostała”42. W przypadku obu powyższych proce-
sów brak nam pełnych informacji dotyczących wyroku, pozostałych uczestników 
rozprawy, czy chociażby przebiegu śledztwa. Można tłumaczyć to tym, iż księga 
radziecka, w której znajdują się materiały dotyczące obu procesów, jest brudnopi-
sem, w dodatku w nienajlepszym stanie technicznym43. 

Interesującym pod wieloma względami procesem jest sprawa dotycząca Zo-
fi i Filipowiczowej i kilku innych „guślic”. Oskarżycielem był w niej szlachcic Pa-
weł Podlodowski, który uważał, że kobiety te doprowadziły do śmierci jego ojca 
Jana,  a teraz nastawały także na jego dobytek i zdrowie. Sprawa miała miejsce 
w roku 1639  w majątku Podlodowskich w Rykowie koło Skrzyńska, gdzie prze-
trzymywano domniemane czarownice, a prowadził ją sąd kryminalny gajony pod 
przewodnictwem wójta skrzyńskiego Łukasza Brewki44. Zofi a, dawna czeladnica 
Jana Podlodowskiego, miała kilka wspólniczek z okolicznych wsi, które podobno 
nauczyła guślić i czarować45. Pierwszą ze wspólniczek była Agniczka Firlejówka 
z Kozic, która podczas przesłuchania zeznała, że Zofi a „[...] płokała przyrodzenie 
swe (alias) w kufl u cynowym w którym piwo miała, a na ten czas nieboszczyk 
[J. Podlodowski – przyp. autora] śniadanie jadł. Ona wypłukawszy koszule swoje 

40 Rkps w Archiwum Państwowym w Lublinie (dalej: APL), Akta Miasta Lublina (dalej: AML), sygn. 123, 
k. 320.

41 J. Riabinin, Jeszcze o czarach...., s. 4.
42 APL, AML, sygn. 207, k. 372v.
43 Brak początku, część księgi zbutwiała. Zob. M. Trojanowska, op. cit., s. 51.
44 M. Dąbrowska-Zakrzewska, op. cit., s. 230.
45 Autorzy przekładu tego tekstu umieszczonego na stronie lubelskiego Teatru NN, ujmują sprawę chyba 

nazbyt romantycznie. Twierdzą mianowicie, iż Zofia czyniła to wszystko w zemście za odrzucone zaloty obu Pod-
lodowskich. Zob. http://www.tnn.pl/rozdzial.php?idt=633&idt_r=2647&f_2t_rozdzialy_trescPage=1 (dostęp na 
12 grudnia 2008)
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z onego plugastwa w piwo, toż piwo niosła na stół jegomości [...]”. Kolejne guślice 
to Anna Wiotezczyna z Kozic, Ewa z Ziemak i Łucja z Woli. Filipowiczowa nauczy-
ła się czarów 10 lat temu od nieboszczki pani Zawadzkiej, która pokazała jej jak 
wykorzystać gołębie serce oraz krew z palca serdecznego do czarów miłosnych46. 
Sąd skrzyński skazał Zofi ę „na gardło, to jest aby ogniem [...] spalona być mia-
ła per exequutores iustitiae” ale ponieważ wstawili się za nią zacni ludzie, w tym 
duchowni, wyrok złagodzono. Zarówno Filipowiczowa jak i wspomniane wyżej 
Ewa i Łucja z majętności pana Podlodowskiego „wygnane, wyświęcone i perpetuo 
relegowane były [...].” Wcześniej jednak, aby podobne zbrodnie nie szerzyły się 
w okolicy, Filipowiczową i z nią Ewę i Łucję „per eundem exequutorem iustitiae 
personaliter coram iudico stantem, w pół wsi rózgami u słupa bite i sieczone być 
mają”. Dodatkowo, Zofi a musiała złożyć przysięgę, że nie będzie już szkodzić ni-
komu czarami, a jeśli by „słowem jakiem się ozwała, przegrażając, albo uczynkiem 
na nie się pokazało, tedy bez wszelakiego miłosierdzia mam być na gardle karana 
tak mi Panie Boże pomóż i święta męko Jego”47. 

Kolejny proces – Zofi i Baranowej48 z 1643 r. – to postępowanie, które najbar-
dziej chyba przypomina zachodnioeuropejskie sprawy o czary. Oskarżona w nim 
kobieta podejrzana była nie tylko o czary, ale i obcowanie płciowe z diabłem. Frag-
ment protokołu z procesu, jaki zachował się do naszych czasów, pozwala ustalić, 
że Baranowa była wcześniej49 w więzieniu torturowana „ad instantiam instigatoris 
offi  cii consularis Lublinensis” w obecności wójta Wojciecha Sawickiego50 i ławnika 
Mikołaja Szwajki; teraz odwołuje swoje oświadczenie, mówiąc „wtedy to wszyst-
ko ze strachu zeznałam [...] żadnych czarów nie umiem, oprócz zmuwek, których 
zażywam, kiedy mnie jaka szynkarka prosi dla wypaczenia beczek i konewek, a to 
gwoli szynkowi”51. Baranowa parała się dziwnym zajęciem – „[...] z wężami się ba-
wiłam od lat sześciu i sprzedawałam żądła po groszy sześćdziesiąci etc.” Chodziła 
nawet do domu kata, oferując mu węże „dla maści”. W sprawie pożycia z diabłem 
oskarżona zeznała „iżem obcowała kilka lat bez męża sama nie wiem z kim, a ten, 
co z nim obcowałam jest zimny jak trup i śmierdzi”. Diabeł kazał jej się nazywać 
Pawłem, „ręce ma szpetne i rogi brzydkie, kudłata głowa [...] także oczu nie miał 
jako i mój mąż nieboszczyk, któremu oko było wybito jedno, a drugie wypłynęło, 
a nozdrza nie miał”52. Baranowa zaszła nawet z czartem w ciążę, ale potem ją coś 
„potłukło i co wiedzieć gdzie się podziało”. Spotykali się dwa razy w miesiącu – po 
nowiu we wtorek i w czwartek, bywali na sabatach, pili razem gorzałkę, a diabeł bił 
ją gdy zrobiła lub powiedziała coś przeciwko niemu. Kiedy chciała się wyspowia-
dać przed księdzem, ukazał jej się i nie pozwolił nic rzec. Kazał jej się też wyrzec 

46 Serce ususzyć, zetrzeć na proszek i dodawać do wspólnego posiłku. Filipowiczowa mówiła przy tym: 
„jako nie może gołąb bez gołębice tak ty chrzczony mianowany abyś nie mógł Janie beze mnie chrzczonej mi-
anowanej Zofii”. Podobnie krew upuścić do pitego przez ukochanego trunku. 

47 M. Dąbrowska-Zakrzewska, op. cit., s. 236.
48 Primo voto Szydłowska. 
49 To jest 19 X 1643 r. Wyrok wydany został 22 października tegoż roku.
50 Tak u M. Dąbrowskiej-Zakrzewskiej. Zob. eadem, s. 237. Powinno być: Lewickiego. Zob. J. Riabinin, 

Lublin w księgach…, s. 50.
51 M. Dąbrowska-Zakrzewska, op.cit., s. 237.
52 Ibidem, s. 238-239.



Magdalena Anna Cichy18

„najświętszej Panny, którą zwał Szeroką, także i Szerokiego”. Po takich zeznaniach, 
aż dziwne jest, że sąd skazał ją jedynie na chłostę. Być może, w przeciwieństwie do 
swoich zachodnich odpowiedników, lubelski wymiar sprawiedliwości, nie trakto-
wał podobnych oświadczeń poważnie.

W roku 1644 Trybunał Koronny przekazał sądowi lubelskiemu sprawę Reginy 
Zalewskiej, oskarżonej o świętokradztwo i czary. Ciekawą rzeczą jest obecność na 
przesłuchaniach kobiety jej syna Jakuba, który weryfi kował i uzupełniał zezna-
nia53. Regina została przywieziona do Lublina przez mieszczan z Opola Lubelskie-
go, po tym jak przyłapano Jakuba na próbie kradzieży hostii podczas przyjmowa-
nia komunii w kościele. Chłopak zeznał, „iż mi matka kazała żebym jej przyniósł 
najświętszy sakrament”, dlatego „gdy mi kapłan dawał przenajświętszy sakrament 
tedy ja upuściłem z gęby a chłopiec księży wziął gołą ręką i drugiemu chłopcu dał 
na Czapkę zaczym mię zaraz Uchwycono i wsadzono”54. Regina zarzutom zaprze-
czała, nawet po kilkukrotnych torturach – była trzykrotnie rozciągana, dwa razy ją 
też przypalano, oczywiście wszystko po uprzednim upomnieniu, by nie narażała 
swego ciała na cierpienie55. Wyrokiem w tej sprawie okazało się uniewinnienie 
oskarżonej56, co stało się z jej synem niestety nie wiemy. 

O oskarżonej wiemy, że była żoną Mikołaja Pękały i miała dwóch synów Jakuba 
i starszego, który „jest […] na wodzie”. Mimo, iż twierdziła, że nie jest czarownicą, 
na pytanie: „Jeżeli wróżyła strony koni co w Kazimierzu były poginęły”, odpowie-
działa, że razem z nieboszczką Duliczową „naprawiałam na sicie węgiel położyw-
szy, i igłę w chleba skóreczkę kładłam”57. W trakcie przesłuchania przyznała się do 
rzucania uroków przeciwko jełczeniu się masła, które jednak nie przynosiły ocze-
kiwanych rezultatów58, oraz do „lekowania” mleka już od czterech lat, co też się jej 
nie udawało. Prosząc sąd o łaskawość, wskazywała na swój podeszły wiek i ciągle 
twierdziła, „Iż posądza mnie syn nie wiem z jakiej nauki, bodaj go Bóg karał to złe 
dziecię” 59.

Najdłużej toczącą się przed lubelską palestrą sprawą był proces Reginy Sokoł-
kowej. Trwał on ponad dwa lata (1660–1662) i zakończył się wyrokiem zaocznie 
skazującym oskarżoną na spalenie i infamię60. Sokołkowa, która współżyła ze swo-
im przyszłym mężem jeszcze przed ślubem, zaszła w ciążę, którą wedle zeznań 
świadków miała usunąć61. Ponieważ Sokołek nie palił się do ślubu, jeździła wraz 

53 APL, AML, sygn. 143, k. 124.
54 Ibidem, k. 125-126.
55 „Post modum per Lubelskim adversorem monita ne corpus suum termentio cruciam permittat et Veri-

tatim edisserat Nil agnovit”. Zob. M. Ostling, op. cit., s. 199.
56 „Quae ex mandato Judicij Tribunalis Regni Gnatis [Generalis] Lublinensis dimissa est ex carceribus”. 

Zob. ibidem, s. 200.
57 Ibidem.
58 „Nauczyłam się od Duliczowey uroki od masła odużywac mowiąc Bożą mocą Pana Boga pomocą na psa 

na kózkę urok i plunęła ale to po staremu nic nie pomogło”. Zob. APL, AML, sygn. 143, k. 130.
59 M. Ostling, op. cit., s. 200.
60 Pełen zapis procesu, zarówno z ksiąg wójtowsko-ławniczych, jak i urzędu radzieckiego znajduje się 

w pracy M. Dąbrowskiej-Zakrzewskiej, op. cit., s. 242-270.
61 Jan Lisiecki zeznał w tej sprawie: „wiem to dobrze, że Stanisławowa stalmaszka nim poszła za mąż była 

ciężarną mieszkając u Parzykasinej furmanki z teraźniejszym jako powiadała przede mną i przed żoną moją 
mężem swoim z którą to Parzykasiną gospodynią na on czas swoją zatraciła płód który w żywocie nosiła”. Zob. 
ibidem, s. 249.
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z Reginą Gabrielową do Lesiec do baby Bartnickiej, by ta „dopomogła do tego, 
żeby ją pojął tenże Stanisław”. Niedługo potem, jak zeznaje biorąca udział w pro-
cesie Maryna, „z babą Baranową nieboszczką” zamknęła się w sieni „widziałam że 
paliły sznurek z spodnich męskich rzeczy”. Regina zapłaciła jej by nikomu o tym 
nie mówiła62. Sama oskarżona inaczej w czasie przesłuchania się tłumaczyła: „te-
raźniejszy mąż mój przed ożenieniem miał ze mną porozumienie i zwierzyłam się 
była przed nim że z nim zastąpiła, ale nie było tak, lubom inaczej rozumiała. Da-
wałam chusty prać, ale w zwyczajnych białogłowskich rzeczach, czarami się żad-
nymi nie bawiłam”, a wyjazd do Lesiec miał na celu przywiezienie lekarstwa „na 
żółtą chorobę”. Proces trwał długo, zeznawało w nim wielu świadków, a oskarżona 
odwoływała się nawet do samego króla Jana Kazimierza – niestety bezskutecznie. 

Wyrokiem śmierci przez ścięcie zakończyła się sprawa Maryny, żony Adama 
Białka ze wsi Kamionka. Przyprowadzona z lochu „ex decreto et remissione illu-
strisimi tribunalis regni Lublinensis” i zeznająca przed sądem wójtowsko-ławni-
czym złożonym  z „honoratorum Zahariae Eylich subdelegati, Mathiae Kiykowicz 
et Nicolai Kieremowicz, scabinorum iuratorum Lublinesium”, twierdziła, że to jej 
ciotka Anna Wojtaszkowa kazała jej dostać Najświętszego Sakramentu, schować 
w chustkę i cedzić przez nią mleko. Miała przy tym mówić, iż „nie wezmą mleka 
czarownice”, a po trzech tygodniach chustkę spalić. Działo się to cztery lata temu, 
natomiast „łońskiego roku” to samo uczynić miała Katarzyna Pawłowa Hutko-
wa. O grzechu Maryny wiedziały Marcinowa Jończykowa i Gwaszkowa Jędrzejo-
wa, znajome oskarżonej. Zeznająca następnie Katarzyna Pawłowa Hutkowa z Ka-
mionki zaprzeczyła, by kiedykolwiek cedziła mleko przez Najświętszy Sakrament, 
ale Maryna miała jej się chwalić kilka lat temu, że sama to robiła. Hutkowa, po-
mimo trzykrotnego rozciągania ciała i trzykrotnego przypalania, nie przyznała się 
do winy. Po niej przesłuchiwana była Anna Wojtaszkowa, która także – rozciągana 
i przypiekana – nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. Wyrok w tej sprawie 
zapadł 15 października 1664 r.: „ex decreto et remissione  ill. Tribun. Regni Marina 
Białkowa decollata est in praesentia Annae Woytaszkowa  et Catherinae Pawłowa 
post cuius decollationem eaedem inculpatae iuxta decretum tribunalitium libere 
demisse sunt”63. 

Najostrzejszy wyrok spośród wszystkich spraw o czary rozpatrywanych przez 
lubelski wymiar sprawiedliwości zapadł w sprawie Anny Szwedyczki64 w roku 
1678. Rozprawie sądu wójtowsko-ławniczego, który zebrał się w więzieniu ratusza 
w marcu tegoż roku przewodniczył wójt Jan Rafang, a w ławie zasiadali Ignacy 
Kąpalski, Mikołaj Jakubowski  i Mikołaj Młodecki. Sprawę przeciwko oskarżonej 
wniósł Karol Gołuchowski podczaszy dobrzyński, za to, że miała ona nasyłać dia-
bły na panią Gołuchowską. Zeznania torturowanej przez kata kobiety są nieskład-
ne, brakuje w nich wielu szczegółów. Czy jest to wina pisarza czy zeznającej w stra-
chu i bólu podejrzanej, czy może Szwedyczka cierpiała na jakąś chorobę umysłową 

62 Stwierdziła: „za czym dała mi ta to Stanisławowa czerwony złoty abym o tym niprzedkim nie powiadała”. 
Zob. ibidem, s. 253.

63 Ibidem, s. 273.
64 W aktach: Swedycka, ale w tekście przyjmuję Szwedyczka za A. Żbikowskim, Czary i czarty lubelskie..., 

s. 21. Podobnie z powołaną przez nią Szeptycką, która występuje w protokole raz jako Septycka, a innym razem 
jako Septyczka lub Septiczka. 
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– dziś nie uda nam się już tego w pełni zweryfi kować. Oto przykład, który może 
przemawiać za którąś z tych ostatnich opcji: rozciągana po raz pierwszy mówi, „że 
Septiczka liczy ludzi i jeździ cyganiąc. Kajdany zdjęli mi dziewki. Dziecięciu da-
wała piwoniowe ziarna i jeleni rok, Jozfa krawca gospodarza ichmościów panien 
zakonnych sandomierskich. Interrogata dlaczego dół wykopała, odpow(iada) dół 
dlatego wykopała żebym się była żywcem zakopała w gnój, dlategom się zakopała 
żebym zginęła”65. Co więcej, oskarżona mimo początkowego zaprzeczania, przy-
znała się do bycia czarownicą66. Bawi się czarami już od 10 lat, jej diabeł nazywa się 
Iwan i był tydzień temu u niej w więzieniu. Za nasłanie diabła na panią Gołuchow-
ską niejaki pan Birecki dał jej 10 zł. Innej czarownicy, Szeptyckiej, gdy z „blichu 
blicharzowi zginęło było płótno” właściciel za odnalezienie go dał 8 zł. Szwedyczka 
powołuje w czasie zeznań inne czarownice, które miały mieć z nią schadzki na Ły-
sej Górze w Starej Soli, jednak w ostatecznych zeznaniach część z nich odwołuje. 
Zaprzecza w końcu też, by Birecki z żoną mieli coś wspólnego ze śmiercią Go-
łuchowskiej. Swojego diabła nazywa Hawryło, opisuje, jak „kogutym rozdzirała 
a kładłam do piersi lewej dla wielkiej choroby i na drogach krzyżowych zakopywa-
ła ewangelia świętego Jana. Czytałam. Czytać umiem trochę. Kurzy co przede mną 
siedzieli na wozie, kiedy mię wieziono do Starej Soli byli to czarci i przemieniały 
się w ptaszki”67. Sąd uznał Szwedyczkę winną zarzucanej jej zbrodni i skazał ją na 
spalenie żywcem na stosie. 

Kolejna sprawa wydaje się być w porównaniu z powyższą, dużo łagodniejsza. 
W roku 1680 miał miejsce przed urzędem radzieckim proces Katarzyny Karwato-
wej. Kobieta  ta oskarżona została o posyłanie swojego syna pod szubienicę, aby 
zbierał tam przynoszące ponoć szczęście powrozy, które odpadły od powieszonych 
złodziei. Została z tego też powodu – dość niewybrednym językiem – pomówiona 
o bycie czarownicą68. Ponieważ sprawę tę znamy jedynie z księgi brudnopisowej, 
przy braku dalszego ciągu sprawozdania sądowego, nie jesteśmy w stanie ustalić 
jaki był wynik tego procesu, niewątpliwie jednak  z uwagi na – jak powiedzieliby-
śmy dzisiaj: „niską szkodliwość społeczną czynu” – kara śmierci nie została w tej 
sprawie zapewne zasądzona. 

W roku następnym Oryszka z Ozydowa69 i Paraszka Hłacholicha z Przewłocz-
nej70 odpowiadały przed lubelskim Trybunałem za uśmiercenie kilku osobisto-
ści ówczesnego życia politycznego: szlachcica Michała Popiela, nie wymienionych 
z imienia panów Kłodnickiego  i Gałeckiego71 oraz zmarłego w 1680 r. starosty 
lwowskiego Jana Cetnera. Oskarżycielami  w tej sprawie była wdowa Barbara Lip-
nik Popielowa i Jerzy Popiel. Domniemane czarownice przesłuchiwane i torturo-
wane były wcześniej we wsi Sokołówka, między innymi w obecności okolicznego 
samorządu. Świadkiem tego zdarzenia był też Stefan Koczan, którego „jegomość 

65 Zachowano oryginalną pisownię. M. Dąbrowska-Zakrzewska, op. cit., s. 274.
66 „Post hac recollecta recognovit: byłam i jestem czarownica”. Zob. ibidem.
67 Ibidem, s. 275.
68 APL, AML, sygn. 137, k. 477. 
69 Ozydów należał do majętności Stanisława Koniecpolskiego, wojewody podolskiego.
70 Wieś należąca do dóbr kasztelana bełzkiego Myszkowskiego.
71 Być może Gałęskiego. Podano jedynie, że był cześnikiem kijowskim. Zob. M. Dąbrowska-Zakrzewska, 

op. cit., s. 278.
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pan Gałęski dwa razy uderzył w kark, aby słuchał jako generał i potem zeznał 
przed sądem co Hłacholicha i Oryszka na torturach zeznawały”. Koczan także był 
podejrzanym w tym procesie, gdyż w imieniu nieznanego bliżej Mnichowskiego, 
który jak się wydaje był inicjatorem całej sprawy, chodził do czarownic, a następ-
nie „uciekł i gdzie[ś] się bawił tak niemały czas”. Z jego przekazu dowiadujemy się, 
że Hłacholicha czarów nauczyła się od niejakiej Ozydowskiej mieszkającej w ma-
jętnościach kasztelana Myszkowskiego. Pan Mnichowski, „konie postawiwszy 
w sadzie” przyszedł do niej i dał jej 5 zł i dwa krupce zboża by zgładziła ze świata 
pana Kłodnickiego. Namawiał też by zgładziła Michała Popiela, obiecując za to 30 
zł. Okazuje się że Hłacholicha ma swojego diabła, który chowa się „w Stupisczach” 
i „grosz mu daje czylny kiedy go potrzebuje”72. Koczan, trzykrotnie rozciągany nic 
więcej nie powiedział. W procesie tym pada wiele informacji odnośnie samych 
oskarżonych, głównie ich stanu cywilnego. O zeznającej Oryszce dowiadujemy 
się, że miała 50 lat, a męża jej „Tatarowie wzięli”. Twierdzi, że została niewinnie 
powołana przez Hłacholichę i czarować nie umie. Torturowana do niczego w So-
kołówce się nie przyznała i teraz też nie przyznaje. Paraszka natomiast jest od 23 
lat zamężna i ma siedmioro dzieci. Czarami nigdy się nie bawiła tylko „babiła”. Był 
u niej Mnichowski, który dał jej 1 zł i krupkę jęczmienia i żyta oraz cztery złote dla 
Oryszki „tą intencją aby która lepiej umie ta nasłała na p. Popiela” – i to właśnie 
Oryszka miała nasłać na niego swego diabła Ihnata Zahorowskiego. Torturowana, 
zrzuca na nią całą winę. Wszyscy oskarżeni, którzy z dekretu Trybunału posła-
ni zostali na tortury, odpowiadali na przygotowane wcześniej przez sąd pytania. 
Dotyczyły one – w wypadku Koczana – głównie jego powiązań z Mnichowskim 
i Hłacholichą. Pytano też czy wie, co było przyczyną śmierci panów Popiela, Ga-
łeckiego i Kłodnickiego i czy sam umie czarować. Oryszkę także starano się wy-
badać o znajomość z Hłacholichą i Mnichowskim. Zadano jej 15 pytań, między 
innymi o to, czy zna jakieś inne jeszcze czarownice, kogo zabiła swymi czarami 
i w jaki sposób odpłaca się diabłu za jego usługi. Do naszych czasów dochował się 
jedynie fragment zeznań podejrzanych. Nie mamy informacji na temat wyroku 
w tej sprawie. Ponieważ w proces wmieszane były wysoko postawione osobistości 
prawdopodobnie zakończył się on niekorzystnie dla pochodzących z niskiego sta-
nu społecznego oskarżonych. 

Drugą znaną nam z akt lubelskich kobietą, którą uniewinniono od zarzutu cza-
rostwa jest Regina Lewczykowa73, oskarżona w roku 1698 o nasyłanie diabła na 
swego sąsiada Wojciecha Koziełka. W składzie sądu kryminalnego gajonego, który 
prowadził sprawę, zasiadali Mikołaj Jakubowski oraz Jan i Melchior Dobrogosz-
czowie. Oskarżona od lat wypasała bydło na polu należącym do Koziełków, ale po 
zgonie ojca syn pole to zagrodził. Rok później „poczęło go po nocach nie wiem 
co łamać, zaraz on wziął na mnie suspicyą i w Goraju na jarmarku ciężko mnie 
poranił”74. Lewczykowa zaprzeczała w procesie by miała żywić do powoda jakąś 
złość. Co więcej, udowadniała, że „Wojciechowi nie miałam za co złe życzyć”, gdyż 
odnalazł on jej zaginioną klacz. Z zeznań Koziełka dowiadujemy się, że podczas 

72 Ibidem, s. 279.
73 Primo voto Koziełkowa. 
74 Ibidem, s. 283.



Magdalena Anna Cichy22

zbierania we wsi podymnego zakłuło go coś bardzo w nogę i zaczął chorować. Gdy 
był w drodze do Dzikowa jakiś głos się odezwał przez niego, to samo powtórzyło 
się w Tomaszowie75. By wypędzić czarta w Pilaszkowicach kąpał go w ziołach Ja-
kub Motaj, poddał się także egzorcyzmom u księdza w Tomaszowie, ale nic mu 
one nie pomogły. 

W procesie zeznania składali świadkowie powołani przez obie strony sporu. 
Pracowity Stanisław Kiszcza z Chrzanowa twierdził, że nic nie wie o tym by podej-
rzana miała się czarami bawić, ale znajomy jego Jakub Gloch skarżył mu się kiedyś, 
że „dziewka tejże Lewczykowej krowę mu wydoiła na polu, od którego czasu krowa 
więcej mleka dawać nie chciała”. Jakub Rozek ze wsi Krzemień zeznawał na obronę 
oskarżonej: „kradli ją złodzieje, komory łupali a przecież tego żadnym sposobem 
czarowniczym nie dochodziła”. Z kolei  na korzyść powoda przemawiała Anna Ga-
łecka z Krzczanowa76, która słyszała słowa Lewczykowej, gdy ta wadziła się z nim 
o wygon: „napatrzy się każdy jego biedy”. Bartłomiej Lewczyk, mąż Reginy także 
był przesłuchiwany. Stwierdził, że nic nie wie o czarach swojej żony, „przez czas 
mieszkania z nią przez lat kilka nic po niej czarom podobnego nie postrzegł.” Sąd 
dał widać wiarę jego zeznaniom i wypuścił podejrzaną. 

W lipcu 1700 r. na mocy dekretu Trybunału toczyła się przed sądem wójtow-
skim sprawa pracowitej Katarzyny Ratajowej i Zofi i Kistyniowej, które zostały 
oskarżone  o używanie hostii do czarów. Niestety, w księdze zachował się tylko 
protokół z zeznań pierwszej oskarżonej, nie wiemy więc jak brzmiał podjęty w tej 
sprawie wyrok. O powodach swego aresztowania Ratajowa zeznawała przed są-
dem co następuje: „ta, która tu ze mną siedzi pijała czasem u mnie, bom ja na szyn-
ku była i czasem na trunek ziarna przynosiła, o co kiedy ją ktoś do męża oskarżył, 
ona rozumiejąc, że to mąż ode mnie wie, z matką swoją i z Jędrzejową Ratajową 
wadziły się kilka razy ze mną, że na ostatek i do pobicia przyszło, bo mnie wiosłem 
naśród drogi pobiła i po tym złość udawała przed ludźmi, jakobym ja po komunii 
miała jej dać Najświętszy Sakrament”77. Według oskarżonej kobiety te niesłusznie 
się na nią zmówiły i mimo trzykrotnego rozciągania i przypalania nie przyznała 
się do zarzucanej jej winy. Powtarzała za to w kółko: „Dla Boga więcej nie wiem, 
trudno co powiedzieć kiedy nie wiem. Sprawiedliwie nie wiem. [....] Dla Boga nie 
wiem, nie robiłam nigdy nic”78. 

Księgą wójtowsko-ławniczą, która poza księgami złoczyńców zawiera naj-
więcej informacji o ówczesnych wierzeniach w czary jest księga numer 48, obej-
mująca procesy z lat 1725–1732. Już w roku 1728 w procesie o zabójstwo Jana 
Słowikowskiego świadek Stefan Litwin stwierdza, że pani Andrzejowa Słowikow-
ska, bratowa zamordowanego, posyłała nieboszczykowi „truciznę, jako to kocię-
cy mózg”79. Sposób ten okazał się jednak zawodny, gdyż na zlecenie brata ofi a-

75 „Tam się słyszę odezwał, i na nię powiedał, że nasłała, alem ja tego nie słyszał, bom przy sobie nie był”. 
Zob. ibidem, s. 284.

76 W aktach różnie: Krzanów, Krczanów.
77 Ibidem, s. 289.
78 Ibidem, s. 290.
79 APL, AML, sygn. 48, k. 708v.
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ry Iwan Moskal, Maksymicha, Maksym Moskal i Stefan Litwin  w końcu zadusili 
Słowikowskiego80. 

W następnym roku przed lubelskim sądem toczyła się sprawa o świętokradz-
two,  w której jeden z oskarżonych zeznawał o tym jak jego kolega Berko, z którym 
szedł  na kradzież, opowiadał mu, iż „jak się jaki inkarcerat napije mleka świnie-
go, tak nie tylko gdyby go piekł świecami, ale i w sztuki rąbał, to się nie przyzna 
nigdy do niczego”81. Historia ta była dla zeznającego niezwykle wiarygodna, tym 
bardziej, że sam Berko miał ponoć przypieczone boki, co znaczyło by, że był już 
kiedyś poddany torturom. 

Dobrym przykładem na stosowanie czarów w celu osiągnięcia korzyści wła-
snych jest sprawa która toczyła się przed lubelskim Trybunałem Koronnym w 1732 
r. Jak wynika  z zeznań oskarżonych, czarownice miały działać na rzecz rodzi-
ny Mytków przeciwko rodzinie Pogorskich w sprawie o majętności ziemskie koło 
Baru na Podolu. Obie familie toczyły w tej sprawie spory przed Trybunałem już 
kilka lat, a ponieważ Mytkowie  nie osiągnęli w nich zadowalającego ich wyniku, 
postanowili pomóc sobie za pomocą czarów. Zachował się w tej sprawie komplet-
ny protokół z zeznań: przesłuchiwani Kazimierz  i Katarzyna Kmaryńscy pytani 
byli szczegółowo o to, czy czynili jakiekolwiek czary przeciw Pogorskim lub komu-
kolwiek, dlaczego to czynili i gdzie? Pytano ich też z czyjej namowy szkodzili i kto 
im w tym pomagał oraz kto o ich czarach wiedział? Sąd chciał też się dowiedzieć 
z czego korzystali rzucając swe czary – czy używali ciał umarłych, potercząt, rzeczy 
świętych lub komunikantów a także czy składali ofi ary diabłom82. Odpowiadający 
na powyższe pytania Kazimierz, mimo rozciągania ciała i przykładania do niego 
ognia, nie przyznał się do winy: „nie czyniliśmy żadnych czarów, tylko i. pan Mi-
kołaj Mytko posyłał po babę, a to dlatego żeby ich informować chciała, jak za nimi 
sąd powodować się będzie. I tej babie kazali przebywać u mnie, a ta baba z Podzin-
kowa83 z Łysówki była, której dane było ordynarią we dworze i. m. pana Mytka 
starszego – żyta, pszenice, i połetek słoniny [...]”84. Jak wynika z zeznania, czarow-
nica ta próbowała przy pomocy diabła pozbawić życia przebywającego w Lublinie 
patrona panów Pogorskich Jana Brzyskiego, ale jak się okazało – bezskutecznie. 
Dalej torturowany Kazimierz, potwierdzał swe poprzednie oświadczenie i nadal 
nie przyznawał się do żadnych czarów. Przesłuchanie jego żony pozwoliło ziden-
tyfi kować wspomnianą czarownicę z Łysówki, którą okazała się Katarzyna Micha-
licha Asawulicha. Działała ona na zlecenie pisarzowej Aleksandrowej Mytkowej 
oraz żony Mikołaja Mytka. Pisarzowa Aleksandrowa wraz ze swoją mamką „wy-
kopywała poterczę u chłopa Łukiiana w Mytkach” a potem „przy tej babie, któ-
ra przyjechała czarować wywiązała z chustki komunikant i dała mamce, mamka 
wzięła komunikant zmieszała z mąką  w garnuszku i przymawiała tymi słowy: jak 
wielka ciżba do komunii bywa, tak żeby cały trybunał był łaskaw na panią mo-
ją”85; następnie kobiety piekły z tego placki, które woziły  do Lublina. Michalicha 

80 Ibidem, k. 710.
81 Ibidem, k. 816.
82 M. Dąbrowska-Zakrzewska, op. cit., s. 291-292.
83 To jest spod Zińkowa – przyp. techniczny, nienumerowany, ibidem, s. 292.
84 Ibidem.
85 Ibidem, s. 294.
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nie była jedyną czarownicą biorącą udział w tych niecnych praktykach: „z rozkazu 
pani Mytkowej, ale więcej jak sześć bab było przy tym, jedna z Soroki [Wołoszka], 
druga z Perehorynic [Iwanicha], trzecia z Międzyboża, czwarta z Łysówki, drugie 
z Mohylowa”86. Za usługi płacił im Aleksander Mytko – „jednej dał czterdzieści 
złotych, drugiej dał piętnaście czerwonych złotych”. Kolejna rozprawa odbyła się 
23 sierpnia 1732 r. w obecności „honorati Stanislai Szafrański, advocati ordinarii 
civitatis praesentis Joannis Szarwey, Antoni Muradowicz, Alberti Jeliński scabino-
rum, et nobilis Stanislai Groznicki iudicii advociatialis civitatis Lublinensis notarii, 
tum generosi Stanislai Bychawski instigatoris iudicii tribunalis regni Lublinensis”87 
a przesłuchiwano i torturowano na niej przyprowadzoną z lochu Justynę88 Micha-
lichę. Jak dowiadujemy się z jej zeznań, przyjechała ona do Kosaryniec do pani 
Mikołajowej Mytkowej dla czynienia czarów, „[...] tak sam też pan Mikołaj Mytko 
tak do mnie mówił: Babuleńku, gdybyś ty, prawi, tak zrobiła, żebyś nasłała biesa 
na pana Brzyskiego. Jam odpowiedziała na to: że łatwo duszę wziaty, ale trudno 
jej wrotyty. Zaś pan Mytko odpowiedział: Już ty się nie turbuj, już my mamy po-
zwolenie od Księży”. Za wszystkie czary płaciła Aleksandrowa Mytkowa i jej mąż. 
Dostała w ten sposób „czerwony złoty i tynfa, i dwa czetweryki zboża pszenicy 
i jęczmienia, a to za to abyśmy czarowali też pana Brzyskiego”, a Aleksander Mytko 
obiecywał jej w nagrodę klacz, jakąkolwiek sobie z jego stada wybierze. Poddana 
trzykrotnemu przypalaniu Michalicha przyznała się, że miała swojego diabła zwa-
nego Ichnatkiem, który pomagał jej w rzucaniu uroku na Jana Brzyskiego, a czaro-
wać nauczyła ją nieżyjąca już „baba Iwanicha”. Na tym zachowany materiał z tego 
procesu się urywa i nie wiemy niestety jak się on zakończył. Jak sąd potraktował 
zeznania Michalichy? Czy została skazana na śmierć? Co się stało z pozostałymi 
czarownicami powołanymi w trakcie tego procesu? Na te pytania odpowiedzi nie 
poznamy już zapewne nigdy.

Dopiero dziewięć lat później miała miejsce przed lubelskim wymiarem spra-
wiedliwości kolejna sprawa o użycie magii. Nie był to już jednak typowy proces 
o czary, a jedynie proces, w którym spotykamy wzmiankę o magicznych czynno-
ściach. Podobnie jak w przypadkach kolejnych, nie potraktowano tu czarów jako 
poważnego przestępstwa i to nie one stanowią główny punkt oskarżenia. Można 
wręcz powiedzieć, że nie zwrócono na ten element większej uwagi, co było być 
może wyrazem zaniku „mody” na procesy czarownic, który nastąpił wreszcie 
w XVIII stuleciu. I tak, w roku 1741 Paweł Czabaj, oskarżony o wykradzenie z ko-
ścioła krępskiego89 komunikantów dla Żydów „na sądny dzień”, zeznał, że uczynił 
to tylko dzięki pomocy magicznej chustki, którą od nich dostał. „Tylko się dotknij 
nią zamku – mówili – to ci się otworzą drzwi lub kłódka, i choćby cię kto [s]potkał, 

86 Zeznający jako trzeci Mikołaj Janiszewski mówił: „Było zaś przy tych czarach bab pięć: jedna  z Między-
boża, druga z Malczewic Mielniczka, trzecia z Satanowa, czwarta Wołoszka z Soroki, a piąta Iwanicha z Pereho-
rynic szlachcianka”. Zob. ibidem, s. 296.

87 Ibidem, s. 297.
88 W tekście dokładnie: „coram quibus dominis iurisfidelibus adducta incarcerata Iustina Michalicha vi-

gore decreti iudicii tribunalis regni Lublinensis [...]”. Jak wynika z porównania zeznań, chodzi o wspomnianą 
uprzednio czarownicę z Łysówki, Katarzynę Michalichę.

89 Prawdopodobnie miejscowość Krępa koło Lubartowa, woj. lubelskie.
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to cię nie będzie widział”90. Sama chustka nie sprawiała wrażenia magicznej – była 
biała, z trzema prążkami, a cudowna jej moc miała pewne ograniczenia. Otóż wy-
syłający Czabaja na kradzież Żydzi przestrzegali go mówiąc: „ażeby[ś] nie długo 
w noc bawił, ażeby kury na tamtym miejscu gdzie będziesz kradł nie zapiali, bo 
byś nie wyszedł”91. Ryzykownym byłoby twierdzenie, że chustka taka naprawdę 
istniała. Czy była tylko wytworem wyobraźni oskarżonego? Czy chciał on w ten 
sposób pociągnąć do współodpowiedzialności swoich zleceniodawców? Czy też 
rzeczywiście dostał od nich zwykłą chustkę, w której magiczne właściwości, za ich 
sugestią, uwierzył? Skłonna jestem przypuszczać, że sąd nie dał wiary oskarżone-
mu, opierając się na bardziej racjonalnych zeznaniach Żyda Icka, który nie przy-
znał się do winy, ale stwierdził, że „powiadali ludzie z Krempy, że Czabaj nożem 
w kościele otworzył drzwi”92. 

W tej samej księdze radzieckiej znajduje się także innych proces, z którego mo-
żemy dowiedzieć się więcej o życiu i przesądach XVIII-wiecznych mieszkańców 
Lublina. Mam na myśli tutaj ciekawą sprawę zatargu dwóch rodzin elektów lubel-
skich – złotników Krzemińskich z krawcami Usarskimi, która toczyła się w latach 
1741–1742. Historia  ta mogłaby z powodzeniem uchodzić za pierwowzór bajki A. 
Fredry Paweł i Gaweł – tu też obie rodziny mieszkały w jednym domu i prowadzi-
ły ze sobą ciągłe kłótnie, między innymi  o kurę państwa Usarskich, która biega-
ła po całym domu albo o czyszczenie kloaki  o nieodpowiedniej porze93. W roku 
1741 znaleziono na dachu ich domu „kijankę ubraną  i wstążkami, jak dziecię, 
upstrzoną i akkomodowaną”. Powołana na świadka służąca Katarzyna Makulina, 
zeznała, iż będąc na służbie u państwa Usarskich widziała, jak do ich chorej córki 
Kasi przyszła pewna gospodyni z Dysa, która stwierdziwszy, że dziecko choruje na 
miesięcznik, kazała zdjąć z niego koszulkę, wdziać ją na kijankę i założyć na dach94. 
Gdyby sprawa ta toczyła się jeszcze pół wieku wcześniej, prawdopodobnie wspo-
mniana gospodyni, albo i sami państwo Usarscy odpowiadali by za stosowanie 
czarów. W tym przypadku tak się jednak nie stało. 

W roku kolejnym także znajdujemy przypadek świadczący o zastosowaniu 
praktyk magicznych w walce z chorobą. 27 lipca 1743 r. Żyd Jakub Izraelowicz 
zeznawał przed urzędem radzieckim Lublina w sprawie swej córki, która kilka lat 
temu „oszalała była, dziwne rzeczy robiła, po ulicy biegała”95. Zmartwiony ojciec 
sprowadzał do niej cyrulików lubelskich, ale nie umieli jej pomóc. Woził ją także 
do Zamościa i do Ciechanowa i „różnie  z nią jeździłem dla kuracji, ale jej nic nie 
pomogło”. Wreszcie, jedna baba – wróżka,  jak określa ją Izraelowicz, poradziła 
mu, żeby koniecznie ją „do góry nogami zawiesić  i kurzyć różnymi ziołami i siar-
ką. Jeżeli przy niej niema nic, to się ciemię obróci i będzie zdrowa, i jeżeli moc-

90 APL, AML, sygn. 50, k. 923.
91 Ibidem.
92 Ibidem, k. 927.
93 Chłopiec z kucharką od Usarskich czyścili przydomową wygódkę akurat w momencie, gdy u Krzemińskich 

przebywali goście. Skarżył się Krzemiński potem przed sądem na niesamowity fetor jaki dolatywał na piętro. Zob. 
APL, AML, sygn. 50, k. 1019.

94 Ibidem, k. 1213-1214.
95 APL, AML, sygn. 172, k. 58v-59.
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nej natury, to wytrzyma. Jeżeli nie, to bez wątpienia, wola Boska”96. Córka jego 
wytrzymała to kurzenie i wyzdrowiała, co w razie potrzeby i ona i inni świadkowie 
przed sądem gotowi są udowodnić. 

Procesy o czary podobne były z założenia do tych przeprowadzanych w spra-
wach  o herezję: do oskarżenia wystarczyła zwykła plotka, a w celu wymuszenia 
koniecznych  do skazania zeznań można było względem podejrzanych stosować 
tortury. Na terenie Niemiec, a potem i Korony upowszechniły się one po roku 
1532, kiedy to sejm Rzeszy ogłosił Constitutio Criminalis Carolina. Powtarzanie 
tortur było ograniczone do trzech razy,  choć sędziowie nie zawsze stosowali się 
do tego zalecenia. Domniemane czarownice w trakcie przesłuchań lub czasami 
jeszcze przed nimi, poddawane były różnego rodzaju próbom mającym na celu 
udowodnienie ich winy. Najczęściej stosowaną wobec czarownic, także i w Polsce, 
była próba zimnej wody, zwana popularnie pławieniem. Wśród lubelskich proce-
sów także znajdujemy o tym wzmianki. Katarzyna Ratajowa, oskarżona w 1700 r. 
o używanie hostii do czarów tłumaczyła się: „jam na cembrzynie leżała i dlategom 
nie utonęła”. Razem z nią pławione były jeszcze inne kobiety – dwie z nich także 
utrzymywały się na wodzie i, według Ratajowej, to one właśnie były czarownicami 
a nie ona. 

Głównym miejscem, w którym w Lublinie przeprowadzano tortury, był ratusz. 
Tu, w jednej z dolnych izb zwanej kaźnią lub męczarnią (carcer subpraetorianus ad 
torturandos incarceratos destinatus), odbywały się przesłuchania oskarżonych97. 
Znajdowało się tu koło do rozciągania (rota), żelazne szyny do przypiekania, żela-
zne trzewiki (calcei ferrei) oraz śruby do miażdżenia ciała (troclea)98. Jeśli oskarżo-
ny przeżył ciężkie tortury – a nie zawsze się to udawało – miał obowiązek w ciągu 
doby potwierdzić złożone zeznania. Jeżeli w chwili otrzeźwienia po zadawanym 
bólu im zaprzeczył, wracał do sali tortur na ponowne przesłuchanie. Często by-
wało również, że po przeżytych cierpieniach oskarżeni szukali już tylko ukojenia 
w szybkiej śmierci i za obietnicę, na przykład uduszenia przed spaleniem, przyzna-
wali się do wszystkiego. Według Briana P. Levacka w wyniku wprowadzenia tortur 
sądowych liczba wyroków skazujących w sprawach o czary osiągnęła 95% ogółu 
werdyktów99. 

Często podczas przesłuchań oskarżeni wyjawiali nazwiska swoich wspólników 
i tak było też w Lublinie. Zofi a Filipowiczowa powołała niejaką Zawadzką, któ-
ra nauczyła ją czarów, a w sprawie Reginy Sokołkowej świadek Barbara Kąkolska 
opowiadała z kolei o tym, jak stała się świadkiem niecnej działalności sąsiadki100. 

96 Ibidem.
97 J. Riabinin, Z dziejów sądownictwa..., s. 1.
98 Idem, Lublin w księgach..., s. 23.
99 Dane dotyczą całej Europy. Wyjątek stanowi Anglia, w której stosowanie tortur było zakazane. Tu 

wyrokiem skazującym kończyła się mniej niż połowa spraw. Zob. B. P. Levack, Polowanie na czarownice w Europie 
wczesnonowożytnej, Wrocław 1991, s. 93-94.

100 „Zobaczyłam przez płot, że jakaś baba w kożuchu siedzi nad nieckami, które były pod płotem p. 
Wawrzyńca. Garniec przed nią stał i tam coś raz z garnca na niecki, drugi raz z niecek do garnca, przekładała. Po 
tym ta baba wziąwszy niecki między p. Wawrzyńcową i kołodziejkę, które stały nad tą babą, z nieckami przebiegła 
i salvo honore w stary transit tę nieckę wrzuciła. Stalmaszka, która mieszka u p. Wawrzyńcowej wziąwszy obręcz 
wielką popchnęła tę nieckę, a baba wziąwszy garniec, szła. Po tym ja wytrwać nie mogąc rzekłam: dobry wieczór 
wm. p. Wawrzyńcowa, a one nie odpowiedziały i poszły”. Zob. M. Dąbrowska-Zakrzewska, op. cit., s. 244.
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W tej samej sprawie pojawia się także baba Bartnicka z Lesiec, która miała So-
kołkowej pomóc „żeby ją pojął tenże Stanisław”101. Maryna Białkowa z kolei ze-
znaje, że czarownicą jest jej ciotka Anna Wojtaszkowa, powołuje też Katarzynę 
Pawłową Chutkową102. Obie kobiety mimo tortur nie przyznały się do winy i de-
kretem trybunału po egzekucji Maryny zostały uwolnione103. Najwięcej powołań 
podczas przesłuchań uczyniła Anna Szwedyczka – oskarżone przez nią o czary lub 
udział w sabacie były: Szeptycka, Terlecka, Tychowska i Łysa, Błonarka, popadia 
Walkowa ze Starej Soli, wdowa popadia Solska, Kruszyńska mieszczka z Sambo-
ra, siostrzenica Szeptyckiej Anna Miklaszewska oraz Gabriela, żona Bireckiego104. 
Część z tych oskarżeń w dalszych zeznaniach odwołała, ostatecznie czarownicami 
według niej były jednak: Szeptycka i jej siostrzenica Anna Miklaszewska105, nieży-
jąca już „popadia stara”106 i Kruszyńska. Wymienia też Lisią z Bilicu, która jednak 
„osądzona już była na gardło”107. Szwedyczka skazana została na spalenie na stosie, 
lecz nie wiadomo, czy któraś z powołanych przez nią kobiet odpowiadała później 
przed sądem. Nie mamy takich informacji także odnośnie powołań uczynionych 
przez innych oskarżonych. 

Po zakończeniu rozprawy i wyprowadzeniu aresztanta z katuszy, na rynku 
miejskim odbywało się publiczne ogłoszenie wyroku. Następnie tworzono kon-
dukt, złożony z: na przedzie, człowieka niosącego krucyfi ks, a następnie aresztan-
ta, strażników miejskich, kata, oskarżycieli i woźnego. Pochód, któremu z regu-
ły towarzyszyły tłumy gapiów, wyruszał za miasto przez Bramę Krakowską, która 
służyła często jako miejsce, gdzie wymierzano karę chłosty108. Wiedzionym na 
miejsce kaźni asystowali kapłani z kościoła św. Krzyża, którzy zapewniali aresztan-
tom ostatnią posługę. Miejsca egzekucji nazywano theatrum justitiale, czyli sceną 
sprawiedliwości, a same organa wymiaru sprawiedliwości dbały o to, by zapewnić 
widowisku, jakim było wykonanie wyroku, jak najliczniejszej publiczności109. Przy 
lubelskiej szubienicy, która znajdowała się nieopodal fi gury Męki Pańskiej przy 
skrzyżowaniu szlaku krakowskiego z drogą na wieś Czechów110, wykonywano nie 
tylko wyroki powieszenia: tu ćwiartowano, łamano kołem oraz wykonywano karę 
ścięcia, gdy miała ona charakter hańbiący. Tu kończyła się także ceremonia wy-
świecania osób skazanych na banicję. 

101 Ibidem, s. 249.
102 W oryginale: Catherina Pauli Chudek lub Chutek. Zob. ibidem, s. 272.
103 „Ex decreto et remissione ill. Tribun. Regni Marina Białkowa decollata est in praesentia Annae Woytasz-

kowa et Catherinae Pawłowa post cuius decollationem eaedem inculpatae iuxta decretum tribunalitium libere 
dimisse sunt”. Zob. ibidem, s. 273.

104 Szwedyczka odwołuje „pana Bireckiego i panią Birecką niewinni są, [....] Dobrzańska nie winna nic 
także tkacza (tkaczka?) Walkowa i Błonarka Stary Soli, [....] Tychowska nie bawi się czarami lecz dziewosłębi”. 
Wspomniana Błonarka „liczy (leczy) dzieci, kąpie ich w ziołach”. Zob. ibidem, s. 275.

105 „Czym się bawi ciotka podobno i siostrzenica”. Zob. ibidem.
106 Być może chodzić o wdowę Solską, która pojawia się z nazwiskiem tylko raz w zeznaniach oskarżonej.
107 Nie wiemy jednak ani kiedy to nastąpiło, ani jaki sąd sprawę rozpatrywał.
108 Chłostę, przeważnie w ilości od 50 do 500 plag, wymierzano zarówno pod pręgierzem na rynku, w Bra-

mie Krakowskiej jak i na Korcach (obecnie ul. Królewska), oraz przed kościołem Kapucynów i pod szubienicą.
109 H. Zaremska, Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV–XVI w., Warszawa 1986, s. 52.
110 Dzisiejsza ul. Długosza. 



Magdalena Anna Cichy28

Chociaż prawo magdeburskie nie przewidywało ułaskawienia, w praktyce zła-
godzenie lub nawet darowanie kary zdarzało się dość często111. W lubelskich pro-
cesach o czary znajdujemy dwa takie przypadki – Regina Lewczykowa uwolniona 
została przez sąd od zarzutu nasłania diabła na Wojciecha Koziełka w 1698 r.112, 
a Reginę Zalewską wypuszczono z więzienia w roku 1644. 

W Lublinie odbywało się od kilku do kilkunastu egzekucji w ciągu roku113. 
Szczególnie surowe wyroki w stosunku do plebejuszy ferowały sądy szlacheckie: 
z wydanych przez lubelski sąd wójtowsko-ławniczy w drugiej połowie XVII w. 53 
wyroków ścięcia, 41 dotyczyło osób sądzonych z polecenia Trybunału Koronne-
go114. Chociaż nie znamy wszystkich wyroków w sprawach o czary, możemy śmia-
ło przypuszczać, że wśród lubelskich sędziów nie zapanowała „moda” na łapa-
nie wspólniczek szatana. Maryna i Jadwiga sądzone w 1627 r. skazano jedynie na 
chłostę i wygnanie z miasta, podobnie zakończyła się sprawa Zofi i Filipowiczowej 
i jej wspólniczek, Ewy i Łucji. Na karę chłosty w roku 1643 skazał sąd także Zofi ę 
Baranową115. Ostrzejszy wyrok zapadł w długim procesie Reginy Sokołkowej z lat 
1660–1662, który zakończył się skazaniem oskarżonej zaocznie na infamię i spa-
lenie na stosie116. Karą ścięcia zakończyła się sprawa Maryny Białkowej tocząca 
się w 1664 r. Warto dodać w tym miejscu, że kobiety powołane przez nią w czasie 
procesu, Anna Wojtaszkowa i Katarzyna Pawłowa, zostały oczyszczone prze sąd 
ze stawianych im przez główną oskarżoną zarzutów117. Najostrzejsza kara spotkała 
Annę Szwedyczkę – w 1678 r. została spalona żywcem na stosie. 

Nie jesteśmy w stanie, na podstawie zachowanego materiału, określić, czy 
z biegiem czasu zaostrzały się kary za czary – jak wynikałoby z przytoczonych 
wyżej przykładów – czy też wynik procesu nie zależał od jakichś ogólniejszych 
tendencji. 

Tak oto zamyka się lista spraw o czary przeprowadzanych przed lubelskimi są-
dami  od końca XV do XVIII w. Spośród wszystkich wymienionych tu procesów 
jedynie  w dwóch przypadkach – Zofi i Filipowiczowej i Reginy Sokołkowej – zna-
my w miarę pełen przebieg postępowania sądowego. W większości spraw opiera-
my się jedynie  na wyrywkowym materiale – samych wyrokach bądź wyłącznie 
zeznaniach oskarżonych. 

111 Ibidem, s. 74.
112 „Et quoniam idem iuramentum rotisante sibi ministeriali nobili Wirzbicki iudicii praesentis apparitore 

inculpata Lewczykowa una cum marito in facie iudicii sui auscultante id iuramentum actore praestit in instanti: 
ideo eandem ab ulteriori actoris impetitione idem iudicium liberam facit et pronunciat”. Zob. M. Dąbrowska-
Zakrzewska, op. cit., s. 288.

113 W drugiej połowie XVII w. wydano co najmniej 121 wyroków śmierci z czego wykonano 111. W tym 
samym okresie wypędzono z miasta 84 osoby, które uprzednio wychłostano lub napiętnowano, a samej karze 
chłosty poddano 33 osoby. Zob. J. Kus, op. cit., s. 78.

114 Ibidem, s. 79.
115 Ibidem, s. 237.
116 Ibidem, s. 269-270.
117 „Ex decreto et remissione ill. Tribun. Regni Marina Białkowa decollata est in praesentia Annae Woytasz-

kowa et Catherinae Pawłowa post cuius decollationem eaedem inculpatae iuxta decretum tribunalitium libere 
demisse sunt”. Zob. ibidem, s. 273.
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Spośród niecałego tysiąca udokumentowanych spraw o czary118, które miały 
miejsce na ziemiach koronnych od XVI do końca XVIII w., lubelskie procesy sta-
nowią niewielki epizod. Trudno wyróżnić tu okresy zwiększonego prześladowa-
nia czarownic, nie znajdujemy żadnych wzmianek o jakichkolwiek masowych, czy 
długotrwałych polowaniach na terenie Lubelszczyzny. Mimo, że zdarzały się pro-
cesy, w których o czary oskarżano kilka osób, jednak zapadający w nich wyrok był 
albo stosunkowo łagodny albo dotyczył jedynie głównego podejrzanego. Procesy 
o czary w Lublinie rozgrywały się przeważnie przed sądem wójtowsko-ławniczym, 
z czego część spraw przekazywana była tam z Trybunału Koronnego, a dotyczyły 
one w równej mierze mieszkańców miasta, jak i odległych od niego wsi. 

Wiek oświecenia okazał się dla spraw o czary wiekiem przełomowym. Zmia-
na mentalności społeczeństwa, poprawa ich sytuacji materialnej, stopniowy zanik 
strachu przed diabłem i jego wspólniczkami sprawiły, że łowy na czarownice osta-
tecznie się zakończyły. Także w Lublinie. 

Witchcraft Trials in Lublin in the 15th-18th Centuries

Old Polish court records are an inexhaustible source of knowledge about the past epoch and 
the culture of the society of the time.  The Lublin municipal records contain ample interesting in-
formation on both the court system – its functioning and representatives – and people who were 
brought before the local courts as a result of changing fortunes. Among many charges, there 
were also those of witchcraft. Great European 16th-17th-century witch hunts also reached Po-
land but there were not so many of them as in the rest of the Continent. By the 18th century only 
a dozen-odd trials were held in Lublin, in which a signifi cant charge was that of practicing witch-
craft. The trials were usually held before the town court (with the alderman and town councilors), 
and mainly women, both from town and country, were indicted. Unfortunately, because of de-
fi cient sources – only interrogation records in some court proceedings were preserved – we are 
not able to fi nd out the results of many trials. Nevertheless, the collected material is very rich: it 
includes charges of sexual intercourse with the devil, the use of human bones and blood and the 
Host for practicing magic, for casting spells and love charms, participation in witches’ Sabbath 
and visits to the Łysa Góra Mountain (where witches met). We also learn the names of devils serv-
ing the witches and the circumstances of encounters with dark forces/evil spirits.

118 Według najnowszych badań udało się potwierdzić na ziemiach Korony jedynie 867 procesów o czary, 
przeprowadzonych w przeciągu XVI–XVIII w. M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Kraków 
2008, s. 509-511.
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Aneks
Spis ksiąg i zawartych w nich spraw o czary

Księgi złoczyńców (Acta malefi corum)

I. Księga nr 140 (dawniej nr 198119) 
 „Acta malefi corum annorum 1549–1565, 1643–1675” (niestety z lukami w sze-
regu lat)
1. k. 50-51v, 59-64v, Zofi a Baranowa [1643 r.]
2. k. 206-207v, Maryna Białkowa [1664 r.]

II. Księga nr 141 (dawniej nr 199120)
 „Acta criminalia malefi corum et damnatorum ac eorundem confessatorum 
seu recognitionum tam libere et sponte factarum quam etiam vi tormentorum 
expessarum conscripta – civitatis Lublinensis”, z lat 1622–1638.
1. k. 97v-100v, Maryna i Jadwiga [1627 r.]
2.  k. 394-413v, torturowani Żydzi uciekli się do czarów, wskutek czego świece 

w podziemiach, gdzie przebywali, ciągle gasły [1636 r.]

III. Księga nr 143
[Księga złoczyńców z lat 1644-1647]
1.  k. 122-132, Regina Zalewska [1644 r.]

IV. Księga nr 144 (dawniej nr 201)
„Acta malefi corum annorum 1672–1716” (z lukami w szeregu lat)
1.  k. 33-37, Anna Szwedyczka [1678 r.]
2.  k. 68v-72v, Oryszka, Paraszka Hłacholicha i Steczka Koczan [1681 r.]
3.  k. 185-186, 192-193v, Regina Lewczykowa [1698 r.]
4.  k. 238-240, Katarzyna Ratajowa [1700 r.]

Księgi wójtowsko-ławnicze (Acta advocatialia et scabinalia)

I. Księga nr 38 (dawniej nr 21)
 „Acta civilia – in quibus diversi diversarum inscriptionum actu complexi sunt 
coram iudicio civili Lublinensi – ad normam et stylum cancellariae redacta 
sunt”, z lat 1640–1641.
1.  k. 113 –116. Zofi a Filipowiczowa i inni [1640 r.]

119 Numeracja ksiąg według inwentarza J. Riabinina, z której korzystała M. Dąbrowska-Zakrzewska ulegała 
zmianom wraz z bogaceniem się zasobów Archiwum. W nawiasie podana została stara numeracja, poza nawi-
asem – nowa.

120 O oryginale u A. Żbikowskiego: Księga nr II. Inny sposób numeracji ksiąg niż u M. Zakrzewskiej i J. 
Riabinina. Przez analogię do procesu Jadwigi i Maryny, który A. Żbikowski umieszcza w tej samej księdze, oraz 
w związku ze zbieżnością dat, zakładam, że chodzi o księgę nr 141: „Acta criminalia maleficiorum…”.
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II. Księga nr 48 (dawniej nr 27) 
„Acta actorum iudicii advocatialis civitatis Lublinensis”, z lat 1725–1732.
1.  k. 706-710, fragment procesu, w którym jest mowa o kocim mózgu służą-

cym jako trucizna [1728 r.]
2.  k. 816, informacja o tym, że mleko świni jest skutecznym lekarstwem na ból 

podczas tortur [1729 r.]
3.  k. 1254-1261, 1282-1288, Katarzyna Michalicha i inni [1732 r.]

III. Księga nr 50 (dawniej nr 29)
 „Protocollon inscriptionum, donationum, roborationum, cessionum, intro-
missionum, manifestationum aliorumque actuum iudicii advocatialis civitatis 
Lublinensis”, z lat 1738–1742.
1.  k. 922-931, proces w którym jest mowa o kradzieży komunikantów z ko-

ścioła za pomocą magicznej chustki [1741 r.]
2.  k. 1022, 1213-1214121, informacja o ubieraniu kijanki jako sposobie leczenia 

lunatyzmu [1741–1742 r.] 

IV. Księga nr 109 (dawniej nr 67)
„Acta advocatialia”, z lat 1659–1660.
1.  k. 286v-288, 290-292v, Regina Sokołkowa [1660 r.] 

Księgi radzieckie (Acta consularia)

I. Księga nr 169 (dawniej nr 116) 
„Acta consularia”, z lat 1660–1664.
1.  k. 120-121v, 122v-123v, 124-127, 267-270v, 279v-282, 340-342v, 345, 

348v-349v, Regina Sokołkowa [1661–1662 r.]

II. Księga nr 172 (dawniej nr 145)
 „Prothocollon actorum – offi  cii consularis civitatis SRM Lublinensis”, z lat 
1743–1748.
1.  k. 58v-59, informacje o okadzaniu ziołami i siarką szalonej dziewczyny 

[1743 r.]

III. Księga nr 207 (dawniej nr 123)
„Acta consularia”, z lat 1630–1631.
1.  k. 320, tu jest mowa o skuteczności mięsa młodej krowy jako lekarstwa prze-

ciw suchotom [1631 r.] 
2.  k. 372v, 374v, informacja o wykorzystaniu dziecięcego pępuszka „na ślepie-

nie” [1631 r.]

121 Zapiski z przesłuchań świadków tego procesu znajdują się w tej księdze na kartach: 1017-1023, 1211-
1212, 1213-1216, 1218-1223.
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IV. Księga nr 226 (dawniej nr 137)
„Acta consularia”, z lat 1676–1699 (z lukami w szeregu lat)
1.  k. 477-477v, mowa o zbieraniu sznurów wisielczych i postronków szubie-

nicznych [1680 r.]

Wykaz skrótów 
AML – Akta Miasta Lublina
APL – Archiwum Państwowe w Lublinie



Marian Butkiewicz
Lublin

Najokazalszy pogrzeb na Lubelszczyźnie 
w okresie staropolskim. Pompa funebris Pawła 

Sanguszki w świetle ówczesnych relacji

Stosunek do umierania i śmierci stanowi jeden z najważniejszych rysów men-
talności każdego społeczeństwa. Człowiek wówczas posiada świadomość kończe-
nia się życia co prowadzi do odkrywania jego najgłębszych prawd. Pogrzeby były 
zaliczane do specjalnych form obrzędowości i symbolizowały pożegnanie się z do-
czesnym życiem. W epoce chrześcijańskiej nabrały one szerszego znaczenia – mia-
ły oswajać człowieka z tajemnicą śmierci i wymodlić zmarłemu odpuszczenie kar 
czyśćcowych, o czym wspomina Rituale Romanum ujednolicający w 1614 r. cere-
moniał w Kościele katolickim. W Polsce pogrzeb odznaczał się liturgią zespoloną, 
opartą na bogatej obrzędowości1. W epoce baroku, była ona szczególnie uroczy-
sta. Zlepek ideologii sarmackiej z kulturą duchową i obyczajami polskimi stworzył 
specyfi czne formy uroczystości pogrzebowych tak typowych dla okresu staropol-
skiego2. Stopień jej okazałości zależał od stopnia zamożności i pozycji społecznej. 
Najbardziej okazałe pochówki notujemy w rodzinach królewskich oraz wśród ma-
gnaterii3. Często pompatyczność tych uroczystości była źle odbierana przez roda-
ków jak i przez cudzoziemców. Szczególnie obcokrajowcy byli zaskoczeni tak dużą 
okazałością akcentując, że „w pogrzebach u Polaków jest tyle okazałości i pompy iż 
prędzej wziąłbyś je za triumfy niż za pochowanie zmarłych4. Popularna była nazwa 
tych uroczystości – Pompa funebris, którym towarzyszyły odpowiednie ceremonie: 
przygotowywano odpowiedni wystrój kościoła, akt pochówku przypominał sztukę 
teatralną a całość wieńczyła okazała stypa. Uroczystości były przeplatane wieloma 
mszami za duszę nieboszczyka, wygłaszanymi mowami i kazaniami, a także pro-
cesjami. Takie ceremonie odbywały się za wiedzą a nawet wskazaniem, gotujące-
go się do śmierci, magnata czy monarchy. Były także przypadki przedśmiertnego 
zakazu organizowania przez rodzinę okazałych pochówków, jednakże za każdym 
razem lekceważono wolę zmarłego, uważając, że tak nakazuje jego pozycja spo-
łeczna. Obawiano się, że w przypadku skromnego pogrzebu rodzina będzie posą-
dzona o zwyczajne skąpstwo. Nie przeszkadzały temu nawoływania moralizatorów 

1 Do polskiej obrzędowości dostosował się Rytuał Piotrkowski wydany w 1631 r. wprowadzający pewne 
zmiany. Zob A. Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce. Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 1983, s. 251.

2 B. Rok, Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczpospolitej czasów saskich, Wrocław 1991, passim.
3 W. Czapliński, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII w., Warszawa 1796, s. 215 i n.; Z. Kuchowicz, 

Obyczaje staropolskie, Łódź 1975, s. 275 i nn.
4 Obraz Polski pod koniec XVII w., wyd. Ks. Godebski, Lwów 1869, s. 21.
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czy kaznodziejów. Począwszy od schyłku renesansu obserwujemy na naszych zie-
miach coraz bardziej rozbudowane inscenizacje związane z obrzędem pogrzebo-
wym. Rozmach ich powodował, że od śmierci do pochówku upływało dużo czasu 
(od kilku do kilkunastu miesięcy), a do ułożenia scenariusza uroczystości zapra-
szano znanych artystów.

Niezwykle okazały pogrzeb zanotowano na Lubelszczyźnie w połowie XVIII w. 
Odbył się on w kościele oo. Kapucynów w Lublinie, a chowano Pawła Karola San-
guszkę, fundatora tego kościoła, a jednocześnie właściciela ogromnej fortuny. 

Paweł Sanguszko pochodził w prostej linii od księcia litewskiego Gedymina. 
Nazwisko odziedziczył od jednego z jego wnuków, Sanguszki (zm. po 1454 r.), któ-
ry w imieniu króla zarządzał Wołyniem, a jego następcy utworzyli tam dwie linie 
rodu – jedna na włości koszyrskiej pochodziła od Aleksandra, a druga – na wło-
ści kowelskiej od Michaiła. Paweł był jednym z przedstawicieli panów na Białym 
Kowlu, który wraz ze Smolanami i innymi dobrami były w posiadaniu jego ojca 
Hieronima5. Urodził się w Zahajcach na Wołyniu w 1680 r. Osierocony w dzie-
ciństwie przez ojca, po ponownym zamążpójściu matki, Konstancji z Sapiehów, 
był wychowywany przez jej braci albo przez swoją starszą siostrę Katarzynę, która 
wówczas była żoną Karola Radziwiłła. Pobyt na dworach Sapiehów i Radziwiłłów 
nie był zbyt uciążliwy, lecz nie pozwalał na większą samodzielność. Po zakończe-
niu nauk w Warszawie i podróżach po Zachodniej Europie (Paryż, Rzym, Wiedeń, 
Amsterdam, Londyn) zdobył rozległą wiedzę, poszerzył swoje horyzonty i zdobył 
doświadczenie, co pozwoliło mu z powodzeniem rozpocząć karierę polityczną. Od 
początku związał się z Wettynami. Służąc wiernie Augustowi II, powoli piął się po 
drabinie kariery urzędniczej. W 1711 r. został pułkownikiem wojska litewskiego 
i podskarbim litewskim zaś w dwa lata później – marszałkiem nadwornym litew-
skim. Oprócz tych urzędów za wieloletnie zasługi otrzymał w 1733 r. starostwo 
krzemienieckie i możliwość kupienia starostwa czerskiego6. Zdolności negocjacyj-
ne oraz zmysł polityczny uwidocznił się przy elekcji Augusta III. Będąc sceptyczny 
wobec propozycji króla pruskiego, Fryderyka II, wysuwającego jego kandydaturę 
do korony polskiej, zdołał przekonać znaczną część szlachty do wyboru młodego 
Wettyna. W podzięce otrzymał laskę marszałka wielkiego litewskiego. Od tej pory 
zwiększył swoją aktywność polityczną będącą skutkiem jego częstych pobytów 
w Dreźnie. Sanguszko znacznie zyskiwał na znaczeniu, co uwidoczniało się np. 
w polityce zagranicznej Francji7.

Aby mieć właściwą pozycję fi nansową nie musiał zbytnio zabiegać u króla o spe-
cjalne nadania. Tym niemniej związki z Wettynami pozwoliły mu zdobywać wpły-
wowych protektorów. Udało mu się ożenić z żoną brata, Bronisławą z Pieniążków, 
pomimo sprzeciwu jej krewnych, a wkrótce po jej śmierci zagospodarować odzie-
dziczone dobra i starać się o najlepszą partię w tamtym okresie – Mariannę z Lubo-
mirskich, potencjalną dziedziczkę ordynacji ostrogskiej. Po potajemnym zawarciu 

5 T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 363-368.
6 J. Staszewski, August II Mocny, Wrocław 1998, s. 257; R. Morcinek, Sanguszko Paweł Karol, w: Polski 

słownik biograficzny, Wrocław 1993, t. 34, s. 497; A. Jakuboszczak, Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718–
1791) i jej salon towarzyski. Poznań 2008, s. 28-29.

7 J. Staszewski, August III Sas, Wrocław 1989, s. 208.
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małżeństwa, poparcie króla i osobista dyplomacja przyczyniły się do zawarcia ugo-
dy z krewniakami8. Dzięki temu mógł z powodzeniem zarządzać w imieniu żony 
(a potem syna) hrabstwem zasławskim i tarnowskim oraz dobrami ćmielowskimi 
i lewartowskimi. Będąc równie dobrym zarządcą co i politykiem, uporządkował 
dobra dziedziczne i oddłużył powierzone włości tak, aby przynosiły mu duży do-
chód. W kilka lat po śmierci drugiej żony zaprowadził do ołtarza następną, mło-
dziutką Barbarę z Duninów. Aby nie stwarzać trudnych sytuacji rodzinnych, Paweł 
Karol w 1738 r. scedował prawa do ordynacji ostrogskiej na swojego pierworodne-
go syna, Janusza Aleksandra, za co w formie rekompensaty zatrzymał dobra lewar-
towskie, Kijany, Jakubowice, Łąkę, Zasław oraz hrabstwo tarnowskie.

Paweł, czując się głową rodziny, według własnego uznania wypłacał z ojcowi-
zny sumy posagowe (co było powodem zadrażnień z siostrami), a także wnikał 
w plany matrymonialne siostrzeńców. Jednakże największą uwagę kierował w stro-
nę własnych interesów, których głównym punktem było zapewnienie kontynuacji 
męskiej linii rodu. Po krótkim i bezdzietnym małżeństwie z Bronisławą z Pieniąż-
ków, druga żona, Marianna z Lubomirskich powiła mu upragnionego syna, jak się 
potem okazało – jedynego. Niestety nie spełniał on pokładanych w nim nadziei. 
Pomimo zapewnienia mu dobrego wykształcenia, znakomitej sytuacji majątko-
wej i wyniesienia go na arenę polityczną9, nie sprawdził się na żadnej płaszczyźnie 
– majątek sukcesywnie trwonił, a jako urzędnik państwowy był przysłowiowym 
nieudacznikiem10. W chwili śmierci drugiej żony Paweł Karol miał 47 lat i brak 
perspektywy na kontynuację gasnącej linii rodu, gdyż jego jedyny syn bardziej był 
zainteresowany otaczającymi go faworytami niż własną żoną. Stąd też pojawiały 
się chwile frustracji i usilne próby poszukiwania potencjalnej kandydatki na kolej-
ną żonę. Nie bacząc na swój wiek, za namową nadwornego lekarza króla, postano-
wił starać się o rękę 17-letniej panny, Barbary Duninówny. W jego sytuacji partia 
była ze wszech miar wymarzona. Barbara osierocona w wieku 7 lat przez matkę, 
Mariannę z Grudzińskich, a potem (w wieku 12 lat) przez ojca Jakuba ze Skrzynna, 
była zasadniczo wychowywana przez macochę Helenę z Potockich oraz jej dru-
giego męża, Antoniego Morsztyna. Pomagał im w tym stryj Piotr Dunin. Dobrze 
wykształcona, nasiąknięta atmosferą artystyczną domów, w których przebywała, 
a jednocześnie wychowywana w duchu religijnym była ideałem dla Sanguszki11. 
Trudno jest określić w jakiej części związek ten był budowany na uczuciu, a ile 
było w nim różnego rodzaju kalkulacji. Mankamentem była bardzo duża różnica 
wieku, wynosząca 38 lat, ale wiadomo było, że Barbara chciała usamodzielnić się. 
Ze znanych nam listów z okresu narzeczeństwa widać jak Paweł czule zwracał się 
zabiegając o jej uczucie i mówiąc o swojej głębokiej miłości12. Jednocześnie poja-
wiał się u jej opiekunów z astrologiem i rodzinnym lekarzem. Rodzina Barbary 

8 Została ona zatwierdzona przez Sejm Rzeczpospolitej w 1722 r.
9 Janusz Aleksander, za przyczyną ojca, został w 1735 r. miecznikiem litewskim, a w 1750 r. marszałkiem 

nadwornym litewskim.
10 W opinii obcokrajowców przebywających w Polsce, był on powszechnie pogardzanym magnatem. Zob. 

A. Jakuboszczak, op. cit., s. 32.
11 Ibidem, s. 21-34.
12 W jego listach można było wyczytać m.in. następujące zwroty: „moja droga i najukochańsza Basiu, 

uwielbiana z całego serca…”.
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szybko wyraziła swoją zgodę na zaślubiny, zaś wahania narzeczonej trwały znacz-
nie dłużej. W końcu po postach i modlitwach przed obrazem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej postanowiła przyjąć oświadczyny. Ślub został zawarty 17 kwietnia 
1735 r. w kościele franciszkanów w Warszawie, a udzielał go bp krakowski, An-
drzej Stanisław Załuski. Kontrakt ślubny zredagowano trzy tygodnie wcześniej, 
a podpisali go członkowie rodziny oraz wysocy urzędnicy państwowi. Podnoszo-
no tam wysokie urodzenie małżonków a także potrzebę ułożenia kwestii majątko-
wej małżonki między rodzeństwem a macochą Heleną.

Wkrótce okazało się, że związek ten był wielce korzystny dla obu stron. W cią-
gu 15 lat pożycia małżeńskiego Barbara urodziła dziesięcioro dzieci, z których sze-
ścioro przeżyło – trzech synów i trzy córki. Widać było schlebianie męża młodej 
żonie w jej upodobaniach artystycznych i prowadzeniu przez nią salonu towarzy-
skiego13. Była to jej jedyna inicjatywa, aby kontaktować się ze światem kultury, al-
bowiem Barbara zasadniczo była zajęta wychowywaniem dzieci. Jedynie od czasu 
do czasu Sanguszko wprowadzał ją na salony królewskie, gdzie mogła nawiązywać 
kontakty towarzyskie z kręgu elit polskich. W towarzystwie zawsze podkreślała, 
że dziękuje Bogu, że ma męża pełnego cnót, pobożnego i mądrego. W zarządza-
niu majątkiem wszelkie decyzje podejmował Paweł Karol. Jedynie podczas jego 
nieobecności księżna pilnowała interesów w ich dobrach. Zakupy zawsze robiła 
za zgodą męża lub po wcześniejszych obopólnych naradach. Takie same zasa-
dy obowiązywały w przedsięwzięciach fundacyjnych. Trzeba przyznać, że książę 
we wszystkim był bardzo zapobiegliwy. „Na wszelki wypadek” przygotował różne-
go rodzaju dyspozycje, aby zabezpieczyć materialnie młodą żonę i malutkie dzieci. 
W ich imieniu Barbara miała zarządzać dobrami na Lubelszczyźnie (klucz lubar-
towski) i na Wołyniu (klucz zasławski), zaś jego najstarszy syn Janusz miał opie-
kować się macochą i rodzeństwem. Także szczegółowe dyspozycje były odnośnie 
pochówku – ciało miało być złożone w kościele kapucynów w Lublinie, a uroczy-
stości towarzyszące miały mieć skromny charakter14.

W tym względzie 32-letnia wdowa miała inne spojrzenie. Według jej zarządzeń 
pogrzeb musiał otrzymać stosowną oprawę. Po sprowadzeniu ciała z Wołynia do 
Lubartowa i introdukcji w kościele kapucynów w Lublinie, od razu sposobiono 
się do okazałej oprawy pogrzebowej, która miała podkreślić pozycję społeczną 
rodziny Sanguszków15. Do przygotowania odpowiedniego wystroju został wyty-
powany jezuita Paweł Giżycki, któremu do pomocy dano nadwornego architekta 
Sanguszków Pawła Fontanę16. Z zachowanej korespondencji wynika, że nad przy-
gotowaniami, trwającymi cały rok, trzymała pieczę księżna-wdowa. Chociaż do 
niej należało ostatnie słowo, bardzo często zdawała się na gust księdza Giżyckiego, 

13 Najwięcej informacji na temat jej salonu towarzyskiego można przeczytać w niedawno wydanej pracy 
doktorskiej Agnieszki Jakuboszczak. Zob. Eadem, op. cit., s. 154-241. 

14 Taka dyspozycja była bardzo popularna w tamtym czasie. Zob. B. Rok, Zagadnienie…, s. 168.
15 Introdukcja ciała, która miała miejsce 25 V 1750 r. była także uroczysta o czym może świadczyć zach-

owana dyspozycja zamieszczona w aneksie dzieła J. Chrościckiego. Zob. Idem, Pompa funebris. Z dziejów kultury 
staropolskiej, Warszawa 1974, s. 282-284.

16 J. Skrabski, Paolo Fontana nadworny architekt Sanguszków, Tarnów 2007, passim; A. Betlej, Paweł Giżycki 
SJ architekt polski XVIII wieku, Kraków 2003, passim.
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który według niej był architektem doskonałym17. W rezultacie to on zaprojektował 
zarówno Castrum doloris w kościele lubelskim jak i lubartowskim oraz pomnik 
nagrobny serca w kościele św. Anny w Lubartowie18. Na tak wielkie zaufanie wpły-
nęła znajomość dotychczasowego dorobku19. Pomimo natłoku zadań jezuita nie 
tylko przygotował wystrój dwóch świątyń, ale także opisał przebieg uroczystości. 
W swoim dziele zatytułowanym: Bieg życia chwalebny w herbowym Pogoni, ś. P. 
J. O. Xiążęcia JMści Pawła Karola, Olgierdo Lubartowicza Sanguszka, Marszałka 
Wielkiego W. X. L Krzemienieckiego, Grodzkiego i Czerkaskiego, Starosty. W Lubel-
skim swoiey fundacyi, kościele WW. OO. Kapucynów; Xiążęcą, trzydniowego po-
grzebu, paradą; pod czas jubileuszu wielkiego, roku Pańskiego 1751. dnia 24, 25, 
26 Maja, przy kosztownych, straty nieoszacowanej, żalach Jaśnie Oświeconej Xięż-
ny Jeymości Barbary Urszuli, z Hrabiów na Skrzynnie, Duninów, Lubartowiczowy 
Sanguszkowy, Marszałkowy Wielkiey W. X. L. Przy liczney, w kondolencyach, assy-
stencui, J. O. Trybunału Koronnego, reasumowanego; y z wielu, prześwietnych woie-
wództw, ziem y powiatów, dystyngowanych gości; przy inwencyi, pracy, staraniu, y 
ostatniey usłudze, X P. G. S. J. Zakonkludowany. A na usilną J. O. familii, rekwizy-
cyą; oraz y wielu Ichmościów, aktowi temu, przytomnych, nieodbiegłey, w potomne 
czasy, pamięci; za dozwoleniem zwierzchności luce publica, remonstrowany w Lubel-
skiej drukarni Collegii Societatis Jesu, wydanym in folio zawarł dokładny przebieg 
wydarzeń pogrzebowych w maju 1751 r.20 Dzieło zostało podzielone na pięć części. 
Na pierwszą składała się intytulacja dzieła (przytoczona powyżej) wraz z herbem 
Sanguszków i cytatami z Pisma Świętego i dzieł ojców Kościoła (m.in. Św. Hie-
ronima i Tomasza z Akwinu); część druga zawierała szczegółowy opis wystroju 
kościoła w Lublinie, ponadto podawała listę obecnych gości oraz scenariusz uro-
czystości; trzecia część przytaczała teksty wygłoszonych kazań; a następna mowy 
wojewodów i starostów obecnych na pogrzebie oraz przemowę kończącą Józefa 
Sanguszki, syna Pawła i Barbary; zaś część piąta ukazywała przebieg uroczystości 
w Lubartowie – opisano tam wystrój kościoła św. Anny oraz wygłoszone tam ka-
zanie przez ks. J. Tokarskiego.

Typografi cznie dzieło to można zaliczyć do starannie zredagowanych, gdzie 
druk antykwą jak i kursywą został złożony poprawnie z użyciem czcionki różnej 
wielkości w zależności od rodzaju tekstu i ważności przekazywanej treści. Relacja 
z uroczystości w Lubartowie nieco różni się od części zasadniczej – widać rękę in-
nego zecera, który posługiwał się nieco wysłużonym zestawem czcionek. Klocek 
drzeworytniczy z herbem Sanguszków, umieszczony na odwrotnej stronie front-
spisu, stanowił jedyny element grafi czny Biegu życia..., był zapewne pożyczony, 
gdyż widoczne było jego częściowe zużycie. Ponadto nieco przekręcił się w czasie 

17 Często w korespondencji znajdujemy podobne stwierdzenia jak niniejsze: „trzymać malarza co złoci 
katafalk aż do przyjazdu ks. Giżyckiego...”. Zob. Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APK), Oddział Wawel, 
A.S., teka 7, plik 5; W tym samym czasie ks. Giżycki przygotowywał Castrum doloris w Stanisławowie na uroczy-
sty pogrzeb Józefa Potockiego.

18 Został on zastąpiony w 1793 r. klasycystycznym nagrobkiem dłuta S. Sierakowskiego, który został wysta-
wiony z inicjatywy synów księżnej. Zob. A. Betlej, Paweł Giżycki…, s. 121-125.

19 Szczególnie podobało się księżnej przygotowanie przez Giżyckiego pogrzebu księcia Michała Wiśnio-
wieckiego w 1745 r.

20 I. Dziok-Strelnik, Bibliografia starych druków lubelskich 1630–1800, Lublin 1997, s. 44.
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tłoczenia, co daje wrażenie pewnej niestaranności lub pośpiechu. Zastanawiająca 
jest niewielka ilość winietek i fi nalików. Zasadniczo znajdujemy je przy tekstach 
kazań i przemówień osób świeckich. 

Powyższe dzieło zostało wydane w drukarni jezuickiej w Lublinie jednakże bez 
podania roku. Zapewne miało to miejsce zaraz po pogrzebie, gdyż z tego okresu 
notujemy kazania i mowy żałobne rozpowszechniane oddzielnie, które w większo-
ści nie są datowane21. Jedynie Principium vero imago generis... wydany w 1751 r., 
zawierający życiorys zmarłego oraz jego przodków, mógł być przygotowany wcze-
śniej, aby można go było podarować przybyłym żałobnikom. Wszystkie druki na-
leżałoby zakwalifi kować jako przejaw zainteresowania społecznego po rozejściu się 
informacji o lubelskich uroczystościach funeralnych oraz planów księżnej-wdowy 
przekazania potomnym poniesionych nakładów, zarówno intelektualnych jak i or-
ganizacyjnych. Według naszych dociekań, druki doraźne były wcześniej drukowa-
ne, zaś Bieg życia... jest pewnego rodzaju zebraniem całości22. Zrelacjonujmy więc 
uroczystości jakich dotychczas Lubelszczyzna nie widziała.

Według Pawła Giżyckiego cała nawa główna kościoła oo. Kapucynów w Lubli-
nie została obita aksamitem, zaś gzymsy udekorowano gronostajami. Nawy bocz-
ne, pełniące role arkad, zostały zamienione na 6 kaplic, zaś przestrzeń pod chórem 
wymoszczona aksamitem karmazynowym i galonowana złotem. Nad kaplicami 
umieszczono herby Sanguszków i rodów skoligaconych. W kaplicach wyekspo-
nowano cnoty przedstawione na obrazach oprawionych w owalnych ramach. 
W pierwszej kaplicy (po prawej stronie od ołtarza) była pochwała patriotyzmu, 
przejawiająca się w gorliwości obrony wiary, ojczyzny i prawa. W następnej kaplicy 
geniusz rozcinał kajdany, co miało symbolizować alegorię złotej wolności. W ko-
lejnej (w pobliżu chóru) uwidoczniono wspaniałość pańską w formie hojności 
i osoby darującej urazy. Po przeciwnej stronie kościoła akcentowano sprawiedli-
wość chrześcijańską zmarłego, który za przelaną krew chrześcijańską niewinnych 
dzieci, srogo ukarał Żydów w swoich dobrach, mimo ofi arowywanego przez gmi-
nę dużego okupu. W piątej kaplicy przedstawiono 12 kościołów funkcjonujących 
dzięki szczodrobliwości fundatora zaś w ostatniej gościł geniusz wiary przejawia-
jący się w symbolach pokory, cnót moralnych, praktyk religijnych i ilości udzielo-
nych jałmużn.

Nad wielkim gzymsem wymalowano mitry i ordery, laski marszałkowskie, 
buzdygany i szpady. Elementy te były między portretami przodków Pawła San-
guszki począwszy od brata Jagiełły, Teodora Lubarta. Osoby konsekrowane w ro-
dzie Sanguszków płci męskiej zostały wyeksponowane nad wielkim ołtarzem, zaś 
zakonnice pod chórem. Na wszystkich gzymsach umieszczono ogromne lampy 
oliwne, zaopatrzone na trzy dni palenia, zaś przy pilastrach znajdowały się trzy-
łokciowe lustra wiedeńskie, przy których postawiono po 5 świec funtowych. W oł-
tarzu wielkim, nad cymborium, umieszczony był paludament książęcy z aksamitu 
podbitym gronostajami, który wieńczyła mitra. Pod nim ustawiono krzyż złocony 

21 M.in. J.P. Sanguszko, Mowa… na pogrzebie… Pawła Lubartowicza Sanguszki… [Lublin po 1751]; A.B. 
Lubomirski, Mowa… starosty kazimierskiego na pogrzebie… [Lublin po 1751].

22 Innego zdania jest K. Estreicher, który stwierdził, że druki te były odbitkami z dzieła P. Giżyckiego. Zob. 
Bibliografia polska, t. 28, s. 246.
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z posrebrzaną pasyjką. Pod fi gurką Pana Jezusa złożono laski marszałkowskie, or-
der Orła Białego oraz urnę z sercem Pawła Sanguszki. Na obrazach przy prawej 
stronie ołtarza przedstawiano nabożeństwo do Męki Pańskiej zaś na drugim, vis-
à-vis pierwszego, afekt do zakonów franciszkańskich (bernardynów, reformatów 
i kapucynów). Na wierzchu ołtarza głównego wszyscy mogli podziwiać anioła, 
który prosił świętego Piotra o otwarcie nieba dla zmarłego. Ponadto w prezbite-
rium także znajdował się tron biskupi, zaś w pobliżu 32 ołtarze, wokół których 
można było znaleźć cytaty zredagowane w formie sentencji. Na chórze umiejsco-
wiono muzykantów i śpiewaków.

Na środku nawy głównej znajdował się katafalk. Jako Castrum doloris miał po-
dzieloną podstawę na dwie części. Dolna – miała kształt bryły podłużnej ośmio-
graniastej, na której ustawiono 6 kolosów, czyli cokołów. Na nich górowały posta-
cie w pozycjach ekspresyjnych – w środkowej części dłuższego boku znajdowały 
się fi gury o wysokości na trzy łokcie, symbolizujące Polonię i Lituanię, zaś w na-
rożnikach rzeźby wysokości na półtorej łokcia, reprezentujące cnoty kardynalne. 
Pomiędzy cokołami znalazł się herb Pogoni w otoczeniu 22 świec oraz 4 tabore-
ty, na których umieszczono mitrę książęcą, order Orła Białego, laski marszałkow-
skie, buzdygany, kapelusz i szpadę. Na wyższym postumencie znalazły się herby 
pierwszej żony, Bronisławy Pieniążkówny, drugiej Marianny Lubomirskiej i obec-
nej Barbary z Duninów. Obok widoczne były żale, czyli teksty żałobne – na wez-
głowiu od żony Barbary, w nogach od syna Janusza Aleksandra zaś po bokach od 
siostry Krystyny Sapieżyny, Lubomirskich i Radziwiłłów. Na narożnikach postu-
mentu umieszczono łabędzie unoszące trumnę na swoich korpusach. Ozdobiono 
ją blachą złotą z wygrawerowaną Pogonią. Pod sklepieniem kościoła, dokładnie 
nad trumną, zawieszono małą mitrę książęcą zwieńczającą namiot okrywający 
dużą mitrę. Pod nią znalazł się portret Pawła Karola namalowany na owalnej bla-
sze w otoczeniu dwóch geniuszy. Po bokach powiewały 4 famy wykonane z białych 
weloników, na których zapisano alegorie i sentencje kierowane do „zeszłego du-
chowieństwa, do przodków, do domów skoligaconych” i do „spectatora zgroma-
dzonego”. Przy Castrum doloris straż trzymało 12 dworzan z pochodniami.

Na uroczystości pogrzebowe zaproszono gości z różnych stron Rzeczpospolitej. 
Paweł Giżycki podaje, że było ponad sto karet, którymi przyjechali dostojni goście: 
cywilni i duchowni, rytu rzymskiego i greckiego. Wśród wymienionych żałobni-
ków na kartach relacji widzimy cały świat polityczny Rzeczpospolitej tamtej epoki. 
Licznie pojawili się duchowni, począwszy od biskupów, poprzez prałatów i kano-
ników, a kończąc na dziekanach i proboszczach. Dużą grupę stanowili przedsta-
wiciele wszystkich zakonów Kościoła katolickiego i unickiego. Przybyłych gości 
zapraszał ex statu secundi najstarszy syn Janusz Aleksander. W tym czasie (23 maja 
wieczorem) rozdzwoniły się wszystkie dzwony kościołów Lublina i okolic. Następ-
nego dnia, o 4 rano, dano salwę z armat i rozpoczęły się w okolicznych kościo-
łach msze święte śpiewane, tzw. wigilie, które zakończyła suma odprawiona przez 
biskupa krakowskiego Andrzeja Załuskiego, poprzedzona także salwą armatnią. 
Po niej kazanie wygłosił ks. A. Wołłowicz i ustawiono kondukt, który przeszedł 
ulicami miasta w określonym układzie, przy huku armat. Po powrocie do kościo-
ła prezentowano mowy największych oratorów – w imieniu króla przemawiał A. 
Potocki, wojewoda bielski, ex statu equestri mówił ks. A. Lubomirski, w imieniu 
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wojska koronnego A. Małachowski, a wojska litewskiego Reytan. Ostatnim punk-
tem programu było podziękowanie wygłoszone przez młodziutkiego Józefa San-
guszkę (najstarszy syn Pawła i Barbary), który zapraszał zgromadzonych na chleb 
żałobny. Około godziny osiemnastej najbardziej dystyngowanych podejmowano 
w pałacu wielkim (tzw. Radziwiłłowskim), mniej znaczących w pałacu sąsiednim 
przy klasztorze karmelitanek (tzw. Potockich) zaś kler parafi alny i zakonny usa-
dzono na placu pomiędzy pałacem a kościołem kapucynów. 

Następnego dnia frekwencja była nadal bardzo duża. Układ nabożeństw nie 
różnił się od dnia poprzedniego, chociaż kościoły wymieniono w innym porząd-
ku. W samo południe, msza główna została odprawiona przez księży biskupów 
w asyście kapeli, a kazanie wygłosił ks. P. Śliwicki. Po nim zaśpiewano Salve Re-
gina i udano się na poczęstunek. Trzeciego dnia msze były z udziałem biskupów 
unickich, a sumę celebrował bp Sierakowski. Kazanie wygłosił ks. A. Bieykowski 
(SJ). Po odśpiewaniu Salve Regina kondolencje przyjmowała księżna-wdowa, któ-
ra przyjechała z Jakubowic Murowanych. Zaprosiła wszystkich na kolację oraz na 
uroczystości do Lubartowa – na pochowanie serca Pawła Karola. Pogrzeb był oka-
zją do spotkań i rozmów polityków, którzy na składanie wzajemnych wizyt mieli 
przeznaczony cały dzień, czyli 27 maja. Wszystko zostało tak zaaranżowane aby 
sprawy przyziemne nie kolidowały z funeralnymi przeżyciami duchowymi.

Na uroczystości w Lubartowie także przygotowano odpowiednią oprawę. Co 
prawda tutaj nakłady nie musiały być duże ponieważ, jak podkreślił główny archi-
tekt, kościół był tak ładny, że nie potrzebował dodatkowych ozdób. Skupiono się 
tylko na katafalku. Został ustawiony w miejscu gdzie chór mały jest oddzielony od 
wielkiego. Była to fi gura graniasta rozciągnięta wzdłuż i w poprzek, której krańce 
były pozamykane przez kolossy. Na nich ustawiono łabędzie „od żony i familii”. 
Katafalk pomalowano z użyciem farby niebieskiej i purpury z zaznaczeniem po-
złacanych lamówek. Na cokole ustawiono tarcze herbowe familii oraz trzy gradu-
sy ośmiokątne z karmazynem, a na nich lichtarze z trzyfuntowymi świecami. Na 
środkowym gradusie położono mitrę książęcą, order Orła Białego i laski marszał-
kowskie, zaś na gzymsiku stanęła urna z sercem. Widać ją było ze wszystkich stron. 
Korpus urny został podzielony na cztery pola gdzie uwidoczniono ostatnie chwile 
życia zmarłego. Nad nią rozciągnięto paludament wykonany z aksamitu z pod-
bitymi od spodu gronostajami. Został rozwinięty na boki, tak szeroko aby było 
widać znajdujący się tam herb z Pogonią, galony i frędzle spadające na łabędzie 
niczym promienie, a także złote serce przebite strzałą. Katafalk tak ustawiono, aby 
stanowił pierwszą facjatę wielkiego ołtarza. Przy nim 12 dworzan trzymało straż 
z pochodniami. 

Gdy 27 maja po południu zaczęli zjeżdżać się żałobnicy, a było ich niemało, 
rozległy się dzwony w całym mieście. Następnego dnia o godzinie 4 rano dano 
salwę z kartaczy i rozpoczęły się modły w okolicznych kościołach, tak aby przy 15 
ołtarzach nieustannie odprawiała się najświętsza ofi ara. W południe biskup kijow-
ski Kajetan Sołtyk, odprawił sumę, zaś kazanie wygłosił ks. J. Tokarski, kanonik 
kijowski i proboszcz zasławski. Po mszy i kazaniu urnę z katafalku uniósł ks. Bo-
brykiewicz i przekazał ją rodzinie, która umieściła ją w niszy małej krypty przy ka-
plicy św. Agaty. W tym czasie rozległy się salwy i odśpiewano Salve Regina. Koniec 
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uroczystości uwieńczył obiad podawany około piętnastej w pałacu znajdującym 
się nieopodal kościoła.

Znaczną część relacji Biegu życia… stanowiły kazania i przemówienia. Jak już 
wspomnieliśmy, część z nich funkcjonowała jako oddzielne druki, zaś tutaj zosta-
ły dołączone do pozostałych i podane w układzie chronologicznym. Zostały one 
opatrzone tytułem Droga do nieśmiertelności. Sporo było w nich patosu i zwykłej 
retoryki ale wnosiły one dużo treści dotyczącej życia zmarłego i jego relacji z oto-
czeniem. Jak możemy wyczytać ze słów ks. Tokarskiego – kazanie pogrzebowe jest 
po to, „abyśmy opłakiwali upadek wielkich ludzi, cnotę sławili i podawali ją jako 
przykład innym”. Ks. Antoni Wołłowicz, dziekan warszawski i sekretarz Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, jeszcze bardziej rozbudował ideę sensu głoszenia kazań 
pogrzebowych. Na początku, co prawda wspomina, że na pogrzebie chwalą po-
spolicie („rysują marmury, piszą epitafi a, budują wspaniałe nagrobki”) ale dodaje, 
że to słuszna rzecz mówić o zacnych ludziach dopiero po śmierci, gdyż naocznie 
nie spostrzega się cnót wielkich ludzi póki „nie uderzą w kamień”. Dlatego kazanie 
na pogrzebie u katolików jest po to, aby osadzić w pamięci wiecznej Bogu i świa-
tu przykładnie żyjących ludzi, aby ich cnota wstępowała w następców. Jednakże 
w jego kazaniu nie znajdziemy wiele z wątków życia i działalności Pawła Karola 
a tylko akcentowanie zasług. W tym wielkim potoku słów występuje bardzo dużo 
barokowej retoryki, okraszonej cytatami z Pisma Świętego (po łacinie). Z wątków 
osobistych wspomina tylko momenty związane z wykształceniem, ostatnimi chwi-
lami życia, ogromnym wsparciu ze strony żony oraz o ogromnym zmartwieniu 
Pawła, poprzez to, że „jadowita na głowy rodziców urosła Jaszczurka imienia ohy-
da i wszystkiego zgorszenie”23. Zawarto też wielką pochwałę jego licznych praktyk 
religijnych, które przejawiały się sobotnimi postami i umartwieniami, wieloma na-
bożeństwami i licznymi fundacjami. Jego gorliwość religijna miała też przejawiać 
się w srogim ukaraniu Żydów, którzy zabili dziecko chrześcijańskie i próbowali 
wykupić się poprzez zaofi arowanie wielkiego okupu – „bo Paweł wielkie bogactwa 
miał za nic, a dobrze czynił wszystkim”. Zresztą ten wątek przewijał się w kolej-
nych kazaniach. Następny kaznodzieja, ks. Piotr Jacek Śliwicki, proboszcz kościoła 
św. Krzyża w Warszawie i wizytator misjonarzy, podzielił swoje wystąpienie na 
dwie części, które zostały poprzedzone inwokacją w postaci pytania „– Czy nie 
wiecie kogo straciliście?”. Następnie ukazuje życiorys Pawła Karola poczynając od 
znamienitości rodu, z którego pochodził, poprzez właściwe wykształcenie w kole-
gium jezuickim (co spowodowało, że nie zaraził się nowinkami podczas podróży 
zagranicznych) i prowadzenie godziwego życia. Ponadto uwypuklone były dobre 
cechy charakteru, gdyż był znany jako świetny mediator i obrońca sierot. Jedną 
z największych zalet było dotrzymywanie danego słowa. W części drugiej mów-
ca wychwalał jego życie duchowe, gdzie wszystko było podporządkowane chwale 
Bożej. 

Kazanie wygłoszone przez ks. Antoniego Bieykowskiego, rektora prowincji 
polskiej Societas Jesu, jest najobszerniejszym biogramem zmarłego. Tutaj obok 
wspomnianych już cnót możemy znaleźć mnóstwo informacji na temat faktów 

23 Zapewne określenie to dotyczyło pierworodnego syna, Janusza Aleksandra i jego upodobań seksual-
nych.
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z jego życia i działalności, „bo to co zostało po nim to cnota nieśmiertelności, 
świątobliwość życia i sprawiedliwość bez korupcji”. Niewątpliwie miał na to wpływ 
system wychowania na dworze sapieżyńskim. Tego także wymagało jego urodze-
nie. Miał on bowiem wspaniałe koligacje sięgające dworów królewskich i cesar-
skich, a także znaczne włości rodowe z siedzibą w Białym Kowlu a „był to dom 
poczciwych ludzi, gniazdo cnót i ojczyzna świętych”. Na potwierdzenie tych słów 
dodaje, że członkowie jego rodu nikomu nie wydarli fortuny siłą czy podstępem 
oraz mieli wiele osób konsekrowanych. Przy każdym z jego poprzedników moż-
na dowiedzieć się sporo ciekawych informacji dzięki wplataniu przez kaznodzieję 
wielu wątków osobistych. Szczególnie to było widać w charakterystyce najbliższej 
rodziny Pawła. I tak wiemy, kto najlepiej opiekował się nim po śmierci rodziców, 
jak z bratem trafi ł do kolegium jezuickiego w Warszawie, czego tam się uczył oraz 
jak przebiegała podróż zagraniczna. Kaznodzieja nie zagłębiał się w szczegóły jego 
kariery politycznej a jedynie wspominał, że śp. Paweł przez 26 lat nosił laskę na-
dworną litewską, służąc wiernie królowi, co przejawiało się w obecności na wszyst-
kich sejmach, podczas których zjednywał oponentów. Największa jednak była jego 
zasługa w przygotowaniu elekcji Augusta III. Nie wykorzystywał on swojego sta-
nowiska dla własnych interesów, gdyż podczas pięćdziesięcioletniej służby trzem 
królom otrzymał za zasługi tylko jedno starostwo. Ponadto w tym kazaniu jest 
mowa o pewnych niuansach, których nie znajdziemy w dokumentach urzędowych 
ani utworzonych biogramach. Według słów księdza Bieykowskiego urząd stolnika 
Wielkiego Księstwa Litewskiego Paweł dostał dzięki zasługom ojca Kazimierza, 
który był marszałkiem nadwornym oraz siostry Katarzyny, ulubienicy królowej. 
Bardzo dużo informacji mamy na temat praktyk religijnych i działalności chary-
tatywnej. Otóż Paweł był osobą bardzo religijną, co widać było poprzez zaczytane 
modlitewniki. Szczególne nabożeństwo miał do Najświętszego Sakramentu oraz 
czcił św. Franciszka Salezego. Ta postawa przejawiała się także w działalności cha-
rytatywnej – i to nie tylko, że w Wielki Czwartek umywał nogi żebrakom, ale także, 
że im koszule rozdawał i stoły im zastawiał, usługując wraz z żoną podczas poczę-
stunku. Dawał często jałmużny potrzebującym i zaopatrywał szpitale. Największą 
ilość pieniędzy przeznaczał na obiekty sakralne. Jego zasługą są fundacje kościo-
łów w Dubnie, Łokaczach, Cudnowie, Zastawiu, Łące, Kobylicach, Białogródce 
oraz klasztoru dominikanów w Rakowie Litewskim, karmelitanek w Dubnie i ka-
pucynów w Lubartowie. Rozbudował i upiększył klasztor bernardynów w Zasła-
wiu oraz zbudował szereg cerkwi na terenie Wołynia nie mówiąc o ufundowaniu 
ołtarzy w wielu kościołach. Także przyczynił się do realizacji fundacji żony Barba-
ry, klasztoru bernardynek w Tarnowie. Najwięcej wysiłku włożył we wzniesienie 
klasztoru kapucynów w Lublinie oraz kościoła św. Anny w Lubartowie, który jako 
„templum bovis jest piękny niczym w Rzymie”. Dopiero po wzniesieniu tej świą-
tyni, niczym Salomon, zabrał się za przysposobienie pałacu na rezydencję rodu 
Lubartowiczów. O jego skromności niech świadczy fakt, że „herbów swych po ko-
ściołach i ołtarzach nie rysował”.

Intraty, jakie miał Sanguszko w swoich dobrach, były tylko „z łaski Bożej”, bo 
poddanych nie grabił, nie zamykał ich w kajdany, nie zabierał ich majętności siłą 
czy podstępem. Jego opieka nad słabszymi przejawiała się także w Trybunale, gdzie 
jako marszałek tępił występek brutalności wobec niższego stanu. Co prawda, miał 
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„marsowe spojrzenie i posępne czoło”, ale był wdzięcznych obyczajów i pięknego 
serca. Serwował na posiłki „jadło w miarę”, podawał dobre wino a podczas biesiad 
„tolerował tylko mądre dyskursy”. Jego małżeństwa były „honoru i fortuny zjedno-
czeniem”. Jeżeli kaznodzieja nie mógł zbyt dużo pochlebstw skierować do najstar-
szego syna zmarłego, to robił to z wielkim upodobaniem pod adresem żony Bar-
bary. Związek Duninówny z Sanguszką określił jako „cud miłości i wielka raritas 
dobrego pożycia”. Na koniec, relacjonując ostatnie dni życia marszałka, przytoczył 
oznaki śmierci, które były odczytane poprzez zsunięcie się pierścienia z palca i zga-
śnięcie świeczki podczas mszy św. Dlatego woził ze sobą testament, który często 
poprawiał, dwa razy dziennie spowiadał się, a już na łożu śmierci przyjął Komunię 
Świętą, pożegnał się z żoną i najstarszym synem, któremu przykazał jeszcze raz aby 
był jak ojciec dla młodszego rodzeństwa. Jednocześnie przyrzekł mu przekazanie 
laski marszałkowskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Orator, podając dokładnie 
czas zgonu Pawła Karola, przekazał salutatio do zgromadzonych obecnych osobi-
ście na uroczystościach oraz będących tu w zastępstwie. 

Ostatnie kazanie pogrzebowe zostało wygłoszone 28 maja 1751 r. w kościele 
lubartowskim, przez ks. Jędrzeja Tokarskiego, kanonika katedralnego kijowskiego 
przy pochówku serca i języka Pawła Sanguszki. Tekst ten dostarcza wielkiej przy-
jemności nie tylko ze względu na piękne słowa i ciekawą kompozycję ale z powodu 
wyczuwalnej intonacji, która wprowadza nas w pewien trans medytacyjny. Daje 
to wrażenie osobistego uczestniczenia w tych uroczystościach. W tymże kazaniu 
znajduje się opis zasług zmarłego ale też informacje, że Barbara codziennie zamy-
kała się w kaplicy zamkowej na wiele godzin. W związku z tym pojawił się wielki 
apel skierowany do niej, że żal jest miarą miłości („wszyscy to widzą”), ale musi on 
mieć swój kres. Ponadto na forum publicznym zaakcentowano, że Janusz Aleksan-
der ma funkcję marszałka tylko dzięki ojcu. Zamieszczono też apel do młodszych 
synów (Józefa, Hieronima, Janusza) aby przykład brali z ojca, zaś do córek aby 
zdały się na wolę Barbary, gdyż „wszystko jest w sercu matki”.

Na końcu swojej relacji Paweł Giżycki przytoczył mowy osób świeckich. Na 
początku tej części znajdowała się mowa wygłoszona przez Antoniego Potockiego, 
wojewody bełskiego i marszałka nadwornego królewskiego, który wypowiadał te 
słowa w imieniu króla. Została ona wygłoszona składnie, bez makaronizmów, ale 
na bazie czystej retoryki. Z potrzebnej nam treści możemy przytoczyć takie wątki, 
że zmarły bronił w sejmie i senacie swobód i wolności a także, że był podporą Try-
bunału. Jako kuzyn zmarłego a jednocześnie kolega kierował słowa do najbliższej 
rodziny zmarłego, do Barbary, która „jest wzorem cnót na cały kraj”, najstarszego 
syna, który „próbuje wejść w ślady ojca”, oraz do synów i córek Barbary, podając 
że „z tych latarośli będzie wielka podpora rodu i oyczyzny”. Druga mowa księcia 
Antoniego Lubomirskiego, starosty kazimierskiego, nie obyła się bez makaroni-
zmów. Z jego wypowiedzi (także w imieniu króla i senatu) możemy wyczytać ta-
kie zasługi zmarłego jak: wizjonerstwo przyszłości ojczyzny, ozdoba stanu rycer-
skiego i wielki wkład na sprawny przebieg elekcji Augusta III. Jednak największy 
nacisk położył starosta na zaakcentowanie wielkiego kunsztu oratorskiego Pawła 
Sanguszki.

Bardzo dobrze czyta się piękną mowę wygłoszoną przez Adama Małachowskie-
go, starostę wąwolnickiego, który żegnał marszałka w imieniu wojska koronnego. 
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Oddając mu akt wdzięczności za wieloletnią działalność, podkreślał jego męstwo 
oraz to, że jego małżonka jest godna „poszanowania i admiracyi całego rycerstwa”. 
Kierował także swoje ukłony do marszałka Janusza dodając, że wicekrólewską 
godność reprezentujący, ma być ojczyźnie i rycerstwu długoletnim fi lius sapiens. 
Chorąży husarski Reytan złożył krótką mowę kondolencyjną w imieniu hetmana 
wielkiego litewskiego podając, że w wojsku jest żal po familii i dobra pospolitego 
podpory. Powyższe mowy okrasiła krótka ale piękna mowa Józefa Sanguszki. Na 
początku, w postawie synowskiej, zwrócił się do ojca po radę, aby podpowiedział, 
co w takiej sytuacji ma mówić. W rozwinięciu zaapelował do króla, powołując się 
na przywiązanie ojca do Korony, o przyjęcie jego i rodzeństwa pod opiekę („aby 
miał baczenie na sukcesorów”). Oczywiście nie obyło się bez podziękowań kiero-
wanych do zgromadzonych począwszy od biskupa krakowskiego a skończywszy na 
najmniejszych obywatelach miasta i zaproszenia wszystkich na „chleb żałobny”.

Przedstawiony opis jednego z największych pogrzebów na Lubelszczyźnie 
wskazuje, że uroczystości te zostały dość dobrze opracowane przez historyków 
sztuki ze względu na ogromny rozmach i zachowaną dokumentację24. Wnikliwe 
studium wszystkich elementów pogrzebu staropolskiego przedstawił nam J.A. 
Chrościcki, opierając się na przekazach pisemnych i ikonografi cznych uroczysto-
ści pogrzebowych 43 osobistości25. Warto skupić się na jego idei, co wiąże się z py-
taniem – czy taka pompa była potrzebna? Tego typu kwestie były podnoszone 
już w tamtej epoce. Z przytoczonego opisu i zachowanych rachunków wynika, że 
wówczas nie szczędzono grosza na wystrój oraz rozbudowaną obrzędowość roz-
łożoną na kilka dni. Zarówno przedstawiona architektura okazjonalna jak i układ 
uroczystości wraz z odpowiednimi mowami i kazaniami miała tak przemawiać do 
zebranych, aby postać zmarłego na długo zapadła w pamięci. Możemy to nazwać 
tworzeniem okazjonalnego mauzoleum sławy osoby zmarłego, ale także i jego ro-
dziny. Taka pochwała rodu mogła przejawiać się poprzez zgromadzenie się na uro-
czystościach wielu osobistości. Dlatego zapis Giżyckiego o stu karetach w Lublinie 
wcale nie musi być przesadzony, gdyż mamy do czynienia z wykazem znaczniej-
szych żałobników. Wszystko służyło temu, aby tworzyć pewnego rodzaju legendę, 
aby te uroczystości były wspominane przez wiele lat. W źródłach z tamtego okre-
su możemy wyczytać w relacjach o wydanych „sumach bajońskich” na pogrzeb 
lubelski26; czy też, że na pogrzebie Józefa Potockiego w Stanisławowie (również 
przygotowanego przez P. Giżyckiego) było tylko 1275 księży katolickich. Dodajmy, 
że wydarzenia powyższe dotyczyły nie tylko osób wysoko postawionych ale i pleb-
su. Z opisów uroczystości oraz rachunków pogrzebowych można wyczytać, że nie 

24 M.in.: A. Betlej, Sprawy pogrzebowe księcia Pawła Karola Sanguszki. Przyczynek do badań na sztuką fune-
ralną  w Polsce w 2. połowie XVIII wieku, w: Sztuka kresów wschodnich , t. 4, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków 1999, 
s. 61-70; Idem, Uwagi na temat dekoracji funeralnych i okazjonalnych ks. Pawła Giżyckiego SJ, w: Różne oblicza 
śmierci, Kraków 1999, s. 33-43; Idem, Paweł Giżycki…; A. Chrościcki,  Projektanci i wykonawcy katafalków z 1. 
połowy XVIII wieku, w: Rokoko. Studia nad sztuką 1. połowy XVIII wieku, Warszawa 1970. s. 254-257.

25 A. Chrościcki, op. cit.
26 Może temu służyć list marszałka Franciszka Bielińskiego zaproszonego na uroczystości pogrzebowe. 

Tak relacjonował księdzu Lubińskiemu, pisarzowi koronnemu: „jako mi czyniono relację, samego aksamitu kar-
mazynowego 7000 łokci czyniono, skąd może i się brać proporcja innej ekspensy pogrzebowej. Ma ten pogrzeb 
kosztować na sześćkroć sto tysięcy”. Zob. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Zbiór 
Komierowskich, sygn. 9/9.
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tylko modlono się za duszę zmarłego ale udzielano jałmużny co było magnesem 
przyciągającym najuboższych, nie mówiąc już o przygotowanej stypie. Niewątpli-
wie były w tym cele fi lantropijne ale również kształtujące wizerunek rodu. Pawła 
Sanguszkę musimy zaliczyć do ludzi sukcesu – zrobił karierę polityczną, zbudował 
solidne podwaliny ekonomiczne rodu i zapewnił jego kontynuację. Jednocześnie 
tworzył własną gałąź Lubartowiczów z główną siedzibą w Lubartowie27. Mogły to 
być jego zasługi osobiste ale i odczytywane jako błogosławieństwo z niebios. Co 
prawda korzenie były solidne i chwalebne, ale o tym należało ciągle przypomi-
nać. Zapewne Barbara mocno wzięła sobie do serca pragnienia męża. Najpierw 
urządziła godny dla tak wielkiej osoby pogrzeb, gdzie żałobnicy mogli uzmysłowić 
sobie jego zasługi oraz potęgę rodu. Można to było odczytać w formie wystroju 
świątyni, scenariuszu uroczystości oraz w treściach wygłoszonych mów i kazań. 
Szczególnie ciepło oratorzy zwracali się do młodej wdowy i jej dzieci apelując do 
pierworodnego syna Janusza Aleksandra oraz najbliższej rodziny, a nawet kró-
la o roztoczenie opieki nad nimi. Wiemy, że uroczystości były gorąco komento-
wane, co uwidoczniło się w listach staropolskich. Aby wrażenia estetyczne oraz 
treści wypowiedzianego słowa zostały przekazane potomności, zapewne wydano 
niniejszy panegiryk, szczegółowo opisujący każdy detal. Bogdan Rok podaje, że 
ogólna liczba druków żałobnych w dawnej Polsce przekraczała liczbę dwóch ty-
sięcy, z czego 500 przypadało na epokę saską. Jednocześnie nadmienia, że znany 
był kunszt Pawła Giżyckiego i innych jezuitów28. Wynika z tego, że Bieg Życia… 
był najobszerniejszym i najdokładniejszym drukiem tego rodzaju, gdzie w sposób 
narratorski autor połączył, zazwyczaj funkcjonujące oddzielnie, takie gatunki jak 
opis pogrzebu, kazania i mowy. Nawet Giżycki w innych przypadkach skupiał się 
tylko na formie syntetycznej. Tu wszystko zostało przedstawione bardzo szczegó-
łowo i w logicznym porządku. Co prawda, niektóre z nich mogły funkcjonować 
oddzielnie i prawdopodobnie tak było29, ale ich połączenie stanowiło najpełniejszy 
obraz uroczystości. Zapewne był to wynik starań księżny-wdowy, która znana była 

27 Według ówcześnie tworzonej legendy książę Paweł miał pochodzić w prostej linii od Luberta, 
najmłodszego syna Olgierda Giedyminowicza. Dlatego bardzo często ów Sanguszko nosił przydomek Lubar-
towicza W rzeczywistości Sanguszkowie pochodzili w linii prostej od Gedymina, tylko że najmłodszym synem 
Olgierda był Fedko, a wnukiem Sanguszko, którego potomkowie utworzyli linię koszyrską i kowelską. Podstawy 
prawne tego wywodu zostały udowodnione i potwierdzone w 1785 r. w Wiedniu. Zob. K. Niesiecki, Herbarz 
Polski, Lipsk 1841, t. 8, s. 234-235; T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 363. 
Nazwa Lubartów została wprowadzona 22 XI 1744 r. w miejsce dotychczas funkcjonującej nazwy Lewartów na-
danej przez Firlejów przy lokacji miasta w 1543 r.

28 B. Rok, Druki żałobne w dawnej Polsce XVI–XVIII w., w: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII w., red. 
H. Suchojad, Warszawa 2001, s. 199-200.

29 Mowa… na pogrzebie… Pawła Lubartowicza Sanguszki… swego… oyca, miana w Lublinie 24 maia 1751 
w kościele WW.  OO. Kapucynów, [Lublin 1751]; Principium vera imago Genesis nobilitate clara, rectefactis in 
patriam clarior, religione clarissima in… Paulo Carolo… Lubartowicz  Sanguszko… fubebri laudatione adumbrate 
a devinctissima suo protectori Societas Jesu provincia Polona…, [Lublin 1751], Nadgrobek wspaniałym prochom… 
Pawła… Lubartowicza Sanguszka… od obowiązaney… prowincyi polskiej  Societas Jesu ogłoszony, Lublin 1751; 
A.B. Lubomirski, Mowa… starosty kazimierskiego na pogrzebie… Sanguszka, marszałka wielkiego W.X.L. miana 
w Lublinie 24 maia 1751, [Lublin 1751]. Zob. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XXI, s. 456; t. XXVII, s. 60-61, 
71; Mowa Antoniego Lubomirskiego i Józefa Sanguszki została także wydana (w nieco zmodyfikowanej formie) 
w zbiorze Pawła Giżyckiego. Zob. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XVII, s. 154-155; I. Dziok-Strelnik, op. cit., 
s. 166-167, 437-438.
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z dobrego smaku literackiego a jednocześnie była bardzo drobiazgowa30. Wszystko 
miało przekreślić spekulacje co do nowego zamążpójścia Barbary i potwierdzenia 
jej oświadczenia, że pragnie poświęcić się wyłącznie wychowaniu dzieci. Dalsze 
dzieje księżny pokazują, że była wierna powziętym planom. Zgon Pawła otworzył 
młodej i ambitnej damie możliwość zaistnienia w świecie polityki i ekonomii, za-
rezerwowanym dla mężczyzn, a jednocześnie zarządzać samodzielnie (w imieniu 
dzieci) odziedziczonymi po mężu majętnościami, dodając do tego włości rodowe 
otrzymane w formie wiana i odziedziczone po bracie. Barbara pokazała, że potrafi  
świetnie radzić sobie w świecie gospodarczym, nadal powiększając potencjał eko-
nomiczny rodziny31. Była znanym mecenasem kultury i nauki. Starała się dobrze 
ożenić swoich synów oraz znaleźć odpowiednie kandydatury dla córek, tworząc 
mocne podwaliny dalszego funkcjonowania rodu32. Na koniec dodajmy, że została 
zaliczona do kobiet niepospolitych epoki stanisławowskiej, które tak wiele wniosły 
do wizerunku ostatnich lat funkcjonowania Rzeczpospolitej33.

The Largest Funeral in Lublin Region in the Old Polish Period. The Pompa 
Funebris of Paweł Sanguszko in Light of Contemporaneous Accounts

In 1751 the most imposing funeral in Lublin region in the Old Polish period was recorded. On 
that date Paweł Karol Sanguszko was buried in the Capuchin church in Lublin. We know the de-
tailed course of the ceremony owing to the account of Paweł Giżycki SJ, the main architect of the 
interior decoration, employed by the deceased’s wife. Thanks to the description, we can realize 
the fl ourish of funeral decorations and the content of sermons and funeral speeches. This is an 
example of Baroque funeral ceremonies called Pompa Funebris. 

The author of this articles tried to present the motivation for organizing this magnifi cent 
burial, which would correspond to the present-day form of creating the PR image of the family 
line, the deceased being its most important representative.

30 Musimy dodać, że powstał także inny panegiryk, wybitnie jej poświęcony, wyrażający żal żony i rodzi-
ny w formie poematu – NADGROBEK Wspaniałym Prochom Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jegomości PAWŁA 
Na Lubartowie, Zasłaniu, Smolanach, Rakowie &c. LUBARTOWICZA SANGUSZKA Wielkiego W. X. Litewskiego 
MARSZALKA Krzemienieckiego Czerkawskiego&c STAROSTY Imieniem pospolitego Całey Oyczyżny żalu WYPI-
SANY A od obowiązaney Dobroczynnemu Imieniowi Prowincji Polskiej Societas JESU OGLOSZONY W LUBLINIE 
W Księgarni J.K.Mci coll: Societatis JESU Anno 1751.

31 Instrukcja gospodarcza Barbary Sanguszko, oprac. A. Niedojadło, „Rocznik Tarnowski” 2005/06, t. 10, s. 
35-44.

32 Wokół Sanguszków: dzieje, sztuka, kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferenecji Naukowej 29-30 czer-
wiec 2006, Tarnów 2007; A. Jakuboszczak, Sarmacka…, s. 36-140; T. Zielińska, op. cit., s. 363-368; Sanguszkowie: 
wystawa portretów, oprac. P. Chrzanowska, Tarnów 1989.

33 E. Rudzki, Damy polskie XVIII wieku, Warszawa 1997, passim.
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Uroczystości państwowe w Lublinie doby Księstwa 
Warszawskiego i ich oprawa artystyczna oraz religijna

W 1809 r. doszło do kolejnej wojny pomiędzy Austrią a Francją. Jej częścią były 
zmagania młodej armii Księstwa Warszawskiego z korpusem austriackim dowo-
dzonym przez arcyksięcia Ferdynanda d’Este1. Polski wódz naczelny książę Józef 
Poniatowski2 po nierozstrzygniętej bitwie pod Raszynem (19 kwietnia), postano-
wił wbrew opinii publicznej oddać Warszawę Austriakom3, koncentrując się rychło 
na manewrze zaczepnym w Galicji, który w historii oręża polskiego zapisał się pod 
nazwą Kampanii Galicyjskiej. Celem pierwszego etapu tego, jak się później oka-
zało, zwycięskiego pochodu po terytorium zaboru austriackiego było opanowanie 
fortec w Sandomierzu i Zamościu. Ofensywa rozpoczęta w nocy z 7 na 8 maja znad 
Wieprza doprowadziła również do zajęcia przez żołnierzy ks. Józefa Poniatowskie-
go Puław i Lublina4. Ten ostatni stał się pierwszym znaczniejszym ośrodkiem ad-
ministracyjnym zdobytym przez Polaków5. Zajęcie Lublina poprzedziła zwycięska 
potyczka, jaką polscy ułani, dowodzeni przez pułkownika Dominika Dziewanow-
skiego, stoczyli w okolicach dzisiejszej rogatki lubartowskiej dnia 9 maja. Na wieść 
o tym Lublin opuścili, w ślad za uchodzącymi żołnierzami austriackimi, niemieccy 
urzędnicy, którzy zabrali przy okazji kasę miejską6. Lublinianie, inaczej niż związa-
ny z zaborcami prezydent Władych (wręczający Dziewanowskiemu klucze do mia-
sta z prośbą o poszanowanie własności i godności mieszkańców7), gorąco przyję-
li wkraczających ułanów polskich8. Wielki entuzjazm okazały zwłaszcza kobiety, 

1 Ogólnie nt. wojny polsko-austriackiej zob. B. Pawłowski, Wojna polsko-austriacka 1809 r., Warszawa 
1999 (wydanie nowe z krytyczną notą W. Majewskiego i T. Rawskiego); G. Zych, Armia Księstwa Warszawskiego 
1807–1812, Warszawa 1961, s. 61-200.

2 Formalnie książę Józef Poniatowski był jedynie dowódcą grupy wojsk wchodzących w skład IX Korpusu 
Wielkiej Armii.

3 Najnowszym popularnonaukowym, ale uwzględniającym aktualny stan wiedzy, opracowaniem bitwy 
pod Raszynem i jej następstw jest praca: R. Romański, Raszyn 1809, Warszawa 1997.

4 G. Zych, op. cit., s. 150-152.
5 Zaznaczył to w swym raporcie o kampanii 1809 r. gen. Roman Sołtyk, pisząc: „Lublin, jedno z najwięk-

szych miast w kraju, liczył wówczas 12 000 mieszkańców”. Zob. R. Sołtyk, Kampania 1809 r. Raport o działaniach 
armii pozostającej pod rozkazami ks. J. Poniatowskiego podczas kampanii 1809 r., Warszawa 1906, s. 110.

6 W. Śladkowski, W epoce zaborów, w: T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin, 
dzieje miasta, t. II XIX i XX wiek, Lublin 2000, s. 17-19.

7 Wywołało to ostrą reprymendę płk. Dziewanowskiego, który według Kajetana Koźmiana miał rzec: 
„Znać, że nie jesteś Polakiem, gdyby do mnie wyszedł był rodak, podałby mi rękę i uścisnęlibyśmy się nawzajem”. 
Zob. K. Koźmian, Pamiętniki, przedmowa A. Kopacz, wstęp i komentarz J. Willaume, t. II, Wrocław 1972, s. 13.

8 Wkroczył tu 6. Pułk Ułanów pod dowództwem płk. Dziewanowskiego, zob. J. Staszewski, Generał Domi-
nik Dziewanowski, Poznań 1933, s. 30.
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które z okien i balkonów „powiewały chustkami i wiwatami witały wchodzące 
wojsko”9. Prawdziwy entuzjazm wzbudził wszakże dopiero triumfalny (pierwszy 
tego rodzaju w trakcie kampanii) wjazd do Lublina księcia Józefa Poniatowskiego 
na czele głównych sił polskich, co miało miejsce dnia 14 maja10. Choć w istocie 
liczba żołnierzy, których za sobą prowadził nie była wielka, to „radość i uniesienie 
mieszkańców nie dało postrzegać drobnych sił. Więcej patrzono na barwy naro-
dowe, na postacie i ubiory niż na liczbę”11. Jeszcze tego samego dnia miasto i oby-
watele dali wielki bal dla wodza i wojska w domu na Korcach. Nazajutrz zaś, książę 
Józef w swej kwaterze przyjął deklarację Józefa Podhorodeńskiego (przystrojonego 
w dawny polski mundur województwa lubelskiego) wystawienia własnym kosz-
tem 150 jeźdźców z końmi. W Lublinie wydał też Poniatowski jedną ze swoich 
słynnych uroczystych odezw12.

Uwolniony spod władzy zaborców Lublin, stał się wkrótce – w początku czerw-
ca 1809 r. – czyli w czasie, gdy znaczna już część Galicji zajęta była lub znajdo-
wała się w trakcie zajmowania przez wojska polskie, ośrodkiem organizacji Rzą-
du Centralnego Obojga Galicji – tymczasowej administracji ziem odebranych 
Austriakom13.

Po zawarciu przez Napoleona pokoju z Austrią miasto to zostało włączo-
ne w obręb Księstwa Warszawskiego stając się jednym z ważniejszych ośrodków 
administracyjnych tego zalążka państwa polskiego – siedzibą władz departa-
mentowych. W ciągu owych kilku lat wolności zorganizowano tu, podobnie jak 
w szeregu innych, większych i mniejszych miejscowościach liczne obchody świąt 
państwowych, jak również „celebracje” zwycięstw odnoszonych przez Napoleona 
oraz walczących u jego boku oddziałów polskich.

Pierwszą okazją do tego typu celebracji na większą skalę stało się nie tyle samo 
zajęcie miasta przez Polaków, co zawieszenie w nim orłów cesarskich na znak od-
dania go pod opiekę Napoleonowi. Stanowiło to sprytny wybieg, zgodny zresztą 
z dyrektywami Cesarza, zabezpieczający przed zakusami jego fałszywego sprzy-
mierzeńca w tej wojnie – czyli Rosji.

9 K. Koźmian, op. cit., s. 14.
10 R. Sołtyk, op. cit., s. 110-111.
11 K. Koźmian, op. cit., s. 15.
12 Czytamy w niej: „W tem mieście, gdzie sama bytność Wasza chlubnym jest dla was zaszczytem, miło mi 

jest przypomnieć wam dokonane już czyny, i to, co dalej zamierzać winniście. Jeszcze pod obcym zostawaliście 
rządem i nosić imię Polaka prawie wam za winę poczytywano, kiedy odgłos zwycięstw bohatera Francyi, bydzą 
w was odwieczne Sarmatów męztwo [sic!], dowiódł, że żadne względy zastanowić was nie zdołają tam, gdzie 
ojczyzna jest waszych żądań celem. Nagrodziły nieba tak świetne dla niej uczucia. Wyrzekł pogromiciel nieprzy-
jaciół waszych, że dozwala wam okazać, czyście jeszcze godnymi mieć ją sobie wróconą, a liczne hufce, cudem 
prawie stworzone, biegły krwią się dokupić  straconego przodków imienia. Byt narodowy uwieńczył okazane cno-
ty, obrona ojczyzny, naszej tylko oddana pieczy, stała się cechą mniemania, które zbawca wasz o polskiej powziął 
odwadze. Usprawiedliwiliście żołnierze tak świetne o was nadzieje, okazaliście przeważnemu w sile nieprzyjacie-
lowi, że waleczność, nie liczba, do zwycięztw [sic!] prowadzić zwykła. Stanęliśmy na ziemi braci naszych, a czyny, 
któremi do nich utorowaliście sobie drogę, ożywią zapewne w nich pamięć, że wspólną mieli  z nami ojczyznę”, 
cyt. za: R. Sołtyk, op. cit., s. 111.

13 K. Krzos, Z księciem Józefem w Galicji w 1809 roku. Rząd Centralny obojga Galicji, Warszawa 1967, s. 96 
i n. Owe tymczasowe władze Galicji urzędowały m.in. w ratuszu miejskim, zob. T. Mencel, Lublin przedkapitali-
styczny, w: Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Mazurkiewicz, t. I, Lublin 1965, s. 201.
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Jeśli chodzi o rok 1809, w świadomości następnych pokoleń Polaków utrwa-
lił się przede wszystkim obraz wkroczenia żołnierzy księcia Józefa do Krakowa, 
a to za sprawą wyobrażeń malowanych przez Michała Stachowicza. Lublin takiego 
artysty-dziejopisa nie miał, ale i bez popularnych malowanek zdobycie miasta – 
dawnej siedziby Trybunału Koronnego, a zarazem miejsca zawarcia unii polsko-
litewskiej, stało się tematem komentarzy już u współczesnych, niekiedy utrwala-
nych w formie literackiej. Wystarczy wspomnieć popularną w całym Księstwie, 
bo drukowaną przez warszawską prasę, napisaną przez Kajetana Koźmiana odę 
Na zawieszenie orłów napoleońskich w Lublinie. Nawet po zgaśnięciu nadziei na 
odbudowę Polski pod patronatem Napoleona, gdy w pierwszych latach Królestwa 
Kongresowego dyskutowano temat płaskorzeźb mających udekorować cokół pro-
jektowanego pomnika ku czci poległego pod Lipskiem księcia Józefa, sceny wkro-
czenia tego wodza do Krakowa i Lublina traktowano początkowo alternatywnie. 
Ostatecznie, odlany już pomnik, stał się łupem wojennym feldmarszałka Iwana 
Paskiewicza. Na ustawienie go na odpowiednim cokole i w odpowiednim miejscu 
w centrum Warszawy musiał więc czekać aż do czasów Polski niepodległej. Do 
realizacji płaskorzeźb zatem nie doszło. W tym przypadku zresztą, gdyby nawet 
historia pomnika potoczyła się inaczej i tak jako bardziej prawdopodobną – bliż-
szą realizacji, (która ewentualnie mogła zostać sfi nalizowana dopiero w czwartym 
dziesięcioleciu XIX w.), można sobie wyobrazić wersję cokołu z płaskorzeźbą wy-
obrażającą wejście księcia Józefa do Krakowa. A to za sprawą, wspomnianej już, 
szybko po roku 1820 rosnącej popularności malarskiej interpretacji tego tematu 
autorstwa Michała Stachowicza (sam malarz wymalował niejedną replikę tej sceny, 
a jeszcze w czasach Księstwa Warszawskiego w Wiedniu u Sebastiana Langera zo-
stała zamówiona jej grafi czna reprodukcja, spopularyzowana jednak dopiero w la-
tach dwudziestych XIX w.). Natomiast, jeśli chodzi o trzecie dziesięciolecie XIX 
w. wejście do Lublina zostało utrwalone jedynie jako trudno dostrzegalny szcze-
gół wydanej w Saksonii akwaforty Wilhelma Rothe, wykonanej według wzoru Jo-
hanna Gottfrieda Jenscha, a przedstawiającej wyimaginowany pomnik Poniatow-
skiego (bądź też projekt jego mauzoleum) i dystrybuowanej zapewne jako rodzaj 
pamiątki odwiedzających miejsce jego śmierci, o czym może świadczyć jej tytuł: 
„Ś[więtej] Pamięci Xięcia Józefa Poniatowskiego”14. 

Wobec powyższych faktów, w pewnym sensie analogiczny do „zajęcia Krako-
wa” motyw ikonografi czny – wejścia Polaków do Lublina w 1809 r. w dłuższej per-
spektywie czasowej w „kanonie” polskiej ikonografi i historycznej się nie utrwalił. 
Wszakże, zarówno wyobrażenia wejścia wojsk polskich do Lublina, jak i do Kra-
kowa w trakcie kampanii galicyjskiej, wyrażały tę samą ideę – triumfu oręża pol-
skiego. Wystarczyło jedno z nich – to dotyczące Krakowa.

Nie znaczy to jednak, że ten pierwszy z wielkich wjazdów triumfalnych księcia 
Józefa w 1809 r. nie zasługuje dziś na uwagę, podobnie jak inne „celebracje” świąt 
państwowych, jakie odbyły się w Lublinie w czasach Księstwa Warszawskiego. 

14 Na cokole tego monumentu, być może inspirowanym przez starożytny rzymski „Ara Pacis”, znalazła się 
m.in. scena triumfalnego wjazdu księcia do Lublina w 1809 r., zob. Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach 
unii polsko-saskiej, [katalog wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie], Warszawa 1997, s. 512, poz. XVII 28 
(autor hasła: A. Oelhlke).
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Spróbujmy więc, choć pokrótce, w oparciu o dość lakoniczne współczesne relacje 
(bo w zasadzie tylko takimi dysponujemy) określić ich przebieg, charakter oraz 
oprawę (nie tylko artystyczną). 

Wspomniany już wjazd księcia Józefa Poniatowskiego do Lublina, jaki miał 
miejsce 14 maja 1809 r. odbywał się niewątpliwie w podniosłej atmosferze i co za 
tym idzie musiał mieć charakter triumfalny. Jednakże, mimo że o wjeździe księcia 
wiedziano z wyprzedzeniem, trudno go uznać za uroczystość od początku do koń-
ca organizowaną według określonego scenariusza. Gdyby taką był, to z pewnością 
by ją relacjonowała, przynajmniej post factum, prasa. Towarzyszyłyby takiej entra-
dzie ulotne druki panegiryczne itp., a budżet miejski – chociaż kasa tymczasowo 
świeciła pustkami – pewnie jeszcze przez miesiące obciążałyby koszty takiej uro-
czystości15. Mimo tego, wjazd księcia Józefa do Lublina porównać można z lipco-
wym jego wkroczeniem do Krakowa (również „z marszu”). Tak jak w Krakowie 
– dawnej stolicy Królestwa Polskiego, również w Lublinie, prawdziwie ofi cjalne 
uroczystości odbyły się nieco później. W obu przypadkach inna też okazja dała 
powód do ich organizacji. Chodzi o „uroczystość przysięgi Powiatu Lubelskiego 
i zajęcia Galicji w moc i posiadłość N[ajjaśniejszego] Cesarza Francuzów”, która 
odbyła się 8 lipca i z której relacje przynosi ówczesna prasa16. W związku z tym 
„w ratuszu wystawiony był tron wspaniały, a nad nim obraz Wielkiego Napole-
ona, otoczony strażą grenadierów”. W trakcie uroczystości „ofi cerowie wnieśli na 
ratusz orła francuskiego, zdejmując jednocześnie austriackie”17. W rzeczywistości 
zamiana orła austriackiego na francuskiego nie odbyła się ani tak uroczyście, ani 
tak bezproblemowo, jakby można było wnosić z przytoczonej notatki. Oto jak całe 
zdarzenie, czyli nakazaną przez Rząd Centralny Obojga Galicji akcję zdejmowania 
czy też „zbijania” orłów austriackich i na znak, „że ten kraj podchodzi pod wła-
dzę Napoleona”, zastępowania ich orłami francuskimi opisywał Kajetan Koźmian. 

15 Tak zwykle działo się w przypadku innych miast, zob. rachunki magistratu krakowskiego, Archiwum 
Państwowe w Krakowie (dalej: APK), Dziennik Wszystkich Dochodów... , sygn.  Mag. I. 72, poz. 209; Dziennik 
Dochodów i Wydatków, sygn. Mag. I. 721, s. 389, 479, 481.

16 „Gazeta Warszawska” 1809, nr 59, s. 1037.
17 Ibidem. Warto w tym miejscu również skorygować, obecną w niektórych opracowaniach, informację 

o tym, jakoby orły austriackie zostały zdjęte już przez wkraczające Wojsko Polskie, zob. W. Śladkowski, W epoce 
zaborów... , s. 18. Inna sprawa wymagająca weryfikacji, to pojawiające się w różnych publikacjach twierdzenia, że 
orły austriackie były zastępowane przez godło polskie. Otóż w rzeczywistości ze względów politycznych zajmo-
wane przez ks. Józefa ziemie zaboru austriackiego oficjalnie przejmowane były w imieniu Cesarza Francuzów, 
czego widomym znakiem było zawieszanie orłów napoleońskich. Instruował o tym dokładnie marszałek Bernar-
dotte w depeszy wysłanej ks. Józefowi Poniatowskiego w imieniu Cesarza. Czytamy w niej m.in: „Orły francuskie 
na miejsce herbów austriackich podniesione być powinny, Sprawiedliwość oddawaną być powinna w imieniu 
Cesarza Francuzów, i wszystkie władze krajowe w ręce WKMści przysięgę wierności złożyć mu powinny, mogą 
w imieniu Cesarza sprawować dalej urzędy swoje, jeżeli WKMść uznasz ich być tego godnemi”, zob.  Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Materiały do dziejów Polski za Księstwa Warszawskiego, rkps. nr 1854 II; 
zob. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki, t. I 1811–1820, Poznań 1871. Nie przeszkodziło to jednak różnym badaczom, 
nawet tak wytrawnym jak Marian Gumowski, np. na podstawie analizy prac M. Stachowicza z kampanii 1809, na 
których takie orły francuskie się pojawiają, wysnuć nawet wniosek o istnieniu jakiegoś specjalnego herbu powsta-
nia galicyjskiego z orłem białym ale o kształcie napoleońskim na polu czerwonym, zob. M. Gumowski, Herbarz 
polski, z.1, Warszawa [1933–1934], poz. 80). Ta, z dzisiejszego stanu wiedzy, dość karkołomna teza Gumowskiego 
jako żywo przypomina, pojawiające się już w 1809 r., komentarze, w rodzaju opinii wyrażonej przez lublinianina 
Antoniego Wybranowskiego: „iż to nie jest orzeł francuski, lecz polski, pióra tylko białe na złote odmienił”. Cyt. 
za: K. Koźmian, op. cit., s. 19.
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Choć w tym samym mniej więcej czasie na Lubelszczyźnie, bez większych prze-
szkód odbywały się podobne uroczystości, obchody i nabożeństwa, to w samym 
Lublinie pojawił się problem, który tyleż zakłócił, co ubarwił przebieg celebracji. 
Jak czytamy w relacji Koźmiana: „w Lublinie prawie nieprawdopodobieństwem 
było tak prędko zbić orła z gipsu wyrobionego, na facjacie ratusza na rynku zbyt 
wysoko umieszczonego. Zbyt trudno i zbyt kosztownie było budować rusztowa-
nie. Znalazł się [za to] ochotnik z czeladzi rzemieślniczej, chłopiec czternastoletni, 
który z młotkiem i oskardą w ręku dał się uwiązać pod pachy i wpół na postron-
ku trzymany przez kilkunastu ludzi, unosił się w powietrzu z niebezpieczeństwem 
życia. Przez dwie godziny póty kował austriackie znamię, póki go zupełnie nie za-
gładził i na jego miejsce orła francuskiego z poklaskiem przypatrującego się ludu 
nie zawiesił”18.

Tegoż dnia wydany został „wielki obiad u generała Hebdowskiego”. W jego 
trakcie Kajetan Koźmian przedstawił jeden z, najgłośniejszych potem, swoich 
utworów poetyckich – wspomnianą okolicznościową Odę czytaną [...] na dzień 
zawieszenia orłów francuskich w Lublinie, popularnie zwaną też Odą na zawiesze-
nie orłów francuskich w Lublinie19. Przypomnijmy raz jeszcze, że z racji swych wa-
lorów literackich i propagandowych oda ta cytowana była również przez ówczesną 
prasę20. W poetyckiej formie przetransponowana w niej została relacja o dotych-
czasowych sukcesach Polaków, a także – jak sobie wyobrażano – zapowiedź ich 
kontynuacji we wspólnej wyprawie z głównymi siłami Napoleona na Morawy. 
Nieodzowny w tego typu utworach hołd złożony Napoleonowi wyrażał się m.in. 
w porównaniu jego potęgi z mocą Jowisza. Choć nie tylko antycznymi, ale i chrze-
ścijańskimi paralelami posłużył się Koźmian dla podkreślenia historycznej chwili 
i wielkości jej sprawcy21. Jednak w końcowej części utworu autor w sposób typowy 
dla polskich twórców poezji okolicznościowej doby napoleońskiej zdaje się prze-
mawiać do sumień, w tym do sumienia Cesarza, twierdząc, że danina krwi złożona 
przez Polaków walczących u jego boku domaga się zadośćuczynienia, jakim może 
być tylko odbudowa ojczyzny22.

Wkrótce, tj. po dwóch – trzech tygodniach spokojności i powszechnej rado-
ści z odzyskanej wolności, „nagle przerażony został Lublin smutnymi wieściami” 
o austriackiej kontrofensywie w Galicji, która zdawała się zagrażać i temu mia-
stu23. Ale zdecydowane i, jak się okazało, ostateczne zwycięstwo w tej wojnie od-
niesione przez Napoleona pod Wagram sprawiło, że znów można było celebrować 
święta narodowe. A takim najważniejszym – również dla Polaków – w tej dobie 

18 K. Koźmian, op. cit., s. 18.
19 Została ona też wydana w formie druku ulotnego pt. Oda w dzień uroczystości zawieszenia orłów francu-

skich w Lublinie. 
20 „Gazeta Warszawska” 1809, nr 59, s. 1039. Cytowana był tam pod tytułem: W dzień obchodu uroczysto-

ści zawieszenia orłów złotych w Lublinie. Pełny tytuł pierwszej edycji utworu brzmi: Oda czytana na publicznym 
posiedzeniu u jaśnie wielmożnego Kajetana  Hebdowskiego w dzień uroczystości zawieszenia orłów francuskich 
w Lublinie, zob. A. Zieliński, Ulotna poezja patriotyczna wojen napoleońskich, Wrocław 1977, s. 6.

21 Interesujący i przekonywujący wywód nt. przekształcenia tradycji chrześcijańskich i antycznych w odach 
Koźmiana ogłosił ostatnio: W. Wojtowicz, Spes in Te. O odach napoleońskich Kajetana Koźmiana, „Acta Universi-
tatis Wratislaviensis” Nr 2998: „Prace Literackie” XLVII, 2007, s. 5-20.

22 P. Żbikowski, Kajetan Koźmian. Poeta i obywatel (1797–1814), Wrocław 1972, s. 197 i n.
23 K. Koźmian, Pamiętniki…, s. 20-29; por. B. Pawłowski, op. cit., s. 285 i n.
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był dzień 15 sierpnia – rocznica urodzin Cesarza. W Lublinie tegoż roku po raz 
pierwszy z tej okazji iluminowano znaczniejsze gmachy. Szczególnie okazale wy-
glądała iluminacja ratusza, zaś na drzwiach kościoła bazylianów umieszczony zo-
stał portret Napoleona – też przepięknie oświetlony. Ponadto w mieście ustawiono 
„ołtarz wdzięczności z wysoko umieszczonym popiersiem Napoleona opromie-
nionym palącymi się ogniami”24. Obchody tego święta, jak i rocznicy koronacji (2 
grudnia) staną się odtąd w napoleońskim Lublinie – podobnie jak we wszystkich 
znaczniejszych miastach Księstwa – obowiązującymi. Niewiele też będzie się róż-
nić w poszczególnych latach ich oprawa artystyczna25 i religijna – równie zresztą 
nieodzowna26. W obu przypadkach, jak się wydaje, charakter i sposób oprawy były 
odgórnie narzucane – poprzez odpowiednie dyspozycje władz (ministra spraw 
wewnętrznych – czasami za pośrednictwem biskupów27).

25 października 1809 r. w jeszcze bardziej podniosłym nastroju niż rocznicę 
urodzin Napoleona28 świętowano w Lublinie zawarty nieco wcześniej (14 paź-
dziernika) w Wiedniu pokój pomiędzy Napoleonem a cesarzem austriackim. Uro-
czystość ta miała szczególny charakter tym bardziej, że to właśnie na mocy tego 
pokoju Lublin wraz z otaczającym go terytorium mógł stać się formalnie częścią 
Księstwa Warszawskiego. Ubolewano przy tym, że radości takiej nie mogli do-
świadczyć Galicjanie wschodni – bowiem na mocy tego samego pokoju nadal 
musieli znosić obce rządy. Nic zatem dziwnego, że odgórnie nakazano w Lublinie 
„publiczny i uroczysty obchód po kościołach, śpiewano Te Deum w kolegiacie lu-
belskiej”29. Jego – jak się zdaje – najwspanialszą, rzec można artystyczną, oprawę 
stanowiła świetna prezencja narodowego wojska, zwłaszcza piękno polskich mun-
durów. Tak to wspominał Kajetan Koźmian: „Po raz pierwszy weszli grenadierzy 
polscy z bębnami i rozwiniętymi chorągwiami, z bronią w ręku do kościoła i rozwi-

24 „Gazeta Warszawska” 1809,  nr 71, s. 1295.
25 Np. 2 XII 1810 r. Lublin ozdobiły transparenty, a wieczorem urządzono iluminację, zob. „Gazeta War-

szawska” 1810, nr 100, s. 1776.
26 Albowiem mimo przejmowania wzorów ze zlaicyzowanych ceremoniałów państwowych napoleońskiej 

Francji w Polsce ciągle każda oficjalna uroczystość prócz wymiaru świeckiego miała – tradycyjnie – również swój 
wymiar religijny, zob. E. Ziółek, Religijny aspekt uroczystości patriotycznych u progu Księstwa Warszawskiego XI 
1806–IV 1807 (w świetle relacji prasy warszawskiej), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. LV, zesz. 2, s. 9-21. O tym, 
jak  bardzo w tych czasach polityka i religia przenikały się nawzajem może świadczyć również przykład wielu du-
chownych. Nawet z własnej inicjatywy, włączali się oni w takie uroczystości, wygłaszając płomienne kazania, zob. 
D. Dybek, Obywatel Rzeczypospolitej i nieba.... O kazaniach Wojciecha Samina, „Napis” Seria XIII, 2007 (W cieniu 
złotych skrzydeł. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, s. 35-59; J.P. Woronicz, Pisma wy-
brane, oprac. M. Nesteruk, Z. Rejman, Wrocław 2002, s. 175-215; H. Dylagowa, Duchowieństwo katolickie wobec 
sprawy narodowej (1764–1864), Lublin 1983, s. 55-69.

27 Dyspozycje ministra spraw wewnętrznych dot. oprawy uroczystości państwowych kierowane do bisk-
upów, a następnie odpowiednie listy biskupów do parafii zachowały się m.in. w archiwum Chełmskiego Konsys-
torza Grecko-Katolickiego, obecnie w Archiwum Państwowym w Lublinie (dalej: APL).

28 Na tę datę wskazuje pierwotny tytuł owego okolicznościowego utworu Kajetana Koźmiana: Oda na za-
warcie pokoju w dzień publikacji onego w Lublinie, 25 października 1809 roku, na posiedzeniu u j. w. ordynata, pre-
zesa Rządu Centralnego Galicjów czytana, zob. A. Zieliński, op. cit., s. 8-9. Jednakże, jeśli wierzyć prasie warszaw-
skiej jakiś obchód tej uroczystości miał miejsce (również?) 30 października, kiedy to miasto było iluminowane 
i ozdobiły go okolicznościowe transparenty, zob. „Gazeta Warszawska” 1809, nr 89, s. 1643-1644.

29 Porządek nabożeństwa, APL, Chełmski Konsystorz Gr.-Kat, rkps 209 (Miscellanea 1808–1815), k. 143-
144. W całości  ten, jakże ważny dla poznania charakteru oprawy religijnej uroczystości państwowych w dobie 
Księstwa Warszawskiego cytujemy w Aneksie.
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nęli się dwoma szeregami. Przy podniesieniu bili w bębny i bronią cześć oddawali. 
Po skończonym nabożeństwie przytomny generał Hebdowski donośnym głosem 
wykrzyknął po trzykroć: >>Wiwat cesarz i król!<< Wojsko, lud i wszystkich głosy 
powtórzyły okrzyk, którym po raz pierwszy sklepienia starożytnego kościoła ko-
legiaty uderzone zostały. O piątej godzinie nastąpił wielki obiad u pana [ordynata 
Stanisława] Zamoyskiego, prezesa Rządu Centralnego”30. Uświetniło go odśpiewa-
nie nowego okolicznościowego utworu autorstwa Kajetana Koźmiana, zatytuło-
wanego Oda na zawarty pokój 180931. Ody stworzonej specjalnie z myślą o upa-
miętnieniu określonego wydarzenia historycznego związanego z kampanią 1809 
r. Wykonanie owego triumfalnego w wymowie utworu, jakże ważnego w dorobku 
literackim, ale jednocześnie istotnego dla kariery politycznej Kajetana Koźmia-
na – autora cytowanych tu wspomnień32, wedle przypuszczeń Stefana Treugutta 
pomyślane było od początku jako część uroczystościowej inscenizacji (bo za taką 
wręcz w całości ów wystawny obiad można uznać), stanowiącej element programu 
uroczystości 33. Śpiewał tę odę sam poeta zwracając się do ojca Zamoyskiego, oto-
czony młodymi latoroślami rodu przystrojonymi w mundurki wojskowe, co miało 
tworzyć tzw. żywy obraz34. Trudno dziś wnikać czy – mimo werbalnej deifi kacji 
Cesarza35 – poeta dawał w „Odzie na pokój” wyraz swego szczerego uwielbienia 
dla osoby Napoleona. Można natomiast ponad wszelkie wątpliwości stwierdzić 
(udowodnił to Stefan Treugutt), że omawiany utwór pozostaje „dokumentem po-
etyckim przezornie wyważonym, taktycznie bezbłędnym z punktu widzenia napo-
leońskiej orientacji tych ludzi, którzy w austriackiej dotąd Galicji, a i w Księstwie, 
postawili na napoleońską przyszłość Europy – i Polski”36. Jako taki mógłby się stać 
dobrym wzorcem dla podobnej w charakterze okolicznościowej poezji, standar-
dowo już stanowiącej oprawę dla analogicznych uroczystości, które miały miejsce 
chociażby w Krakowie. Recytowane i drukowane strofy opiewające triumfy Napo-
leona i walczących u jego boku Polaków w tym czasie postrzegane bowiem były 
jako konieczny wręcz element oprawy artystycznej uroczystości państwowych. 
Rzadko wszakże tego typu rymy wznosiły się na równie wysoki poziom poetycki, 
jednocześnie dość klarownie artykułując przesłanie propagandowe.

Można być pewnym, że takie tchnące otuchą i wiarą w moc tego, który mie-
czem zakreśla granice na globie i ustala nowe prawa i nowe rządy strofy podgrze-
wały nastroje patriotów, zwłaszcza oczekiwania, że:

30 K. Koźmian, Pamiętniki…,  s. 37.
31 Tak przynajmniej zatytułowany został wydany rok później przedruk: Oda na zawarty pokój 1809, przez 

Kajetana Koźmiana, Warszawa 1810. Pierwotny tytuł jak wcześniej wspomniano był obszerniejszy i wskazywał 
na datę i okoliczności powstania oraz  okazjonalny charakter utworu.

32 Na temat Kajetana Koźmiana jako osobistości politycznej i pisarza zob. P. Żbikowski, op. cit.; K. Wojcie-
chowski, Kajetan Koźmian. Życie i dzieła, Lwów 1897

33 S. Treugutt, Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana, w: Idem, Geniusz wydziedziczony. Studia romantycz-
ne i napoleońskie, red. M. Prussak, Warszawa 1993, s. 55.

34 Ibidem, s. 55.
35 W. Wojtowicz, op. cit., s. 13.
36 S. Treugutt., op. cit. , s. 51.
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  „Polacy w chlubnym zaszczycie,
  Z wiernemi Frankami razem,
  Pójdą za [... Jego] rozkazem
  Na reszty świata podbicie”37.

Rzeczywiście, nadszedł taki rok, w którym pragnienia takie zdawały się zisz-
czać. 1812 – bo o nim mowa – był zarazem ostatnim rokiem, kiedy w Lublinie 
uroczyście celebrowano święta państwowe, a wśród nich zawiązanie Konfedera-
cji Generalnej Królestwa Polskiego, tradycyjnie w Napoleonie widząc gwaranta 
spełnienia jej postanowień38. Minister spaw wewnętrznych (Wewnętrzny i Reli-
gijny – jak wtedy mówiono) nakazał wtedy władzom obu obrządków katolickich 
w sposób szczególny zabezpieczyć wzorem Metryki Koronnej w archiwach kon-
systorskich i dekanatalnych39 Akt przystąpienia Najjaśniejszego Fryderyka Augusta 
Króla Saskiego Książęcia warszawskiego do Konfederacji Generalnej Królestwa pol-
skiego40, który – jak mniemano – miał się stać aktem założycielskim odrodzonego 
państwa.

Niewiele jednak wiemy na temat oprawy artystycznej celebracji zarówno za-
wiązania Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego, jak i urodzin cesarskich 
w sierpniu 1812 r. w Lublinie – ostatnich ofi cjalnie obchodzonych świąt ku czci 
Napoleona w tym mieście. Prasę Księstwa Warszawskiego zdominowały opisy wy-
jątkowo okazałych tego roku uroczystości warszawskich. Wśród najpopularniej-
szych motywów wykorzystywanych wówczas w dekoracjach okolicznościowych 
znalazły się symbole Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego łączą-
ce się ze sobą w blasku napoleońskich orłów i „cyfr cesarskich”. Możemy jedynie 
domniemywać, że podobna symbolika pojawiła się również w trakcie fet organizo-
wanych w mieście – miejscu zawarcia unii polsko-litewskiej.

Na formalną restytucję Rzeczypospolitej w 1812 r. Polacy, w tym i Lublinianie 
się nie doczekali. Miast celebrować triumfalne powroty po skończonej kampanii 
moskiewskiej, przyszło im z pokorą witać wkraczających do ich miasta Rosjan. 
A potem z jeszcze większą okazałością – niewykluczone, że szczerze – czcić swego 
nowego wskrzesiciela cara Aleksandra I, koronowanego na władcę kadłubowego 
Królestwa Polskiego, zwanego Kongresowym i wbrew szumnej nazwie utworzone-
go z ledwie części dawnego terytorium Księstwa Warszawskiego.

Na zakończenie należy skonstatować, że aczkolwiek ilość celebracji obchodzo-
nych w Lublinie w latach jego przynależności do Księstwa Warszawskiego może 
wydawać się duża, to w porównaniu do innych miast – siedzib władz departa-
mentów, nie stanowiło to jakiegoś szczególnego wyjątku. Podobnie, jeśli chodzi 
o ich skalę i oprawę artystyczną. Zważywszy na stosunkowo niedużą liczbę za-
mieszczanych w ówczesnej prasie opisów tak ceremonii, jak i uświetniających je 
dekoracji okolicznościowych, należy je uznać za stosunkowo skromne. Albowiem 

37 K. Koźmian, Oda na zawarty pokój ... , s. 12.
38 Pismo Prefekta Departamentu Lubelskiego – druk dat. 17 VI 1812 r., APL, Chełmski Konsystorz Gr.-

Kat., rkps. 209, k. 234.
39 Ibidem, k. 236, 240, 241, 241 v.
40 Ibidem, k. 238.
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w zwyczaju tamtych lat było zamieszczanie opisów każdej znaczniejszej czy cho-
ciażby ciekawszej dekoracji w prasie warszawskiej i departamentowej, a takich 
w Lublinie nie było zbyt wielu. Podobnie praktykowany był przedruk, co celniej-
szych utworów okolicznościowych, czego lubelskie ody Kajetana Koźmiana są 
najlepszym przykładem. Można zatem stwierdzić, że uroczystości lubelskie w cza-
sach Księstwa Warszawskiego utrwaliły się w pamięci pokoleń przede wszystkim 
za sprawą klasy artystycznej owych okolicznościowych utworów. Co oczywiście 
– jak już zaznaczyliśmy na wstępie – nie oznacza, że dla historii Lublina wszystkie 
te celebracje doby napoleońskiej były mało istotne.

State Ceremonies in Lublin during the Duchy of Warsaw the 
Period And Their Artistic and Religious Setting 

After Napoleon concluded peace with Austria, Lublin was incorporated in the Duchy of War-
saw, becoming a major administrative center.  During the few years of freedom many celebra-
tions of State holidays were held in the city, and of victories won by Napoleon and the Polish 
troops fi ghting by his side. It should be noted, however, that although the number of celebra-
tions held in Lublin when it was part of the Duchy of Warsaw may seem large, it was not particu-
larly exceptional when compared with other towns – departmental seats.
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Aneks

„Porządek nabożeństwa
Ktori odprawić się ma w każdym katedralnym, Kolligiatach y Parochialnych 

Kosciołach Obrządku Łacińskiego y Greckiego na podziękowanie Panu Bogu, że 
nas wyzwolił zniwoli (sic!) Domu Austryackiego, a oddał w opiekę naypotężniey-
szego Monarchy Cesarza y Króla Napoleona Wielkiego.

1º  Zaczynaiąc nayprzód od katedralnych y kollegiaty kosciołow Biskup Dy-
ecezalny wswoiey Katedrze, a pierwszy z porządku Prałat Kollegiaty od-
prawi nakazane nabożeństwo.

2º  W kazdey Dyecezyi wyznaczy Biskup po odebraniu ninieyszego rozporzą-
dzenia naybliższą Niedzielę lub swięto uroczyste iako przeznaczony dzień 
dla dopełnienia nabożeństwa tak w Kateralnych, Kollegiackich iako y Pa-
rochialnych Kosciołach.

3º   To nabozenstwo w Kosciołach u Kollegiatach obydwoch obrzadkow ma 
być odprawione wtym porządku, będzie msza spiewana wielka, pod czas 
którey kazanie stosowne do tey oroczystosci wtresci iak niżey dla Koscio-
łow Parochialnych wskazaney, zakończy te uroczystość Te Deum lauda-
mus – Salvum fac Napoleonem Imperatorem nostrum et Populum tuum 
Domine trzy razy, a na konieć ma być odmowiony Psalm Laudate Domi-
num omnes gentes, a na koniec modlitwa za Ces. y Króla.

4º  W miastach y miasteckach porządek nabożeństwa przepisuię się nastę-
puiący. 1º o godzinie 9 Msza wielka spiewana, po ktorej ma być kazanie 
2º Przysięga od Woyska na rynku od władz Cywilnych na Ratuszu, to iest 
stan duchowny tak swiecki iako zakonny obydwoch Obrządkow y urząd 
Cyrkularny odtąd admistracajny Powiatowy nazwany wykonaią przysię-
gę naypierwsi na Ratuszu, daley Urząd Mieyski, pocztowy y inne iaki się 
znayduią – Wtedy Władze Cywilne wyidą na rynek woysko w obliczu Ko-
mendanta przysięgę złoży ponim zaraz cechy, apotym przybiianie orłów 
nastąpi.

5º  Co zas do Parochialnych Kosciołów lud na nabozenstwo w naznaczo-
nym dniu zebrany ma być nayprzod nauczonym od swego Plebana – iż 
za pomocą Boga a dzielną opieką Napoleona Wielkiego oswobodzony od 
iarzma tak ciężkiego Austryiackiego Rządu, winien złozyć hołd powinny 
Bogu zastępow za Jego miłosierdzie nad nami, tento sam Bóg ktory przed 
lat trzyciestu kilku zaciągnął nad narodem Polskim rozgę żelazną kary 
swoiey sprawiedliwey, dzisiay iako Bóg miłosierdzia podaie nam przez po-
słanca swego Napoleona Wielkiego pragnienie zgody y łaski swoiey swię-
tey, gdy nas oddaie w opiekę naypotęzniejszego z krolów tego swiata, dzie-
łem to iest Boskim, że nasze Rycerstwo wstąpiło na ziemię nad dziadow 
naszych. Bóg to zrządził, iż Rycerstwo y nas samych zasłania y ozdabia 
Orłami niezwycięzonego narodu Francuzów, a iako wszystko od Boga po-
chodzi, tak lud cały zachęcać należy do zanoszenia gorących modłow, aby 
tą ręką w którą Bóg złożył losy tysiąca narodów, y nas samych błogosławił 
y utwierdzał – Temu to Wskrzesicielowi Narodu naszego złożyć w obliczu 
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Boga przysięgę wiernosci y posłuszenstwo, przysięgę z poczciwym sumie-
niem y rzetelnym uczuciem serca zgadzaiącą się, do ktorey kazdy XX. Ple-
banów lud przygarnie zgromadzony. Zachęcić należy na konieć do yed-
nosci braterskiey, do cierplowosci do poswiecania się całkowicie dobru 
Oyczyzny swoiey, do wytrwania az do konca w wszelkich przypadkach, 
ktore są nie oddzielne od rozprawy woienney, a pamiętania iż nie na tey 
ziemi iest trwała oyczyzna nasza, to zawsze przed oczyma mieć powinni-
smy, ze tylko uzycie poczciwe darow Boskich, i wypełnianie obowiązków 
wskazanych gotuie nam w wiecznosci koronę chwały.

6º  Po takowey nauce X. Plebana nayprzód udawszy się do ołtarza połozywsy 
na Ewangelyi dwa palce wykona następuiącą przysięgę: którą głosno y wy-
raznie sam mowić będzie Ja N. przysięgam Panu Bogu w Troycy S. Jedy-
nemu, iż gdy z miłosierdzia Boskiego z pod iarzma Austryackiego Rządu 
przez potężne ramie Napoleona W. oswobodzeni iestesmy, tak tez przysię-
gam Nayiasnieyszemu Napoleonowi wiernosć i posłuszenstwo nieogra-
niczone, przyrzekam Władzy Krajowey w Jegu imieniu działaiącey, i gor-
liwosci w uskutecznianiu nakazow rządowych, wyrzekaiąć się wszelkich 
iakich kolwiek związków z Nieprzyiacielem naszym, przyrzekam w lud 
mnie powierzony wpaiać przywiązanie y wdzięczność nie ograniczoną ku 
Wskrzesicielowi naszemu Napoleonowi W. tak mi Panie Boże dopomoz y 
niewinna męka Chrystusa Pana a potym X. Pleban czytać będzie dla ludu, 
ktory za nim powtarzać ma podnisłszy do gory dwa palce ręki prawey. Ja 
N: przysięgam Panu Bogu wszechomogącemu w Troycy S. Jedynemu, iż 
gdy przez lat 38 przeszło trzymani przez dom Austryacki w naysrozszey 
niewoli, niepamietny na pokrewieństwo z królami naszemi, nie pamiet-
ny na dobrodziejstwa odebrane od Narodu naszego, odebrał nam nasze 
prawa, swobody y uciemiezał nas przez mody [?] obce, wydzierał nam 
z łona naszego to, co naydrozszego mieć mogli na swiecie, Synow, Braci, y 
Pokrewnych, i kazał im krew przelewać nienaszą Sprawę, dzisiay gdy Bóg 
litosciwy wspomniawszy na swiątobliwosć zasługi Oycow naszych zwrocił 
twarz swiętą do nas y połozył konieć płaczu y utrapieniom naszym przez 
Potęzne ramie Napoleona W. Cesarza y Krola przysięgam w obliczu Boga 
wszechmogącego nayiasnieyszemu Napoleonowi wiernosć y posłuszen-
stwo nie ograniczone wyrzekam się wszelkich iakich kolwiek bądz związ-
kow z Nieprzyiacielem naszym, przysięgam, iż gdybym postrzegł iaką 
kolwiek nie zycliwosć ku porządkowi rzeczy teraznieyszemu, tym prze-
szkadać [sic!] wszelkiemi siłami, to donosić Rządowi nie omieszkam. Azę 
to wszystko zamierzam dopełnić przyrzekam, tak mi Panie Boze dopomoz 
y niewinna męka Chrystusa Pana.

7º  Po skończoney Przysiędze X. Pleban z całym ludem spiewać będzie swiety 
Boze, a na koncu Zachoway Boze Napoleona W. w sile zachowai [?] ato 
wszystko na większą Chwałę twoią Swiętą – Błogosław Boze oręzowi Na-
poleona W. ato wszystko na większą Chwałę Twoią swiętą – ... iak się spie-
waią Suplikacye. Po odprawionych Suplikakacyach zakonczy się nabozen-
stwo – Te Deum Laudamus – Salvum fac – Laudate D[ominu]m omnes 
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gentes – iako wszyscy pod punktem 3 w Polskim Języku tłumaczenia X. 
Woyska na koniec modlitwa za Cesarza y Króla.

8º  W kazdą Niedzielę y wkazde swięto uroczyste nabozenstwo Suplikacye, 
modlitwa za Napoleona Wielkiego odprawiane być maią.

9º  To rozporządzenie iako do Obydwoch stosować się obrządkow, tak Bi-
skupi obydwoch obrządkow do tego stosować się maią y podległym sobie 
Duchowienstwu .... są obowiązani.

Datum w Zamosciu 7º Lipca 809”

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Chełmski Konsystorz Gr.-Kat, rkps 209 (Miscellanea 1808–1815), 
k. 143-144.
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Bełżyce

Proces uprzemysłowienia guberni lubelskiej 
na przełomie XIX i XX stulecia w świetle 

wpływów z podatku przemysłowego

Sprawę opodatkowania przedsiębiorstw regulowało w Rosji prawo z dnia 8/20 
czerwca 1898 r. o państwowym podatku przemysłowym1. Przepisy zawarte w tej 
ustawie określały zadania Izb Skarbowych w zakresie wymiaru oraz egzekucji 
tego podatku. Do opłaty podatku przemysłowego zobowiązane były: 1) przedsię-
biorstwa handlowe, kredytowe, ubezpieczeniowe itp.; 2) przedsiębiorstwa prze-
mysłowo-fabryczne, górnicze, rzemieślnicze, przewozowe itp.; 3) osobiste zajęcia 
przemysłowe2. 

Zwolniona od podatku była dość liczna grupa przedsiębiorstw:
przedsiębiorstwa państwowe, samorządowe, zrzeszeń wyznaniowych;• 

1 Przemysł i handel przed rozbiorami obciążone były specjalnymi podatkami, które niewiele wnosiły do 
skarbu. W okresie Królestwa Kongresowego wydatniejsze miejsce zajmowała w jego budżecie opłata od kupców. 
W myśl ustawy z roku 1817 osoby, które zamierzały zostać kupcami musiały udowodnić, iż posiadają co najmniej 
6 tys. złp majątku własnego. Handel produkcją krajową dozwolony był każdemu, handel towarami zagranic-
znymi mogli prowadzić tylko ci, którzy wnieśli jednorazową opłatę konsensową. W 1851 r. zaprowadzono nowe 
urządzenie kupiectwa. Kupcy podzieleni zostali na gildyjnych i niegildyjnych. Pierwszym wolno było sprowadzać 
towary z zagranicy, trudnić się bankierstwem, sprzedażą hurtową towarów importowanych; kupcom niegild-
yjnym dozwolone były wszelkie inne czynności handlowe. Punktem wyjścia rosyjskiego podatku przemysłowego 
był system patentowy francuski, dostosowany do stanowego ustroju państwa rosyjskiego. Ostateczna przeróbka 
tego podatku z 1898 r. została, co do stawek i niektórych szczegółów, poprawiona przez ustawę z 2/15 I 1906 r. 
Pewne jeszcze zmiany wprowadziła ustawa z 4/17 X 1914 r. oraz z 9/22 I 1915 r. Przed wydaniem ustawy o po-
datku przemysłowym funkcjonowały przepisy z roku 1865 o opłatach za prawo handlu i przemysłów. Osoby 
trudniące się handlem lub przemysłem zobowiązane były do wykupu odpowiednich świadectw przemysłowych, 
zależnie od cech zewnętrznych przedsiębiorstwa, tj. miejscowości w jakiej znajdował się zakład, rodzaju han-
dlu (hurtowy, detaliczny, drobny, rozwoźny, roznośny), liczby pracowników, wielkości zakładu. Zob. Archiwum 
Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Lubelska Izba Skarbowa (dalej: LIS), sygn. 179, k. 2; sygn. 184, k. 52; sygn. 
2615, k. 14-17; H. Radziszewski, Nauka skarbowości państwowej i gminnej, Warszawa 1917, s. 261-262; E. Taylor, 
Prawo skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej, cz. I, Poznań 1920, s. 66.

2 Z osobistych zajęć przemysłowych podzielonych na siedem kategorii poddano opodatkowaniu: 1) 
członków zarządów, rad nadzorczych, komitetów rewizyjnych, wszelkich spółek z o.o. i instytucji kredytowych 
zobowiązanych do publicznego składania rachunków, przedsiębiorstw żeglugi i kolejowych, administratorów 
tychże przedsiębiorstw i ich pomocników, 2) ekspedytorów celnych, nie mających oddzielnych kantorów, 3) 
maklerów i notariuszy giełdowych, 4) inspektorów i agentów towarzystw ubezpieczeniowych, żeglugi i innych 
przewozowych, kredytowych, pośredników handlowych, nie posiadających własnych zakładów, 5) subiektów 
I klasy i zarządzających, subiektów podróżujących (komiwojażerów), subiektów II klasy, tj. niesamodzielnych 
pomocników handlowych. Tak zwane wolne zawody podatku nie opłacały. Zob. Svod Zakonov Rossijskoj Imperii, 
t. V, Petersburg 1903, s. 176-178.
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przedsiębiorstwa należące do instytucji społecznych, spółdzielczych, zmie-• 
rzające do celów dobra publicznego;
przedsiębiorstwa o zadaniach ważnych dla poziomu kulturalnego społe-• 
czeństwa, tj. biblioteki, czytelnie, muzea, wydawnictwa, teatry itp.

Nie była opodatkowana także wszelka sprzedaż i przerób własnych płodów go-
spodarstw rolnych. Nie opłacały podatku drobne zajęcia służące za czasowe środki 
zarobkowania, np. przemysł ludowy, a także koleje.

Podatek przemysłowy dzielił się na zasadniczy i dodatkowy. Podatek zasadni-
czy obciążał przedsiębiorstwo według pewnych znamion zewnętrznych, zależnie 
od rozmiarów zakładu i miejscowości, w której się znajdował. W tym celu podzie-
lono miejscowości na cztery klasy. Decydujące znaczenie miał stopień rozwoju 
w nich handlu i przemysłu. Minister fi nansów miał prawo przenieść miejscowość 
do klasy wyższej, jeżeli zaszła taka potrzeba wskutek rozwoju stosunków gospo-
darczych, czynił to na wniosek Izby Skarbowej. W klasie I – najwyższej – z miast 
polskich umieszczone zostały Warszawa oraz Łódź. Do klasy II nie zostało zali-
czone żadne miasto Królestwa. W klasie III znalazły się miasta gubernialne i kilka 
fabrycznych – Tomaszów, Częstochowa, Włocławek, Pabianice – wraz z przemy-
słowymi powiatami: będzińskim, brzezińskim, łódzkim (gubernia piotrkowska), 
błońskim, kutnowskim, warszawskim (gubernia warszawska). Do klasy czwartej 
zaliczono pozostałe miejscowości Królestwa Polskiego. 

Wysokość podatku zasadniczego zależała też od rozmiarów przedsiębiorstwa, 
tzn. od kategorii, do której zostało zaliczone. Dla przedsiębiorstw handlowych 
ustalono pięć kategorii. Do pierwszej zaliczając przede wszystkim handel hurto-
wy. Za kryterium przyjmowano wartość sprzedaży, kwotę kapitału zakładowego, 
wysokość komornego oraz inne podobne cechy zewnętrzne. Przemysł podzielo-
no na osiem kategorii na podstawie podobnych kryteriów oraz dodatkowych jak: 
liczba robotników, maszyn, siła tychże itp. Podziału przedsiębiorstw na kategorie 
dokonywały Izby Skarbowe, a pomocą służyły im urzędy podatkowe i inspektorzy 
podatkowi. Podatek zasadniczy opłacało się corocznie przez wykup świadectwa 
przemysłowego (patentu). Przedsiębiorstwa zwolnione od podatku otrzymywały 
je za darmo3.

Każdy zakład musiał posiadać odrębne świadectwo. Patent każdej kategorii 
uprawniał do utrzymywania pewnej liczby pomieszczeń składowych: I klasa – 3, II 
klasa – 2, III klasa – 1. Na wyższą, niż przepisowa, liczbę pomieszczeń składowych 
w handlu oraz na wszelkie składy przedsiębiorstw przemysłowych należało wy-
kupić dodatkowe świadectwa, których cena była ustalona w stosunku do katego-
rii przedsiębiorstwa. Kategoria IV handlu nie miała prawa posiadać składu. O ile 
właściciel lub członkowie jego rodziny nie prowadzili przedsiębiorstwa osobiście, 
to zarządzający musiał posiadać świadectwo na wykonywanie zajęć przemysło-
wych. Ceny świadectw przemysłowych kształtowały się w sposób przedstawiony 
w tabelach 1 i 2.

3 Ibidem, s. 83-92.
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Tab. 1. Ceny świadectw przemysłowych dla przedsiębiorstw handlowych (w rublach)

Klasa 
miejsco-
wości

I II III IV V
Na 

zakład
Na 

skład
Na 

zakład
Na 

skład
Na 

zakład
Na 

skład
Na 

zakład Rozwoźny Roznośny

I 500 30 125 20 25 5 10 20 6

II 500 30 75 12 15 3 6 20 6

III 500 30 50 10 10 2 4 20 6

Źródło: M. Luxemburg, Państwowy podatek przemysłowy, Warszawa 1899, s. 8-9.

Tab. 2. Ceny świadectw przemysłowych dla przedsiębiorstw przemysłowych 
(w rublach)

Klasa 
miejscowości I II III IV V VI VII VIII

I 1500 1000 500 150 50 25 12 5

II 1500 1000 500 150 50 15  7 3

III 1500 1000 500 150 50 10  5 2

Źródło: M. Luxemburg, op. cit., s. 8-9.

Podatek zasadniczy był zatem podatkiem klasowym, tzn. jego wysokość była 
jednakowa dla pewnych kategorii przedsiębiorstw i klas miejscowości. Kontrolę 
nad prawidłowym wykupem świadectw przemysłowych wykonywali inspektorzy 
podatkowi. Czynili to za pomocą corocznych rewizji zakładów przemysłowych. 
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, tj. braku świadectwa lub wykupienia 
świadectwa niższej kategorii, spisywali protokół na podstawie którego Izba Skar-
bowa decydowała o wymiarze kary4. 

Podatek dodatkowy był inny dla przedsiębiorstw zobowiązanych do publicz-
nego składania rachunków, a inny dla reszty przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa 
zobowiązane do publicznego składania rachunków płaciły podatek dodatkowy 
w formie podatku od kapitału i w formie podatku procentowego od zysku. Przed-
siębiorstwami tymi były: towarzystwa akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, a także wszelkie instytucje kredytowe. Dodatkowy podatek od kapita-
łu pobierany był w stosunku 15 kop. od 100 rb. kapitału zakładowego, czyli 1,5%. 
Na poczet tego podatku zaliczano kwotę zapłaconą tytułem podatku zasadniczego. 
Jeżeli ogólna suma wykupionych świadectw przemysłowych równa była lub prze-
wyższała sumę podatku od kapitału to podatku dodatkowego nie pobierano5. 

4 Za prowadzenie handlu lub przemysłu bez świadectwa lub wykupienie patentu o cenie niższej niż wy-
magana, właściciel podlegał karze w wysokości nie wyższej niż trzykrotność niezapłaconej sumy. Zob. ibidem, s. 
106-109. W guberniach Królestwa z ceny świadectwa przemysłowego potrącano 10%; suma ta przeznaczana była 
na potrzeby związane z zakwaterowaniem wojsk; ponadto kolejne 10% z ceny szło na utrzymanie sądów gmin-
nych. Zob. ibidem, s. 110-112; APL, LIS, sygn. 2606, k. 22.

5 Ibidem, Inspektor Podatkowy Miasta Lublina, sygn. 33, k. 11-13; M. Luxemburg, op. cit., s. 44. Za kapitał 
zakładowy uważano jego kwotę nominalną, wykazaną w sprawozdaniu za rok ubiegły, względnie kwotę kapitału 
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Drugi dodatkowy podatek – procentowy od zysku – opłacały przedsiębiorstwa 
wyżej wymienione, o ile zysk ich przekraczał 3% kapitału zakładowego. Stopa po-
datku była postępowa i wynosiła od 3 do 6% czystego dochodu, zależnie od jego 
wysokości. Za czysty zysk uważano zysk brutto za rok ubiegły, po potrąceniu wy-
datków na zarząd, utrzymanie i eksploatację przedsiębiorstwa6.

Sprawozdania i bilanse co roku miały być składane odnośnej Izbie Skarbowej. 
Wyciągi z nich, zawierające sumy kapitału zakładowego, rachunek zysków i strat 
oraz rozdział czystego zysku, ogłaszane były w dzienniku urzędowym. Izba Skarbo-
wa w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia sprawozdania mogła żądać wyjaśnień, 
uzupełnień itp. W przypadku, gdy wyjaśnienia były niewystarczające lub nasuwały 
wątpliwości, zarządzający Izbą miał prawo, na podstawie specjalnego zezwolenia 
ministra fi nansów, przejrzeć i zbadać księgi handlowe przedsiębiorstwa7.

Inna była konstrukcja dodatkowego podatku przemysłowego dla przedsię-
biorstw, które nie były zobowiązane do publicznego składania rachunków. Dzielił 
się on na repartycyjny i procentowy od zysku8. Ogólna suma podatku repartycyj-
nego ustanawiana była co trzy lata w drodze prawodawczej. Zmniejszało się ją 
o ile, w ciągu tego okresu, niektóre przedsiębiorstwa przeszły do kategorii zobowią-
zanych do publicznego składania rachunków. Rozdział kontyngentu na gubernie 
był zadaniem specjalnego urzędu do spraw podatku przemysłowego, który działał 
przy Departamencie Dochodów Stałych Ministerstwa Finansów. Zatwierdzał go 
minister. Kontyngent gubernialny rozdzielał ogólny komplet Izby Skarbowej po-
między okręgi podatkowe, względnie poszczególne gałęzie handlu i przemysłu, na 
podstawie liczby przedsiębiorstw, sumy ich obrotów i zysków. Okręgowe urzędy 
do spraw podatku repartycyjnego dzieliły poszczególne gałęzie handlu i przemy-
słu na grupy, według norm Izby Skarbowej, zaliczając do nich indywidualne przed-
siębiorstwa. Dla każdej grupy ustanawiał urząd średnią procentową zyskowność 
od obrotu, którą zatwierdzała Izba Skarbowa9.

Dla umożliwienia powyższego podziału, wszystkie przedsiębiorstwa handlo-
we I i II kategorii, przemysłowe I-V kategorii, handlowe III kategorii oraz prze-
mysłowe VI kategorii (w miejscowościach I klasy) zobowiązane były do corocz-
nego składania deklaracji z oznaczeniem obrotu rocznego, rzeczywistego zysku 
oraz wielkości pomieszczeń, komornego, liczby pracowników, ich wynagrodzenia, 
liczby i siły maszyn, ilości wydobytych surowców, wytworzonych wyrobów10. Na 

składkowego, udziałowego lub innego analogicznego. W instytucjach kredytowych, emisyjnych nie posiadających 
kapitału zakładowego za kapitał zakładowy przyjmowano 1/10 część emitowanych przez te instytucje listów 
zastawnych lub obligacji. Zob. E. Taylor, op. cit., s. 71.

6 Svod Zakonov..., t. V, s. 92-97. Przedsiębiorstwa, które osiągnęły zysk czysty ponad 10% kapitału 
zakładowego płaciły 6% i dodatkowo 5% przewyżki nad 10%. Zob. M. Luxemburg, op. cit., s. 45.

7 Svod Zakonov..., t. V, s. 96-97.
8 System repartycyjny – prawodawca oznaczał ilość podatku mającego wpłynąć do skarbu, pozostawiając 

płatnikowi rozłożenie jej ciężaru pomiędzy siebie. Zob. H. Radziszewski, op. cit., s. 554.
9 APL, LIS, sygn. 2692, k. 46-47; Ibidem, Hrubieszowski Inspektor Podatkowy, sygn. 5, k. 39-44; Ibidem, 

Krasnostawski Inspektor Podatkowy, sygn. 2, k. 18; Svod Zakonov..., t. V, s. 97-105.
10 Wolne były od podatku repartycyjnego przedsiębiorstwa handlowe IV i V kategorii, przemysłowe 

VII i VIII kategorii. Za obrót uważano dla banków wpływy brutto, dla handlu sprzedaż brutto, dla dostaw – 
wartość ich brutto, dla przemysłu – wartość brutto sprzedanych surowców lub wyrobów, dla przedsiębiorstw 
przemysłowych – roczny zarobek brutto. Zob. E Taylor, op. cit., s. 73-74.
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podstawie tych danych ustalano zysk przedsiębiorstwa. Następnie w stosunku do 
ustalonego zysku przeprowadzano repartycję kontyngentu okręgowego, zawiada-
miając o wymiarze kontrybuentów. Odwołania rozstrzygała Izba Skarbowa, dalej 
apelacje szły do urzędu gubernialnego, następnie Rządzącego Senatu11. 

Drugi podatek dodatkowy procentowy od zysku opłacały wszystkie przedsię-
biorstwa pociągnięte do podatku repartycyjnego. Zwolnione od niego były składy 
hurtowe wódki i okowity oraz fabryki wyrobów obciążonych akcyzą, przedsiębior-
stwa handlowe III kategorii, przemysłowe IV kategorii w miejscowościach IV kla-
sy. Pobierany był w wysokości 1 rb. od 30 rb. czystego zysku, ale tylko od tej części 
czystego zysku, która przewyższała 30 razy wziętą cenę opłaconego świadectwa 
przemysłowego12. 

Jak widać z powyższego opisu konstrukcja podatku przemysłowego była wyjąt-
kowo zawiła, co stanowiło zresztą główną jego wadę i ułatwiało liczne nadużycia. 
Niemniej jednak wydajność podatku wzrosła po reformie 1898 r. i tendencja ta 
utrzymała się w latach następnych, o czym świadczą dane zawarte w materiałach 
Izby Skarbowej.

Tab. 3. Podatek przemysłowy w guberni lubelskiej w l. 1899–1912 (w tys. rb.)

Rok
Zakłady przemysło-

wo-handlowe
Zakłady 

handlowe
Osobiste zajęcia 

zawodowe Razem Ogółem podatku 
przemysłowego

Podatek zasadniczy
1899 29 282 151 670 11 783 192 735 209 902

1900 23 844 127 181 9825 160 850 _

1901 27 884 116 230 9611 153 725 _

1902 27 926 126 348 10 397 164 671 235 018

1903 30 392 125 635 10 610 166 637 241 134

1904 28 129 121 618 10 808 160 555 229 576

1905 25 851 110 075 10 434 146 360 241 446

1906 29 469 110 931 10 282 150 682 303 604

1907 28 831 114 257 9477 152 565 313 304

1908 32 656 114 225 9327 156 208 366 239

1909 31 899 116 263 9954 158 116 356 197

1910 34 913 122 438 9953 167 304 407 448

1911 37 674 129 434 10 742 177 850 470 024

1912 39 580 136 520 11 521 187 621 537 811

Źródło: APL, LIS, sygn. 2612, k. 148-151; sygn. 2689, k. 69-70; sygn. 2753, k. 84; sygn. 2778, k. 25-26; sygn. 
2876, k. 49, 145-148; sygn. 2918, k. 360-362; sygn. 2939, k. 324-326; sygn. 2951, k. 138-141; sygn. 2966, k. 153-
156; sygn. 2978, k. 139-142; sygn. 3277, k. 20-23, 418-420; sygn. 3304, k. 368-371; Rocznik statystyczny Królestwa 
Polskiego. Rok 1913, Warszawa 1914, s. 174-175.

11 E. Strasburger, Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1922, s. 19-20.
12 M. Luxemburg, op. cit., s. 49.
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Przytoczone dane wskazują, iż w analizowanym okresie miał miejsce stały 
wzrost dochodów skarbowych z tytułu podatku przemysłowego. Jeżeli wziąć pod 
uwagę ogólną sumę podatku, tj. zasadniczego i dodatkowego, to stwierdzić należy, 
że od roku 1899 utrzymywała się stała tendencja zwyżkowa. W okresie tym wpły-
wy wzrosły o 327 909 rb., tj. o ponad 156%. Nieco inny obraz uzyskamy analizując 
tylko dane dotyczące podatku zasadniczego. W roku 1899 wpływy z podatku za-
sadniczego wyniosły 192 735 rb., w latach kolejnych nastąpił spadek do 153 725 rb. 
w 1901 r. Ale już lata następne 1902–1903, charakteryzowała tendencja zwyżkowa 
– ponad 166 tys. rb. w 1903 r. Kolejny spadek wpływów z tego tytułu miał miejsce 
w latach 1904–1905 (w roku 1905 spadek do 146 360 rb.). Natomiast od roku 1906 
corocznie dochody z podatku zasadniczego wzrastały, aby osiągnąć sumę 187 621 
rb. w 1912 r. Te wahania dochodów skarbowych z podatku przemysłowego ściśle 
związane były z ogólną sytuacją gospodarczą i stanem przemysłu przełomu wie-
ków. Niemałe znaczenie miały też wydarzenia polityczne. 

Od roku 1894 trwała koniunktura gospodarcza, dostrzegalna zwłaszcza w prze-
myśle żelaznym i budowlanym. Pomyślne były też lata 1897–1898. Budowano, in-
westowano, rozbudowywano przedsiębiorstwa, zakładano nowe towarzystwa ak-
cyjne. Przegrzanie gospodarki pociągnęło za sobą napięcie w roku 1899 i ostry 
kryzys trwający do końca 1900 r. W Królestwie Polskim wybuchł on w momencie, 
gdy intensyfi kacja produkcji dokonywała się ze szczególnym rozmachem. Kryzys 
spowodował zahamowanie akcji założycielskiej, inwestycji już rozpoczętych oraz 
przebudowy starych zakładów. Dotkliwe skutki dla różnych gałęzi przemysłu wy-
wołało załamanie w latach kryzysu szerokiego ruchu budowlanego, rozwijającego 
się intensywnie od schyłku XIX w. Przemysł budowlany, oparty na kredycie, od-
czuł natychmiast jego ograniczenie. W związku z zahamowaniem robót budowla-
nych zmalało zapotrzebowanie na żelazo, cegłę, cement, drewno. Zwłaszcza spadły 
gwałtownie ceny na cegłę i cement. Produkcja została ograniczona o ponad 51%. 
Zlikwidowano w związku z tym wiele mniejszych zakładów. Ożywienie w budow-
nictwie nastąpiło dopiero na przełomie 1903/1904 r. W okresie kryzysu handel nie 
robił także szczególnie dobrych interesów. Sytuację pogarszał dodatkowo spadek 
siły nabywczej ludności, co rzutowało na ograniczenie konsumpcji. Wielkie zmia-
ny wywołał kryzys w rzemiośle. Z jednej strony dokonał spustoszeń wśród drob-
nych wytwórców, z drugiej przyspieszył proces przekształcania się pewnych gałęzi 
rzemiosła w przedsiębiorstwa typu manufakturowego, a nawet fabrycznego13.

Po ożywieniu nadszedł kryzys, po kryzysie depresja. Rok 1903 wykazywał już 
wiele znamion poprawy. Niestety została ona wkrótce przecięta wydarzeniami po-
litycznymi. Depresja okresu 1904–1905 na obszarze państwa rosyjskiego była na-
stępstwem sparaliżowania produkcji pokojowej przez wojnę. Wojna z Japonią po-
ciągnęła za sobą nie tylko ogromne straty materialne ale i nieproduktywne ciężary 
militarne rujnujące ludność. Wywołała także chaos na rynku kredytowym oraz 
towarowym, spekulację wojenną potęgującą drożyznę. Trudności komunikacyjne 
spowodowały znaczne straty dla kupców i przemysłowców. Skutki militaryzacji 

13 J. Wiśniewski, Koniunktura gospodarcza w Królestwie Polskiem 1894–1903, „Ekonomista” 1930, t. 3, s. 
52-104; I. Pietrzak-Pawłowska, Królestwo Polskie w początkach imperializmu 1900–1905, Warszawa 1955, s. 153-
159.



65Proces uprzemysłowienia guberni lubelskiej na przełomie XIX i XX stulecia...

życia gospodarczego były odczuwalne także w Królestwie Polskim. Zubożenie 
ludności spowodowało ograniczenie spożycia towarów konsumpcyjnych na ryn-
ku wewnętrznym. Miało to oczywisty wpływ na wysokość produkcji przemysłowej 
w Królestwie tym bardziej, że struktura tutejszego przemysłu wykazywała znaczną 
przewagę produkcji środków spożycia. Dla przemysłu włókienniczego oraz galan-
teryjnego było dotkliwą klęską odcięcie rynków wschodnioazjatyckich. Militaryza-
cja przemysłu w skali ogólnopaństwowej odbiła się niekorzystnie także na sytuacji 
w guberniach polskich. Wstrzymana została rozbudowa kolei, mostów i innych 
urządzeń komunikacyjnych, w których to przedsięwzięciach uczestniczyły polskie 
przedsiębiorstwa hutnicze i metalowe. Produkcję w tych gałęziach przemysłu oży-
wiały jedynie zamówienia rządowe, ale i te skupiały się głównie w okręgach połu-
dniowej i północnej Rosji i na Uralu14. Wybuch rewolucji, który zbiegł się z ostat-
nim etapem wojny, jeszcze pogorszył sytuację. Na spadek dochodów państwowych 
z podatku przemysłowego miał przede wszystkim wpływ masowy ruch strajkowy, 
a także wywołane nim zakłócenia w komunikacji kolejowej. W końcu jednak, po 
paru ciężkich latach przesilenie i jego skutki dobiegły końca. Powoli odradzała się 
produkcja, pojawił się na rynku pieniądz i kapitał. Sytuacja przemysłu i handlu po 
roku 1906 była znacznie pomyślniejsza. Ten korzystny stan utrzymał się w ciągu lat 
następnych, a dzięki temu do budżetu rosyjskiego co roku wpływały wyższe sumy 
podatku przemysłowego. 

Tab. 4. Wpływy z podatku przemysłowego w guberni lubelskiej i Królestwie Polskim 
w l. 1908–1912

Rok
Gubernia lubelska Królestwo Polskie

Podatek zasadniczy Podatek przemysłowy
ogółem Podatek zasadniczy Podatek przemysłowy

ogółem
1908 156 208 366 239 2 453 437  8 378 098

1909 158 116 356 197 2 624 883  9 491 988

1910 167 304 407 448 2 879 863 10 797 587

1911 177 850 470 024 3 072 042 11 198 767

1912 187 621 537 811 3 254 822 12 059 203

Źródło: Rocznik statystyczny..., Rok 1913, s. 174-175.

Dochody skarbowe z tytułu podatku przemysłowego od roku 1908, niemal do 
wybuchu wojny, stale rosły. Była to tendencja charakterystyczna dla całego Króle-
stwa, także dla guberni lubelskiej, chociaż jej udział w dochodach z tego tytułu nie 
był wysoki i kształtował się w latach 1908–1912 w granicach 4,3-4,4% ogólnych 
wpływów w Królestwie. Dochody z podatku przemysłowego niewątpliwie mogą 
służyć za odzwierciedlenie stanu ówczesnego przemysłu. 

Królestwo Polskie od drugiej połowy XIX stulecia posiadało bardzo dogod-
ne warunki dla rozwoju przemysłu. Po reformie 1864 r. rozszerzył się rynek 

14 Ibidem, s. 346-348.
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wewnętrzny, zarówno towarowy, jak i siły roboczej. Zabezpieczała go protekcyjna 
polityka rządu. Ponadto otwierała ona dla Królestwa szerokie możliwości zbytu to-
warów na rynku rosyjskim i rynkach wschodnich. Ogółem na rynku wschodnim 
lokowano około 80-60% globalnej produkcji, głównie wprawdzie przemysłu włó-
kienniczego oraz żelaznego15. Ponadto państwo rosyjskie wywierało istotny wpływ 
na rozwój niektórych gałęzi przemysłu. Działo się to drogą zamówień rządowych, 
które były widoczne zwłaszcza w przemyśle hutniczym, w okresie rozbudowy ko-
lei, jak też w przemyśle metalowym, w ostatnich latach przed wybuchem I wojny 
światowej16. Przyrost liczby ludności i szybkie procesy urbanizacyjne były czyn-
nikami rozwoju wewnętrznego rynku zbytu. Rozwijały się te gałęzie przemysłu, 
które produkowały towary konsumpcyjne i użytkowe: przemysłu spożywczego, 
chemicznego, konfekcyjnego17. 

Zgodnie z ogólną tendencją rozwojową struktura gospodarcza Królestwa Pol-
skiego uległa pod koniec XIX w. głębokim przeobrażeniom. Następowało wówczas 
przejście od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do monopolistycznego. Prze-
obrażenia te nie były tak silne jak w uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych, 
niemniej jednak monopolizacja przyśpieszyła wzrost gospodarczy. Duży postęp 
dokonał się zwłaszcza w przemyśle ciężkim, włókienniczym i branży cukrowni-
czej. Interesy kół wielkoprzemysłowych Królestwa zostały powiązane z rynkami 
i monopolami rosyjskimi. Zdołała rozwinąć się silna polska burżuazja, która czę-
sto z powodzeniem konkurowała z przedsiębiorstwami z uprzemysłowionych re-
gionów Rosji. Jednak w sytuacji, gdy interesy monopoli rosyjskich były zagrożone, 
rząd rosyjski zwykle brał w obronę przedstawicieli rodzimej burżuazji. Skutki tego 
odczuł dotkliwie polski przemysł hutniczo-metalowy. Pod koniec XIX w. polskie 
huty zajmowały poważną pozycję na rynku ogólnorosyjskim. Po 1900 r. układ się 
zmienił, ponieważ wybuchła ostra walka o rynki zbytu. Walkę tę przemysł polski 
przegrał, co zadecydowało o spadku produkcji18.

Charakterystyczne, że na terenie Królestwa powstawały duże przedsiębiorstwa 
kapitalistyczne, porównywalne z podobnymi fi rmami w krajach uprzemysłowio-
nych. Nie towarzyszył temu jednak upadek zakładów małych lub średnich w tym 
stopniu, co w krajach bardziej rozwiniętych. W rezultacie powstało szereg przed-
siębiorstw wielkich oraz bardzo dużo drobnych zakładów produkcyjnych19. 

Te procesy, charakterystyczne dla rozwoju gospodarczego Królestwa, dotyczyły 
również regionu lubelskiego, chociaż w różnym stopniu. Ogólnie należy podkreślić, 

15 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989 r., Warszawa 1994, s. 83.
16 W. Puś, Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870–1914, Łódź 1997, s. 12.
17 H. Brodowska, Historia Polski drugiej połowy XIX wieku. Okres kapitalizmu przedmonopolistycznego, 

Łódź –Warszawa 1962, s. 160-163. U schyłku XIX w. Królestwo reprezentowało 12% ogólnej wytwórczości 
przemysłowej w Rosji, co oznaczało bardzo wysoki udział w stosunku do obszaru (2,48% Rosji Europejskiej) 
i ludności (9,37% w 1897 r.). Zajmowało drugie miejsce wśród największych okręgów przemysłowych, po okręgu 
moskiewskim, a przed petersburskim i południowo-rosyjskim. Znacznie cięższe warunki dla przemysłu Królest-
wa wywołał rozwój form monopolistycznych, z którymi słabszym przedsiębiorstwom Królestwa znacznie trud-
niej było konkurować. W wymianie handlowej z Cesarstwem zaznaczał się stale rosnący import do Królestwa. 
W ten sposób rozszerzała się zależność przemysłowa Królestwa od obcych źródeł surowców i rynków zbytu. Zob. 
I. Pietrzak-Pawłowska, op. cit., s. 160-163.

18 J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 r., Warszawa–Łódź 1997, s. 204-205. 
19 Ibidem, s. 206.
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że rozwój produkcji przemysłowej w guberni lubelskiej, mimo wolniejszego tempa 
niż w dzielnicach zachodnich i głównych ośrodkach przemysłowych, postępował 
nieustannie pod względem wzrostu liczby zakładów, zatrudnionych robotników 
i wartości produkcji. 

Rozwój przemysłu na Lubelszczyźnie, z uwagi na rolniczy charakter regionu, 
był oczywiście ściśle związany z gospodarką rolną. Rozwijały się tu przede wszyst-
kim te gałęzie przemysłu, które znajdowały na miejscu pod dostatkiem surow-
ca, rynek zbytu gotowych wyrobów, tanią siłę roboczą. Miał się zatem znakomi-
cie przemysł rolno-spożywczy: gorzelnictwo, browarnictwo, młynarstwo. Bardzo 
szybko rozwijało się w ostatniej ćwierci XIX w. cukrownictwo, krochmalnie, prze-
mysł drzewny, tytoniowy, garbarnie, wreszcie przemysł mineralny – cegielnie i ce-
mentownie. W gorszej sytuacji był przemysł metalowy, co związane było z brakiem 
odpowiedniej bazy surowcowej, słabo rozwiniętą siecią komunikacyjną oraz kon-
kurencją wyrobów wielkich ośrodków przemysłowych. 

W latach 1870–1910 liczba zakładów przemysłowych w guberni lubelskiej wzro-
sła o ponad 650%, zatrudnienie robotników zwiększyło się prawie ośmiokrotnie, 
a wartość produkcji prawie dziewięć razy. W warunkach regionu rolniczego był to 
rozwój dynamiczny. Ale w skali Królestwa ośrodek lubelski nie odgrywał większej 
roli. Przeważały tu zakłady drobne, zatrudniające po kilkunastu robotników20. 

O tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o liczbę zakładów przemysłowych w gu-
berni lubelskiej, świadczyć może również ilość wykupionych świadectw prze-
mysłowych. Informacje na ten temat rejestrowała skrupulatnie Lubelska Izba 
Skarbowa. 

Tab. 5. Liczba  wykupionych świadectw przemysłowychw guberni lubelskiej 
w latach 1899–1912

Rok Liczba świadectw Rok Liczba świadectw
1899 1135 1906 842

1900 1119 1907 799

1901 996 1908 816

1902 975 1909 854

1903 940 1910 930

1904 910 1911 955

1905 797 1912 1001

Źródło: APL, LIS, sygn. 2918, k. 360-361; sygn. 2978, k. 140-141; sygn. 3277, k. 21-22; sygn. 3304, k. 369-370; 
Obzor lublinskoj guberni, za lata 1899-1906; Rocznik statystyczny..., Rok 1913, s. 174-175.

Najwięcej świadectw na zakłady przemysłowe wykupiono w 1899 r. – 1135. 
W latach następnych kupowano coraz mniej patentów, najmniej – 797 w 1905 r. 
Od tego momentu liczba świadectw znów zaczęła wzrastać: do 1001 zakupionych 
w roku 1912. Oczywiście wspomniane wyżej zakłócenia koniunktury gospodarczej 

20 Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny, red. A. Koprukowniak  i W. Śladkowski, 
Lublin 1980, s. 209-210.
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odbijały się na liczbie funkcjonujących zakładów przemysłowych, a tym samym 
na liczbie wykupionych świadectw. Zaznaczyć dodatkowo należy, że działało wię-
cej przedsiębiorstw przemysłowych, niż wskazywałaby na to liczba wykupionych 
świadectw, gdyż jak wspomniano, część przedsiębiorstw była od tego obowiązku 
uwolniona. W latach 1899–1912 liczba zakładów przemysłowych w guberni wzro-
sła z 1751 do 226321. Natomiast o tym, że w guberni przeważały niewielkie zakłady 
przemysłowe świadczy liczba wykupionych świadectw poszczególnych kategorii, 
na które dzielono przedsiębiorstwa przemysłowe – zależnie od ich wielkości, licz-
by robotników, liczby i siły maszyn, wartości produkcji.

Tab. 6. Świadectwa przemysłowe poszczególnych kategorii wykupione w guberni 
lubelskiej w l. 1908–1912

Rok I II III IV V VI VII VIII
1908 3 11 10 29 77 171 186 329

1909 2 10 12 34 76 166 195 359

1910 4 10 11 35 82 191 205 392

1911 5 9 13 41 82 190 212 403

1912 6 9 12 42 93 197 230 412

Źródło: Rocznik statystyczny..., Rok 1913, s. 174.

Jeżeli za duże zakłady przemysłowe przyjąć przedsiębiorstwa trzech pierwszych 
kategorii, za średnie IV-VI kategorii, za małe dwóch ostatnich kategorii to stwier-
dzić należy, że w guberni lubelskiej zdecydowanie przeważały zakłady niewielkie. 
Najwięcej zaś było tych bardzo małych – VIII kategorii. Jednocześnie liczba takich 
zakładów w latach 1908–1912 systematycznie rosła. Tendencję wzrostową można 
było zaobserwować również wśród zakładów średniej wielkości. Większych przed-
siębiorstw przemysłowych było w guberni kilkadziesiąt: 24-27. Ich liczba wzrastała 
bardzo powoli. Zatem w 1908 r. przedsiębiorstw dużych było 24, średnich – 277, 
małych – 515; w 1912 r.: dużych – 27, średnich – 332, małych – 612. Już z tych liczb 
wynika, że na Lubelszczyźnie przeważał przemysł drobny, rozproszony, o słabej 
koncentracji produkcji i niewielkiej liczbie zatrudnionych robotników22.

Przewaga zakładów małych uwarunkowana była tym, że większość z nich sta-
nowiła własność jednoosobową. W grupie zakładów średnich i dużych znaczna 
ich część przyjmowała formę spółek. Prowadzenie większego przedsiębiorstwa 
wymagało bowiem znacznego kapitału, przekraczającego możliwości fi nansowe 
jednostki23.

21 W 1899 r. było 1751 zakładów; w 1901 – 1881; w 1903 – 1881; w 1905 – 2087; w 1907 – 2044. Zob. Obzor 
lublinskoj guberni, za lata 1899–1912; Pamjatnaja kniżka lublinskoj guberni, za 1903 r.

22 W przemyśle lubelskim dominowały zakłady małe, zatrudniające do 50 robotników, w 1901 r. było ich – 
80%; w roku 1912 – 66,7%. Mimo przewagi zakładów małych, udział ich w ogólnym zatrudnieniu stale się obniżał 
– 20,8% w 1901 r., 14,5% w 1912 r. Zakłady duże i wielkie (od 100 do ponad 500 robotników) zatrudniały 75,3% 
ogólnej liczby robotników. Zob. B. Mikulec, Przemysł Lubelszczyzny w latach 1864–1914, Lublin 1989, s. 217.

23 Jako pierwsze powstały spółki tzw. firmowe, pod nazwiskiem założyciela lub głównego udziałowca, 



69Proces uprzemysłowienia guberni lubelskiej na przełomie XIX i XX stulecia...

Podstawową cechą przemysłu Lubelszczyzny była jego dekoncentracja z wyraź-
ną dominacją Lublina i powiatu lubelskiego. Pod względem liczby przedsiębiorstw 
od roku 1878 drugie miejsce zajmował powiat chełmski, następne powiat puław-
ski. Na początku lat dziewięćdziesiątych wyprzedził go powiat zamojski. W 1905 
r. powiat puławski znów powrócił na miejsce trzecie, ale w 1912 r. wyprzedził go 
powiat hrubieszowski – 14,3% ogólnej liczby zakładów. W 1912 r. 75,7% zakładów 
przemysłowych zgrupowanych było w pięciu powiatach: lubelskim, hrubieszow-
skim, chełmskim, zamojskim, puławskim. Najbardziej zacofany pod względem 
gospodarczym był powiat biłgorajski. Stale zmniejszał się jego udział w liczbie za-
kładów – 0,5% w 1893 r.; 0,4% w roku 191224. 

Powiat lubelski przodował również pod względem udziału w ogólnej produkcji 
– od 21,7% w 1905 r. do 33,1% w 1912. Wysoki był udział powiatów: chełmskiego 
i hrubieszowskiego (odpowiednio 18,6% i 15,7% w 1912 r.). Najmniejszy udział 
miał powiat biłgorajski – 0,1% w 1912 r.25 

Podobnie pod względem liczby zatrudnienia czołowe miejsce zajmował powiat 
lubelski: 33,8 % ogółu robotników w 1905 r.; 31,2% w 1912 r. Kolejne miejsca zaj-
mowały powiaty: chełmski – 18,6%, puławski – 13,8%, hrubieszowski – 11,7% i za-
mojski – 9,7% (w 1912 r.). W tych pięciu powiatach zatrudnionych było 85% ogółu 
robotników przemysłowych26.  

Niestety nie dysponujemy danymi dotyczącymi wpływów z podatku przemy-
słowego w poszczególnych powiatach. Dostępne materiały odnoszą się do obszaru 
całej guberni lubelskiej. Niemniej jednak przyjąć możemy, że powiaty wyróżnia-
jące się pod względem liczby zakładów, robotników i wartości produkcji, opłacały 
najwyższe sumy podatku, tj. powiaty lubelski, chełmski, hrubieszowski, puławski 
i zamojski.

Charakter przemysłu Lubelszczyzny miał zasadniczy wpływ na jego rozmiesz-
czenie. Baza surowcowa dla przemysłu spożywczego, dominującego nad pozosta-
łymi gałęziami przemysłu, znajdowała się na terenie całej guberni. Stąd zakłady tej 
gałęzi przemysłu, powstające zwykle w majątkach ziemskich, nie tworzyły więk-
szych zgrupowań lecz były rozproszone po wsiach czy miasteczkach.

Pod względem liczby zakładów, wartości produkcji i liczby robotników prze-
mysł spożywczy zajmował pierwszoplanową pozycję – w 1900 r. 34,7% zakładów, 
74,7% wartości produkcji, 53,4% robotników; w 1912 r. odpowiednio – 38,2%, 
79,1%, 576 %27. Od roku 1900 drugą pozycję zajmował przemysł mineralny. Ko-
lejne miejsca przypadły przemysłowi metalowemu oraz drzewnemu28. Pozostałe 

w których uczestnicy odpowiadali całym majątkiem za zobowiązania spółki. Drugą często spotykaną formą 
własności grupowej była spółka z o.o. Dla centralizacji większych kapitałów organizowano spółki akcyjne. 
W przedsiębiorstwach stanowiących własność jednostek oraz we wszystkich rodzajach spółek dominował kapitał 
ziemiański. W jego posiadaniu znajdowała się większość zakładów przemysłu spożywczego, przemysł tytoniowy, 
w przemyśle mineralnym większość cegielni, tartaków, wytwórni parkietów i fabryk mebli w przemyśle drze-
wnym. Zob. ibidem, s. 220-221.

24 Podobne zjawisko miało miejsce w pow. lubartowskim – 7,7% w 1893 r., 3,8% w 1912 r. i tomaszowskim 
– 7,2% w 1893 r. i 6,3 % w 1912 r. Zob. ibidem, s. 25-26.

25 Ibidem, s. 26-27.
26 Ibidem, s, 27.
27 Ibidem, s. 44.
28 Przemysł mineralny skupiał w 1900 r. 39,9% zakładów, 12,8% wartości produkcji, 23,3% robotników, 
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gałęzie przemysłu: garbarstwo, przemysł chemiczny, papierniczo-poligrafi czny 
i włókienniczy odgrywały znacznie mniejszą rolę.

Do przemysłu rolno-spożywczego, odgrywającego przodującą pozycję w skali 
kraju, należało: gorzelnictwo, browarnictwo, młynarstwo i cukrownictwo. Waż-
ną rolę odgrywało zwłaszcza cukrownictwo. Tuż przed pierwszą wojną światową 
było na Lubelszczyźnie 14 cukrowni, tj. ponad 25% zakładów tego typu w Kró-
lestwie. W roku 1913 produkcja ich stanowiła 36,6% ogólnej produkcji w Króle-
stwie Polskim. W latach 1870–1912 zatrudnienie w cukrowniach wzrosło o ponad 
108%. W guberni pracowało 26% ogółu robotników zatrudnionych w cukrownic-
twie w Królestwie Polskim29. Cukrownie zlokalizowane były głównie w majątkach 
ziemskich (za wyjątkiem cukrowni w Lublinie) przynosząc ich właścicielom po-
ważne dochody, a także pracę dla robotników na przeludnionej wsi. 

Również gorzelnie lokalizowano w majątkach ziemskich. W latach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych XIX w. dokonały się zasadnicze przeobrażenia w techno-
logii produkcji spirytusu. Ponadto zachodził proces zaniku małych, przestarzałych 
gorzelni, które nie mogły konkurować z nowoczesnymi zakładami. Zmniejsze-
niu ulegała liczba gorzelni i zatrudnienie, jednocześnie rosła produkcja, w latach 
1870–1907 ponad 2,5 razy30. 

Słabiej natomiast rozwijało się browarnictwo. Stosunkowo długo utrzymywało 
swój drobny, przyfolwarczny charakter. Wprowadzenie akcyzy w latach sześćdzie-
siątych spowodowało upadek drobnych, prymitywnych zakładów. Pozostałe bro-
wary zaczęły wprowadzać nowe urządzenia i zwiększały produkcję. Największe 
browary działały w Lublinie. W 1912 r. 24 browary lubelskie dawały 10% ogólnej 
produkcji piwa w kraju, co stawiało gubernię lubelską na trzecim miejscu po gu-
berniach warszawskiej i piotrkowskiej31. 

Dynamicznie rozwijało się w guberni lubelskiej młynarstwo. W latach po po-
wstaniu styczniowym przewagę miały młyny wodne i wiatraki. Na przełomie XIX 
i XX w. dokonał się zasadniczy przełom techniczny. Dotychczasowe młynarstwo 
zaspokajało potrzeby rynku wewnętrznego, ludności wiejskiej, majątków ziem-
skich. W momencie gdy zaczęły rozwijać się miasta, przekształcając się w duże 
ośrodki przemysłowe, prymitywne młynarstwo nie było w stanie pokryć zapotrze-
bowania. Dlatego też zaczęto budować nowoczesne młyny parowe i tzw. amery-
kańskie, których produkcja w 1907 r. wzrosła o 340%, w stosunku do roku 187032. 

Spośród miast guberni pod względem rozwoju przemysłu wyróżniały się tylko 
dwa: gubernialny Lublin oraz Chełm. W przemyśle miasta Lublina na czoło wysu-
nęły się branże przetwarzające surowce rolne oraz obsługujące rolnictwo. Tempo 

w 1912 r. odpowiednio – 35,9%, 9,2%, 19,4%; przemysł metalowy – w 1900 r. 3,5% zakładów, 3,8% produkcji 
i 9,9% robotników, w 1912 r. – 4,9%, 7,0%, 12%; drzewny w 1900 r. – 9,7%, 4,7%, 7,9%, w 1912 r. – 11,5%, 3,9%, 
6,1%. Zob. ibidem, s. 44-48.

29 APL, Inspektor Podatkowy Miasta Lublina, sygn. 125, k. 6-7; B. Mikulec, Przemysł cukrowniczy na 
Lubelszczyźnie w latach 1864–1914, „Annales UMCS”, sec. F, 1991/1992, vol. XLVI/XLVII, s. 288, 302.

30 Istotną rolę w pobudzaniu gorzelni do modernizacji odegrał ówczesny system podatkowy. Ustalał on 
stałe normy produkcji wódki z puda żyta, od których pobierano opłaty podatkowe. Wódka wyprodukowana 
ponad te ustalenia nie podlegała opodatkowaniu. Zob. B. Mikulec, Przemysł Lubelszczyzny…, s. 166-168.

31 W 1912 r. do większych browarów należały zakłady w Lublinie: braci Kijok, braci Vetterów oraz browar 
Szterenfinkiela. Zob. ibidem, s. 170-171; Z przeszłości…, s. 211. 

32 B. Mikulec, Przemysł Lubelszczyzny…, s. 165-166; Z przeszłości…, s. 211.
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rozwoju przemysłu wzrosło w latach osiemdziesiątych XIX w. Część istniejących 
od dawna manufaktur przekształciła się w zmodernizowane fabryki. Inne zmie-
niały lokalizację przenosząc się w pobliże linii kolejowej, jak np. fabryka maszyn 
rolniczych W. Moritza i fabryka kotłów E. Plage. Znaczne rozmiary przybrał proces 
powstawania nowych zakładów (w okresie 1886–1900 powstało ich 39). Do więk-
szych, które ulokowały się w zasięgu sieci kolejowej należały: młyn parowy „Pia-
ski”, cukrownia „Lublin”, cementownia „Firlej”. Ponadto do większych zakładów 
lubelskich należały: fabryka wag W. Hessa i fabryka pomp i imadeł A. Kuczyńskie-
go. W przemyśle browarniczym umocnili swoją pozycję Vetterowie, przejmując 
w roku 1891 browar Fricków. Słabo rozwijał się natomiast przemysł tytoniowy, 
w związku z konkurencją fabryk rosyjskich. Utrzymał się jedynie duży zakład Ze-
lmana Krasuckiego. Ważną rolę odgrywał w Lublinie przemysł metalowy. Spośród 
kilku zakładów tego typu czołowe miejsce zajmowały fabryka maszyn rolniczych 
M. Wolski i S-ka i R. Moritza, fabryka kotłów E. Plage oraz fabryka wag W. Hessa. 
W tych czterech zakładach pracowało w 1900 r. około 600 robotników. Z innych 
gałęzi przemysłu rozwijał się intensywnie przemysł mineralny, co pozostawało 
w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na materiały budowlano-ceramiczne. 
Przemysł Lublina rozwijał się szczególnie szybko w latach 1901–1914. W okresie 
tym przybyło miastu 70 nowych zakładów. Na czoło wysunął się przemysł metalo-
wy, nadal rozwijał się pomyślnie przemysł spożywczy. Przybyły dwa nowe browa-
ry, zakłady drożdżownicze, krochmalnicze. Dynamicznie rozwijał się także prze-
mysł garbarski, oraz nadal mineralny. W 1912 r. było w Lublinie 137 zakładów 
przemysłowych. Najliczniej reprezentowany był przemysł metalowy – 33 zakłady, 
spożywczy – 21 i mineralny – 17. W większości były to zakłady małe, zatrudniają-
ce od 5 do 20 pracowników (71% ogólnej liczby zakładów) i od 21 do 50 (12,4%). 
Przedsiębiorstw większych, zatrudniających ponad 50 robotników, było tylko 23 
(ale pracowało w nich ponad 75% ogółu zatrudnionych robotników). W global-
nej produkcji przemysłowej Królestwa Polskiego produkcja przemysłowa miasta 
przedstawiała się skromnie (3%). Jedynie w dwóch działach przemysłu metalowe-
go – maszyn rolniczych i wag – zajmował Lublin czołowe miejsce33. 

Pod względem rozwoju przemysłowego na tle guberni wyróżniał się jeszcze 
Chełm. Postęp w tej dziedzinie, mimo braku szczególnych osiągnięć, przejawiał się 
głównie we wzroście liczby zakładów przemysłowych. W latach dziewięćdziesią-
tych XIX stulecia było ich niewiele: 3-9. Liczba ta wzrosła do 26-31 w początkach 
XX w., a nawet 40 w 1912 r. Równocześnie rosło zatrudnienie: 94-99 robotników 

33 W związku z rozwojem przemysłu w trudnej sytuacji znalazło się rzemiosło lubelskie. Swój stan posiada-
nia starały się utrzymać takie branże jak skórzana i włókiennicza. Całkiem podupadła natomiast branża metalowa. 
W najliczniej występujących dziedzinach wytwórczości, szewstwie i krawiectwie, zaszły zmiany w organizacji 
produkcji. Pojawiła się produkcja chałupnicza organizowana przez kapitał handlowy. Wielu rzemieślników nie 
mogąc sprostać konkurencji przenosiło się do mniejszych miast i osad. Wrogiem ich była nie tylko konkurencja 
przemysłu wielkiego, ale też konserwatyzm i rutyna rzemieślników, którzy nie korzystali z postępu technicz-
nego, brak przedsiębiorczości i ruchliwości, nieufność do wszelkich organizacji handlowych działających poza 
ramami ustawy cechowej. Zob. S. Koszutski, Rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego w ostatnim trzydziestoleciu 
(1870–1900), Warszawa 1905, s. 318-319; W. Śladkowski, W epoce zaborów, w: T. Radzik, W. Śladkowski. G. 
Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin Dzieje masta, t. II XIX i XX wiek, Lublin 2000, s. 103-106; B. Mikulec, 
Przemysł metalowy na Lubelszczyźnie w latach 1864–1914, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 
1988, t. XLIX, s. 97-119.
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w latach 1897–1899; 257 w 1912 r. Zwiększała się wartość produkcji (10 936 rb. 
w 1879 r.; 488 400 rb. w roku 1912). O profi lu przemysłu chełmskiego decydowały 
zakłady zajmujące się przerabianiem płodów rolnych oraz reprezentujące branżę 
metalową. Chociaż Chełm dysponował dosyć skromnym potencjałem przemysło-
wym to jednak, gdy chodzi o miasta guberni, większym mógł pochwalić się tylko 
Lublin. Wielokrotnie przewyższał on Chełm pod względem liczby zakładów, skali 
zatrudnienia, wielkości produkcji34. 

Szczególnie silne tempo rozwoju przemysłu w guberni lubelskiej miało miejsce 
w latach 1901–1914. Zahamowały go na krótki okres jedynie wydarzenia rewolu-
cyjne 1905–1907 r. Powstało w tym czasie szereg dużych zakładów, intensywnie 
modernizowane były stare przedsiębiorstwa. W latach 1901–1912 zatrudnienie 
w zakładach przemysłowych wzrosło o 88,9% – w stosunku do 1900 r.35 O ile roz-
wój tutejszego przemysłu opierał się początkowo na rynku wewnętrznym, to na 
przełomie XIX i XX w. znaczna część wyrobów przemysłowych przeznaczona była 
na rynek rosyjski. Dotyczyło to głównie produktów fabryk mebli, parkietu, gar-
barni, fabryk maszyn i narzędzi rolniczych. W tym ostatnim przypadku eksport 
stanowił nawet 75% produkcji36.

W 1910 r. Lubelszczyzna zajmowała trzecie miejsce w Królestwie pod wzglę-
dem liczby zakładów przemysłowych i wartości produkcji, po guberni warszaw-
skiej i piotrkowskiej. Była też na piątym miejscu pod względem liczby robotników 
po guberniach piotrkowskiej, warszawskiej, radomskiej i kaliskiej. Rozwój prze-
mysłu sprawił, że gubernia lubelska pod koniec XIX i na początku XX stulecia sta-
ła się najbardziej rozwiniętym pod względem ekonomicznym obszarem spośród 
guberni na prawym brzegu Wisły37.

Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój przemysłu było stale rosnące 
zapotrzebowanie na wyroby przemysłowe. Spowodowane było to szybkim wzro-
stem ludności i zamożności społeczeństwa oraz tym, że rozwijający się przemysł 
stwarzał sam dla siebie coraz szerszy rynek zbytu. Niezbędne były bowiem stale 
rosnące dostawy nowych urządzeń, maszyn, surowców, a zatrudnieni robotnicy 
nabywali dodatkowe ilości różnych wyrobów. Rosnąca bezpośrednio konsump-
cja ludności umożliwiała rozwój przemysłu lekkiego, spożywczego, chemicznego, 

34 Do większych zakładów należały: browary i młyn parowy – w l. 1901–1914 działało 2-4 zakłady tego 
typu, miodosytnie (2 zakłady), olejarnie (2-4), octownia, wytwórnie wód sztucznych i gazowanych – 14 zakładów 
po 1901 r., zakład rektyfikacyjny i fabryka wódek. Branżę metalową reprezentowały fabryki maszyn i narzędzi 
rolniczych (do 1900 r. 1 zakład, potem od 2 do 4) oraz wytwórnie kotłów miedzianych – początkowo 3, potem 
1. Przemysł mineralny reprezentowały: cegielnie (w 1912 r. – 2), wytwórnie kafli (w l. 1901–1904 – 2 zakłady, 
następnie 1) i betonów 3 zakłady w 1912 r. Z przedsiębiorstw innych gałęzi przemysłu działały: wytwórnie świec 
i mydła, krochmalu, papieru i gilz papierosowych, ponadto tartak i gazownie. W 1912 r. działało w Chełmie 40 
zakładów zatrudniających 188 pracowników, wartość produkcji sięgała 377 800 rb. Zob. S. Wiśniewski, W czasach 
zaborów 1795–1918, w: Chełm i Chełmskie w dziejach, red. R. Szczygieł, Chełm 1996, s. 102-103.

35 B. Mikulec, Przemysł Lubelszczyzny…, s. 215.
36 Ibidem, s. 23.
37 Ibidem, s. 222. Od 1896 r. gubernia poprawiła swoje miejsce pod względem liczby zakładów i produkcji, 

gdyż w roku tym zajmowała ona miejsce piąte po guberniach: warszawskiej, piotrkowskiej, radomskiej i kaliskiej. 
Pod względem liczby robotników pozostała na tym samym piątym miejscu. O ile liczba zakładów w 1910 r. spadła 
w porównaniu z 1896 r. (odpowiednio 980 i 1649), to wartość produkcji wzrosła w tym czasie ponad trzykrotnie 
z 11 465 654 rb. w 1896 r. do 36 533 435 rb. w 1910 r. Zob. H. Radziszewski, Zarys rozwoju przemysłu w Królestwie 
Polskim, w: W naszych sprawach, cz. 2, Warszawa 1900, s. 391.



73Proces uprzemysłowienia guberni lubelskiej na przełomie XIX i XX stulecia...

meblarskiego, poligrafi czno-papierniczego. Rozbudowa i stała modernizacja fa-
bryk pobudzały rozwój przemysłu ciężkiego. Rosnąca liczba ludności, przy jedno-
czesnym doskonaleniu metod przewozu towarów na długich trasach, rozszerzała 
dotychczasowe możliwości zbytu. Poważną rolę odegrały procesy urbanizacyjne, 
powodujące wzrost zapotrzebowania na produkty przemysłowe i rolne. Mieszkań-
cy miast prawie całość swych potrzeb zaspokajali nabywając niezbędne produkty 
na rynku, podczas gdy mieszkańcy wsi mogli ograniczać zakupy. W ten sposób 
migracje ze wsi do miast siłą rzeczy powodowały wzrost zapotrzebowania na pro-
dukty przemysłowe i rolne38. 

Wspomniane czynniki warunkowały również rozwój handlu w guberni lubel-
skiej. O rozwoju stosunków handlowych świadczyć może ilość wykupionych świa-
dectw przemysłowych na zakłady handlowe. 

Tab. 7. Liczba świadectw przemysłowych wykupionych w latach 1899–1912 
na prowadzenie zakładów handlowych

Rok Liczba świadectw

1899 10213

1900 8958

1901 8213

1902 8790

1903 8809

1904 8700

1905 8075

1906 8480

1907 8529

1908 8659

1909 8995

1910 9448

1911 9891

1912 10270

Źródło: Rocznik statystyczny..., Rok 1913, s. 174-175.

Informacje o liczbie zakładów handlowych funkcjonujących w guberni lubel-
skiej możemy uzyskać na podstawie danych o wykupionych świadectwach, gdyż 
każdy samodzielny zakład handlowy musiał posiadać odrębne świadectwo. Z do-
stępnych danych wynika, że corocznie na przedsiębiorstwa handlowe wykupywa-
no od 8 do 10 tys. świadectw, najwięcej – 10 213 w 1899 r. W latach następnych 
miał miejsce spadek liczby zakupionych patentów (do ponad 8 tysięcy), co zwią-
zane było zapewne z trudnościami gospodarczymi wywołanymi kryzysem ekono-
micznym początku XX stulecia i późniejszą depresją ekonomiczną. Kolejny spadek 

38 W. Puś, op. cit., s. 88 , 120; S. Koszutski, op. cit., 181.
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ilości wykupionych świadectw miał miejsce w latach rewolucji 1905 r., najmniej 
świadectw – 8075 zakupiono właśnie w tym roku. W latach następnych można 
zaobserwować stały wzrost, do 10 270 świadectw w roku 1912.

Zauważyć należy również, że w guberni lubelskiej, podobnie jak w całym Kró-
lestwie Polskim, wpływy podatku przemysłowego z zakładów handlowych były 
wyższe, niż z przedsiębiorstw przemysłowych. Przykładowo w roku 1899 ze świa-
dectw na przedsiębiorstwa przemysłowe wpłynęło 29 282 rb., z zakładów handlo-
wych – 151 670 rb.; w 1911 r. odpowiednio 37 674 rb. i 129 434 rb39. Związane to 
było oczywiście z tym, iż na terenie słabo uprzemysłowionej guberni lubelskiej 
przeważała działalność handlowa nad przemysłową.

W roku 1899 z zakładów handlowych wpłynęło w guberni lubelskiej 84% ogól-
nej sumy podatku zasadniczego przemysłowego, z zakładów przemysłowych 16%; 
w roku 1911 stosunek ten kształtował się odpowiednio – 77% i 23%. Nastąpił więc 
wzrost udziału przedsiębiorstw przemysłowych we wpływach z podatku przemy-
słowego. Niemniej jednak utrzymała się pod tym względem ogromna przewaga 
zakładów handlowych. Podobnie wyglądała sytuacja w całym Królestwie – w 1911 
r. z zakładów przemysłowych wpłynęło 596 005 rb. podatku, z handlowych – 2 277 
269 rb.40

Jeżeli chodzi o wysokość dochodów jakie wpływały do skarbu państwa tytu-
łem opłaty za świadectwa handlowe, to gubernia lubelska plasowała się na wyso-
kim miejscu. Przykładowo w 1903 r. wpłynęło za świadectwa handlowe – 125 635 
rb., co stawiało ją na miejscu trzecim za guberniami warszawską i piotrkowską. 
Czwarte miejsce zajmowała gubernia radomska41. 

Zebrane przez Izbę Skarbową informacje świadczą o tym, że największą ilość 
świadectw wykupywały niewielkie zakłady handlowe – III oraz IV kategorii, czyli 
trudniące się handlem detalicznym, a nawet drobnym. Większość z tych zakładów 
nie miała prawa utrzymywania subiektów, zatem prowadzone były przez właści-
ciela i członków jego rodziny. Nie posiadała też oddzielnych składów towarów42. 
Stwierdzić zatem należy, że na terenie guberni dominował handel drobny, zakłady 
rodzinne, wymiana towarowa o charakterze lokalnym. Liczbę świadectw wyku-
pionych przez poszczególne kategorie zakładów handlowych  w guberni lubelskiej 
ilustruje zestawienie.

39 APL, LIS, sygn. 2612, k. 148-150; Rocznik statystyczny…, Rok 1913, s. 174-175.
40 Ibidem.
41 APL, LIS, sygn. 2918, k. 360-361. W 1903 r. wpłynęło za świadectwa handlowe z Warszawy – 1 026 400 

rb., z guberni warszawskiej – 163 419 rb.; z guberni piotrkowskiej – 793 546 rb.; radomskiej – 110 647 rb.; najm-
niej z łomżyńskiej – 55 383 rb. Jednocześnie od lat siedemdziesiątych XIX w. wpływy ze świadectw handlowych 
znacznie się zwiększyły. W 1973 r. z guberni lubelskiej wpływy te wynosiły 67 460 rb., w guberni piotrkowskiej 
92 416 rb. Z Warszawy wpłynęło zaś 222 114 rb. Zob. S. Staniszewski, Rzut oka na stan ekonomiczny Królestwa 
Polskiego, Warszawa 1918, s. 228.

42 Do tej kategorii zakładów handlowych zaliczały przepisy podatkowe także drobne instytucje kredytowe 
oraz ubezpieczeniowe o kapitale zakładowym 10-50 tys. rb., cukiernie, małe restauracje, herbaciarnie, kawiarnie, 
zajazdy i oberże. Zob. M. Luxemburg, op. cit., s. 19-20.
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Tab. 8. Liczba świadectw wykupiona przez poszczególne kategorie zakładów 
handlowych w guberni lubelskiej w latach 1908–1912

Rok
Kupieckie Kategoria

I gildii II gildii I II III IV V
1908 2 5 18 612 5528 2324 157

1909 - 7 18 636 5438 2756 147

1910 - 7 19 700 5449 3141 139

1911 - 8 20 775 5465 3485 146

1912 - 8 22 807 5879 3441 131

Źródło: Rocznik statystyczny..., Rok 1913, s. 177.

Wśród przedsiębierstw handlowych Lubelszczyzny dominowały zakłady III 
kategorii – w 1908 r. wykupiono na nie 64% ogólnej liczby świadectw. Kolejne 
miejsce zajmowały zakłady IV kategorii – 27% świadectw. Przedsiębiorstwa II 
kategorii wykupiły 7% dokumentów handlowych, świadectwa V kategorii, czyli 
na handel rozwoźny i roznośny, stanowiły 2% ogółu zakupionych patentów. Na 
przedsiębiorstwa handlowe kategorii I zakupiono tylko 18 świadectw, do 1912 r. 
liczba ta wzrosła do 22 patentów. Do tej najwyższej kategorii należały fi rmy han-
dlowe prowadzące handel hurtowy na dużą skalę. Także domy bankierskie, kanto-
ry, instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe z kapitałem zakładowym ponad 2 mln 
rb., domy transportowe i ekspedycyjne, luksusowe lokale restauracyjne, płacące za 
lokal 5 tys. rb., wreszcie składy hurtowe towarów importowanych43.   

Spośród handlujących, do zamożniejszych zaliczali się kupcy gildyjni. Liczba 
ich w latach dziewięćdziesiątych XIX w. była znacznie wyższa, niż w okresie póź-
niejszym. W 1898 r. stanowili oni prawie 20% handlarzy, gdy w 1905 r. tylko 14,9% 
ogółu handlujących. Rola tego podziału zmniejszyła się bowiem od końca XIX w. 
Wtedy to wymiar podatku oparto na wysokości obrotów lub zysków i zaprzestano 
ustalania wysokości podatków zależnie od przynależności do którejś z gildii44. 

Funkcje handlowe miast zwiększały się w miarę rozszerzania produkcji kapita-
listycznej w rolnictwie, rzemiośle i przemyśle. Masa towarowa znajdowała nabyw-
ców na rynku wiejskim i miejskim, zwłaszcza w miastach rosło zapotrzebowanie 
na artykuły rolne. O ile w handlu małomiasteczkowym targi i jarmarki nadal po-
zostawały domeną bezpośrednich kontaktów między rolnikami i rzemieślnikami, 
to w dużych miastach coraz większą rolę odgrywał kupiec – pośrednik. Szczegól-
nie było to rozwinięte przy hurtowym handlu płodami rolnymi. Drobni kupcy 
byli często agentami kierowanymi oraz fi nansowanymi przez hurtowników. Po-
ważna część płodów rolnych była nabywana przez tych drobnych, na pozór samo-
dzielnych kupców. Rolnicy sprzedawali im swoje produkty, nawet za niższe ceny, 

43 Kategoria II obejmowała sklepy trudniące się handlem detalicznym, ale bardziej ekskluzywne, handel 
drobny zaliczany był do niższej klasy, instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe, lombardy, kantory z kapitałem 
zakładowym – od 50 tys. rb. do 2 mln rb., hurtowe składy wina i spirytusu, sklepy sprzedające wina zagraniczne, 
krajowe i zagraniczne wyroby tytoniowe. Zob. ibidem.

44 APL, Inspektor Podatkowy Miasta Lublina, sygn. 35, nlb.; Ibidem, LIS, sygn. 300, k. 12-13; B. Mikulec, 
Z dziejów kształtowania się burżuazji lubelskiej, „Annales UMCS”, 1986/1987, sec. F, vol. XLI/XLII,  s. 133-134.
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byle bez dostawy, gdyż zły stan dróg utrudniał dostawy zboża do odległych stacji 
kolejowych45. 

W omawianym okresie rola handlowa małych miasteczek została ograniczona 
do obsługi rynku lokalnego. Jako centrum handlowe, mimo korzystnego położe-
nia między wschodem i zachodem, nie wysunął się także Lublin. Kluczową pozy-
cję w tej dziedzinie zajęła Warszawa, która odgrywała rolę szczególną zwłaszcza 
w handlu wschodnim. W Lublinie rozwijały się liczne zakłady handlowe działające 
w skali regionalnej. W miarę rozwoju miasta zwiększały się i obroty handlowe46. 
Najsilniej handel w Lublinie rozwijał się w latach poprzedzających wybuch I wojny 
światowej. Miernikiem stopnia rozwoju życia handlowego miasta była liczba za-
kładów handlowych: w 1880 r. wynosiła ona 700 zakładów, w 1890 – 981, w 1913 
– 1689. Rozwijał się głównie handel detaliczny, dominowały sklepy branży włó-
kienniczej (35%) oraz spożywczej (21,6%). Było kilka pierwszorzędnych sklepów 
kolonialnych, zaspokajających potrzeby bogatszych mieszkańców miasta. Daleko 
liczniejsze były sklepy wielobranżowe, ulokowane na przedmieściach, zaspoka-
jające potrzeby ich mieszkańców. Natomiast prawie nie istniał handel hurtowy. 
Liczba tego typu zakładów w guberni lubelskiej wynosiła 22 w roku 1912, z czego 
w Lublinie około 10. W stosunku do całości duży odsetek handlujących stanowi-
li drobni handlarze, kramarze, przekupnie, faktorzy, za wszelką cenę poszukują-
cy jakichkolwiek źródeł zarobku. Liczba takich pokątnych, ulicznych handlarzy 
była trudna do uchwycenia, źródła notowały bowiem tylko handel opodatkowany 
i zarejestrowany47.  

Należy wspomnieć także o płatnikach podatku przemysłowego. Była to bowiem 
duża grupa ludności, należącej do różnych warstw i narodowości. Ton przemia-
nom gospodarczym nadawała burżuazja, warstwa świeżo ukształtowana ale świa-
doma swoich interesów ekonomicznych i społeczno-politycznych. Pod względem 
wyznaniowym skład burżuazji był silnie zróżnicowany. W skali całego Królestwa 
Polskiego największą grupę pod względem ekonomicznym i ilościowym tworzy-
ła burżuazja pochodzenia żydowskiego. Drugie miejsce zajmowali Polacy, trzecie 
Niemcy. Przeważała burżuazja handlowa nad przemysłową48. 

W guberni lubelskiej grupa ta znalazła pole do działania w większych ośrod-
kach, głównie w Lublinie. Burżuazja przemysłowa Lublina w większości wywodziła 
się z rzemiosła, wyrosły z niego fortuny wielkich przemysłowców (tj. Plage, Hess, 
Moritz, Vetterowie), jak i wielu mniejszych producentów. Pod względem przy-
należności narodowościowej profi l lubelskich przemysłowców nie był jednolity. 

45 J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski, t. II, Czasy porozbiorowe do 1918 roku, Poznań 1950, s. 320-
321. W guberni lubelskiej najbardziej znane były jarmarki odbywające się dwa razy w roku (wiosną i jesienią) 
w Łęcznej, które wyróżniały się wielkością obrotów. Handlowano na nich bydłem, końmi, skórami, futrami, 
suknem. Zob. Obzor..., za 1898 rok, s. 8.   

46 W 1880 r. dowieziono i wywieziono przez stację kolejową Lublin 46 tys. ton towarów, w 1910 r. – 349 tys. 
ton. Zob. W. Śladkowski, op. cit., s. 108.

47 Zmiany w przestrzennym rozwoju miasta i przemieszczenia ludności, zwłaszcza żydowskiej, wywarły 
istotny wpływ na lokalizację handlu. Większe sklepy, komisy, domy handlowe znajdowały się przy ul. Krakowskie 
Przedmieście lub ul. Lubartowskiej. Pierwsza skupiała handel polski, druga żydowski. Zob. A. Kierek, Rozwój 
Lublina w latach 1864–1914, w: Dzieje Lublina, t. I, red. J. Mazurkiewicz, Lublin 1965, s. 285-287.

48 R. Kołodziejczyk, Burżuazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne, Warszawa 1979, s. 126-128, 
157.  
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W 1912 r. niemal połowa przedsiębiorstw należała do Polaków (48,2%), do Żydów 
należało 37,2%49. Ci ostatni byli właścicielami drobniejszych zakładów. Jako po-
siadaczy większych przedsiębiorstw żydowskich wymienić można: Krasuckiego, 
Zylbera, Blechmana, Głowińskiego, Freitaga50. Przemysłowcy żydowscy angażo-
wali się w takie branże przemysłu jak: przemysł spożywczy, mineralny, garbarstwo, 
produkcja mydła i świec. W przemyśle spożywczym największy był wkład prze-
mysłowców żydowskich w rozwój branży tytoniowej i wódczanej51. Część fabryk 
znajdowała się w ręku fabrykantów pochodzenia niemieckiego. Tuż przed I wojną 
światową stanowili oni element całkowicie spolonizowany (W. Moritz, bracia Vet-
terowie, E. Plage, K. Kijok, bracia Krausse i inni)52.

Ludność Lublina zajmująca się handlem stanowiła w 1897 r. 14,4% ogółu 
mieszkańców53. Właścicielami większych przedsiębiorstw handlowych byli Pola-
cy – w 1885 r. należało do nich 34,8% zakładów o obrotach rocznych od 1000 rb. 
do 5 mln. rb. Do Żydów należało 30,4% tych zakładów, ponadto do Niemców – 
10,4%, Rosjan – 4,3%. Natomiast Żydzi stanowili najliczniejszą grupę drobnych 
handlarzy, było wśród nich wielu kramarzy, przekupniów, tandeciarzy, faktorów. 
W rękach ludności żydowskiej znajdowało się w połowie lat osiemdziesiątych XIX 
w. 73,3% najmniejszych zakładów handlowych54. 

Natomiast w miastach małych handel niemal w całości znajdował się w rękach 
ludności żydowskiej55. W tych niewielkich ośrodkach większość sklepów posiadała 
charakter kramów mieszanych, gdyż specjalizacja w małych miastach nie opłacała 
się. Dominowała wybitnie detaliczna, drobnotowarowa wymiana. Wartość towa-
rów zgromadzonych w żydowskich sklepach zaledwie kilka razy przewyższała wy-
sokość opłacanego podatku przemysłowego. Zdarzały się nawet sytuacje odwrot-
ne. Zadowalając się minimalnym zyskiem handlarze żydowscy potrafi li utrzymać 

49 W 1902 r. Polacy byli głównie właścicielami przedsiębiorstw przemysłu metalowego (66,1%), drzewnego 
(83,3%), chemicznego (50%) i zakładów poligraficznych (60%). Zob. B. Mikulec, Z dziejów kształtowania się 
burżuazji…, s. 135.

50 A. Kierek, op. cit., s. 278.
51 Od 1905 r., po upadku kilku wytwórni, jedynym zakładem  produkującym tytoń i wyroby tytoniowe 

w Lublinie był zakład Zelmana Krasuckiego. Zakład ten zaliczał się w swojej branży do dużych przedsiębiorstw 
w Królestwie Polskim. Angażowali się przemysłowcy żydowscy także w przemysł młynarski. W 1885 r. został 
uruchomiony duży młyn przez spółkę Żydów: Herszenfelda, Blechmana i Erlicha. Zob. B. Mikulec, Udział Żydów 
w rozwoju przemysłu Lublina w latach 1864–1914, w: Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej 
Lublina, red. T. Radzik, Lublin 1995, s. 82-94. W 1902 r. Żydzi mieli największy udział w przemyśle spożywczym 
– 50%. Ich własnością były wszystkie zakłady przemysłu mineralnego, 50% fabryk przemysłu chemicznego, 40% 
przedsiębiorstw poligraficznych. Zob. B. Mikulec, Z dziejów kształtowania się burżuazji…, s. 146-147.

52  Niemcy lokowali kapitały w trzech gałęziach przemysłu: metalowym (16,7% zakładów w 1902 
r.), spożywczym (33,3%), drzewnym (16,7%). Przedstawicielem narodowości czeskiej był W. Hess, który 
zapoczątkował w Lublinie przemysł wagarski. Zob. ibidem, s. 146; A. Kierek, op. cit., s. 278.

53 M. Nietyksza, Drobnomieszczaństwo a typy miast w Królestwie Polskim w końcu XIX wieku, w: 
Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku, red. S. Kowalska-Glikman, t. III, Warszawa 1992, s. 22-23. Według spisu 
z 1897 r. wśród utrzymujących się z handlu było 16,7% Polaków, 78,2% Żydów, 0,1% Niemców, 0,4% Rosjan, 0,3% 
Czechów. Zob. B. Mikulec, Z dziejów kształtowania się burżuazji…, s. 143. 

54 Ibidem, s. 142-143.
55 W skali całego Królestwa Polskiego handlem zajmowało się niemal 80% ludności żydowskiej. W gu-

berni lubelskiej przykładowo w Dubience Żydzi stanowili 97% handlujących. Zob. M. Nietyksza, Rozwój mi-
ast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865–1914, Warszawa 1986, s. 254; eadem, 
Drobnomieszczaństwo…, s. 30. 



Renata Ślusarska78

się na rynku nawet w trudnych okresach. Polscy handlowcy przegrywali w tej kon-
kurencji, chyba że dysponowali większym kapitałem i prowadzili większe sklepy. 
Często liczba punktów handlowych działających w niewielkim miasteczku znacz-
nie przekraczała zapotrzebowanie. Rosnąca konkurencja wymuszała zniżkę cen, 
a tym samym zysku. Powszechne było wśród klientów przekonanie, że u handlarza 
żydowskiego można kupić najtaniej ale i w najgorszym gatunku. Również władze 
skarbowe nie miały najlepszego zdania o handlarzach żydowskich, jako płatnikach 
podatku przemysłowego. W raportach stwierdzano, że ludność żydowska jest cał-
kowicie pozbawiona, jak to nazywano, poczucia obowiązku obywatelskiego, pa-
triotyzmu. Właśnie głównie ludność żydowską obciążano odpowiedzialnością za 
powstałe zaległości podatkowe56. 

W drugiej połowie XIX w. handel w Królestwie Polskim przybierał stopniowo 
charakter typowy dla stosunków kapitalistycznych. Wyraźnie traciły na znaczeniu 
targi, stając się ściśle lokalnymi rynkami, na których sprzedawano przede wszyst-
kim artykuły spożywcze. Główną rolę w handlu przejęły stałe punkty sprzedaży 
– sklepy. W Królestwie było w 1911 r. około 106 tys. sklepów. Najszybciej roz-
wijały się duże przedsiębiorstwa zajmujące się głównie handlem hurtowym, do-
starczające towary innym kupcom, bądź wielkim wytwórcom. W 1908 r. działa-
ło w Królestwie 570 fi rm hurtowych57. Zmniejszyła się natomiast rola handlowa 
mniejszych miasteczek. Rozbudowa sieci kolejowej ułatwiała kontakty ludności 
z większymi miastami. Nadal jednak handel odgrywał bardzo ważną rolę w ży-
ciu tych miasteczek, a zwłaszcza w życiu ludności żydowskiej, stanowiąc głów-
ne źródło jej utrzymania. Na terenach niezindustrializowanych o rozwoju miast 
decydował drobny handel, rzemiosło. Ogólna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza 
Królestwa Polskiego, zwłaszcza w ostatnich latach przed wojną światową sprzyja-
ła rozwojowi przemysłu i wymiany towarowej. Dlatego też sumy wpływające do 
skarbu państwa tytułem podatku przemysłowego wzrastały systematycznie. Tuż 
przed I wojną światową w guberni lubelskiej było 12 190 zakładów przemysłowych 
i handlowych; przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych zobowiązanych do 
złożenia sprawozdań w celu obłożenia podatkiem od kapitału – 438, akcyjnych 
opodatkowanych podatkiem dodatkowym – 67, płatników podatku z tytułu oso-
bistych zajęć przemysłowych – 49858. 

Dostępne materiały Lubelskiej Izby Skarbowej świadczą o tym, że zarządza-
nie skomplikowanym podatkiem przemysłowym było zadaniem trudnym i bardzo 
pracochłonnym. Usprawniała działalność Izby praca inspektorów podatkowych, 
którzy w podległych powiatach corocznie dokonywali rewizji funkcjonujących za-
kładów przemysłowych i handlowych. W ten sposób aktualizowali dane o stanie 
przemysłu i handlu na obszarze, który im podlegał. Poważne zadanie spoczywało 

56 Zaległości tytułem podatku przemysłowego wynosiły: w 1901 r. – 8022 rb. 81 kop., w 1904 r. – 2851 rb. 
54 kop., w 1905 r. – 1948 rb. 67 kop., w 1906 r. – 3310 rb. 21 kop. Zob. APL, Hrubieszowski Inspektor Podatkowy, 
sygn. 12, k. 8-9, Ibidem, Inspektor Podatkowy Miasta Lublina, sygn. 38, nlb.; Obzor..., za lata 1901–1906; J. Kaz-
imierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808–1914). Zabudowa – ludność – gospodarka, Warszawa 1994, s. 173-
175; E. Kaczyńska, Społeczeństwo i gospodarka północno-wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu 
kapitalizmu, Warszawa 1974, s. 132-134.

57 J. Skodlarski, op. cit., s. 159.
58 APL, LIS, sygn. 300, k. 13.
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też na urzędach podatkowych. Odpowiedzialne były one za rozkład podatku mię-
dzy poszczególne powiaty guberni, zależnie od stopnia ich rozwoju gospodarcze-
go. Izba Skarbowa, na podstawie uaktualnionych danych, rejestrowała zmiany 
w handlu i przemyśle lubelskim. W istotny sposób wpływały one na wysokość do-
chodów z podatku przemysłowego. Jego rola zaś, w rosyjskim systemie podatko-
wym, była coraz ważniejsza. W Królestwie Polskim wpływy z podatku przemysło-
wego stały na drugim miejscu po dochodach z podatków gruntowych. Natomiast 
w Rosji podatek przemysłowy dawał najwyższe wpływy budżetowe w systemie po-
datków bezpośrednich. Został zresztą zaprowadzony również ze względu na ni-
ską sposobność płatniczą ludności wiejskiej. Opodatkowanie burżuazji handlowej 
i przemysłowej stwarzało perspektywę dochodów znacznie wyższych. Mniejsza 
rola podatku przemysłowego w Królestwie związana była z wyższym, w porówna-
niu z Imperium, opodatkowaniem gruntów. Pod względem rozwoju przemysłowe-
go prowincja ta wyróżniała się bowiem bardzo korzystnie na tle innych obszarów 
państwa. 

Reakcją rosyjskich władz fi nansowych na proces industrializacji była reforma 
systemu opłat pobieranych od działalności handlowej i przemysłowej. Wprowa-
dzono w życie nowoczesny podatek przemysłowy. Przemysł zaczął bowiem odgry-
wać rolę coraz istotniejszą w gospodarce rosyjskiej, a dochody z niego czerpane 
były coraz wyższe. Zmiany te warunkowały jednocześnie wzrost zadań admini-
stracji skarbowej w zakresie wymiaru i ściągalności podatku przemysłowego. 

The Process of Industrialization of Lublin Guberniya at the Turn of 
the19th and 20th Centuries in Light of Industrial Tax Revenues  

Tax records are an excellent source for studying the processes of development of the King-
dom of Poland’s economy at the turn of the 19th and 20th centuries. The paper seeks to describe 
the phenomenon of industrialization in the Lublin guberniya (province) at the turn of the century 
on the basis of data contained in tax records of Russian fi nancial institutions.  When analyzing 
these fi gures we should say that they fully confi rm the advancing process of industrialization in 
the Lublin region during the period investigated. The most useful source in studying this type 
of phenomena is documentation of industrial tax collection. This tax, introduced in the late 19th 
century, was the response of the tsarist authorities to the dynamically progressing process of 
industrial and trade development. These activities were perceived as an excellent source of ad-
ditional budgetary revenue.  Fiscal revenues from the industrial tax almost continually rose at 
the turn of the 19th and 20th centuries. This applied to the whole Kingdom of Poland, including 
the Lublin guberniya, which, despite its basically agricultural character, entered a very favorable 
period for the development of trade and industries. Although there was no large industry in the 
Lublin region, the favorable economic conditions at the turn of the century were conducive to 
the development of industrial plants, even small ones, often functioning in landed estates. This 
was also the case with commerce, which, despite its local, family and retail character, developed 
steadily and successfully.  The confi rmation of the progressing industrialization of the Lublin gu-
berniya (until WWI) can be found by analyzing the fi gures contained in the Russian tax records.
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Wojna polsko-bolszewicka na Lubelszczyźnie 
w historiografii polskiej

„Podczas długiego pobytu w Krakowie pod koniec lat sześćdziesiątych dowie-
działem się o istnieniu »wojny bolszewickiej«; przysłuchiwałem się jak zaczarowany 
wspaniałym opowieściom mojego Teścia o jego przygodach sprzed półwiecza, kiedy 
to wojował z Armią Czerwoną Lenina. Wojna polsko-bolszewicka z 1919-1920 r. 
była jednak wciąż tematem zakazanym. Nie istniała w podręcznikach i w ofi cjalnych 
publikacjach ukazujących się w »obozie socjalistycznym«. Klęska Armii Czerwonej 
zdecydowanie przerastała wyobraźnię i wykraczała poza dyrektywy komunistycz-
nych cenzorów; w żadnym razie nie mogła więc stanowić legalnego przedmiotu ba-
dań archiwalnych, a tym bardziej tematu rozprawy doktorskiej.”

(N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda)

W zasadzie od początku historycznej refl eksji nad wydarzeniami roku 1920 – 
a miało to miejsce praktycznie już w latach dwudziestych XX w. – badacze zmagali 
się z kilkoma fundamentalnymi dla historiografi cznych przedstawień kwestiami. 
Problemy związane były i nadal są już z samym określeniem – nazwą – konfl iktu. 
Zdzisław Kowalski1 zauważył, że mieliśmy wtedy do czynienia ze sporem termi-
nologicznym odnoszącym się do określenia konfl iktu między Polską a sowiecką 
Rosją. Pisano zatem o wojnie polsko-rosyjskiej, polsko-sowieckiej (Marian Kukiel), 
wojnie roku 1920, wojnie polsko-ruskiej. W okresie PRL – o czym więcej nieco da-
lej – obowiązywała nazwa wojna polsko-radziecka, choć w podręcznikach zdarzało 
się, iż wydarzenia łączone z tym konfl iktem funkcjonowały jako elementy skła-
dowe polskiej walki o granice, co w jakimś sensie pozwalało opisywać faktyczne 
działania wojenne, a jednocześnie unikać bezpośrednich odwołań do samego kon-
fl iktu zbrojnego. Po 1989 natomiast roku mówi się zazwyczaj – choć różnie się ar-
gumentuje na rzecz przyjmowanej nomenklatury – o wojnie polsko-bolszewickiej 
lub polsko-sowieckiej2.

1 Z.G. Kowalski, Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 na łamach polski fachowych periodyków wojsko-
wych, Toruń 2004, s. 5.

2 Przykładowo Z. Kowalski – jak sam pisze – wychodząc z „clausewitzkiej tezy, że wojna jest narzędziem 
polityki, jako że ta wojna wybuchła przede wszystkim z przyczyn ideologicznych […]” przyjmuje, że z tego po-
wodu właściwą nazwą dla tego konfliktu jest określenie „wojna polsko-bolszewicka”. Zob.  Z. G. Kowalski, op. 
cit., s. 5. Natomiast J. Szczepański twierdzi, iż „w 1920 r. Rzeczpospolita walczyła nie z narodem rosyjskim, lecz 
z systemem bolszewickim, próbującym zniewolić naród polski i inne narody”, co przesądza historycznie możliwe 
etykiety dla wydarzeń roku 1920. Zob. J. Szczepański, Społeczeństwo polskie w walce z najazdem bolszewickim 
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Inna kwestia dyskusyjna odnosi się do samej genezy konfl iktu, a konkretnie do 
problemu związanego z tym komu – Polsce czy Rosji sowieckiej – należałoby przy-
pisać sprawstwo i obarczyć winą za wojnę. W historiografi i polskiej często pojawia 
się teza – werbalizowana szczególnie mocno zwłaszcza współcześnie – przypisują-
ca odpowiedzialność stronie rosyjskiej. Nie da się bowiem ukryć, że współczesny 
polski dyskurs historyczny w dużej mierze oparty jest na przekonaniu, że mieliśmy 
do czynienia z bolszewickim najazdem. Tego typu interpretacja wychodzi oczywi-
ście naprzeciw naszej polonocentrycznej, własnej wizji roli i miejsca Polski w ów-
czesnej Europie, określonej – upraszczając mocno problem lub po prostu mówiąc 
ogólnie – tak terytorialnie jak i w pewnym sensie politycznie w traktacie wersal-
skim. W takim ujęciu podkreśla się nasz wkład w obronę Europy – cywilizacji 
zachodniej – przed barbarzyńską (bolszewicką) nawałnicą. Nieco inaczej wygląda 
sprawa, kiedy potraktujemy wojnę z Rosją jako element – walkę – kształtowania 
naszych granic. Jeszcze do niedawna – w pewnym sensie do momentu symbo-
licznej rehabilitacji Józefa Piłsudskiego – równie często były obecne interpreta-
cje składające odpowiedzialność na działalność obozu sanacyjnego, próbującego 
realizować określony program polityczny w odniesieniu do naszych wschodnich 
(ale nie tylko i wyłącznie Rosji) sąsiadów. W takim ujęciu można postrzegać wojnę 
polsko-radziecką już nie tylko jako nasz wkład w obronę Europy, ale także jako – 
co jak zauważa Norman Davies było mocno zakorzenionym przekonaniem wśród 
historyków zachodnich – szczególnego rodzaju politykę państw Ententy wobec 
Piłsudskiego i samej Polski z jednej strony oraz Rosji sowieckiej z drugiej. Ówcze-
sna Polska miałaby zatem być narzędziem „burżuazyjnego Zachodu” – co szcze-
gólnie mocno było akcentowane w historiografi i okresu PRL – skierowaną przeciw 
„przodującemu narodowi świata”3.

Okres międzywojenny

W okresie II Rzeczypospolitej dyskusje podejmujące problem konfl iktu mię-
dzy Polską a państwem Lenina – jak zauważa Janusz Szczepański4 – odnosiły się 
przede wszystkim do prowadzonych działań wojennych, a ich zasadniczym przed-
miotem były wówczas m.in. spory o strategie i ich autorstwo, które w ostatecznym 
rozrachunku przyczyniły się do porażki Armii Czerwonej. Problematykę zdomi-
nowały zatem kwestie militarne z zakresu raczej historii wojskowości, niż polityki 
czy społeczeństwa. Były to zatem raczej publikacje o charakterze syntetycznym 
– często wspomnieniowym – obejmującym całokształt działań wojennych. Można 
tak mówić m.in. o pracach: Józefa Piłsudskiego, Rok 1920, Warszawa 1924; Ada-
ma Przybylskiego, Wojna polska 1918–1921, Warszawa 1930; Lucjana Żeligowskie-
go, Wojna roku 1920, Warszawa 1930, Tadeusza Teslara, Polityka Rosji Sowieckiej 

1920 roku, Warszawa–Pułtusk 2000, s. 13. Jednocześnie obaj zwracają uwagę, że termin „wojna polsko-sowiecka”, 
z uwagi na powstanie Związku Radzieckiego jako państwa w roku 1922 jest zasadny raczej w odniesieniu do 
okresu II wojny światowej, a zwłaszcza wydarzeń po 17 IX 1939 r.

3 Zob. Przedmowa N. Daviesa do wydania polskiego Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolsze-
wicka 1919–1920, Kraków 1997.

4 J. Szczepański, Społeczeństwo polskie…, s. 8.
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podczas wojny z Polską, Warszawa 1937; czy wreszcie Tadeusza Kutrzeby, Wyprawa 
Kijowska 1920 roku, Warszawa 1938.

Artur Leinwand5 zwraca wreszcie uwagę, że konfl ikt polsko-bolszewicki stał się 
także elementem ówczesnych publikacji, których zasadniczym przedmiotem ana-
liz była rewolucja październikowa. Zwraca jednak przy tym uwagę, że wydarzenia 
październikowe – w przeciwieństwie do rewolucji marcowej – pozostały zagad-
nieniem nie wzbudzającym większego zainteresowania6. Jedyną – poza broszura-
mi o bolszewizmie czy wspomnieniami uczestników wydarzeń zazwyczaj zresztą 
„marginalnie traktujących” problem – wartą zainteresowania monografi ą na temat 
rewolucji październikowej, także w kontekście imperialnych planów rozszerzenia 
wpływów ideologii bolszewickiej, a zatem także problemu walki o granice polsko-
radzieckie była w tym okresie praca Stanisława Grabskiego pt. Rewolucja. Studium 
społeczno-polityczne, Warszawa 1921. Generalnie można powiedzieć jednak, iż 
w tej nielicznej literaturze dominowały przede wszystkim tematy dotyczące: przy-
czyn rewolucji, jej przebiegu i znaczenia oraz sprawy polskiej w jej trakcie7.

Podsumowując ten fragment warto podkreślić, że ówczesnej historiografi i bra-
kowało dystansu do niezbyt jeszcze odległych wydarzeń. W związku z tym wojna 
polsko-bolszewicka jako przedmiot badań była obecna z jednej strony w dyskursie 
raczej politycznym niż historycznym, co w jakiejś mierze wynikało z ówczesnej sy-
tuacji geopolitycznej Polski, z drugiej zaś zdominowana była – o czym przekonuje 
nas Z. Kowalski8 – przez problemy stricte militarne związane z udziałem poszcze-
gólnych rodzajów sił zbrojnych, strategii działań bojowych czy wreszcie uzbrojenia 
rywalizujących stron konfl iktu.

5 A. Leinwand, Historiografia Drugiej Rzeczypospolitej o rewolucji październikowej, „Najnowsze Dzieje 
Polski” 1967, t. XII, s. 28-42.

6 Na temat rewolucji marcowej: S. Askenazy, Rewolucja rosyjska a Polska, w: Uwagi, Warszawa 1924; L. 
Kozłowski, Rewolucja Rosyjska i niepodległość Polski, Warszawa 1922. Przyczyny braku zainteresowania rewolucją 
październikową zdaniem Leinwanda, leżą głównie w niedostrzeganiu „nowej jakości, zasadniczego zwrotu 
w dziejach, traktowanego jako eksperyment, który siłą rzeczy musi być krótkotrwały”; oraz „nastawienie an-
tyradzieckie” (por. s. 23).

7 Leinwand zauważa, że literatura na temat rewolucji październikowej powstawała w określonych war-
unkach historycznych: cele autorów i wydawców początkowo zmierzały w kierunku „straszenia bolszewizmem”. 
Stąd też wiele w tym okresie broszur propagandowych (np. W. Lutosławski, Bolszewizm i Polska, Poznań 1920; 
A. Krzyżanowski, Bolszewizm, Kraków 1920). Oprócz tego można wymienić szereg pozycji zajmujących się 
rewolucją październikową jedynie na marginesie (M. Zdziechowski, Renesans a rewolucja, Wilno 1925; Idem, 
Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie, Wilno 1922; L. Wasilewski, Europa po wojnie, Warszawa 1924; 
K. Srokowski, Sprawa narodowościowa na kresach wschodnich, Kraków 1924; Idem, Elita bolszewicka. Studium 
socjologiczne, Kraków 1927). W l. trzydziestych zdaniem Autora sytuacja nieco się poprawiła a dominująca 
w tym okresie pozycja należała do wspomnień (J. Jacyna, Trzydzieści lat w stolicy Rosji (1888–1918). Wspomnie-
nia, Warszawa 1926; Idem, Zagłada caratu, Warszawa 1930, L. Kozłowski, Półksiężyc i gwiazda czerwona. Wybór 
pism, Wilno 1930) oraz monografii (R. Dmowski, Świat powojenny i Polska, Warszawa 1931; M. Seyda, Polska 
na przełomie wieków. Fakty i dokumenty, Poznań 1931; W. Spasowski, Przebudowa nowego ustroju, Warszawa 
1936).

8 Z. G. Kowalski, Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 na łamach polskich fachowych periodyków wojskow-
ych, Toruń 2004.
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Okres PRL

W latach 1945–1989 jedynie nieliczni historycy podejmowali problem wojny 
między Polską a sowiecką Rosją. W dużej mierze prace te odnosiły się do kwestii – 
podobnie jak to miało miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym – wojskowych 
i technicznych, a jako takie zazwyczaj stanowiły fragmenty większych całości od-
noszących się do historii wojskowości9. Jeśli zaś wykraczały poza tak zarysowaną 
(w pewnym sensie bezpieczną i neutralną) tematykę to, jak pokazuje J. Szczepań-
ski, wydarzenia wojny polsko-radzieckiej były przedstawiane zgodnie z wytyczny-
mi ośrodka władzy lub pod wpływem propagandy. W efekcie na czoło wysuwano 
„pokojowe propozycje bolszewickiej Rosji” oraz kwestię „polskiego nacjonalizmu”: 
„starano się udowodnić, że wojna przeciwko bolszewickiej Rosji miała charakter 
wybitnie imperialistyczny, Józef Piłsudski zaś był narzędziem w rękach państw En-
tenty. Taka interpretacja pojawia się m.in. w pracy Stefana Arskiego, Adama. Korty 
i Zbigniewa Safi ana10.

Nietrudno oczywiście wskazać przyczyny tego stanu rzeczy. O wydarzeniach 
roku 1920 r. w okresie PRL trudno było pisać bez obaw o ingerencje cenzury. Co 
więcej, Szczepański podkreśla, ze historykom polskim dawano możliwość kwe-
rendy źródłowej w radzieckich archiwach w zasadzie jedynie w związku ze studia-
mi nad dziejami polskiego ruchu robotniczego, choć oczywiście nie wszystkim. 
Oczywiście nie znaczy to, że nie podejmowano prób analizy wydarzeń na przykład 
odnośnie określania przyczyn konfl iktu. Zwraca przy tym jednak uwagę na fakt, iż 
choć geneza wojny budziła zainteresowanie i stała się przedmiotem refl eksji histo-
ryków to, jak dodaje, starano się przedstawiać problem w sposób zgodny z inter-
pretacjami obecnymi w historiografi i radzieckiej11.

Okres PRL – w opiniach badaczy – choć nie był zbyt bogaty w kontekście licz-
by i jakości publikacji, których przedmiotem była wojna polsko-bolszewicka, to 
jednak – jak twierdzi J. Szczepański – pozostawił po sobie kilka prac o „trwałej 
wartości naukowej”. Można do nich zaliczyć m.in. teksty Artura Leinwanda12, Pio-
tra Łossowskiego13, Adolfa Juzwenki14 czy wreszcie Mieczysława Wrzoska15. Pod-
kreśla się jednak często, że o ile dosyć wiarygodna jest charakterystyka działań 
militarnych, o tyle nie podnoszą one w wystarczającym stopniu „wielu wątków 

9 Trzeba tu wymienić m.in. prace M. Wrzoska, Dzieje oręża polskiego 1794–1938, Warszawa 1973, Idem, 
Historia oręża polskiego 1794–1938, Warszawa 1984; Idem, Wojsko polskie i operacje wojenne lat 1918–1921, 
Białystok 1988.

10 Zmowa grabieżców. Awantura Piłsudskiego w 1920 r., Warszawa 1950. Tego typu interpretacja była popu-
larna także wśród sympatyzujących z lewicą historyków zachodnich. Przekonują o tym słowa N. Daviesa na temat 
recepcji jego książki o wojnie polsko bolszewickiej (Orzeł biały, czerwona gwiazda…).

11 M. Grinberg, Z zagadnień wojny polsko-radzieckiej, w: Ruch robotniczy i ludowy w Polsce w latach 1914–
1923, Warszawa 1960; J. Lewandowski, Federalizm. Litwa i Białoruś w polityce obozu belwederskiego, Warszawa 
1962; Idem, Imperializm słabości. Kształtowanie się koncepcji polityki wschodniej piłsudczyków 1921–1926, War-
szawa 1967; A. Deruga, Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919), Warszawa 
1969. W. Najdus, Lewica polska w Kraju Rad 1918–1920, Warszawa 1971. Por. J. Szczepański, Społeczeństwo pol-
skie…, s. 8.

12 A. Leinwand, Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny polsko-radzieckiej 1919–1920, Warszawa 1964.
13 P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie w latach 1918–1920, Warszawa 1966.
14 A. Juzwenko, Polska a „biała” Rosja (od XI 1918 do IV 1920), Wrocław 1973.
15 M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918–1921, Białystok 1988.
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wschodniej polityki II Rzeczypospolitej”. Wśród powodów takiego stanu rzeczy 
można wymienić – poza wpływami cenzury16 – także obawy historyków (swoista 
autocenzura) przed podejmowaniem tematów niepopularnych bądź niedobrze 
widzianych przez ówczesne władze.

Milczenie było przerywane co jakiś czas za sprawą – niezależnych od ofi cjalnych 
– publikacji tzw. „drugiego obiegu” oraz historiografi i emigracyjnej, choć i tu zwa-
żywszy na utrudnienia związane z dotarciem do materiałów źródłowych dorobek 
nie jest zbyt imponujący. Co więcej – interpretacje wydarzeń w dużej mierze były 
sterowane piłsudczykowską bądź endecką wizją dwudziestolecia międzywojennego 
wraz z wpisaną w nią/nie oceną własnej roli czy własnego udziału w wydarzeniach 
lat 1919–1921. Można w tym kontekście wymienić m.in. prace Władysława Pobóg-
Malinowskiego17, Pawła Zaremby18, Jędrzeja Giertycha19, czy wreszcie Tadeusza 
Piszczkowskiego20. W przypadku tego ostatniego – choć jak podkreśla Rafał Sto-
biecki jest to jedna z niewielu ówczesnych publikacji próbujących pogodzić, przy-
najmniej w sensie uznania zasług tak J. Piłsudskiego jak R. Dmowskiego, a przynaj-
mniej zmierzająca do „zacierania sporów między dwoma wrogimi sobie obozami 
politycznymi” – ma charakter przede wszystkim popularyzatorski i oparta została 
wyłącznie o publikowane zbiory dokumentów i dostępne opracowania21.

Po 1989 r.

Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w. pojawiły się możliwości bardziej 
szczegółowych, a przede wszystkim niezależnych od instytucji państwowych stu-
diów nad wojną polsko-bolszewicką. Było to związane z jednej strony z uwolnie-
niem refl eksji od presji ideologiczno-politycznej (także cenzury), z drugiej zaś 
z nieskrępowanym dostępem do materiałów archiwalnych – przynajmniej tych 
obecnych w Polsce. W dużej mierze sprzyjały temu również kolejne obchody rocz-
nicowe odnoszące się m.in. do bitwy warszawskiej. Organizowane przy okazji 
konferencje naukowe pozostawiły po sobie liczne publikacje, których przedmio-
tem był nie tylko cud nad Wisłą. Opracowaniu i analizie poddawano wówczas 
międzynarodowe aspekty wojny z sowiecką Rosją22, ale także ówczesne relacje pol-
sko-ukraińskie czy kończący konfl ikt traktat ryski23.

W ciągu ostatnich lat problematyka związana z dziejami wojny polsko-bolsze-
wickiej – jak zauważył J. Szczepański – zdominowana została przez problematykę 

16 J. Szczepański, Społeczeństwo polskie…, s. 9.
17 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. II 1919–1939, Londyn 1956.
18 P. Zaremba, Historia dwudziestolecia (1919–1939), t. I, Paryż 1981.
19 J. Giertych, Tysiąc lat historii narodu polskiego, Londyn 1986; Rozważania o bitwie warszawskiej 1920 r., 

red. J. Giertych, Londyn 1984.
20 T. Piszczkowski, Odbudowanie Polski 1914–1939, Londyn 1969.
21 R. Stobiecki, Klio na wygnaniu, Poznań 2005, s. 276.
22 Wojna polsko-radziecka 1920, red. J. Faryś, Szczecin 1990; Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg 

walk i tło międzynarodowe, red. A. Koryn, Warszawa 1991; Rok 1920 na Podlasiu, red. A. Mierzwiński, Biała 
Podlaska 1991; Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku na Mazowszu, red. A. Koseski i J. Szczepański, Pułtusk 1995; 
W 75-lecie Bitwy Warszawskiej 1920, Włocławek 1997.

23 Por. J. Szczepański, Społeczeństwo polskie…, s. 9.
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genezy, konsekwencji oraz przebiegu działań militarnych z naciskiem – patrząc 
zwłaszcza przez pryzmat zainteresowań Lubelszczyzną – na główne potyczki 
między wrogimi wojskami. Pojawiły się wreszcie – przede wszystkim za spra-
wą Zbigniewa Karpusa24 – prace podejmujące trudny wątek sowieckich jeńców 
oraz wschodnich sojuszników Polski.25 W literaturze przedmiotu znalazło się tak-
że miejsce na próby analizy postaw społeczeństwa polskiego wobec wydarzeń lat 
1918–1921. Z jednej strony odnosiło się to tak do poszczególnych regionów Polski 
– jak w przypadku prac Mariana Drozdowskiego26, Mieczysława Markowskiego27 
czy Janusza Szczepańskiego28 – jak i do całości ziem II Rzeczypospolitej29.

Jak wynika z powyższego historiografi a polska ostatnich dwu dekad uczyniła 
wojnę polsko-bolszewicką obszarem intensywnych studiów, a sama Lubelszczy-
zna – w zasadzie działania wojenne oraz sytuacja społeczno-polityczna na terenie 
ówczesnego województwa lubelskiego – okazała się regionem budzącym niezwy-
kłe zainteresowanie badaczy naszej przeszłości. Wśród wielu zagadnień obecnych 
w literaturze przedmiotu na czoło z pewnością wysuwają się historyczne przedsta-
wienia wydarzeń istotnych z punktu widzenia działań i strategii militarnych w cza-
sie walk z bolszewikami. Wymienić tu trzeba m.in. prace Lecha Wyszczelskiego30, 
Janusza Odziemkowskiego31 czy Jana Lewandowskiego32. Historycy podejmowali 
się także opisu działań wojennych na terenach poszczególnych regionów Lubelsz-
czyzny. Szczególne zainteresowanie budziły w tym przypadku przede wszystkim 
Zamojszczyzna – m.in. publikacje Włodzimierza Nowaka33, Waldemara Maziar-
czyka34, Jeremiasza Ślipca35, Emiliana Wiszkę36 czy Aleksandra Smolińskiego37 

24 Z. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce w latach 1918–1924, Toruń 1991; Idem, 
Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku, Toruń 1999.

25 A. Czubiński, Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918–1921, Opole 1993; M. Wrzosek, Wojny 
o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992; L. Wyszczelski, Niemen 1920, Warszawa 1991, Idem, 
Warszawa 1920, Warszawa 1995; G. Łukomski, B. Polak, W obronie Wilna, Grodna i Mińska, Koszalin–Warszawa 
1994. Por. J. Szczepański, Społeczeństwo polskie…, s. 10.

26 M. Drozdowski, Warszawa w obronie Rzeczypospolitej, Warszawa 1993.
27 M. Markowski, Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920, 

Kielce 1998.
28 J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa–Pułtusk 1995.
29 Idem, Społeczeństwo polskie….
30 L. Wyszczelski, Kampania ukraińska 1920 roku, Warszawa 2009, m.in., Walki na Lubelszczyźnie i w Gal-

icji Wschodniej po zakończeniu bitwy o Lwów.
31 J. Odziemkowski, Cyców 1920, Warszawa 1992.
32 J. Lewandowski, Lubelszczyzna w czasie wojny 1920 roku, „Nowe Relacje” 1990, nr 13.
33 W. Nowak, Polsko-ukraińskie walki z Armią Czerwoną w 1920 roku na Zamojszczyźnie, „Przegląd Histo-

ryczno-Wojskowy” 2004, nr 2, s. 93-106.
34 W. Maziarczyk, Wysiłek obronny Zamościa w czasie wojny polsko-sowieckiej 1920 r., „Zamojsko-

Wołyńskie Zeszyty Muzealne” 2004, t. 2, s. 217-224.
35 J. Ślipiec, W. Nowak, Polsko-ukraińskie walki z Armią Czerwoną w 1920 roku na Zamojszczyźnie, 

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2004, nr 2 (2002), s. 93-96.
36 E. Wiszka, Jeszcze o obronie Zamościa i bitwie pod Komarowem w 1920 roku, „Przegląd Historyczno-

Wojskowy” 2005, nr 1 (206), s. 151-154.
37 A. Smoliński, Na marginesie artykułu o walkach z I Armią Konną na Zamojszczyźnie, „Przegląd History-

czno-Wojskowy” 2005, nr 1 (206), s. 141-151.
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choć przedmiotem refl eksji historyków była także sytuacja na Chełmszczyźnie 
(m.in. Marek Sioma38) czy Podlasiu (m.in. Henryk Mierzwiński39).

Równie istotnymi z punktu widzenia badaczy dziejów pierwszej połowy XX 
w. stały się zagadnienia związane z problemami funkcjonowania organów władzy 
i postawami przedstawicieli administracji państwowej w czasie wojny (m.in. Ja-
nusz Ziemiński40 oraz Waldemar Kozyra41) czy wreszcie sytuacji w organach bez-
pieczeństwa publicznego, a zwłaszcza Policji Państwowej (Robert Litwiński42). 
Osobnymi – a jednocześnie niezwykle interesującymi – przedmiotami badań oka-
zały się m.in. stosunek do wojny ówczesnych stronnictw politycznych oraz ich za-
angażowania w obronę kraju – w tym kontekście trzeba wymienić prace Emila 
Horocha43 czy Zbigniewa Osińskiego44, Arkadiusza Kołodziejczyka i Waldemara 
Parucha45 – oraz wzajemne relacje i współpraca w działaniach wojennych Polaków 
i Ukraińców (m.in. Tadeusz Krząstek46).

Uzupełnieniem obrazu wojny polsko-bolszewickiej są studia i materiały podej-
mujące problem postaw i zachowań społeczeństwa wobec wydarzeń roku 1920 oraz 
społecznych konsekwencji konfl iktu. Problemy te podejmowane były m.in. przez 
Ryszarda Kołodziejczyka47, Albina Koprukowniaka48, Michała Grzybowskiego49, Ja-

38 M. Sioma, Działania wojenne na Chełmszczyźnie w okresie bitwy warszawskiej, „Rocznik Chełmski” 
2002, t. 8, s. 193-217.

39 H. Mierzwiński, Południowe Podlasie w 1920 roku: 34 pułk piechoty w wojnie polsko-sowieckiej, Siedlce 
1998.

40 J. Ziemiński, Administracyjne przygotowania do ewakuacji w lecie 1920 roku na przykładzie województwa 
lubelskiego, „Mars” Warszawa–Londyn 1996, nr 4; J. Ziemiński, Starostowie chełmski i krasnostawski wobec wojny 
1920 roku (czynności starosty, funkcjonowanie urzędu), „Rocznik Chełmski” 1999, t. 5.

41 W. Kozyra, Wojewodowie lubelscy wobec wsi i rolnictwa na Lubelszczyźnie w latach 1919–1939, w: Dzieje 
i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 1, Od zaborów do okupacji (1895–1945), red. nauk. A. Kołodziejczyk, W. 
Paruch, Warszawa 2002.

42 R. Litwiński, Policja Państwowa w województwie lubelskim w latach 1919–1939, Lublin 2001; Idem, Poli-
cja Państwowa województwa lubelskiego w czasie wojny polsko-radzieckiej 1920 roku, „Rocznik Chełmski” 1996, t. 
2, s. 207-228.

43 E. Horoch, Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918–1938, Lublin 1993; 
Idem, Lubelska organizacja Komunistycznej Partii Robotniczej Polski wobec wojny polsko-bolszewickiej w 1920 
roku, „Annales UMCS”, 1996, sec. F, vol. 51, s. 143-147.

44 Z. Osiński, Józef Piłsudski i obóz belwederski w opiniach „Głosu Lubelskiego” w okresie walk o granicę 
wschodnią, listopad 1918–październik 1920 r., „Res Historica” 1999, z. 8, s. 233-242.

45 Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 1, Od zaborów do okupacji (1895–1945), red. nauk. A. 
Kołodziejczyk, W. Paruch, Warszawa 2002.

46 T. Krząstek, Zamość–Komarów 1920: Polska i Ukraina w 1920 r. w walce o wspólne wartości, Łódź 2000.
47 Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, red. R. 

Kołodziejczyk, Kielce 2001.
48 A. Koprukowniak, Wojna polsko-bolszewicka w opinii prasy lubelskiej, w: Społeczeństwo polskie w dobie 

I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 2001, s. 243-258.
49 M. Grzybowski, Duchowieństwo Mazowsza i Podlasia w obliczu I wojny światowej i najazdu bolszewickie-

go, w: Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, red. R. Kołodziej-
czyk, Kielce 2001.
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rosława Cabaja50, Janusza Szczepańskiego51, Marka Siomę52, Waldemara Maziarczy-
ka53 oraz Stanisława Dąbrowskiego54. Wspomnieć wreszcie trzeba, iż konfl ikt Pol-
ski z Rosją Radziecką – zwłaszcza w kontekście społecznej świadomości i pamięci 
historycznej – stał się także przedmiotem licznych prac dyplomowych bronionych 
w Instytucie Historii UMCS i pisanych pod kierunkiem R. Litwińskiego55.

Dorobek historiografi i uzupełniają materiały o charakterze wspomnieniowym 
i pamiętnikarskim uczestników bądź obserwatorów wydarzeń roku 192056.

Mamy wreszcie do czynienia ze znaczną liczbą publikacji o charakterze przy-
czynkarskim i rocznicowym – ukazujących się zazwyczaj przy okazji uroczystych 
obchodów poszczególnych epizodów konfl iktu polsko-sowieckiego – odnoszą-
cych się m.in. do bardziej lub mniej znanych potyczek wojny polsko-bolszewic-
kiej. Do tego typu literatury możemy zaliczyć m.in. teksty Mariana Staweckiego57, 
Krzysztofa Czubary58, Doroty Łukomskiej59, Bolesława Cisło60, Antoniego Lenkie-
wicza61 czy Leszka Grota62 przypominające bitwę pod Komarowem63. Podobny cel 
przyświecał publikacjom Zbigniewa Lubaszewskiego64 oraz Zofi i Szpetko65 o bi-
twie pod Cycowem, Macieja Lipińskiego66 przywołujące pamięć wydarzeń wojen-

50 J. Cabaj, Chłopi Chełmszczyzny i Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku, w: Dzieje i przyszłość 
polskiego ruchu ludowego, t. 1, Od zaborów do okupacji (1895–1945), red. nauk. A. Kołodziejczyk, W. Paruch, 
Warszawa 2002, s. 47-54.

51 J. Szczepański, Ludowcy wobec wojny polsko-sowieckiej (1919–1920), w: Dzieje i przyszłość polskiego ru-
chu ludowego, t. 1, Od zaborów do okupacji (1895–1945), red. nauk. A. Kołodziejczyk, W. Paruch, Warszawa 2002, 
s. 63-82.

52 M. Sioma, Społeczne konsekwencje najazdu Armii Czerwonej na Lubelszczyznę w 1920 r., „Rocznik 
Chełmski” 2007, t. 11, s. 111-128, 409-428.

53 W. Maziarczyk, Pogrom Żydów w Zamościu w sierpniu 1920 r., „Archiwariusz Zamojski” R. 3, 2004, 
s. 57-60.

54 Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920: materiały do dziejów, red. S. J. 
Dąbrowski, Lublin 2009.

55 M.in.: R. Mazur, „Bitwa pod Komarowem i pamięć społeczna o wojnie 1920 roku”, mps. pracy dyplo-
mowej, Lublin 2010; A. Pszczoła, „Bitwa pod Cycowem i pamięć społeczna o wojnie 1920 roku”, mps. pracy 
dyplomowej, Lublin 2010.

56 M.in.: S. Niewiadomski, Rok 1920: zapiski kanoniera, red. M.M. Niewiadomska, Warszawa 2001; F. Sła-
woj-Składkowski, Bitwa jastkowska we wspomnieniach Felicjana Sławoja-Składkowskiego, „Gazeta Jastkowska” 
2000, nr 4; S. Piątkowski, Bolszewika goń!, wyboru dokonała H. Sikora, „Ziemia Lubelska” 2006, nr 5/6, s. 41-43; 
R. Horbaczewski, Budionny w Tyszowcach, „Kronika Tygodnia Zamość” 2009, nr 34.

57 M. Stawecki, Ostatnia taka bitwa, „Kronika Tygodnia Zamość” 2000, nr 34, s. 12; Idem, Szarże pod Ko-
marowem, „Kronika Tygodnia Zamość” 2001, nr 35, s. 12.

58 K. Czubara, Pogonili bolszewików, „Tygodnik Zamojski” 2000, nr 34, s. 1, 12; Idem, Pogrom czerwonej 
konnicy, „Tygodnik Zamojski” 2001, nr 34, s. 10.

59 D. Łukomska, Nadal słychać tam szczęk szabel i rżenie koni..., „Nasz Dziennik” 2000, nr 198, s. 11.
60 B. Cisło, Komarów 1920: wolność na ostrzach szabel, „Rewizje Tomaszowskie” 2003, nr 18 , s. 8.
61 A. Lenkiewicz, 85. rocznica osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata, „Kresowe Stanice” 2005, 

nr 3, s. 6-10.
62 L. Grot, Budionny pobity: słynna 1. Armia Konna, „Polska Zbrojna” 2000, nr 39, s. 37
63 Patrz jeszcze: Ostatnie szarże: w 80. rocznicę bitwy pod Komarowem, „Tomaszowskie Rewizje Historycz-

ne” 2000, nr 1, s. I-IV.
64 Z. Lubaszewski, Bitwa pod Cycowem, „Super Tydzień Chełmski” 2002, nr 38, s. 26.
65 Z. Szpetko, Bitwa cycowska 16 sierpnia 1920 r.: wojna polsko-bolszewicka, „Merkuriusz Łęczyński” 2000, 

nr 13.
66 M. Lipiński, Wojna polsko-bolszewicka w powiecie łukowskim: łukowski sierpień 1920 roku, „Nowa Gaze-

ta Łukowska” 2000, nr 18, s. 14; nr 19, s. 14.
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nych 1920 r. w powiecie łukowskim, teksty Katarzyny Stróżewskiej67, Krzysztofa 
Radziejewskiego68 poświęcone obrońcom Zamościa69 czy wreszcie Szczepana Ka-
linowskiego opisujące walki w okolicach Białej Podlaskiej70, Pawła Borka przed-
stawiające walki nad Rzeczycą71, Wojciecha Dziedzica rekonstruujące wydarzenia 
z sierpnia 1920 r. w Tomaszowie72 oraz Janusza Cyfrowicza na temat wydarzeń 
roku 1920 w powiecie lubartowskim73.

Podsumowując można zauważyć, że choć szeroko rozumiana literatura przed-
miotu – w tej chwili przecież już tak ilościowo jak i jakościowo znacznie bogatsza 
– w ostatnich latach próbuje nadrobić zaległości, które w dużej mierze były kon-
sekwencją „milczenia” historyków w okresie PRL, w wielu zagadnieniach zwią-
zanych z wojną polsko-bolszewicką ciągle potrzebuje bardziej szczegółowych, 
a przede wszystkim podbudowanych materiałem empirycznym/źródłowym, opra-
cowań. Mam tu na myśli przede wszystkim takie kwestie jak udział i rola admi-
nistracji cywilnej w wojnie, jej zaangażowanie oraz stosunek do poszczególnych 
grup społecznych w czasie działań militarnych. Podobnie wciąż na swoich badaczy 
czekają zagadnienia związane z konsekwencjami społecznymi, także w kontekście 
stosunków narodowo-etnicznych i zmian w tym obszarze jakie za sobą pociągnęły 
wydarzenia roku 1920.

The Polish-Bolshevik War in the Lublin Region in Polish Historiography

The paper is an attempt to describe and present general characteristics of historiography 
studying diff erent subjects in the Polish-Bolshevik war in the Lublin region. It does not aspire 
to comprehensively present and assess the historical discourse concerned with the confl ict be-
tween Poland and Soviet Russia; it only outlines the phenomena, problems and events of inter-
est to the students of the past, relating to the course of the war in the Lublin region in the broad 
sense. Consequently, its principal goal is not to provide exhaustive information on or synthesis 
of who, how, and when made this confl ict the subject of research work, but rather to draw atten-
tion to the principal themes of these attempts made both by so-called academic historiography 
and by less offi  cial historical narratives – especially the popularizing or commemorative ones, 
associated with anniversaries of individual war episodes. We can conclude that descriptions, in-
terpretations or attempts to explain some elements of the historical process not only show a cer-
tain general way of thinking and assessment criteria for phenomena of interest to historians, but 
already the choice of some rather than other themes somehow refl ects more general features of 
historical writing in particular periods of the 20th century.

67 K. Stróżewska, Pamięci obrońców Zamościa 1920 r., „Przeszłość i Pamięć” 2000, nr 4, s. 50-53.
68 K. Radziejewski, Obrona starej twierdzy, „Kronika Tygodnia Zamość” 2001, nr 34, s. 11.
69 Por. K. Czubara, Bolszewicy w Zamościu: odnaleźliśmy świadka oblężenia Zamościa przez sowiecką Armię 

Konną Budionnego!, „Tygodnik Zamojski” 2004 , nr 34, s. 17.
70 Sz. Kalinowski, 85. rocznica walk o niepodległość: obrona linii Bugu i walki pod Białą Podlaską w 1920 r., 

„Gościniec Bialski” 2005, nr 3, s. 64.
71 P. Borek, Bolszewika goń!: 86 lat temu pod Rzeczycą, „Słowo Podlasia” 2006, nr 19, s. 18.
72 W. Dziedzic, Sierpień 1920 w Tomaszowie, „Rewizje Tomaszowskie” 2003, nr 17, s. 4
73 J. Cyfrowicz, Rok 1920 w Polsce i powiecie lubartowskim, „Wspólnota Powiatowa (Lubartów)”, 2006, nr 

32, s. 11.
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Liga Obrony Powietrznej Państwa na 
Lubelszczyźnie (1923–1928)

Zanim Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej wyrosła na największą orga-
nizację społeczną w województwie lubelskim, przeszła długą i krętą drogę rozwo-
ju organizacyjnego. Pierwsza faza rozwoju wiąże się z powstaniem i działalnością 
Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Pierwsze czynności organizacyjne podjęto w Lublinie jesienią 1923 r.1 Wtedy 
to wyłonił się Zarząd Tymczasowy Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego 
LOPP, który zobowiązał się do przeprowadzenia „odpowiedniej propagandy na 
terenie Lublina i województwa, której ostatecznym celem miało być zorganizo-
wanie pierwszych komórek działalności […] Ligi Obrony Powietrznej Państwa”2. 
I chociaż szło opornie z powodu braku zrozumienia dla sprawy i chętnych do pra-
cy (zaangażowaniem wykazywali się jedynie urzędnicy, nauczyciele i księża), jesz-
cze w tym samym roku założono kilkanaście kół i tymczasowych komitetów po-
wiatowych, m.in. w Chełmie, Sokołowie. Powszechnie utyskiwano jednak na brak 
koordynacji i permanentne ponaglanie ze strony władz wojewódzkich. Znaczna 
poprawa nastąpiła po 15 maja 1924 r., tj. po zebraniu założycielskim Tymczasowe-
go Komitetu Wojewódzkiego LOPP odbytym w gmachu Urzędu Wojewódzkiego 
przy ul. Niecałej w Lublinie. Podczas spotkania zgromadzeni wysłuchali referatu 
inż. Zygmunta Multana, delegata z Warszawy, wypełnili deklaracje członkowskie 
(około 30 osób) i powołali Zarząd w składzie: Stanisław Moskalewski, Stanisław 
Bryła, Adolf Krauze, gen. Jan Romer, Adam Sułowski, Czesław Szczepański, Jan 
Turczynowicz, płk Alfred Kawecki, ppłk Stanisław Więckowski, Przemysław Pod-
górski, Jan Tłuchowski, Wacław Nassalski, Tadeusz Kryński, Artur Romaszkan 
i Kazimierz Tułodziecki. Nieco dłużej pozostali w sali członkowie nowo powoła-
nego Zarządu, którzy wybrali prezydium, utworzyli dwie sekcje: fi nansowo-popu-
laryzacyjną i prowincjonalną, zadecydowali o metodach popularyzacji lotnictwa 
i współpracy z Komitetem Obrony Przeciwgazowej. Ostatecznie, po drobnych ro-
szadach personalnych na zebraniu w dniu 21 maja, na czele Tymczasowego Ko-
mitetu Wojewódzkiego LOPP stanęli: wojewoda Moskalewski (prezes honorowy), 

1 Por. Z. Kozak, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Polsce w latach 1928–1939, Szczecin 2007, 
s. 30.

2 15 lat pracy Lubelskiego Okręgu Wojewódzkiego LOPP, Lublin 1938, s. 7.
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wicewojewoda Bryła (prezes), gen. Romer i prokurator Sułowski (wiceprezesi), 
i dyr. Romaszkan (skarbnik)3.

Akcja propagandowa ruszyła pełną parą zaraz po wakacjach. Wyniki przyszły 
już we wrześniu. I tak 15 września powstał Komitet Powiatowy LOPP w Hrubie-
szowie, w trzy dni później identyczny w Zamościu, a 23 września uaktywnił się 
powstały 14 maja pod przewodnictwem burmistrza Władysława Śliwy osiemdzie-
sięcioosobowy Komitet LOPP w Lubartowie, spełniający funkcje komitetu powia-
towego i koła miejscowego4. Z kolei w Sokołowie, w myśl odezwy Tymczasowego 
Powiatowego Komitetu LOPP z dnia 22 lipca 1924 r., wzywającej do masowego 
zapisywania się do LOPP i czynnego jej popierania, 28 września urządzono zebra-
nie organizacyjne Komitetu Powiatowego LOPP5. Prawdziwym wyzwaniem oka-
zał się Tydzień Lotniczy (12–17 X 1924), w czasie którego zebrano około 75 tys. zł6. 
W programie było m.in. zwiedzanie lubelskich Zakładów Mechanicznych E. Plage 
i T. Laśkiewicz, produkujących samoloty wojskowe.

Stan tymczasowości został defi nitywnie zakończony 28 listopada 1924 r., kie-
dy to przedstawiciele wojewódzkich i prowincjonalnych struktur LOPP zebra-
ni w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie powołali do życia Wojewódzki Komi-
tet LOPP i wybrali jego Zarząd w składzie: dr S. Bryła (prezes), A. Sułowski i Cz. 
Szczepański (wiceprezesi), A. Romaszkan (skarbnik), Franciszek Frańczak (sekre-
tarz), płk A. Kawecki, płk S. Więckowski, A. Krauze, T. Kryński, mjr Wincenty 
Skrzywań, Feliks Moskalewski i Stefan Kowerski7. Podstawowym zadaniem pozo-
stało prowadzenie prac organizacyjnych i propagandowych. W tym celu na zebra-
niu Zarządu 16 stycznia 1925 r. utworzono Sekcję Propagandy z mjr. Skrzywaniem 
i inż. Kryńskim na czele8.

W miarę sprawnie postępowała rozbudowa struktur LOPP na prowincji. Na 
przykład w pow. zamojskim do końca 1924 r. powstały 4 koła lokalne i gmin-
ne: w Zwierzyńcu (prezes Władysław Pytlakowski), Szczebrzeszynie (Zygmunt 
Strzelecki), Łabuniach (Aleksander Szeptycki) i Koło Pracowników Kolejowych 
w Zwierzyńcu (Wacław Michalikowski); w pow. biłgorajskim – 5 kół: w Tarno-
grodzie (ks. Tadeusz Barwa), Goraju (ks. Wojciech Bojarczuk), Krzeszowie (ks. 
Andrzej Dziubiński), Józefowie (ks. Wojciech Chotyński) i we Frampolu (ks. Piotr 

3 „Głos Lubelski” 1924, nr 134, s. 4; nr 139, s. 4-5.
4 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społe cz-

no-Polityczny 1919–1939 (dalej: UWL WSP), sygn. 996, k. 28, 30, 39.
5 15 lat pracy…, s. 61.
6 Sprawozdanie z akcji „Tygodnia Lotniczego”…, „Głos Lubelski” 1924, nr 300, s. 3; Sprawozdanie 

z działalności Wojewódzkiego Komitetu Ligi Obrony Powietrznej Państwa, „Głos Lubelski” 1925, nr 18, s. 4-5. 
W Lublinie zebrano 7113,85 zł.

7 Od 28 XI 1924 r. do 13 III 1928 r. skład Zarządu Wojewódzkiego Komitetu LOPP w Lublinie był dosyć 
stabilny. Stanowili go: prezes – Stanisław Bryła (1924–1928); wiceprezesi – Czesław Szczepański (1924–1928), 
Adam Sułowski (1924–1927), Jan Dębowski (1927–1928); skarbnik – Artur Romaszkan (1924–1926), Arkadiusz 
Płoski (1926–1927), Leon Dziewulski (1927–1928); sekretarz – Franciszek Frańczak (1924–1928); członkowie – 
Feliks Moskalewski (1924–1928), Stefan Kowerski (1924–1928), Adolf Krauze (1924–1927), płk Alfred Kawecki 
(1924–1927), Tadeusz Kryński (1924–1926), mjr Wincenty Skrzywań (1924–1926), płk Stanisław Więckowski 
(1924–1925), Gustaw Lawina (1925–1926), gen. Władysław Jung (1926–1928), Czesław Kuncewicz (1927–1928), 
Edward Barcz (1927–1928), Władysław Śliwa (1927–1928), Jan Jeż (1927–1928).

8 „Głos Lubelski” 1924, nr 329, s. 3; Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Ligi Obrony 
Powietrznej Państwa…, s. 4-5; 15 lat pracy…, s. 7.
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Stodulski); a w pow. włodawskim tylko koło w Parczewie (ks. Feliks Ostoyski)9. 
Ogółem w końcu grudnia 1924 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjono-
wało 56 kół, zrzeszających 2145 członków10.

Tempo pracy nie osłabło w następnych miesiącach. Nowe koła powstawały na-
wet we wsiach. Na przykład 22 stycznia zawiązało się koło w Chodlu, do którego 
zapisały się 23 osoby. Na jego czele stanęli: ks. Piotr Stokrocki (prezes), Marian 
Truszkowski (wiceprezes), Wiktor Krzeszowski (skarbnik) i Karol Włada (sekreta-
rz)11. Z kolei w Płouszowicach na zebranie organizacyjne w dniu 8 lutego, zwołane 
przez kierownika miejscowej szkoły Henryka Kozłowskiego, stawiło się 30 osób. 
Prezesem koła wybrano Andrzeja Krępę12. Podobna liczba osób utworzyła 5 marca 
koło w Jaszczowie. Jego prezesem został kierownik szkoły Stanisław Konopacki13. 
Spontaniczne zakładanie placówek prowincjonalnych negatywnie wpłynęło jed-
nak na spoistość organizacji. Dostrzegano i krytykowano ciągły brak koordynacji, 
obarczając winą przede wszystkim Wojewódzki Komitet LOPP. Aby temu zara-
dzić, rozpoczęto proces oddzielania kół od komitetów. Tym sposobem na koniec 
1925 r. doliczono się 132 kół, w tym komitetu wojewódzkiego i 14 komitetów po-
wiatowych, grupujących 3010 członków14.

Nie mniej ważne, a może nawet ważniejsze, było zbieranie pieniędzy. Ażeby je 
pozyskać, uciekano się do różnych sposobów, np. organizowania festynów. Naj-
większy z nich urządzili działacze Komitetu Powiatowego LOPP w Biłgoraju. Fe-
styn ten odbył się 9 sierpnia 1925 r. w podmiejskim lesie i przyniósł zysk w wy-
sokości 1608,75 zł15. Dla porównania wielokrotnie przekładana zabawa ludowa 
w Janowie Lubelskim urządzona 12 lipca 1925 r. na błoniach przez miejscowe Koło 
LOPP przyniosła 208,54 zł czystego dochodu16. Klapą zakończyła się natomiast ak-
cja odczytowa. Przyczyną był dotkliwy brak prelegentów i instruktorów. Na pewno 
jeden odczyt urządził Komitet Powiatowy LOPP w Puławach17.

Sprawdzianem możliwości organizacyjnych i skuteczności propagandy był II 
Tydzień Lotniczy (6–13 IX 1925). Najwięcej działo się w Lublinie, gdzie odprawio-
no nabożeństwo w katedrze, podziwiano krążący nad miastem samolot, urządzo-
no zabawę na Bronowicach, rozprowadzano wydawnictwa o tematyce lotniczej, 
sprzedawano miniaturki samolotów i znaczki LOPP18. Jednakże najważniejszym 
wydarzeniem było zainicjowanie przez redakcję „Głosu Lubelskiego” zbiórki pie-
niężnej na samolot. Zakupiono amfi bię Schreck FBA-17HMT2, która, pilotowa-
na przez Jamesa Worledge’a19, już 28 listopada wylądowała na lotnisku Zakładów 

9 APL, UWL WSP, sygn. 996, k. 75, 77, 88.
10 15 lat pracy…, s. 10.
11 „Głos Lubelski” 1925, nr 34, s. 3.
12 APL, Starostwo Powiatowe Lubelskie (1919–1939), sygn. 204.
13 „Głos Lubelski” 1925, nr 88, s. 6.
14 Sprawozdanie Lubelskiego Wojewódzkiego Komitetu LOPP za rok 1926 i program pracy na rok 1927, 

„Ster” 1927, nr 5-6, s. 13; 15 lat pracy…, s. 10.
15 „Głos Lubelski” 1925, nr 238, s. 4.
16 Ibidem, nr 209, s. 6.
17 Ibidem, 1926, nr 124, s. 4.
18 Ibidem, 1925, nr 245, s. 3.
19 J.G.C. Worledge był Anglikiem, ur. 4 X 1891 r. w Rzeczycy koło Homla, na stałe mieszkającym w War-

szawie. Z dniem 1 X 1926 r. opuścił stanowisko „etatowego” pilota LOPP, w której jedynie dorabiał, latając 
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Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz. Nazajutrz hydroplan, nazwany „Lublinia-
kiem”, został poświęcony i przekazany przez czytelników gazety Wojewódzkiemu 
Komitetowi LOPP w Lublinie. Wobec braku własnych hangarów w Lublinie, „Lu-
bliniak” odleciał do Warszawy.

Aby uświadomić działaczom LOPP na Lubelszczyźnie potrzeby polskiego lot-
nictwa wojskowego, prezes Stanisław Bryła, z inicjatywy Związku Ofi cerów Re-
zerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosił do Lublina redaktora organu LOPP „Lot 
Polski” ppłk. Januarego Grzędzińskiego z odczytem pt. „Stan lotnictwa wojskowe-
go u nas i zagranicą”. Odczyt odbył się wieczorem 27 lutego 1926 r. w lokalu Klubu 
Społecznego20. Był on niezmiernie potrzebny, albowiem sprawy lotnictwa najbar-
dziej poruszały szeregowych członków LOPP. Nie przypadkiem też najlepsze efek-
ty przynosiły loty propagandowe na „Lubliniaku”, a potem także na samolocie Po-
tez VIII. Od maja do września 1926 r. zorganizowano 20 lotów propagandowych21, 
m.in. w Lublinie, Lubartowie, Krasnymstawie, Garbowie. Loty propagandowe nie-
kiedy łączono z imprezami plenerowymi. Na przykład w niedzielę 8 sierpnia koła 
LOPP w Jaszczowie, Milejowie i Rejowcu wspólnymi siłami urządziły na nadwie-
przańskich błoniach Jaszczowa wielką zabawę taneczną z bufetem, podczas której 
główną atrakcją miały być loty propagandowe „Lubliniaka”. Zabawa była przednia, 
frekwencja dopisała (zjawiło się około 200 par), tyle że lotów z cywilami na pokła-
dzie nie było. Co prawda samolot przyleciał już w sobotę, to jednak w niedzielne 
popołudnie Worledge poleciał z ppłk. Witoldem Rudnickim, szefem Sekcji Propa-
gandy, na lot propagandowy do Rejowca, gdzie doszło do niegroźnego wypadku. 
Samolot wprawdzie wylądował na ściernisku obok lądowiska, lecz ppłk Rudnicki 
doznał lekkich obrażeń. W tej sytuacji w Jaszczowie zastąpił go Gustaw Lawina, 
jego zastępca22.

Równocześnie Sekcja Propagandy postawiła na rozwój modelarstwa. Już na 
początku 1926 r. zatrudniono instruktora modelarstwa lotniczego Lucjana Giżyc-
kiego, jakkolwiek działały wtenczas ledwo dwie modelarnie szkolne, jedna przy 
Państwowym Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie, a druga przy Państwo-
wym Gimnazjum im. S. Staszica w Lublinie23. Niezadługo podobne modelarnie 
powstały w Zamościu i Krasnymstawie (działała krótko), a przy Państwowym 
Gimnazjum Męskim im. J. Zamoyskiego i Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej 

głównie w Lubelskiem, i podjął pracę w biurze jednej z angielskich firm handlowych w Polsce. Odtąd latał je-
dynie społecznie samolotami LOPP. 18 XII 1928 r. otrzymał Międzynarodowy Dyplom Pilota (kat. C). Podczas II 
wojny światowej służył w brytyjskim wywiadzie, skąd ostatecznie trafił do 309. Dywizjonu Myśliwskiego „Ziemi 
Czerwieńskiej”. Zginął, spadając do morza razem z obserwatorem Jerzym Sadowskim, 9 II 1942 r. w trakcie lotu 
treningowego. Por. J. Worledge, P. James Worledge o swoim ustąpieniu z LOPP, „Głos Lubelski” 1926, nr 281, s. 5; 
J. Wierciński, Na „Lubliniaku” z Lublina do Warszawy, „Głos Lubelski” 1926, nr 338, s. 3-4.

20 „Głos Lubelski” 1926, nr 56, s. 8.
21 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Lublinie za 

czas od 1 stycznia do 1 lipca 1926 roku, „Ster” 1926, nr 1, s. 19. W ramach jednego lotu samolot startował nawet 
kilkanaście razy.

22 G.L. [G. Lawina], Wielka impreza na lotnisku w Jaszczowie, „Głos Lubelski” 1926, nr 219, s. 5.
23 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Lublinie za 

czas od 1 stycznia do 1 lipca 1926 roku, s. 19; W. A. Kozłowski, Kultura fizyczna w dziejach „Czarniecczyków”, w: 
Księga pamiątkowa czarniecczyków, t. III. Chełm 2000, s. 112.
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im. T. Kościuszki w Zamościu otwarto roczny kurs modelarstwa lotniczego dla 
młodzieży. Zajęcia prowadził instruktor Giżycki24.

Z racji III Tygodnia Lotniczego wzmożoną akcję propagandową zaplanowano 
na jesień 1926 r. Zainicjowano ją w Lublinie, gdzie Tydzień Lotniczy obchodzono 
w dniach 10–17 października (na prowincji nieco później). Na początek ruszyła 
kampania prasowa, przygotowano transparenty, pozawieszano modele samolotów 
w kinach, hotelach, kawiarniach, cukierniach. Właściwy cykl imprez propagan-
dowych, na który złożyły się przemówienia z „Lubliniaka” na lotnisku Zakładów 
Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz, loty pasażerskie, pokazy lotnicze, aka-
demia w Państwowym Gimnazjum im. S. Staszica, koncerty orkiestr, capstrzyki, 
poprzedziła msza z okolicznościowym kazaniem w katedrze i pochód młodzieży. 
Wielkim wyzwaniem dla 15 młodych modelarzy z Lublina i Chełma był konkurs 
modeli latających, rozegrany w trudnych warunkach atmosferycznych25.

Doniosłą inicjatywą Sekcji Propagandy było założenie własnego organu pra-
sowego pt. „Ster”. Redaktorem naczelnym został ppłk Witold Rudnicki. Pierwszy, 
październikowy numer nowego miesięcznika wyszedł tuż przed III Tygodniem 
Lotniczym. W miarę regularnie, w nakładzie 1500 egzemplarzy, „Ster” ukazywał 
się do października 1927 r. Potem, z braku pieniędzy, był zawieszony. Odrodził się 
w kwietniu 1928 r. jako organ Komitetu Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej w Lublinie, by z końcem grudnia 1929 r. defi nitywnie zniknąć 
z rynku prasowego. Łącznie ukazały się 24 numery. Powodem upadku „Steru” było 
m.in. przejście ppłk. Rudnickiego na emeryturę. Redakcja mieściła się w biurze 
Wojewódzkiego Komitetu LOPP najpierw w 2. Dyonie Samochodowym przy ul. 
Fabrycznej, a potem w Pałacu Radziwiłłowskim (1 XI–16 XII 1926), Hotelu Euro-
pejskim (17–31 XII 1926) i przy ul. Powiatowej 1 (1 I 1927–31 XII 1929).

Na prowincji III Tydzień Lotniczy wypadł mniej okazale. Na przykład w Cheł-
mie odprawiono uroczyste nabożeństwa w świątyniach różnych wyznań, w kinie 
„Wersal” wyświetlano ledwo ukończony fi lm propagandowy Amfi bia26, a w Polskim 
Klubie Społecznym urządzono raut z pokazem modeli samolotów wykonanych 
przez miejscowych modelarzy27. Mimo wszystko aż tak źle nie było. W ramach III 
Tygodnia Lotniczego zorganizowano 15 lotów propagandowych, z sukcesem pro-
wadzono zbiórkę pieniędzy, np. niewielkie koło w Dubience zasiliło fundusz LOPP 
kwotą w wysokości 308,05 zł28, założono nowe koła, m.in. w Bychawie (prezes Lu-
domir Radziszewski), Potoku Wielkim (Natalia Niwińska), Potoczku (Maria Prza-
nowska). Przy okazji zarządzono wizytację wszystkich komitetów powiatowych.

Kontrole ppłk. Rudnickiego i Lawiny we Włodawie (7 XI), Siedlcach (9 XI), 
Janowie Lubelskim (15 XI), Hrubieszowie (19 XI), Puławach (21 XI), Garwolinie 
(23 XI), Zamościu (13 XII) i Krasnymstawie (14 XII) wykazały liczne uchybienia. 
Za niedopuszczalne uznano sporządzanie protokołów na świstkach papieru, które 

24 „Ster” 1926, nr 2, s. 13; nr 3, s. 13.
25 L. Giżycki, Wyniki konkursu modeli latających z dn. 16 X 1926 r., „Ster” 1927, nr 1, s. 9.
26 Amfibię, z J. Worledge’em w roli głównej, wyświetlano w Lublinie, Chełmie, Zamościu, Janowie Lubel-

skim, Hrubieszowie i Lubartowie jako komedię lotniczą pod następującymi tytułami: Amfibia, Och, ta amfibia 
i Nasz pierwszy samolot.

27 „Ster” 1926, nr 2, s. 12-13.
28 Ibidem, 1927, nr 2, s. 5.
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częstokroć zaraz ginęły29. Wszystkim komitetom i kołom nakazano zaprowadze-
nie z dniem 1 stycznia 1927 r. księgi protokołów, dziennika korespondencji i ksią-
żeczki kasowej. Zweryfi kowano też liczbę kół i ich członków. Według rozeznania 
Zarządu Wojewódzkiego Komitetu LOPP w końcu 1926 r. funkcjonowało 18 ko-
mitetów powiatowych, 135 kół gminnych i lokalnych oraz 22 koła szkolne, zrze-
szających łącznie 10 346 osób, co i tak wydaje się liczbą zawyżoną30.

Pierwszy kwartał następnego roku przyniósł dokończenie wizytacji komitetów 
powiatowych. Inspekcje prowadzone głównie przez Lawinę ujawniły zdekomple-
towanie komitetów w Chełmie, Janowie Podlaskim oraz we Włodawie, gdzie 21 
marca 1927 r. zdecydowano się ustanowić zarząd komisaryczny. Trzeba przyznać, 
że Lawina wykonał kawał dobrej roboty. Oprócz wizytacji, nadzorował jednodnio-
we kursy metodyczne dla prelegentów w Krasnymstawie, Łukowie, Białej Podla-
skiej, Radzyniu, Sokołowie (2 tury) i Tomaszowie Lubelskim31, i jeździł z odczy-
tami: „Idea uskrzydlenia Ojczyzny” (Zamość, Łuków, Węgrów, Biała Podlaska), 
„Polska uskrzydlona” (Chełm, Janów Podlaski, Sokołów) i „Młodzież musi two-
rzyć koła lotnicze” (Chełm). Jego wysiłek nie poszedł na marne, bo gdy Zarząd 
Główny LOPP podjął decyzję o wyprodukowaniu fi lmu propagandowego, reżyse-
ra Wiktora Biegańskiego skierowano właśnie do Lublina. Zarząd Wojewódzkiego 
Komitetu LOPP oddelegował go do Potoku Wielkiego, ażeby w nagrodę za bardzo 
dobre wyniki w pracy propagandowej miejscowego koła, kierowanego przez za-
rząd w składzie: Natalia Niwińska (prezes), Jan Spaleniec i ks. Jan Mazur (wice-
prezesi), Tadeusz Tepper (sekretarz), Henryk Dzierzkowski (zastępca sekretarza), 
Franciszek Duma (skarbnik) i Dominik Kaproń, kręcono tam zdjęcia. Zdjęcia do 
fi lmu Silne lotnictwo to silna Polska rozpoczęły się 1 maja 1927 r. i ku uciesze miej-
scowej ludności trwały 4 dni, z tym że Biegański miał samolot na planie tylko 
przez ostatnie 2 dni32.

Loty sfi lmowane w Potoku Wielkim właściwie zapoczątkowały sezon lotów pro-
pagandowych w wykonaniu tworzącej się eskadry propagandowej Wojewódzkiego 
Komitetu LOPP w Lublinie. Od początku program był bardzo napięty. W dniach 
1–5 maja odbywały się loty w pow. lubelskim, 6–10 maja w pow. puławskim33, 11–
16 maja w pow. janowskim, 17–22 maja w pow. biłgorajskim, 23–28 maja w pow. 
zamojskim i tak aż do końca września. Zazwyczaj organizowano je rutynowo, ale 
skutek odnosiły. Na przykład 29 czerwca po odbyciu lotów pasażerskich w pod-
lubelskim Łuszczowie zawiązało się koło LOPP, do którego akces zgłosiło około 
50 osób34. Z kolei 20–21 sierpnia loty propagandowe uświetniły doroczny Dzień 

29 Trudności z dotarciem do protokołów mieli już autorzy księgi pamiątkowej 15 lat pracy… Znamienne są 
słowa autora piszącego o Obwodzie Powiatowym LOPP w Chełmie: „Lata 1923–1927 toną w niepamięci i żaden 
fakt oprócz fundamentalnego zebrania nie pozostał ani w archiwach, ani w zapiskach”. Zob. 15 lat pracy…, s. 18.

30 Poniekąd świadczy o tym ofiarność członków i sympatyków LOPP. O ile w ciągu 1926 r. liczba członków 
wzrosła o 343,7%, to fundusze tylko o 228,7% (w 1925 r. zebrano 63 437,53 zł, w 1926 r. zaś 145 058,58 zł). Zob. 
Sprawozdanie Lubelskiego Wojewódzkiego Komitetu LOPP za rok 1926 i program pracy na rok 1927, s. 13.

31 W 1926 r. przeszkolono 990 osób na kursach w Kraśniku (120 słuchaczy), Janowie Lubelskim (200), 
Garwolinie (220), Krasnymstawie (40), Węgrowie (40), Sokołowie (60), Łukowie (260) i Chełmie (50).

32 „Ster” 1927, nr 5-6, s. 11-12; A. Kaproń, LOPP w powiecie janowskim, „Janowskie Korzenie” 2010, nr 14, 
s. 18.

33 Największą popularnością cieszyły się loty odbyte 8 maja w podpuławskich Włostowicach.
34 „Ster” 1927, nr 7-8, s. 14.
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LOPP w Nałęczowie35. Maszyny pilotowali przeważnie James Worledge36 i Ma-
rian Rada. Dosyć długo mieli do dyspozycji dwa samoloty. Potem wzbogacono się 
o Hanriota HD-14, a za 20 tys. zł uzbieranych przez młodzież zakupiono w Podla-
skiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej awionetkę PWS-3, którą poświęco-
no 4 września na lotnisku w Lublinie. PWS-3 nazwano „Prezydent Ignacy Mościc-
ki”, a jego chrzestnymi zostali: wojewodzina Zofi a Remiszewska, kurator Ignacy 
Pytlakowski oraz uczniowie Leokadia Krasińska i Stefan du Château37.

Imię PWS-3 nawiązywało do wizyty prezydenta Mościckiego na Lubelszczyź-
nie, podczas której 17–19 czerwca 1927 r. towarzyszyła mu eskadra propagando-
wa. Pierwszego dnia witała i towarzyszyła Mościckiemu w podróży do Jastkowa. 
Drugiego dnia powitała go w podlubelskich Zemborzycach, gdzie spędził noc, 
i towarzyszyła aż do Zamościa, by nazajutrz wziąć udział w lotach propagando-
wych w obecności głowy państwa38.

Popularność organizacji wzrosła, co dobitnie pokazał 4–11 września 1927 r. IV 
Tydzień LOPP w Lublinie. Zwiększyła się także ofi arność jej członków i sympaty-
ków. Całoroczne wpływy Wojewódzkiego Komitetu LOPP w Lublinie zamknęły się 
kwotą 112 957 zł, wobec 95 921 zł w roku 192639. Datki składała nawet niezamożna 
młodzież wiejska. Na przykład po letnim balu maskowym, w czasie którego odczy-
tano ad hoc napisaną jednodniówkę „Nadgiełczwianin”, młodzież z podpiaseckich 
Gardzienic przekazała 90,05 zł40. Sieć organizacji pozostała jednak w tyle. W dniu 
31 grudnia 1927 r. zarejestrowanych było 20 komitetów powiatowych i miejskich41, 
141 kół gminnych i lokalnych, i 26 kół szkolnych, grupujących 10 565 członków42. 
Niestety, nadal dochodziło do przykrych niespodzianek. Np. 14 czerwca 1927 r. 
ppłk Rudnicki został zmuszony rozwiązać Komitet Powiatowy LOPP w Krasnym-
stawie i ustanowić zarząd komisaryczny43.

Początek 1928 r. stał pod znakiem przygotowań Ligi do budowy lotniska w Mo-
krem koło Zamościa i czynności zmierzających do połączenia się z Towarzystwem 
Obrony Przeciwgazowej. Do połączenia doszło 10 lutego 1928 r., w wyniku które-
go powołano do życia Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

W województwie lubelskim połączenie nastąpiło dopiero 13 marca, kiedy to 
Zygmunt Radomski (LOPP) i Feliks Turczynowicz (TOP) podpisali w Lublinie 
przy ul. Powiatowej 1 Protokół połączenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa Komi-

35 Dzień LOPP wypadł wyjątkowo okazale. Na lotnisku w Antopolu zebrały się tłumy nałęczowian, ku-
racjuszy, letników, miejscowych i okolicznych chłopów. Impreza przyniosła dochód w wysokości 1728 zł. Zob. 
„Głos Lubelski” 1927, nr 227, s. 5.

36 Warto odnotować, że 24 VII 1927 r. we Włodawie towarzyszyła mu żona Zofia, pełniąca na pokładzie 
„Lubliniaka” rolę mechanika.

37 Sprawozdanie z działalności Komitetu Wojewódzkiego LOPP w Lublinie za rok 1927, „Ster” 1928, nr 1, 
s. 10.

38 „Ziemia Lubelska” 1927, nr 164, s. 2; nr 165, s. 1; nr 166, s. 2; nr 167, s. 3; „Ster” 1928, nr 1, s. 13.
39 15 lat pracy…, s. 10.
40 „Głos Lubelski” 1927, nr 237, s. 4.
41 Dnia 10 X 1927 r. ukonstytuował się Komitet Miejski LOPP w Lublinie. Na jego czele stanął Jan Dębow-

ski.
42 Sprawozdanie z działalności Komitetu Wojewódzkiego LOPP w Lublinie za rok 1927, s. 10.
43 „Ziemia Lubelska” 1927, nr 163, s. 4. Komisarzem został starosta Władysław Włocki.
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tetu Wojewódzkiego w Lublinie z Towarzystwem Obrony Przeciwgazowej Oddzia-
łem w Lublinie, opublikowany następnie w „Sterze”.

National Air Defense League in Lublin Region (1923–1928)

In the Lublin province the National Air Defense League [Liga Obrony Powietrznej Państwa] 
was established in 1923. It was managed by the Provincial Committee to which district commit-
tees and local Air Defense League groups were subordinated. The organization survived in this 
form until 1928 when it merged with the Anti-gas Defense Association [Towarzystwo Obrony 
Przeciwgazowej]. The League conducted extensive propaganda actions for the development of 
Polish aviation and air force.



Andrzej Kaproń
Lublin

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
na Lubelszczyźnie (1928–1939)

W województwie lubelskim Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej zaist-
niała 13 marca 1928 r. Kierował nią Komitet Wojewódzki, powstały z połączenia 
lubelskiego Komitetu Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej Państwa i lubel-
skiego Oddziału Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. W wyniku reorganizacji 
w 1934 r. utworzono Lubelski Okrąg Wojewódzki LOPP pokrywający się z tery-
torium województwa lubelskiego, pomniejszonym 1 kwietnia 1939 r. o powiaty: 
sokołowski, węgrowski i garwoliński oraz część powiatu puławskiego (gm. Irena). 
Kluczowe decyzje i sprawy personalne rozstrzygano na Ogólnych Zgromadze-
niach, które odbywały się przynajmniej raz w roku, na wiosnę. Działalność LOPP 
przerwała II wojna światowa.

Do pierwszego Ogólnego Zgromadzenia doszło nazajutrz po połączeniu. Wy-
brano Zarząd, zastępców członków Zarządu i prawdopodobnie Komisję Rewizyjną 
Komitetu Wojewódzkiego LOPP. Skład Zarządu tak Komitetu Wojewódzkiego, jak 
Okręgu Wojewódzkiego był mało stabilny, albowiem stanowisko prezesa kolejno 
pełnili: Stanisław Bryła (14 III 1928–22 V 1929), Walerian Karasiński (22 V 1929–
11 IV 1931), Bolesław Świdziński (11 IV 1931–11 IV 1932), Bolesław Sekutowicz 
(11 IV 1932–5 IV 1933), Jan Grabski (5 IV 1933–25 III 1935), Jan Markowski (25 
III 1935–4 V 1938) i Jerzy de Tramecourt (od 4 V 1938); wiceprezesa: Jan Dębow-
ski (1928–1929), W. Karasiński (1928–1929), S. Bryła (1929–1933; 1937–1939), 
Walerian Wiczyński (1931–1932), Gustaw Świda (1932–1934), płk Leopold Endel-
Ragis (1932–1933), J. Markowski (1933–1935), Józef Modrzejewski (1934–1937), 
Tadeusz Moniewski (1935–1937), Tadeusz Dąbrowski (1937–1939); skarbnika – 
Leon Dziewulski (1928–1930), Stanisław Zaczek (1930–1933), Józef Mach (1933–
1934), Jan Zabystrzan (1934–1938), Antoni Mazanowski (1938–1939); sekretarza: 
Franciszek Frańczak (1928–1929), J. Mach (1929–1933), Tomasz Chmielnikowski 
(1933–1939). Skład uzupełniało 5-9 członków1. 

1 Ustalenie wszystkich zmian osobowych jest niemożliwe, bowiem archiwalia są niekompletne, a informacje 
prasowe niepełne. Członkami byli: ppłk Witold Rudnicki (1928–1929), Czesław Szczepański (1928–1929), gen. 
Władysław Jung (1928–1929), Feliks Moskalewski (1928–1930), Stefan Kowerski (1928–1930), ks. Józef Cieślicki 
(1929–1930), płk Leon Koc (1929–1930), ks. Stanisław Kamieński (1929–1930), Stefan Mańkowski (1929–1933), 
mjr Bogumił Łada (1929–1930), Jan Dębowski (1929–1934), Walerian Wiczyński (1929–1931; 1933–1934), 
Sławomir Łaguna (1930–1931), Henryk Sachs (1930–1931), płk Mieczysław Sosnowski (1930–1932), Feliks 
Wojciechowski (1930–1933), płk Leopold Endel–Ragis (1931–1932), Walerian Karasiński (1931–1933), Tomasz 
Chmielnikowski (1932–1933), Wacław Nartowski (1932–1933), Bolesław Sekutowicz (1933–1939), mjr Tomasz 
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Równie często zmiany zachodziły w składzie zastępców członków Zarządu (2-4 
osoby) i Komisji Rewizyjnej.

Organem wykonawczym Zarządu było Biuro, kierowane przez Zygmunta Ra-
domskiego. Koordynacją działań zajmowały się dwa Wydziały: Lotniczy2 i Obrony 
Przeciwlotniczo-Gazowej.

W chwili połączenia LOPP i TOP w każdym powiecie województwa lubelskie-
go istniał komitet powiatowy Ligi, jakkolwiek Komitet Powiatowy LOPP w Cheł-
mie działalności nie przejawiał. Wkrótce nastąpiła poprawa. Likwidacja powiatu 
konstantynowskiego (jego obszar rozdzielono między powiaty: bialski, siedlecki 
i węgrowski) w 1932 r. spowodowała rozwiązanie Komitetu Powiatowego LOPP 
w Janowie Podlaskim3. Odtąd funkcjonowało 18 Komitetów Powiatowych LOPP 
w: Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Garwolinie, Hrubieszowie, Janowie Lu-
belskim, Krasnymstawie, Lubartowie, Lublinie, Łukowie, Puławach, Radzyniu, 
Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Tomaszowie Lubelskim, Węgrowie, Włodawie, 
Zamościu i Komitet Miejski LOPP w Lublinie. W 1934 r. wszystkie komitety prze-
kształcono w obwody. I chociaż na wiosnę 1939 r. liczba obwodów powiatowych 
spadła do 15, to w praktyce do wybuchu wojny wszystko zostało po staremu. Bu-
dowa wszystkich komitetów (obwodów) powiatowych i komitetu (obwodu) miej-
skiego była wzorowana na Komitecie (Okręgu) Wojewódzkim4.

Zarząd Główny LOPP postawił na masowość organizacji. Priorytetem było więc 
zakładanie kół miejscowych i szkolnych. O ile pod koniec 1928 r. w wojewódz-
twie lubelskim funkcjonowały 122 koła miejscowe, zrzeszające 7551 członków, to 
w 1938 r. aż 417 kół, grupujących 94 854 członków. Zasadniczy skok wykonano 
jednak w 1933 r., kiedy to założono 92 koła i przyjęto 8487 nowych członków5. 
Koła miejscowe były niesłychanie zróżnicowane, np. dnia 9 lipca 1935 r. powo-
łano do życia żydowskie Koło LOPP w Węgrowie, z prezesem Mendlem Kleinem 
na czele6. Żywiołowe, chaotyczne zakładanie kół miało miejsce w ostatnich tygo-
dniach pokoju, np. w sierpniu 1939 r. powstało Koło LOPP „Ochota” w Lublinie, 

Rybotycki (1933–1934), Tadeusz Moniewski (1933–1935), Mieczysław Lutman (1933–1935), Stanisław Władyka 
(1933–1934), Tadeusz Dąbrowski (1934–1936), ppłk Czesław Konwerski (1934–1938), Franciszek Olearczyk 
(1934–1935), Gustaw Świda (1934–1935; 1939), Władysław Grys (1934–1938), gen. Mieczysław Smorawiński 
(1935–1938), Leon Izydorczyk (1935–1939), Józef Modrzejewski (1937–1939), Wacław Małycha (1937–1938), 
Jakub Jaworski (1937–1938; 1939), Sylwester Klebanowski (1937–1938), Stefan Sieradzki (1938–1939), Antoni 
Mazanowski (1938), Lucjan Ruszczewski (1939), Jan Szczepaniec (1939) i Józef Koziejowski (1939).

2 Powstał na bazie Sekcji Propagandy, dlatego czasem nazywano go Wydziałem Lotniczym i Propagandy.
3 Był jednym z najsłabszych w województwie lubelskim. Dnia 24 III 1931 r. podlegało mu 15 kół, z których 

aż  6 było nieczynnych. Zob. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział 
Społeczno-Polityczny 1919–1939 (dalej: UWL WSP), sygn. 996, k. 239.

4 Na przykład 5 IV 1934 r. uformował się Zarząd Obwodu Miejskiego LOPP w Lublinie w składzie: Fran-
ciszek Olearczyk (prezes), J. Dębowski i Zbigniew Broniewski (wiceprezesi), Euzebiusz Bogochwalski (skarbnik), 
mjr J. Jaworski (sekretarz), Józef Kucharski, por. Bolesław Siemiński i Eugeniusz Iżycki (członkowie). Zob. APL, 
UWL WSP, sygn. 1908, k. 56.

5 15 lat pracy Lubelskiego Okręgu Wojewódzkiego LOPP, Lublin 1938, s. 10. Wykres Koła miejscowe oraz 
ilość członków LOPP w latach 1924–1938 uwzględnia koła szkolne i ich członków. Niektóre zamieszczone tam 
dane nieznacznie różnią się od danych podawanych w prasie.

W tym samym czasie podobny przełom organizacyjny przeżyła „konkurencyjna” Liga Morska i Kolonialna. 
Por. A. Kaproń, Liga Morska i Kolonialna na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Nautologia” 1995, nr 3, 
s. 42.

6 APL, UWL WSP, sygn. 2460, k. 68.
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założone przez mieszkańców ul. Szańcowej i Składowej, pracowników młyna przy 
ul. Krańcowej i browaru „Jeleń”. Koła szkolne były przede wszystkim kuźnią kadr. 
Powstawały niezależnie od kół miejscowych, ale dynamika ich rozwoju była po-
dobna. O ile w grudniu 1928 r. w województwie lubelskim działały 62 koła szkol-
ne, do których należało 4675 uczniów i nauczycieli, to w grudniu 1936 r. 794 koła 
szkolne zrzeszały 40 930 członków. Dosyć niespodziewanie w latach 1937–1938 
nastąpiła stagnacja; 738 kół szkolnych grupowało ponad 44 tys. członków7.

Statutowym celem LOPP było popieranie rozwoju lotnictwa krajowego, wspie-
ranie badań w zakresie obrony przeciwchemicznej i przygotowanie ludności cywil-
nej do obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Realizacja zadań opierała się na 
pracy aktywistów i pracowników etatowych przy przychylności i ofi arności pozo-
stałych członków. Rokrocznie największą aktywność działaczy wszystkich szczebli 
obserwowano w okresie Tygodnia LOPP.

Tydzień LOPP w Lublinie był nieomal dorocznym świętem dla Komitetu 
(Okręgu) Wojewódzkiego, Komitetu (Obwodu) Miejskiego oraz kół miejscowych 
i szkolnych. Odbywał się na wiosnę lub wczesną jesienią. Program obchodów 
obejmował nabożeństwo w katedrze, uroczystości na placu Litewskim i szereg im-
prez towarzyszących8. Termin obchodów zasadniczo nie kolidował z Tygodniem 
LOPP na prowincji. Warto podkreślić, że organizatorzy Tygodnia LOPP w Zamo-
ściu próbowali dorównać lublinianom. W małych miejscowościach z organizacją 
bywało różnie, np. w podpuławskim Baranowie Tydzień LOPP urządzano regu-
larnie9. Z kolei w Kluczkowicach w październiku 1930 r. Tydzień LOPP odbył się 
staraniem młodzieży skupionej w miejscowym ognisku Stowarzyszenia Młodzie-
ży Polskiej. W ramach imprezy prowadzono sprzedaż nalepek, zbiórkę pieniędzy, 
składano modele samolotów, zwołano zebranie propagandowe, podczas którego 
powołano do życia Koło LOPP z siedzibą we dworze10.

Nieodmiennie największą popularnością wśród mieszkańców Lubelszczyzny 
cieszyły się loty propagandowe i pasażerskie. Do końca 1929 r. korzystano z wła-
snej fl oty powietrznej. W ostatnim roku jej istnienia 3 płatowce i „Lubliniak” od-
wiedziły 28 miejscowości, wykonując tam 320 lotów11. Gwałtowny spadek wpły-
wów spowodowany kryzysem światowym przy jednoczesnym wzroście kosztów 
utrzymania eskadry propagandowej wymusił jej likwidację. Na wiosnę 1930 r. 
awionetkę PWS-3 oddano Klubowi Lotniczemu Podlaskiej Wytwórni Samolotów 
w Białej Podlaskiej, samolot Potez VIII sprezentowano Lubelskiemu Klubowi Lot-
niczemu, a pozostałe maszyny przekazano wojsku12. Pomimo rozwiązania własnej 
eskadry, lotów propagandowych i pasażerskich nie zaniechano. Od czasu do czasu 
organizowano je przy użyciu wypożyczonych lub wynajętych samolotów, np. loty 
pasażerskie były jedną z atrakcji VIII Tygodnia LOPP w Lublinie (7–14 VI 1931), 

7 15 lat pracy…, s. 10.
8 W trakcie XII Tygodnia LOPP (12–19 V 1935) z powodu śmierci Józefa Piłsudskiego odwołano wszyst-

kie imprezy rozrywkowe. Zob. APL, UWL WSP, sygn. 1909, k. 58.
9 15 lat pracy…, s. 54.
10 „Głos Lubelski” 1930, nr 293, s. 7.
11 „Lot Polski” 1930, nr 5, s. 9.
12 Sprawozdanie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej za 1930 rok, Warszawa 1931, s. 13; 15 lat pracy…, 

s. 11-12.
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a loty propagandowe – IX Tygodnia LOPP w Lublinie (5–12 VI 1932). Eskadry 
propagandowej nawet nie starano się odtworzyć. Dobitnie świadczy o tym fakt, że 
otrzymany od Ministerstwa Komunikacji w 1935 r. samolot szkolny RWD-8 Za-
rząd Lubelskiego Okręgu Wojewódzkiego LOPP podarował Lubelskiemu Klubowi 
Lotniczemu.

Eskadrę propagandową zastąpił samochód, który wyposażony w projektor, za-
pas fi lmów propagandowych i wystawę ruchomą obrony przeciwlotniczo-gazowej, 
objeżdżał teren całego województwa13. Poniekąd pełnił rolę kina objazdowego. 
Czasami „samochodowa czołówka propagandowa” wygłaszała odczyty14.

Działalność ograniczał niedostatek lotnisk. Aby temu zaradzić, podjęto dwie 
skuteczne próby ich budowy. Na niemal 36-hektarowym gruncie, kupionym jesz-
cze w styczniu 1928 r., w Mokrem pod Zamościem wzniesiono lotnisko szlakowe 
na linii Warszawa – Lwów. Jego budowę, fi nansowaną ze środków Komitetu Wo-
jewódzkiego i Zarządu Głównego LOPP, prowadzono od kwietnia 1928 r. do paź-
dziernika 1930 r. pod kontrolą Komitetu Rozbudowy Lotniska im. Hetmana Jana 
Zamoyskiego pod Zamościem. Otwarto je na wiosnę 1931 r.15 Budowa drugie-
go lotniska cywilnego wraz ze Szkołą Pilotów Cywilnych LOPP im. Marszałka E. 
Śmigłego-Rydza pod lasem w Świdniku koło Lublina, zasadniczo prowadzona od 
października 1937 r. do czerwca 1938 r., została sfi nansowana przez Zarząd Głów-
ny LOPP. Jednakowoż lokalizacja tego 144-hektarowego lotniska16 nie była przy-
padkowa. Zadecydowały względy bezpieczeństwa, sąsiedztwo Lublina i sentyment 
gen. dyw. inż. Leona Berbeckiego (1874–1963), prezesa Zarządu Głównego LOPP, 
do rodzinnych stron17. Tam też przeniósł się Aeroklub Lubelski18.

Zainteresowanie szybownictwem w kręgu lubelskich działaczy LOPP zrodziło 
się w 1931 r. Wtedy to Komitet Wojewódzki wsparł fi nansowo budowę szybowca 
w Tomaszowie Lubelskim i zakupił rysunki techniczne potrzebne do budowy szy-
bowców19. W następnym roku z okazji IX Tygodnia LOPP sprowadzono z Dęblina 
do Lublina szybowiec i zaprezentowano publiczności. W istocie był on własnością 
sekcji szybowcowej Lubelskiego Klubu Lotniczego, lecz z braku lotniska w Lubli-
nie, mającej siedzibę w Dęblinie20. Milowym krokiem było wybudowanie szybo-
wiska jesienią 1934 r. na Sławinku w Lublinie. Wtedy też odbyły się próbne loty 
dwóch szybowców szkolnych typu Wrona, jedynych, jakimi dysponował Lubelski 
Okrąg Wojewódzki LOPP. Rejestracji szybowiska (kat. B) dopełniono na wiosnę 
następnego roku. W czasie XII Tygodnia LOPP otwarto Lubelską Szkołę Szybow-
cową LOPP na Sławinku, chociaż zajęcia teoretyczne dla 18 kursantów odbywały 
się od 9 maja 1935 r. w sali wykładowej LOPP przy ul. Pierackiego 1. W maju 

13 Na przykład w 1931 r. dotarł do 78 miejscowości. Zob. „Lot Polski” 1932, nr 6, s. 20.
14 Z. Kozak, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Polsce w latach 1928–1939, Szczecin 2007, s. 76.
15 „Ster” 1928, nr 1, s. 11; „Głos Lubelski” 1928, nr 101, s. 3; 1929, nr 101, s. 3; 1930, nr 293, s. 7; 15 lat 

pracy…, s. 11.
16 Faktycznie w 1937 r. zakupiono w Świdniku 146 ha gruntu. Zob. „Głos Lubelski” 1938, nr 116, s. 5.
17 L. Berbecki urodził się i wychował na Kalinowszczyźnie w Lublinie.
18 „Głos Lubelski” 1938, nr 99, s. 7, nr 116, s. 5; 15 lat pracy…, s. 11-12; A. Kaproń, Lubelskie lotniska, 

„Nowy Tydzień w Lublinie” 2007, nr 49, s. 23; Kartki z historii Świdnika, oprac. P. R. Jankowski, Świdnik 2009, 
s. 41-56.

19 „Lot Polski” 1932, nr 6, s. 20.
20 „Express Lubelski i Wołyński” 1932, nr 144, s. 4.
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1936 r. szkołę szybowcową przeniesiono na nowo wybudowane szybowisko (kat. 
A) w podlubelskim Trześniowie. Lotnisko rozporządzało hangarem i dwoma 
przenośnymi domkami, w których ulokowano szkołę wyposażoną przez miejsco-
we władze okręgowe LOPP w sprzęt pomocniczy i warsztat naprawczy. Szkolenie 
praktyczne prowadzono na pięciu Wronach i dwóch Wronach-bis. Niestety, już 8 
sierpnia doszło do katastrofy lotniczej. Młody kursant Wincenty Szupka rozbił się 
nad Jakubowicami Murowanymi, doznając poważnych obrażeń czaszki. Ponieważ 
wyniki szkolenia były niezadowalające, w lecie 1938 r. szkołę zlikwidowano. Szy-
bowce, sprzęt pomocniczy i hangar przewieziono do Lublina, zasilając wyposaże-
nie nowego szybowiska (kat. A) na Ponikwodzie. Ponadto funkcjonowały wów-
czas szybowiska w Janowcu i Dębowej Górze (oba kat. A)21.

Najprawdopodobniej na wiosnę 1937 r. utworzono Sekcję Sportu Spadochro-
nowego przy Wydziale Lotniczym Lubelskiego Okręgu Wojewódzkiego LOPP, 
by na podległym sobie terenie pokierowała rozwojem rodzącego się spadochro-
niarstwa. Ponieważ już pierwszy stopień szkolenia obejmował ćwiczenia prak-
tyczne na trapezie i skoki z wieży spadochronowej (przeważnie 12), zaistniała 
konieczność wybudowania wieży w Lublinie. Dzięki dowódcy Okręgu Korpusu 
nr II, gen. bryg. Mieczysławowi Smorawińskiemu, który zezwolił na ustawienie 
wieży spadochronowej na terenie wojskowym, wzniesiono ją u zbiegu Al. Ra-
cławickiej i ul. Legionowej (obecnie róg Al. Racławickich i ul. Spadochronia-
rzy). Wszelkie koszty jej budowy zostały pokryte ze środków Lubelskiego Okrę-
gu Wojewódzkiego LOPP. Dwudziestometrowa wieża była jedną z 13 tego typu 
wybudowanych przed wojną w Polsce. Ich konstruktorem był inż. Jerzy Koziołek 
z Chorzowa. Uroczyste poświęcenie i ofi cjalne oddanie do użytku 28 listopada 
1937 r. lubelskiej wieży spadochronowej umożliwiło rozpoczęcie szkolenia pod 
okiem instruktora Stanisława Walczaka młodych adeptów spadochroniarstwa. 
W następnym roku kontynuowano je w Dęblinie, gdzie z pomocą władz woj-
skowych odbywały się skoki z samolotu Fokker F-VIIB/3m. Ten pierwszy kurs II 
stopnia ukończyło 27 osób obojga płci. Potem kursy II stopnia prowadzono na 
lotnisku w Świdniku. W przedwojennym Lublinie przygodę ze spadochroniar-
stwem rozpoczął m.in. Franciszek Janik (1900–1975), zdobywca Pucharu Gor-
dona Bennetta w 1938 r.22

Przedsionkiem polskiego lotnictwa były modelarnie. Przyciągały nawet nie tyle 
dorosłych i nieletnich pasjonatów modelarstwa lotniczego, co rzesze dzieci i mło-
dzieży marzącej o lataniu. Tę ich miłość do awiacji podsycali instruktorzy mode-
larstwa lotniczego. Siłą rzeczy dominowały modelarnie szkolne. Nie inaczej było 
na ziemiach między Wisłą a Bugiem. O ile w końcu 1928 r. działały tutaj zaledwie 
3 modelarnie szkolne: w Chełmie, Lublinie i Łukowie, to na początku 1932 r. było 

21 „Głos Lubelski” 1934, nr 308, s. 5; 1935, nr 125, s. 5; 1938, nr 116, s. 5; „Express Lubelski i Wołyński” 
1936, nr 189, s. 4; „Kurier Poranny Lubelsko-Wołyński” 1937, nr 95, s. 5; 1938, nr 117, s. 6; „Skrzydlata Polska” 
1938, nr 9, s. 272; 15 lat pracy…, s. 12-13; Piętnastolecie LOPP, Warszawa 1938, s. 134; A. Kaproń, Lubelskie…, 
s. 23; Z. Kozak, op. cit., s. 233.

22 15 lat pracy…, s. 13; M. Gajewski, „Historia Aeroklubu Lubelskiego w okresie II Rzeczypospolitej”, Byd-
goszcz 1989, praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr. Z. Szymańczaka w WSP w Bydgoszczy,  s. 170, 
172; A. Kaproń, Wieża spadochronowa, „Nowy Tydzień w Lublinie” 2007, nr 36, s. 15.
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ich już 14-1723. Przygarnęły może nawet pół tysiąca modelarzy, ale z braku kadry 
instruktorskiej niektóre z nich działalności niemal nie przejawiały. Aby rozwiązać 
ten palący problem, w 1931 r. Komitet Wojewódzki LOPP zorganizował 6 kursów 
instruktorów modelarstwa lotniczego. Ukończyło je 55 uczestników24. W później-
szych latach nastąpiła poprawa, tak wskutek wzrostu liczebności i przygotowania 
fachowego kadry instruktorskiej25, jak zmian organizacyjnych. W Lublinie utwo-
rzono Centralną Modelarnię Lubelskiego Okręgu Wojewódzkiego LOPP, której 
podlegały wszystkie modelarnie obwodowe (wcześniej powiatowe), a tym z ko-
lei modelarnie szkolne. Na początku 1938 r. w 7 modelarniach obwodowych i 42 
modelarniach szkolnych pracowało 1150 modelarzy26, głównie chłopców w wie-
ku 12-20 lat. Od 1928 r. najlepsi modelarze województwa lubelskiego rywalizo-
wali w Wojewódzkim Konkursie (Okręgowych Zawodach) Modeli Latających. 
Zwycięzcy wyjeżdżali na zawody krajowe. Prace tutejszych modelarzy były wie-
lokrotnie nagradzane i eksponowane, np. na Wystawie Prac Kół Szkolnych LOPP 
w dniach 5–19 maja 1935 r. w Lublinie27. W lubelskich pracowniach modelarskich 
dorastał m.in. Janusz Żurakowski (1914–2004)28, jeden z najwybitniejszych pilo-
tów doświadczalnych świata.

Obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa nie wywoływała takiego zaintereso-
wania jak lotnictwo. Najtrudniej było pozyskać ludność wiejską29. Niemniej jednak 
niektóre akcje propagandowe, szczególnie z zakresu obrony przeciwgazowej, od-
niosły sukces. Wysoką frekwencję miały marsze w maskach przeciwgazowych, np. 
dnia 12 czerwca 1932 r. w lubelskim drużynowym marszu na czas, rozegranym na 
trasie: ul. Krakowskie Przedmieście (start i meta koło poczty) – Kołłątaja – Szpi-
talna – Narutowicza – Kapucyńska – Krakowskie Przedmieście, udział wzięło 7 ze-
społów, w tym jeden kobiecy. Z rywalizacji zwycięsko wyszła drużyna Ochotniczej 
Straży Ogniowej w Lublinie30. Hitem był pokaz wojny gazowej, zainscenizowany 
3 czerwca 1928 r. na placu Litewskim w Lublinie z okazji Tygodnia PCK, podczas 
którego zrzucono bomby gazowe z samolotu Potez VIII31. Codzienność wyglądała 
mniej różowo. Od jesieni 1928 r. gros wysiłku pochłaniało organizowanie kursów 
instruktorskich i podinstruktorskich, wykładów, pogadanek i odczytów z zakresu 
obrony przeciwlotniczo-gazowej. W razie potrzeby korzystano z pomocy wojska. 
Już 3–15 grudnia 1928 r. ofi cerowie WP poprowadzili kurs obrony przeciwgazowej 
dla przyszłych podinspektorów województwa lubelskiego. Spośród 83 osób zapi-
sanych, głównie strażaków i policjantów, kurs ukończyło 78 słuchaczy. Piątkami 

23 „Głos Lubelski” 1929, nr 101, s. 3; 1932, nr 87, s. 5; „Kurier Lubelski” 1932, nr 90, s. 3; „Lot Polski” 1932, 
nr 6, s. 20.

24 Ibidem; Sprawozdanie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej za 1931 rok, Warszawa 1932, s. 7.
25 Kilkakrotnie w ferie świąteczne organizowano w Lublinie i Siedlcach kursy modelarstwa lotniczego dla 

nauczycieli szkół średnich i powszechnych.
26 „Głos Lubelski” 1938, nr 116, s. 5.
27 Ibidem, 1935, nr 126, 5.
28 B. Zuk, J. Żurakowski, Janusz Żurakowski. Legenda przestworzy, Wrocław [2010], s. 40. Dnia 5 VI 1932 r. 

wygrał konkurs modelarski LOPP w Lublinie, uzyskując aż 550 punktów. Zob. „Głos Lubelski” 1932, nr 162, s. 5.
29 A. Kaproń, LOPP w powiecie janowskim, „Janowskie Korzenie” 2010, nr 14, s. 19.
30 „Głos Lubelski” 1932, nr 162, s. 5.
31 „Ster” 1928, nr 3, s. 10.
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bynajmniej nie szafowano32. Absolwenci kursu już w styczniu 1929 r. samodziel-
nie poprowadzili kursy obrony przeciwgazowej w Łukowie i Siedlcach33. W na-
stępnych latach liczba wszelkiego rodzaju kursów i pogadanek z zakresu obro-
ny przeciwlotniczej i przeciwgazowej szybko rosła, a od 1935 r. wręcz lawinowo. 
O rozmachu świadczy fakt przeszkolenia w 1937 r. ponad 20 tys. osób, głównie 
rolników i ich dzieci, urzędników, członków różnych organizacji społecznych34. 
W tym czasie wszystkie placówki LOPP były już wyposażone w maski przeciwga-
zowe, niezbędne pomoce naukowe i podstawowy sprzęt pomocniczy35. Nad cało-
ścią czuwało 20 stałych instruktorów (każdy z nich pracował w innym obwodzie, 
z tym że dwóch w Lublinie). Ich pracę koordynował instruktor okręgowy Stani-
sław Goldberg. Znakomite wyniki notował obóz obrony przeciwlotniczo-gazowej 
dla służby dozorowej, organizowany od 1935 r. w Wólce Profeckiej koło Puław. 
Niejako uzupełnieniem było urządzenie kilkunastu wystaw, np. w dniach 24–30 
września 1928 r. po wystawie przeciwgazowej w sali Rady Miejskiej w Lubartowie 
oprowadzali Wanda Śliwina i Janusz Lange36.

Na Lubelszczyźnie stosunkowo rzadko organizowano masowe imprezy pro-
pagandowe. Najczęściej były to wiece, urządzane między innymi przez działaczy 
Obwodu Powiatowego LOPP w Chełmie zwykle dwa – trzy razy w roku37. W mia-
stach odbywały się defi lady i pochody. Po defi ladzie na placu Litewskim w Lublinie 
w ramach XII Tygodnia LOPP wypuszczono baloniki propagandowe z nazwiskiem 
puszczającego. Dwa z nich odnaleziono aż pod Moskwą38. A swoją drogą ciekawe, 
kto przekazał tę informację redakcji „Głosu Lubelskiego”. Codzienna praca propa-
gandowa bazowała na odczytach i pogadankach, uatrakcyjnianych wyświetlaniem 
przezroczy i fi lmów propagandowych (w latach 1936–1938 wszystkie obwody po-
wiatowe LOPP zostały wyposażone w projektory fi lmowe).

Jednakowoż największą popularnością cieszyły się imprezy otwarte. W małych 
miejscowościach i na przedmieściach wyczekiwano przede wszystkim na imprezy 
plenerowe. Zazwyczaj urządzali je miejscowi działacze. Innymi prawami rządziły 
się miejscowości letniskowe, np. 25 sierpnia 1935 r. zabawę letnią w willi „Roz-
kosz” w Świdniku zorganizowało Koło LOPP w Mełgwi. Przygrywała orkiestra 
Romana Akermana39. Z kolei w Nałęczowie organizowano doroczny Dzień LOPP, 
np. w programie imprezy w dniach 17–18 sierpnia 1929 r. znalazły się m.in. loty 
propagandowe na prowizorycznym lotnisku w Antopolu, wykład ppłk. Witolda 
Rudnickiego pt. „Jak się należy bronić przed gazami trującymi?”, koncert orkie-
stry Stanisława Turalskiego, zabawa ludowa w wąwozie, podczas której przygry-

32 „Głos Lubelski” 1928, nr 348, s. 5. Oceny bardzo dobre otrzymało 20 słuchaczy, dobre – 42 słuchaczy, 
dostateczne – 16 słuchaczy. Podobne wyniki osiągano na późniejszych kursach. Por. m.in.: APL, Starostwo Powi-
atowe Lubelskie (1919–1939), sygn. 204.

33 „Głos Lubelski” 1929, nr 22, s. 5.
34 Ibidem, 1938, nr 116, s. 5; „Kurier Poranny Lubelsko-Wołyński” 1938, nr 117, s. 6.
35 Lubelski Okrąg Wojewódzki LOPP dysponował własną składnicą, w której zaopatrywały się wszystkie 

podległe jej magazyny obwodów powiatowych oraz instytucje i zakłady przemysłowe mające przeszkolony perso-
nel.

36 „Głos Lubelski” 1928, nr 277, s. 5.
37 15 lat pracy…, s. 20.
38 „Głos Lubelski” 1935, nr 216, s. 5.
39 Ibidem, nr 230, s. 5.
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wała miejscowa orkiestra. Impreza przyniosła dochód w wysokości 1161,32 zł40. 
W miastach urządzano dancingi, bale, zabawy karnawałowe. Do wyjątków nale-
żał koncert symfoniczny zorganizowany 20 maja 1937 r. w sali Towarzystwa Mu-
zycznego w Lublinie przez działaczy Obwodu Miejskiego LOPP. Solistom Oldze 
Martusiewicz i Leopoldowi Modzelewskiemu towarzyszyła orkiestra pod batutą 
kpt. Lucjana Ksionka i Eugeniusza Dziewulskiego41. W szkołach młodzież przy-
gotowywała przedstawienia. Koło LOPP w Tarnawatce miało nawet własny zespół 
kulturalno-oświatowy.

Władze regionalne LOPP kładły nacisk na dystrybucję i czytelnictwo ogól-
nokrajowej prasy własnej, książek, broszur, ulotek. Na łamach tych wydawnictw 
drukowali również autorzy lubelscy, członkowie LOPP. Najwięcej materiałów za-
mieszczano w prasie lubelskiej, a zwłaszcza w „Głosie Lubelskim”. (Sprawozdania 
i komunikaty były rozsyłane do wszystkich gazet wychodzących w Lublinie). Po 
krótkiej przygodzie ze „Sterem” własnej działalności wydawniczej długo nie pro-
wadzono. Ożywienie nastąpiło za sprawą jubileuszu 15-lecia LOPP. Wtedy to wy-
dano księgę pamiątkową 15 lat pracy Lubelskiego Okręgu Wojewódzkiego LOPP. 
Dużą popularność zdobyła broszura Wskazówki dla ogółu ludności o obronie prze-
ciwlotniczej i przeciwgazowej (Lublin 1939). W kilku miejscach pojawiły się efeme-
rydy, jak np. lubelski „Komunikat Lotniczy”.

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej była organizacją ze wszech miar 
potrzebną i pożyteczną. Na najniższych jej szczeblach utyskiwano jednak na sta-
le rosnące wymagania fi nansowe władz zwierzchnich. Nawet dzisiaj wydaje się, 
że częste zbiórki pieniędzy, opłaty członkowskie, dobrowolne opodatkowania się, 
sprzedaż gadżetów (metalowe samolociki, plakietki, znaczki LOPP) były stanow-
czo za dużym obciążeniem jak na region typowo rolniczy. Do tego należy dodać 
m.in. zbiórki na zakup eskadr „Ziemi Lubelskiej” i „Ziemi Chełmskiej”, samolo-
tu RWD-9 „Jan Śniadecki” (załoga pilot J. Bajan i mech. G. Pokrzywka wygrała 
na nim Challenge 1934). W 1938 r. wpływy Lubelskiego Okręgu Wojewódzkie-
go LOPP wyniosły około 380 tys. zł42. Gwoli ścisłości, wydatki też były niemałe. 
Oprócz kosztów wynikających z działalności statutowej, opłacano instruktorów 
i pracowników etatowych, fundowano stypendia, subwencjonowano remonty 
sprzętu Lubelskiego Klubu Lotniczego, ustanawiano i kupowano nagrody na zawo-
dy lotnicze i modelarskie, dofi nansowywano Lubelsko-Podlaskie Zimowe Zawody 
Lotnicze. Bywały także straty nadzwyczajne. W lutym 1936 r. do lokalu Obwodu 
Powiatowego LOPP w Białej Podlaskiej włamali się złodzieje i ukradli walizkową 
maszynę do pisania i teczkę skórzaną43.

Dostojnych gości, przeważnie wojskowych, lubelskie struktury LOPP przyj-
mowały nader rzadko. W czerwcu 1939 r. z ofi cjalną wizytą zawitał do Lublina 
i Świdnika marszałek Edward Śmigły-Rydz. Nałęczowskie Koło LOPP nieofi cjal-
nie odwiedzał minister spraw zagranicznych Józef Beck. Nie licząc wizyt związa-
nych z wypadkiem pilotów czeskich pod Hrubieszowem, tylko raz samoloty woj-

40 Ibidem, 1929, nr 235, s. 4.
41 „Kurier Poranny Lubelsko-Wołyński” 1937, nr 136, s. 5.
42 15 lat pracy…, s. 10. Zapaść finansowa miała miejsce w 1932 r., gdy zdołano zebrać jedynie 81 733 zł.
43 „Kurier Poranny Lubelsko-Wołyński” 1936, nr 36, s. 7.
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skowe przywiozły do Lublina zagranicznych gości. W dniu 13 kwietnia 1928 r. 
na lotnisku Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz wylądowali i spo-
tkali się z przedstawicielami Komitetu Wojewódzkiego LOPP angielscy wojsko-
wi kpt. Frederic Whitworth-Jones i Allan Patrick Ritchie, badający stan lotnictwa 
w Polsce44.

Wybuch II wojny światowej sparaliżował działalność Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej. Biuro Lubelskiego Okręgu Wojewódzkiego LOPP, mieszczące 
się przy ul. Krakowskie Przedmieście 74, zostało zamknięte najprawdopodobniej 
po nalocie niemieckim 9 września 1939 r., bowiem jeszcze dzień wcześniej wyda-
wano tam maski przeciwgazowe45.

The Air and Anti-gas Defense League (1928–1939)

The Air and Anti-gas Defense League [Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej] was a con-
tinuation of the National Air Defense League and Anti-gas Defense Association). It tried to ad-
just its structure to the territorial division of the Lublin province. It conducted large-scale propa-
ganda for the development of aviation/air force, and anti-aerial and anti-gas (chemical) defense.  
The ideas promoted by the League became so close to the local population that the province’s 
League grew to be the largest social organization in the Lublin province. Its activities were inter-
rupted by the outbreak of WWII.

44 „Ster” 1928, nr 2, s. 11; „Głos Lubelski” 1928, nr 105, s. 4.
45 J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1989, s. 17.
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Ukraińskie koncepcje autonomii terytorialnej 
w ramach Drugiej Rzeczypospolitej

Kompromisowym rozwiązaniem konfl iktu polsko-ukraińskiego na terytorium 
Drugiej Rzeczypospolitej było zapewnienie ludności ukraińskiej pełni praw auto-
nomicznych na ziemiach przez nią zamieszkanych. W polskiej literaturze histo-
rycznej wielokrotnie pisano o koncepcjach autonomii terytorialnej dla Ukraiń-
ców wysuwanych wówczas przez Polską Partię Socjalistyczną. Problem ten został 
szczegółowo opracowany w doskonałej monografi i Eugeniusza Koko1. Niemal nie-
znane są natomiast projekty autonomii proponowane przez samych Ukraińców. 
W niniejszym tekście postaram się przedstawić okoliczności powstania i zasadni-
cze założenia kilku takich koncepcji, prezentowanych przez ukraińskich polityków 
w latach 1920–1938.

Z pierwszym zwartym projektem uregulowania stosunków polsko-ukraiń-
skich na obszarze byłego zaboru rosyjskiego w oparciu o autonomię wystąpiła 
grupa działaczy ukraińskich z terenu Chełmszczyzny i Podlasia. Już w paździer-
niku 1919 r. nawiązali oni kontakty z działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Poseł PPS Zygmunt Dreszer przedstawił wówczas na łamach „Robotnika” swo-
je refl eksje z podróży po Chełmszczyźnie i rozmów z działaczami ukraińskimi, 
pisząc m.in.: „W rozmowie ze mną wyraźnie stanęli oni na stanowisku lojalno-
ści w stosunku do państwa polskiego, domagając się jedynie praw mniejszości 
w szkole i w sądzie. W chwili obecnej chodzi im w pierwszym rzędzie o swobo-
dę organizacji i zdjęcie z nich nadzoru policyjnego. Przy rozmowie ogólniejszej 
podkreślali oni, że Ukraina może się utrzymać jedynie wsparta o Polskę, że za-
równo bolszewicy jak i Denikin są dla nich jednakowo groźni, gdyż Moskwa była 
i jest centralistyczna”2.

Niekwestionowany przywódca ukraińskiego ruchu narodowego na Chełmsz-
czyźnie Antoni Wasyńczuk wiązał prawdopodobnie duże nadzieje z zawartą 22 
kwietnia 1920 r. umową sojuszniczą między Polską a Ukraińską Republiką Ludo-
wą. Uznając zapadłe decyzje terytorialne, liczył na możliwość uzyskania szerokiej 
autonomii dla Ukraińców w ramach państwa polskiego. Szukając przy tym wspar-
cia ze strony władz Ukraińskiej Republiki Ludowej usiłował nawiązać kontakty 

1 E. Koko, Wolni z wolnymi. PPS wobec kwestii ukraińskiej w latach 1918–1925, Gdańsk 1991.
2 Z. Dreszer, Z wędrówek posła, „Robotnik” 1919, nr 327, s. 2-3.
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z Symonem Petlurą. Wysyłany przez niego emisariusz dwukrotnie jeździł do sie-
dziby władz URL, lecz niestety nie znamy rezultatów tej misji3.

Wiadomości o zwycięskiej ofensywie Piłsudskiego na Ukrainie wiosną 1920 r. 
wywołały w Polsce entuzjazm. Spowodowały, iż większość partii lewicowych 
i centrowych poparła sojusz z Ukraińską Republiką Ludową. Już wcześniej Na-
czelnikowi Państwa udało się pozyskać dla swych koncepcji politycznych premie-
ra Leopolda Skulskiego i przywódców PPS. Politykę wschodnią Józefa Piłsudskie-
go popierało też PSL „Wyzwolenie”. Krytycznie do umowy z Petlurą odniosło się 
natomiast PSL „Piast”, lecz po zdobyciu Kijowa zaczęło wyraźnie przechodzić do 
programu federacyjnego4.

Wykorzystując tę sprzyjającą atmosferę Antoni Wasyńczuk postanowił przed-
stawić swoje dezyderaty politykom PPS, z którymi nawiązał kontakty w paździer-
niku 1919 r. Na początku czerwca 1920 r., prawdopodobnie w odpowiedzi na ini-
cjatywę Wasyńczuka, wśród działaczy PPS powstała myśl zwołania konferencji 
z przedstawicielami społeczeństwa ukraińskiego z terenów, które na mocy umowy 
z 22 kwietnia weszły w skład państwa polskiego. Jej celem było zaprezentowanie 
ukraińskich postulatów działaczom klubów sejmowych, opowiadających się wów-
czas za porozumieniem polsko-ukraińskim. 6 czerwca rozesłano zaproszenia na 
konferencję z podpisami posłów: Zygmunta Dreszera (PPS), Ireny Kosmowskiej 
(PSL „Wyzwolenie”) i Jana Dąbskiego (PSL „Piast”)5. 

Konferencja odbyła się 9 czerwca w budynku Sejmu w Warszawie.  Z ukraiń-
skiej strony przybyło na nią 16 delegatów z Chełmszczyzny, Podlasia, zachodniego 
Polesia i Wołynia (pow. Kowel, Łuck i Włodzimierz) z Antonim Wasyńczukiem 
i Markiem Łuckiewiczem na czele. Z polskiej strony w spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele 5 klubów, liczących w sumie 185 posłów; 1) PPS – Ignacy Daszyń-
ski (prezes klubu), Zygmunt Dreszer, Kazimierz Pużak, Mieczysław Niedziałkow-
ski i Bronisław Ziemięcki; 2) PSL „Piast” – Józefat Błyskosz, Alfons Erdman, Jan 
Gawlikowski, Jan Dąbski, Józef Kowalczuk; 3) PSL „Wyzwolenie” – Błażej Stolarski 
(prezes klubu), Irena Kosmowska, Kazimierz Bagiński; 4) PSL „Lewica” – Józef 
Putek; 5) NPR – Jan Brejski (prezes klubu). Wszystkim uczestnikom konferencji 
rozdano wydrukowany w obu językach tekst obszernego memoriału, który miał 
posłużyć jako podstawa do dyskusji6. 

Największy wpływ na treść tego dokumentu miał niewątpliwie Antoni Wasyń-
czuk. Wskazuje na to zarówno pozycja jaką zajmował w ruchu ukraińskim, jak 
i zawarte w nim postulaty, które Wasyńczuk podnosił konsekwentnie przez kilka 
następnych lat. Memoriał zawierał szczegółowy program autonomii narodowo-te-
rytorialnej dla ziem zamieszkanych przez ludność ukraińską (z wyjątkiem Galicji 
Wschodniej, której status prawny nie był jeszcze uregulowany)7. 

3 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-
Polityczny (dalej: UWL WSP), sygn. 2317, k. 20.

4 J. Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa–Pułtusk 
2000, s. 96-101.

5 Polśko-ukrajinśka konferencija u Warszawi 9 czerwnia 1920 roku, „Hromada” 1920, nr 3, s. 1-2; Konferen-
cja polsko-ukraińska, „Przymierze” 1920, nr 13, s. 4; Konferencja z Ukraińcami, „Robotnik” 1920, nr 155, s. 4.

6 „Hromada” 1920, nr 3, s. 1.
7 „Przymierze” 1920, nr 13, s. 4-7.
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We wstępie memoriał podkreślał, że „naród ukraiński, świadomy swojej jed-
ności narodowej na wszystkich terenach przez siebie zamieszkiwanych, stanow-
czo i otwarcie zaznaczył swoją wolę osiągnięcia państwowego narodowego bytu”. 
Następnie oświadczano, iż ludność ukraińska „licząc się z warunkami obecnymi, 
uważa za możliwą lojalną pracę nad ułożeniem normalnego życia obywatelsko-
politycznego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej…”8. 

W dziedzinie administracji wysunięto w memoriale następujące postulaty: 
„1)  Dla zapewnienia ludności ukraińskiej normalnego korzystania z praw 

obywatelskich, wszystkie ziemie z ludnością ukraińską winny być połą-
czone w jedną administracyjną całość, a mianowicie: a) Okręg Wołynia – 
w granicach ustalonych przez umowę polsko-ukraińską; b) Okręg Ziemi 
Chełmskiej – powiaty wchodzące obecnie do Województwa Lubelskiego: 
Hrubieszowski, Tomaszowski, Chełmski, Zamojski i Biłgorajski; c) Połu-
dniowe Podlasie – powiaty Województwa Lubelskiego: Bialski, Włodawski 
i Konstantynowski; d) Okręg Północnego Podlasia – 1) powiaty wchodzące 
w skład Zarządu Ziem Wschodnich: Brzeski, Kobryński i Prużański; 2) po-
wiat Bielski okręgu Białostockiego; e) Okręg Zachodniego Polesia – powiat 
Piński byłej gub. Mińskiej. […]

4)  Wprowadza się samorząd na zasadach ogólnopaństwowych.
5)  Język ukraiński w instytucjach administracyjnych, sądowych i samorządo-

wych uznaje się za język krajowy i w stosunku do władz państwowych za 
równy z polskim.

6)  Państwowe posady w kraju winny być dostępne dla wszystkich mieszkań-
ców, bez względu na ich narodowość i wyznanie. 

[…]
8)  Dla zabezpieczenia interesów ludności ukraińskiej będą mianowani, w celu 

informowania Centralnego Rządu Polskiego, radcy narodowości ukraiń-
skiej do ministeriów: spraw wewnętrznych, wyznań i oświecenia oraz robót 
publicznych.”9.

Dużo miejsca zajmują sprawy szkolnictwa. W tej kwestii Autor memoriału żą-
dał otwarcia jesienią 1920 r. utrzymywanych na koszt państwa ukraińskich szkół 
ludowych, gimnazjów i seminariów nauczycielskich we Włodzimierzu Wołyń-
skim, Kowlu, Łucku, Brześciu i Chełmie oraz wsparcia fi nansowego dla szkół pry-
watnych i oświaty pozaszkolnej. Postulował także zorganizowanie kursów języka 
polskiego dla nauczycieli ukraińskich i ustanowienia odrębnej ukraińskiej admi-
nistracji szkolnej.

Dalej memoriał domagał się „zwolnienia ukraińskiej cerkwi prawosławnej od 
moskiewskich wpływów rusyfi kacyjnych” i mianowania dla całego terytorium  
z ludnością ukraińską „biskupa Ukraińca z Katedrą w Chełmie”. Żądał zaprzestania 
wyświęcania cerkwi na kościoły i zwrócenia majątku cerkiewnego parafi om. Po-
stuluje również założenie prawosławnego seminarium duchownego w Chełmie10.

8 Ibidem.
9 Ibidem. 
10 Ibidem.
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Konferencję otworzył prezes klubu PSL „Wyzwolenie” Błażej Stolarski, da-
jąc wyraz zadowoleniu z zapoczątkowanego porozumienia polsko-ukraińskiego. 
W trakcie dyskusji nad memoriałem poseł Daszyński oświadczył, że słuszne żą-
dania Ukraińców znajdą poparcie jego partii i innych ugrupowań polskiej demo-
kracji. Kolejni mówcy, zgadzając się z tym zdaniem, omawiali sposoby spełnienia 
poszczególnych postulatów. Jedynie poseł Dąbski z PSL „Piast” miał zastrzeżenia 
do zasięgu terytorialnego jednostki autonomicznej, zaproponowanego w memo-
riale. Wszyscy byli zgodni co do tego, że problem ukraiński należy jak najszybciej 
postawić na porządku dziennym obrad Sejmu. Ukraińcy oświadczyli, że „z rozmy-
słem stawiali umiarkowane żądania, ograniczając je do najniezbędniejszych po-
trzeb narodowych”.

Konferencja została przerwana z powodu kryzysu gabinetowego, spowodowa-
nego upadkiem rządu Leopolda Skulskiego. Podjęto decyzję o zwołaniu „w naj-
bliższym czasie” drugiej konferencji oraz utworzeniu specjalnej komisji sejmowej 
do spraw polsko-ukraińskich, do której weszli posłowie: Dąbski, Dreszer i Ko-
smowska. Komisja miała utrzymywać kontakt z działaczami ukraińskimi, zaś zło-
żony memoriał miał być materiałem do układania nagłych wniosków w Sejmie. 
Wieczorem odbył się jeszcze uroczysty bankiet, na którym kwieciste przemówie-
nia wygłosili Tadeusz Hołówko, Irena Kosmowska i Marko Łuckiewicz11. Niestety 
trwający ponad dwa tygodnie kryzys gabinetowy, a następnie niekorzystny prze-
bieg działań wojennych spowodowały, iż do drugiego spotkania nigdy nie doszło. 
Memoriał ukraiński poszedł praktycznie w zapomnienie.

Jak widzimy Autor memoriału doszedł do wniosku, że ludność ukraińska  
w Polsce może w pełni korzystać z praw i wolności obywatelskich tylko wtedy, gdy 
wszystkie zamieszkane prze nią terytoria zostaną połączone w jedną jednostkę ad-
ministracyjną. Na wyodrębnionym obszarze miały być wprowadzone dwujęzyczne 
urzędy i instytucje oraz autonomiczne szkolnictwo ukraińskie. Nie przewidywał 
natomiast utworzenia parlamentu krajowego ani wprowadzenia autonomiczne-
go ustawodawstwa, poprzestając na mianowaniu radców w ministerstwach. Ta-
kie rozwiązanie zaspokajało niewątpliwie potrzeby kulturalno-oświatowe ludności 
ukraińskiej oraz ułatwiało jej korzystanie z instytucji demokratycznego państwa. 
Jednocześnie zaś nie zagrażało integralności terytorialnej Rzeczypospolitej. Toteż 
w wypadku sukcesu wyprawy kijowskiej i przy poparciu ze strony klubów lewicy 
i centrum (posiadających prawie połowę miejsc w parlamencie) miało duże szanse 
powodzenia. Zasadniczy problem stanowiłoby zapewne określenie granic teryto-
rialnych tej autonomii na terenie Chełmszczyzny i Podlasia, gdyż żądania ukraiń-
skie w tym względzie były trudne do przyjęcia dla strony polskiej. 

Rozmowy z Polakami podjęli wówczas także ukraińscy politycy galicyjscy. Po-
mimo obowiązującego hasła o nieuznawaniu „polskiej okupacji”, w szeregach naj-
silniejszej Ukraińskiej Ludowej Partii Pracy (Ukrajinśkiej Narodnej Trudowej Par-
tii – UNTP) pojawiły się tendencje do szukania kompromisu z władzami polskimi. 
Działacze UNTP prowadzili rozmowy sondażowe z przedstawicielami rządu, 
w których wyrażali gotowość do uznania państwowości polskiej na terenie Galicji 

11 „Wpered” 1920, nr 156, s. 2; „Hromada” 1920, nr 3, s. 2; „Przymierze” 1920, nr 13, s. 4; Z dotychczaso-
wych prób rozwiązania problemu polsko-ukraińskiego, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” 1938, nr 2, s. 12.
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wschodniej w zamian za nadanie autonomii terytorialnej, a nawet kulturalno-na-
rodowej. 26 maja 1920 r. na posiedzeniu Ukraińskiej Rady Narodowej we Lwowie 
większość zebranych uznała Rosję bolszewicką za większe zagrożenie dla Ukrainy 
i opowiedziała się za rokowaniami z władzami polskimi12. Toteż należy zgodzić się 
z opinią Jana Jacka Bruskiego, że „[…] zupełnie inna mogła być ocena przymierza 
z Rzecząpospolitą, gdyby wydało ono owoc militarnego zwycięstwa. Umowa war-
szawska miała szansę zyskać akceptację i stać się początkiem szerszej współpracy 
politycznej”13. 

Przez następnych kilka lat trwała rozgrywka dyplomatyczna o uregulowanie 
statusu Galicji Wschodniej. Z ukraińskiego punktu widzenia znajdowała się ona 
pod polską okupacją. Działający na emigracji w Wiedniu rząd Zachodnioukraiń-
skiej Republiki Ludowej (ZURL) z Jewhenem Petruszewyczem na czele wzywał do 
nieuznawania polskiej władzy na tym terenie, zabiegając na arenie międzynaro-
dowej o realizację prawa do samostanowienia dla Ukraińców galicyjskich. Wszel-
kie tendencje do kompromisu występujące wśród działaczy ukraińskich na terenie 
kraju były torpedowane przez instrukcje przysyłane z zagranicy, w których prze-
konywano, że „zainteresowanie problemem wschodniogalicyjskim na świecie ro-
śnie z każdym dniem”. Zapewniano o poparciu ze strony Wielkiej Brytanii, Włoch, 
Japonii, a nawet Stanów Zjednoczonych14.  W rezultacie takiej polityki ludność 
ukraińska w Galicji zbojkotowała przeprowadzony w 1921 r. spis ludności i wy-
bory parlamentarne  w listopadzie 1922 r. Ideę porozumienia z Polakami na bazie 
autonomii narodowo-terytorialnej głosiła jedynie niewielka grupa polityków wy-
wodzących się  z Ukraińskiej Partii Radykalnej (tzw. „Chliborobów”), która uzy-
skała w wyborach  5 mandatów poselskich.

W związku z zabiegami polskiej dyplomacji o uznanie przez mocarstwa za-
chodnie wschodniej granicy Rzeczypospolitej Sejm RP 26 września 1922 r. uchwa-
lił ustawę o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a szczególnie 
województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Ustawa stanowiła, 
że ustawy państwowe określają, jakie sprawy wchodzą w zakres samorządu woje-
wódzkiego, zwłaszcza z dziedziny kultury, gospodarstwa, komunikacji, ochrony 
zdrowia, opieki nad ubogimi, administracji samorządowej i skarbowości publicz-
nej oraz, że w sprawach przekazanych samorządowi wojewódzkiemu sejmiki wo-
jewódzkie mają prawo uchwalać ustawy w granicach postanowień ustawy kon-
stytucyjnej oraz ustaw państwowych. Szczególnie co do województw lwowskiego, 
tarnopolskiego i stanisławowskiego określono sprawy, które wchodzą w zakres 
działania samorządu tych trzech województw, tzn. szkolnictwa, religii, budownic-
twa, rolnictwa, przemysłu i handlu. Przewidziano, że sejmiki w tych trzech wo-
jewództwach składać się będą z dwu Izb, z których jedną tworzą posłowie kurii 
ukraińskiej i że nadwyżkę powstałą po pokryciu wydatków wspólnych, rozdziela 

12 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Kolekcja opracowań i odpisów dokumentów dotyczących sto-
sunków Polski z  Litwą, Łotwą i Ukrainą, sygn. 57, k. 424; sygn. 58, k. 112-113, 140-141; J. Pisuliński, Nie tylko 
Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923, Wrocław 2004, s. 251-252.

13 J. J. Bruski, „Między Polską a Moskwą wybór jasny…”? Ukraińskie elity polityczne wobec koncepcji sojuszu 
z Rzecząpospolitą 1918–1920, „Przegląd Wschodni” 2002, z. 31, s. 644.

14 Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny u Lwowi (dalej: CDIAU), fond 581, opys 1,  sprawa 
107, arkusz 5.
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się pomiędzy obie izby sejmiku według stosunku budżetowego kurii ukraińskiej 
(ruskiej) do ogółu ludności województwa15. Ustawa, która miała wejść w życie 
w ciągu 2 lat od chwili uchwalenia, zapowiadała również utworzenie na koszt pań-
stwa uniwersytetu ukraińskiego. Wszystkie te zapisy pozostały na papierze, a usta-
wa okazała się jedynie manewrem taktycznym. Po decyzji Rady Ambasadorów 
z 15 marca 1923 r., uznającej suwerenność Polski na obszarze Galicji Wschodniej, 
władze odłożyły projekt samorządu wojewódzkiego do lamusa16.  

Wspomniana decyzja Rady Ambasadorów oznaczała koniec dyplomatycznej 
walki o niezależne państwo zachodnioukraińskie, a tym samym kompletną po-
rażkę rządu ZURL w Wiedniu. W rezultacie doszło do przewartościowania sta-
nowiska wobec państwa polskiego w gronie czołowych działaczy UNTP – naj-
silniejszej ukraińskiej partii politycznej działającej na terenie Galicji. Na zjeździe 
UNTP 21 maja 1923 r. przewagę uzyskali zwolennicy „polityki realnej”. Do no-
wego Prezydium Narodnego Komitetu weszli: Wołodymyr Ochrymowycz – pre-
zes, W. Baczynśkyj i Hryńko Terszakowec– zastępcy prezesa, Alfred Howykowycz 
– sekretarz17. Ochrymowycz w wygłoszonym przez siebie referacie politycznym 
skrytykował dotychczasową taktykę partii za „bezgraniczny optymizm”, liczenie 
na cudzą pomoc  i związaną z tym „pasywną rezygnację”. Obok celu naczelnego 
(perspektywicznego) – zjednoczenia i niepodległości Ukrainy – wysunął cel tym-
czasowy (bliższy) – uzyskanie autonomii terytorialnej wszystkich ziem ukraiń-
skich w ramach państwa polskiego. Postulat ten znalazł się w jednej z uchwalonych 
przez zjazd rezolucji, w następującym brzmieniu: „W obecnych uwarunkowaniach 
politycznych Narodnyj Zjazd postuluje zjednoczenie wszystkich ziem ukraińskich, 
które znalazły się pod polską władzą: Galicji Wschodniej, Łemkowszczyzny, Wo-
łynia, Chełmszczyzny, Polesia i Podlasia w jednolitą jednostkę prawnopolityczną 
o pełni praw politycznych dla narodu ukraińskiego na jego ziemi; natomiast Na-
rodnyj Zjazd zdecydowanie protestuje przeciw tzw. autonomii wojewódzkiej”18. 

Pod wpływem UNTP program autonomiczny w maju 1923 r. przyjęła również 
Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna (URP), złożona z 20 posłów i 6 senatorów 
wybranych na terenie Wołynia,  Polesia i Lubelszczyzny z listy Bloku Mniejszości 
Narodowych. Należeli do niej przedstawiciele kilku nurtów politycznych: radykal-
ni socjaliści-rewolucjoniści i socjaldemokraci, umiarkowani socjaliści-federaliści 
oraz bezpartyjni narodowcy sympatyzujący z UNTP. W pierwszym okresie dzia-
łalności URP wszyscy jednoczyli się na platformie narodowej, ponad podziałami 
partyjnymi19. 

Wspomniany wyżej zjazd UNTP upoważnił posłów i senatorów URP do re-
prezentowania w parlamencie interesów Ukraińców galicyjskich. Tydzień póź-
niej, 28 maja 1923 r., na zjeździe ukraińskiej ludności Chełmszczyzny i Podlasia 

15 „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1922, nr 90, poz. 829.
16 A. Chojnowski, J. J. Bruski, Ukraina, Warszawa 2006, s. 79.
17 Centralne Archiwum Wojskowe, Gabinet Ministra Spraw Wojskowych, sygn. 411, k. 7.
18 Ukrajinśka suspilno-polityczna dumka w 20 stolitti. Dokumenty i materijały, red. T. Hunczak i R. Solc-

zanyk, München 1983, t. 2, s. 88-91; R. Torzecki, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989, 
s. 29. 

19 Szerzej na temat działalności URP w l. 1922–1923 zob. M. Szumiło, Antoni Wasyńczuk (1885–1935). 
Ukraiński działacz narodowy i polityk, Lublin 2006, s. 61-83.
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w Chełmie poseł Antoni Wasyńczuk przedstawił podstawowe założenia programu 
autonomicznego URP. Warto w tym miejscu zacytować obszerny fragment jego 
przemówienia: „My siedmiomilionowy naród, mieszkający na przestrzeni takiej 
jak państwo Rumuńskie, a bezwzględnie większej od republik Estońskiej i Łotew-
skiej, domagamy się wprowadzenia takiego ustroju na naszych ziemiach, który by 
nam zabezpieczał pewne prawa. Żądamy autonomii terytorialnej dla Galicji, Wo-
łynia, Polesia, Chełmszczyzny i Podlasia z siedzibą odrębnego Sejmu we Lwowie, 
Łucku czy Chełmie, który by uchwalał ustawy, decydował w sprawach szkolnych, 
administracyjnych i o podziale prowincji. Idę dalej – żądam pułków ukraińskich 
w armii polskiej, daję jako przykład Austrię, Szwajcarię. Pułki ukraińskie winny 
pełnić służbę na ziemiach ukraińskich – za obronę Polski przed wrogami winni-
śmy otrzymać należne nam prawa. Żądam by pieniądze polskie były z ukraińskimi 
napisami. To nic nowego, tak jest w Belgii – tam pieniądze obok napisu belgij-
skiego mają napis fl amandzki […]. Na czeskich koronach są też napisy ukraińskie 
i słowackie”20. 

Przemówienie Wasyńczuka spotkało się z aplauzem uczestników zjazdu. 
Świadczy o tym jedna z uchwalonych wtedy rezolucji stwierdzająca, że „jedynym 
demokratycznym wyjściem dla uporządkowania życia ukraińskiej ludności ziem 
Chełmszczyzny, Podlasia, Polesia, Wołynia i Wschodniej Galicji w Polsce, jest 
zjednoczenie tych ukraińskich ziem na zasadzie narodowo-terytorialnej autono-
mii”21. 2 czerwca 1923 r. prezes URP Samuel Podhorski przedstawiając z trybuny 
sejmowej aktualne postulaty swojego klubu, wymienił na pierwszym miejscu „naj-
szerzej pojętą autonomię terytorialną dla wszystkich ziem ukraińskich w Polsce”22. 
8 czerwca deklarację podobnej treści złożył w Senacie Aleksander Karpiński, uści-
ślając, iż chodzi o autonomię „z własnym Sejmem, własnymi organami admini-
stracyjnymi i sądowymi, a nawet wojskiem”23.

Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna nie przedstawiła wówczas w Sejmie 
własnego projektu ustawy o autonomii terytorialnej dla ziem zamieszkanych przez 
Ukraińców w Polsce. Już niecały rok później większość ukraińskich parlamenta-
rzystów porzuciła program autonomiczny. Wiązało się to z walką wewnętrzną, jaka 
toczyła się w łonie UNTP. Emigracyjny dyktator Jewhen Petruszewycz uzależnił 
bowiem dalszą współpracę z krajem od powrotu na pozycję „niezależności Ukra-
iny Zachodniej”. W odpowiedzi na to wezwanie Narodnyj Komitet UNTP uchwalił 
30 czerwca 1923 r. rezolucję, w której stwierdził, że „rząd galicyjski przestał istnieć 
z dniem 15 marca 1923 r.”24. Zagraniczna Grupa UNTP wezwała członków partii 
do nie podporządkowywania się nowemu kierownictwu i zwalczania koncepcji 
autonomicznej. Pod jej wpływem w kraju powstała tzw. „Niezależna grupa UNTP” 
(określana też jako lewica UNTP). W swoim programie podkreślała ona, że stoi 
na stanowisku zjednoczonego niepodległego państwa ukraińskiego (sobornoji sa-
mostijnoji derżawy) i absolutnie wyklucza „dobrowolne przyznanie panowania 

20 APL, UWL WSP, sygn. 438, k. 32.
21 Ibidem, k. 87.
22 „Sprawozdanie stenograficzne z 42. pos. Sejmu RP z dnia 2 VI 1923”, łam. 71-72.
23 „Sprawozdanie stenograficzne z 22. pos. Senatu RP z dnia 8 VI 1923”, łam. 10.
24 M. Łozynśkyj, Z nowym rokom 1924. Teperisznij stan budowy ukrajinśkoji derżawy i zadaczi zachidno-

ukrajinśkych zemel, Genewa 1924 , s. 44.
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obcego narodu na ziemi ukraińskiej nawet w okresie przejściowym”25. Jednocze-
śnie podtrzymywała lansowaną wówczas przez Petruszewycza orientację „radia-
nofi lską”. Procesy ukrainizacji na Ukrainie Radzieckiej postrzegano jako etap do 
zbudowania niezależnego państwa i podstawę do walki z „polską okupacją”26. 

Opozycja zorganizowała w szeregach „trudowików” intensywną kampanię 
przeciwko liderom partii. Pod jej naciskiem 8 grudnia 1923 r. Ochrymowycz wraz  
z całym kierownictwem podał się do dymisji. Do Prezydium NK UNTP weszli 
działacze „grupy niezależnej”: ks. Ołeksandr Stefanowycz jako przewodniczący, 
Pawło Ewyn i Stefan Bilak – zastępcy przewodniczącego, Michał Strutynskyj – se-
kretarz27. Na zjeździe partii 21 kwietnia 1924 r. skasowano autonomiczną rezolu-
cję poprzedniego zjazdu i stwierdzono, że „UNTP stoi nieugięcie i bez zastrzeżeń 
na stanowisku państwowości i soborności Narodu ukraińskiego”. Ponadto uznano 
za konieczne „dalsze istnienie narodowo-politycznego przedstawicielstwa narodu 
ukraińskiego za granicą”28.

Większość posłów i senatorów URP utożsamiała się ze stanowiskiem zaję-
tym przez nowe kierownictwo UNTP. Nie zgadzali się z nimi jedynie członkowie 
wchodzącej w skład klubu frakcji „autonomistów-federalistów”: posłowie Anto-
ni Wasyńczuk i Semen Lubarski oraz senatorowie Iwan Pasternak i Aleksander 
Karpiński. „Autonomiści-federaliści” nie zgłosili niestety żadnego szczegółowe-
go projektu ustawy o autonomii. Ogólne założenia ich koncepcji politycznej mo-
żemy odtworzyć na podstawie składanych przez frakcję deklaracji i wypowiedzi 
na łamach prasy. Z pewnością nie rezygnowali oni z dążenia do niepodległości 
Ukrainy. Jednakże, w przeciwieństwie do wielu ukraińskich polityków, doskonale 
zdawali sobie sprawę z faktu, iż idea „samostijności” nieprędko może się ziścić. Na 
wiecu we Włodzimierzu Wołyńskim A. Wasyńczuk mówił: „Najpierw trzeba uzy-
skać autonomię i możność współpracy narodu ukraińskiego z polskim, a dopiero 
później zobaczy się, gdy naród ukraiński dorośnie, będą mogli Ukraińcy myśleć 
o stworzeniu samostijnej Ukrainy. Ale na to trzeba jeszcze wiele czasu”29. Uważał, 
że naród ukraiński w zaistniałej sytuacji ma tylko dwie drogi do wyboru: „albo 
ideologia wschodnia, czyli system władzy sowieckiej, albo narodowo-terytorialna 
autonomia w granicach Polski”30. 

Autonomia terytorialna oznaczała w praktyce przebudowę państwa polskiego: 
„Dla nas koncepcja federacji jest conditio sine qua non […]. O ile Polska chciałaby 
przyjaźnie potraktować dążenie nasze do niepodległości Ukrainy – niezwłocznie 
musi stanąć na gruncie autonomii, jako prowadzącej do federacji”31. Podstawo-
wym postulatem było wyodrębnienie ziem zamieszkanych przez Ukraińców w od-
dzielną, samorządną jednostkę administracyjną. Granice terytorialne tej jednostki 

25 CDIAU, f. 581, op. 1, spr. 98, ark. 7.
26 R. Tomczyk, UNDO wobec Ukrainy Radzieckiej w latach 1925–1939. Zarys problemu, „Zustriczi” 1990, 

nr 1, s. 98.
27 I. Makuch, Na narodnij służbi, Detroit 1958, s. 306; I. Solar, Ukrajinśke Nacionalno-Demokratyczne Ob-

jednannia: perszyj period dijalnosti (1925–1928), Lwiw 1995, s. 12.
28 CDIAU, f. 309, op. 1, spr. 2606, ark. 1-2.
29 AAN, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łucku (dalej: KWPPŁ), sygn. 4, k. 10.
30 „Nasze Żyttja” 1924, nr 45, s. 2.
31 Poseł Antoni Wasyńczuk o stosunkach polsko-ukraińskich, „Jutro” 1924, nr 11, s. 4-5.
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miały obejmować, obok Wołynia i Galicji Wschodniej, również obszar ośmiu 
wschodnich powiatów woj. lubelskiego, większą część woj. poleskiego, pow. bielski 
z woj. białostockiego i najprawdopodobniej górskie pasmo Łemkowszczyzny aż po 
Krynicę. W sumie było to terytorium o powierzchni ponad 140 tys. kilometrów 
kwadratowych, zamieszkane przez około 60% ludności ukraińskiej, 10% żydow-
skiej i prawie 30% polskiej.  

Funkcjonowanie obszaru autonomicznego miało się opierać na ustawodawstwie 
krajowym, uchwalanym przez Sejm Krajowy we Lwowie, który zatwierdzałby rów-
nież autonomiczny budżet. Na obszarze tym miały być powołane odrębne struktu-
ry administracyjne, szkolne i sądownictwo. Język ukraiński powinien być uznany 
za równorzędny z językiem polskim, a państwowe posady dostępne dla wszystkich 
mieszkańców bez względu na ich narodowość i wyznanie. Do głównych postula-
tów możemy też zaliczyć umieszczenie napisów w języku ukraińskim na polskich 
pieniądzach oraz zorganizowanie narodowościowych jednostek wojskowych, czyli 
pułków ukraińskich w armii polskiej, stacjonujących na terytorium autonomicz-
nym. Ponadto Wasyńczuk domagał się ukrainizacji i całkowitego oddzielenia Cer-
kwi prawosławnej od państwa, a także przeprowadzenia reformy rolnej wyłącznie 
z udziałem ludności miejscowej32. Z tą ostatnią kwestią wiąże się sprawa osadnic-
twa wojskowego na Kresach Wschodnich. Wasyńczuk przypominał, iż powinno 
ono objąć także żołnierzy ukraińskich, którzy „przelewali krew za ojczyznę nad 
Zbruczem i pod Zamościem”. Według niego polskim weteranom należało nada-
wać ziemię w głębi Polski, a nie na Kresach, gdzie panował głód ziemi33.

Dla realizacji koncepcji Wasyńczuka niezbędne było poparcie polskich klu-
bów sejmowych. Tymczasem postulat autonomii terytorialnej akceptowały tylko 
ugrupowania polskiej lewicy. PSL „Wyzwolenie” poprzestawało przy tym na de-
klaracjach, nigdy nie występując z konkretnym wnioskiem w tej sprawie. Jedynie 
PPS podejmowała inicjatywy ustawodawcze. Już w październiku 1921 r. Mieczy-
sław Niedziałkowski wystąpił z projektem ustawy o szerokiej autonomii dla Ga-
licji Wschodniej, który w głównych założeniach niewiele odbiegał od koncepcji 
Wasyńczuka. Władzę ustawodawczą na obszarze autonomicznym miał sprawo-
wać odrębny Sejm Krajowy, zaś władzę wykonawczą Minister Krajowy mianowa-
ny przez Prezydenta RP i Rada Krajowa (rząd), złożona z 7 ministrów wybieranych 
przez Sejm Krajowy. W zakres ustawodawstwa autonomicznego miały wchodzić 
sprawy oświatowe, językowe, wyznaniowe, podział administracyjny, nadzór nad 
samorządem i lokalne podatki. Językami urzędowymi byłyby równolegle polski 
i ukraiński34. W 1924 r. Niedziałkowski opracował nowy projekt ustawy o autono-
mii dla ziem byłej Galicji Wschodniej, Wołynia i dwóch powiatów woj. poleskie-
go (Kamień Koszyrski i Sarny). Został on zgłoszony w Sejmie dopiero w styczniu 
1925 r. Ograniczono w nim uprawnienia władz autonomicznych, dążąc do zapew-
nienia odpowiedniej pozycji dla ludności polskiej oraz zabezpieczenia integralno-
ści państwa35. 

32 „Jutro” 1924, nr 11, s. 4-5; „Głos Prawdy” 1927, nr 109, s. 3.
33 AAN, KWPPŁ, sygn. 4, k. 9. 
34 E. Koko, op. cit., s. 75-77.
35 Ibidem, s. 150-152.
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Projekty PPS nie obejmowały terenów Chełmszczyzny i Podlasia. Ofi cjalne do-
kumenty programowe partii zachowywały milczenie na temat przyszłych losów 
tych ziem. Według Eugeniusza Koko miarodajna jest w tej kwestii wypowiedź Zyg-
munta Zaremby na łamach „Ukrajinśkiej Trybuny”. Zaremba stwierdził, iż „co do 
Chełmszczyzny, to te pytanie pozostaje otwarte, bo Chełmszczyzna znajduje się 
w całkiem innym położeniu niż inne ziemie ukraińskie. Ona w przeciągu kilku 
wieków tak złączyła się z Polską wspólną walką, że rozerwanie tego organizmu te-
rytorialnego będzie wyglądać bardziej sztucznie niż naturalnie”36. 

„Autonomistom-federalistom” nie udało się przekonać do swojej koncepcji po-
zostałych członków swojego klubu. Jesienią 1924 r. ich lider Antoni Wasyńczuk 
wystąpił z Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej, w rezultacie czego rozpadła 
się cała frakcja. Panująca wówczas atmosfera w stosunkach polsko-ukraińskich 
nie sprzyjała kompromisowym rozwiązaniom. Utworzona w 1925 r. największa 
ukraińska legalna partia polityczna w Polsce – Ukraińskie Zjednoczenie Naro-
dowo-Demokratyczne (Ukrajinśke Nacionalno-Demokratyczne Objednannia – 
UNDO), przyjęła taktykę negacji i maksymalizmu. W programie UNDO uchwa-
lonym w listopadzie 1926 r. zapisano m. in., że stronnictwo „nie uznaje żadnych 
aktów międzynarodowych, które powstały wbrew woli narodu ukraińskiego i do-
prowadziły do podziału żywego organizmu narodu ukraińskiego oraz jego teryto-
rium pomiędzy obce państwa i nigdy nie uzna prawomocności cudzego panowa-
nia na tych ziemiach”37. 

Złożona w większości z posłów i senatorów UNDO Ukraińska Reprezentacja 
Parlamentarna w swoich wystąpieniach na forum Sejmu i Senatu RP nie porusza-
ła w ogóle kwestii autonomii terytorialnej. Dopiero w końcu 1930 r. nawiązano 
do tego problemu w petycji skierowanej do Ligi Narodów w proteście przeciw-
ko nadużyciom władz polskich, popełnionym w trakcie tzw. pacyfi kacji Galicji 
Wschodniej. Autorzy petycji powoływali się na postanowienia tzw. małego trak-
tatu wersalskiego z 1919 r. oraz decyzję Rady Ambasadorów z 15 marca 1923 r., 
które ich zdaniem przyznały Polsce prawa suwerenne do Galicji Wschodniej pod 
warunkiem wprowadzenia autonomii terytorialnej. Przypomniano, iż ustawa z 26 
września 1922 r. o tzw. autonomii wojewódzkiej nie została wprowadzona w życie, 
a tym samym Polska nie dotrzymała swych międzynarodowych zobowiązań38.

Jesienią 1931 r. Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów zgłosił wniosek 
„w przedmiocie autonomii ziem Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszkałych w więk-
szości przez ludność ukraińską”. Projekt ustawy został opracowany jeszcze w 1925 r. 
przez specjalną komisję, do której należał m.in. Tadeusz Hołówko. 13 października 
1931 r. socjaliści zgłosili go w Sejmie w celu wybitnie demonstracyjnym, gdyż zda-
wali sobie sprawę, że wniosek zostanie przez izbę odrzucony39. Projekt zakładał, iż 
w skład odrębnej prowincji autonomicznej wejdą województwa: stanisławowskie, 
tarnopolskie i wołyńskie, 14 wschodnich powiatów województwa lwowskiego oraz 

36 Sprawa awtonomiji ukrajinśkych zemel, „Ukrajinśka Trybuna” 1921, nr 183, s. 2.
37 Ukrajinśka suspilno-polityczna dumka…, t. 2, Lwiw 1993, s. 172.
38 Biblioteka Narodowa, Oddział Mikroform, Archiwum Towarzystwa im. T. Szewczenki, Ukraińska Re-

prezentacja Parlamentarna, t. I, k. 256-257.
39 Program autonomii, „Robotnik” 1931, nr 359, s. 1.
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powiaty Sarny i Kamień Koszyrski z województwa poleskiego. Władzę ustawodaw-
czą na tym terenie miał sprawować Sejm Krajowy z siedzibą we Lwowie, zaś władzę 
wykonawczą Minister Krajowy mianowany przez Prezydenta RP i rząd krajowy, 
złożony z 7 podsekretarzy stanu wybieranych przez Sejm Krajowy. Rząd Krajowy 
odpowiadałby przed Sejmem Krajowym i ustępował na jego żądanie. Prowincja 
miała posiadać także autonomiczną władzę sądowniczą z Sądem Apelacyjnym na 
czele. Zamierzano utworzyć dwa oddzielne departamenty oświaty i kultury: polski 
i ukraiński, podlegające odpowiednim Radom Szkolnym. Liczba urzędników obu 
narodowości miała być proporcjonalna do liczby ludności40.

Prezydium URP oceniło projekt PPS dość krytycznie. Przede wszystkim wska-
zywało na to, że jego zakres terytorialny nie obejmuje części ziem ukraińskich, tzn. 
Chełmszczyzny, Podlasia i większości Polesia. Ponadto uznawało go za kopię auto-
nomii galicyjskiej, w której władze krajowe były mianowane przez rząd centralny. 
Tymczasem Klub Ukraiński mógł się zgodzić tylko na taką koncepcję autonomii, 
w której ziemie ukraińskie stanowiły całość państwowo-prawną o statusie, jaki po-
siadały Węgry, w monarchii austro-węgierskiej41. Powyższe stanowisko poseł Ba-
ran przedstawił na posiedzeniu komisji administracyjnej  28 października 1931 r. 
Zasadniczo poparł jednak wniosek PPS, mówiąc: „Samej idei autonomii narodo-
wo-terytorialnej, jako gwarancji rozwoju ukraińskiego życia narodowego w obec-
nych warunkach politycznych nie odrzucamy, a to tem bardziej, że międzynaro-
dowe traktaty nakładają na Rzeczpospolitą obowiązek zaspokojenia narodowych 
potrzeb narodu ukraińskiego we wspomnianej formie”. Wszystkie ugrupowania 
polskie, poza wnioskodawcami, ustosunkowały się negatywnie do projektu, który 
naturalnie został przez komisję odrzucony42.

W latach 1932–1934 stanowisko Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej wo-
bec rządu i państwa polskiego stopniowo ewoluowało w kierunku porozumienia.  
13 grudnia 1934 r. Antoni Horbaczewski na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej 
Senatu zgłosił w imieniu URP wniosek o „włączeniu do ustawy konstytucyjnej 
państwa polskiego postanowień przyznających ziemiom, zamieszkałym w więk-
szości przez ludność ukraińską, autonomii terytorialnej z sejmem krajowym, rzą-
dem, administracją, sądownictwem, szkolnictwem, skarbowością i terytorialną siłą 
zbrojną. Granice i ustrój tej autonomicznej jednostki terytorialnej określi osob-
na ustawa, która stanowić ma integralną część konstytucji państwa polskiego”43. 
Wniosek został przez Komisję odrzucony, lecz świadczył niewątpliwie o przejściu 
UNDO i URP na platformę autonomiczną.

Mimo sprzeciwu w szeregach ugrupowania, kierownictwo UNDO dążyło 
do kompromisu z władzami polskimi. W efekcie wiosną 1935 r. zawarło umowę  
z przedstawicielami rządu, która dała początek polityce „normalizacji stosunków 
polsko-ukraińskich”. W zamian za deklarację lojalności i uznanie przez UNDO 

40 „Wiadomości Ukraińskie” 1931, nr 278, s. 1-2.
41 AAN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 1039, k. 103.
42 Sprawozdanie z życia mniejszości narodowych za IV kwartał 1931 r., Warszawa 1932, s. 26-27.
43 „Sprawy Narodowościowe” 1934, nr 5-6, s. 604-605.
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polskiej racji stanu rząd miał zrealizować szereg ukraińskich postulatów o charak-
terze ekonomicznym, kulturalnym i oświatowym44. 

Pierwszym widocznym przejawem „normalizacji” był udział UNDO w wybo-
rach parlamentarnych 1935 r., zbojkotowanych przez polską opozycję i większość 
ukraińskich ugrupowań politycznych. W składzie nowej Ukraińskiej Reprezen-
tacji Parlamentarnej obok 18 przedstawicieli UNDO znalazło się także 2 repre-
zentantów Ukraińskiej Odnowy Ludowej (Ukrajinśka Narodna Obnowa – UNO). 
Partia ta stanowiła kontynuację istniejących od końca XIX w. ukraińskich ugru-
powań o charakterze klerykalno-konserwatywnym. Jej nieofi cjalnym założycielem 
był greckokatolicki biskup stanisławowski Hryhorij Chomyszyn. UNO zajmowało 
w pełni lojalną postawę wobec państwa polskiego, dążąc do uzyskania szerokiej 
autonomii terytorialnej. W deklaracji programowej UNO z 1935 r. przedstawiono 
w ogólnym zarysie postulowany kształt autonomii, bardzo zbliżony do koncepcji 
A. Wasyńczuka z lat 1923–1924 i projektów PPS45.

Kwestia autonomii terytorialnej nie znalazła się wśród postulatów przedłożo-
nych rządowi przez Ukraińską Reprezentację Parlamentarną w 1935 r. Problem 
ten kilkakrotnie poruszał w swoich przemówieniach przewodniczący URP Wasyl 
Mudryj, lecz jego realizację odłożono na później traktując jako cel maksymalny. 
Dopiero niezadowolenie z bardzo skromnych rezultatów „normalizacji” spowo-
dowało, iż stał się ponownie aktualny. W deklaracji Centralnego Komitetu UNDO 
z 7 maja 1938 r. stwierdzono, że tylko autonomia dałaby możność „pełnego przeja-
wu twórczych sił i pracy dla kulturalnego i gospodarczego podniesienia kraju”, co 
leży zarówno w interesie narodu ukraińskiego, jak i obronności państwa46. Praw-
dopodobnie już wówczas rozpoczęto opracowywanie tekstu sejmowego wniosku 
w tej sprawie. Nad projektem ustawy pracowała specjalna komisja URP pod prze-
wodnictwem senatora Decykiewicza. 

3 grudnia 1938 r. Mudryj skonstatował w trakcie swojego wystąpienia w sej-
mie zerwanie umowy normalizacyjnej, za co obciążył wyłącznie stronę polską47. 9 
grudnia Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna zgłosiła wniosek w sprawie au-
tonomii terytorialnej pod nazwą: „Projekt ustawy konstytucyjnej Ziemi Halicko-
Wołyńskiej”. Ponieważ Reprezentacja liczyła tylko 14 członków , niezbędny dla 
złożenia wniosku piętnasty podpis złożył poseł Wołyńskiego Zjednoczenia Ukra-
ińskiego (WUO) Stefan Skrypnyk. Wniosek wywołał tak ogromne wrażenie, że 
Prezydium Sejmu odłożyło formalne jego przyjęcie do następnego posiedzenia48. 
21 grudnia 1938 r. w pisemnej odpowiedzi marszałek Makowski stwierdził, że nie 
może przyjąć wniosku do laski marszałkowskiej, ponieważ zawiera on propozycje 
wymagające zmian w obowiązującej konstytucji, a do tego konieczne jest poparcie 

44 W. Momot, Ukraińskie przedstawicielstwo parlamentarne w Sejmie i Senacie w latach 1935–1939, „Studia 
Historyczne” 1999, z. 3.

45 Ukrajinśka suspilno-polityczna dumka…, s. 349-350.
46 Z. Poray-Pełeński, Polityka UNDO w świetle autonomicznej deklaracji Centralnego Komitetu UNDO 

z dnia 7 maja 1938 r., Lwów 1938, s. 15.
47 „Sprawozdanie stenograficzne z 3. pos. Sejmu V kadencji z dnia 3 XII 1938”, łam. 50.
48 „Diło” 1938, nr 275, s. 3.



Mirosław Szumiło118

go przez ¼ ustawowej liczby posłów49. Z tego też względu projekt nie znalazł się  
w drukach sejmowych i jego treść była do niedawna nieznana.  

Zgłoszenie przez URP projektu ustawy o autonomii terytorialnej było ściśle 
związane z aktualną sytuacją międzynarodową. Projekt był wyraźnie wzorowany 
na ustawach o autonomii Słowacji i Rusi Zakarpackiej uchwalonych przez parla-
ment czechosłowacki, jednakże Polakom kojarzył się przede wszystkim z żądania-
mi wysuniętymi przez Niemców Sudeckich. Toteż zgłoszenie go w grudniu 1938 r. 
wywołało głębokie oburzenie polskiej opinii publicznej, również tych kręgów, któ-
re zazwyczaj wykazywały życzliwość wobec mniejszości ukraińskiej50. 

W uzasadnieniu, dołączonym do zgłoszonego projektu ustawy, wnioskodawcy 
stwierdzili, że „dla Rzeczpospolitej, która nie jest państwem jednolitym pod wzglę-
dem narodowościowym i której części składowe wykazują olbrzymie różnice pod 
względem kulturalnym i gospodarczym, stosowanie jednolitych norm prawnych na 
obszarze całego państwa nie jest wskazane”. Powoływali się na postanowienia art. 
3 ustawy konstytucyjnej z 17 marca 1921 r., przewidującego oparcie ustroju pań-
stwa na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego i przekazanie przedstawi-
cielstwom samorządu „właściwego zakresu ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny 
administracji, kultury i gospodarstwa”. Na podstawie powyższego zapisu uchwalo-
no 26 września 1922 r. ustawę o samorządzie wojewódzkim, która określała zakres 
spraw podlegających kompetencjom tegoż samorządu. Zdaniem członków URP, 
ustawa z 1922 r. była wyrazem międzynarodowych zobowiązań państwa polskiego 
względem obszaru Galicji Wschodniej, ponieważ mocarstwa zachodnie zastrzegły 
wydanie dla tej ziemi osobnego statutu autonomicznego. Przytoczyli oni także art. 
109 konstytucji, stanowiący, iż „osobne ustawy państwowe zabezpieczą mniejszo-
ściom w Państwie Polskim pełny i swobodny rozwój ich właściwości narodowo-
ściowych przy pomocy autonomicznych związków mniejszości o charakterze pu-
bliczno-prawnym w obrębie związków samorządu powszechnego”51.

Wobec faktycznego nie wprowadzenia w życie wszystkich wyżej wymienio-
nych norm prawnych, posłowie ukraińscy uznali nadanie autonomii terytorialnej 
za „jedyny sposób zabezpieczenia ludności ukraińskiej pełnych praw narodowych 
i swobody rozwoju kulturalnego i gospodarczego”. Według nich był to „od dawna 
naczelny postulat polityczny wszystkich legalnie w Polsce istniejących ukraińskich 
partyj politycznych”, podnoszony w czasie każdej debaty budżetowej w sejmie i se-
nacie, począwszy od wystąpienia pierwszego prezesa URP Antoniego Wasyńczuka 
w 1923 r. Powołali się ponadto na wniosek PPS z 9 października 1931 r., świadczą-
cy, iż część społeczeństwa polskiego również popierała takie rozwiązanie52.

Autonomiczna jednostka publiczno-prawna pod nazwą „Ziemia Halicko-Wo-
łyńska” miała obejmować obszar wszystkich ziem Rzeczypospolitej Polskiej za-
mieszkanych przez ludność ukraińską. W artykule 2. złożonego projektu ustawy 
jej zasięg terytorialny określono następująco: „Ziemia Halicko-Wołyńska obejmu-
je obszar województw stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego oraz ob-

49 „Diło” 1938, nr 285, s. 4.
50 B. Budurowycz, Polska i problem ukraiński w latach 1921–1929, „Zeszyty Historyczne” 1983, z. 66, s. 42.
51 CDIAU, f. 344, op. 1, spr. 22, ark. 5-6.
52 Ibidem, ark. 6.
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szar województwa lwowskiego bez powiatów administracyjnych kolbuszowskiego, 
krośnieńskiego, łańcuckiego, niskiego, przeworskiego i tarnobrzeskiego, a prócz 
tego obszar gmin Polany i Tylawa z powiatu administracyjnego krośnieńskiego, 
dalej obszar województwa poleskiego bez powiatów administracyjnych kosowskie-
go i łunienieckiego, z obszaru województwa lubelskiego powiaty administracyjne 
bialsko-podlaski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski i włodaw-
ski, z województwa białostockiego obszar powiatu administracyjnego bielskiego, 
wreszcie z województwa krakowskiego obszar gmin Gładyszów, Sękowa, Śniet-
nica i Ujście z powiatu administracyjnego gorlickiego, obszar gmin Krempna 
i Żmigród Nowy z powiatu administracyjnego jasielskiego, obszar gmin Kryni-
ca-wieś, Łabowa, Muszyna, Tylicz oraz miasta Krynica-Zdrój i Muszyna powia-
tu administracyjnego nowosądeckiego”. Siedzibą władz autonomicznych miał być 
Lwów. Z wyjątkiem spraw określonych w ustawie, na wyżej wymienionym obsza-
rze miały nadal obowiązywać postanowienia ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 
1935 r., a w szczególności uprawnienia Prezydenta RP jako „czynnika nadrzędne-
go w państwie”53. 

Według omawianego projektu, władzę wykonawczą na terenie autonomii spra-
wować miał rząd Ziemi Halicko-Wołyńskiej, składający się z Prezesa Halicko-Wo-
łyńskiej Rady Ministrów i podległych mu ministrów. Wszyscy oni wchodziliby 
automatycznie w skład rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Z zakresu działania Halic-
ko-Wołyńskiej Rady Ministrów proponowano wyłączenie następujących kwestii: 
polityki zagranicznej, sił zbrojnych, spraw dotyczących budżetu państwa, poży-
czek państwowych, banków państwowych i systemu monetarnego. Autonomiczny 
rząd ponosiłby odpowiedzialność polityczną przed Sejmem Ziemi Halicko-Wo-
łyńskiej, sprawującym przede wszystkim funkcje ustawodawcze. Sejm składać się 
miał z posłów wybieranych w pięcioprzymiotnikowym głosowaniu na 5-letnią ka-
dencję, przy czym 1 poseł miał przypadać na 50 tysięcy mieszkańców. Z zakresu 
ustawodawstwa autonomicznego wyłączono szeroki wachlarz spraw dotyczących 
umów z innymi państwami, sił zbrojnych, budżetu, podatków i fi nansów państwo-
wych, systemu monetarnego, monopoli, ceł, kolei żelaznych, żeglugi, lotnictwa 
itp. Były one zastrzeżone dla Sejmu i Senatu RP. Sejm Ziemi Halicko-Wołyńskiej 
mógłby być rozwiązany przez Prezydenta RP przed upływem kadencji, pod wa-
runkiem wskazania określonego powodu54. 

W omawianym projekcie przewidziano także utworzenie dla Ziemi Halicko-
Wołyńskiej odrębnego Sądu Najwyższego, Najwyższego Trybunału Administracyj-
nego, Trybunału Kompetencyjnego i Najwyższej Izby Kontroli. Administracyjny 
nadzór nad sądami, wymierzającymi sprawiedliwość w imieniu Rzeczypospolitej, 
miał sprawować halicko-wołyński minister sprawiedliwości. Dla „zawiadywania” 
sprawami dotyczącymi szkolnictwa oraz opieki społecznej i sprawami wyznanio-
wymi zamierzano powołać „osobne organy samorządowe, oddzielnie dla poszcze-
gólnych narodowości”. Dochód z podatków i opłat państwowych pobieranych na 
obszarze Ziemi Halicko-Wołyńskiej miał wpływać do Skarbu Halicko-Wołyńskie-
go. Z tego dochodu na potrzeby ogólnopaństwowe należało oddać połowę sumy, 

53 Ibidem, ark. 1, 4-5.
54 Ibidem, ark. 1-3. 
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przypadającej na terytorium autonomiczne „ze względu na stosunek liczby miesz-
kańców i ogólnego dochodu z podatków i opłat państwowych z Ziemi Halicko-
Wołyńskiej do liczby mieszkańców i ogólnego dochodu z podatków i opłat pań-
stwowych z całej Rzeczypospolitej”55. 

Zgodnie z art. 12 ustawy „jeżeli konieczność użycia sił zbrojnych Rzeczypo-
spolitej do obrony Państwa nie wymaga innych zarządzeń, siły zbrojne stacjono-
wane na Ziemi Halicko-Wołyńskiej winny być łączone na zasadzie terytorialnej 
w osobne formacje i składać się tylko z wojskowych pochodzących z tej Ziemi”. 
Podobnie zastrzeżono, iż sędziowie, urzędnicy publiczni i nauczyciele „powinni 
w zasadzie pochodzić z tej Ziemi”. W ciągu roku od wejścia w życie ustawy musieli 
oni wykazać się znajomością języka polskiego i ukraińskiego w mowie i w piśmie. 
Proporcjonalna część stanowisk w centralnych władzach Rzeczypospolitej winna 
być również obsadzona osobami pochodzącymi z terytorium autonomicznego. Ję-
zyk polski i język ukraiński miały być zupełnie równouprawnione w urzędowaniu 
wewnętrznym i zewnętrznym administracji państwowej, sądów i organów samo-
rządu terytorialnego56. 

W intencji Autorów wyżej opisanego projektu, „ustawa konstytucyjna Ziemi 
Halicko-Wołyńskiej”, jako część składowa Konstytucji RP, miała zapewnić pełne 
równouprawnienie narodu ukraińskiego z narodem polskim w granicach Rzeczy-
pospolitej. W ustawie nie umieszczono żadnych zapisów mówiących o szczegól-
nym uprzywilejowaniu ludności ukraińskiej. Autonomia miała zatem w jedna-
kowym stopniu obejmować wszystkich mieszkańców wydzielonego terytorium. 
Poza sprawami szkolnymi i wyznaniowymi nie przewidywano także tworzenia od-
rębnych instytucji dla poszczególnych narodowości. Zakładano więc ich zgodną 
współpracę w interesie lokalnym. Zgodnie z ideą szerokiej samorządności i decen-
tralizacji państwa autonomiczny parlament i budżet gwarantował szybsze i lepsze 
rozwiązywanie miejscowych problemów, niż decyzje i posunięcia władz central-
nych. Jednakże ustanowienie odrębnych organów sądowych i krajowego rządu, 
odpowiedzialnego tylko przed krajowym Sejmem, oznaczało by w praktyce prze-
kształcenie Polski w państwo o charakterze federacyjnym. Takiej koncepcji nie 
mogło wówczas zaakceptować żadne z polskich ugrupowań politycznych. Jeszcze 
dalej szedł w swojej koncepcji Antoni Wasyńczuk. Żądając ukraińskich oddziałów 
wojskowych i napisów na pieniądzach powoływał się na przykłady państw, w któ-
rych panowały zupełnie odmienne stosunki narodowościowe. Trudno byłoby so-
bie wyobrazić wprowadzenie takich rozwiązań w ówczesnej Polsce, gdzie z podob-
nymi postulatami mogli wystąpić również Białorusini, Żydzi i Niemcy.

Nawet przy zupełnie nierealistycznym założeniu, iż koncepcja autonomii te-
rytorialnej zostałaby zaakceptowana przez większość sejmową, niezwykle trud-
ne byłoby wprowadzenie jej w życie. Politycy ukraińscy nie brali pod uwagę na-
strojów społeczeństwa polskiego, które z obawy przed Ukraińcami pragnęło 
ścisłego zespolenia ziem południowo-wschodnich z resztą państwa. Ponadto do 
planowanego terytorium autonomicznego zamierzali wcielić powiaty o zdecydo-
wanej przewadze ludności polskiej, położone na zachód od Bugu i Sanu. Sama 

55 Ibidem, ark. 3-4. 
56 Ibidem. 
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zapowiedź wniesienia projektu ustawy przez posła PPS Niedziałkowskiego wy-
wołała w 1921 r. masowe protesty ludności polskiej we Lwowie, Tarnopolu, Stry-
ju, Stanisławowie i innych miastach oraz zgodną deklarację profesorów wyższych 
uczelni lwowskich. Władze państwowe obawiały się, iż „element polski pozostały 
w administracji przy ustroju autonomicznym ulegałby stałemu naciskowi ze stro-
ny zorganizowanej większości ukraińskiej i przy ewentualnych wstrząśnieniach 
czy to wewnętrznych czy zewnętrznych państwa nie mógłby stanowić należytego 
oparcia dla myśli państwowej polskiej”57. Antoni Wasyńczuk musiał zdawać sobie 
z tego sprawę, skoro sam na jednym z wieców poselskich stwierdził: „państwo pol-
skie obawia się nadania autonomii Ukraińcom, gdyż będą oni dążyli do oderwania 
się zupełnie od Polski”58.

Ukrainian Conceptions of Territorial Autonomy within the Second Republic 

There is practically no mention in Polish historical literature of the conceptions of territorial 
autonomy proposed by Ukrainian politicians. In June 1920 a group of Ukrainian activists headed 
by Antoni Wasyńczuk from the Chełm region put forward the fi rst comprehensive plan of regu-
lating Polish-Ukrainian relations in the territory of the former Russian partition, based on the 
concept of autonomy.  The plan was fi rst of all concerned with guarantees of free development 
of culture and education for the Ukrainian population. These moderate proposals were favorably 
received by Polish left-wing parties, but they were quickly forgotten after the war with the Bol-
sheviks ended. 

In 1923 Wasyńczuk again put forward the conception of territorial autonomy, extending it to 
the area of Eastern Galicia. He also demanded the establishment of a separate National Parlia-
ment in Lvov and autonomous administrative and judicial agencies as well as troops.  This meant 
in practice that Poland was to be transformed into a federative state.  A similar conception was 
advanced by the Ukrainian Parliamentary Representation at the Sejm [Parliament] of the Second 
Republic: in December 1938 they proposed ‘the constitutional bill of the Halich- Volhynia Terri-
tory ‘. The two plans were, however, rejected as too radical by all Polish political parties.

57 Ukraine and Poland in Documents 1918–1922, red. T. Hunczak, t. 2, New York 1983, s. 432-434.
58 AAN, KWPPŁ, sygn. 4, k. 9.
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Cukrownia i Rafineria „Lublin” podczas II wojny 
światowej i niemieckiej okupacji (1939–1944)

Lubelska fabryka cukru wybudowana została w 1895 r. przez założone rok 
wcześniej Towarzystwo Udziałowe Cukrowni „Lublin”1. Wielokrotnie reorganizo-
wana, rozbudowywana i modernizowana prowadziła nieprzerwanie produkcję do 
kampanii 2007/2008. 

Ważna rola, jaką zakład pełnił w życiu społeczno-gospodarczym regionu na 
przestrzeni przeszło stuletniego okresu funkcjonowania, uzasadnia potrzebę ana-
lizy i odtworzenia jego dziejów2. Treścią prezentowanego artykułu jest działalność 
cukrowni w warunkach II wojny światowej i niemieckiej okupacji, począwszy od 
wybuchu konfl iktu zbrojnego we wrześniu 1939 r. do „wyzwolenia” Lubelszczyzny 
w lipcu 1944 r. 

Opracowanie podjętego zagadnienia było możliwe dzięki dość dobrze zacho-
wanym, choć niekompletnym, materiałom archiwalnym. W ustaleniu kwestii plan-
tatorskich pomocna okazała się dokumentacja Związku Zawodowego Cukrowni 
przechowywana w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Cenne dane odnośnie 
składu władz cukrowni wniosły księgi hipoteczne przechowywane w Archiwum 
Sądu Rejonowego w Lublinie. Kluczowe znaczenie dla zbadania stanu zniszczeń 
wojennych, bazy surowcowej, produkcji i zbytu, rezultatów ekonomiczno-fi nan-
sowych, spraw pracowniczych zakładu miały akta Cukrowni i Rafi nerii „Lublin” 
oraz Przedsiębiorstwa Państwowego „Cukrownie Lubelskie”, zgromadzone w Ar-
chiwum Państwowym w Lublinie, a także dokumenty fabryczne znajdujące się 
w Archiwum Zakładowym Cukrowni „Lublin”.

1 Po wybudowaniu rafinerii w 1910 r., Towarzystwo Udziałowe przekształciło się w Towarzystwo Akcyjne 
Cukrowni i Rafinerii „Lublin”, które przemianowano w 1921 r. na Spółkę Akcyjną Cukrowni i Rafinerii „Lublin”. 
W takich ramach organizacyjno-prawnych fabryka funkcjonowała do zakończenia II wojny światowej.

2 Przeszłości lubelskiej fabryki cukru została poświęcona praca doktorska na temat: „Cukrownia „Lublin” 
w latach 1894–1989. Studium z dziejów zakładu przemysłowego w regionie rolniczym”, napisana przez autora 
niniejszego artykułu w Zakładzie Historii Gospodarczej UMCS w Lublinie, pod kierunkiem dr. hab. Bronisława 
Mikulca, prof. UMCS, mps, Lublin 2004.
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Polityka gospodarcza Niemiec wobec Generalnego Gubernatorstwa 
i Lubelszczyzny po wrześniu 1939 r.

Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. zmieniła zasadniczo 
warunki funkcjonowania gospodarki w kraju. Kiedy trwały jeszcze walki okrążo-
nych polskich ugrupowań wojskowych i ośrodków oporu, 28 września najeźdźcy 
podpisali w Moskwie dwustronny układ o przyjaźni i granicach, na mocy które-
go podzielili terytorium Polski wzdłuż rzek: Pisa-Narew-Bug-San. Tym samym 
przedwojenny obszar województwa lubelskiego znalazł się w niemieckiej strefi e 
okupacyjnej. Niespełna miesiąc później (26 X 1939) utworzono Generalne Gu-
bernatorstwo (GG), w którego skład weszły ziemie polskie nie włączone bez-
pośrednio do III Rzeszy. Obejmowało ono cztery dystrykty: krakowski, lubel-
ski, radomski i warszawski, a od 1 sierpnia 1941 r. także galicyjski. W granicach 
dystryktu lubelskiego znalazło się 11 powiatów, w tym jeden miejski Lublin i 10 
powiatów ziemskich: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostaw-
ski, janowski (później kraśnicki), lubelski, puławski, radzyński i zamojski3. Do 
czasu zaprowadzenia administracji cywilnej, władzę na opanowanym obszarze 
sprawował niemiecki Zarząd Wojskowy. Polityka hitlerowskich Niemiec prowa-
dzona na okupowanych ziemiach zaprzeczała normom prawa międzynarodowe-
go4. Główne działania w stosunku do GG i Lubelszczyzny wyznaczały dwie ten-
dencje. Władze administracyjne dążyły do podporządkowania i wykorzystania 
potencjału gospodarczego oraz ludzkiego okupowanego terytorium dla potrzeb 
armii i III Rzeszy. Natomiast władze NSDAP, SS i policji zmierzały do prześla-
dowania, terroru, germanizacji i eksterminacji ludności5. Przyjęte założenia re-
alizowano zależnie od warunków istniejących na danym terytorium i od sytuacji 
na frontach.

Okupacja przybrała specyfi czny charakter w dystrykcie lubelskim. Zdaniem 
Zygmunta Mańkowskiego, na ową specyfi kę złożyło się m.in. położenie geogra-
fi czne tego obszaru, jego gospodarka oraz powszechny opór i nieposłuszeństwo 
miejscowej ludności wobec najeźdźcy6. Istotne znaczenie dla Niemców miał sam 
Lublin, który był najdalej wysuniętym na wschód ośrodkiem gospodarczym i po-
litycznym okupowanych ziem7. 

W polityce gospodarczej III Rzeszy wobec GG i Lubelszczyzny możemy wyod-
rębnić cztery okresy8. W pierwszym, trwającym od początku okupacji do połowy 

3 W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju 
władz, Lublin 1977, s. 248. 

4 W świetle IV konwencji haskiej z 1907 r., którą podpisały także Niemcy, okupant nie posiadał na zajętym 
terytorium władzy ustawodawczej. Zobowiązany był natomiast do zachowania dotychczasowych miejscowych 
praw, poszanowania życia i honoru jednostek, własności prywatnej, utrzymania porządku i życia społecznego. 
Rekwizycje były dopuszczalne jedynie na użytek okupacyjnej armii. Zob. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, 
Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994, s. 585.

5 J. Ciempielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, 
Warszawa 1985, s. 526; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 397-603; Z. Mańkowski, Lata wojny 
i okupacji 1939–1944, w: Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, red. T. Mencel, Warszawa 1974, s. 825.

6  Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988, s. 12.
7  J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983, s. 36. 
8 W. Jastrzębowski, Gospodarka niemiecka w Polsce 1939–1944, Warszawa 1946, s. 126-131; T. Kłosiński, 
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1940 r., realizowano plan „odprzemysłowienia” ziem polskich i przekształcenia 
ich w obszar typowo rolniczy oraz miejsce pozyskiwania taniej siły roboczej dla 
Niemiec9. Był to okres intensywnej – aczkolwiek niezbyt jeszcze skoordynowa-
nej – eksploatacji kraju, wywozu surowców, urządzeń przemysłowych10, a także 
ludzi do pracy w III Rzeszy11. Przystąpiono wówczas do konfi skaty mienia, przej-
mowania przez rząd GG zakładów przemysłowych, wymiany ich kierownictwa, 
likwidacji polskich instytucji kredytowych, itp.12 Nadzorowi niemieckiemu pod-
dane zostały wielkie majątki ziemskie13. Wtedy też podporządkowano władzom 
okupacyjnym instytucje polskiego samorządu gospodarczego (w tym Związku Za-
wodowego Cukrowni i Spółki Handlowej Cukrowni), a od marca 1941 r. zastąpio-
no je placówkami niemieckimi14. Lubelszczyzna miała pełnić względem GG rolę 
aprowizacyjną15. 

Z uwagi na niskie uprzemysłowienie regionu, w którym dominowała wytwór-
czość rolno-spożywcza16, przemysł tutejszy – w odniesieniu do innych dystryktów 
– ucierpiał w mniejszym stopniu. Duże natomiast straty odnotowano w rzemiośle 
i handlu17.

Zwrot w polityce Niemiec wobec GG nastąpił po kapitulacji Francji (czerwiec 
1940). Wówczas III Rzesza zaczęła traktować ziemie polskie jako swoje trwałe za-
plecze rolnicze i przemysłowe. Stopniowo więc okupanci odchodzili od demon-
tażu zakładów przemysłowych18 i podjęli starania o możliwie najlepsze wykorzy-
stanie miejscowych zasobów poprzez prowadzenie badań nad gospodarką tego 
obszaru19, przebudowę ustroju rolnego na wzór niemiecki, wprowadzenie systemu 
kontyngentowego w rolnictwie20, inwestycje, rozbudowę i modernizację sieci dróg, 
kolei oraz prace melioracyjne i wodne21. W dziedzinie rolnictwa władze okupacyj-
ne działały na rzecz poprawy nawożenia gleb22. Do GG dostarczono też z Niemiec 
wiele tysięcy maszyn i narzędzi rolniczych oraz kilkadziesiąt tysięcy ton kwalifi ko-

Polityka przemysłowa okupanta w Generalnym Gubernatorstwie, Poznań 1947, s. 90-93; Zarys gospodarstwa 
wiejskiego w Polsce, red. S. Arnold, Warszawa 1970, s. 707.

9 J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa–Łódź 1997, s. 330.
10 Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. 3, red. S. Arnold, Warszawa 1970, s. 708.
11 Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, s. 644; R. Moszyński i L. 

Policha, Lublin w okresie okupacji (1939–1944), Lublin 1947, s. 185.
12 Dzieje cukrownictwa w Polsce, red. Cz. Łuczak, Poznań 1981, s. 202.
13 Taka polityka spowodowała w 1940 r. spadek produkcji przemysłowej GG względem stanu przedwojen-

nego o 70%. Zob. A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1998, s. 354 i 356.
14 Dzieje cukrownictwa w Polsce…, s. 203. W Krakowie utworzona została Główna Izba Gospodarcza, 

posiadająca swoje odpowiedniki w dystryktach i powiatach. Zob. Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…,  s. 567.
15 J. Kasperek, op. cit., s. 54; Z. Mańkowski, Lubelszczyzna w latach drugiej wojny światowej, „Rocznik 

Lubelski” 1969, t. 12, s. 16.
16 P. Karpiuk, Życie gospodarcze Polski z okresu PKWN, „Rocznik Lubelski” , 1964, t. 7, s. 51 i 52.
17 Cz. Madajczyk, Lubelszczyzna w polityce okupanta, „Zeszyty Majdanka” 1967, nr 2, s. 17. 
18 Idem, Polityka III Rzeszy…, s. 563.
19 „Nowy Głos Lubelski” 1944, nr 20, s. 3; Cz. Rajca, Walka o chleb 1939–1944. Eksploatacja rolnictwa 

w Generalnym Gubernatorstwie, Lublin 1991, s. 17.
20 System kontyngentowy zaczęto wprowadzać już na początku 1940 r. Zob. Z. Mańkowski, Hitlerowskie 

więzienie…, s. 21. 
21 J. Skodlarski, op. cit., s. 334.
22 W roku 1940/41 zużycie nawozów sztucznych w GG wzrosło o 100-250%. Zob. ibidem, s. 339.
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wanego ziarna siewnego i sadzeniaków23. W celu uzupełnienia strat w inwentarzu 
hodowlanym, poniesionych podczas kampanii wrześniowej, sprowadzono z in-
nych krajów okupowanych wiele tysięcy sztuk zwierząt gospodarskich24. Mimo 
tych działań nie udało się odbudować hodowli do poziomu sprzed 1939 r.

W okresie przygotowań III Rzeszy do wojny z ZSRR, wzrosło znaczenie strate-
giczne GG. Wtedy to szczególną rolę aprowizacyjną przypisano przygranicznemu 
dystryktowi lubelskiemu25, gdzie Niemcy koncentrowali wojska i budowali umoc-
nienienia fortyfi kacyjne. Po ataku Niemiec na ZSRR (22 VI 1941) GG stało się 
obszarem przyfrontowym, a następnie przejściowym (między III Rzeszą a Wscho-
dem)26. Aby zapewnić zaopatrzenie walczącym wojskom, władze niemieckie pod-
jęły działania zmierzające do intensyfi kacji produkcji na okupowanych ziemiach. 
W tym celu zwiększono dostawy węgla, surowców, maszyn oraz innych środków 
produkcji niezbędnych w tutejszym przemyśle i rolnictwie.  

Niepowodzenia wojsk hitlerowskich na froncie wschodnim (1942/1943) oraz 
bombardowania przez państwa zachodnie obiektów przemysłowych w Niemczech 
wpłynęły na pogorszenie sytuacji gospodarczej III Rzeszy, co pociągnęło za sobą 
kolejną zmianę w polityce władz okupacyjnych wobec GG. W obawie przed nara-
stającymi nalotami alianckimi przystąpiono do dekoncentracji przemysłu Rzeszy, 
przenosząc na ten obszar część produkcji wojennej27. Wówczas niemiecka gospo-
darka zaczęła odczuwać poważne braki surowców i ludzi do pracy, a także trudno-
ści aprowizacyjne. Aby temu zaradzić, władze okupacyjne wprowadziły reglamen-
tację surowców i kontrolę ich zużycia, wyznaczały normy produkcyjne, nasiliły 
rekwizycje produktów rolnych28, przeprowadzały łapanki i wywóz ludności na ro-
boty przymusowe do Niemiec29. W imię racjonalizacji przemysłu podjęto akcję 
likwidacyjno-scaleniową, polegającą na eliminacji małych zakładów wytwórczych 
i łączeniu dużych przedsiębiorstw przemysłowych30. Akcja ta doprowadziła do za-
mknięcia 67% warsztatów rzemieślniczych i 20% zakładów przemysłowych31. 

Od początku 1944 r., w następstwie ofensywy Armii Czerwonej, obszar GG, 
a zwłaszcza Lubelszczyzny, ponownie znalazł się w strefi e przyfrontowej, co zapo-
czątkowało kolejny, bardzo trudny okres dla tutejszej gospodarki. Wycofujące się 
władze i wojska niemieckie ewakuowały ważne – z punktu widzenia prowadzo-
nych działań wojennych – zakłady przemysłowe, dokonywały masowych rekwi-
zycji, grabieży mienia, wywozu maszyn i urządzeń32. W rejonach walk stosowały 

23 Ibidem; Dzieje cukrownictwa w Polsce…, s. 204.
24 Kampania wrześniowa spowodowała ubytek 20-40% bydła, 33% koni, 50-60% trzody chlewnej. W l. 

1939–1943 Niemcy sprowadzili do GG 10 tys. sztuk bydła, 84 tys. świń i 46 tys. owiec. Zob. J. Skodlarski, op. cit., 
s. 341.

25 Z. Mańkowski, Hitlerowskie więzienie…, s. 16.
26 T. Kłosiński, op. cit., s. 92. 
27 Ibidem, s. 90. 
28 Ibidem, s. 92. 
29 Na Lubelszczyźnie do czerwca 1943 r. wysiedlono ponad 100 tys. osób, a na roboty do Niemiec wywiezi-

ono około 112 tys. ludzi, tj. 5,51% mieszkańców dystryktu lubelskiego, w tym z miasta Lublina – 3,5%, natomiast 
z powiatu lubelskiego – 2,18%. Zob. Cz. Madajczyk, Lubelszczyzna w polityce okupanta…, s. 17.

30 Ibidem, s. 569.
31 J. Skodlarski, op. cit., s. 332.
32 Ibidem, s. 93.
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taktykę spalonej ziemi33. Trudną sytuację pogłębiały rekwizycje dokonywane przez 
wkraczającą Armię Czerwoną. Wszystko to dezorganizowało życie gospodarcze 
interesującego nas obszaru. 

Straty i zniszczenia wojenne cukrowni

Działania zbrojne już w początkowej fazie wojny objęły Lublin. Od 2 września 
1939 r. niemieckie samoloty niemal codziennie bombardowały miasto34. Głów-
nym ich celem była Lubelska Wytwórnia Samolotów, koszary 8. Pułku Piecho-
ty Legionów, dworzec kolejowy oraz centrum Lublina.35 Najcięższe ataki lotnicze 
miały miejsce 9, 13 i 17 września. Nie ominęły one również – położonej blisko 
dworca – cukrowni, powodując w niej duże straty i zniszczenia. Bomby uszkodzi-
ły wtedy biuro fabryki, dwa wielorodzinne budynki mieszkalne, magazyn cukru, 
szopę na materiały zapasowe i kotlarnię wraz z przybudówkami. Odnotowano czę-
ściowe zniszczenie dachów na kantorku plantacyjnym, nad wagą wozową, na ko-
tłowni, magazynie, stacji wodniarek, kotlarni, garażu i warsztatach. W głównym 
budynku surowni, w rafi nerii, kotlarni i warsztatach wybite zostały niemal wszyst-
kie szyby i niektóre ramy okienne, a nad stacją wód brudnych – świetliki36. Całko-
witemu zniszczeniu uległ jeden sznek rozdzielczy, a drugi oraz nadbudówka nad 
rozdzielaczami zostały uszkodzone. Uszczerbku doznał transporter i zbiornik do 
wysłodków usytuowany przy kantorze, przenośnik grabkowy, betonowy spławiak 
do buraków i zbiorniki melasowe. Sile wybuchów nie oparły się także ogrodzenia 
fabryczne. Zburzony został żelbetonowy parkan od strony ulicy (na długości 66 
m), część murowanego parkanu przy parku i ogrodzenie drewniane obok warszta-
tów. Odłamki bomb uszkodziły również – stojącą na terenie fabrycznym – fi gurę 
Matki Bożej. Cukrownia poniosła też straty w wewnątrzzakładowym transporcie 
kolejowym. Zniszczeniu uległo 25 mb toru kolejowego, 75 mb szyn, 40 mb trakcji 
wąskotorowej służącej do wożenia cukru oraz trzy wagoniki37. W wyniku nalotów 
padł jeden koń fabryczny, a drugi zaginął. Zamieszanie wywołane bombardowa-
niem obiektu fabrycznego sprzyjało kradzieży mienia cukrowni. Z rozbitych ma-
gazynów zginęła wówczas część cukru i wiele materiałów. 

Szkody lubelskiej cukrowni nie ograniczyły się tylko do skutków kampanii 
wrześniowej. Jej majątek doznał uszczerbku także w późniejszym okresie wojny 
i okupacji, zwłaszcza na zapasach magazynowych, papierach wartościowych, po-
datkach i opłatach oraz na niemieckich dłużnikach, dodatkowych pracach zleco-
nych przez okupanta i rekwizycjach. Rozmiary strat zakładu podczas okupacji nie-
mieckiej, według cen z 1939 r., ukazuje tabela 1.

33 Zarys historii gospodarstwa wiejskiego…, s. 712. 
34 T. Radzik, W okresie okupacji niemieckiej, w: T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, 

Lublin. Dzieje miasta, t. 2 XIX i XX wiek, Lublin 2000, s. 231. 
35 Ibidem, s. 234. 
36 Archiwum Zakładowe Cukrowni „Lublin” (dalej: AZCL), Księga Protokołów Zarządu Cukrowni „Lu-

blin” za lata 1939–1940, (dalej: KPZCL), s. 3-5.
37 Ibidem, s. 2-3.
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Tab. 1. Straty Cukrowni i Rafinerii „Lublin” poniesione podczas okupacji niemieckiej 
i wyzwalania zakładu w l. 1939–1944

Lp. Zakres strat Wartość (w zł) Procent ogółu
1 W urządzeniach specjalnych:

a) koszty urządzenia schronu
b)  koszty urządzenia kolejki Rury – Cegielnia (na polecenie władz 

niemieckich)
c)  koszty obmurowania kotła we młynie „Piaski” (na polecenie władz 

niemieckich)

6391
10 989

680

0,40
0,70

0,04

2 W transporcie (2 rowery, 4 samochody: „De Soto”, „Mercedes Benz”, 
„BMW”, „Fiat” i materiały garażowe)

32 852 2,04

3 W zapasach cukru, melasy, wysłodków suszonych, nasienia, materiałów 
magazynowych, workach lnianych i in.

506 766 31,39

4 Na papierach procentowych 236 714 14,66

5 Na akcjach i udziałach innych przedsiębiorstw 134 126 8,31

6 Na rachunkach w bankach 8603 0,53

7 Na podatkach i opłatach 193 925 12,01

8 W inwentarzu żywym (9 sztuk koni) 14 760 0,91

9 Na dłużnikach – fi rmach niemieckich 204 607 12,67

10 Wartość spalonego i rozgrabionego cukru na składach w Radzyniu 
i Kraśniku

94 420 5,85

11 Odprawa ewakuacyjna pracowników cukrowni 154 892 9,59

12 Robocizna i materiał do wykonania skrzyń do ewakuacji 2389 0,15

13 Za różne roboty i materiały dla Armii Czerwonej 5529 0,34

14 Za różne materiały i robociznę dla OPC 4674 0,29

15 Rekompensata za obronę mienia fabrycznego w czasie działań wojen-
nych

1287 0,08

16 Koszty związane z odbiorem zarekwirowanej bryczki 660 0,04

Ogółem 1 614 266 100

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Przedsiębiorstwo Państwowe „Cukrownie Lubelskie” 
(dalej: PPCL), sygn. 1/11, k. 15-17; obliczenia własne.

Straty zakładu pogłębiały rekwizycje dokonywane przez wkraczającą do Lubli-
na w 1944 r. Armię Czerwoną. Jednostki tyłowe, wchodzące w skład tzw. trofi ejno-
go uprawlenija armii, zajęły wówczas cukrownię, usunęły z niej polską administra-
cję, wystawiły posterunki i dokonały samowolnych rekwizycji cukru38. Dopiero 
za sprawą interwencji naczelnika Wydziału Przemysłowego Biura Ekonomiczne-
go PKWN – Henryka Różańskiego u pełnomocnika dowództwa tejże armii przy 
PKWN, sowieci opuścili fabrykę, a na zarekwirowane mienie sporządzono z wła-
dzami wojskowymi stosowne dokumenty39. 

38 H. Różański, Śladem wspomnień i dokumentów (1943–1948), Warszawa 1988, s. 138.
39 Podobna sytuacja zaistniała w cukrowniach „Klemensów”, „Garbów” „Rejowiec” i „Przeworsk”. Zob. 

H. Różański, op. cit., s. 139. Liczne konflikty na tym tle między PKWN a Armią Czerwoną oraz interwencje re-
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Zmiany organizacyjne cukrowni

Wraz z opanowywaniem przez wojska niemieckie obszaru Polski we wrześniu 
1939 r., specjalnie powołane grupy operacyjne przystępowały do zabezpieczania 
zakładów przemysłowych, maszyn i urządzeń, dokumentacji technicznej, groma-
dzenia surowców itp.40 Zakłady przemysłowe, uznane za ważne dla ekonomiki III 
Rzeszy i ziem okupowanych (w tym cukrownie), włączone zostały w struktury go-
spodarcze „wschodnich ziem wcielonych” i GG41. Na ziemiach wcielonych znala-
zło się 38 cukrowni, które do końca stycznia 1940 r. podporządkowano – utwo-
rzonemu w październiku 1939 r. – Głównemu Urzędowi Powierniczemu Wschód 
(Haupttreuhandstelle Ost). W grudniu 1939 r. Urząd Powierniczy dla General-
nego Gubernatorstwa (Treuhandstelle für das Generalgouvernement)42 przejął na 
podległym terytorium 16 cukrowni, tj: „Częstocice”, „Garbów”, „Guzów”, „Irena”, 
„Józefów”, „Klemensów”, „Lublin”, „Łubna”, „Michałów”, „Opole Lubelskie”, „Rejo-
wiec”, „Przeworsk”, „Sokołów”, „Strzyżów”, „Włostów” i „Wożuczyn”. Po agresji na 
ZSRR i utworzeniu dystryktu galicyjskiego, władze niemieckie podporządkowały 
sobie również tamtejsze cukrownie: „Chodorów”, „Horodenka” i „Podole”. 

Całokształtem działalności zakładów cukrowniczych zarządzał Generalny Po-
wiernik Cukrowni w Generalnym Gubernatorstwie (Gesamttreuhänder der Zuc-
kerfabriken im Generalgouvernement)43. W strukturze władz resortowych prze-
mysł cukrowniczy podlegał Wydziałowi Wyżywienia i Rolnictwa z właściwymi 
mu odpowiednikami na niższych szczeblach administracji. 

Wraz z narastaniem germanizacji ziem okupowanych postępowało zniem-
czanie przemysłu cukrowniczego. Polegało ono m.in. na zastępowaniu polskich 

sortu Gospodarki Narodowej i Finansów doprowadziły do zawarcia 4 VIII 1944 r. porozumienia między PKWN 
a rządem ZSRR, dotyczącego zakresu i zasad dokonywania rekwizycji. Ustalenia zawarte w tym porozumi-
eniu, dotyczącym całego obszaru Rzeczypospolitej w granicach z 1939 r., dopuszczały możliwość dokonywania 
przez wojsko rekwizycji żywności, pasz oraz artykułów przemysłowych dla potrzeb walczącej armii. Rekwizy-
cje te mogły się jednak odbywać przy udziale przedstawicieli miejscowych władz, do których należało ustal-
enie odpłatności za zajęte mienie. Jednocześnie Armię Czerwoną obowiązywał podpisany przez Stalina tajny 
rozkaz Państwowego Komitetu Obrony ZSRR nr 220172 z 9 VIII 1944 r., który za trofeum wojenne uznawał całe 
wyposażenie wojsk niemieckich, tj.: uzbrojenie, amunicję, sprzęt i wojenne składy zaopatrzenia. Pozostałe mienie, 
w tym przemysłowe, miało być przekazane władzom polskim. Mało tego, wspomniany rozkaz – jak pisze Mariusz 
Krogulski – zobowiązywał dowódców Armii Czerwonej do ochrony mienia polskich instytucji państwowych, 
właścicieli prywatnych i samorządów miejskich, a także do zabezpieczenia od kradzieży i zniszczenia: składów 
żywności, trzody i bydła, materiałów budowlanych, lekarstw, maszyn i urządzeń, towarów szerokiej konsump-
cji, itp. Mienie to komendanci przekazywać mieli polskim organom na podstawie aktów zdawczo-odbiorczych. 
Ten sam rozkaz surowo zabraniał rekwizycji na terytorium RP u osób prywatnych, organizacji spółdzielczych, 
przedsiębiorstw przemysłowych i władz terenowych jakichkolwiek dóbr, sprzętu i transportu. Zob. M. L. Krogul-
ski, Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000, s. 22 i 170. 

40 S. Meducki, Przemysł i klasa robotnicza w dystrykcie radomskim w okresie okupacji hitlerowskiej, Warsza-
wa 1981, s. 26. 

41 Dzieje cukrownictwa w Polsce…, s. 202; J. Iwasiewicz, Warunki i wyniki pracy cukrowni polskich w czasie 
wojny, „Gazeta Cukrownicza” 1946, nr 7-8, s. 142.

42 Urząd Powierniczy powstał na mocy zarządzenia Hansa Franka z dnia 15 XI 1939 r., a w marcu 1941 r. 
został przekształcony w Wydział Powiernictwa i Zadań Specjalnych (Abteilung Treuhandverwaltung und Son-
deraufgaben) w Głównym Wydziale Gospodarki Rządu Generalnego Gubernatora. Zob. Dzieje cukrownictwa 
w Polsce…, s. 202.

43 Ibidem.
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nazw zakładów niemieckimi i obsadzaniu Niemcami, względnie volksdeutschami, 
głównych stanowisk kierowniczych. 

Z dniem 7 grudnia 1940 r. władze okupacyjne wprowadziły niemieckojęzyczną 
nazwę lubelskiej cukrowni. Brzmiała ona: „Zuckerfabrik und Rafi nerie „Lublin” Ak-
tien Gesellschaft  in Lublin”44. Dodajmy, że w czerwcu 1941 r. zmieniono nazwę uli-
cy Krochmalnej, przy której usytuowana była cukrownia, na Industrieststrasse45.

Podczas okupacji Cukrownia i Rafi neria „Lublin” funkcjonowała w organiza-
cyjno-prawnych ramach spółki akcyjnej. Jej kierownictwo i personel pozostawały 
w rękach Polaków do lutego 1940 r. Funkcję prezesa Zarządu i dyrektora zarzą-
dzającego pełnił wówczas Mieczysław Broniewski, natomiast członkami Zarządu 
byli: Tadeusz Karszo-Siedlewski i Zbigniew Walewski46. Na stanowisku dyrektora 
naczelnego fabryki pozostawał Zbigniew Broniewski47. Podczas nieobecności Z. 
Broniewskiego (26 września–21 października) jego obowiązki przejął dyr. M. Cie-
cierski, który w okresie późniejszym był delegatem Zarządu do spraw współpracy 
oraz nadzoru cukrowni „Lublin” i „Garbów”48.

W związku z tragiczną śmiercią T. Karszo-Siedlewskiego49 i nieobecnością 
M. Broniewskiego, obowiązki prezesa i dyrektora zarządzającego objął od 1 paź-
dziernika 1939 r. Z. Walewski. W dniu 4 grudnia 1939 r. ukonstytuował się nowy 
dwuosobowy Zarząd cukrowni w składzie: Z. Walewski – prezes i Antoni Ludwik 
Budny – członek. Z. Walewskiemu powierzono sprawowanie ogólnego i bezpo-
średniego zarządzania interesami spółki oraz kierowanie sprawami fi nansowymi 
i handlowymi, natomiast A. Budny objął nadzór nad działem technicznym50.

Dwa miesiące później Niemcy narzucili zakładowi swoje kierownictwo. Na 
mocy zarządzenia Szefa Dystryktu Lublin z dnia 9 lutego 1940 r. powołana została 
Rada Zarządzająca cukrowni, do której weszli: Rudolf von Deichman – przewod-
niczący, dr Georg Claus51 – zastępca przewodniczącego, Miron von Łucki – czło-
nek oraz każdorazowy agronom powiatowy (Kreislandwirt der Abteilung Land-
bewirtschaft ung beim Distrikt-Amt) – także jako członek52. Do grudnia 1940 r. 
członkiem Rady Zarządzającej był Kreislandwirt Lubelski – Tranc. Po nim funkcję 
objął Kreislandwirt Radzyński – Kűchne53. Na stanowisku dyrektora cukrowni po-
został Z. Broniewski54, któremu udzielono łącznej prokury i upoważniono go do 

44 APL, Sąd Okręgowy w Lublinie (dalej: SOL), Wydział Rejestru Handlowego (dalej: WRH), sygn. B-25, 
t. 2. 

45 T. Radzik, op. cit., s. 254.
46 APL, Cukrownia i Rafineria „Lublin” (dalej: CiRL), sygn. 100, k. 135.
47 AZCL, KPZCL, s. 1-46; APL, CiRL, sygn. 100, s. 76. 
48 AZCL, KPZCL, s. 11.
49 Tadeusz Karszo-Siedlewski zginął podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r.
50 APL, CiRL, sygn. 3, s. 49. 
51 Georg Claus pełnił we władzach dystryktu lubelskiego funkcję kierownika Wydziału  Wyżywienia i Rol-

nictwa (Ernährungs-Landwirtschaff). Zob. Cz. Rajca, Walka o chleb…, s. 15. Dla ważności umów lub zobowiązań 
wymagane były podpisy przynajmniej dwóch członków Rady Zarządzającej z wyłączeniem Kreislandwirta, który 
nie posiadał prawa podpisu. Zob. Archiwum Sądu Rejonowego w Lublinie (dalej: ASRL), Księga Hipoteczna 
(dalej: KH), Nr 574, „A”, Dz. B, Nr 25.

52 ASRL, KH, Nr 574 „A”, Dz. B, Nr 25. 
53 APL, CiRL, sygn. 102.
54 Według Jana Iwasiewicza, Zbigniew Broniewski zgłosił swój akces początkowo do volksdeutschów, 

a następnie do reichsdeutschów. Zob. J. Iwasiewicz, Warunki i wyniki pracy…, „Gazeta Cukrownicza” 1946, nr 
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wykonywania, z pozostałymi członkami Rady Zarządzającej, wszelkich czynności 
handlowych, sądowych i pozasądowych wchodzących w zakres przedsiębiorstwa55. 
Zarządzeniem Szefa Dystryktu Lublin z dnia 3 lutego 1941 r. dokonano kolejnych 
zmian we władzach cukrowni. Miejsce dotychczasowego przewodniczącego Rady 
Zarządzającej R. Deichmana zajął G. Claus56. 

Od 18 sierpnia 1941 r. poszerzono skład Rady Zarządzającej. Obok dotychcza-
sowego przewodniczącego G. Clausa oraz członków – M. Łuckiego i agronoma 
powiatowego, trzecim członkiem Rady został Paul Sprafk e57. Wtedy też wygasło 
pełnomocnictwo Z. Broniewskiemu58, a łącznej prokury i upoważnienia do wyko-
nywania z członkami Rady Zarządzającej wszelkich czynności handlowych, sądo-
wych i pozasądowych wchodzących w zakres przedsiębiorstwa udzielono Walte-
rowi Ottowi Brockholzowi59.

Działalność inwestycyjna

Władze okupacyjne, dążąc do efektywnego wykorzystania polskiego przemysłu 
cukrowniczego, przywiązywały dużą wagę do tej gałęzi wytwórczości i właściwego 
stanu technicznego przejętych fabryk cukru. Może o tym świadczyć przybycie do 
omawianej cukrowni gubernatora Hansa Franka i zwiedzanie jej podczas wizytacji 
Lublina w listopadzie 1939 r.60 

Nadzorowane przez Niemców przedsiębiorstwa cukrownicze prowadziły nie-
zbędne remonty i realizowały ważne inwestycje. Zaopatrywane były też w nowe 
maszyny i urządzenia. Przykładem tego jest właśnie lubelska cukrownia. Już 
pod koniec listopada 1939 r. jej Zarząd postanowił zaprosić prof. Ignacego Dą-
browskiego z Warszawy do dokonania oceny funkcjonowania fabryki, a następ-
nie udzielenia pomocy w opracowaniu zakresu remontu i długofalowych za-
dań inwestycyjnych zakładu61. W oparciu o ustalenia dokonane na konferencji 
technicznej dyrektorów cukrowni z prof. Dąbrowskim, wybudowano w 1940 r. 
kotłownię centralnego ogrzewania z kominem o wysokości 30 m.62 Jej wyposa-
żenie stanowił kocioł parowy wodnorurkowy fi rmy „Ferrum” o pow. ogrzewania 
723 m2. 63 W tym samym czasie wzniesiony został murowany magazyn cukru 
na 7500 t oraz piętrowy budynek dla potrzeb warsztatów64. Wtedy też poddano 

7-8, s. 144; W. Kuszyk, Pierwsze dni Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, „Rocznik Lubelski” 1964, t. 7, 
s. 202.

55 Dla ważności umów i zobowiązań, których wartość przekraczała 100 000 zł, wymagany był także podpis 
przewodniczącego Rady lub jego zastępcy. Zob. ASRL, KH, Nr 574 „A”, Dz. B, Nr 25.

56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 „Dziennik Urzędowy Generalnego Gubernatorstwa” 25 XI 1941, s. 1743.
60 AZCL, KPZCL, s. 19.
61 Ibidem, s. 25-27.
62 APL, PPCL, sygn. 1/41, k. 33. 
63 Ibidem, k. 64. 
64 Ibidem, k. 34. 
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rozbudowie spławiaki i wykonano nowy melaśnik o pojemności 3000 t65. W celu 
usprawnienia wewnątrzfabrycznego transportu kolejowego dyrekcja cukrowni 
zleciła przebudowanie bocznicy kolejowej, polegające na nadaniu jej kształtu 
trójkąta i wydłużeniu trasy o około 1,5 km (łącznie z torami przetokowymi)66. 
W roku następnym (1941) główne wydatki inwestycyjne cukrowni skierowane 
zostały na budowę magazynu efektów i na urządzenie składów buraczanych. 

W Kol. Konopnica wymurowano budynek wagowy, a składy Bedlno, Bezwo-
la oraz Milanów otrzymały nowe wagi wozowe o nośności 3000 kg fi rmy „Ideal” 
z Lublina67. We własnym zakresie fabryka wykonała sieć elektryczną do siły w si-
łowni, surowni i produktowni z osprzętem fi rmy „K. Szpotański i Spółka”68. Za-
instalowano również tempograf Instytutu Przemysłu Cukrowniczego do kontroli 
przerobu (sterowany z wagi buraczarni) oraz 14 pomp (10 wirowych wody zimnej 
oraz sokową, amoniakalną, zasilającą kotły i pompę wód brudnych)69. 

Szczególnie korzystne dla przedsięwzięć inwestycyjnych okazały się lata 1942–
1943. Przejawiane wówczas przez Niemców zainteresowanie produkcją suszu 
buraczanego umożliwiło podjęcie w lubelskiej cukrowni budowy suszarni wy-
słodków70. Należy zaznaczyć, że projekt suszarni autorstwa inż. Schwietera z fi r-
my Büttner-Werke wykonany został na zlecenie władz cukrowni jeszcze w lutym 
1939 r. Zakres inwestycji obejmował murowany budynek główny długości 39 m, 
szerokości 21 m i wysokości 16 m oraz budynek liściarni71. Była to suszarnia syste-
mu bębnowego, do której aparaturę i urządzenia wykonała Brunszwicka Fabryka 
Maszyn. W roku 1943 r. w suszarni tej zamontowano 2 bębny do suszenia wy-
słodków, wyżymaczki wysłodków, łapacze miazgi systemu „Roltof ”, przenośni-
ki i podnośniki wysłodków prasowanych i urządzenia do usuwania wysłodków 
mokrych, podnoszenia i przenoszenia wysłodków suchych oraz do nawęglania 
i usuwania szlaki72. Wydajność jednego bębna suszarni pozwalała na przerobienie 
w ciągu doby 4340 q wysłodków świeżych i wytworzenie 819 q wysłodków suszo-
nych, względnie na przerobienie 4000 q buraków świeżych, dających 1000 q su-
szu73. Instalację elektryczną wykonali sami pracownicy cukrowni według projektu 
Stanisława Gowina.74 Suszarnia uruchomiona została w kampanii 1942/43 i funk-
cjonowała do końca wojny. Opalana była bezpośrednio węglem (orzechem)75. 

65 Ibidem, CiRL, sygn. 66, k. 21.
66 Ibidem, PPCL, sygn. 1/41, k. 63; CRL, sygn. 66, k. 21.
67 Ibidem, sygn. 1/41, k. 34 i 70. 
68 Ibidem, k. 74. 
69 Ibidem, k. 66 i 75.
70 Już 2 II 1940 r. Miron von Łucki – współpracownik Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa dystryktu lubel-

skiego – poinformował dyrektorów cukrowni o zamiarze władz niemieckich rozwijania w przyszłości areału 
plantacji buraków, powiększania zdolności przerobowych zakładów oraz budowy bądź uruchamiania przy cuk-
rowniach suszarni. Na mocy odrębnego rozporządzenia cukrownie zostały zmuszone do suszenia 20% buraków. 
Zob. AZCL, KPZCL, s. 47; I. Dąbrowski, Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Polsce. Lata wojny (1939–1944), 
„Gazeta Cukrownicza” 1946, nr 3-4, s. 42.

71 APL, PPCL, sygn. 1/41, k. 33. 
72 Ibidem, k. 66-69. 
73 Ibidem, sygn. 2/88, k. 50. 
74 Relacja Stanisława Gowina z 2001 r., (w posiadaniu autora).
75 APL, PPCL, sygn. 2/88, k. 50. 
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Jednocześnie z suszarnią wybudowano jednopiętrowy murowany magazyn wy-
słodków suszonych76. 

Z ważniejszej aparatury produkcyjnej zainstalowanej w tym roku wyszczegól-
nić należy warnik do cukrzycy I o pojemności 500 q, łapacze cukrzyc, miesza-
dło I produktu na 500 q i 4 wirówki cukrzycy z motorami. Wszystkie urządzenia 
zostały dostarczone przez Zakłady Cegielskiego z Poznania77. Kotłownię wypo-
sażono w urządzenia pomocnicze fi rmy „Ferrum”, przeznaczone do nawęglania 
i zmiękczania wody oraz 2 silosy węglowe o pojemności 88 m3.78 Poza tym, cu-
krownia oddała do użytku nowe garaże i dwie budki wagowe, a skład buraków 
w Lublinie otrzymał nowe wagi wozowe 3000 kg fi rmy „Ideal”. Wykonano też dwie 
studnie bite głębokości 60 i 100 m. 

Istotnym elementem działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej zakładu 
było wyposażenie go w nowe silniki elektryczne. W latach 1940–1944 zamontowa-
no tu lub wymieniono ogółem 111 silników o łącznej mocy 1148 KM. Pochodziły 
one z fi rm: E. Bauer, Brown Boveri, A. Dietz, Garbe & Lahmeyer, Himmelwerk A. 
G., Polskie Towarzystwo Elektryczne, Rohn Zieliński, Sachsenwerke, G. Schwabe, 
Simens Schuckert oraz Skoda79. Kierownictwo fabryki zadbało również o własne 
zaplecze rekreacyjne, budując w ogrodzie basen kąpielowy o wymiarach 16 x 8 m, 
wraz z rozbieralnią80.

W związku z przybliżaniem się do Lubelszczyzny frontu wschodniego, od 
stycznia 1944 r. narastało wśród władz i mieszkańców regionu poczucie zagroże-
nia atakami lotniczymi. Znalazło to wyraz w publikowanych na łamach „Nowego 
Głosu Lubelskiego” instruktażach dotyczących zachowania się ludności podczas 
ewentualnych nalotów. W tej sytuacji władze cukrowni – mając na uwadze głów-
nie bezpieczeństwo własne i swoich rodzin – wybudowały w różnych punktach 
obiektu fabrycznego betonowe schrony, które były ostatnią inwestycją zakładu pod 
rządami niemieckimi81. 

Baza surowcowa 

Podczas wojny i niemieckiej okupacji za organizację bazy surowcowej cukrow-
ni „Lublin” odpowiadał główny inspektor plantacji – Wojciech Kłopotowski82. Po-
wierzone zadania wykonywał w warunkach rozdrobnionej struktury gospodarstw 
rolnych83. 

76 Ibidem, sygn. 1/41, k. 34. 
77 Ibidem, k. 64; AZCL, KPZCL, s. 27.
78 APL, PPCL, sygn. 1/41, k. 64.
79 Ibidem, k. 72-73. 
80 Ibidem, k. 35. 
81 Ibidem, k. 35. 
82 APL, CiRL, sygn. 66, k. 92.
83 W powiecie lubelskim gospodarstwa o powierzchni do 5 ha stanowiły 78,6% wszystkich gospodarstw 

i obejmowały 46,7% obszaru ziemi. Gospodarstwa od 5 do 10 ha (17,9% ogółu) posiadały 29,9% gruntów; gospo-
darstwa o powierzchni od 10 do 50 ha (3,3% ogółu) – 11,4% gruntów, a gospodarstwa przekraczające powierzchnię 
50 ha (0,2% ogółu) – 12,% gruntów. W dystrykcie lubelskim istniało: 61,9% gospodarstw do 5 ha, które posiadały 
42,8% ziemi; 20,7% gospodarstw od 5 do 10 ha, mających 32,8% gruntów; 4,2% gospodarstw od 10 do 50 ha, które 
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W początkowym okresie okupacji lubelska cukrownia pozyskiwała buraki 
w oparciu o corocznie sporządzane umowy kontraktacyjne. Warunki kontrakta-
cji obowiązujące w kampanii 1939/40 określała umowa zbiorowa, zawarta jeszcze 
na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i reform rolnych z dnia 3 lute-
go 1939 r. Treść umowy została uzgodniona przez Związek Zawodowy Cukrowni 
b. Królestwa Polskiego, Wołynia, Małopolski i Śląska oraz Związek Stowarzyszeń 
Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie i Centralny Związek Drobnych Plan-
tatorów Buraka Cukrowego przy Centralnym Towarzystwie Organizacji i Kółek 
Rolniczych84. Zgodnie z tą umową buraki kontraktowane przez cukrownie dzielo-
no na kategorie „A” i „B” 85.

Wspomniane rozporządzenie zobowiązywało władze cukrowni do powołania 
komisji cukrowo-buraczanej z udziałem przedstawicieli zarządu cukrowni, miej-
scowych zrzeszeń plantatorów, izby rolniczej oraz dobrowolnych organizacji i in-
stytucji rolniczych wskazanych przez wojewodę86. Zadaniem komisji było opraco-
wanie planu kontraktowania buraków w poszczególnych gospodarstwach rolnych, 
z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych przez członków komisji oraz bezpo-
średnio przez samych rolników.

Za dostawę buraków rolnik otrzymywał wynagrodzenie w gotówce i świadcze-
nia w naturze. Pieniądze rolnicy pobierali w ratach, tj. jako zaliczkę wypłacaną 
przy kontraktacji i po pomiarze areału, a pozostałą część po rozliczeniu dostaw su-
rowca, którego dokonywano w terminie od 25 listopada do 1 marca danej kampa-
nii. Cukrownia dostarczała rolnikom bezpłatnie materiał siewny w ilości nie mniej 
niż 14 kg na każde 100 q zakontraktowanych buraków, nie więcej jednak niż 23-34 
kg na 1 ha plantacji87. Początkowo stosowano głównie nasiona buraków wysoko-
cukrowych. Z czasem jednak ich procentowy udział malał88. Nasiona pozyskiwano 
głównie od fi rm: Janasz, Udycz, Buszczyński i Sandomiersko-Wielkopolska Ho-
dowla Nasion89. W przypadku niewywiązania się plantatora z warunków umowy 
cukrownia zastrzegała sobie prawo do zwrotu przez plantatora zaliczek z odsetka-
mi, oddania wartości pobranego nasienia oraz wypłaty umownego odszkodowa-
nia tytułem zrekompensowania poniesionych szkód i strat, bez potrzeby sądowego 
ich udowodnienia, w wysokości 450 zł od każdego hektara nie obsianego obsza-
ru90. W dalszych latach okupacji podstawę sporządzania umów kontraktacyjnych 
oraz minimalnego areału ogółu plantacji cukrowni stanowiły wskazówki i zarzą-
dzenia Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa w Rządzie Generalnego Gubernator-
stwa w Krakowie. Zniesiono wówczas podział buraków na kategorie. 

skupiały 13,5% ziemi oraz 0,2% gospodarstw powyżej 50 ha, będących w posiadaniu 10,9% gruntów. Zob. APL, 
Lubelska Izba Rolnicza (dalej: LIR), sygn. 182, k. 29.

84 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Związek Zawodowy Cukrowni (dalej: ZZC), sygn. 
259, k. 194. 

85 Ibidem, k. 195.
86 Ibidem, k. 197-198.
87 Ibidem, k. 201.
88 W kampanii 1939/40 nasiona buraków wysokocukrowych stanowiły 70%, w l. 1940/41–1941/42 już 

60%, a w dalszym okresie okupacji – 50%. Zob. APL, PPCL, sygn. 2/88, k. 47.
89 AZCL, KPZCL, s. 46. Władze okupacyjne sprowadzały nasienie buraczane także z III Rzeszy. Zob. 

„Nowy Głos Lubelski” 1941, nr 153, s. 3.
90 AAN, ZZC, sygn. 259, s. 205.
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Od kampanii 1941/42 warunki kontraktacji i skupu buraków w lubelskiej cu-
krowni uległy znacznemu pogorszeniu. Zmniejszono wielkość naturalnych skład-
ników wynagrodzenia za buraki. Oprócz wprowadzenia odpłatności za cukier, 
ograniczono o połowę przydział melasy, a o 20% wysłodków. Od roku 1943/44 
zniesiono także zaliczki dla plantatorów.

Kontraktacje na kampanię 1941/42 prowadzone były pod hasłem zwiększenia 
ilości powierzchni ziemi oddanej pod uprawę i wzrostu jej wydajności. Umowa 
kontraktacyjna zobowiązywała plantatora do starannej uprawy buraków oraz nie-
siania ani sadzenia na plantacji buraczanej innych roślin. Zabraniała też zrywania 
liści buraków przed ich zbiorem. W celu zwiększenia plonu buraków uzależniono 
przydział cukru plantatorom od wydajności z hektara i wydawano go za odpłatno-
ścią po urzędowej cenie91.  

Aby zapewnić cukrowniom jak największą ilość surowca, od 1940 r. władze 
okupacyjne objęły uprawę buraków cukrowych systemem kontyngentowym92. 
Oznaczało to narzucenie rolnikom obowiązkowych dostaw buraków po urzędo-
wych cenach. Za niewywiązanie się z nałożonych kontyngentów plantatorom gro-
ziły surowe sankcje (konfi skata mienia, palenie budynków, zesłanie do obozów 
koncentracyjnych, a nawet śmierć)93. Z drugiej strony, rolnicy wypełniający ter-
minowo normy kontyngentowe otrzymywali premie w postaci wódki, papierosów, 
odzieży lub innych defi cytowych towarów94. Wymiar kontyngentów dla poszcze-
gólnych cukrowni dystryktu lubelskiego przedstawia tabela 2. Wynika z niej, że 
władze niemieckie dość skutecznie egzekwowały wypełnianie narzuconych norm 
kontyngentowych. W kampanii 1943/44, wg stanu na dzień 15 kwietnia, zrealizo-
wane one zostały na poziomie 93%. 

Powyższe działania administracji niemieckiej i władz cukrowni doprowadzi-
ły do zwiększenia upraw buraków cukrowych. Dane tabeli 3 wskazują, że w la-
tach 1939/40–1943/44 na obszarze działania cukrowni „Lublin” nastąpił wzrost 
powierzchni plantacji o 85%. Udział plantacji omawianej fabryki w uprawach bu-
raków 16 cukrowni GG zwiększył się na przestrzeni trzech pierwszych lat oku-
pacji o 3,8%. Spadek odsetka tego udziału w dwóch ostatnich kampaniach wy-
nika stąd, że statystyka plantacji GG poszerzona została o cukrownie dystryktu 
galicyjskiego. 

91 Przy dostawie powyżej 200 q z ha rolnik miał prawo do nabycia w cukrowni (za każdy dostarczony 
kwintal buraków) 1,60 kg cukru, przy dostawie 181-200 q z ha – 1,40 kg, przy 160-180 q – 1,20 kg, a przy dostawie 
poniżej 160 q buraków – 1 kg cukru. Zob. „Nowy Głos Lubelski” 1941, nr 174, s. 3.

92 Na mocy zarządzenia H. Franka z 23 XI 1939 r. wszystkie produkty żywnościowe na terenie GG 
pozostawały w dyspozycji Głównego Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa. W ślad za tym od 1940 r. wprowad-
zono obowiązkowe dostawy wszystkich produktów pochodzenia rolniczego. Zob. Cz. Rajca, Kontyngenty roślinne 
w dystrykcie lubelskim w roku gospodarczym 1942/43, „Zeszyty Majdanka” 1977, t. 9, s. 172.

93 Dzieje cukrownictwa w Polce…, s. 207. 
94 Ibidem.
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Tab. 2. Wielkość kontyngentu plantacji cukrowni w dystrykcie lubelskim na rok 
gospodarczy 1943/44 i jego realizacja

Cukrownia Kontyngent
(w ha)

Realizacja na dzień
25 IV 1943 r.

Procentowy udział 
w kontyngencie 

dystryktu lubelskiego

Procentowy udział 
w plantacjach GG

„Lublin”
„Garbów”
„Opole”
„Klemensów”
„Wożuczyn”
„Strzyżów”
„Rejowiec”

7400
3500
2900
4000
3000

4800*
3000

6900
3323
2588
3665
2398

4727*
3046

25,9
12,2
10,1
14,0
10,5
16,8
10,5

8,8
4,2
3,5
4,6
3,6
5,7
3,6

Razem 28 600 26 647 100,0 34,0

* W tym 1 500 ha z Ukrainy. Źródło: APL, Urząd Okręgu Lubelskiego (dalej: UOL), sygn. 66, s. 27; Dzieje 
cukrownictwa w Polsce..., s.206.

Tab. 3. Plantacje cukrowni „Lublin” w l. 1939/40 i 1943/44

Kampa-
nia

Obszar plantacji 
cukrowni „Lublin” 

(w ha)

Wskaźnik 
struktury

Wskaźnik 
dynamiki

Obszar 
plantacji GG 

(w ha)

Plantacje cukrowni„Lublin” 
stanowiły % plantacji GG

1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44

3574
4958
6804
6837
6617

100,0
138,7
190,4
191,3
185,1

100,0
138,7
137,2
100,5
96,8

38 300
42 700
52 000

77 600*
84 100*

 9,3
11,6
13,1 
8,8
7,9

* Łącznie z cukrowniami dystryktu galicyjskiego. Źródło: APL, PPCL, sygn. 2/88, k.47; Dzieje cukrownictwa 
w Polsce..., s. 206.

Jednocześnie obserwujemy rozdrobnienie upraw w rejonie działania cukrowni 
„Lublin”. Podczas kampanii 1939/40 przeciętny areał buraków plantatora małorol-
nego wynosił tu 0,50 ha, a wielkorolnego – 22,5 ha. Cztery lata później (w kampa-
nii 1943/44) na jednego plantatora małorolnego przypadało średnio 0,29 ha bu-
raków (spadek o 42%), wielkorolnego zaś – 14,74 ha (mniej o 34,5%)95. Przyczyną 
tego były pogarszające się wówczas warunki uprawy buraków cukrowych na sku-
tek rekwizycji, przesiedleń, braku rąk do pracy, siły pociągowej, itp.   

Strukturę plantatorów i ich udział w gospodarce surowcowej cukrowni „Lu-
blin” przedstawia tabela 4. Wynika z niej, że w składzie plantatorów dominowa-
li włościanie, a ich udział w ogólnym bilansie surowcowym lubelskiej cukrowni 
zwiększył się podczas okupacji o 19,4%. O taki sam wskaźnik zmalał udział plan-
tacji wielkorolnych. 

95 APL, PPCL, sygn. 2/88, k. 47. 
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Tab. 4. Struktura plantatorów i plantacji cukrowni „Lublin” w l. 1939/40–1943/44

Kampania

Liczba plantatorów Zasiany obszar plantacji (w ha)

Ogółem
w tym

Ogółem
w tym

małorolni wielkorolni małorolni wielkorolni
liczba % ogółu liczba % ogółu ilość % ogółu ilość % ogółu

1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44

3738
7013

14 588
16 505
16 240

3660
6901

14 470
16 383
16 106

97,9
98,4
99,2
99,3
99,2

 78
112
118
112
134

2,1
1,6
0,8
0,7
0,8

3574
4958
6804
6837
6617

1817
2841
4785
4905
4642

50,8
57,3
70,3
71,7
70,2

1757
2117
2019
1932
1975

49,2
42,7
29,7
28,3
29,8

Źródło: APL, PPCL, sygn. 2/88, k. 47; obliczenia własne.

Najwięcej buraków do lubelskiej cukrowni dostarczyły majątki: Zarządu Ordy-
nacji Kozłowieckiej z Nasutowa, Jana Koźmiana z Wierzchowisk, Zygmunta Ruli-
kowskiego z Mełgwi, Zarządu w Rozwadowie, Zarządu w Krzesimowie, Zygmunta 
Lacherta z Ciechanek i innych. 

Trudności w rolnictwie podczas wojny i okupacji rzutowały na pogorszenie 
uprawy roli, a to z kolei wpłynęło niekorzystnie na wysokość plonów buraków 
(tabela 5). W ciągu pięciu lat okupacji średnia wydajność buraków z 1 ha wynosiła 
140,8 q i była mniejsza od przeciętnej wydajności w ostatnich pięciu latach przed 
wojną o 40 q. Przy czym, plantatorzy wielkorolni uzyskiwali plony buraków sięga-
jące 163,9 q/ha, natomiast plantacje małorolne dawały w analizowanej kampanii 
154,4 q buraków z 1 ha96. Zbiory lubelskiej cukrowni stanowiły 26,2% ogółu bu-
raków zebranych w owym czasie na obszarze całego dystryktu lubelskiego (blisko 
300 000 ton) oraz 12,3% plonów GG. Okręg lubelski odgrywał wtedy wiodącą rolę 
w produkcji buraków cukrowych. W kampanii 1940/41 dostarczył on 47% surow-
ca uzyskanego w całym GG97.

96 AAN, ZZC, sygn.  741, s. 2-3. 
97 Cz. Rajca, Walka o chleb…, s. 76; Dzieje cukrownictwa w Polsce…, s. 206. W tym samym czasie w dys-

trykcie radomskim zebrano 14,6% plonów GG, a w warszawskim 22%.
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Tab. 5. Zbiór i wydajność buraków z plantacji cukrowni „Lublin” w latach 
1939/40-1943/44

Kampania

Zbiór buraków (w q) Średnia wydajność buraków q/ha

Ogółem
w tym

Ogółem
w tym

małorolni wielkorolni
małorolni wielkorolni

ilość % ogółu ilość % ogółu
1939/40 
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44

643 047
784 987
760 695
774 647
839 197

347 615
438 466
546 366
527 304
530 807

54,1
55,9
71,8
68,1
63,3

295 432
346 521
214 329
247 344
308 390

45,9
44,1
28,2
31,9
36,7

179,7
159,0
110,2
120,1
135,2

191,2
154,3
114,2
107,5
114,3

168,1
163,6
106,1
132,7
156,1

Źródło: APL, PPCL, sygn. 2/88, k.47; obliczenia własne.

Cukrowość buraków lubelskiej fabryki wynosiła średnio 18%98 i była niższa 
przeciętnie o 0,6% od wskaźnika przedwojennego. W GG zawartość cukru w bura-
kach wahała się od 15,35% do 19,65%99. W celu podniesienia jakości i wydajności 
buraków cukrowych na interesującym nas obszarze władze niemieckie wspierały 
działalność instruktażową i doświadczalną w rolnictwie100. Wydawały nakazowe 
instrukcje dla rolników w sprawie płodozmianów, struktury zasiewów oraz prowa-
dzenia gospodarstw rolnych101. Sprowadzały do cukrowni kwalifi kowane nasiona 
buraczane oraz maszyny i narzędzia rolnicze z III Rzeszy. Cukrownia zobowią-
zywała się także do zaopatrzenia plantatorów w nawozy sztuczne po cenach wła-
snego kosztu, które kierownictwo cukrowni zamawiało za pośrednictwem Banku 
Cukrownictwa102. Najczęściej wydawano rolnikom azotniak, siarczan amonu, sale-
trę wapniową, superfosfat oraz sól potasową, w ilościach zalecanych przez władze 
GG103. 

Plantatorzy dostarczali buraki bezpośrednio do fabryki lub do najbliższych 
składów buraczanych, ewentualnie do stacji kolejowych. Omawiana cukrow-

98 AAN, ZZC, sygn. 741, s. 2-3.
99 J. Iwasiewicz, Warunki i wyniki pracy..., „Gazeta Cukrownicza” 1946, nr 11-12, s. 244.
100 Przykładem było zorganizowanie w lipcu 1943 r. zjazdu agronomów gminnych powiatu lubelskiego 

w majątku doświadczalnym Zemborzyce, należącym do Izby Rolniczej w Lublinie. Wygłoszono na nim referaty 
połączone z pokazem poletek doświadczalnych, co miało przygotować i zachęcić do dalszej pracy agronomów 
odpowiedzialnych za pomoc i doradztwo rolnicze w terenie. Zob. „Nowy Głos Lubelski” 1943, nr 162, s. 3.

101 Wydział Wyżywienia i Gospodarki Rolnej przy Szefie Dystryktu Lubelskiego 18 VII 1940 r. wydał wy-
tyczne dla kierowników gospodarstw rolnych o powierzchni ponad 100 ha w sprawie planowania zasiewów na 
rok 1940/41. Zawierały one m.in. szczegółowy płodozmian uwzględniający uprawę buraka cukrowego. Dla gleby 
próchniczej i próchniczego lessu płodozmian ten obejmował kolejno uprawy: 1) kartofle (na nawozie stajennym), 
2) buraki cukrowe, 3) ½ jęczmień jary ½ groch Victoria, 4) żyto, 5) ½ rzepak ½ buraki cukrowe, 6) ½ pszenica 
ozima ½ pszenica jara, albo jary jęczmień, 7) buraki cukrowe, 8) ugór (pastwisko), 9) koniczyna, 10) pszenica 
ozima. W grudniu 1942 r. kierownik Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa w Rządzie GG K. Naumann wydał zarzą-
dzenie zobowiązujące właścicieli gospodarstw rolnych do: 1) ścisłego przestrzegania terminów upraw i zasiewów, 
2) utrzymania rowów, ścieżek oraz dróg polnych i dojazdowych, 3) pielęgnacji roli i użytków zielonych, 4) walki 
z chwastami, 5) walki ze szkodnikami zwierzęcymi, 6) produkcji próchnicy oraz 7) pielęgnacji maszyn i narzędzi. 
Zob. APL, UOL, sygn. 438, s. 1; Ibidem, LIR, sygn. 5, s. 1.

102 Ibidem, PPCL, sygn. 2/88, k. 47; AZCL, KPZCL, s. 46.
103 AAN, ZZC, sygn. 259, s. 4.
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nia posiadała składy w Bystrzycy, Ciechankach, Jabłonnie, Lublinie, Milejowie, 
Minkowicach, Niedrzwicy, Rurach i Wilkołazie. Najwięcej buraków skupowa-
no na placu fabrycznym i na składzie w pobliskich Rurach104, większość bowiem 
plantacji znajdowała się w najbliższej okolicy fabryki. Z ekonomicznego punktu 
widzenia było to korzystne rozmieszczenie upraw, ponieważ wydatki związane 
z utrzymaniem małych i odległych składów w znacznym stopniu obciążały koszty 
surowca. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że lubelska cukrownia posiadała plan-
tacje oddalone nawet o 128 km105. Pozyskiwała też buraki z rejonów nieczynnych 
wówczas cukrowni „Rejowiec” i „Strzyżów”106. 

Dostawa buraków do fabryki z odległości nie przekraczającej 6 km odbywa-
ła się wozami na koszt plantatorów. W przypadku oddalenia plantacji o ponad 6 
km rolnik mógł wybrać albo dostawę wozem bezpośrednio do zakładu, albo do 
najbliższego składu lub na wagony kolejowe107. W początkowym okresie okupacji, 
ze względu na brak koni, dezorganizację rynku pracy oraz trudne warunki atmos-
feryczne, niejednokrotnie występowały trudności w dostawie surowca do zakła-
du, szczególnie od plantatorów wielkorolnych. W takiej sytuacji miejscowe wła-
dze okupacyjne, na prośbę Zarządu, udzielały cukrowni organizacyjnego wsparcia 
w pozyskaniu transportu konnego108. Kierownictwo zakładu sięgało nawet do po-
mocy wojska, które pobierało opłatę po 15 zł dziennie od pary koni109. Zakład 
wynajmował do tego celu również włościan, oferując im za usługę poszukiwane 
wówczas wysłodki, sól i cukier110.

Działalność produkcyjna

Mimo licznych strat i zniszczeń, jakich doznała Cukrownia i Rafi neria „Lublin” 
podczas niemieckich nalotów i bombardowań we wrześniu 1939 r., zachowała ona 
dotychczasowe zdolności produkcyjne. Posiadała też opał i niezbędne materiały 
pomocnicze, które zakupiła w ramach przygotowań do nadciągającej wojny111. 
Toteż po zakończeniu remontów i prac przy usuwaniu szkód oraz uzupełnieniu 

104 W kampanii 1939/40 na placu przy cukrowni skupiono 62,9%, natomiast w Rurach 9,4%. Zob. APL, 
CiRL, sygn. 66, nlb.

105 J. Iwasiewicz, Warunki i wyniki pracy..., „Gazeta Cukrownicza” 1946, nr 11-12, s. 243. 
106 APL, CiRL, sygn. 66, bp. W roku 1939/40 cukrownia „Lublin” otrzymała 266 184 q z „Rejowca” i 40 368 

q ze „Strzyżowa.”
107 AAN, ZZC, sygn. 259, s. 197.
108 Przykładowo, niemieckie władze okupacyjne zadeklarowały dostarczenie cukrowni w dniu 7 XI 1939 r. 

100 par koni. Zob. AZCL, KPZCL, s. 8.
109 Ibidem, s. 14.
110 Ibidem, s. 15.
111 W obliczu zagrożenia wojennego, wczesną wiosną 1939 r. Rząd Rzeczypospolitej wydał zarządzenie 

zobowiązujące zakłady przemysłowe (w tym cukrownie) do zaopatrzenia się w surowce, węgiel i inne niezbędne 
materiały pomocnicze w ilości zabezpieczającej potrzeby produkcyjne na okres dwóch lat. W ślad za tym Związek 
Zawodowy Cukrowni przeprowadził w lutym i marcu tego roku szereg narad z kierownictwami zakładów cuk-
rowniczych, mających na celu skoordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia. Dzięki temu w momencie wybu-
chu wojny cukrownie dysponowały dużymi zapasami opału, kamienia wapiennego, tkanin filtracyjnych i worków 
tekstylnych, które w trudnym okresie okupacji można było zastąpić workami papierowymi i wykorzystać do 
celów filtracyjnych. Zob. J. Iwasiewicz, Warunki i wyniki pracy ..., „Gazeta Cukrownicza” 1946, nr 13-14, s. 289. 



139Cukrownia i Rafi neria „Lublin” podczas II wojny światowej...

wyposażenia, fabryka mogła przystąpić do produkcji112. W tych trudnych warun-
ków cukrownia osiągała na ogół dobre wskaźniki technologiczne (tabela 6). 

Tab. 6. Wskaźniki technologiczne cukrowni „Lublin” w latach 1939/40–1943/44

Kampania

Średni 
przerób 
dobowy 

(w q)

Zawartość 
cukru 

w burakach 
(w %)

Wydatek 
cukru (% 

n.b.)

Wydatek 
melasy 
(% n.b.)

Zużycie węgla (% n.b.)

Ogółem
w tym

w cukrowni w suszarni

1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44

12 268
14 992
12 648
12 432
13 598

16,71
18,39
16,40
18,84
17,82

13,71
15,61
13.03
16,34
15,29

4,25
4,06
5,05
5,59
3,40

11,22
11,06
11,90
12,08
14,46

11,22
11,06
11,90
11,41
12,09

-
-
-

0,77
2,37

Źródło: APL, PPCL, sygn. 2/88, k. 46.

Gorsze rezultaty w kampanii 1939/40 stanowiły pochodną działań wojennych, 
strat, zniszczeń i różnorodnych utrudnień, natomiast niższe wskaźniki uzyskane 
w roku 1941/42 spowodowane były dużymi mrozami. 

Na przestrzeni pięciu lat okupacji cukrownia „Lublin” przerabiała średnio 
13188 q na dobę, tj. o 32,2 % więcej niż przeciętnie w latach 1934/35–1938/39. 
Uwagę zwraca znaczący wzrost zużycia węgla w ostatnich dwóch latach omawia-
nego okresu, co wiązało się z uruchomieniem suszarni. Pozostałe wskaźniki wyka-
zywały wahania wynikające w dużej mierze z jakości surowca. Rozmiary i dynami-
kę produkcji cukrowni w całym omawianym okresie przedstawia tabela 7.

Tab. 7. Produkcja cukrowni „Lublin” w l. 1939/40–1943/44 (w kwintalach)

Kampa-
nia

Przero-
biono 

buraków

Produkcja 
w wartości 

cukru 
białego

Wskaźnik 
jednopod- 
stawowy

Procent 
produkcji 
dystr. lub.

Procent 
produkcji 

GG

Produkcja 
melasy

Produkcja 
wysłod-

ków 
suszo-nych

1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44

949 503
783 981
764 124
761 442
837 353

130 175
122 364
99 594

124 406
128 057

100,0
94,0
76,5
95,6
98,4

.

.
28,0
25,8
23,9

11,9
14,1
12,4
7,7
9,1

40 338
31 823
38 638
27 336
28 497

-
-
-

6 195
22 123

Źródło: AAN, ZZC, sygn. 308, nlb; APL, PPCL, sygn. 2/88, k. 46; Dzieje cukrownictwa..., s. 208; Kontyngenty 
roślinne w dystrykcie lubelskim w roku gospodarczym 1942/43, „Zeszyty Majdanka”, 1977, t. 9, s. 181.

112 Kampanię 1939/40 rozpoczęto 7 listopada. Zob. AZCL, KPZCL, s. 5 i 13.
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Widoczny w tabeli spadek produkcji podczas kampanii 1941/42 wynikał 
z mroźnej zimy i niskiej jakości surowca. Należy podkreślić, że łączna wielkość 
wytworzonego cukru podczas okupacji przewyższała produkcję lubelskiej fabryki 
w ciągu ostatnich pięciu lat przed wojną średnio o 31%. Pod względem wielko-
ści produkcji zajmowała ona czołową pozycję w swojej branży, co uwidacznia ta-
bela 8. Jej udział w produkcji dystryktu lubelskiego przewyższał inne cukrownie 
o przeszło 10%113.

Tab. 8. Produkcja cukru w dystrykcie lubelskim w l. 1941/42 i 1942/43 

Cukrownia
Produkcja w kampanii 1941/42 Produkcja w kampanii 1942/43
kwintali procent ogółu kwintali procent ogółu

„Garbów”
„Klemensów”
„Lublin”
„Opole”
„Rejowiec”
„Strzyżów”
„Wożuczyn”

52 642
50 140

99 137*
41 465
43 077
25 350
43 378

14,8
14,1
27,9
11,7
12,1
7,2

12,2

55 168
64 625

123 653*
45 031
54 814
74 267
65 806

11,4
13,4
25,6
9,3

11,3
15,4
13,6

Ogółem 355 189 100,0 483 364 100,0

* Różnice uwidocznione w tabelach 7 i 8 wynikają stąd, że w tabeli 7 uwzględnione zostały wszystkie gatunki 
wyprodukowanego cukru przeliczone na wartość cukru białego, natomiast w tabeli 8 ujęto tylko cukier biały. 
Źródło: AAN, ZZC, sygn. 308, nlb; APL, UOL, sygn. 66, k. 27.

Cukrownia „Lublin” wytwarzała kilka rodzajów cukru. W sezonie 1940/1941 
jej struktura asortymentowa produkcji obejmowała: 72,3% kryształu, 14,6% kostki 
prasowanej, 11,3% rafi nady twardej, 1,2% pudru, i 0,7% żółtej mączki114. Widocz-
ne preferowanie kryształu wynikało z potrzeb prowadzonej wojny. Jednocześnie 
zmniejszono wytwarzanie rafi nady. W ciągu całego okresu okupacji omawiana fa-
bryka wyprodukowała 161 057 q rafi nady, która stanowiła 26,8 % ogólnej produk-
cji cukru115. Zaznaczmy, że w ostatnich pięciu latach przed wojną, rafi nada stano-
wiła średnio 47,8% całości wytworzonego tu cukru. Ograniczenie ilości rafi nady 
podyktowane było mniejszym popytem, wynikającym z jej wysokiej ceny i zubo-
żenia społeczeństwa oraz koniecznością oszczędzania zużycia węgla116. 

W czasie wojny i okupacji szczególnego znaczenia nabierała produkcja melasy 
i wysłodków (tabela 7), przede wszystkim ze względu na ich walory paszowe. Poza 
tym, produkty uboczne posiadały istotny udział w bilansie ekonomicznym zakła-
du. Wartość melasy stanowiła w omawianym okresie 3,2-4,4% ogólnej wartości 

113 AAN, ZZC, sygn. 308, nlb; APL, UOL, sygn. 66, k. 27.
114 Ibidem, CiRL, sygn. 67, k. 70. 
115 Ibidem.
116 J. Iwasiewicz, Warunki i wyniki pracy…, „Gazeta Cukrownicza” 1946, nr 15-16, s. 334. Spadek zaintere-

sowania konsumentów rafinadą obserwujemy już w ostatnich latach przedwojennych, co znalazło wyraz w male-
jącej produkcji tego gatunku cukru, także w omawianym zakładzie. 
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wytworzonego cukru, natomiast adekwatny udział wysłodków (prasowanych i su-
szonych) wahał się od 1,5 do 3,9%117.

Zbyt cukru i produktów ubocznych

W warunkach gospodarki wojennej cukier – jako artykuł pierwszej potrzeby 
– objęty został w GG ścisłą reglamentacją. Na mocy zarządzenia Hansa Franka 
z 23 listopada 1939 r. wszystkie produkty żywnościowe pozostawały w dyspozycji 
Głównego Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa118. Wytworzony wtedy cukier prze-
znaczany był na potrzeby niemieckiej armii, III Rzeszy, następnie na zaopatrze-
nie ludności (według kart żywnościowych)119 oraz dla plantatorów i pracowników 
cukrowni. 

Centralną sprzedaż cukru prowadził wówczas Bank Cukrownictwa. Lubelska 
fabryka powierzała sprzedaż komisową biurom handlowym Banku Cukrownictwa 
mieszczącym się w Warszawie i Krakowie120. Część lubelskiego cukru trafi ała na 
teren III Rzeszy. W ciągu całego okresu okupacji do Niemiec wywieziono z Lubli-
na – według szacunkowych danych – około 50 000 q cukru121 (8,3% ogólnej pro-
dukcji). Jednak większość cukru omawianego zakładu znajdowała nabywców na 
rynku wewnętrznym GG. 

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez władze okupacyjne oraz uzgod-
nieniami dokonanymi z dyrekcją lubelskiej cukrowni w grudniu 1939 r., sprzedaż 
cukru mogli prowadzić tylko ci kupcy, którzy handlowali cukrem przed wojną, 
za wyjątkiem Żydów122. Wykaz kupców miał być ustalony przez nadburmistrza 
Lublina z udziałem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Kupców i przedstawicieli 
cukrowni123. Przydział cukru uzależniano od uprzedniego pisemnego zadeklaro-
wania przez handlowca, że będzie prowadził sprzedaż tylko na miejscu i zgodnie 
z wyznaczonymi urzędowo normami124.

Głównymi odbiorcami lubelskiego cukru na rynku wewnętrznym były placów-
ki handlowe Spółdzielni Spożywców „Społem”, które stanowiły jedno z najważniej-
szych ogniw dystrybucji i sprzedaży artykułów spożywczych, wykorzystywanym 

117 APL, CiRL, sygn. 66, k. 6; sygn. 67, k. 5; sygn. 68, k. 15.
118 Cz. Rajca, Kontyngenty roślinne…, s. 172
119 Najwięcej cukru otrzymywali Niemcy, którzy korzystali z dodatkowych przydziałów (np. na święta, 

przetwory). Zdecydowanie mniejsze racje dostawali Polacy. Natomiast najmniej cukru przyznawano Żydom. 
Zgodnie z przybliżonymi wyliczeniami, spożycie cukru w GG wynosiło przeciętnie około 0,6 kg miesięcznie 
na osobę. W grudniu 1939 r. przydział cukru dla 1 mieszkańca dystryktu lubelskiego wynosił 1 kg. Zob. AZCL, 
KPZCL, s. 36; Dzieje cukrownictwa w Polsce…, s. 210; J. Iwasiewicz, Warunki i wyniki pracy…, „Gazeta Cukrown-
icza” 1946, nr 15-16, s. 334.   

120 Przypomnijmy, że w marcu 1941 r. Niemcy zlikwidowali Związek Zawodowy Cukrowni w Warszawie 
i Spółkę Handlową Cukrowni Związkowych, która zajmowała się dotychczas zbytem produkcji zrzeszonych cu-
krowni. 

121 Dla porównania, z cukrowni „Klemensów” do III Rzeszy wysłano w tym samym czasie około 70 000 q 
cukru. Zob. APL, CRL, sygn. 103, s. 335.

122 AZCL, KPZCL, s. 35.
123 Ibidem, s. 35.
124 Ibidem, s. 35-36.
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przez Niemców na terenie całego GG125. Wprawdzie sieć placówek spółdzielczych 
kupujących tutejszy cukier koncentrowała się w dystrykcie lubelskim, jednak wiele 
z nich pochodziło także spoza regionu. W kampanii 1939/40 na adres „Społem” 
cukrownia wysyłała swoje produkty m.in. do: Bełżyc, Białej Podlaski, Biłgoraja, 
Chełma, Dębicy, Garwolina, Gorlic, Hrubieszowa, Jasła, Kielc, Krasnegostawu, 
Kraśnika, Krosna, Legionowa, Lubartowa, Lublina, Międzyrzeca, Mielca, Mińska 
Mazowieckiego, Niedrzwicy, Nowego Sącza, Parczewa, Puław, Radomia, Radzy-
nia, Rzeszowa, Sanoka, Tarnobrzega, Warszawy, Włodawy i Zwierzyńca126. 

Największym popytem cieszył się wówczas cukier kryształ. Cena cukru podle-
gała akceptacji przez wydział przemysłowy dystryktu i była zróżnicowana ze wzglę-
du na rodzaj oferowanego produktu (tabela 9) oraz przeznaczenie. Przykładowo, 
od 1 stycznia 1940 r. cena hurtowa lubelskiego cukru wynosiła 119 zł za 1 q, deta-
liczna – 130 zł, a dla potrzeb niemieckiego wojska – 112, 60 zł.127

Tab. 9. Struktura sprzedaży cukru z Cukrowni i Rafinerii „Lublin” na rynku 
wewnętrznym w kampanii 1939/40

Rodzaj cukru Sprzedaż (w q) Procent ogółu Cena (zł) 1 q cukru Wartość (zł) Procent ogółu
Kryształ
Rafi nada twarda
Kostka prasowana
Puder
Żółte mączki

85 356
12 138
3254
1843
405

82,9
11,8
3,1
1,8
0,4

68,61
62,79
55,37
58,82
78,71

5 856 275
762 145
180 174
108 405
31 878

84,4
11,0
2,6
1,6
0,4

Ogółem 102 996 100,0 67,38 śr. 6 938 877 100,0

Źródło: APL, CiRL, sygn. 66, k. 76.

Melasę cukrownia sprzedawała plantatorom (według norm określonych 
w umowach kontraktacyjnych) oraz zakładom przetwórczym i zainteresowanym 
fi rmom. Przykładowo, z 41 890 q melasy wyprodukowanej w kampanii 1940/41, 
Rektyfi kacja Lubelska zakupiła 64,6%, Drożdżownia Lubelska – 15,6%, plantato-
rzy – 9,4%, Rektyfi kacja Chełmska – 8,5%, fi rma „TE-BE-HA” – 1,9%128. Wysłodki 
otrzymywali plantatorzy (zgodnie z umowami kontraktacyjnymi) oraz pracowni-
cy stali cukrowni (w ramach deputatu na utrzymanie krów).

125 Spółdzielniom Spożywców „Społem” (połączonym od czerwca 1942 r. ze spółdzielniami rolniczo-hand-
lowymi), okupacyjne władze gospodarcze narzuciły zadanie rozprowadzania wśród ludności towarów kontynge-
ntowych i artykułów żywnościowych reglamentowanych na kartki oraz – w mniejszym zakresie – skupu produk-
tów rolnych. Zob. Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, s. 586-587; Cz. Rajca, Walka o chleb…,  s. 48.

126 APL, CiRL, sygn. 103, s. 302-303.
127 AZCL, KPZCL, s. 35.
128 APL, CiRL, sygn. 67, k. 74. 
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Kapitały i rezultaty ekonomiczno-fi nansowe

Mimo trudnych warunków wojny i okupacji działalność produkcyjna Cukrow-
ni i Rafi nerii „Lublin” przynosiła dodatnie wyniki fi nansowe w całym omawianym 
okresie (tabela 10). Pozwalały one władzom Spółki na dokonywanie znacznych 
odpisów. Wprawdzie kapitał zakładowy pozostał w stałej wysokości 5 184 000 zł, 
wzrosła jednak znacznie wielkość pozostałych składników kapitałów własnych.

W latach 1939/40–1943/44 kapitał zapasowy (ustawowe rezerwy) uległ po-
większeniu z kwoty 2 098 850 zł o 20,8%129, natomiast kapitał rezerwowy (wolne 
rezerwy) wzrósł z 739 802 zł o 202%130. W tym samym czasie kapitał amortyzacyj-
ny został powiększony z kwoty 4 967 104 zł o 35,6%131. 

Tab. 10. Zysk cukrowni „Lublin” w l. 1939/40–1943/44

Kampania Zysk cukrowni (w zł)
Wskaźniki

struktury dynamiki
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44

1 042 248
887 742
50 408

1 246 618
1 817 773

100,0
85,2
4,8

119,6
174,4

100,0
85,2
5,7

247,3
145,8

Źródło: APL, CiRL, sygn.: 66, k.5; 68, k.3.

Zmniejszenie zysków w latach 1940–1942 było następstwem spadku produkcji 
cukru o 23,5% i niskiej jakości surowca, spowodowanej mrozami, które utrudniły 
terminowy zbiór buraków132. Wyniki te znalazły również odzwierciedlenie w wy-
sokości stopy rentowności i zysku fabryki.

Niestety, niekompletne sprawozdania i bilanse cukrowni pozwalają na usta-
lenie wielkości wspomnianych wskaźników jedynie w dwóch pierwszych latach 
okupacji. W kampanii 1939/40 zakład osiągnął stopę rentowności na poziomie 
14,8%, a stopę zysku wysokości 5,2%133. Jednak w roku następnym wyniki te uległy 
pogorszeniu. Stopa rentowności spadła do 10%, a stopa zysku wyniosła zaledwie 
0,1%134.

Podstawowe źródło fi nansowania kampanii cukrowniczej, transportu, zakupu 
nawozów sztucznych, działalności inwestycyjnej i innych wydatków związanych 
z funkcjonowaniem cukrowni „Lublin” stanowiły kredyty bankowe, zaciągane 
w Banku Cukrownictwa Oddział w Warszawie, Państwowym Banku Rolnym Od-
dział w Lublinie oraz Banku Handlowym Oddział w Lublinie135.

129 Ibidem, sygn. 66, k. 2; sygn. 68, k. 3. 
130 Ibidem, sygn. 66, k. 2; sygn. 68, k. 3. 
131 Ibidem.
132 Cz. Rajca, Walka o chleb…, s. 34.
133 APL, CiRL, sygn. 66, k. 5.
134 Ibidem, sygn. 67, k. 4.
135 Ibidem, sygn. 100, k. 190.
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Pracownicy

Zatrudnienie w przemyśle GG pozostawało w ścisłym związku z rynkiem pra-
cy, którego organizacja podporządkowana została okupacyjnemu prawu. Zmie-
rzało ono zasadniczo do zabezpieczania taniej siły roboczej gospodarce GG i III 
Rzeszy. W tym celu już pod koniec października 1939 r. Hans Frank wydał roz-
porządzenie o obowiązku wykonywania pracy przez Polaków w wieku od 18 do 
60 roku życia, które w grudniu tego roku rozciągnięto na młodzież od 14 do 18 
lat136. Ludność żydowska objęta została przymusem pracy. Nie pominięto nawet 
inwalidów wojennych. Rozporządzeniem Generalnego Gubernatora z 19 wrze-
śnia 1940 r. zobowiązano pracodawców do zatrudniania inwalidów, których utrata 
zdolności pracy nie przekraczała 45%137. 

Ewidencją stanu bezrobocia i rozdziałem zatrudnienia zajmowały się urzędy 
pracy (Arbeitsamty), podlegające Głównemu Wydziałowi Pracy (Hauptabteilung 
Arbeit). Aby zapobiec przepływowi robotników między zakładami i gałęziami wy-
twórczości, władze niemieckie wprowadziły z dniem 15 marca 1940 r. ogranicze-
nie zmiany miejsca pracy i uzależniły kwestie zwolnienia oraz przyjęcia pracowni-
ków od zgody Arbeitsamtów138. W lutym 1941 r. urzędom tym nadano wyłączność 
kierowania Polaków do pracy, znosząc jednocześnie ustawę z 1933 r. o Funduszu 
Pracy139. Kolejnym posunięciem zmierzającym do rozciągnięcia całkowitej kon-
troli nad zasobami ludzkimi i do planowego ich zagospodarowania było wprowa-
dzenie z dniem 15 stycznia 1941 r. kart pracy, które do 1 kwietnia 1942 r. wydano 
wszystkim polskim robotnikom i pracownikom umysłowym140. Brak karty pracy 
mógł być podstawą do wywiezienia na roboty przymusowe do Niemiec, a od lute-
go 1944 r. także kary ciężkiego więzienia lub grzywny141. Taka polityka doprowa-
dziła w latach 1939–1943 do wzrostu zatrudnienia w dystrykcie lubelskim o około 
60%142. 

Sytuacja na regionalnym rynku pracy wywierała również wpływ na stan za-
trudnienia w cukrowni „Lublin”. Z materiału statystycznego tabeli 11 wynika, 
że w okresie okupacji ogólne zatrudnienie wzrosło tu względem 1939 r. średnio 
o 13%, przy czym liczba urzędników zwiększyła się o 178 %, a robotników stałych 
o 84 %. Jednocześnie spadła liczba robotników sezonowych (najliczniejszej grupy) 
o blisko 8%. Część z nich przesunięto do kategorii robotników stałych. Wzrost 
liczby urzędników (w tym kadry technicznej) oraz robotników stałych (głównie 

136 S. Meducki, op. cit., s. 41.
137 Ibidem, s. 43. W myśl tego rozporządzenia pracodawca zatrudniający od 20 do 50 pracowników winien 

dać pracę co najmniej jednemu inwalidzie oraz jednemu inwalidzie na każde następne 50 miejsc pracy w zakła-
dzie. 

138 Ibidem, s. 42.
139 Ibidem. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem.
142 Są to dane szacunkowe Lubelskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która jednak zastrzegała, że wysoki 

wskaźnik wzrostu zatrudnienia wynikał z fikcyjnych meldunków dokonywanych w urzędzie pracy w obawie 
przed łapankami i wywiezieniem do Rzeszy, a także związany był z prowadzonymi przez firmy niemieckie, na 
szeroką skalę, robotami budowlanymi i melioracyjnymi. Poza tym, dane te wykraczają terytorialnie poza dystrykt 
lubelski. Zob. APL, Izba Przemysłowo-Handlowa (dalej: IPH), sygn. 63, k. 9.
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rzemieślników) związany był z modernizacją i inwestycjami realizowanymi w za-
kładzie, a także z uruchomieniem suszarni. W fabryce zwiększono też o 97% licz-
bę robotników młodocianych i o 1/3 liczbę kobiet. Należy to tłumaczyć wpro-
wadzeniem obowiązku zatrudnienia młodzieży oraz dążeniem władz cukrowni 
do oszczędności, gdyż – jak wykażemy dalej – młodocianych i kobiety opłacano 
najniżej.

W pierwszych dwóch latach okupacji praca w cukrowni trwała 8 godzin dzien-
nie, natomiast od 1941 r. wydłużono czas pracy do 10 godzin (60 godzin tygodnio-
wo)143. Za pracę przekraczającą 54 godziny tygodniowo oraz za pracę w niedziele 
i święta płacono dodatek w wysokości 25%144. Podczas kampanii robotnicy pra-
cowali 12 godzin na dobę w systemie dwuzmianowym. Formą wydłużenia czasu 
pracy w skali roku było również ograniczenie (na mocy zarządzeń z 31 październi-
ka 1939 r. i 23 kwietnia 1940 r.) urlopów wypoczynkowych, tj. robotnikom do 6-9 
dni, urzędnikom zaś do 10 –14 dni145.

Tab. 11. Pracownicy cukrowni „Lublin” w l. 1939/40–1943/44 

Wyszczególnienie
Kampania

1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44

Urzędnicy stali

biurowi 34 34 34 41 34

techniczni 18 17 17 19 17

razem: 52 51 51 60 51

Urzędnicy kampanijni

biurowi 68 65 69 72 88

techniczni 12 14 18 8 11

razem 80 79 87 80 99

ogółem urzędnicy 138 130 138 140 150

Fizyczni stali

rzemieślnicy 190 190 192 194 194

robotnicy 148 177 181 182 192

kobiety 43 52 57 68 52

młodociani 8 8 8 10 10

razem 389 429 438 454 448

Fizyczni kampanijni

rzemieślnicy - - - - -

robotnicy 1205 1130 1164 1041 1130

kobiety 294 279 287 294 275

młodociani 84 98 89 94 74

razem 1583 1507 1540 1429 1479

143 Dzieje cukrownictwa w Polsce…, s. 211. 
144 APL, Arbeitsamt Lublin (dalej: AL), sygn. 4, k. 34.  
145  J. Iwasiewicz, Warunki i wyniki pracy ...,  „Gazeta Cukrownicza” 1946, nr 9-10, s. 196.
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Wyszczególnienie
Kampania

1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44

Ogółem fi zyczni

rzemieślnicy 190 190 192 194 194

robotnicy 1353 1307 1307 1345 1223

kobiety 337 331 344 462 327

młodociani 92 106 97 104 84

razem 1972 1934 1978 1883 1927

Ogółem urzędnicy i prac. fi zyczni 2104 2064 2116 2023 2026

w tym nie-Polacy 7 7 7 7 7

Źródło: APL, PPCL, sygn. 2/88, k. 49.

Wynagrodzenie za pracę w cukrowni obejmowało płacę w gotówce i świadcze-
nia w naturze. Najwięcej zarabiały osoby z wąskiego grona kierownictwa zakła-
du146. Przykładowo, dyrektor zarządzający pobierał uposażenie w wysokości 3600 
zł oraz pensję członka Zarządu w kwocie 1000 zł147. Poza tym, dyrektorowi przy-
sługiwało mieszkanie, zwrot należności za światło, deputat 25 kg cukru (w tym 4 
kg rafi nady i 21 kg kryształu), utrzymanie 2 krów lub ekwiwalent w wysokości 60 
zł miesięcznie, ekwiwalent za stróża – 25 zł, 3 q ziemniaków miesięcznie lub rów-
nowartość 30 zł148. 

Płace dla robotników naliczano, przyjmując za podstawę stawki godzinowe ści-
śle określone dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Pracownicy deputato-
wi I kat. zarabiali 0,80 zł na godzinę, II kat. – 0,60 zł, III kat. – 0,43 zł, natomiast 
pracownikom sezonowym płacono 0,36-0,40 zł za godzinę, a kobietom i młodo-
cianym – 0,30 zł149. Widzimy więc, że najniżej wynagradzane były kobiety i mło-
dociani, których stawka godzinowa wynosiła zaledwie 37,5% stawki robotników 
I kategorii (np. wykwalifi kowanych rzemieślników). 

Wkrótce po zakończeniu kampanii wrześniowej, rozporządzeniem z 17 paź-
dziernika 1939 r., władze niemieckie utrzymały płace w przemyśle (łącznie z cu-
krowniami) na poziomie z 31 sierpnia tego roku, zakazując jednocześnie ich pod-
wyższania pod sankcją kary. Jednak w związku z postępującą drożyzną, Zarząd 
cukrowni „Lublin” postanowił podnieść od 1 stycznia 1940 r. płace gotówkowe ro-
botnikom wszystkich kategorii o 10% w stosunku do wynagrodzeń zasadniczych. 
Jesienią tego roku robotnicy otrzymali kolejne znaczące podwyżki. Pracownikom 

146 W momencie wybuchu wojny kierownicze stanowiska w cukrowni, oprócz dyrektora naczelnego inż. 
Zbigniewa Broniewskiego, pełnili: inż. Jan Kurzewski – dyrektor techniczny, Władysław Różański – dyrektor 
handlowy, Władysław Zajączkowski – buchalter, Józef Sosnowski – główny mechanik, Stanisław Wieczorkowski 
i inż. Zygmunt Wiszniowski – zmianowi działu surowej fabrykacji, Wacław Mijakowski – rafiner, Jan Kujawiak 
– chemik, Wojciech Kłopotowski – główny inspektor plantacji buraka cukrowego, Stanisław Gowin – główny 
elektryk. Zob. AZCL, Opis fotografii personelu cukrowni „Lublin” z 1939 r.

147 Członkowie Zarządu otrzymywali po 1000 zł pensji, natomiast po ustanowieniu Rady Zarządzającej jej 
niemieccy członkowie pobierali pensje wielkości 1200 zł.

148 APL, CiRL, sygn. 100, k. 60-61; sygn. 102, k. 90. 
149 AAN, ZZC, sygn. 295, nlb
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deputatowym I kat. zwiększono płace o 30%, II kat. o 35%, III kat. o 40%, nato-
miast robotnikom zwykłym, sezonowym, kobietom i młodocianym o 50%150. 

Wzrostem wynagrodzeń objęci zostali także pracownicy umysłowi. Urzędni-
kom zarabiającym powyżej 500 zł zwiększono pensje o 25%, pobierającym od 300 
do 500 zł – o 30%, a pracownikom z uposażeniem do 300 zł – o 35% miesięcznie151. 
Deputaty pracowników umysłowych i technicznych oraz robotników pozostały na 
dotychczasowym poziomie. Składnik wynagrodzenia urzędników technicznych 
w naturze stanowił 32,3% płacy gotówkowej. Deputat cukrowy oraz świąteczny 
pobierali tu również robotnicy kampanijni152. Świadczenia w naturze, przy po-
wszechnym wówczas niedoborze artykułów żywnościowych na rynku i kartko-
wym systemie zaopatrzenia ludności w żywność poprawiały znacząco warunki ży-
cia rodzin pracowników cukrowni. Dodajmy, że pracownicy omawianego zakładu 
mieli możliwość kupna artykułów pierwszej potrzeby w istniejącej przy fabryce 
Spółdzielni Spożywców Pracowników Cukrowni „Lublin”153. 

Omawiany zakład oferował zatrudnionym szeroki zakres świadczeń pracowni-
czych w formie Funduszu Socjalnego, Funduszu Chorobowego, Funduszu Eme-
rytalnego, Funduszu Pracy, Funduszu Bezrobocia, ubezpieczeń od wypadków, 
odpraw i emerytur, wpisów szkolnych, zapomóg dla bezrobotnych pracowników 
przemysłu cukrowniczego, pomocy lekarskiej, zwrotów za lekarstwa, odszkodo-
wań chorobowych, szczepień ochronnych i innych154. W kampanii 1939/40 na ową 
pomoc cukrownia wydała łącznie 122 769 zł, co stanowiło 11,5% kosztów stałych, 
a 1,3 % wartości rocznej produkcji zakładu155.

Podczas okupacji pracownicy cukrowni „Lublin” (m. in. Aleksander Dąbrow-
ski, Jan Mikowski) prowadzili zakonspirowaną działalność związkową. Na tere-
nie fabryki odbywały się w ukryciu zebrania, na które przybywali także działacze 
związkowi z cukrowni „Klemensów”, „Rejowiec” i „Opole”156.

Postawy i tragiczne losy pracowników

Życiu i pracy osób zatrudnionych w cukrowni „Lublin” podczas okupacji to-
warzyszyło ciągłe poczucie zagrożenia. Pogłębiała je stała obecność w cukrowni 
niemieckich żołnierzy. Według sprawozdania kontrwywiadu Inspektoratu Rejo-
nowego Armii Krajowej w Lublinie, na terenie cukrowni znajdowały się magazy-
ny zaopatrzenia taborowego strzeżone przez wartowników niemieckich.157 Woj-

150 Ibidem.
151 Ibidem.
152 APL, CiRL, sygn. 100, k. 65-66. 
153 Ibidem, sygn. 103, k. 380. 
154 Ibidem, sygn. 66, k. 125.
155 Ibidem, k. 6. 
156 AZCL, Ruch związkowy po wyzwoleniu w cukrowni „Lublin”, oprac. Rady Zakładowej przy cukrowni 

„Lublin” z dnia 9 X 1963 r.
157 Lublin w dokumencie: 1317–1967, oprac. F. Cieślak, H. Gawarecki, M. Stankowa, Lublin 1976, s. 296.
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sko zajmowało kwatery fabryczne, za które zakład pobierał od Zarządu Miejskiego 
w Lublinie czynsz158. 

Co pewien czas docierały do pracowników zakładu informacje o śmierci osób 
z kierownictwa fabryki i środowiska robotniczego. Już we wrześniu 1939 r. pod-
czas oblężenia Warszawy zginął Tadeusz Karszo-Siedlewski, długoletni członek 
Zarządu cukrowni „Lublin”159. W późniejszym okresie rozstrzelano prezesa Zarzą-
du – Zbigniewa Walewskiego160. Zamordowani zostali przez Niemców bądź zmarli 
w obozach i więzieniach ślusarze: Wacław Buczek, Aleksander Dąbrowski, Jan Mi-
kowski161. W nieznanych nam okolicznościach ponieśli śmierć: rafi ner – Wacław 
Mijakowski i magazynier Józef Domański162. Od bomb zginęli pracownicy: Jerzy 
Dybicki, Antoni Grabek i Karol Lebiodzki163.

Pracownicy cukrowni dawali wyraz swojej troski o zakład. W czasie kampanii 
wrześniowej część robotników pozostała na miejscu i z narażeniem własnego życia 
strzegła fabrycznego mienia. Decyzją Zarządu cukrowni z 8 grudnia 1939 r. osoby 
te za zasługi dla zakładu otrzymały nagrody pieniężne164. 

Na podkreślenie zasługuje postawa pracowników, którzy w końcowej fazie 
okupacji przeciwdziałali wywozowi elementów wyposażenia fabryki do III Rzeszy. 
Kiedy w maju 1944 r. władze niemieckie, przygotowując się do ewakuacji, wyda-
ły polecenie wymontowania w cukrowni „Lublin” turbin, silników elektrycznych 
i innych urządzeń, pracownicy zakładu opóźniali ich demontaż, a skrzynie z wy-
montowanymi urządzeniami umieszczali w różnych zakątkach placu fabrycznego, 
przekazując do wysyłki urządzenia nieużyteczne165. Ostatecznie jednak rozmonto-
wano 1 turbinę, zdjęto z fundamentów silniki elektryczne i zapakowano je w skrzy-
nie, a następnie umieszczono w wagonach na bocznicy kolejowej zakładu166. Ich 
wywóz udaremnili jednak żołnierze Armii Krajowej (plutony z Rejonu I Inspek-
toratu Lublin) z udziałem kolejarzy, którzy 22 lipca 1944 r. przystąpili – w ramach 
akcji „Burza” – do walki o wyzwolenie miasta167. Opanowali oni wówczas dworzec 
kolejowy i parowozownię, a następnie cukrownię i gazownię168. W cukrowni i ga-
zowni zlikwidowali 7 Niemców, usunęli 12 min oraz zabezpieczyli wspomniane 
wagony z urządzeniami fabrycznymi169.

158 APL, CiRL, sygn. 100, k. 118. 
159 Ibidem, sygn. 66, k. 119.
160 J. Iwasiewicz, Warunki i wyniki pracy…, „Gazeta Cukrownicza” 1946, nr 11-12, s. 124.
161 Ibidem, nr 5-6, s. 121-122.
162 Ibidem, nr 3-4, s. 68-77; nr 5-6, s. 122.
163 Ibidem, nr 11-12, s. 276-277.
164 AZCL, KPZCL, s. 23-24. 
165 Działalność Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego w Polsce, War-

szawa 1966, s. 37. 
166 APL, PPCL, sygn. 2/88, k. 50. 
167 I. Caban, Z. Mańkowski, Realizacja wojskowych zadań planu „Burza” na Lubelszczyźnie, „Najnowsze 

Dzieje Polski” 1967, t. 11, s. 78; T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin. Dzieje mia-
sta…, s. 313; T. Chabros, Kronika wydarzeń w Lublinie 21 VII 1944–1 II 1945, Lublin 1974, s. 17.

168 Ibidem. 
169 Ibidem.
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Rola cukrowni w regionie

Działalność cukrowni „Lublin” podczas okupacji niemieckiej miała bardzo 
duże znaczenie dla Lubelszczyzny jako regionu rolniczego oraz dla samego miasta 
Lublina. Korzyści wynikające z funkcjonowania cukrowni nabierały szczególnego 
znaczenia wobec intensywnej eksploatacji przez okupanta dystryktu lubelskiego. 
Podkreślić tu należy aktywizujący wpływ uprawy buraków cukrowych na ekono-
mikę gospodarstw rolnych oraz na rozwój hodowli zwierząt i wydajność innych 
roślin uprawnych. Pozytywne oddziaływanie cukrowni na rolnictwo rosło więc 
wraz z rozwojem areału plantacji. W latach 1939–1943 obszar upraw buraka cu-
krowego w powiecie lubelskim wzrósł z 4260 ha do 7171 ha, tj. o 68,3%.170 W tym 
samym okresie na terenie całego dystryktu lubelskiego przybyło 71,8% plantacji 
buraków. 

Cukrownia „Lublin” stymulowała również postęp w zakresie mechanizacji rol-
nictwa171. Na podkreślenie zasługuje też wykonanie przez lubelską cukrownię – 
z polecenia władz niemieckich – kolejki wąskotorowej na odcinku Rury – Cegiel-
nia Helenów172. 

Istotną rolę odgrywała omawiana fabryka na rynku pracy. W trudnych czasach 
okupacji, kiedy rozmiary bezrobocia na Lubelszczyźnie pogłębione zostały przez 
napływ dużej liczby wysiedleńców oraz upadek wielu zakładów rzemieślniczych 
i placówek handlowych, w Cukrowni i Rafi nerii „Lublin” znalazło pracę, środki do 
życia i ochronę przed wywozem na roboty do Niemiec 2,5% wszystkich zatrudnio-
nych okręgu lubelskiego173. Dodajmy, że uprawa buraków cukrowych, wymagająca 
dużego nakładu pracy rąk ludzkich, niejednokrotnie chroniła przed wywozem na 
roboty przymusowe do Rzeszy także mieszkańców wsi, zwłaszcza młodzież po-
zostającą we wspólnym gospodarstwie domowym plantatora. Z tego względu in-
spektorzy rejonowi tworzyli tzw. „dzikie plantacje”, na które wydawali rolnikom 
stosowne zaświadczenia174.

Władze Spółki okazywały dużą wrażliwość na potrzeby regionalnych oraz ogól-
nokrajowych instytucji i organizacji społecznych, medycznych, kulturalno-oświa-
towych i innych. Fabryka przekazywała im cukier i ofi ary w gotówce. W kampanii 
1939/40 na liście odbiorców pomocy gotówkowej cukrowni fi gurowały m. in.: Pol-
ska Macierz Uniwersytecka w Wilnie, Szkoła Powszechna w Milanówku, Polska 
Pomoc Zimowa, Polski Czerwony Krzyż w Lublinie, Związek Harcerstwa Polskie-
go, Komitet Wykonawczy Obchodów Uroczystości Państwowych i Narodowych 
oraz Związek Strzelecki.175 Omawiana fabryka ofi arowała też cukier Szpitalowi 

170 APL, LIR, sygn. 191, k. 27.
171 Przykładem jest osiągnięcie konstruktorskie mieszkańca Kośminka (przedmieście Lublina) – Bystrzy-

ckiego, który wykonał  we własnym zakresie konny podrywacz buraków cukrowych. Narzędzie to zastępowało 
stosowane dotychczas ręczne podrywacze, wymagające dużego wysiłku fizycznego i czasu pracy, zwłaszcza w  
okresie słotnej jesieni. Jego zaletą było podrywanie buraków bez uszkodzenia korzeni i liści, dzięki czemu można 
było  wyciągać je z ziemi do dalszej obróbki na drugi, a nawet trzeci dzień. Zob. „Nowy Głos Lubelski” 1943, nr 
242, s. 3.

172 APL, PPCL, sygn. 1/11, k. 15.
173 Ibidem, IPH, sygn. 63, k. 9, dane z 1943 r.
174 APL, Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 62/XII/26, k. 15. 
175 APL, CiRL, sygn. 66, k. 122. 
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Ujazdowskiemu i Dzieciątka Jezus, Społecznemu Komitetowi FON, Towarzystwu 
„Caritas” i Towarzystwu Gniazd Sierocych, Polskiemu Białemu Krzyżowi, Polskie-
mu Czerwonemu Krzyżowi, Straży Obywatelskiej w Lublinie, Szpitalowi Unia, Sto-
warzyszeniu św. Wincentego a Paulo, Zakładowi św. Antoniego, Sali Sierot w Lu-
blinie, na dożywianie uchodźców, jeńców, dla osób najbiedniejszych z parafi i św. 
Teresy. Darmowy cukier trafi ał również do uczestników obozu harcerskiego i ko-
lonii letnich w Milejowie, do Schroniska Starców i Kalek oraz do najbiedniejszych 
dzieci. Z dobroczynnej działalności lubelskiej fabryki korzystały także placówki 
okupanta, m. in.: Narodowo–Socjalistyczna Opieka Społeczna, wojsko i policja176.

The “Lublin” Sugar Plant and Refinery during WWII 
and German Occupation (1939-1944)

The “Lublin” Sugar Plant and Refi nery in 1939–1944 was organized as a joint-stock company. 
Partly destroyed in September 1939 it restored its production capacity and preserved continuity 
of production. It also carried out investments and modernization, inter alia the construction of 
a drying plant. At that time the sugar plant, supported by the German authorities aiming at ex-
ploitation of local industries, increased the area of sugar plantations by 85%. 

The total volume of sugar produced during the German occupation exceeded the plant’s 
production volume in the last fi ve years before the war on average by 31 %.  The plant’s share in 
the balance of sugar industry in the Lublin region was on average 26% and was higher than that 
of the other sugar plants by over 10%.

This plant sold sugar mainly in the domestic market. A portion of its products also went to 
the Third Reich. The Lublin plant’s economic and fi nancial performance was positive. During the 
occupation the plant employed over 2000 people, providing them with means of support and 
protection against deportation to Germany to do forced labor. 

176 Ibidem.
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Polityka władz komunistycznych wobec kupiectwa 
na Lubelszczyźnie w latach 1944–1954

Ofi cjalnie centralne władze komunistyczne opowiadały się za rozwojem pry-
watnego sektora handlowego. Terenowe organy rządowe i samorządowe, jeśli po-
dejmowały działania ograniczające prywatną przedsiębiorczość były urzędowo 
karcone. Między innymi w 1945 r. minister aprowizacji i handlu dr Jerzy Szta-
chelski, zdecydowanie potępił stanowisko urzędów wojewódzkich i podległych im 
organów oraz zarządów miejskich w Warszawie i Łodzi ograniczające inicjatywę 
prywatną, uznając je za niezgodne z obowiązującymi przepisami oraz polityką go-
spodarczą rządu. Wytyczne w zakresie stosunku do rozwoju prywatnego kupiectwa 
zawarł w okólniku nr 25 z 21 maja 1945 r. – w sprawie handlu prywatnego1. W tym 
akcie prawnym, potwierdził fakt obowiązywania przedwojennego ustawodawstwa 
regulującego ustrój gospodarczy, m.in. rozporządzenia Prezydenta RP z 7 czerwca 
1927 r. – o prawie przemysłowym2 oraz określonych w nim jednolitych zasad pro-
wadzenia przemysłu w odniesieniu do wszelkich rodzajów przedsiębiorstw han-
dlowych (spółdzielczych, państwowych i prywatnych), a także zasady wolności 
prowadzenia handlu. Pełna hipokryzji, majowa deklaracja rządu z 1945 r. w spra-
wie stosunku do kupiectwa pozornie była interesująca dla ludzi przedsiębiorczych. 
Głosiła ona: „Handel we wszystkich swych formach: spółdzielczej, państwowej 
i prywatnej korzysta z szerokiego poparcia i ułatwień ze strony władz. Inicjatywa 
prywatna w handlu jest pożądana. Stanowi ona poważny czynnik odradzającego 
się życia gospodarczego i realizując zasadę wolnej konkurencji, potęguje i ożywia 
życie gospodarcze. Zwraca się uwagę na racjonalne stosowanie rygorów karnych. 
Nie należy dopuszczać do niszczenia i zamykania placówek handlowych przez 
nakładanie zbyt wysokich grzywien”3. Co więcej, minister aprowizacji i handlu 

1 Okólnik ministra aprowizacji i handlu nr 25 z 21 maja 1945 r. w sprawie handlu prywatnego, „Dziennik 
Świadczeń Rzeczowych” (dalej: „DzŚR”), nr 1, poz. 37; Okólnik nr 25 został opublikowany w: „Dziennik Urzędo-
wy Ministerstwa Aprowizacji i Handlu” 5 VI 1945, nr 3. 

2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 czerwca 1927 r. – o prawie przemysłowym, 
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: „DzURP”), 1927, nr 53, poz. 468, ze zmianami wprowadzo-
nymi ustawami: z 17 III 1932 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem, „DzURP” 1932, nr 29, poz. 293; z 24 III 1933 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem, 
„DzURP” 1933, nr 25, poz. 209; z 10 III 1934 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 
czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem, „DzURP” 1934, nr 40, poz. 350; z 8 VIII 1938 r. o zmianie rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemysłowym, „DzURP” 1938, nr 60, poz. 463.

3 „DzŚR”, nr 1, poz. 37, § 2, 6.



Bogdan Sekściński152

zobowiązał terenowe organy władzy państwowej i samorządowej do współdzia-
łania ze zrzeszeniami kupieckimi. Zobligował je do otoczenia opieką handlu pro-
wadzonego na targach, a także do zorganizowania ich w ośrodkach pozbawionych 
targowisk4.

Nie były to jednak przedsięwzięcia o charakterze długofalowym. Ogłoszona 
w maju 1945 r., deklaracja zapewniająca równe traktowanie wszystkich sektorów 
handlowych: państwowego, spółdzielczego i prywatnego oraz utrzymująca przed-
wojenną zasadę wolności prowadzenia handlu i zasadę wolnej konkurencji w bar-
dzo krótkim czasie okazała się obietnicą obłudną. Władze komunistyczne wraz 
z umacnianiem swej pozycji odstępowały od tych zasad. Z czasem zaczęło do-
chodzić do sporadycznych prześladowań prywatnych kupców, a następnie repre-
sje wobec nich poczęto stosować na skalę masową. Od września 1945 r. zaczęto 
stosować interwencjonizm państwowy w sektorze spółdzielczym5. Aktem praw-
nym o charakterze restrykcyjnym w stosunku do prywatnych przedsiębiorców był 
również dekret z 26 października 1945 r. – o uzupełnieniu ustawy z dnia 10 marca 
1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe oraz o postępo-
waniu egzekucyjnym władz skarbowych, który wszedł w życie z dniem 21 listopada 
1945 r., zmieniający dotychczasowy tryb przymusowego ściągania świadczeń pie-
niężnych od przedsiębiorstw zarobkowych, który dopuszczał możliwość sprzedaży 
ruchomości tych przedsiębiorstw w trybie doraźnym, natychmiast po zajęciu tych 
ruchomości po cenie niższej od rynkowej6. Z dniem 7 grudnia 1945 r. powołano 
Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym7, któ-
rej faktycznie głównym zadaniem była walka z szeroko pojętą spekulacją, w tym 
z prywatną przedsiębiorczością. Instytucja ta, od początku swego istnienia, zajmo-
wała się zwalczaniem niezależnej inicjatywy – stosowała masowe represje w sto-
sunku do prywatnych przedsiębiorców, w szczególności wobec kupców, a w latach 
1947–1950 odegrała główną rolę w tzw. „bitwie o handel”8.

Od grudnia 1945 r. reżim komunistyczny zaczął wprowadzać koncesje na wy-
brane dziedziny działalności gospodarczej. 17 grudnia tego roku, wprowadził obo-
wiązek posiadania koncesji na prowadzenie przedsiębiorstw przemysłu gastro-
nomicznego9. Z dniem 1 stycznia 1946 r., dla zakładów i przedsiębiorstw zostały 
podniesione opłaty za karty rejestracyjne – średnio o prawie 100%10. W lutym tego 
roku upaństwowiono podstawowe gałęzie gospodarki narodowej, przejmując na 
własność odpłatnie bądź nieodpłatnie określone – w ustawie z 3 stycznia 1946 r. 

4 Ibidem, § 3-4.
5 Dekret z 24 VIII 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach, „DzURP” 1945, 

nr 34, poz. 205, art. 1, 3.
6 Dekret z 26 X 1945 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej 

przez władze skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych, „DzURP” 1945, nr 50, poz. 283, art. 
1, 3.

7 Dekret z 16 XI 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Sz-
kodnictwem Gospodarczym, „DzURP” 1945, nr 53, poz. 302.

8 A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2005, s. 51.
9 Dekret z 30 XI 1945 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego, „DzURP” 1945, 

nr 57, poz. 322, art. 1.
10 Dekret z 21 XII 1946 r. o podatku obrotowym, „DzURP” 1946, nr 3, poz. 23, art. 10, 26.
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– kategorie przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych11. Nowe 
przedsiębiorstwa przemysłowe i komunikacyjne, określone w art. 4 wspomnianej 
ustawy, mogły być zakładane dopiero po uprzednim uzyskaniu koncesji. W tym 
miesiącu także ukazała się ustawa, która zachęcała osoby fi zyczne do zakładania 
nieuspołecznionych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, nawet o takich 
walorach, które niedawno posłużyły komunistom, za powód do ich nacjonaliza-
cji12. Ta regulacja prawna jest dowodem na to, że totalna nacjonalizacja przedsię-
biorstw przemysłowych o zdolności zatrudnienia przy produkcji na jedną zmianę 
więcej niż 50 pracowników, była działaniem nieuzasadnionym – ani gospodarczo, 
ani ekonomicznie. Głównym celem tego przedsięwzięcia komunistów, była chęć 
zagrabienia prywatnej własności, w jak największym rozmiarze i doprowadzenie 
do całkowitego upadku nieuspołecznionego sektora przemysłowego. O słuszności 
tej konstatacji, świadczy także kolejna regulacja prawna z 19 grudnia 1946 r. – roz-
porządzenie Rady Ministrów, o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnie-
nia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów 
niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pio-
nierskim i sezonowym, na mocy przepisów którego znacznie „podwyższono dolną 
granicę zdolności zatrudnienia przewidzianą w art. 3 ust. 1 B. ustawy z 3 stycznia 
1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki naro-
dowej” („DzURP” 1946, nr 3, poz. 17), dla szeregu kategorii przedsiębiorstw – aż 
2-4 krotnie!13

Właścicielom przedsiębiorstw nieznacjonalizowanych, tak przemysłowych jak 
i handlowych, reżim komunistyczny w lutym 1946 r., zagwarantował ich niena-
ruszalność, swobodę ich rozwoju oraz prawo do rozporządzania nimi w ramach 
obowiązujących przepisów, a także poparcie ich działalności gospodarczej w ra-
mach ogólnopaństwowego planu gospodarczego14. Czas pokazał, że były to obłud-
ne gwarancje, gdyż komuniści zachęcając prywatnych przedsiębiorców do inwe-
stowania w działalność gospodarczą –jednocześnie snuli plany „bitwy o handel”, 
która miała doprowadzić do upadku prywatnej przedsiębiorczości w każdym jej 
wymiarze. 

We wrześniu 1946 r. wprowadzono ograniczenia w obrocie skórami15. Prze-
pisy te uległy obostrzeniu, po wejściu w życie w październiku tego roku dekretu 
o obrocie skórami16. Z dniem 21 listopada 1946 r. przedsiębiorcy zostali obłożeni 
obowiązkiem odprowadzania tzw. daniny narodowej na zagospodarowanie Ziem 
Odzyskanych. Nie wywiązanie się z tej formy opodatkowania, będące wynikiem 
złej woli, traktowano jako przestępstwo, określane mianem szkodnictwa gospo-

11 Ustawa z 3 I 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, 
„DzURP” 1946, nr 3, poz. 17.

12 Ustawa z 3 I 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle 
i handlu, „DzURP” 1946, nr 3, poz. 18, art. 1, 3 ust. 4; „DzURP” 1946, nr 3, poz. 17, art. 3 ust. 1B.

13 Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 XII 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia 
przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało 
zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym, „DzURP” 1947, nr 2, poz. 7, § 1.

14 „DzURP” 1946, nr 3, poz. 18, art. 1, 3.
15 Dekret z 19 VIII 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz 

niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych, „DzURP” 1946, nr 43, poz. 250.
16 Dekret z 19 IX 1946 r. o obrocie skórami, „DzURP” 1946, nr 49, poz. 281.
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darczego. Przedsiębiorcy handlowi, którym zarzucono złośliwe uchylanie się od 
uiszczenia tej daniny, mogli być ścigani i zarazem karani, w specyfi cznym karnym 
trybie inkwizycyjnym, przez Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkod-
nictwem Gospodarczym, m.in. zesłaniem do obozu pracy przymusowej. Ponadto 
kupcy, którzy nie byli w stanie wywiązać się z obowiązku daniny narodowej, zagro-
żeni byli utratą prawa do lokalów handlowych, przydzielonych im w trybie prze-
pisów dekretu z 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami („DzURP” 
1946, nr 4, poz. 27), a także mogli zostać pozbawieni koncesji na prowadzenie 
przedsiębiorstw17. 

Komparatystyczna ocena treści aktów prawnych wydanych przez reżim ko-
munistyczny już w latach 1944–1946, normujących funkcjonowanie prywatnej 
przedsiębiorczości, dobitnie pokazuje, że komuniści obłudnie deklarowali opiekę 
państwa nad rozwojem prywatnej przedsiębiorczości, gdyż faktycznie w prakty-
ce efektywnie ją zwalczali poprzez stosowanie wobec prywatnych przedsiębior-
ców nadmiernej reglamentacji i dolegliwych obciążeń podatkowych. Defi nitywnie 
z prywatną inicjatywą kupiecką władze komunistyczne postanowiły rozprawić się 
w 1947 r., po wygranych wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Zapoczątkowa-
ne antykupieckie działania w roku 1947 zapisały się w historii Polski, jako „bitwa 
o handel”18.

„Bitwa o handel” była drugą19 z kolei batalią władz komunistycznych zmie-
rzających do przebudowy dotychczasowego modelu gospodarki w Polsce na so-
cjalistyczny, oparty na wzorcach sowieckich. Z inicjatywą tego przedsięwzięcia 
wystąpiła Polska Patria Robotnicza (PPR) w kwietniu 1947 r.20 Akcja ta mia-
ła charakter ogólnokrajowy, a cel jej był polityczny – likwidacja prywatnego 
sektora handlowego21. Główną rolę odegrała w niej Komisja Specjalna do Wal-
ki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (Komisja Specjalna, Komisja, 

17 Dekret z 13 XI 1946 r. o daninie narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, „DzURP” 1946, 
nr 61, poz. 341, art. 3, 39-41, 47; Dekret z 14 V 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu 
i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, „DzURP” 1946, 
nr 23, poz. 149, art. 1 ust. 2; Dekret z 21 XII 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami, „DzURP” 1946, nr 2, poz. 
27; A. Witkowski, Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki 
nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950, Rzeszów 2002, s. 148.

18 A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 206.
19 Pierwszą batalią o charakterze ustrojowej wojny gospodarczej była walka z chłopami „złośliwie” uchyla-

jącymi się od obowiązku wykonania zaległych świadczeń rzeczowych za rok gospodarczy 1945/1946. Głównym 
jej celem było przygotowanie przedpola dla przyszłej kolektywizacji polskiej wsi. Działania te określane zostały 
przez Komisję Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (dalej: Komisja Specjalna, 
Komisja, CKS, KS), jako specjalna „akcja świadczeń rzeczowych” i miały miejsce w pierwszych latach jej funk-
cjonowania (1946–1947). Czasy te, to okres nieuzasadnionych, ani gospodarczo, ani prawnie, represji karnych 
stosowanych wobec posiadaczy gospodarstw rolnych o obszarze przekraczającym 10 ha, tzw. „bogaczy wiejskich”. 
Zob. B. Sekściński, Początki działalności Lubelskiej Delegatury Komisji do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym (1946), „Studia Iuridica Lublinensia” Lublin 2004, t. III, s. 180.

20 J. Kaliński, Bitwa o handel 1947–1948, Warszawa 1970, s. 9. Faktycznie prostalinowski reżim komunisty-
czny tzw. „bitwę o handel”, tj. walkę z prywatną inicjatywą gospodarczą podjął z chwilą zawłaszczenia władzy 
w Polsce. Natomiast jej intensyfikacja nastąpiła na przełomie czerwca i lipca 1947 r. po wejściu w życie ustawy 
z 2 VI 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym („DzURP” 1947, nr 43, poz. 
218). Por. P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954. 
Studium historycznoprawne, Białystok 2002, s. 122.

21 Ibidem, s. 121.
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KS, CKS22)23. W przedsięwzięciu tym uczestniczyły wszystkie delegatury Komi-
sji Specjalnej (DKS), realizując wytyczne ówczesnego reżimu komunistyczne-
go24. Głównym celem „bitwy o handel” było dostosowanie struktury własnościo-
wej ówczesnego modelu gospodarki, tak, aby był on adekwatny do budowanego 

22 Komisja Specjalna funkcjonowała w l. 1945–1955. Była wzorcową instytucją polskiego stalinizmu. Została 
powołana dekretem z 16 XI 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym („DzURP” 1945, nr 53, poz. 302). Była państwowym organem administracyjnym 
o uprawnieniach policyjno-prokuratorsko-sądowych. Organami wykonawczymi KS były: Biuro Wykonawcze KS 
(dalej: BWKS) w l. 1945–1950; delegatury KS (dalej: DKS) w l. 1945–1955; terenowe inspektoraty KS (dalej: 
TIKS) w l. 1947–1950. KS od 1945 r., a jej delegatury (i BWKS) w stopniu ograniczonym od 1947 r., a w pełni od 
1950 r. (tylko DKS), jako pozasądowe organy administracyjne sprawowały wymiar sprawiedliwości; posiadały 
m.in. prawo kierowania sprawców określonych kategorii przestępstw do obozów pracy przymusowej (opp) – 
(KS od 1945 r., a DKS od 1950 r.) oraz były uprawnione do stosowania kary grzywny (od 1947 r. – CKS, BWKS 
i DKS) i wydawania orzeczeń o przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa (KS od 1945 r., a DKS od 1950 r.). 
Orzeczenia organów KS, w zasadzie, były ostateczne, tj. formalnie nie podlegały zaskarżeniu w drodze zwykłych 
środków odwoławczych. Komisja Specjalna oficjalnie została powołana, jako instytucja przejściowa i wyjątkowa, 
wyłącznie do wykrywania i „tępienia” przestępstw godzących w interesy życia gospodarczego lub społecznego 
państwa. W rzeczywistości funkcjonowała ponad 9 lat. Była rządową agendą „od wszystkiego” – narzędziem 
represji w rękach ówczesnych władz komunistycznych, dążących wszelkimi sposobami do likwidacji gospodarki 
wolnorynkowej i własności kapitalistycznej oraz wszelkich zachowań opozycyjnych. W okresie przygotowań do 
wyborów do Sejmu Ustawodawczego (1946/1947) zajmowała się inwigilacją i zwalczaniem środowisk polity-
cznych opozycyjnych wobec Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Jako organ orzekający w l. 1950–1954, była ty-
powym ogniwem stalinowskiego systemu represji – instytucją, która karała za czyny nie będące przestępstwami, 
ani nawet wykroczeniami. Wg. A. Witkowskiego: „Status Komisji Specjalnej zaprzeczał konstytucyjnej zasadzie, 
że karać mogą tylko sądy – i że człowiek ma prawo do sądu”. Komisja Specjalna została zlikwidowana dekretem 
z 23 XII 1954 r. o zniesieniu Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym („DzURP” 
1954, nr 57, poz. 282). W skali kraju Komisja Specjalna (CKS, BWKS i DKS) w l. 1945–1954 wydała ponad 460 
tys. orzeczeń skazujących. Do obozów pracy przymusowej zesłała, co najmniej 84 216 osób. Tylko w l. 1946–
1949 na mocy decyzji organów Komisji Specjalnej do więzień śledczych trafiły 33 322 osoby. Przewodniczącym 
Komisji Specjalnej przez cały okres jej funkcjonowania, tj. w l. 1945–1954 był Roman Zambrowski vel Rubin 
Nusbaum. Zob. B. Sekściński, Kara obozu pracy w orzecznictwie Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1950–1955), „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, t.  IX, s. 95-96.

23 A. Lityński, Historia prawa…, s. 51.
24 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkod-

nictwem Gospodarczym – Delegatura w Lublinie (dalej: DKS-L), sygn. 1-5; B. Rogowska, Delegatura Komisji 
Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym na Dolnym Śląsku w latach 1945–1947, w: 
Z badań nad dziejami Dolnego Śląska po II wojnie światowej, red. S. Dąbrowski, Wrocław 1993, s. 71, 73-75, 88; M. 
Rusek, Właściwość rzeczowa Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w latach 
1946–1949 na przykładzie krakowskiej Delegatury, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa” 2004, s. 272-
273, 276-279; A. Pasek, Uwagi wokół działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Specjalnym, Wrocław 2002, s. 320-324; R. Miążek, Opolska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym (1950–1954), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu” 1994, 
z. 38, s. 79; J. Macholak, Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
w Szczecinie 1946–1954. Organizacja i działalność, w: Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nad-
użyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945–1954. Materiały z konferencji naukowej z 20 
marca 1998 r., red. Z. Chmielewski, Szczecin 1998, s. 40, 43; A. Zaćmiński, Bydgoska Delegatura Komisji Specjalnej 
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946–1954), w: Związki Kujaw i Pomorza na przestrzeni 
wieków. Zbiór studiów, red. Z. Biegański, W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2001, s. 339, 347-360; B. Więcławski, Z dzia-
łalności Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu 1946–1954, „Bitwa o handel. Kronika Miasta Poznania” 1995, z. 
3, s. 193-222; B. Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944–1950, Warszawa 2002, s. 195, 197-203; W. Domagalski, Dzia-
łalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym – w świetle materiałów Komisji 
i jej Delegatury warszawskiej, „Archiwum Kryminologii” 1996, t. XXII, s. 112-115; R. Tomkiewicz, Olsztyńska 
Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954, Olsztyn 1995, 
s. 104-176.
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– w przyśpieszonym tempie, charakterystycznym dla przemian rewolucyjnych – 
ustroju socjalistycznego. 

Funkcjonująca na Ziemi ubelskiej – lubelska Delegatura Komisji Specjalnej do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (LDKS25) odegrała w niej 
decydującą rolę. Pod pozorem walki ze spekulacją i szkodnictwem gospodarczym 
podjęła działania represyjne wobec przedstawicieli prywatnego sektora gospo-
darczego już na początku 1946 r. Totalna ekspansja lubelskiej DKS na powojenne 
resztki systemu wolnorynkowego, drobnego handlu i drobnej własności kapitali-
stycznej doprowadziła do zachwiania i upadku dotychczasowego trójsektorowego 
modelu gospodarki w województwie lubelskim. Wynikiem jej był nadmierny roz-
rost sektora państwowego, kosztem prywatnego, a nawet spółdzielczego. Akcja ta 
doprowadziła do upadku wielu fi rm prywatnych i dezorganizacji pracy spółdzielni. 
Brutalne prześladowanie przedstawicieli prywatnego przemysłu, handlu i rzemio-
sła wyeliminowało na prawie pół wieku funkcjonowanie systemu wolnorynkowe-
go. Jednak surrealny model scentralizowanej, planowej ekonomii odizolowany od 
systemu gospodarki światowej doprowadził w końcu lat osiemdziesiątych XX w. 
do upadku ustroju socjalistycznego i odsunięcia od steru władzy zdeklasowanych 
komunistów, pomimo, że ci zapewniali w 1945 r., iż „władzy raz zdobytej nigdy nie 
oddadzą”26.

Jednym z głównych strategów „bitwy o handel” – był Hilary Minc [ówczesny 
minister przemysłu i handlu], który przeszedł do historii Polski, jako budowni-
czy modelu gospodarki opartego na wzorcach sowieckich. Przedsięwzięcie to 

25 Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (dalej: 
LDKS) była typowym ogniwem stalinowskiego systemu terroru w powojennej Polsce. Terenem działania LDKS 
było miasto Lublin oraz województwo lubelskie. Została powołana do życia 7 I 1946 r. ma mocy przepisów de-
kretu z 16 XI 1945 r. („DzURP” 1945, nr 53, poz. 302). Działalność rozpoczęła 15 I 1946 r., a zakończyła 5 II 
1955 r. Była specyficznym – pozakonstytucyjnym administracyjnym organem wymiaru sprawiedliwości, gdyż 
ani Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. („DzURP” 1921, nr 44, poz. 267), ani tzw. Mała Konstytucja, czyli Usta-
wa konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 1947 r. 
(„DzURP” 1947, nr 18, poz. 71), ani też Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 VII 1952 r. („DzUPRL” 
1952, nr 33, poz. 232) nie przewidywały tego rodzaju organów wymiaru sprawiedliwości, chociaż jej członkom 
przysługiwały uprawnienia władz policyjnych, prokuratorskich, a nawet sądowych („DzURP” 1945, nr 53, poz. 
302, art. 1, 10-13). Na początku swego istnienia zajmowała się wykrywaniem i ściganiem przestępstw społeczno-
gospodarczych, a od czerwca 1947 r. również orzekaniem w sprawach o przestępstwa. Od października 1950 r. 
była wyłącznie organem orzekającym w trybie skargowym, na wniosek prokuratora, w sprawach o przestępstwa 
społeczno-gospodarcze i polityczne, zob. Ustawa z 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. 
o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
(„DzURP” 1950, nr 38, poz. 350). Postępowanie przed delegaturą, w zasadzie, miało charakter inkwizycyjny – 
było jednoinstancyjne, orzeczenia niezaskarżalne, a prawo oskarżonego do obrony znacznie ograniczone. Na 
mocy postanowień o tymczasowym aresztowaniu wydanych przez LDKS w l. 1946–1950 zostało osadzonych 
w aresztach śledczych 1329 osób. Delegatura Komisji Specjalnej w Lublinie łącznie w l. 1947–1954 skazała na 
kary zasadnicze 18 490 osób, w tym: do obozów pracy skierowała 2360 osób; karą grzywny ukarała 15 896 osób, 
a wobec 234 osób orzekła obie kary łącznie. Lubelską DKS kierowali: Stanisław Wawrzonek (styczeń–grudzień 
1946), członek PPR, były pracownik Technicznego Zarządu Telegrafów i Telefonów w Kowlu; Ludwik Szulc (gru-
dzień 1946–2 II 1947 oraz 1–5 III 1947), były przewodniczący DKS w Bydgoszczy; Włodzimierz Rzymowski (2 
II–1 III 1947), członek BWKS; Marian Fic (5 III 1947–29 XI 1954), mgr prawa, członek PPR; Józef Iwańczuk, jako 
p.o. przewodniczącego delegatury w okresie od 29 XI 1954 do 5 II 1955 r., sędzia Sądu Powiatowego w Chełmie 
Lubelskim. Zob. B. Sekściński, Kara obozu pracy…, s. 97.

26 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komuni-
stycznej w Polsce, Warszawa 2001, s. 135.
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zapowiedział już u schyłku 1945 r. Jednak komuniści zwlekali z jego pełną reali-
zacją do czasu zakończenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły 
się w drugiej połowie stycznia 1947 r. Przed wyborami i tuż po nich zwalczano 
szeroko pojętą spekulację, ale na niewielką skalę. Zajmowała się tym, w szczegól-
ności Komisja Specjalna, dla której walka ze spekulacją „była stałą troską” i fun-
damentalnym zadaniem od chwili jej powstania. Już w 1946 r. do obozów pracy 
na mocy postanowień karnych CKS trafi ło 256 osób, podejrzanych o uprawianie 
spekulacji27.

Reżim komunistyczny po wątpliwej legitymizacji swej władzy w Polsce, w stycz-
niu 1947 r. – drogą sfałszowanych wyborów do sejmu – niezwłocznie przystąpił do 
realizacji uspołeczniania gospodarki28. Podjęto działania, które z czasem dopro-
wadziły do upadku prywatnej przedsiębiorczości oraz niezależnej spółdzielczości. 
Właścicieli prywatnych przedsiębiorstw handlowo-usługowych obłożono bardzo 
wysokimi zobowiązaniami fi skalnymi i różnego rodzaju obligatoryjnymi opłata-
mi. Jednocześnie odebrano kupcom możliwość zaopatrywania się w hurtowniach 
państwowych, a także utrudniono im dostęp do kredytów bankowych. Przedsię-
biorcy mogli uzyskać koncesje handlowe dopiero po wywiązaniu się z bardzo wy-
sokich zobowiązań fi nansowych, jakimi wówczas zostali obciążeni. Komuniści, 
aby zyskać poparcie w oczach społeczeństwa dla swych zamierzeń, obarczali winą 
prywatny sektor handlowy za niedostatki na rynku żywnościowym oraz szalejącą 
wówczas drożyznę29.

Przedpole dla lubelskiej „bitwy o handel” Delegatura Komisji Specjalnej w Lu-
blinie zaczęła przygotowywać już w pierwszym kwartale 1946 r. Podjęła inwigi-
lację w szczególności środowisk nieuspołecznionych przedsiębiorców branży 
mięsnej, piekarniczej, młynarskiej. Rozpoczęły się prześladowania prywatnych 
kupców i przemysłowców zajmujących się produkcją i obrotem artykułami pierw-
szej potrzeby. Rok 1946 i pierwsze półrocze 1947 r., to okres preorientacji w za-
kresie wyboru metod i form przebudowy trójsektorowej gospodarki narodowej-
prywatnej, niezależnej spółdzielczej i państwowej na dwusektorową – państwową 
i spółdzielczą – kontrolowaną oraz w pełni sterowaną przez totalitarne państwo. 
Początkowo małointensywne działania represyjne wykierowane przeciwko pry-
watnym przedsiębiorcom30, z czasem przerodziły się w dobrze zorganizowane 
akcje specjalne, służące likwidacji własności kapitalistycznej – placówek handlo-
wych, rzemieślniczych i przemysłowych, np. takie jak: akcja „U”– w ramach której 
zwalczano nielegalny obrót mięsem; akcja „Z”– w ramach której zwalczano nie-
legalny przemiał i obrót mąką; akcja „ZR”– w ramach której zwalczano naduży-
cia w cechach rzemiosł; akcja „HŁ”– w ramach której poddano kontroli sprzedaż 
towarów w tzw. obrocie wtórnym; akcja „HZ”– w ramach której poddano kontroli 

27 P. Fiedorczyk, op. cit., s. 122.
28 Encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2004.
29 R. Tomkiewicz, op. cit., s. 104.
30 W 1946 r. LDKS zastosowała areszt tymczasowy w stosunku do 143 osób, w tym wobec 35 podejrza-

nych o tzw. spekulację (24,48%), z których trzy zostały zwolnione z powodu umorzenia postępowań, a dwie po 
zapadnięciu wyroków uniewinniających wydanych przez sądy powszechne. Zob. B. Sekściński, Stosowanie tym-
czasowego aresztowania przez Lubelską Delegaturę Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym (1946), „Studia Iuridica Lublinensia” Lublin 2004, t. IV, s. 235, 241-242.
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obrót wyrobami hutniczymi; akcja „S”– w ramach której objęto kontrolą obrót 
w sklepach wielobranżowych. Delegatura pierwsze masowe kontrole cen, podję-
ła najpierw w samym Lublinie, w drugim kwartale 1946 r. Do udziału w akcjach 
kontrolnych cen zmobilizowała „czynnik społeczny” wywodzący się z Okręgowej 
Komisji Związków Zawodowych (OKZZ) w Lublinie. Wzmożono represje wobec 
kupiectwa lubelskiego pobierającego wygórowane ceny za artykuły pierwszej po-
trzeby od miejscowego „świata pracy”. Na podstawie protokołów karnych sporzą-
dzonych przez komisje kontrolne cen zorganizowane przez delegaturę i działające 
pod jej nadzorem, starosta grodzki w Lublinie skazał kilkunastu kupców lubel-
skich za pobieranie nadmiernych cen od lubelskiego „świata pracy” – na grzywny 
w wysokości od 55 000 zł do 110 000 zł z zamianą na 3-4 miesiące aresztu w ra-
zie niemożności ich ściągnięcia. W październiku 1946 r. LDKS prowadziła walkę 
z nieuzasadnioną zwyżką cen na skóry. Pewną liczbę sporządzonych protokółów 
karnych w czasie akcji kontrolnej delegatura skierowała do starosty grodzkiego 
w Lublinie, który skazał 13 handlarzy skórą na grzywny w wysokości 10 000 zł, 
a jednemu wymierzył karę pieniężną w kwocie 5000 zł z zamianą na areszt oraz 
orzekł konfi skatę zakwestionowanej skóry. Niezależnie od doraźnych działań re-
presyjnych wymierzonych w kupiectwo lubelskie, DKS w Lublinie podjęła akcję 
prasową o charakterze informacyjno-propagandowym, polegającą na publikowa-
niu artykułów w miejscowych dziennikach zmierzającą do zastraszenia kupców 
lubelskich. W lubelskich gazetach pojawiły się artykuły o takich tytułach jak: Obła-
wa w Lublinie, 164 kupców lubelskich pociągniętych do odpowiedzialności za sztucz-
ną zwyżkę cen, 11 kupców lubelskich ukaranych grzywną półtora miliona złotych 
za spekulacyjną zwyżkę cen, Wysokie grzywny pieniężne na nieuczciwych kupców 
lubelskich. Skutek akcji represyjnych podjętych przez kierownictwo LDKS, a wy-
mierzonych przeciwko kupcom lubelskim był natychmiastowy. Sterroryzowane 
kupiectwo lubelskie już w listopadzie 1946 r. zaczęło zamykać sklepy. 

Tymczasem urzędnicy państwowi zajęci walką z prywatną inicjatywą gospo-
darczą zaczęli zaniedbywać ciążące na nich obowiązki. W listopadzie 1946 r. do-
szło do zmarnotrawienia 32,5 t ziemniaków, wskutek karygodnego zaniedbania 
obowiązków przez jednego z urzędników odpowiedzialnych za dystrybucję pło-
dów rolnych. Artykuły spożywcze zamiast trafi ać do lubelskich sklepów były mar-
notrawione. W połowie listopada 1946 r., w wyniku akcji represyjnych podjętych 
przez LDKS wobec prywatnych handlowców i piekarzy – „na terenie Lublina za-
częło brakować … chleba”31. 

Także na terenie działania bydgoskiej DKS (BDKS) już w 1946 r. zostały pod-
jęte akcje wymierzone w prywatny sektor handlowy. Z inicjatywy BDKS tego roku 
w miastach województwa pomorskiego powołano Komisje Społeczne do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym na wzór terenowych organów Ko-
misji Specjalnej. Kontrole w punktach sprzedaży na terenie miast wydzielonych 
i powiatowych przeprowadzone w lipcu 1946 r. na polecenie BDKS – dały „im-
ponujący efekt”. W wyniku lustracji zamknięto 34 sklepy oraz aresztowano 30 
osób32.

31 APL, DKS-L, sygn. 1, k. 159, 160, 173-174, 189.
32 A. Zaćmiński, op. cit., s. 347-348.
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Działania represyjne podejmowane w 1946 r. przez lubelską DKS, a skierowa-
ne przeciwko prywatnym handlowcom, np. pod pozorem likwidacji nielegalnego 
handlu towarami UNRRA33 – miały na celu destabilizację odradzającego się po 
wojnie prywatnego sektora gospodarczego. Akty oskarżenia przeciwko prywatnym 
przedsiębiorcom kierowane przez delegaturę do sądów na ogół nie uzyskiwały ich 
akceptu, a osoby którym niesłusznie LDKS zarzuciła popełnienie przestępstw spe-
kulacyjnych – były uniewinniane. Sądy powszechne na Lubelszczyźnie nie ulegały 
naciskom kierownictwa LDKS i ferowały wyroki sprawiedliwe. Stawały w obronie 
obywateli represjonowanych bezzasadnie przez delegaturę. Tylko w 1947 r., na 12 
spraw o sprzedaż skór z nielegalnego wyrobu lub po wygórowanych cenach, w któ-
rych skazani wnieśli odwołania, Sąd Okręgowy w Lublinie – aż w 9 przypadkach 
uchylił orzeczenia starostwa grodzkiego, funkcjonującego pod nieofi cjalnym nad-
zorem LDKS – skazujące kupców lubelskich na kary grzywny od 1000 zł do 10 000 
zł, wydając wyroki uniewinniające34.

Ceny towarów handlowych ustalane na Lubelszczyźnie przez państwowe Ko-
misje Cennikowe i Komisje Kalkulacyjne były celowo zaniżane. Kształtowały się 
na poziomie niższym od kosztów ich wytworzenia. Powodowało to niechęć pry-
watnych producentów żywności, do współpracy z państwowymi i spółdzielczymi 
zakładami przetwórczymi. Między innymi z tego powodu w pierwszym kwartale 
1947 r. doszło do destabilizacji rynku żywnościowego. Sytuacja ta także została wy-
wołana nadmiernym represjonowaniem prywatnych młynarzy, piekarzy i kupców. 
W związku z tym Komisja Cennikowa Zarządu Miejskiego w Lublinie – nawet na 
pewien czas zaprzestała wyznaczania zaniżonych cen na zboże, mąkę oraz pieczy-
wo. Jednocześnie Marian Fic przewodniczący LDKS wystąpił z apelem do lubel-
skiego cechu piekarzy i zorganizowanego kupiectwa o stosowanie marży opartej na 
„uczciwej kalkulacji kupieckiej”. 29 marca 1947 r. w Lublinie zorganizowano kon-
ferencję międzypartyjną poświęconą sprawie walki z lichwą i spekulacją, na której 
ustalono zasady współpracy „czynnika fachowego” z „czynnikiem społecznym” 
w akcji zwalczania drożyzny. Na kolejnym dwuetapowym spotkaniu zorganizowa-
nym w siedzibie delegatury – w dniu 31 marca 1947 r. – z udziałem przedstawicieli: 
Zarządu Miejskiego (ZM), Milicji Obywatelskiej (MO), Urzędów Bezpieczeństwa 
Publicznego (UBP), Brygad Ochrony Skarbowej (BOS) oraz przedstawicieli świa-
ta gospodarczego i czynnika społecznego – M. Fic zagroził, iż Komisja Specjalna, 
jak i Starostwo Grodzkie będą ostro karać spekulantów. Po konferencji ofi cjalnej 
przewodniczący LDKS zwołał drugą poufną konferencję, już bez udziału przedsta-
wicieli przedsiębiorców prywatnych, na której omówiono szczegóły działania oraz 
zaplanowano akcję kontrolną na dzień 1 kwietnia 1947 r. Lustracji miały być pod-
dane wyłącznie sklepy prywatne i spółdzielcze – zgodnie z wytycznymi członka 
Biura Wykonawczego Komisji Specjalnej (BWKS) Włodzimierza Rzymowskiego. 
Akcji kontrolnych nie zamierzano przeprowadzać w sklepach państwowych. Do 
końca marca 1947 r. tzw. akcja walki z drożyzną i spekulacją w zasadzie ograniczała 

33 United Nations Relief and Rehabilitation Administration (1943–1947), Administracja Narodów Zjedno-
czonych do spraw Pomocy i Odbudowy.

34 APL, DKS-L, sygn. 2, bp., Załącznik do sprawozdania opisowego z działalności LDKS za 1947 r.; sygn. 
802, nr rep. 89.
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się jedynie do terenu miasta Lublina. Dopiero w kwietniu i maju LDKS zaczęła 
organizować wypady na sąsiednie powiaty. W kwietniu 1947 r. delegatura zosta-
ła zobligowana przez Komisję Specjalną w Warszawie do zorganizowania szero-
ko zakrojonych akcji propagandowych, takie jak akcje prasowe i otwarte zebrania 
sprawozdawcze – dla ogółu społeczeństwa, tj. przedstawicieli partii zblokowanych, 
związków zawodowych, rad zakładowych większych przedsiębiorstw, inteligencji 
pracującej, prasy, itp. oraz zebrania informacyjno-sprawozdawcze – w celu zapre-
zentowania na ich forum działalności delegatury ze szczególnym uwzględnieniem 
wyników akcji specjalnych, dotyczących walki z lichwą i spekulacją. W ramach 
wykonania tego polecenia Komisji Specjalnej Marian Fic na specjalnej konferen-
cji prasowej zorganizowanej w dniu 30 kwietnia 1947 r. po raz kolejny wezwał: 
związki zawodowe i przedstawicieli świata pracy do szeroko zakrojonej współpra-
cy z delegaturą na polu walki ze spekulacją – w celu uzdrowienia handlu i elimina-
cji z życia gospodarczego elementu szkodliwego, tj. różnego rodzaju spekulantów. 
W maju 1947 r. Lubelska DKS postanowiła gros swoich wysiłków skierować na 
walkę z lichwą, spekulacją i szabrem. Wzmożona akcja walki z drożyzną i spekula-
cją zarówno w siedzibie Delegatury, jak i w terenie wg oceny kierownictwa LDKS 
dała na ogół dobre wyniki. Akcję walki z drożyzną rozszerzono na inne miasta 
województwa lubelskiego takie jak: Siedlce, Lubartów, Puławy, Chełm i Rejowiec. 
Kontroli poddano m.in. punkty sprzedaży artykułów spożywczych, materiałów 
włókienniczych, wyrobów Polskiego Monopolu Tytoniowego (PMT) i Państwo-
wego Monopolu Spirytusowego (PMS)35.

Tab. 1. Wykaz punktów sprzedaży detalicznej objętych akcjami kontrolnymi LDKS 
w maju 1947 r.

Miejscowość
Liczba skontrolowanych punktów sprzedaży detalicznej

Ilość sporządzonych 
protokółówartykułów spo-

żywczych
wyrobów PMT 

i PMS
materiałów włó-

kienniczych ogółem

Lublin 108 47 23 178 94

Chełm 32 - 8 40 10

Lubartów 2 2 - 4 3

Puławy 6 5 3 14 -

Rejowiec 8 2 - 10 -

Siedlce 16 15 2 33 23

Razem 172 71 36 279 130

Źródło: APL, ZA-771 DKS-L, sygn. 2, k. 50.

W akcjach kontrolnych wzięło udział 67 osób, w tym: 19 z BOS, 10 z OKZZ, 
2 z Ligi Kobiet (LK), 9 z OKZM (Oddziału Kontroli Zarządu Miejskiego) i 27 
z MO. Marian Fic zamierzał przeprowadzić masową kontrolę sklepów i kiosków 

35 APL, DKS-L, sygn. 1, k. 197, 198; sygn. 2, k. 26, 47, 50, 235-236, bp., Pismo Nr B.W.II-903/47 z 10 kwiet-
nia 1947 r. Komisji Specjalnej do LDKS.
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przy szerokim udziale „świata pracy”, tj. czynnika społecznego. Jednak jego udział 
w akcjach kontrolnych zorganizowanych przez LDKS w maju 1947 r. był mier-
ny i wyniósł zaledwie 17,91%. Kontrole były przeprowadzane przez tzw. „trojki” 
funkcjonujące pod przewodnictwem pracownika delegatury. Niektórym grupom 
operującym w bardziej niebezpiecznych dzielnicach miast przydzielono funkcjo-
nariuszy MO do ich ochrony. Brak spodziewanego zaangażowania „świata pracy” 
w akcje kontrolne organizowane przez delegaturę, M. Fic postanowił zrekompen-
sować przez publikację w prasie lokalnej zastraszających artykułów – typowo pro-
pagandowych o groźnie brzmiących tytułach takich jak: Z frontu walki ze speku-
lacją, Spekulanci w potrzasku, Komisja Specjalna przystępuje do walki z drożyzną, 
Protokoły karne za spekulację papierosami i zapałkami, Ofensywa na spekulantów, 
Kilkadziesiąt tysięcy kontrolerów społecznych pod kierownictwem Komisji Specjal-
nej, Spekulanci zostaną wysiedleni z Lublina. Pod koniec drugiej połowy 1947 r. 
delegatura prowadziła również akcję zwalczania przestępstw podatkowych oraz 
akcję ściągania zboża od opornych młynarzy i kupców zbożowych. Były to typowe 
działania represyjne wymierzone w prywatnych przedsiębiorców Lubelszczyzny. 
W czerwcu 1947 r. akcje walki z drożyzną i spekulacją prowadzono w szczególno-
ści w większych ośrodkach handlowych już na terenie całego województwa lubel-
skiego. Tylko w samym Lublinie skontrolowano 162 punkty sprzedaży detalicznej 
artykułów spożywczych, włókienniczych i monopolowych. Sporządzono 35 proto-
kołów karnych, w tym: 20 za pobieranie nadmiernych cen, 2 za odmowę sprzedaży 
artykułów, 3 za nieujawnienie cen oraz 10 za inne wykroczenia. Podobne kontrole 
przeprowadzono również m.in. w Krasnymstawie i Puławach. Tzw. kontrolne „ak-
cje nękające” – powiatowe i wojewódzkie – organizowane przez delegaturę miały 
charakter wyniszczający. Ponadto postępowania karne prowadzone przez nią cią-
gnęły się miesiącami, a niekiedy latami po to by „złamać ducha” u tych przedsię-
biorców, którzy chcieli przetrwać, pomimo terroru rozpętanego przez ówczesny 
reżim komunistyczny, którego ogniwem była m.in. LDKS36.

36 Ibidem, sygn. 2, k. 50-51, 61; sygn. 802, nr rep. 89.
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Tab. 2. Wykaz spraw dotyczących wykroczeń handlowych wszczętych przez 
LDKS w okresie od 1 stycznia do 12 czerwca 1947 r., tj. w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym tzw. „bitwę o handel”

Miesiąc

Liczba spraw dotyczących

przestępstw 
spekulacyjnycha

pobierania 
nadmiernych 

cenb

braku: cen na towarach, 
cenników, rachunków 

zakupu towarów handlo-
wych, oznaczenia wagi 
na pieczywie oraz ma-
gazynowania towarów 

handlowych, itp.

odmowy sprze-
daży, ukrywania 

i magazynowania 
towarów

ogó-
łem

Styczeń 6 9 12 - 27

Luty 22 6 13 - 41

Marzec 43 16 5 - 64

Kwiecień 67 19 - - 86

Maj 57 43 - 1 101

Czerwiecc 32 6 6 2 46

Razem: 227 99 36 3 365

Uwaga: a Mianem przestępstw spekulacyjnych określano m.in. takie zachowania jak nielegalny handel ar-
tykułami spożywczymi, przemysłowymi i leczniczymi, a nawet samo posiadanie surowców i urządzeń do ich 
produkcji oraz nielegalny wyrób artykułów spożywczych i przemysłowych bez wymaganego zezwolenia, a także 
nienależyte wywiązywanie się z umów kontraktowych zawartych z instytucjami państwowymi, jak również pro-
dukcję towarów handlowych niezgodną ze standardami ustalonymi przez państwo – też uchylanie się od zakupu 
zboża na Fundusz Aprowizacyjny, itp., APL, ZA-771 DKS-L, sygn. 802, nr rep. 1-588. b Tj. cen wyższych od usta-
lanych przez Komisje Cennikowe, APL, ZA-771 DKS-L, sygn. 2, k. 51. c Tylko za okres 1–12 VI 1947 r. Źródło: 
APL, ZA-771 DKS-L, sygn. 802, nr rep. 1-670

W okresie od 1 stycznia do 12 czerwca 1947 r., tj. do czasu wejścia w życie usta-
wy o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym37 na 670 
spraw, jakie wpłynęły do LDKS – 365 (54,48%) odnosiło się do przestępstw spe-
kulacyjnych. W tej grupie było 138 (20,60%) spraw, które bezpośrednio dotyczyły 
zwalczania drożyzny, tj.: pobierania nadmiernych cen, nieujawnienia cen, braku 
cenników ustalonych przez Komisje Cennikowe i rachunków zakupu towarów 
handlowych, odmowy sprzedaży artykułów, ukrywania i gromadzenia towarów38.

37 „DzURP” 1947, nr 43, poz. 218.
38 APL, DKS-L, sygn. 802, nr rep. 1-670.
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Tab. 3. Sposób załatwienia spraw wszczętych przez LDKS w okresie od 1 stycznia do 
12 czerwca 1947 r.

Wyszczególnienie

Kategorie spraw
sprawy 

dotyczące 
prze-

stępstw 
spekula-
cyjnych

sprawy 
dotyczące 
pobiera-
nia nad-

miernych 
cena

sprawy dotyczące braku: 
cen na towarach, cenników, 
rachunków zakupu towarów 

handlowych, oznaczenia wagi 
na pieczywie oraz magazyno-
wania towarów handlowych

sprawy doty-
czące odmowy 

sprzedaży, 
ukrywania i ma-

gazynowania 
towarów

ogó-
łem

Ogólna liczba spraw 
prowadzonych 
przez delegaturę, 
w tym:

227 99 36 3 365

a/ liczba spraw 
załatwionych przez 
delegaturę we wła-
snym zakresie, 
przez:

186 19 11 3 219

a.1. umorzenie 
postępowania;

89 11 6 2 108

a.2. wystąpienie 
z wnioskiem do 
KS o umieszczenie 
sprawcy w opp

36 2 5 - 43

a.3. ukaranie 
grzywną

- 3 - - 3

a.4. wniesienie ak-
tów oskarżenia do 
sądów okręgowych 
i grodzkich

61 3 - 1 65

b/ przekazanych 
innym instytucjom 
do dalszego urzędo-
wania, w tym:

41 80 25 - 146

b.1. prokuraturom 16 - 1 - 17

b.2. starostwom 
powiatowym 
i grodzkim

3 33 24 - 60

b.3. Urzędom Akcyz 
i Monopoli

13 47 - - 60

b.4. Milicji Obywa-
telskiej

7 - - - 7

b.5. Inspektoratom 
Ochrony Skarbowej

2 - - - 2

Uwaga: a Tj. cen wyższych od ustalonych przez Komisje Cennikowe, APL, ZA-771 DKS-L, sygn. 2, k. 51, 
s. 3-4. Źródło: APL, ZA-771 DKS-L, sygn. 802, nr rep. 1-670.
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Analiza toku spraw pokazuje, iż na etapie preorientacji, tj. w pierwszej połowie 
1947 r. – delegatura we własnym zakresie załatwiła 60% spraw, wszczętych w ra-
mach akcji walki ze spekulacją i drożyzną. Jednak większość spraw dotyczących: 
pobierania nadmiernych cen; nieujawniania cen; braku cenników ustalanych przez 
Komisje Cennikowe i rachunków zakupu towarów handlowych; odmowy sprzeda-
ży; ukrywanie i gromadzenie towarów – delegatura przekazała do załatwienia in-
nym władzom (76,09%)39. Walkę ze spekulacją do 12 czerwca 1947 r. prowadzono 
na podstawie przepisów dekretu – z 25 października 1944 r. – o zwalczaniu spe-
kulacji i lichwy wojennej40. Ten układ diametralnie zmienił się z dniem 13 czerwca 
1947 r., tj. po wejściu w życie ustawy antydrożyźnianej z 2 czerwca 1947 r.41 Od 
tego czasu, większość tego rodzaju spraw LDKS załatwiała we własnym zakresie, 
przede wszystkim przez nakładanie na handlowców bardzo wysokich grzywien 
i stosowanie wobec nich innych kar dodatkowych – niezwykle dolegliwych, m.in. 
takich jak przepadek mienia czy zamknięcie przedsiębiorstwa. W czasie „bitwy 
o handel” LDKS zwalczała nadużycia i spekulację także w sektorze uspołecznio-
nym. Jednak skala tego rodzaju działań była niewielka, a akcje kontrolne o charak-
terze symbolicznym podejmowane w placówkach spółdzielczych i państwowych 
miały na celu zmylenie społeczeństwa, co do rzeczywistych zamiarów ówczesnego 
reżimu. Osoby, będące pracownikami placówek uspołecznionych, którym udo-
wodniono przestępstwo spekulacji lub nadużycia gospodarcze mogły liczyć na ła-
godniejsze traktowanie. Wobec nich stosowano środki zapobiegawcze o małej do-
legliwości, takie jak np. dozór MO. Nawet skazani na umieszczenie w obozie pracy 
przymusowej, mogli liczyć na odroczenie wykonania tej kary. Na ogół jednak po-
stępowania w sprawach przeciwko pracownikom fi rm uspołecznionych delegatu-
ra umarzała. Na takie traktowanie nie mogły liczyć osoby z prywatnego sektora 
handlowego, oskarżone o spekulację. Im za podobne przewinienia groziło zesłanie 
do obozu pracy przymusowej lub wysokie grzywny, wymuszające samolikwidację 
prowadzonych przez nich placówek handlowych. Lubelska DKS prowadziła walkę 
ze spekulacją współpracując przede wszystkim z MO, UBP, BOS oraz kontrolerami 
z Oddziału Kontroli Zarządu Miejskiego w Lublinie. Udział w akcjach kontrolnych 
sklepów tzw. czynnika społecznego był niewielki42.

Jednokierunkowe nastawienie delegatury na represjonowanie przedstawicie-
li prywatnego sektora gospodarczego było działaniem godnym napiętnowania, 
zwłaszcza w obliczu nieodpowiedzialnej gospodarki artykułami pierwszej po-
trzeby prowadzonej przez instytucje państwowe i spółdzielcze. Analiza doku-
mentacji dotyczącej działalności LDKS pokazuje, iż w okresie nieuzasadnionego 

39 Ibidem, sygn. 802, nr rep. 1-670.
40 Dekret z 25 X 1944 r. o zwalczaniu spekulacji wojennej, „DzURP” 1944, nr 9, poz. 49.
41 Przepisy karne tej ustawy niezwykle represyjne w drodze wykładni rozszerzającej (nadinterpretacji) roz-

ciągnięto na czyny w niej nieokreślone – niebędące przestępstwami, takie jak: „potajemny ubój” zwierząt gospo-
darskich, nielegalny przemiał zbóż, nielegalny obrót zbożem i produktami przemiału, nielegalny handel wódką, 
pobieranie wyższych cen przez dorożkarzy, sprzedaż mięsa i wódki w dni zakazane. Zob. P. Fiedorczyk, Komisja 
Specjalna…, s. 124-125. W ten sposób niektóre bezprawne zachowania dotychczas określane mianem wykroczeń 
urosły do rangi przestępstw zagrożonych wysokimi karami, tj. karą więzienia do lat 5 i grzywną do 5 mln złotych, 
„DzURP” 1947, nr 43, poz. 218, art. 14.

42 APL, DKS-L, sygn. 1, k. 87, 144, 121; sygn. 2, k. 50, 235-236; sygn. 802, nr rep. 611, 648-652.
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represjonowania prywatnych przedsiębiorców za pobieranie rzekomo nadmier-
nych cen43 za artykuły pierwszej potrzeby – w uspołecznionych przedsiębior-
stwach handlowych funkcjonujących pod nadzorem władz komunistycznych, 
wskutek niedbalstwa i niewłaściwej gospodarki artykułami spożywczymi – docho-
dziło do bezmyślnego marnotrawstwa produktów żywnościowych otrzymanych 
m.in. w ramach pomocy humanitarnej z UNRRA. Tylko podczas jednej kontroli 
w magazynach Lubelskiej Spółdzielni Spożywców (LSS) „Społem” w Lublinie wy-
kryto ok. 800 kg śliwek suszonych i ok. 6 ton sardynek, nienadających się do spo-
życia wskutek zepsucia. Sytuacja ta miała miejsce w czasie, kiedy na rynku lubel-
skim brakowało żywności, a za ten stan rzeczy obwiniano bezpodstawnie przede 
wszystkim prywatnych przedsiębiorców i indywidualnych rolników. Nie był to od-
osobniony przypadek marnotrawienia żywności przez nieudolny uspołeczniony 
aparat zajmujący się wówczas dystrybucją artykułów spożywczych. 28 kwietnia 
1947 r. pracownik delegatury Henryk Wysocki podczas kontroli starostwa w Za-
mościu – stwierdził, iż w miejscowych magazynach LSS „Społem” znajdowało się 
80 q cebuli „wolnorynkowej”, nienadającej się już do spożycia z powodu „wyro-
śnięcia w workach”. Straty spowodowane planowym obrotem towarami spożyw-
czymi, nadzorowanym przez nieudolne władze państwowe tylko w tym przypad-
ku zostały oszacowane na sumę ok. 300 000 zł. Ponadto kontroler LDKS odkrył 
w magazynach tejże spółdzielni zepsute konserwy w ilości około 4 t! Konserwy 
nie nadawały się do spożycia z powodu tzw. bombażu. Do marnotrawstwa tych 
artykułów spożywczych najprawdopodobniej doszło w wyniku nieudolnej gospo-
darki planowo-rozdzielczej, nadzorowanej przez reżim komunistyczny. Dowodem 
potwierdzającym słuszność tej tezy, jest kolejny przykład świadomego zmarnotra-
wienia artykułów spożywczych pierwszej potrzeby przez ówczesne władze komu-
nistyczne. Otóż w tej spółdzielni również przetrzymywano do dyspozycji władz 
państwowych wydzieloną partię słoniny w ilości 200 kg – zgodnie z odgórnym 
zarządzeniem – przeznaczoną dla ewentualnych powodzian. Z braku powodzian 
w województwie lubelskim, bezmyślnie przechowywana w lodzie słonina, wskutek 
upływu czasu zaczęła się psuć. Nikt jednak z władz lubelskich nie mógł podjąć de-
cyzji o zmianie przeznaczenia tego towaru i skierowaniu go do sprzedaży w skle-
pach lubelskich, ponieważ zgodnie z odgórną dyrektywą decyzję o sposobie zago-
spodarowania tej słoniny mogła podjąć tylko „Warszawa”, która jako jedyna była 
uprawniona do dysponowania darami przeznaczonymi dla powodzian. Fakty te 
są bulwersujące, chociażby dlatego, iż w czasie kiedy przedmiotowa żywność była 
bezmyślnie marnotrawiona z powodu nieodpowiedzialnej polityki władz komu-
nistycznych zajmujących się ogólnokrajową dystrybucją towarów spożywczych, 
w Lublinie i okolicach brakowało słoniny, która w okresie powojennym była towa-
rem defi cytowym. Wolnorynkowa cena słoniny w tym okresie była bardzo wysoka 
i kształtowała się w granicach od 260 do 320 zł za 1 kg. Dla porównania: cena mię-
sa wołowego w analogicznym czasie wynosiła ok. 120-180 zł za 1 kg, a mięsa wie-
przowego ok. 170-250 zł za 1 kg. W czasie, gdy komuniści bezmyślnie, bezkarnie 
marnotrawili artykuły spożywcze pierwszej potrzeby, LDKS ścigała i karała pry-
watnych kupców za najmniejsze naruszenia zasad obrotu tym reglamentowanym 

43 Urzędowe ceny kształtowały się na poziomie poniżej kosztów produkcji czy zakupu.
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towarem. I to karała szczególnie ostro, wysokimi karami grzywny i obozem pracy, 
gdyż słonina była jednym z dwóch towarów defi cytowych – obok żarówek – naj-
bardziej poszukiwanych na rynku lubelskim w latach 1946–1947. 

Zgodnie z ówczesną polityką karną periodycznie ustalaną przez kierownictwo 
LDKS z władzami sądowymi i prokuratorskimi województwa lubelskiego, wpro-
wadzono odmienne kryteria odpowiedzialności za naruszenia tego samego prawa 
przez różne podmioty. Inne dla urzędników państwowych – łagodne, bez znaczą-
cych dolegliwości, co najwyżej nieudolny pracownik był przenoszony na inne sta-
nowisko, niekiedy nawet bardziej lukratywne i inne dla prywatnych przedsiębior-
ców, wobec których za najmniejsze przewinienia stosowano szczególnie ostre kary 
– w postaci wysokich grzywien i skierowań do obozu pracy oraz konfi skaty mie-
nia. Urzędnik państwowy, który na skutek zaniedbań doprowadził do zniszcze-
nia wielu produktów rolnych „na skutek spóźnionego zainteresowaniu się nimi”, 
uprzednio przemocą wydartych w ramach akcji egzekucji świadczeń rzeczowych 
zubożałym chłopom, był traktowany ofi cjalnie, jako „pracownik zdolny”. Co naj-
wyżej w ramach „kary” groziło mu przeniesienie na inne stanowisko, na ogół nie 
gorsze od poprzedniego, jeśli był osobą o „właściwym obliczu klasowym”44.

Po wejściu w życie ustawy – z 2 czerwca 1947 r. – o zwalczaniu drożyzny i nad-
miernych zysków w obrocie handlowym45, co nastąpiło w dniu 13 czerwca 1947 r.  
akcja walki z prywatnym sektorem handlowym nabrała innego charakteru nie tyl-
ko na Lubelszczyźnie, ale również na terenie całego kraju46. Była bardziej syste-
matyczna i masowa. Nastąpił drugi etap lubelskiej „bitwy o handel”, prowadzonej 
w oparciu o zorganizowane formacje kontrolerów społecznych skupionych w po-
wiatowych i miejskich Społecznych Komisjach Kontroli Cen (SKKC), kierowanych 
przez inspektorów LDKS. SKKC zostały powołane do życia na mocy rozporządze-
nia z 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisyj kon-
troli cen47. Były swoistymi falangami delegatur Komisji Specjalnej. Zajmowały się 
zwalczaniem nawet błahych niedociągnięć w obrocie handlowym i to z całą suro-
wością. Powoływane przez nie lotne grupy kontrolne – trójki, kontrolowały dzia-
łalność handlowców na terenie swego działania, przede wszystkim tych, z sektora 
prywatnego. W wypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu 
drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym był spisywany protokół 
karny. Na podstawie takich protokołów były sporządzane wnioski o ukaranie, któ-
re przesyłano do miejscowej delegatury Komisji Specjalnej, a ta wymierzała w try-
bie przyśpieszonym „socjalistyczną sprawiedliwość”.

Lubelska DKS już w czerwcu 1947 r. wyszkoliła 956 kontrolerów społecznych, 
którzy mieli czynnie wspomagać delegaturę w akcjach kontrolnych organizowa-
nych na terenie całego województwa lubelskiego, mających na celu eliminowanie 

44 APL, DKS-L, sygn. 1, k. 87; sygn. 2, k. 26, 45, 235-236, bp., Wykaz cen wolnorynkowych obowiązujących 
w powiatach województwa lubelskiego z 9 VIII 1947 r.; sygn. 520, k. 71.

45 „DzURP” 1947, nr 43, poz. 218.
46 Przykładem rok 1947, gdy na terenie działania poznańskiej DKS „bitwa o handel” została nasilona do 

granic możliwości delegatury. Zob. B. Więcławski, op. cit., s. 201.
47 Rozporządzenie Rady Państwa z 13 VI 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisyj 

kontroli cen, „DzURP” 1947, nr 44, poz. 228, § 1.
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elementu spekulacyjnego48. Kursy dla kontrolerów społecznych były organizowa-
ne także na terenie całego kraju. W województwie olsztyńskim rozpoczęto je jesz-
cze przed uchwaleniem ustawy z 2 czerwca 1947 r., ale były i takie delegatury, 
które zwlekały z organizacją szkoleń dla kontrolerów społecznych do lipca 1947 r. 
Delegaturą, która przodowała w akcji szkolenia kontrolerów społecznych na po-
trzeby przyszłych SKKC – była DKS w Warszawie. Na dzień 1 czerwca 1947 r. wy-
szkoliła ponad 500 kontrolerów. Na kolejnych miejscach znalazły się: wrocławska 
DKS, która przeszkoliła – 200 osób oraz DKS w Katowicach – przygotowując 150 
kandydatów na kontrolerów społecznych SKKC. Dobierając kandydatów na kon-
trolerów zwracano szczególną uwagę na ich właściwe uświadomienie i wyrobienie 
obywatelskie49. Zgodnie z wytycznymi CKS, do tego rodzaju „roboty” mieli trafi ać 
wyłącznie ludzie „o znanej wartości społecznej i pochodzeniu klasowym”50, a więc 
przede wszystkim członkowie PPR. W praktyce najwięcej kandydatów do pracy 
w lotnych grupach kontrolnych SKKC zgłaszały związki zawodowe, PPR, Polska 
Partia Socjalistyczna (PPS) oraz Stronnictwo Ludowe (SL). W mniejszej ilości 
Stronnictwo Demokratyczne (SD), Stronnictwo Pracy (SP), Związek Samopomo-
cy Chłopskiej (ZSCh) oraz Liga Kobiet. Tak było na terenie działania olsztyńskiej 
DKS51.

SKKC na Lubelszczyźnie – podobnie jak w innych regionach kraju52 – zostały 
zorganizowane na przełomie czerwca i lipca 1947 r. po utworzeniu we wszystkich 
powiatach województwa lubelskiego terenowych inspektoratów KS (TIKS)53. In-
spektorzy terenowi Komisji Specjalnej funkcjonujący na terenie działania LDKS, 
chociaż ofi cjalnie byli tylko sekretarzami SKKC, to w praktyce kierowali pracą 
SKKC – podobnie jak i w innych regionach kraju54 – utrzymując ścisły kontakt 
ze wszystkimi instytucjami kontroli społecznej funkcjonującymi na terenie ich 
urzędowania55. Na Lubelszczyźnie podstawowym substratem SKKC byli członko-
wie PPR (od 1948 r. – PZPR). W składzie niektórych lubelskich SKKC znajdowały 
się także osoby z SD, SL i związków zawodowych, ale były to przypadki incyden-
talne56. W skali kraju struktura SKKC była odmienna. Dominowali w niej przed-
stawiciele związków zawodowych, Ligi Kobiet, ZSCh, Zrzeszenia Samorządu Go-
spodarczego, władz lokalnych i innych organizacji społecznych57.

Na mocy przepisów wspomnianej ustawy z 2 czerwca 1947 r. LDKS – podobnie 
jak i inne delegatury Komisji Specjalnej i BWKS – uzyskała uprawnienia orzeczni-
cze58. Mogła więc samodzielnie wymierzać kary grzywny handlowcom, którzy we-
dług niej naruszyli obowiązujące prawo. Służyło jej także prawo do stosowania kar 

48 APL, DKS-L, sygn. 2, k. 61.
49 R. Tomkiewicz, op. cit., s. 129, 138-139.
50 APL, DKS-L, sygn. 4, k. 167-168.
51 R. Tomkiewicz, op. cit., s. 145.
52 Na Warmii i Mazurach pierwszy zjazd przedstawicieli Społecznych Komisji Kontroli Cen (dalej: SKKC), 

TIKS oraz komitetów do walki z drożyzną odbył się 8 lipca 1947 r. Zob. ibidem, s. 129.
53 APL, DKS-L, sygn. 2, k. 235-236.
54 R. Tomkiewicz, op. cit., s. 134.
55 APL, Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Lublinie (1949–1950) (dalej: DNIK-L), sygn. 47, k. 101.
56 APL, DKS-L, sygn. 4, k. 48, 51, 54, 61, 84. 
57 R. Tomkiewicz, op. cit., s. 137.
58 „DzURP” 1947, nr 43, poz. 218, art. 17.
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dodatkowych oraz do zarządzania wykonania wszelkich kar orzeczonych przez jej 
„komplety” i innych jednostek Komisji Specjalnej. DKS w latach 1947–1950 były 
organami doraźnej represji, porównywalnymi – jeśli chodzi o zakres uprawnień 
– do tych z czasów Rosji bolszewickiej (np. do Czeka) albo do tych z okresu śre-
dniowiecza, tj. z czasów inkwizycji. Delegatura korzystała z tych uprawnień na 
szeroką skalę. Sprawcy przestępstw związanych z obrotem handlowym byli karani 
w tempie ekspresowym. Niejednokrotnie w dniu ujęcia lub następnego dnia po 
zatrzymaniu. W latach 1947–1948 walka z prywatną przedsiębiorczością osiągnęła 
apogeum, do tego stopnia, że handlowcy, ciągle nękani przez LDKS – sami zaczęli 
likwidować prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą59. 

O skali prześladowania i represjonowania prywatnych handlowców na Ziemi 
Lubelskiej w latach 1947–1954 dobitnie świadczą dane przedstawione w poniższej 
tabeli i innych, zamieszczonych w tej pracy.

Tab. 4. Akcje kontrolne przeprowadzone przez SKKC na Lubelszczyźnie w punktach 
sprzedaży i przedsiębiorstwach w latach 1947–1950.

Rok
Liczba 

akcji kon-
trolnych

Liczba 
osób

Liczba skontrolowanych punktów 
sprzedaży i przedsiębiorstw

Liczba sporządzonych protokołów 
karnych

ogó-
łem

w tym należących do:
ogó-
łem

w tym w stosunku do 
przedstawicieli:

sektora 
prywat-

nego

sektora uspo-
łecznionego

sektora 
prywat-

nego

sektora uspo-
łecznionego

1947a 781 3367 16485 15 474 1011 3929 3636 293

1948 1396 6643 28390 26 077 2313 5892 5380 512

1949 1236 5757 17704 14 689 3015 3611 3279 332

1950b 1208 4499 8521 5800 2721 2141 1644 497

Razem 4621 20 266 71100 62 040 9060 15 573 13 939 1634

Uwaga: a Dane dot. okresu: 13 VI–31 XII 1947 r. b Dane dot. okresu: I–IX 1950 r. Źródło: APL, ZA-771 
DKS-L, sygn. 2, k. 194; sygn. 9, k. nn. – statystyczne sprawozdania miesięczne (dalej: SSM) dot. walki ze speku-
lacją za rok 1948; sygn. 10, k. 119-122, 124-127; 130-133 – SSM dot. walki ze spekulacją za rok 1949; sygn. 12, k. 
nn. – SSM dot. SKKC za okres I–IX 1950 r., k. 3, 5-7, 10, 12, 14, 16, 18, 19; Archiwum Akt Nowych w Warszawie 
(AAN), zespół archiwalny nr 170 – Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
w Warszawie (1945–1955, 1956–1962) – (ZA-170 CKS-W), sygn. 50, k. 6.

W latach 1947–1950 LDKS prowadziła zmasowane akcje prześladowcze skiero-
wane przeciwko ludziom przedsiębiorczym, podczas których zatrzymywano ich, 
a następnie osadzano w aresztach. Tylko w okresie od 1948 r. do połowy 1950 r. 
do aresztów trafi ły ok. 664 osoby podejrzane w szczególności o nieprawidłowo-
ści w handlu, co stanowiło ok. 72,1 % ogółu zatrzymanych w tym czasie na pod-

59 APL, DKS-L, sygn. 2-3; sygn. 4, k. 66, 67; sygn. 813, nr poz. rep. 1932, 1933, 1935, 1936, 2035; sygn. 814, 
nr poz. rep. 738.
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stawie postanowień o tymczasowym aresztowaniu, wydanych przez delegaturę60. 
W latach 1947–1950 lubelska DKS oraz działające pod jej nadzorem Społeczne 
Komisje Kontroli Cen, przeprowadziły 4621 akcji kontrolnych. Zaangażowano do 
nich 20 266 osób. Skontrolowano 71 100 punktów sprzedaży i przedsiębiorstw. 
W większości były to fi rmy prywatne (87,26%). Podczas lustracji sporządzono 
15 573 protokołów karnych. Dotyczyły one przede wszystkim przedstawicieli pry-
watnego sektora gospodarczego (89,51%)61. 

W skali kraju tylko w pierwszym roku swej działalności, tj. w 1947 r. – SKKC 
skontrolowały 359 tys. placówek handlowych. Przede wszystkim były to punkty 
sprzedaży należące do sektora kupieckiego. Sporządzono ponad 69 tys. protoko-
łów karnych, na podstawie których wymierzono grzywny w wysokości 800 mln zł 
oraz skierowano do obozu pracy przymusowej 788 osób62. Łącznie w latach 1946–
1949 na mocy postanowień Komisji Specjalnej zostało umieszczonych w obozach 
pracy przymusowej (opp) co najmniej 2467 tzw. spekulantów-handlowców, co sta-
nowi 12,3% ogółu skazanych w tym okresie na karę obozu pracy. Kupcy także sta-
nowili pokaźną grupę – w liczbie 2433 osób skazanych w latach 1948–1949 na opp 
za nielegalny ubój zwierząt rzeźnych i handel mięsem pochodzącym z niego, tj. 
12,13% ogółu skazanych na obóz pracy. Pozwala to na sformułowanie zasadnego 
wniosku, że to prywatni przedsiębiorcy w latach 1946–1949 najczęściej trafi ali do 
opp Komisji Specjalnej, gdyż w zasadzie stanowili ok. 24,44% ogółu skazanych na 
obóz pracy. W latach 1947–1949 Komisja Specjalna karą obozu pracy ukarała 2211 
spekulantów, z tego: 924 w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy (41,79%); 
705 – w wymiarze od 3 do 6 miesięcy (31,89%); 415 – w wymiarze od 6 do 12 
miesięcy (18,77%); 104 w wymiarze od 12 do 18 miesięcy (4,7%); 63 w wymiarze 
od 18 do 24 miesięcy (2,85%). Natomiast w latach 1948–1949 za nielegalny ubój 
i handel mięsem pochodzącym z niego – zesłała do opp 2433 osoby, z tego: 714 na 
okres poniżej 3 miesięcy (29,35%); 882 na okres od 3 do 6 miesięcy (36,25%); 684 
na okres od 6 do 12 miesięcy (28,11%); 120 na okres od 12 do 18 miesięcy (4,93%); 
33 na okres od 18 do 24 miesięcy (1,36%)63.

Społeczne Komisje Kontroli Cen były umiejscowione przy powiatowych i miej-
skich radach narodowych (PRN i MRN). Na terenie Lubelszczyzny w okresie „bitwy 
o handel” początkowo funkcjonowało 15 powiatowych i 2 miejskie takie placów-
ki – w Lublinie i Siedlcach. Po 1 stycznia 1949 r. – po reformie administracyjnej, 
w wyniku której powiat siedlecki został wyłączony z województwa lubelskiego 

60 B. Sekściński, Środki przymusu stosowane przez Delegaturę Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie (1946–1954), „Studia Iuridica Lublinensia” 2006, t. VII, s. 207.

61 APL, DKS-L, sygn. 2, k. 194; sygn. 9, bp., Statystyczne sprawozdania miesięczne (dalej: SSM) dot. walki 
ze spekulacją za rok 1948; sygn. 10, k. 119-122, 124-127; 130-133, SSM dot. walki ze spekulacją za rok 1949; sygn. 
12, bp., SSM dot. działalności SKKC za okres I–IX 1950 r., k. 3, 5-7, 10, 12, 14, 16, 18, 19; Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie (dalej: AAN), Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w War-
szawie (1945–1955, 1956–1962) (dalej: CKS-W), sygn. 50, k. 6.

62 J. Kaliński, op. cit., s. 101-102. Odmienne dane podaje R. Tomkiewicz – otóż wg ustaleń tego Autora 
w okresie od lipca do grudnia 1947 r. skontrolowano 213 353 punkty handlowe przy udziale 77 010 osób i spo-
rządzono 45 318 protokołów karnych, z tego 41 101 dotyczyło sklepów prywatnych (90,69%), a tylko 4217 uspo-
łecznionych, tj. spółdzielczych i państwowych (9,31%). Zob. Idem, op. cit., s. 170.

63 D. Jarosz, T. Wolsza, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 1945–
1954. Wybór dokumentów, Warszawa 1995, s. 104-105.
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i włączony do województwa warszawskiego – takich placówek pozostało 14 przy 
PRN i 1 przy MRN w Lublinie. SKKC kierowane przez powiatowych i miejskich 
inspektorów Komisji Specjalnej funkcjonujących na terenie Lubelszczyzny zaj-
mowały się przede wszystkim wykrywaniem przestępstw związanych z obrotem 
handlowym. Po przeprowadzeniu wstępnych śledztw akta spraw, przekazywały do 
dalszego „urzędowania” DKS w Lublinie64. Dla porównania, w ówczesnym wo-
jewództwie pomorskim na terenie działania bydgoskiej DKS funkcjonowały 23 
SKKC – powiatowe i miejskie. Dla każdego powiatu i wydzielonego miasta była 
ustalona minimalna ilość kontrolerów społecznych SKKC – i tak dla Bydgoszczy 
wynosiła ona – 500 osób, dla Torunia – 300 osób, dla Grudziądza, Inowrocławia 
i Włocławka – 250 osób, a dla powiatów – 150 osób65. W Warszawie i wojewódz-
twie warszawskim powstało także w tym czasie kilkaset punktów SKKC66. W całym 
kraju do połowy 1948 r. powołano 300 SKKC. Liczba ich członków przekroczyła 
2 tys.67 Nastawienie SKKC do walki z prywatną przedsiębiorczością było różne 
w poszczególnych regionach kraju. Np. kontrolerzy społeczni ze SKKC w Pozna-
niu podobnie jak i z Zielonej Góry „akceptowali postawy” obywateli sprzeciwia-
jących się ich kontrolom, zarówno bierne jak i czynne. Poznańska DKS była prze-
ciwna takiemu „nastawieniu Społecznych Komisji Kontroli Cen”. Z kolei SKKC 
funkcjonujące w pozostałych regionach kraju, np. na Pomorzu, Dolnym Śląsku, 
Warmii i Mazurach – w swym działaniu były bardziej surowe i rygorystyczne niż 
same delegatury Komisji Specjalnej, którym podlegały. 

„Bitwa o handel” doprowadziła do nadmiernego rozrostu biurokracji oraz ko-
rupcji. Członkowie SKKC oraz kontrolerzy społeczni powołani do wykrywania 
przestępstw spekulacyjnych sami dopuszczali się zachowań bezprawnych. Postę-
powali nieuczciwie – nadużywali władzy, brali łapówki. Tylko w drugiej połowie 
1947 r. za tego rodzaju nadużycia skazano na karę obozu pracy 32 osoby ze SKKC 
oraz zwolniono 11 kontrolerów społecznych m.in. za niedozwolone kontakty 
z kupiectwem. Powyżej przytoczone dane nie odzwierciedlają skali przestępczości 
w szeregach SKKC, ponieważ nie wszyscy kontrolerzy i członkowie SKKC trafi a-
li „za kratki” za nadużycia popełnione w związku z urzędowaniem. Trafi ały tam 
tylko osoby o tzw. obcym obliczu klasowym, natomiast te o właściwym obliczu 
klasowym były, na ogół, przenoszone na inne stanowiska, niekiedy nawet bardziej 
lukratywne. Kontrolerzy SKKC prowadzili bezwzględną – nieuzasadnioną – walkę 
z właścicielami prywatnych sklepów. Niejednokrotnie przekraczali swoje kompe-
tencje, bezmyślnie zamykając sklepy, co powodowało „lawinowy” wzrost niechęci 
społeczeństwa do pracy Komisji. Podczas akcji kontrolnych zachowywali się pro-
wokacyjnie i dopuszczali się szykan wobec prywatnych właścicieli sklepów. Swo-
im zachowaniem jawnie dawali do zrozumienia, że bez względu na fakt, czy nad-
użycie zostało popełnione czy nie, oni i tak „znajdą” jakiekolwiek wykroczenie, 
by ukarać właściciela sklepu68. Dowodzi to, że metody postępowania kontrolerów 

64 APL, DKS-L, sygn. 2, k. 235-236; sygn. 4, k. 2; sygn. 5, bp., Protokół z odprawy inspektorów powiato-
wych LDKS z 2 marca 1950 r.

65 A. Zaćmiński, op. cit., s, 351.
66 W. Domagalski, op. cit., s. 113.
67 J. Kaliński, op. cit., s. 101, przypis 17.
68 B. Więcławski, op. cit., s. 201; A. Zaćmiński, op. cit., s. 351-352; A. Pasek, op. cit., s. 320; R. Tomkiewicz, 
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społecznych funkcjonujących pod nadzorem pracowników Komisji Specjalnej 
i według ich wskazań były oparte na wzorcach stalinowskich. Funkcjonariusze 
pierwowzoru Komisji Specjalnej – bolszewickiej WCzK, która z czasem ewoluowa-
ła w NKWD, też działali według zasady: dajtie czełowieka, statiejku najdiom69.

Tab. 5. Zestawienie protokołów karnych sporządzonych przez SKKC na Lubelszczyźnie 
w latach 1947–1950 wg rodzajów przestępstw.

Rok Liczba akcji 
kontrolnych

Liczba 
osób 

biorących 
udział 

w akcjach

Liczba sporządzonych protokołów karnych

ogó-
łem

w tym dotyczących przestępstw takich jak:

pobieranie 
nadmier-
nych cen 

za artykuły 
spożywcze 
i przemy-

słowe oraz 
usługi

odmowa 
sprzedaży 

i ukry-
wanie 

towarów

brak cenni-
ków, brak cen 
na towarach, 
brak rachun-
ków zakupu, 

odmowa 
wydania 
rachunku

innych, w tym 
m.in. takich 
jak: handel 

łańcuszkowy, 
tajny ubój, 
nielegalny 

handel 
mięsem

1947a 781 3367 3929 1067 58 2167 637

1948 1396 6643 5892 2122 318 2170 1282

1949 1236 5757 3611 1391 194 628 1398

1950b 1208 4499 2141 456 182 312 1191

Razem 4621 20 266 15 573 5036 752 5277 4508

Uwaga: a Dane dot. okresu: 13 VI–31 XII 1947 r. b Dane dot. okresu: I–IX 1950 r. Źródło: APL, ZA-771 
DKS-L, sygn. 2, k. 194; sygn. 9, k. nn. – SSM dot. walki ze spekulacją za rok 1948; sygn. 10, k. 119-122, 124-127; 
130-133 – SSM dot. walki ze spekulacją za rok 1949; sygn. 12, k. nn. – SSM za okres I–IX 1950 r., k. 3, 5-7, 10, 12, 
14, 16, 18, 19; AAN, ZA-170 CKS-W, sygn. 50, k. 6.

Lubelska DKS w okresie wzmożonej „bitwy o handel” represje karne stosowała 
przede wszystkim wobec prywatnych przedsiębiorców i ich pracowników. Tylko 
w 1947 r. pociągnęła do odpowiedzialności karnej 2259 właścicieli sklepów pry-
watnych oraz 82 ich pracowników, co stanowiło 93,45% ogółu handlowców uka-
ranych w tym okresie (2505)70. Najczęściej kontrolowano prywatne sklepy oraz 
prywatne punkty usługowe – lokale gastronomiczne, zakłady krawieckie, foto-
grafi czne, fryzjerskie, a nawet dorożkarzy. Zdecydowanie mniejszą ofensywność 
przejawiano w stosunku do placówek spółdzielczych, a państwowe lustrowano 
wyjątkowo, a niekiedy w ogóle, nawet w skali miesiąca. Podobne zasady represyj-
ne stosowano w innych delegaturach. W bydgoskiej DKS, w skali miesiąca odse-
tek skontrolowanych placówek spółdzielczych sięgał zaledwie 11,53-12,12% ogółu 

op. cit., s. 139-140, 174; P. Osęka, Spekulancie, nie chowaj twarzy!, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 281, s. 27.
69 K. Zamorski, S. Starzewski, Sprawiedliwość sowiecka, Warszawa 1994, s. 39; (ros.): „дайте человека, 

статейку найдём” (dajcie człowieka, a „paragraf ” [kk] na niego znajdziemy).
70 APL, DKS-L, sygn. 2, k. 15-17, 32, 194.
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punktów poddanych lustracji, a państwowych tylko 0,58-0,79%. Analiza orzeczeń 
karnych wydanych w 1947 r. przez organy Komisji Specjalnej dobitnie pokazuje, że 
najczęściej one dotyczyły właścicieli prywatnych sklepów lub sprzedawców przez 
nich zatrudnianych71. 

W czasie „bitwy o handel” akcje kontrolne wykierowane przeciwko prywatnym 
przedsiębiorcom prowadziły wszystkie delegatury Komisji Specjalnej, najczęściej 
za pośrednictwem SKKC. Krakowska DKS tylko w 1948 r. sporządziła 5273 pro-
tokółów karnych. Walka z prywatnym handlem po 13 czerwca 1947 r. została uin-
tensywniona również na terenie działania dolnośląskiej DKS. Podjęte przez nią 
akcje masowe i represyjne wobec przedstawicieli prywatnego sektora gospodar-
czego dały „dodatnie” wyniki. Z kolei szczecińska DKS w latach 1947–1949 zorga-
nizowała ponad 3966 akcji kontrolnych. Uczestniczyło w nich ponad 18 440 osób. 
Skontrolowano ponad 41 845 punktów sprzedaży i przedsiębiorstw usługowych, 
w tym ponad 35 372 prywatnych (84,53%), a tylko ok. 6473 uspołecznionych 
(15,47%). W ogólnej liczbie skontrolowanych punktów było ponad 28 641 z branży 
spożywczej, ponad 6473 z branży przemysłowej oraz ponad 5832 z innych branż. 
W czasie lustracji sporządzono ponad 6527 protokołów karnych, w tym aż ponad 
5448 z nich dotyczyło prywatnego sektora gospodarczego (83,47%), a tylko 1079 
sektora uspołecznionego (16,53%). Bydgoska DKS tylko w okresie od 2 czerwca 
do 31 grudnia 1947 r. skontrolowała 14 936 punktów sprzedaży. Do akcji kontrol-
nych zaangażowała 7674 osoby. W swych repertoriach zarejestrowała wpływ 3713 
spraw „spekulacyjnych”. W stosunku do 28 sprawców wystąpiła z wnioskiem do 
CKS, o skierowanie ich do obozu pracy, a dodatkowo dla 9 z nich zapostulowa-
ła wymierzenie kar grzywny. We własnym zakresie ukarała karami grzywny 1426 
osób – na sumę 15 993 000 zł. Wobec 12 skazanych, którzy nie uiścili orzeczo-
nych kar fi nansowych wystąpiła z wnioskami do CKS, o skierowanie ich do obozu 
pracy w ramach kary zastępczej. Ostrze represji BDKS było wykierowane przede 
wszystkim w prywatnych przedsiębiorców. Jednoznacznie wynika to z danych sta-
tystycznych za miesiące lipiec i listopad 1947 r. W lipcu 1947 r. delegatura ta prze-
prowadziła 101 akcji kontrolnych, w których udział wzięło 1040 osób. W ramach 
tych lustracji skontrolowano 1717 punktów sprzedaży, w tym: 1509 prywatnych 
(87,89%), a tylko 208 uspołecznionych (12,11%). Sporządzono łącznie 798 proto-
kołów karnych, z czego 704 dotyczyło sklepów prywatnych (88,22%), a tylko 94 
uspołecznionych (11,78%). Do odpowiedzialności karnej pociągnięto 409 osób, 
w tym: 382 z sektora prywatnego (93,4%), a tylko 27 z sektora uspołecznionego 
(6,6%) – w tym w stosunku do 6 BDKS wystąpiła do CKS w Warszawie z wnio-
skiem o skierowanie ich do obozu pracy, przy tym zapostulowała, aby zarazem dla 
3 z nich dodatkowo wymierzyć także kary grzywny. Podobnie sytuacja na polu 
walki z prywatną przedsiębiorczością w województwie pomorskim, wyglądała 
także w miesiącu listopadzie 1947 r., w którym przeprowadzono 151 akcji kon-
trolnych, angażując do nich 1113 osób. Kontrolą objęto 2648 punktów sprzedaży, 

71 Ibidem, sygn. 2, k. 63, 194; sygn. 9, bp., SSM dotyczące walki ze spekulacją za rok 1948; sygn. 10, k. 119-
122, 124-127; 130-133; sygn. 12, bp., SSM dotyczące działalności SKKC za okres I–IX 1950 r., k. 3, 5-7, 10, 12, 
14, 16, 18, 19; A. Zaćmiński, op. cit., s. 349-350; B. Więcławski, op. cit., s. 197-203; R. Tomkiewicz, op. cit., s. 156, 
170.
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w tym 2306 należących do sektora prywatnego (87,08%) i 342 zaliczanych do sek-
tora uspołecznionego (12,92%). Sporządzono łącznie 375 protokołów karnych, 
z których 316 dotyczyło sektora prywatnego (84,27%), a tylko 59 spółdzielczego 
(15,73%). Odpowiedzialnością karną objęto 171 osób, z tego 142 z sektora prywat-
nego (83,04%), a tylko 29 z sektora uspołecznionego (16,96%). Karami grzywny 
ukarano 171 osób, z tym, że w przypadku 6 zastrzeżono możliwość zamiany grzy-
wien na karę obozu pracy w przypadku ich nieściągalności. Akcje kontrolne skle-
pów przeprowadzała także poznańska DKS (PDKS). W 1947 r. ujawniła przypadki 
braku cen na towarach w 43% sklepów prywatnych. Ponadto stwierdziła, że ok. 
21,4% lustrowanych składów pobiera zawyżone ceny; 14% właścicieli sklepów nie 
posiada rachunków zakupu na część towarów znajdujących się w sprzedaży, a 7,4% 
kupców ukrywa towary. W kolejnym roku w wyniku represyjnych działań PDKS – 
liczba tzw. praktyk spekulacyjnych spadła. Sklepy, w których stwierdzono brak cen 
na towarach – stanowiły 6,25% ogółu badanych placówek; sklepy w których ujaw-
niono przypadki pobierania nadmiernych cen – stanowiły 12,5% ogółu zlustro-
wanych punktów handlowych, a sklepy w których praktykowano niedoważanie 
towarów handlowych – stanowiły 6,25% liczby sprawdzonych lokali kupieckich. 
Z kolei do Wydziału Walki ze Spekulacją (czytaj: z prywatną przedsiębiorczością) 
warszawskiej DKS (WDKS) tylko w 1948 r. wpłynęło 9768 spraw dot. tzw. prze-
stępstw spekulacyjnych. W tym roku WDKS łącznie załatwiła 10 465 spraw tego 
rodzaju [licząc ze sprawami, które posiadała do załatwienia z 1947 r.], wymierzając 
sprawcom grzywny na łączną sumę 167 912 zł. W kolejnym 1949 r. łączna suma 
grzywien wymierzonych przez WDKS wyniosła – 968 694 zł. Także na Warmii 
i Mazurach w sierpniu 1947 r. akcje kontrolne przeprowadzano przede wszystkim 
w prywatnych punktach handlowych. Wyjątkowo kontrolowano placówki spół-
dzielcze, natomiast państwowe nie były podane lustracji w ogóle. Łącznie od lip-
ca do grudnia 1947 r. na terenie działania olsztyńskiej DKS przeprowadzono 175 
akcji kontrolnych. Wzięło w nich udział 2632 kontrolerów. Skontrolowano 6947 
punktów handlowych, w tym: 3441 zaliczanych do branży spożywczej, 236 do włó-
kienniczej, 181 do monopolowej i 3089 do innych. W drugim półroczu 1947 r. 
sporządzono 1881 protokołów karnych, z tego: aż 1301 dotyczyła sklepów pry-
watnych (69,17%), tylko 509 spółdzielczych (27,06%) i zaledwie 71 państwowych 
(3,77%)72. Na Białostocczyźnie w ramach tzw. postępowania karnego przed Ko-
misją, w 1948 r. ukarano co trzeciego kupca prywatnego lub kierownika placówki 
handlowej. Środki represji wobec prywatnych przedsiębiorców stosowały także or-
gany sądowe, na wniosek prokuratorów z prokuratur funkcjonujących przy sądach 
powszechnych73. W postępowaniu karnym przed Komisją Specjalną – w zasadzie 
– był przewidziany tylko jeden środek karny wobec tzw. „zawodowych handlarzy” 
– „osadzenie w obozie pracy przymusowej”74. 

72 M. Rusek, op. cit., s. 273; A. Pasek, op. cit., s. 320-324; J. Macholak, op. cit., s. 43 – dane niepełne; A. Za-
ćmiński, op. cit., s. 339, 348-349; B. Więcławski, op. cit., s. 199; W. Domagalski, op. cit., s. 114; R. Tomkiewicz, op. 
cit., s. 171.

73 P. Fiedorczyk, op. cit., s. 127.
74 G. Sołtysiak, Komisja Specjalna do Walki, „Karta” 1991, nr 1, s. 83.
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W skali kraju w okresie od lipca do grudnia 1947 r. skontrolowano 213 353 
punkty handlowe, przy udziale 77 010 osób, sporządzając 45 318 protokołów kar-
nych, z tego 41 101 dotyczyła sklepów prywatnych (90,69%), a tylko 4217 uspo-
łecznionych – spółdzielczych i państwowych (9,31%)75. W kolejnym roku – 1948 
– kontrole przeprowadzono w 455 439 punktach handlowych, sporządzając 75 
744 protokoły karne76. W pierwszym półroczu 1949 r. podczas zorganizowanych 
12 039 akcji kontrolnych, do których zaangażowano 95 667 kontrolerów – skon-
trolowano 193 736 punktów handlowych, wystawiając 24 673 protokoły karne. Na 
podstawie ich wymierzono grzywny na kwotę 497 174 772 zł77. Ogółem w 1949 r. 
skontrolowano 350 375 punktów sprzedaży i przedsiębiorstw usługowych, przy 
udziale 157 170 osób, sporządzając 46 442 protokoły karne – z tego: 39 637 doty-
czyło placówek prywatnych (85,35%), a tylko 6805 uspołecznionych (14,65%) – 
w tym: 887 państwowych (1,91%) i 5918 spółdzielczych (12,74%)]. W całym kraju 
w czasie apogeum „bitwy o handel” (1947–1948) skontrolowano 668 792 placówki 
handlowe, z artykułami spożywczymi, monopolowymi i przemysłowymi oraz wy-
brane przedsiębiorstwa usługowe, wystawiając 121 062 protokoły karne. Najwięcej 
w tym czasie sporządzono protokołów karnych dotyczących nadużyć w placów-
kach branży spożywczej i monopolowej – 82 518 (68,16%). Natomiast w odnie-
sieniu do branży przemysłowej – 30 561 (25,24%), a branży usługowej – 7983 
(6,6%). W 1949 r. największe zaangażowanie w „bitwę o handel” – wykazywały 
DKS w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu. Lubelska DKS w tym niechlubnym 
rankingu uplasowała się na 6 miejscu78.

Z 15 573 protokołów karnych, jakie zostały sporządzone w latach 1947–1950 
przez kontrolerów SKKC, funkcjonujących na Lubelszczyźnie pod nadzorem LDKS 
– 5036 dotyczyło pobierania nadmiernych cen za artykuły spożywcze i przemysło-
we oraz usługi (32,34%); 752 – odmowy sprzedaży i ukrywania towarów (4,83%); 
5 277 – braku cenników, braku cen na towarach, braku rachunków zakupu lub od-
mowy wydania rachunku (33,88%); 4508 – innych przestępstw, w tym m.in. takich 
jak: handel łańcuszkowy, tajny ubój, nielegalny handel mięsem (28,95%)79. W skali 
kraju sytuacja w zakresie wykrywalności przestępstw spekulacyjnych przedstawia-
ła się podobnie. Na 167 504 spisanych protokołów karnych w latach 1947–1949 
– 69 918 dotyczyło pobierania nadmiernych cen (41,74%), 9725 – odmowy sprze-
daży i ukrywania towarów (5,81%), 87 861 – nieujawniania cen i cenników oraz 
innych występków (52,45%) 80.

W latach 1947–1950 do lubelskiej DKS ze SKKC działających na jej terenie 
wpłynęło 14 393 wniosków o ukaranie, co stanowiło 74,7% ogółu doniesień, jakie 

75 D. Jarosz, T. Wolsza, op. cit., s. 8, 104-105.
76 Zarządzenie Nr 5 BWKS z 21 II 1949 r. w sprawie zwalczania spekulacji, AAN, CKS-W, sygn. 1, k. 17-21. 

Zob. D. Jarosz, T. Wolsza, op. cit., s. 94-97.
77 R. Tomkiewicz, op. cit., s. 170-171.
78 D. Jarosz, T. Wolsza, op. cit., s. 104-105, 111-112; APL, DKS-L, sygn. 10, k. 119-122, 124-127; 130-133, 

SSM dotyczące walki ze spekulacją za rok 1949.
79 APL, DKS-L, sygn. 2, k. 194; sygn. 9, bp., SSM dotyczące walki ze spekulacją za rok 1948; sygn. 10, k. 119-

122, 124-127; 130-133, SSM dotyczące walki ze spekulacją za rok 1949; sygn. 12, bp., SSM za okres I–IX 1950 r., 
k. 3, 5-7, 10, 12, 14, 16, 18, 19; AAN, CKS-W, sygn. 50, k. 6.

80 D. Jarosz, T. Wolsza, op. cit., s. 112.
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w tym okresie napłynęły do delegatury81. Natomiast w skali kraju tylko w latach 
1948–1949 do DKS ze SKKC napłynęło 96 586 takich doniesień (54,86%)82.

O tym, że ostrze represji w okresie „bitwy o handel” było skierowane przede 
wszystkim w przedstawicieli prywatnego sektora gospodarczego, świadczą także 
m.in. wytyczne zawarte w okólniku nr 16 Biura Wykonawczego Komisji Specjal-
nej z 29 grudnia 1949 r. w sprawie przeciwdziałania nadmiernemu wzrostowi cen 
w styczniu i lutym 1949 r.83 Zgodnie z nimi organy terenowe Komisji Specjalnej zo-
stały zobligowane do przeprowadzenia wzmożonych kontroli w sklepach prywat-
nych, począwszy od dnia 3 stycznia 1949 r. Lustracją miały objąć także prywatne 
zakłady wytwórcze oraz rzemiosło. Głównym celem tej akcji, miało być zapobie-
żenie jakiejkolwiek podwyżce cen przez prywatnych przedsiębiorców, pomimo, że 
rząd zapowiedział wprowadzenie z dniem 1 stycznia 1949 r. urzędowych podwy-
żek cen na energię elektryczną, gaz i usługi transportowe oraz szereg artykułów 
spożywczych i przemysłowych. Ta podwyżka rządowa automatycznie wymuszała 
wprowadzenie takowej również przez prywatnych przedsiębiorców, ze względu na 
wzrost kosztów produkcji, bo inaczej groziłoby im bankructwo. Prywatny sektor 
gospodarczy w świetle przepisów tego okólnika,  po 1 stycznia miał ponosić wyż-
sze koszty handlu, produkcji i usług, przy jednoczesnym zbywaniu towarów i usług 
po cenach sprzed rządowej podwyżki. Przedsiębiorcy nieuspołecznieni, którzy nie 
chcieli się zastosować do tej zasady byli dyscyplinowani karami grzywny i obozu 
pracy. Wobec najbardziej opornych już w okresie postępowania wyjaśniającego 
stosowano dotkliwe środki przymusu, w tym areszt tymczasowy. Ta strategia, wy-
znaczona na czas tzw. „akcji styczniowej” – dobitnie pokazuje, że komunistom 
chodziło o bezwzględne doprowadzenie do upadku prywatnej przedsiębiorczości, 
a „akcja styczniowa” była zamierzonym, szkodliwym działaniem władz komuni-
stycznych, pogłębiającym destabilizację rynku zaopatrzeniowego w całym kraju.

W latach 1950–1954, kiedy LDKS pełniła tylko funkcje orzecznicze – podob-
nie jak pozostałe delegatury i CKS – nadal wykazywała aktywne zaangażowanie 
w walkę z resztkami drobnej własności kapitalistycznej, w szczególności w zakre-
sie eliminacji z mapy gospodarczej Lubelszczyzny małych sklepów i warsztatów 
usługowych. Dokonywała tego poprzez wydawanie surowych orzeczeń w spra-
wach dotyczących prywatnych przedsiębiorców, przekazanych im do rozpoznania 
przez organy nowopowstałej Prokuratury Generalnej RP (od 1952 r. – PG PRL). 
Właściciele sklepów, warsztatów usługowych i niewielkich zakładów produk-
cyjnych skazywani byli za najdrobniejsze przewinienia na wysokie kary grzyw-
ny. Wobec skazanych, którzy nie wpłacili w terminie nałożonej na nich grzywny 
– stosowano karę zastępczą, w postaci zamknięcia w obozie pracy przymusowej. 
Obie formy represji karnej służyły likwidacji resztek systemu wolnorynkowego. 
Prywatni handlowcy, którzy trafi li do obozu pracy, tracili niejednokrotnie dorobek 
całego życia, a ich przedsiębiorstwa były zamykane bądź przejmowane na rzecz 

81 APL, DKS-L, sygn. 2, k. 194; sygn. 7, k. 242, 244; sygn. 9, k. 122-133; sygn. 8, bp., Statystyczne sprawoz-
dania roczne (dalej: SSR), [1949–1950]; sygn. 11, bp., SSM I Rs., II Rs. (1949–1950).

82 D. Jarosz, T. Wolsza, op. cit., s. 98.
83 Okólnik BWKS Nr 16 z 29 XII 1948 r. do delegatur i inspektorów terenowych komisji dot. przeciwdziałania 

nadmiernemu wzrostowi cen w styczniu i lutym 1949 r., AAN, CKS-W, sygn. 3, k. 9. Zob. D. Jarosz, T. Wolsza, op. 
cit., s. 83-85.
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Skarbu Państwa84. Skalę terroru stosowanego przez LDKS w stosunku do prywat-
nych przedsiębiorców obrazują dane zawarte w poniższej tabeli oraz innych za-
mieszczonych w tym artykule, obrazujących skalę używania wobec nich środków 
przymusu oraz kar zasadniczych i dodatkowych.

Tab. 6. Porównawcze zestawienie liczbowe wniosków o ukaranie, które zostały 
przekazane LDKS do rozpoznania w l. 1950–1954
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1950a 173 136 1 1 8 - 9 - - 18

1951 1421 923 190 - 165 - 31 13 - 99

1952 3134 1324 828 - 228 - 161 177 - 416

1953 4274 2500 333 34 348 11 491 128 108 321

1954b 1706 1003 - 38 108 13 224 108 13 199

Razem 10 708 5886 1352 73 857 24 916 426 121 1053

Odsetek 100% 54,97% 12,63% 0,68% 8,00% 0,22% 8,56% 3,98% 1,13% 9,83%

Uwaga: a Październik – grudzień. b Styczeń – listopad. Źródło: APL, DKS-L, sygn. 13.

Analiza danych w powyższej tabeli pokazuje, że także w latach 1950–1954 
ostrze represyjne LDKS w Lublinie, było wymierzone przede wszystkim przeciw-
ko prywatnemu sektorowi handlowemu oraz rolnikom indywidualnym. Podobnie 
sytuacja przedstawiała się w innych delegaturach Komisji Specjalnej, m.in. w war-
szawskiej. W latach 1951–1954 wpłynęło do niej 33 030 wniosków o ukaranie, 
z tego: aż 14 151 z nich dotyczących tzw. przestępstw spekulacyjnych, tj. zwią-
zanych z obrotem handlowym (42,84%); 1665 dotyczących przestępstw urzędni-
czych (5,04%); 996 dotyczących tzw. nielegalnego uboju (3,02%) – (dane niepeł-
ne); 632 dotyczące nielegalnego garbunku skór (1,91%); 1919 dotyczących tzw. 
potajemnego gorzelnictwa i nielegalnej produkcji tytoniu (5,81%); 13 667 doty-
czących tzw. innych przestępstw (41,38%)85. Z kolei do olsztyńskiej DKS w latach 
1950, 1952–1954 wpłynęły 4593 wnioski o ukaranie. Większość z nich dotyczyła 

84 APL, DKS-L, sygn. 13; sygn. 153, k. 50; sygn. 180, k. 212-213; sygn. 575; sygn. 812, nr poz. rep. 1126.
85 W. Domagalski, op. cit., s. 109.
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nadużyć spekulacyjnych i przestępstw w dziedzinie gospodarki, w szczególności 
nielegalnego uboju86.

Lubelska DKS w latach 1950–1954 wydała 10 672 orzeczeń skazujących, z tego 
aż 5441 dotyczących przestępstw związanych z obrotem handlowym (50,98%)87. 
Inne delegatury Komisji Specjalnej w tym okresie również brały aktywny udział 
w likwidacji resztek prywatnej przedsiębiorczości. Orzekano dotkliwe kary obozu 
pracy i bardzo wysokie grzywny nawet za drobne wykroczenia, nawet za czyny 
niekaralne w świetle wówczas obowiązującego prawa karnego – co doprowadziło 
do bankructwa prywatnych fi rm handlowych88. Dla przykładu: orzeczenia skazu-
jące wydane przez poznańską DKS w marcu 1951 r. za przestępstwa spekulacyjne 
z ustawy z 2 czerwca 1947 r. dotyczyły: w 27% osób zajmujących się nielegalnym 
handlem tzw. łańcuszkowym; w 53% handlowców prywatnych, a tylko w 20% pra-
cowników handlu uspołecznionego89. W skali pierwszego półrocza 1951 r. orze-
czenia skazujące – wydane przez PDKS – za przestępstwa z ustawy z 2 czerwca 
1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym sta-
nowiły 68,8% ogółu wydanych orzeczeń skazujących w tym okresie90. Do obozów 
pracy najczęściej kierowano kupców i przedsiębiorców prywatnych, a w szczegól-
ności piekarzy i rzeźników91. 

W skali ogólnokrajowej za przestępstwa związane z obrotem handlowym skie-
rowano na mocy orzeczeń organów orzeczniczych Komisji Specjalnej do obozów 
pracy przymusowej w: 1946 r. – 256 osób (18,3%); w 1947 r. – 518 osób (11,9%); 
w 1948 r. – 621 osób (11,9%); w 1949 r. – 1072 osoby (11,6%); w 1951 r. – 2862 
osoby (27,1%); w 1952 r. – 2672 osoby (11,9%); w 1953 r. – 4531 osób (24,1%); 
w 1954 r. – 2462 osoby (31,7%). Łącznie w latach 1946–1954 – na mocy orze-
czeń skazujących Komisji Specjalnej – trafi ło do obozów pracy przymusowej m.in. 
w Chrustach i Milęcinie ponad 14 994 tzw. spekulantów-handlowców, co stanowi 
18,85% ogółu skazanych na tę karę92. 

W latach 1950–1953 nadal aktami prawnymi, na mocy których karano prywat-
nych handlowców i przedsiębiorców była w szczególności ustawa antydrożyźniana 
z 2 czerwca 1947 r. oraz dekret z 21 kwietnia 1948 r. o ustalaniu cen na niektó-
re artykuły w przemyśle prywatnym i spółdzielczym93, a od marca 1953 r., także 

86 R. Tomkiewicz, op. cit., s. 195-198.
87 APL, DKS-L, sygn. 13.
88 P. Osęka, op. cit., s. 26-27.
89 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkod-

nictwem Gospodarczym – Delegatura w Poznaniu (dalej: DKS-P), sygn. 119, k. 87-88, Sprawozdanie opisowe 
Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu za miesiąc marzec 1951 r. Za: B. Więcławski, op. cit., s. 218-219.

90 Ibidem, s. 104-107, Sprawozdanie opisowe Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu za okres od 1 
stycznia do 30 czerwca 1951 r. Za: B. Więcławski, op. cit., s. 219-222.

91 W. Domagalski, op. cit., s. 111.
92 D. Jarosz, T. Wolsza, op. cit., s. 8-9 – dane nie obejmują roku 1950.
93 „DzURP” 1947, nr 43, poz. 218; Dekret z 21 IV 1948 r. o ustalaniu cen na niektóre artykuły w przemyśle 

prywatnym i spółdzielczym, „DzURP” 1948, nr 23, poz. 157. Akty te zostały definitywnie uchylone z dniem 13 VI 
1953 r., Dekret z 3 VI 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych, „DzURP” 1953, nr 31, poz. 122, art. 12, 
ust. 1.
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tzw. dekrety marcowe94, które jeszcze bardziej zaostrzały sankcje karne wobec tzw. 
spekulantów-handlowców95.

Tab. 7. Zestawienie kar zasadniczych i dodatkowych wymierzonych przez komplety 
orzekające LDKS za przestępstwa związane z obrotem handlowym i za tzw. potajemny 
ubój – na tle kar orzeczonych za inne „przestępstwa” (1950–1954) 

Grupy przestępstw, 
których rozpozna-
waniem zajmowała 
się LDKS w latach 
1950–1954

Kary zasadnicze Kary dodatkowe

ogółem

w tym:

ogółem

w tym:
kara obo-
zu pracy

(dalej: 
KOP)

kara 
grzywny

(dalej: 
KG)

 z tego 
KG

+KOP

przepadek 
towarów 

i przedmio-
tów

zamknięcie 
przedsiębior-

stwa

Przestępstwa związa-
ne z obrotem handlo-
wym i produkcją

4349 736 3613 48 1092 1090 2

Potajemny ubój 1233 496 737 92 787 787 -

Chuligaństwo 413 383 30 4 6 6 -

Przestępstwa urzęd-
nicze

605 132 473 7 11 11 -

Nielegalny wyrób 
„spirytusu” i nielegal-
ny handel alkoholem 
oraz tytoniem

673 323 350 43 428 428 -

Przestępstwa poli-
tyczne

71 71 - - 1 1 -

Nielegalny garbunek 
skór

85 15 70 1 40 40 -

Przestępstwa 
przeciwko własności 
społecznej

13 11 2 - - - -

Inne przestępstwa 726 193 533 39 137 137 -

Razem 8168 2360 5808 234 2504 2502 2

Źródło: B. B. Sekściński, Kara obozu pracy w orzecznictwie Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1950–1955), „Studia Iuridica Lublinensia”, 2007, t. IX, s. 118-119; 
APL, ZA-771 DKS-L, sygn. 13

94 Dekret z 4 III 1953 r. o wzmożeniu walki z produkcją złej jakości, „DzURP” 1953, nr 16, poz. 63 – dekret 
ten został uchylony z dniem 1 I 1972 r., ustawa z 20 V 1971 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, „DzU-
PRL”, 1971, nr 12, poz. 115, art. II § 1; Dekret z 4 III 1953 r. o ochronie interesów nabywców w obrocie handlowym, 
„DzURP” 1953, nr 16, poz. 64 – dekret ten został uchylony z dniem 26 VII 1957 r., Ustawa z 13 VII 1957 r. o zwal-
czaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym, „DzURP” 1957, 
nr 39, poz. 171, art. 19. 

95 P. Fiedorczyk, op. cit., s. 134-135.
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***

„Bitwa o handel” była prowadzona na wielu frontach – w ramach tzw. akcji 
specjalnych organizowanych przez Komisję Specjalną. Również same delegatury 
podejmowały szereg inicjatyw lokalnych. Lubelska DKS z własnej inicjatywy pro-
wadziła m.in. akcje kontrolne: w aptekach – w zakresie dystrybucji leków; w mle-
czarniach – pod kątem przestrzegania przepisów sanitarnych; w placówkach opie-
ki społecznej – sprawdzając właściwość opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi; 
w punktach sprzedaży napojów chłodzących – kontrolując prawidłowość cen 
napojów oferowanych konsumentom. W latach 1946–1954 lubelska Delegatu-
ra Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
odegrała decydującą rolę w krajowej batalii o handel. Apogeum „bitwy o handel” 
miało miejsce w latach 1947–1948, podobnie jak i w innych delegaturach. Swoją 
działalnością LDKS doprowadziła do znacznego ograniczenia rozwoju prywatne-
go sektora gospodarczego na Lubelszczyźnie. Niektóre gałęzie prywatnego sekto-
ra gospodarczego niemal całkowicie zostały wyeliminowane z mapy gospodarczej 
województwa lubelskiego. Na wiele dziesięcioleci został zachwiany dotychczaso-
wy model trójsektorowej gospodarki krajowej. Na pozycję dominującą wysunął 
się sektor państwowy oraz spółdzielczy pozostający pod wpływami komunistów. 
Ograniczony został także rozwój niezależnej spółdzielczości. Nastąpiła prawie 
całkowita likwidacja drobnej własności przemysłowo-handlowej. Wskutek dys-
kryminacyjnej polityki władz komunistycznych doszło do likwidacji większości 
prywatnych sklepów oraz zakładów produkcyjnych. Znacznie została ograniczona 
ilość prywatnych punktów usługowych. Zapanował chaos w gospodarce zaopa-
trzeniowej miast i wsi. Winą za zaistniałą sytuację reżim komunistyczny obciążył 
prywatnych przedsiębiorców i rolników indywidualnych niesłusznie przypisując 
im nieudolną gospodarkę, szkodnictwo gospodarcze i sabotowanie wprowadzanej 
siłowo gospodarki socjalistycznej. W pełni należy zgodzić się z poglądem R. Tom-
kiewicza stanowiącym, że praca delegatur Komisji Specjalnej w latach 1947–1950 
polegała „na ciągłym udowadnianiu społeczeństwu, że słabe wyniki w gospodarce 
kraju (w tym niedobory wielu podstawowych towarów, m.in. takich jak mięso) nie 
są winą władz państwowych, lecz wynikiem szeroko pojętej spekulacji, nadużyć 
i przestępstw gospodarczych, popełnianych w prywatnym sektorze gospodarki”96. 
Była to nieudolna działalność propagandowa – szkodliwa dla Polski.

Po przekształceniu Komisji Specjalnej oraz jej delegatur w organy orzecznicze 
i odebraniu im uprawnień do wykrywania i ścigania przestępstw w październiku 
1950 r. – jej dotychczasowe zadania podjęte w ramach „bitwy o handel” przejęła 
prokuratura. Objęła także nadzór nad SKKC, które uprzednio – w praktyce – były 
kierowane, zarządzane i nadzorowane przez organy Komisji Specjalnej97. Społecz-
ne Komisje Kontroli Cen zostały ostatecznie zlikwidowane we wrześniu 1951 r.98 

96 R. Tomkiewicz, op. cit., s. 176.
97 Rozporządzenie Rady Państwa z 26 X 1950 r. o zmianie rozporządzenia Rady Państwa z dnia 13 czerwca 

1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisji kontroli cen, „DzURP” 1950, nr 49, poz. 455.
98 Rozporządzenie Rady Państwa z 6 IX 1951 r. o uchyleniu rozporządzenia Rady Państwa z dnia 13 czerwca 
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Nie oznacza to jednak, iż wraz z ich likwidacją komuniści zaprzestali prześlado-
wań nielicznych już wówczas prywatnych przedsiębiorców sektora handlowego, 
którzy przetrwali apogeum „bitwy o handel”. Otóż w miejsce SKKC zostały powo-
łane Komisje do Walki ze Spekulacją i Nadużyciami w Handlu (KWS). One tak-
że funkcjonowały bezpośrednio lub za pośrednictwem kontrolerów społecznych, 
a jednym z podstawowych ich celów było wykrywanie przestępstw oraz nadużyć 
w handlu, w szczególności drogą ujawniania zawodowych nielegalnych handlarzy, 
ich agentów i innych spekulantów. Nadzór nad KWS został powierzony prokura-
turze. Walka z resztkami prywatnego handlu w dalszym ciągu była kontynuowana 
m.in. w oparciu o nadal obowiązujące przepisy ustawy z 2 czerwca 1947 r. o zwal-
czaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym, która ofi cjalnie 
zainicjowała „bitwę o handel”99. Resztkami, bo w zasadzie prywatny sektor han-
dlowy w wyniku represyjnej działalności reżimu komunistycznego, prawie zanikł 
po roku 1948, a wraz z nim niewielkie enklawy prywatnej przedsiębiorczości wy-
twórczej i przetwórczej, po wejściu w życie tendencyjnego, represyjnego dekretu 
o ustalaniu cen na niektóre artykuły w przemyśle prywatnym i spółdzielczym, któ-
rego ostrze było wymierzone w prywatną inicjatywę gospodarczą100.

Powstałe w 1951 r. KWS zajmowały się sprawami spekulacyjnymi, takimi jak: 
pobieranie nadmiernych cen, odmowa sprzedaży czy ukrywanie towarów – ale 
dotyczącymi aż w 95% pracowników uspołecznionego aparatu handlowego101. 
Personel ekspediencki spółdzielczych i państwowych sklepów także przed rokiem 
1951 r., niewątpliwie dopuszczał się czynów spekulacyjnych, lecz w zasadzie nie 
był za nie ścigany, ponieważ cały wysiłek komunistycznych organów terroru był 
skupiony na stosowaniu represji wobec prywatnych przedsiębiorców, a ich celem 
ideowo-politycznym była likwidacja prywatnego sektora gospodarczego w Pol-
sce, który nie przystawał do siłowo wprowadzanego przez komunistów ustroju 
socjalistycznego. Zamykano sklepy prywatne z powodu niewielkich wykroczeń, 
ale państwowych, podobnie jak i spółdzielczych nie wolno było zamykać nawet 
w wypadku stwierdzenia największych nadużyć. Tak wyglądała socjalistyczna 
sprawiedliwość stalinowska w wydaniu polskim, oparta na wzorcach sowieckich.

W tym miejscu warto dodać, że w bolszewickiej Rosji w latach 1917–1922, tak-
że funkcjonował organ terroru podobny – nie tylko z nazwy, ale również z metod 
działania – do Komisji Specjalnej, tj. Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do 
Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Sabotażem (WCzK, Czeka), która również 
zajmowała się walką ze spekulacją, a prywatni handlarze schwytani przez jej funk-

1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisyj kontroli cen, „DzURP” 1951, nr 48, poz. 353.
99 Uchwała Nr 615 Rady Ministrów z 18 VIII 1951 r. w sprawie wzmożenia walki ze spekulacją, „Monitor 

Polski” 1951, nr A-77, poz. 1069; pismo okólne Generalnej Prokuratury PRL z 3 X 1952 r. dotyczące przejmowania 
spraw przez prokuratury i komisje do walki ze spekulacją i nadużyciami w handlu od organów Państwowej Inspekcji 
Handlowej, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1952, nr 3, poz. 24. Por. pogląd odmienny: M. 
Fajst. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gos-
podarczym (1945–1955), „Studia Iuridica” 1999, t. 35, s. 86, oraz A. Zaćmiński, op. cit., s. 352.

100 „DzURP” 1948, nr 23, poz. 157.
101 A. Zaćmiński, op. cit., s. 353.
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cjonariuszy w czasie ulicznych obław, trafi ali najpierw na Łubiankę – do więzienia 
śledczego bolszewickiej służby bezpieczeństwa, a następnie do obozów pracy102.

Tab. 8. Skala porównawcza stanu placówek handlowych oraz hurtowni w Polsce 
w 1946 i 1948 r.

Placówki handlowe
Stan placówek handlowych

1946 r. 1948 r.
Hurtownie – ogółem: 9950 8840

w tym: a) uspołecznione 1950 3340

z tego: spółdzielcze 800 600

b) prywatne 8000 5500

Placówki detaliczne – ogółem: 157 830 152 320

w tym: a) uspołecznione 16 330 27 320

z tego: spółdzielcze 15 530 25 560

b) prywatne 141 500 125 00

Źródło: J. Kaliński, Bitwa o handel 1947–1948, Warszawa 1970, s. 145.

„Bitwa o handel” przyniosła propagandowe zwycięstwo reżimu komunistycz-
nego i zarazem klęskę krajowego sektora handlowego, ponieważ w wyniku ter-
roru państwowego, ogólna liczba placówek handlowych w całym kraju wyraźnie 
spadła. W jej wyniku nastąpiła przyśpieszona likwidacja placówek handlu pry-
watnego oraz uległa zmniejszeniu liczba hurtowni spółdzielczych. Komuniści wy-
grali tę bitwę rujnując – już w końcu 1948 r. – gospodarkę zaopatrzeniową miast 
i wsi. Bezmyślna likwidacja prywatnej sieci handlowej przy niedostatecznym roz-
woju placówek uspołecznionych doprowadziła do powstania zjawiska tzw. pustyń 
handlowych, tj. terenów pozbawionych minimalnej liczby punktów sprzedaży, 
w szczególności w województwach, takich jak: rzeszowskie i wrocławskie. W nie-
których rejonach kraju w okresie tej batalii nie można było nawet kupić chleba. 
Powojenny terror antykupiecki, który rozpętali prostalinowscy komuniści był wła-
ściwie kontynuacją dzieła wcześniej rozpoczętego przez hitlerowskiego okupanta, 
na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. W czasie II wojny światowej okupant 
zlikwidował 20 tys. polskich placówek handlowych, co doprowadziło do prawie 
całkowitej likwidacji kupiectwa polskiego na tych terenach103. Antykupiecka po-
lityka władz komunistycznych, podobnie jak okupanta hitlerowskiego miała cha-
rakter antyspołeczny była szkodliwa dla Polski i Polaków. Działania komunistów 
w kierunku centralizacji gospodarki, doprowadziły do upadku prywatnego han-
dlu, a wraz z nim do pogorszenia zaopatrzenia miast i wsi104.

Oceniając przebieg „bitwy o handel” na Lubelszczyźnie należy podkre-
ślić, iż także lubelski Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP), 

102 F. Bernaś, J. E. Wilczur, Piekielny krąg. Z dziejów Czeka, GPU, NKWD, Warszawa 1995, s. 30, 37.
103 J. Kaliński, op. cit., s. 19, 144-145, 148.
104 A. Paczkowski, Zdobycie władzy 1945–1947, Warszawa 1993, s. 49.
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kierowany w latach 1947–1951 przez Cezarego Monderera-Lamensdorfa odegrał 
w niej wprawdzie negatywną, ale decydującą rolę105.

WUBP w Lublinie i podległe mu terenowe placówki – lubelskie Powiatowe 
Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, obok LDKS aktywnie uczestniczyły w znie-
walaniu powojennego społeczeństwa Ziemi Lubelskiej, drogą bezprawnych, nie-
uzasadnionych represji, które służyły umacnianiu władzy prosowieckiego re-
żimu komunistycznego i zarazem eliminacji zachowań Polaków o charakterze 
patriotycznym.

The Policies of the Communist Authorities towards 
Traders in the Lublin Region in 1944–1954

‘Battle for trade’ was one of the principal nationwide actions by the then pro-Stalinist com-
munist regime, which ruled Poland with Stalin’s support. The objective of these actions was to 
communize and then Sovietize the country. In the Lublin region its prelude took place in the late 
1946, the beginning was in 1947, and the campaign reached its peak in 1947–1948. The declining 
period was in 1949–1951, although we can say legitimately that the ‘battle over trade’ lasted until 
1989, i.e. until the systemic transformation in Poland and return to the free market economy. Dur-
ing the ‘battle for trade’ the private commerce sector almost disappeared as a result of commu-
nist repressive policies against traders.  The total elimination of traders caused deterioration of 
supplies of basic foodstuff s and consumer goods for the population in town and country. Poorly 
managed socialized trading sectors, both state- and cooperative-owned, were unable to ensure 
proper food provision for the nation. The communist regime tried to alleviate the chaos caused 
by its incompetent economic policy by rationing basic necessities and the ration coupons system 
introduced from time to time became the characteristic way of distribution of basic foodstuff s 
and consumer goods at the time of People’s Poland.

105 APL, DKS-L, Sygn. 1-5; Z. Nawrocki, Wspomnienie Jana Godlińskiego pierwszego  szefa PUBP w Mielczu 
(wrzesień 1944 – maj 1945), „Aparat represji w Polsce Ludowej (1944-1989)” 2004, nr 1, s. 363-364
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Lubelski Związek Bojowników o Wolność 
i Demokrację w okresie stalinowskim 1949–19531

O działalności, strukturze i funkcjonowaniu Zarządu Wojewódzkiego (ZW) 
ZBoWiD  w Lublinie w okresie stalinowskim, nie ma w historiografi i dziejów naj-
nowszych żadnej dysertacji czy artykułu, który charakteryzowałby jego rozwój 
od założenia organizacji w 1949 r., do śmierci Józefa Stalina w 1953 r. Taka sama 
sytuacja odnosi się do ludzi, którzy byli członkami zarządu, wywierali znaczący 
wpływ na kierunki działalności organizacji w sferze politycznej jak i ideologicz-
nej. Mam tu na myśli działaczy ZBoWiD, którzy posiadali legitymację partyjną, 
należeli do lubelskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR i równocześnie działali 
w organizacji.

Zbigniew Brzeziński i Carl J. Friedrich sformułowali klasyczny model państwa 
totalitarnego. Wymieniali oni sześć cech systemowych totalitaryzmu. Po pierw-
sze ideologię, która pełniła rolę ofi cjalnej doktryny obejmującej wszystkie istotne 
aspekty życia ludzkiego. Po drugie, jedną masową partię (system monopartyjny), 
która była kierowana przez dyktatora (partia jest zhierarchizowana, oddana ideolo-
gii). Po trzecie cechą totalitaryzmu jest terror, skierowany przeciwko jawnym wro-
gom, lecz również przeciwko określonym grupom ludności. Po czwarte dyktatura 

1 Podstawą źródłową pracy są dokumenty zgromadzone w Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), znajdu-
jące się w zespole Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Główny (dalej: ZBoWiD ZG). Z powodu 
braku literatury naukowej, która charakteryzowałaby działalność ZBoWiD-u w okresie stalinowskim, wykorzy-
stuję tylko źródła archiwalne. Głównie są to protokoły, sprawozdania polustracyjne i sprawozdania z działalności 
pracy zarządu okręgu ZBoWiD. Joanna Wawrzyniak w pracy ZBoWiD i pamięć II wojny światowej, w rozdzia-
le ZBoWiD na prowincji: przypadek Lubelszczyzny przeanalizowała działalność Związku, lecz tylko w okresie 
przemian październikowych 1956 r., pomijając okres działalności Związku lubelskiego od założenia organizacji 
w 1949 r. Zob. szerzej: J. Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć II wojny światowej 1949–1969, Warszawa 2009, s. 195-
212. Kiedy powstał oddział lubelskiego ZBoWiD-u? Pierwsze dokumenty, które mówią o działalności lubelskiego 
oddziału pochodzą z roku 1947, a dotyczą zarządu powiatowego ZBoWiD w Parczewie. W referacie wygłoszo-
nym na pierwszym zjeździe zarządu powiatowego ZBoWiD w Parczewie, który został zorganizowany na fali 
wydarzeń październikowych po 1956 r., autor użył już nazwy „ZBoWiD”, charakteryzując działalność Związku 
w 1947 r., kiedy jeszcze organizacja nie powstała. Kombatanci należeli w owym czasie nie do Związku Bojowni-
ków o Wolność i Demokrację, lecz do Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Wolność i Demokrację, a następnie 
do nowopowstałego Związku Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Wolność i Demokrację. 
W wyniku połączenia organizacji kombatanckich w 1949 r. utworzono Związek Bojowników o Wolność i De-
mokrację. Wraz z powstaniem tej organizacji, w Lublinie pod tą nazwą zaczął funkcjonować Zarząd Wojewódzki 
ZBoWiD. Por. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 
Zarząd Wojewódzki (dalej: ZBoWiD ZW), sygn. 322, Referat wygłoszony na pierwszym zjeździe ZBoWiD w Par-
czewie, bp.
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sprawuje monopol nad środkami masowego przekazu. Po piąte, całość gospodar-
ki podlega centralnemu zarządzaniu. Po szóste wreszcie, monopol na używanie 
wszelkiego rodzaju broni jest oparty na najnowocześniejszych technologiach2.

W świetle tego modelu należy postawić pytanie, jaka była rola organizacji kom-
batantów czy jakiejkolwiek innej organizacji społecznej działającej w PRL? Od-
powiedź jest oczywista. Znaczenie organizacji masowych, takich jak ZBoWiD 
czy ZMP3, polegało głównie na zapewnieniu rządzącym kontroli nad danym seg-
mentem społeczeństwa i transmitowaniu do niego ideologii. Celowi temu służyła 
struktura danej organizacji, która powielała strukturę partyjną i zasadę centrali-
zmu demokratycznego, określająca nadrzędność wyższych instancji nad niższymi, 
jak również obieg informacji i decyzji „od góry” do „dołu”. Organizacja masowa 
zrzeszała swoich członków w kołach, które liczyły do kilkuset osób. Koła były pod-
porządkowane zarządom, zaś zarządy sprawowały kontrolę w połączeniu z nadzo-
rem terenowych i centralnych instancji partyjnych4 – ZBoWiD w pełni wpisywał 
się w ten klasyczny schemat.

Związek w okresie stalinowskim musiał działać w bardzo niekorzystnych wa-
runkach politycznych. Postępujący terror, łamanie praworządności, likwidacja 
wszelkich przejawów pluralizmu życia społeczno-politycznego i centralizacja go-
spodarki wpływała negatywnie na rozwój ZBoWiD-u. Pod absurdalnymi zarzuta-
mi represjonowani byli działacze podziemia antykomunistycznego. Kadra dowód-
cza Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich została zepchnięta na margines życia 
społecznego i politycznego. W omawianym okresie spadła liczebność członków 
w ZBoWiD5. Zmiany nadeszły w roku 1955, jednak znaczącym wydarzeniem była 
odwilż październikowa i VIII Plenum KC PZPR w 1956 r. Wydarzenia te wpłynęły 
na odradzanie się Związku.

W okresie stalinowskim kierunki działalności ZBoWiD zostały skierowane 
głównie na działalność ideową i propagandową6. Na krajowej naradzie przedsta-
wicieli władz terenowych Związku, która miała miejsce w dnia 19–20 maja 1950 r., 
pierwszy wiceprezes ZG ZBoWiD Wacław Rózga, do podstawowych kierunków 
aktywności Związku zaliczył działania na rzecz zwiększenia tempa budowy so-
cjalizmu oraz organizowanie odczytów. W toku dyskusji zwracano uwagę m.in. 
na konieczność wzięcia udziału w szkoleniu ideologicznym członków Związku, 

2 C. J. Friedrich, Z. Brzeziński, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Boston 1965. Tłumaczenie za: 
Dyktatura totalitarna, w: Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej,  red. M. An-
kwicz, Warszawa 1988, s. 212. 

3 Na temat ZMP i jego roli, jako organizacji masowej skupiającej młodzież w okresie stalinowskim zob. 
szerzej: J. Kochanowicz, ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości, Warszawa 2000.

4 J. Wawrzyniak, op. cit., Warszawa 2009, s. 38-39.
5 Zob. szerzej: J. Wawrzyniak, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – ewolucja ideologii a więź 

grupowa, w: PRL – trwanie i zmiana, Warszawa 2003, s. 351-372. 
6 Już na pierwszym Kongresie ZBoWiD w 1949 r., w deklaracji ideowej, główny nacisk położono na czyn-

ny udział członków Związku w budowie socjalizmu w kraju. Zwracano uwagę na potrzebę realizacji idei przyjaźni 
między  narodami. Za obowiązek każdego członka uznano walkę o prawo narodów do wolności i „demokraty-
zacji życia społecznego”: „[…] Obowiązkiem naczelnym każdego członka Związku jest walka o święte prawo 
narodów do wolności, do przebudowy społecznej, walka o trwały pokój […] W tej sprawiedliwej walce w jedno 
łączymy umiłowanie ojczyzny i głęboki patriotyzm z szacunkiem i braterską przyjaźnią do milionów ludzi innych 
narodów i ras, walczących o trwały pokój, o lepszy świat […]”. Por. „Za Wolność i Lud” 1949, nr 1, s. 5.
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w szczególności jego aparatu kierowniczego. Na naradzie wystąpiły jawne naciski 
ze strony członków PZPR, które miały na celu wciągnięcie ZBoWiD-u do kam-
panii politycznych, sprzecznych z jego zadaniami podstawowymi. Polegało to 
przede wszystkim na włączeniu Związku do walki z tzw. odchyleniem prawicowo-
nacjonalistycznym7.

Kolejnym kierunkiem, po działalności propagandowej jaki wyznaczyli organi-
zacji partyjni notable z PZPR, były przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym. 
Wiele uwagi poświęcono organizacji Związku, wytyczono zadania rozbudowy sze-
regów organizacji, zalecano odbywanie zebrań szkoleniowo-ideologicznych. Jed-
nak wiele zadań, które zostały zaplanowane, nie zostało zrealizowanych. Mówił 
o tym W. Rózga na wspomnianej naradzie przedstawicieli władz ZBoWiD w maju 
1950 r. Wytyczonych zadań, nawet tych najbardziej podstawowych, nie udało się 
zrealizować. Niespełnione zostały oczekiwania dotyczące szybkiego wzrostu szere-
gów organizacji. Składy zarządów oddziałów wykazywały się biernością w swojej 
działalności. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były tendencje likwidator-
skie panujące w Związku. Działacze ZBoWiD-u, głównie wywodzący się z PZPR, 
dążyli do ograniczenia aktywności społecznej i socjalnej organizacji, narzucając 
Związkowi głównie funkcje fasadowe8. Zaczęto likwidować miejsca pracy w ZBo-
WiD i jego struktury terenowe. Działania te sprowadzały Związek głównie do roli 
propagandowej atrapy9. Na zebraniu w styczniu 1951 r., Sekretariat Biura Politycz-
nego KC PZPR „[…] zwrócił uwagę, że organizacja ZBoWiD odegrała dużą rolę 
w popularyzacji hasła walki o pokój, jednak na obecnym etapie, kiedy został roz-
budowany [Polski] Komitet Obrońców Pokoju, zadania ZBoWiD mocno się zawę-
żają […]”10.

Co Związek w omawianym okresie mógł zaproponować swoim członkom 
w kwestii socjalno-opiekuńczej? W pierwszych dokumentach, które dotyczą 
Związku, pomijano tę kwestię milczeniem. Pierwsza informacja, która dotyczy 
sfery opiekuńczej pochodzi dopiero z Plenum ZG ZBoWiD z lutego 1951 r. W re-
feracie, który został wygłoszony przez gen. F. Jóźwiaka stwierdzono, że zgodnie 
z dyrektywami ZG ZBoWiD, przekazano resortom państwowym dział opieki. Od-
dano sanatoria, zrezygnowano również  z udzielania zapomóg stałych, co więcej, 
ograniczono zapomogi doraźne. Powierzono poszczególnym ministrom prawo do 
rozdysponowania stypendiów, które przyznawał Związek dla dzieci po poległych 
i zmarłych kombatantach. Decyzja ta była tłumaczona tym, że należy zlikwidować 
powielanie opieki społecznej państwa i Związku. W konsekwencji tych działań, 
Związek pozbył się dorobku materialnego, który służył pomocy socjalnej11. 

Problem działalności społecznej został poruszony na sesji Rady Naczelnej ZBo-
WiD, która obradowała w dniach 19–20 grudnia 1956 r. W toku obrad stwierdzono 

7 A. Stelmach, „Historia ZboWiD”, Warszawa, s. 59. (Niepublikowany maszynopis pracy znajduje się 
w Archiwum Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Warszawie).

8 Ibidem, s. 64-65.
9 J. Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć…, s. 156.
10 Protokół nr 60 z Posiedzenia Sekretariatu Biura Politycznego i [Sekretariatu] Biura Organizacyjnego, 19 

I 1950 r., w: Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, Warszawa 2000, 
s. 82.

11 A. Stelmach, op. cit., s. 71.
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m.in., że wiele spraw materialnych i socjalnych członków ZBoWiD nie zostało za-
łatwionych. Próbę kompleksowego uregulowania spraw socjalnych kombatantów 
podjęto na Plenum ZG, które odbyło się 12 listopada 1957 r.12 Zaniedbania te, były 
jedną z przyczyn słabego angażowania się członków ZBoWiD-u w pracę na rzecz 
organizacji w omawianym okresie.

Pierwszy wojewódzki zjazd członków lubelskiego ZBoWiD-u miał miejsce 13 
listopada 1949 r. W źródłach nie ma informacji o jego szczegółowym przebiegu. 
Wzmiankuje jedynie o nim sprawozdanie z działalności wydziału organizacyjno-
propagandowego Zarządu Okręgu (ZO) ZBoWiD w Lublinie za okres od 15 do 
31 października 1949 r., jak również sprawozdanie z działalności ZO ZBoWiD za 
okres od 13 listopada 1949 do 30 listopada 1951 r. Z analizy pierwszego sprawoz-
dania wynika, że przygotowania do pierwszego zjazdu wojewódzkiego rozpoczęto 
w połowie października 1949 r. W tym celu ZO odbył jedno posiedzenie, na któ-
rym obecny był przedstawiciel ZG ZBoWiD W. Rózga. Poza sprawami organi-
zacyjnymi związanymi z przygotowaniem pierwszego zjazdu, mówiono o ogólnej 
kondycji organizacji13. 

Również 30 października 1949 r. miały miejsce zebrania wyborcze we Wło-
dawie, Biłgoraju, Lublinie, Krasnymstawie, Tomaszowie, Radzyniu, Chełmie oraz 
w oddziale powiatowym w Parczewie. Na zebraniach tych zostały powołane zarzą-
dy powiatowe. Wybrano również delegatów na pierwszy wojewódzki zjazd ZBo-
WiD. Zebrania były ściśle kontrolowane przez członków ZO, w celu dopilnowania 
frekwencji na zebraniach i dobrego przygotowania zebrań wyborczych14. Kolejne 
zjazdy powiatowe odbyły się w Puławach, Zamościu i Biłgoraju (6 listopad 1949 r.). 
Delegaci, których wysłano w celu obsłużenia zebrań wyborczych w powiatach, zo-
stali uprzednio poinstruowani przez KW PZPR. Omawiano z nimi m.in. regula-
min wyborczy. Otrzymali oni także materiał propagandowy, który mieli następnie 
rozprowadzić wśród członków Związku w powiatach15. 

Drugie sprawozdanie obejmuje okres od 13 listopada 1949 r. do 30 listopa-
da 1951 r. W świetle tego sprawozdania, pierwszy zjazd wojewódzki ZBoWiD 
w Lublinie odbył się  w sali Wojewódzkiej Rady Narodowej. Na zjeździe powoła-
no ZO w następującym składzie: prezesem został Paweł Dąbek16, I wiceprezesem 

12 Ibidem, s. 72.
13 AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/205, k. 16-17, Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu ZBoWiD w Lu-

blinie za okres od dn. 13 XI 1949 do dn. 30 XI 1951 r.
14 ZO w tej materii wszedł w ścisłą współpracę z KP PZPR.
15 Ibidem, k. 16-17.
16 Paweł Dąbek (1908–1987). Ur. w Piotrkowie, w rodzinie chłopskiej. Wychował się w Piotrkowie, gdzie 

ukończył szkołę powszechną. Do szkoły średniej uczęszczał w Lublinie (tzw. Szkoła Lubelska), którą ukończył 
w 1927 r. W okresie międzywojennym należał do Związku Młodzieży Demokratycznej. W l. trzydziestych utrzy-
mywał kontakty z KPP. W roku 1939 został powołany do wojska we Lwowie. Brał udział w kampanii wrześnio-
wej i prawdopodobnie w bitwie SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleberga pod Kockiem i Wolą 
Gułowską. W połowie 1941 r. nawiązał kontakt z lewicową grupą niepodległościową w Lublinie, a następnie 
z Robotniczo-Chłopską Organizacją Bojową (RChOB) kierowaną przez Aleksandra Szymańskiego. Na naradzie 
przedstawicieli komitetów PPR, która miała miejsce w 1942 r., powołano pierwszy Komitet Okręgowy PPR. Na 
komendanta okręgowego GL powołano P. Dąbka. 18 I 1943 r. podczas łapanki w Lublinie P. Dąbek został aresz-
towany przez Gestapo, osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie, a następnie na Majdanku. Wiosną w 1944 r. 
Dąbek wrócił do dzielności w PPR i AL. Osobną kartę w biografii Dąbka stanowi jego praca w organizacjach 
kombatanckich i społeczno-kulturalnych. Od 1956 r. był m.in. członkiem Zarządu Głównego i Rady Naczelnej 
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Mieczysław Gorzel, II wiceprezesem Jan Droździuk17, skarbnikiem Józef Oracz, 
zaś funkcję sekretarza objął Jan Tudyka. Członkami zarządu zostali m.in.: Marcin 
Gryta18, Anna Pelc19 i Janina Kowalska20. 

Pierwszy zjazd wojewódzki ZBoWiD w Lublinie poprzedziło Plenum Zarządów 
Okręgowych Związku Bojowników z Faszyzmem (ZBzF), Związku byłych Więź-
niów Politycznych (ZbWP) i Związku Weteranów 1905 r. (ZW 1905 r.). Odbyło się 
ono 11 września 1949 r., czyli ponad dwa miesiące przed zjazdem. Na posiedzeniu 
obecni byli przedstawiciele wyżej wymienionych organizacji, m.in. przedstawiciel 
ZG ZBoWiD płk Kazimierz Sidor, reprezentant ZBzF ppłk Robert Stryer i przed-
stawiciele ZW 1905 r., m.in. Władysław Hampel. ZbWP reprezentował Bolesław 
Szabłowski. Było to jedno  z najważniejszych posiedzeń kształtującej się lubelskiej 
organizacji ZBoWiD. Na tym posiedzeniu został wyłoniony zarząd tymczasowy, 
w skład którego weszli: Paweł Dąbek, Jan Tudyka21, Robert Stryer, Tadeusz Pa-
tyński22, Józef Oracz, Władysław Hampel i Jan Droździuk. Zarząd został przyjęty 

ZBoWiD oraz prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Lublinie. Od 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego Rady Naczelnej ZBoWiD. Zob. E. Olszewski, Paweł Dąbek „Paweł” (1908–1987), „Z pola walki” 1981, 
nr 1, s. 136-144. Por. AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/224, k. 5, Kwestionariusz członka władz i aktywu ZBoWiD: P. 
Dąbek.

17 Jan Droździuk (1907–1966). Ur. w Dubowie, pow. bialskopodlaski. W l. 1926–1931 członek PSL „Wy-
zwolenie”, a następnie SL; podczas okupacji zastępca przewodniczącego trójki politycznej SL „Roch” na gminę 
Dubów; członek BCh. Po wojnie działał w PSL. Pełnił funkcję wiceprezesa WK ZSL w Lublinie. Poseł na Sejm w l. 
1957–1961. Zob. Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich IV Okręg Lublin, oprac. i red. M. Wojtas, 
Lublin 1998, s. 131.

18 Marcin Gryta (1896–1964). Ur. w Zakrzówku, pow. Kraśnik. W 1924 r. wstąpił do KPP i prowadził dzia-
łalność uświadamiającą, zwłaszcza wśród młodzieży. Zakładał kółka i świetlice kulturalno-oświatowe we współ-
pracy z organizacją „Wici”. W roku 1930 wszedł w skład KP KPP. Współpracował z radykalnymi ludowcami, 
w szczególności po rozwiązaniu KPP. W październiku 1941 r. był współorganizatorem powstałej na Lubelsz-
czyźnie RChOB. W kwietniu 1942 r. wraz z RChOB wszedł w skład PPR. W rodzimej wsi, Zakrzówku, utworzył 
jedną z pierwszych garnizonowych grup wypadowych GL. Na początku 1944 r. został aresztowany i uwięziony 
w obozie na Majdanku. Po wyzwoleniu pracował w aparacie partyjnym. Zob. Księga partyzantów Lubelszczyzny, 
Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa, t. 1, cz. 1, red. E. Olszewski, Lublin 1989, s. 220; M. 
Gryta swój pobyt na Majdanku opisał we wspomnieniach. Zob. Idem, Byłem numerem, Lublin 1962.

19 Anna Pelc, ps. „Rena” (1910–?). Ur. w Grodzisku Dolnym, pow. Łańcut. W lipcu 1941 r. nawiązała kon-
takt z RChOB i była członkiem Trójki RChOB w Jarocinie. W kwietniu 1942 r. wstąpiła w szeregi PPR i GL. Zob. 
Księga partyzantów Lubelszczyzny, Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa, t. 1, cz. 2, oprac. 
i red. E. Olszewski, Lublin 2002, s. 193-194.

20 AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/205, k. 16-17, Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu ZBoWiD w Lu-
blinie za okres od dn. 13 XI 1949 do dn. 30 XI 1951 r. J. Kowalska (1894–?). Ur. w Lublinie. Od 1936 r. sprawowała 
obowiązki Okręgowego Opiekuna Społecznego. W okresie okupacji pełniła opiekę nad więźniami politycznymi. 
Działała w ZWZ, a od maja 1942 r. w AK. Od 27 VIII 1941 do 26 III 1942 r. była więziona na Zamku w Lubli-
nie. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu i Polskim Komitecie 
Opiekuńczym w Lublinie. Uchwałą Rady Państwa z 8 III 1956 r., została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi 
przez Zarząd Wojewódzki Ligii Kobiet w Lublinie, zaś 17 VIII 1961 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Zob. AAN. ZBoWiD ZG, sygn. 1/224, k. 16, Kwestionariusz członka władz i aktywu ZBoWiD: Janina 
Kowalska.

21 Jan Tudyka (1908–?). Ur. w Markuszowie, pow. puławski. W czasie okupacji członek ZWZ-AK, na-
stępnie BCh. W styczniu 1943 r. wstąpił do PPR, a w marcu 1944 r. do AL. Był członkiem Komitetu Gminnego 
PPR w Markuszowie i KP PPR w Puławach. Zob. Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich IV Okręg 
Lublin, t. II, oprac. i red. M. Wojtas, Lublin 2001, s. 764.

22 T. Patyński (1918–?). Ur. w Kielcach. Działał w ZWZ. Przebywał w obozach na Majdanku, Oświęcimiu, 
Gross-Rosen. Odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Odznaką Tysiąclecia 
PRL. Zob. AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/224, k. 26, Kwestionariusz członka władz i aktywu ZBoWiD: Tadeusz 
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przez aklamację. Przed nowo wybranymi władzami Plenum postawiło szereg za-
dań i obowiązków. Przede wszystkim władze Związku miały opracować plan pracy 
i preliminarz budżetowy. Poza sprawami organizacyjnymi i fi nansowymi kierow-
nictwo zarządu musiało podjąć się opracowania terminów zjazdów gromadzkich 
i kół powiatowych. Ich celem miało być przede wszystkim wyłonienie delegatów 
na pierwszy zjazd wojewódzki23.

Po wyłonieniu zarządu tymczasowego w dniu 11 września, zebrał się on już 
25 września 1949 r., czyli ponad dwa tygodnie po plenarnym posiedzeniu byłych 
związków kombatanckich. Obecni na posiedzeniu byli: Robert Stryer (wiceprezes), 
Tadeusz Patyński, Józef Oracz, Władysław Hampel (członkowie zarządu) oraz se-
kretarz Jan Tudyka. Było to istotne posiedzenie, ponieważ zorganizowano pracę 
zarządu. Dokonano na nim podziału pracy i przydziału obowiązków dla każdego 
z członków zarządu. Pawłowi Dąbkowi (prezesowi zarządu tymczasowego) przy-
dzielono sprawy personalne, R. Stryerowi sprawy gospodarcze, T. Patyński zajął się 
organizacją pracy zarządu, J. Oracz miał promować dorobek organizacji w społe-
czeństwie – zajął się propagandą, zaś Władysław Hampel został skarbnikiem za-
rządu. Zaczęto również opracowywać plany pracy. Przewidziano m.in. plan pracy 
na czwarty kwartał 1949 r. Za priorytetowe zadania, które zostały w nim zawarte 
uznano m.in. przygotowanie Związku do wyboru tymczasowych zarządów powia-
towych, opracowanie preliminarza na czwarty kwartał 1949/1950 r., jak również 
ustalenie kalendarza zjazdów kół, oddziałów powiatowych i zjazdu wojewódzkie-
go ZBoWiD. Ich celem miało być dokonanie wyboru stałych zarządów24.

Zadania podejmowane na posiedzeniach zarządu tymczasowego były stopnio-
wo realizowane z posiedzenia na posiedzenie. Tak było w przypadku kolejnego ze-
brania zarządu tymczasowego w dniu 4 października 1949 r.25 Na posiedzeniu tym 
powołano trzech przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Narodowej z ramienia 
ZBoWiD: ppłk Roberta Stryera, Jana Tudykę i Bolesława Szabłowskiego. Najistot-
niejszym punktem posiedzenia było powołanie zarządów tymczasowych (wyni-
kało to z uchwał zebrania wcześniejszego), komisji rewizyjnych i komisji likwida-
cyjnych w oddziałach powiatowych. Powołano tymczasowe zarządy w powiatach: 
Krasnystaw, Zamość, Łuków, Kraśnik, Radzyń, Chełm, Puławy, Biała Podlaska 
i Lubartów26.

Posiedzenie zarządu tymczasowego z 4 października 1949 r. miało istotny 
wpływ na rozwój i dalsze funkcjonowanie lubelskiej organizacji w okresie póź-
niejszym. Poza tym, że zaczęły formować się struktury administracyjne, poprzez 
powoływanie zarządów tymczasowych w powiatach, zostały również podjęte inne 

Patyński.
23 Ibidem, sygn. 1/210, k. 12-14, Protokół z posiedzenia Plenum Zarządów Okręgowych Związku Bojow-

ników z Faszyzmem, Związku byłych Więźniów Politycznych i Związku Weteranów z 1905 r. odbytego w dniu 11 
IX 1949 r.

24 Ibidem, k. 9-11, Protokół nr 1 z posiedzenia Zarządu Tymczasowego ZBoWiD w dniu 25 IX 1949 r.
25 Obecni na posiedzeniu byli wiceprezes Robert Stryer, sekretarz zarządu Jan Tudyka i członkowie zarzą-

du: Tadeusz Patyński, Władysław Hampel, Józef Oracz i Jan Droździuk. Komitet Wojewódzki PZPR reprezento-
wał Wójcik.

26 AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/210, k. 3-7, Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Tymczasowego Okręgu 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lublinie w dniu 4 X 1949 r.
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decyzje organizacyjne, takie jak: otwarcie konta bankowego w PKO, czy też powo-
łanie wspomnianej wyżej Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem była, jak sama 
nazwa wskazuje, likwidacja innych związków kombatanckich, które działały przed 
Kongresem Połączeniowym ZBoWiD27.

W dwa lata po pierwszym zjeździe wojewódzkim ZBoWiD w Lublinie miał 
miejsce II zjazd (2 grudnia 1951 r.). Odbył się z udziałem delegatów z całego woje-
wództwa, którzy zostali wybrani uprzednio w powiatach (wybrano 167 delegatów, 
a na zjeździe obecnych było 86). KW PZPR reprezentował Paweł Dąbek. W dysku-
sji na zjeździe wielu członków Związku podejmowało problematykę funkcjonowa-
nia ZW ZBoWiD w Lublinie. Wielu przedstawicieli kół terenowych i prezesi zarzą-
dów powiatowych krytycznie odnosiło się do działalności Zarządów Oddziałów 
ZBoWiD. Na przykład przewodniczący koła terenowego z Końskowoli w dyskusji 
stwierdził: „praca naszego koła jest niedostateczna, a to dlatego, że jest niedosta-
teczna praca Zarządu Oddziału naszego, od którego nie mamy żadnej pomocy”. 
Zwracał uwagę na fakt, że nie można odebrać legitymacji członkowskich, gdyż 
biuro jest ciągle zamknięte28. Nie był to jedyny głos krytycznie oceniający działal-
ność Związku, który pojawił się w panelu dyskusyjnym.

Edward Mrozik zwrócił uwagę zebranych na bardzo istotny element funk-
cjonowania organizacji, jakim było zbieranie składek członkowskich. Mówił, że 
Związek nie posiada wystarczających funduszy na opłacenie uczestników II zjaz-
du, ponieważ członkowie Związku nie opłacali składek członkowskich. Wynikać 
to miało z niechęci regulowania należności fi nansowych przez członków Związku, 
jak również z dezorganizacji pracy ZO w Lublinie. Mimo wywieszonego planu dy-
żurów, członkowie Związku nie zastawali pracowników  w biurze, aby można było 
uregulować fi nanse29. Te i inne krytyczne wypowiedzi samych członków ZBoWi-
D-u świadczą o bardzo słabej strukturze organizacyjnej Związku, w jego począt-
kowej działalności.

Równie ciekawym elementem zjazdu był referat wygłoszony przez P. Dąbka, 
który idealnie wkomponowywał się w otoczkę propagandową zjazdu. W wygło-
szonym referacie ostro atakowano USA i jego politykę w Europie, jak również 
polskie podziemie niepodległościowe, którego członkowie byli poddawani ostrym 
represjom ze strony państwa. W szczególności P. Dąbek atakował jedną z formacji 
podziemia, a mianowicie Narodowe Siły Zbrojne, stwierdzając że: „Przywódcy re-
akcji polskiej w nienawiści do polskich mas ludowych kumali się z hitlerowcami, 
tworzyli nawet oddziały wojskowe tzw. Narodowe Siły Zbrojne, których zadaniem 
było zwalczanie i mordowanie polskich komunistów i postępowych działaczy”30. 

Jednym z najważniejszych momentów zjazdu były wybory nowych władz ZW.  
W czasie obrad pracowała komisja mandatowa, w skład której wchodzili: Stani-
sława Gogołowska. Stanisław Łoboda i Tadeusz Kurowski31. Zadaniem Komisji 

27 Ibidem, k. 7.
28 Ibidem, sygn. 1/205, k. 5, Protokół z II Walnego Zjazdu Delegatów Zarządu Okręgu ZBoWiD  w Lublinie 

odbytego w dniu 2 XII 1951 w sali Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
29 Ibidem.
30 Ibidem, k. 31.
31 Ibidem, k. 49, Protokół z czynności Komisji Mandatowej II Okręgowego Zjazdu Związku Bojowników 

o Wolność i Demokrację w Lublinie.
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było m.in. ustalenie list obecności. Liczbę delegatów z poszczególnych powiatów 
i miast przedstawia tabela nr 1. 

Tab. 1. Ilość delegatów z poszczególnych powiatów woj. lubelskiego wybranych 
i uczestniczących na II zjeździe wojewódzkim ZBoWiD w 1951 r.

Powiat/Miasto Liczba delegatów wybranych Liczba delegatów obecnych na zjeździe
Lubartów 12 4

Chełm 15 9

Biała Podlaska 5 3

Biłgoraj 14 5

Kraśnik 10 5

Krasnystaw 10 3

Lublin 45 37

Łuków 10 4

Puławy 7 3

Radzyń 3 1

Tomaszów 9 4

Włodawa 5 3

Zamość 16 3

Hrubieszów 6 2

RAZEM 167 86

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie: AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/205, k. 49, Protokół z czynno-
ści Komisji Mandatowej II Okręgowego Zjazdu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lublinie.

Jak ilustruje tabela nr 1, najwięcej delegatów zostało wybranych w Lublinie, 
lecz  w porównaniu z innymi powiatami, z Lublina było nieobecnych na zjeździe 
aż osiem osób. Jest to duża liczba, biorąc pod uwagę fakt, że zjazd miał miejsce 
w Lublinie, a nie w odległym powiecie. Słaba frekwencja na zjeździe delegatów 
z powiatów tak odległych, jak np. Zamość czy Chełm wynikać mogła i zapew-
ne wynikała z ówczesnych trudności komunikacyjnych  i słabej organizacji zjaz-
du, który nie przygotował transportu do Lublina dla ludzi z odległych powiatów 
(przypuszczam, że powodem mogły być problemy fi nansowe).

Na zjeździe wybrano nowe władze ZW. Przygotowaniem list kandydatów bio-
rących udział w wyborach i ubiegających się o członkostwo we władzach związku 
zajmowała się tzw. Komisja Matka. W skład Komisji, w myśli instrukcji pomocni-
czej wydanej przez Zarząd Główny ZBoWiD, mieli „[…] być wybrani uczestnicy 
zjazdu doświadczeni, znający ludzi i teren oraz warunki pracy społecznej i sto-
sunki miejscowe, aby mieli możność przygotowania listy z odpowiednimi kandy-
datami […]”32. Zadanie Komisji nie ograniczało się tylko do przygotowania list 
kandydatów. Po ukonstytuowaniu się, członkowie komisji zostawali w sali obrad, 

32 APL, ZBoWiD ZW, sygn. 181, k. 191, Instrukcja pomocnicza w sprawie prac organizacyjnych  związa-
nych z akcją wyborczą w Kołach Terenowych i Oddziałach Powiatowych ZBoWiD.
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zbierali wnioski personalne od uczestników zjazdu i od ustępującego zarządu. Były 
to wnioski opiniujące kandydatów, którzy ubiegali się o stanowisko w zarządzie.

Komisja po ukończeniu swoich prac proponowała członków do ZO, który na-
stępnie poddawany zostawał głosowaniu. Za wyborem nowych władz „za” głoso-
wało 83 osoby, zaś „przeciw” 3 osoby. Takie samo głosowanie odbyło się w przy-
padku Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, których skład został przyjęty 
jednogłośnie33. Prezesem nowo wybranego ZW został Józef Sokołowski (ZSL)34, 
pierwszym wiceprezesem Grzegorz Wajskop35 (PZPR), a drugim wiceprezesem Jo-
zef Oracz (ZSL). Sekretarzem został Mieczysław Czerniakiewicz (PZPR). Na dwu-
nastu członków zarządu, dziewięcioro członków posiadało legitymację partyjną 
PZPR, zaś troje członków było bezpartyjnych36. W skład zarząd nie wszedł żaden 
były żołnierz organizacji ZWZ-AK, czyli największej formacji wojskowej z okre-
su okupacji niemieckiej. Członkowie AK zostali wykluczeni z zarządu z przyczyn 
politycznych.

Ciekawym elementem działalności Związku w okresie pomiędzy pierwszym 
a drugim walnym zjazdem była jego działalność, a ściślej mówiąc, jego dokonania 
w sferze organizacyjnej, socjalnej, propagandowej czy też współpraca z innymi or-
ganizacjami społeczno-politycznymi działającymi w województwie lubelskim.

Funkcjonowanie lubelskiego ZBoWiD-u po II zjeździe cechuje w mojej ocenie 
nieudolność i brak organizacji pracy. W okresie od 15 listopada do 31 grudnia 
1949 r. ZO odbył 6 posiedzeń zarządu. Na posiedzeniach tych nie podjęto żad-
nych poważnych decyzji organizacyjnych, poza powołaniem Komisji ds. Stypen-
dialnych i Komisji ds. Ekshumacji zwłok, 3 sekretarzy partyjnych i 2 dowódców 
AL. Zarządy oddziałów odbyły 34 posiedzenia, na których omawiane były głównie 

33 AAN, ZBoWiD ZW, sygn. 1/205, k. 6, Protokół z II Walnego Zjazdu Delegatów Zarządu Okręgu ZBo-
WiD w Lublinie odbytego w dniu 2 XII 1951 r. w sali Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

34 Józef Sokołowski (1893–1964). Ur. w Hucie Baranowskiej. Podczas okupacji niemieckiej początkowo 
należał do ZWZ (od 1941), następnie do BCh w obwodzie Puławy (ps. „Głaz”). Po wojnie organizator i prezes WK 
ZSL w Lublinie, następnie członek ZSL. Otrzymał złoty Krzyż Zasługi (1958) i Medal Zwycięstwa i Odrodzenia. 
Zob. AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/224, k. 49, Kwestionariusz członka władz i aktywu ZBoWiD: Józef Sokołowski; 
Zob. również: Słownik biograficzny żołnierzy…, oprac. i red. M. Wojtas, Lublin 1998, s. 549.

35 Grzegorz Wajskop (1901–?). Ur. w Końskowoli, pow. puławski. W roku 1913 wstąpił jako uczeń do 
warsztatu krawieckiego. W 1920 r. został powołany do WP, skąd został zwolniony w 1923 r. W 1924 r. wstąpił 
do Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego (Bund), a w 1927 r. do KPP w Lublinie. W 1929 r. został 
aresztowany za działalność polityczną i skazany na cztery i pół roku więzienia przed rozprawą sądową. Karę 
odbywał w Lublinie, Sandomierzu i Tarnowie. Po wyjściu z więzienia nadal działał politycznie w KPP i z tego 
powodu w 1934 r. został ponownie aresztowany i skazany wyrokiem sądowym na 10 lat więzienia z utratą praw 
obywatelskich. Z więzienia wyszedł na skutek działań wojennych 1939 r. Wyjechał do Kowla, a następnie do 
Białegostoku, gdzie w 1941 r. pracował na stanowisku dyrektora I Szpitala Miejskiego. W roku 1941 został zmobi-
lizowany do Armii Czerwonej, w której służył do 1942 r. Od 2 VI 1946 r. należał do PPR. Działał w KW i KP PZPR 
w Lublinie. Brał udział w samokształceniu z ekonomii politycznej przy KW PZPR w Lublinie. Pełnił funkcję wice-
prezesa ZW ZBoWiD i był członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej, pełniąc w niej funkcję przewodniczącego 
Komisji Finansów, Budżetu i Planu. Zob. AAN, Akta osobowe (dalej: AO), sygn. 6175, k. 1, Ankieta uczestnika 
walki o wyzwolenie narodowe i społeczne ludu polskiego w okresie od 1939 r.; k. 15, Życiorys Grzegorza Wajsko-
pa; k. 18-19, Charakterystyka G. Wajskopa – KM PZPR w Lublinie, I sekretarz KM PZPR Bronisław Szafran, 5 
VI 1954 r. O swoim pobycie w więzieniu i działalności politycznej G. Wajskop napisał we wspomnieniach: „Życie 
i Walka. Jednego z wielu”, AAN, AO, sygn. 6175.

36 Ibidem, k. 6-7.
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zagadnienia polityczno-społeczne i gospodarcze37.  W okresie od dnia wyboru do 
dnia 30 grudnia 1950 r. ZO odbył 20 posiedzeń Prezydium. Od 1950 r. ZO zebrał 
się na trzy posiedzenia plenarne, w których uczestniczyli prezesi i sekretarze z za-
rządów powiatowych38.

Zarządy Oddziałów w 1950 r. odbyły ogółem 57 posiedzeń, zaś ZW prze-
prowadził 47 zebrań członkowskich w kołach terenowych. Na zebraniach tych 
omawiano i przygotowywano plany pracy dla kół terenowych oraz omawiano 
zagadnienia organizacyjne. Same koła terenowe były kontrolowane przez za-
rządy powiatowe. Frekwencja na zebraniach  w kołach terenowych wynosiła od 
10 do 20 osób. W 1950 r. członkowie ZW i pracownicy etatowi ZO wyjeżdżali 
do zarządów oddziałowych 241 razy. Co do samych członków zarządu, którzy 
zostali wybrani w wyborach pojawiały się głosy krytyczne, ponieważ człon-
kowie Związku nie uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu. Podobna sytuacja 
była w zarządach oddziałów. W świetle sprawozdania, aż 50% członków Za-
rządu w oddziałach nie interesowało się pracą Związkową i nie uczestniczyło 
w pracach zarządu39.

W czwartym kwartale 1950 r. ZO przeprowadził wybory do władz w Zarzą-
dach Oddziałowych, jak również w kołach terenowych. Zdarzały się jednak przy-
padki, że wybory do władz w niektórych oddziałach zostały przeprowadzone nie-
właściwie, tzn. przy małej frekwencji członków. Do tych oddziałów należeli ludzie, 
którzy byli obciążeni pracą w innych organizacjach. W związku z tym, członkowie 
ci nie mogli aktywnie uczestniczyć w pracach ZBoWiD. Na terenie ZO istniało 75 
kół terenowych, do których w 1950 r. przeprowadzono wybory do władz. Na dzień 
1 stycznia 1950 r. ZO liczył 4176 członków czynnych i biernych zrzeszonych w 14 
oddziałach powiatowych40. 

W sferze propagandowej działalność ZBoWiD-u w omawianym okresie przeja-
wiała się w organizowaniu różnych akademii. Między innymi w pierwszym kwar-
tale 1950 r. zorganizowano 28 akademii w zarządach oddziałów (w rocznicę bitwy 
pod Stalingradem  i w rocznicę powstania Armii Czerwonej). Z okazji wyzwolenia 
obozów koncentracyjnych lubelski Związek zorganizował we wszystkich oddzia-
łach 14 wieców, w których udział wzięło ponad 5500 osób41. 

W pracy organizacyjnej można również zauważyć liczne niedociągnięcia. Brak 
aktywności w działaniu wykazały oddziały ZBoWiD takie jak: Puławy, Biała Pod-
laska, Hrubieszów, Radzyń, Tomaszów i Biłgoraj. Nie pracowały one wystarczająco 
dobrze. Główne braki jakie można wymienić w ich pracy, to m.in. nie nadsyła-
nie sprawozdań, brak uzupełnienia akt weryfi kacyjnych kandydatów na członków 
Związku, które należało przesyłać do ZO, czy też słaba prenumerata czasopisma 

37 AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/210, k. 15, Sprawozdanie referatu organizacyjno-propagandowego za okres 
15–31 XII 1949 r. 

38 Ibidem, sygn. 1/205, k. 8-9, Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację w Lublinie za okres od dnia 13 XI 1949 r. do dnia 30 XI 1951 r.

39 Ibidem, k. 8-9. 
40 Ibidem, k. 9-10.
41 Ibidem.
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związkowego „Za Wolność i Lud”42. To wskazuje, że oddziały funkcjonowały głów-
nie jako formalna i fasadowa struktura ZBoWiD.

W styczniu 1951 r. ZO odbył 21 posiedzeń oraz dwa plena przy udziale sekre-
tarzy. Jednym z tematów pierwszego Plenum było przede wszystkim opracowanie 
nowych form pracy, które miały ożywić działalność zarządów i całej wojewódz-
kiej komórki organizacyjnej. Tematem drugiego Plenum była analiza sprawozdań 
z działalności ZBoWiD-u, które były przesyłane do ZG ZBoWiD. Zarządy oddzia-
łów w omawianym okresie odbyły 90 posiedzeń. Większość z nich nie nadsyłała 
odpisów protokołów z posiedzeń do ZW. O słabej frekwencji na posiedzeniach 
zarządów oddziałów świadczy obecność tylko 6 członków na posiedzeniu w Lu-
bartowie, co więcej, nieobecny był sam prezes zarządu i sekretarz. Ogólnie praca 
zarządu ZBoWiD w Lubartowie stała na niskim poziomie43. 

Niewiele lepiej przedstawiała się sytuacja w zarządzie oddziałowym w Białej 
Podlaskiej, gdzie jego członkowie w ogóle nie interesowali się sytuacją panującą 
w ZBoWiD. Niedociągnięcia w pracy wyszły przy okazji organizowania Plenum. 
Delegowani członkowie ZW na Plenum zastali zamknięte biuro. Prezes był nie-
obecny z powodu wyjazdu do Lublina, zaś delegowany przedstawiciel ZO zdołał 
tylko zorganizować propagandowy odczyt na temat: „Polacy w Wielkiej Rewolucji 
Październikowej”. I na tym spotkaniu nie był również obecny prezes jak i członko-
wie zarządu oddziału. Ten i wyżej wymienione przypadki świadczą o słabej struk-
turze organizacyjnej Związku i małym zaangażowaniu członków zarządu pia-
stujących stanowiska kierownicze. Funkcje kierownicze w ZBoWiD sprawowali 
głównie działacze należący do PZPR. Pracę w Związku traktowali instrumentalnie, 
ponieważ sprawowali oni wyższe i bardziej lukratywne stanowiska kierownicze 
w partii. Swoją pracę  w ZBoWiD wykorzystywali głównie w celu propagandowym 
(wspomniany wyżej odczyt). Związane to było przede wszystkim z realizowaną 
przez komunistów sowietyzacją kraju,  wobec czego zaangażowanie szeregowych 
działaczy Związku w pracę na rzecz organizacji nie miało miejsca. Aczkolwiek 
zdarzały się wyjątki – dobrą pracą organizacyjną wykazywały się przede wszyst-
kim zarządy ZBoWiD-u w Chełmie, Włodawie i Łukowie44.

Negatywnie na organizację pracy Związku wpływał fakt nie rozprowadzania 
legitymacji członkowskich. Był on stałym elementem występującym w dyskusjach 
na posiedzeniach zarządów czy plenach ZBoWiD. Posiadanie legitymacji w okre-
sie późniejszym (lata sześćdziesiąte) uprawniało do wielu ulg, np. na leki. W oma-
wianym okresie legitymacja świadczyła o formalnej przynależności kombatanta do 
organizacji. Wiele zarządów oddziałów nie rozprowadzało legitymacji wśród swo-
ich członków. Najgorzej pod tym względem wypadł oddział w Tomaszowie, który 
na 278 członków biernych i 153 członków czynnych rozprowadził tylko osiem le-
gitymacji. Podobna sytuacja występowała w oddziałach hrubieszowskim, kraśnic-
kim i krasnostawskim – notabene były to oddziały najgorzej pracujące w opinii au-

42 Ibidem. W wiecu uczestniczyli zapewne ludzie, którzy nie należeli do ZBoWiD, stąd taka duża frekwen-
cja.

43 Ibidem, k. 10.
44 Ibidem, k. 10-11.
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tora sprawozdania. Oddziały puławski, łukowski, radzyński, biłgorajski i chełmski 
z pracy na tym odcinku wywiązały się tylko w 50%45.

Najlepiej spośród wymienianych zarządów oddziałowych wypadały Lublin, 
Zamość, Biała Podlaska. Oddziały te rozprowadziły ok. 90% legitymacji wśród 
swoich członków46. Należy w tym miejscu postawić bardzo istotne pytanie, a mia-
nowicie, jaka była przyczyna takiego stanu rzeczy? Czy zaniedbania te wynikały 
tylko i wyłącznie z dezorganizacji pracy? W mojej ocenie, jest to sprawa bardziej 
złożona i wieloaspektowa. Zarządy oddziałowe nie potrafi ły, lub może i nie chciały, 
nawiązać bezpośredniej łączności z członkami ZBoWiD-u. Z drugiej jednak stro-
ny sami członkowie Związku – w wielu przypadkach – przynależeli do organizacji 
tylko „na papierze”.

Pomimo wytycznych ZO w tej sprawie, jak również poruszania tego zagadnie-
nia na plenach, w których uczestniczyli prezesi i sekretarze zarządów oddziało-
wych, legitymacje członkowskie nie we wszystkich oddziałach zostały rozprowa-
dzone. W tej sprawie ZO organizował plenarne posiedzenia przy udziale członków 
zarządów oddziałów. Na pierwszym plenum, które było zorganizowane w miesią-
cu marcu, wzięło udział 280 członków Związku (byli to głównie członkowie zarzą-
dów oddziałów), zaś na plenum organizowanym we wrześniu, wzięło udział razem 
490 członków Związku47. Te działania nie przełamały niewydolności organizacyj-
nej Związku i jego członkowie nadal w większości pozostawali bez dokumentu 
poświadczającego ich przynależność do organizacji.

Wysoka ilość niewydanych legitymacji świadczy również o tym, że Związek 
nie oferował wiele swoim członkom w kwestii socjalnej. ZBoWiD w owym czasie 
– jak stwierdza Joanna Wawrzyniak – pełnił tylko rolę propagandową. Głównym 
źródłem, z którego ZBoWiD czerpał pieniądze, były dotacje z Urzędu Rady Mi-
nistrów. Nie wystarczały one jednak na renty i emerytury dla członków. Związek 
czerpał również dochody z dzierżawy nieruchomości, a także z wyprzedaży rucho-
mości (szczególnie w 1954 r.). Tabela nr 2 obrazuje, że udział wydatków propagan-
dowych i administracyjnych rósł kosztem wydatków opieki społecznej, w związku 
z tym rosły wydatki propagandowe, tzw. społeczno-polityczne. Dane te pokazują, 
że Związkowi pozostawiono jedynie funkcję propagandową48, w efekcie członko-
wie organizacji zbytnio nie angażowali się w pracę ZBoWiD, gdyż nie otrzymywali 
nic w zamian.

45 Ibidem, k. 28.
46 Ibidem.
47 Ibidem, k. 11-12. Legitymacje członkowskie miały zostać rozprowadzone poprzez prelegentów w po-

szczególnych kołach terenowych.
48 J. Wawrzyniak, op. cit., s. 161-162. Członkowie ZBoWiD-u mogli uznać za zbyteczne angażowanie się 

w pracę związkową i nie fatygowali się po odbiór legitymacji do sekretariatu zarządu. Zresztą samo prezydium 
ZO w ocenie pracy podkreślało, że zarządy oddziałów za mało współpracowały z kołami terenowymi. Wina leżała 
również po stronie ZO, który sporadycznie kontrolował działalność podległych sobie instancji terenowych. Do 
opieszałej pracy przyczyniali się również członkowie Prezydium Mieczysław Czerniakiewicz i Adolf Jakubow-
ski, którzy piastowali funkcję pełniących obowiązki sekretarzy ZO. Ich rola w spowalnianiu pracy związkowej 
przejawiać się miała na okłamywaniu członków Prezydium ZO w sprawach organizacji pracy. W konfabulacyjny 
sposób informowali członków Zarządu, że dana sprawa została zrealizowana choć nie miało to odbicia w rze-
czywistości. Zob. AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 211, k. 20, Ocena Zarządu Okręgu ZBoWiD w Lublinie za okres II 
półrocza 1952 r.
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Tab. 2. Wydatki ZBoWiD w latach 1950–1956 (w tys. zł)

Rodzaje wydatków 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Administracyjne
Suma 6969,5 3281,7 2295,3 2110,4 1793,0 627,1 877,5

% 47,8 75,2 56,7 69,9 62,2 21,8 31,8

Opieka społeczna
suma 2304,5 205,1 85,6 102,1 95,8 98,7 78,9

% 16,0 4,7 2,1 3,4 5,0 3,5 2,8

Społeczno-poli-
tyczne

Suma 1339,3 532,8 1318,4 566,5 511,6 2017,4 1771,8

% 9,5 12,2 32,6 18,7 26,6 70,1 63,5

Koszty ośrodków 
opieki

Suma 3606,2 - - - - - -

% 25,1 - - - - - -

Likwidacja Związ-
ków poprzedzają-
cych ZBoWiD

Suma 65,8 291,4 153,4 219,8 119,0 133,6 60,0

% 0,5 6,7 3,8 7,3 6,2 4,6 1,9

Inne
Suma 188,0 48,7 196,3 21,1 - - -

% 1,3 1,2 4,8 0,9 - - -

Razem
Suma 14 373,3 4 359,7 4 047,0 3 019,0 1 919,8 2 876,8 2 788,2

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: J. Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć II wojny światowej 1949-1969, Warszawa 2009, s. 162.

Ciekawie przedstawia się również rozwój liczebny organizacji. ZBoWiD lubel-
ski w latach 1949–1951 liczył od 3000 do ponad 6000 członków czynnych i bier-
nych w 1951 r. Tabela nr 3 charakteryzuje napływ, liczbę członków i kandydatów 
na członków Związku (czynnych i biernych) w latach 1950–1951. Z analizy danych 
zebranych w tabeli nr 3 wynika, że na dzień 1 marca 1950 r. Związek liczył 4472 
członków, zaś kandydatów ubiegających się  o członkostwo w Związku było aż 
7524. Lublin posiadał najwięcej członków: 1024 członków czynnych i 496 człon-
ków biernych. Dzięki temu lubelski zarząd ZBoWiD uplasował się na pierwszym 
miejscu wśród zarządów oddziałowych organizacji. Najmniejszą ilość członków 
posiadał oddział Radzyń – tylko 44. Pod koniec marca 1950 r.  liczebność organi-
zacji spadła z 4472 do 4355 członków. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1950 r. przy-
było łącznie 2008 członków do organizacji, zaś na dzień 30 czerwca 1950 r. , jak 
wynika ze sprawozdań statystycznych i wykazów członków ZBoWiD, organizacja 
liczyła 6363 członków. Na dzień 31 marca 1951 r. liczebność członków w ZBoWiD 
spadła do 4796. 

Skąd wynikał taki zróżnicowany napływ członków do Związku na przełomie 
1950/1951 r.? Po pierwsze w Lublinie komisja weryfi kacyjna nie działała sprawnie. 
Jej prace w pełni ruszyły dopiero po 1956 r., kiedy to akowcy zaczęli licznie wstępo-
wać do ZBoWiD. Byli oni przekonani, że pod nowym kierownictwem, będą mogli 
upomnieć się o właściwe miejsce i rolę AK w historii49. Należy również zwrócić 

49 Szerzej na ten temat: P. Niwiński, Działania komunistycznego aparatu represji wobec środowisk komba-
tantów wileńskiej AK 1945–1980, Warszawa 2009, s. 273-278. Autor w rozdziale Sprawa ZBoWiD poddaje analizie 
działalność Głównej Komisji Weryfikacyjnej, w której odpowiedzialny za weryfikację kandydatów w 1957 r. był 
mjr. Zygmunt Czernik, ps. „Stefan”. Miał on namawiać swoich kolegów z okresu konspiracji do masowego wstę-
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uwagę na fakt, że nie wszystkie zarządy nadsyłały sprawozdania statystyczne do 
ZO, a jeżeli już wywiązywały się z tego obowiązku, dane ilościowe członków z po-
szczególnych zarządów oddziałów niekoniecznie musiały odzwierciedlać stan fak-
tyczny, ponieważ nie każdy kombatant regularnie opłacał składki członkowskie, 
w efekcie nie widniał w ewidencji członków Związku.

Kolejną przyczyną tak zróżnicowanego stanu ilościowego członków ZBoWiD, 
jak już wyżej wspominałem, jest fakt nie wydawania legitymacji członkowskich, 
a także prowadzenie niedokładnej ewidencji członków Związku. Efektem tych 
zaniedbań, był brak rzetelnych informacji dotyczących liczby członków w Związ-
ku. W latach 1949–1953 zarządy powiatowe praktycznie nie wysyłały sprawoz-
dań z działalności. Jedynym źródłem, na podstawie których historyk jest w sta-
nie scharakteryzować działalność lubelskiego Związku w omawianym okresie 
były sprawozdania polustracyjne pracowników z ZO, którzy wizytowali zarządy 
powiatowe. 

Próbą przełamania impasu organizacyjnego było stworzenie tzw. kół prele-
gentów. Wybierano je na organizowanych plenarnych posiedzeniach w zarządach 
oddziałowych. Poszczególnym osobom przydzielono pod opiekę po jednym kole 
terenowym. Mieli być oni formalnie odpowiedzialni za ogólną pracę koła i jego 
działalność. Na plenarnych posiedzeniach w oddziałach, prelegenci zostali zobo-
wiązani do składania miesięcznych sprawozdań (ustnych jak i pisemnych) ze swo-
jej działalności, jak również z działalności pracy koła. W ZO zaprowadzono do-
kładną ewidencję opiekunów. Celem powyższych działań miało być usprawnienie 
pracy ZBoWiD w całym okręgu50. Mimo tych przedsięwzięć, niewiele to zmieniło 
w funkcjonowaniu Związku.

W badanym okresie ZBoWiD został włączony jako organizacja masowa do 
różnorakich masowych akcji propagandowych realizowanych przez centralne 
i terenowe władze PZPR. Członkowie ZBoWiD-u organizowali wiece, capstrzyki, 
wspólnie z Komitetem Obrony Pokoju zbierali m.in. podarunki dla dzieci kore-
ańskich. W tej akcji wzięło udział 650 członków. Nieodłącznym elementem tych 
działań było propagowanie tzw. wojennego współdziałania i braterstwa polsko-ra-
dzieckiego. W przedsięwzięciu tym wyróżniały się zarządy oddziałów w Chełmie, 
Łukowie i Lublinie. W rocznicę powstania Armii Czerwonej ZBoWiD zorganizo-
wał cztery akademie o wyraźnym akcencie propagandowym. Miały one miejsce 
w Chełmie, Łukowie, Kraśniku i Włodawie (uczestniczyło w nich 500 osób)51.

powania do ZBoWiD.
50 Ibidem, k. 11-12. 
51 Ibidem, k. 12-13. Jeżeli autor sprawozdania przez liczbę 24 000 rozumie ilość członków ZBoWiD-u, tj. to 

liczba podana na wyrost. W 1950 r. Związek liczył – jak podaje sprawozdanie – ponad 4000 członków, a w roku 
1951 zweryfikowano 576 kandydatów na członków Związku, a ponad 2 tys. akt personalnych kandydatów prze-
słano do uzupełniania z powodu braków i błędów w formularzach. Niemożliwe jest, aby wiece organizowane 
w poszczególnych powiatach, nawet łącznie gromadziły taką liczbę członków ZBoWiD. W okresie największego 
rozwoju organizacyjnego – w latach sześćdziesiątych – lubelska organizacja łącznie liczyła około 16 000 człon-
ków. Zapewne liczba ta (24 000) została podana z udziałem ludzi, którzy uczestniczyli w wiecach, a do ZBoWi-
D-u w ogóle nie należeli. Należy również zwrócić uwagę na aspekt socjologiczny zagadnienia – siłę przebicia 
Związku w społeczeństwie. Jeżeli przyjmiemy, że łącznie wiece organizowane przez ZBoWiD gromadziły taką 
ilość ludzi (ponad 24 000, czy ponad 40 000 – zależne to było od rangi organizowanej uroczystości), świadczy to 
jedynie o bardzo umiejętnym wykorzystaniu przez kierownictwo Związku języka propagandy. ZBoWiD infor-



197Lubelski Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w okresie stalinowskim...
Ta

b.
 3

. S
ta

n 
cz

ło
nk

ów
 i 

lic
zb

a 
ka

nd
yd

at
ów

 n
a 

cz
ło

nk
a 

ZB
oW

iD
 w

 la
ta

ch
 1

95
0–

19
51

Od
dz

ia
ł 

po
w

ia
to

w
y

W
yk

az
 n

a d
zie

ń 
1 m

ar
ca

 19
50

 r.
St

an
 cz

ło
nk

ów
 n

a 
31

III
 19

50
Od

 1 
IV

 d
o 3

0 V
I 1

95
0

Na
 30

 VI
 19

50
St

an
 cz

ło
nk

ów
 od

 1 
I d

o 
31

 II
I 1

95
1 r

.

St
an

 
cz

ło
nk

ów
 

cz
yn

ny
ch

St
an

 
cz

ło
nk

ów
 

bi
er

ny
ch

Ka
nd

yd
ac

i 
na

 cz
ło

nk
a 

ZB
oW

iD
 

(cz
yn

ni
)

Ka
nd

yd
ac

i 
na

 cz
ło

nk
a 

ZB
oW

iD
 

(b
ie

rn
i)

St
an

 
cz

ło
nk

ów
 

cz
yn

ny
ch

St
an

 
cz

ło
nk

ów
 

bi
er

ny
ch

Pr
zy

by
ło

 
cz

ło
nk

ów
 

cz
yn

ny
ch

Pr
zy

by
ło

 
cz

ło
nk

ów
 

bi
er

ny
ch

Ra
ze

m
 

cz
ło

nk
ów

 
cz

yn
ny

ch

Ra
ze

m
 

cz
ło

nk
ów

 
bi

er
ny

ch

Cz
ło

nk
ow

ie
 

cz
yn

ni
Cz

ło
nk

ow
ie

 
bi

er
ni

Bi
ał

a 
Po

dl
as

ka
64

10
0

19
1

43
64

14
5

6
44

70
18

9
88

85

Bi
łg

or
aj

19
1

14
5

56
2

57
19

1
14

5
12

9
30

3
32

0
44

8
32

8
12

8

Ch
eł

m
29

2
85

56
8

35
29

2
85

12
22

5
30

4
31

0
32

0
10

6

H
ru

bi
es

zó
w

84
15

17
6

42
84

15
b.

d.
b.

d.
84

15
10

0
43

Kr
aś

ni
k

13
6

69
12

6
19

2
13

6
69

b.
d.

12
8

13
6

19
7

15
2

98

Kr
as

ny
st

aw
16

9
69

25
7

18
16

9
69

49
16

21
8

85
22

1
59

Lu
bl

in
10

24
49

6
15

00
50

0
10

24
49

6
84

25
1

11
08

74
7

16
65

27
1

Lu
ba

rt
ów

68
38

65
4

62
68

38
34

20
9

10
2

24
7

14
3

14
3

Łu
kó

w
14

8
13

4
20

9
35

14
8

13
4

4
13

9
15

2
27

3
15

7
16

5

Pu
ła

w
y

12
7

68
25

1
66

12
7

68
37

4
16

4
72

14
5

11

Ra
dz

yń
31

13
15

7
72

31
13

13
21

44
34

40
14

To
m

as
zó

w
23

4
18

2
32

8
11

4
72

18
2

16
2

19
23

4
20

1
24

2
4

W
ło

da
w

a
10

0
49

18
4

35
10

0
49

4
42

10
4

91
15

8
24

Za
m

oś
ć

28
5

56
47

7
61

3
28

5
56

46
27

33
1

83
27

1
17

1

RA
ZE

M
29

53
15

19
56

40
18

84
27

91
15

64
58

0
14

28
33

71
29

92
34

71
13

25

Źr
ód

ło
: O

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e a
ut

or
a 

na
 p

od
st

aw
ie

: A
A

N
, Z

Bo
W

iD
 Z

G
, s

yg
n.

 1
/2

10
, k

. 6
3,

 W
yk

az
 cz

ło
nk

ów
 cz

yn
ny

ch
 i 

bi
er

ny
ch

 o
ra

z k
an

dy
da

tó
w

 n
a 

dz
ie

ń 
1 

II
I 1

95
0;

 k
. 

55
, W

yk
az

 c
zł

on
kó

w
 c

zy
nn

yc
h 

i b
ie

rn
yc

h 
na

 d
zi

eń
 3

0 
V

I 1
95

0 
r. 

w
 p

or
ów

na
ni

u 
ze

 st
an

em
 z

 d
ni

a 
31

 V
II

I 1
95

0.
 L

ub
lin

 d
n.

 1
7 

V
II

 1
95

0 
r.;

 k
. 1

91
, S

pr
aw

oz
da

ni
e 

st
at

ys
ty

cz
ne

 
Za

rz
ąd

u 
O

kr
ęg

u 
ZB

oW
iD

 w
 L

ub
lin

ie
 o

d 
dn

ia
 1

 st
yc

zn
ia

 d
o 

dn
ia

 3
1 

m
ar

ca
 1

95
1 

r.



Łukasz Bednarski198

Od momentu utworzenia organizacji ZBoWiD w Lublinie, zaczęły funkcjo-
nować dwa wydziały: referat organizacyjny i propagandowy. Zadaniem ich – jak 
sama nazwa wskazuje – była organizacja pracy ZW i promowanie wyników jego 
pracy w społeczeństwie. Przede wszystkim kładziono duży nacisk na współpra-
cę oddziałów powiatowych z Komitetem Powiatowym (KP) PZPR, Samopomo-
cą Chłopską, Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) i Związkiem 
Inwalidów Wojennych (ZIW). Wraz z tymi organizacjami ZBoWiD organizował 
akademie i wiece52. 

7 lutego 1950 r. zorganizowano z udziałem przedstawiciela ZG ZBoWiD odpra-
wę prezesów i sekretarzy oddziałów powiatowych. Głównym celem tego spotkania 
było wykazanie braków i mankamentów jakie występowały w pracy organizacyjnej  
i propagandowej w zarządach oddziałów. Wskazano głównie na oddziały w Ra-
dzyniu  i Krasnymstawie, gdzie zarządy nie wykazały się żadnymi osiągnięciami 
w dotychczasowej działalności53. Poza spotkaniami prezesów i sekretarzy przepro-
wadzano inspekcje w oddziałach powiatowych. Dokonywali ich pracownicy biura 
ZO, którzy zostawali przydzielani do danego zarządu powiatowego i byli odpo-
wiedzialni za lustrację pracy danego zarządu. Ogółem pracownicy biura odbyli 54 
wyjazdy w teren, w celu lustracji i instruowania oddziałów i kół terenowych.

Wyniki przeprowadzanych akcji lustracyjno-kontrolnych w poszczególnych za-
rządach powiatowych i kołach terenowych przedstawiają się różnie, w zależności 
od powiatu.  W świetle sprawozdań z wizytacji Bogdana Rendy, które zostały prze-
prowadzone w dniach 16–23 grudnia 1952 r., w zarządach powiatowych ZBoWiD 
w Kraśniku, Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim praca przedstawiała 
się fatalnie. B. Renda w powiecie Kraśnik zwołał posiedzenie Zarządu Oddziału, 
które odbyło się przy marnej frekwencji – obecnych było tylko 4 członków Zarzą-
du Oddziału. Sytuacja w Kraśniku nie zmieniła się  i w 1953 r. Składki członkow-
skie nie były zbierane od trzech lat, pomimo, że znaczki członkowskie były zdepo-
nowane w zarządzie (180 sztuk). Legitymacje członkowskie, które zostały wysłane 
10 maja 1953 r., nie zostały rozprowadzone, mało tego, w czasie kontroli biurka, 
gdzie powinny znajdować się akta związku, znaleziono 173 legitymacji nowych, 
które zostały wydane w 1950 r. Prezes nie miał pojęcia o działalności kierowanego 
przezeń Związku. Nie wiedział nawet, kto wchodzi w skład zarządu54. 

W biłgorajskim zarządzie ZBoWiD podjęta została nieskuteczna próba zwoła-
nia posiedzenia zarządu oddziału. B. Renda tak charakteryzował pobyt w Biłgo-
raju: „[…] zmuszony byłem przejść się do każdego z osobna i w rozmowach in-
dywidualnych porozmawiać o pracach naszego związku i dać wytyczne do dalszej 
pracy nad podniesieniem poziomu organizacyjnego […]”55. Działalność Związku 

mował społeczeństwo o organizowanych imprezach poprzez np. rozwieszanie plakatów w miejscach publicznych. 
Ważny był również czynnik moralnego i organizacyjnego nacisku na ludzi  i swoistego przymuszania do udziału 
w akcjach propagandowych.

52 AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/210, k. 15, Sprawozdanie referatu organizacyjno-propagandowego za okres 
od 15 XI do 31 XII 1949 r.

53 Ibidem, k. 56-57, Sprawozdanie opisowe z działalności referatu organizacyjnego. 
54 Ibidem, sygn. 1/223, k. 17, Protokół z kontroli powiatowego oddziału ZBoWiD w Kraśniku w dniu 11–12 

VIII 1953 r. Włodarczyk Edward, Lublin dnia 12 VIII 1953 r.
55 Ibidem, k. 35, Sprawozdanie z pobytu w terenie inspektora Zarządu Okręgu ZBoWiD tow. Bogdana 
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w Biłgoraju w praktyce nie istniała. Zarząd nie zbierał się, nie analizował pracy kół 
terenowych, co więcej, nie zostali powołani łącznicy, którzy utrzymywaliby z nimi 
kontakt56. Składki członkowskie były wpłacane niesystematycznie. Kwestia legity-
macji członkowskich, przedstawiała się analogicznie jak  w powiecie kraśnickim. 
Znaczna liczba legitymacji pozostawała nie rozprowadzona (153 sztuki). W czasie 
przeprowadzania lustracji zwołano zebranie w liczbie 11 osób. Spośród tego grona 
został wyłoniony nowy zarząd, w skład którego weszli: Józef Iwaniak (PZPR), Józef 
Głowacki57 (ZSL), Stanisław Jaskólski (ZSL), Eugeniusz Sacewicz (PZPR), Tadeusz 
Zieliński58 (PZPR) i Henryk Szewczyk (PZPR)59.

Podobnie wyglądało funkcjonowanie zarządów powiatowych ZBoWiD w To-
maszowie i Hrubieszowie. Członkowie zarządu w ogóle nie interesowali się pracą 
organizacyjną. W Tomaszowie Lubelskim, w okresie od 1 września 1951 r. do dnia 
1 sierpnia 1952 r., w świetle sprawozdania, zarząd oddziału odbył tylko siedem 
protokołowanych posiedzeń, na których omawiane były kwestie organizacyjne, 
takie jak: ewidencja członków oddziału i kół terenowych, wygłaszanie odczytów 
i referatów społeczno-politycznych czy też kwestia składek członkowskich. Jednak 
w funkcjonowaniu oddziału tomaszowskiego występowały, podobnie jak w in-
nych oddziałach, wyraźne mankamenty. Np. prezesi i sekretarze kół terenowych 
ZBoWiD-u otrzymali legitymacje dla poszczególnych członków z poleceniem do-
starczenia ich i pobrania składki członkowskiej, jednak nie wywiązali się z tego 
obowiązku60. Wyjątkiem spośród wizytowanych przez B. Rendę powiatów miał 
być powiat Zamość61.

Kolejna kontrola w powiecie zamojskim została przeprowadzona przez Inspek-
tora Terenowego ZO ZBoWiD w Lublinie Jana Litko62 w dniu 2 czerwca 1951 r. 

Rendy od dnia 16 XII 1952 do dnia 23 XII 1952 r.
56 Ibidem.
57 Józef Głowacki (1911–?), Ur. w miejscowości Łany, pow. puławski. Od wiosny 1942 r. był członkiem PPR 

i żołnierzem GL-AL na terenie gminy Markuszów pod dowództwem S. Kamińskiego. Komendant garnizonu GL-
AL w Łanach. Od VII 1944 r. do IX 1946 r. pełnił służbę w MO na stanowisku komendanta posterunku w Mar-
kuszowie. Członek PZPR. Zob. Księga partyzantów…, t. I, cz. 1, wstęp i red. E. Olszewski, Lublin 1989, s. 197.

58 Tadeusz Zieliński (1929–?). Ur. w Mełgwi, pow. lubelski. Od 1942 r. prowadził wywiad oraz przemycał 
broń i amunicję dla oddziału R. Postowicza „Murzyna”. 9 IV 1944 r. został aresztowany i osadzony na Zamku 
w Lublinie. Zob. Księga partyzantów…, t. I, cz. 2., oprac. i red. E. Olszewski, Lublin 2002, s. 348.

59 AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/223, k. 21, Protokół z lustracji Zarządu Oddziału ZBoWiD dokonanej 
w dniu 2 VII 1953 r. przez Starszego Inspektora Zarządu Okręgu ZBoWiD w Lublinie Zygmunta Szaniawskiego.

60 Ibidem, k. 57-58, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Oddziału ZBoWiD w Tomaszowie Lubel-
skim od 1 IX 1951 r. do dnia 1 VIII 1952 r. Tłumaczyli to tym, że członkowie Związku nie chcieli płacić składek, 
z powodu utraty łączności organizacyjnej z zarządem oddziału. Autor sprawozdania, wspomniany już B. Renda, 
sugerował, aby powołać nowy zarząd, a obecny – mało efektywny, odwołać. Ze sprawozdania wyłania się również 
nieciekawy obraz działalności zarządu – m.in. jego członkowie nie uczestniczyli w posiedzeniach zarządu. Na 
zapraszanych 80 członków, na zebrania przychodziło siedmiu. Wyjątkiem spośród wizytowanych przez B. Rendę 
powiatów był powiat Zamość. Zob. ibidem, k. 35, Sprawozdanie z pobytu w terenie inspektora Zarządu Okręgu 
ZBoWiD tow. Bogdana Rendy od dnia 16 XII 1952 do dnia 23 XII 1952 r.

61 Ze sprawozdania poinspekcyjnego dotyczącego powiatu zamojskiego wynika, że prezes zarządu wywią-
zywał się z obowiązków zawodowych. Założył i prowadził książkę ewidencyjną członków, jak również powołał 
tzw. mężów zaufania, których zadaniem było utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów zarządu oddziałowego 
z kołami terenowymi. W innych relacjach oceny zarządu są bardziej szczegółowe i krytyczne, a mniej powierz-
chowne, jak dokonał tego B. Renda. 

62 Jan Litko (1916–?). Ur. w Rudnie, pow. parczewski. W okresie okupacji działał w GL i AL. Odznaczony 
Krzyżem Grunwaldu III klasy, Krzyżem Oficerskim, Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności. Zob. ibi-
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i przez sekretarza technicznego Andrzeja Glinianego. W tym przypadku kontrole-
rzy wykazali się większą sumiennością w swojej pracy, poprzez wykazanie licznych 
niedociągnięć w pracy oddziału63. 

W ostatnim kwartale 1951 r. zarząd zebrał się na dwa posiedzenia, lecz nie 
w pełnym składzie. Na posiedzeniach nieobecny był sam prezes zarządu Janczak 
i członek zarządu Marian Kęcik64. Sekretariat i dział organizacyjny również funk-
cjonowały bardzo słabo. Kancelaria zarządu nie miała swojego kierownika, jedy-
nie wiceprezes zarządu wydawał legitymacje członkowskie i zbierał składki, jak 
również przyjmował interesantów, stwarzając tylko pozory pracy zarządu. Jak się 
przedstawiała liczba członków zarządu w Zamościu? Na to pytanie trudno będzie 
znaleźć odpowiedź, ponieważ zarząd nie wysyłał żadnych sprawozdań do ZO65. 
Zarząd oddziału w Zamościu swoją dobrą opinią zaczął się cieszyć dopiero w roku 
1953. Współpracował z KP PZPR i TPPR66.

Zarząd Oddziału ZBoWiD w Łukowie posiadał 5 kół: w Kocku, Staninie, Ada-
mowie, Wojcieszkowie i Łukowie. Stan ogólny członków czynnych zweryfi kowa-
nych wynosił 126, zaś biernych 156. Łącznie zweryfi kowano 282 członków (wery-
fi kacją nie objęto 21 osób). Zarząd oddziału zorganizował – podobnie jak w Białej 
Podlaskiej – odczyt na temat „Polacy  w Wielkiej Rewolucji Październikowej”, na 
którym obecnych było 150 osób. W kwestiach organizacyjnych podjęto znaczące 
działania. Przeprowadzono wybory w kołach terenowych do władz związkowych, 
zaś sprawozdania z jego przebiegu przesłały do ZO tylko dwa koła67. Przypusz-
czam, że nie wywiązywanie się z obowiązku wysyłania sprawozdań z przebiegu 
wyborów wyglądało podobnie w innych powiatach. 

Praca zarządu ZBoWiD w Łukowie była zdezorganizowana. Było to konse-
kwencją zmonopolizowania Związku przez członków PZPR. Główni działacze 
ZBoWiD nie tylko oddziału powiatowego w Łukowie, lecz również Zarządu Woje-
wódzkiego należeli do tej partii, co rodziło wiele problemów. Obciążeni byli dzia-
łalnością w 0PZPR, pełniąc w niej różne funkcje kierownicze i nie mieli czasu na 
pracę w Związku. Dotyczyło to również szeregowych działaczy PZPR, którzy nie 
pełnili znaczących funkcji w partii, a w ZBoWiD byli tylko „na papierze”. Zarząd 
nie przygotował planu pracy, nie prowadził ewidencji członków, nie rozprowadzał 
legitymacji i nie ściągał składek członkowskich od opieszałych w tej kwestii zbo-

dem, sygn. 1/224, k. 23, Kwestionariusz członka władz i aktywu ZBoWiD: Jan Litko.
63 Ibidem, sygn. 1/223, k. 1, Sprawozdanie z odbytej kontroli powiatowego zarządu ZBoWiD w Zamościu. 

Lublin dnia 5 X 1953 r. Z protokołu ujawniają się duże niedociągnięcia w pracy zarządu. Kwestia pierwsza to 
składki członkowskie. Były one opłacane przez członków zarządu oddziału, lecz w kołach terenowych nie wszyscy 
członkowie wywiązywali się ze zobowiązań finansowych.

64 Marian Kęcik. Ur. w Wandalinie, pow. puławski. W wieku lat 19 wstąpił do oddziału GL dowodzonego 
przez B. Kowalskiego, ps. „Cień”. Rozkazem nr 11 dowództwa Obwodu II AL awansowany do stopnia sierżanta. 
Zob. Księga partyzantów…, t. II, cz. 2, oprac. i red. E. Olszewski, Lublin 2002, s. 46.

65 AAN, ZBoWiD ZG, sygn. 1/210, 142-144, Protokół sporządzony na podstawie delegacji służbowej dnia 
13 V 1951 r.

66 Ibidem, sygn. 1/223, k. 1, Sprawozdanie z odbytej kontroli powiatowego zarządu ZBoWiD w Zamościu. 
Lublin dnia 5 X 1953 r. 

67 Ibidem, k. 45-46, Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału ZBoWiD w Łukowie za okres od 1 I – 7 
IX 1952 r.
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widowców68. Wynikać to mogło m.in. z nieobecności wielu członków zarządu na 
posiedzeniach. Członkowie zarządu – jak podaje sprawozdanie – nie prowadzili 
żadnej pracy związkowej. Sama sekretarz zarządu, Krystyna Węgłowska, nie an-
gażowała się w pracę zarządu69. Składki członkowskie nie były opłacane od 1951 r. 
W tej i innych kwestiach zwołano posiedzenia zarządu, na które przybył tylko je-
den członek70. 

Podobnie przedstawiała się praca zarządu w Lubartowie. Sekretarz zarządu 
w ogóle nie orientował się jaka panuje sytuacja w oddziale pod względem organi-
zacji pracy, a o jego niekompetencji świadczy brak wiedzy na temat liczby człon-
ków w powiatowej organizacji ZBoWiD. Przedstawiciele oddziału stracili łączność 
nie tylko z zarządem powiatowym, lecz również z ZO71. 

Funkcjonowanie zarządu powiatowego w Lubartowie nie uległo poprawie 
i w 1953 r.  8 września 1953 r. zorganizowano zebranie członków oddziału, które 
wizytował  B. Szabłowski. Organizacja niniejszego zebrania przebiegała fatalnie. 
Przewodniczący oddziału nie posiadał listy członków, w związku z czym nie wie-
dział kogo na zebranie ma zaprosić. Większym zmysłem wykazał się wizytujący, 
który wziął ze sobą listę członków zarządu powiatowego w Lubartowie z ZO. Jest 
prawdopodobne, że o sytuacji jaka panowała  w Lubartowie uprzednio zaczerpnął 
informacji od członków Związku i na tej podstawie zaprosił 29 osób72.

Spośród zaproszonych gości zgłosiło się zaledwie cztery osoby. Słabą frekwen-
cję można wytłumaczyć. Członkowie zarządu oddziału, wraz z przewodniczącym 
A. Prażmo, uczestniczyli w dniu organizowanego przez B. Szabłowskiego spotka-
nia na zebraniu  w organizacjach partyjnych. B. Szabłowski podjął próby mające na 
celu zwołanie zebrania. Wykonał telefon do samego sekretarza KP PZPR. Efektem 
rozmowy telefonicznej było zwolnienie z zebrań partyjnych członków ZBoWiD-u, 
którzy należeli do PZPR. Skutki działań Szabłowskiego okazały się znikome. Na 
zebraniu stawił się tylko jeden członek Związku, zaś w samym zebraniu wzięło 
udział tylko pięciu członków zarządu73.

Konkluzje lustratorów, które przejawiają się w sprawozdaniach dotyczących 
pierwszych lat działalności ZBoWiD-u w województwie lubelskim, świadczą 
o kompletnym zaniku pracy organizacji nie tylko w powiecie lubartowskim. Pro-
blem ten występował także w innych zarządach oddziałowych. Na taki stan rzeczy 
składało się kilka przyczyn. Pierwsza z nich: wielu członków Związku należało do 
innych organizacji społecznych, takich jak ZIW i TPPR, w związku z tym byli oni 
obciążeni innymi obowiązkami. Związek nie ofi arowywał również kombatantom 

68 Ibidem, k. 47.
69 Ibidem, k. 37-38, Sprawozdanie z delegacji w dniach 16, 17 i 18 XII 1952 r.
70 Ibidem, k. 37-38. 
71 Ibidem, k. 37.
72 Ibidem, k. 7, Sprawozdanie w związku z delegacją celem obsłużenia w dniu 8 IX 1953 r. zebrania aktywu 

związkowego Oddziału ZBoWiD w Lubartowie. B. Szabłowski.
73 Ibidem. Na koniec sprawozdania Szabłowski skonstatował: „[…] Zarząd Okręgu winien zwrócić szcze-

gólną uwagę na oddział lubartowski, gdyż w oddziale tym nie przejawia się żadnej działalności. Członkowie chcą 
płacić składki zaległe, nie mają jednak możliwości dokonania tego obowiązku, bowiem kol. Prażmo [przewod-
niczący zarządu – Ł.B.] tym zagadnieniem nie interesuje się. Pozostali członkowie zarządu nie wiedzą nawet 
że są członkami zarządu [sic!]. Zarząd nie odbywa żadnych zebrań ani swoich, ani masowych, mimo że liczba 
członków jest dość znaczna […]”.
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żadnych konkretnych przywilejów, np. w postaci wysokich rent. Drugą przyczyną 
był fakt zdominowania Związku przez członków, którzy należeli do PZPR. Praw-
dziwi kombatanci, z rodowodem akowskim, niechętnie byli przyjmowani do ZBo-
WiD-u, i w praktyce zostali wykluczeni z organizacji. 

Sygnalizowałem powyżej, jak funkcjonowały koła terenowe, które podlegały 
pod zarządy powiatowe. Poddam ich teraz bardziej szczegółowej analizie na przy-
kładzie kół terenowych w Żółkiewce, Wysokiem i Turobinie. Sytuację w kołach 
charakteryzował wspomniany już Bogusław Renda, lecz ponownie, w mojej oce-
nie, w sprawozdaniu zawarł bardzo zdawkowe informacje. Na ich podstawie moż-
na tylko scharakteryzować dwa spośród wymienionych kół, a mianowicie koła 
w Turobinie i Wysokiem. Koło w Żółkiewce w sprawozdaniu z zostało pominięte 
przez autora.

W dniu 2 czerwca 1953 r. wizytator udał się do koła terenowego w Wysokiem na 
zebranie, które miało miejsce w Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Na zebra-
niu było poruszanych wiele kwestii, m.in. wygłoszony został referat pt.: „Ofensywa 
pokoju”. Poza tym, głównym wątkiem obrad były kwestie organizacyjne. W kole 
terenowym ZBoWiD 11 członków odmówiło przynależności do ZBoWiD-u i naj-
prawdopodobniej postanowiło wycofać się z dotychczasowej pracy w organizacji. 
Powodem miało być obciążenie innymi pracami zawodowymi (pojawia się tu taka 
sama sytuacja jak w zarządach powiatowych).

Kolejną przyczyną, z powodu której wielu członków nie udzielało się w pracy 
zarządu lub nie uczestniczyło w posiedzeniach zarządu był podeszły wiek. Pisali 
oświadczenia, w których tłumaczyli się, że nie mogą uczestniczyć w pracach koła. 
Takie oświadczenie złożył m.in. Józef Guźdź (65 lat). 3 czerwca 1953 r. Renda wi-
zytował koło ZBoWiD w Turobinie, gdzie odbyło się zebranie z udziałem miesz-
kańców. Po odczytaniu referatu pozostali tylko członkowie ZBoWiD-u. Ze spra-
wozdania wyłaniają się poważne braki w pracy zarządu i całego koła. Przede 
wszystkim od ponad półtora roku nie odbyło się żadne zebranie koła, co więcej, 
niektórzy „bojownicy” zrzekli się przynależności związkowej. Powodem wycofy-
wania się członków ze Związku był brak legitymacji. Legitymacje wydano dopiero 
w 1953 r.74

Lubelski ZBoWiD w 1952 r. cechuje również wyjątkowa stagnacja i marazm  
w sferze działalności organizacyjnej jak i politycznej. Problem ten był omawiany 
przez członków organizacji na plenarnym posiedzeniu ZO, które miało miejsce 
13 lipca 1952 r.  W samym plenum nie uczestniczyli wszyscy członkowie ZO. Po-
wodem miała być nieskuteczna praca sekretarza ZO, który nie utrzymywał żad-
nych kontaktów z zakładami pracy, gdzie pracowali niektórzy członkowie Związ-
ku. Ogółem w plenum wzięło udział 75 osób (władze okręgowe reprezentowało 14 
osób). ZG ZBoWiD reprezentował Józef Passini75.

W dyskusjach uczestników tego plenum, jak i we wcześniejszych (z lat 1949–
1951), występowała pewnego rodzaju rutyna i schematyczność, tzn. głównie 

74 Ibidem, k. 25, Sprawozdanie z pobytu w terenie w dniach od 1–4 VI w kołach terenowych w Żółkiewce, 
Wysokiem i Turobinie.

75 Ibidem, sygn. 1/211, k. 95, Sprawozdanie z Plenarnego posiedzenia Zarządu Okręgu rozszerzonego ak-
tywu ZBoWiD odbytego w dniu 13 VII 1952 r. w Lublinie.
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dyskutowano  o kondycji organizacyjnej Związku, obchodzeniu rocznic i sprawie 
składek członkowskich.  W ogóle nie przejawiały się w dyskusjach sprawy bieżącej 
polityki (poza propagandową akcją dyskusji nad projektem konstytucji z 1952 r.) 
np. stosunek członków ZBoWiD-u do akowców. Kwestie te i inne zaczęły wypły-
wać w dyskusjach na fali wydarzeń październikowych 1956 r.

Pierwszy w dyskusji zabrał głos Edward Włodarczyk, stwierdzając, że: „[…] 
praca dotychczasowa członków związku i samego Zarządu Okręgu nie była dosta-
teczna. Członkowie zarządu nie interesowali się pracą na odcinku kół terenowych, 
gdzie wielu nie posiada legitymacji, nie wie w ogóle że istnieje taka organizacja 
[…]”76. Z przytoczonej wypowiedzi można wysnuć następujące wnioski: po pierw-
sze w działalności i organizacji pracy od ukonstytuowania się zarządu tymczaso-
wego niewiele się zmieniło. Co prawda funkcjonowały koła terenowe, lecz nikt się 
nimi nie interesował. Taka sytuacja była w Zamościu. Po drugie, być może ustalo-
no podział pracy w zarządzie, ale mimo to występowały widoczne niedociągnię-
cia, o których mówił Edward Mrozik (został on przeniesiony z łódzkiego okręgu 
ZBoWiD). Mówił o problemach, jak to określił „komunikacyjnych”, jakie występo-
wały na linii członek Związku – zarząd. Jako interesantowi kazano mu czekać pół-
torej godziny na przyjęcie, do którego nigdy nie doszło, ponieważ zainteresowany 
wyszedł z biura77.

Przedstawiciel ZG ZBoWiD Józef Passini poddał ostrej krytyce formy pracy 
jakie zostały wypracowane w lubelskim ZO. Mówił o zbytniej biurokracji która 
panowała w zarządzie, o nierównomiernym rozłożeniu pracy pomiędzy człon-
ków i o małej częstotliwości organizowania zebrań, na które przybywała znikoma 
liczba ludzi. Negatywne uwagi zostały skierowane również w stronę samego ZO 
ZBoWiD w Lublinie. Wskazywał na nieobecność wszystkich członków zarządu 
i przedstawicieli kół terenowych. Diagnozował, że przyczyną takiej sytuacji jest 
zbiurokratyzowana forma pracy. Jednak poza nadmierną biurokracją w pracy do-
szukiwałbym się tutaj głębszej przyczyny absencji na zebraniach, o których mówił 
jeden z uczestników plenum, która leżała po stronie samych zainteresowanych. 
Otóż członkowie nie przesyłali do sekretariatu informacji o zmianie adresu za-
mieszkania. Wobec tego, nie wszystkich można było poinformować o spotkaniach. 
Wielu uczestników zabierających głos w dyskusji miało o to pretensje. Ostro wy-
artykułował to jeden z uczestników dyskusji, Tomeczek: „[…] to, że nie zawsze 
powiadamiamy was towarzysze o zebraniach jest waszą winą, bo jeżeli mieszka-
cie na ulicy tej lub tej, później zmieniacie adres, nie raczycie zameldować o tym 
w oddziale”78. 

Jak wyglądała praca i struktura ZBoWiD w sferze funkcjonowania referatów: 
organizacyjnego i propagandy? Jak się przedstawiały inspekcje i kontrole oddzia-
łów powiatowych? W referacie organizacyjnym ZO w pierwszym kwartale odbyto 

76 Ibidem, k. 98-99. Dla oddania sytuacji panującej w owym czasie w biurze Zarządu Okręgu przytoczę 
wypowiedź E. Mrozika na Plenum: „Ja jestem na tym terenie niedawno, dlatego że dotychczas byłem członkiem  
w Łodzi. Właśnie w związku z moim przeniesieniem do Lublina chciałbym tu poruszyć pewne sprawy. Chodzi 
mi mianowicie o pewne trudności w porozumieniu się z zarządem. Raz kiedy przyszedłem do zarządu, kazali mi 
czekać półtorej godziny – no i wyszedłem”.

77 Ibidem, k. 98-99.
78 Ibidem, k. 99-102. 
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pięć posiedzeń prezydium, w tym dwa posiedzenia zarządu. Na pierwszym po-
siedzeniu został omówiony plan zorganizowania międzynarodowego wiecu by-
łych więźniów Oświęcimia, który odbył się 27 stycznia 1952 r. Na posiedzeniu 
ZO w dniu 13 lutego 1952 r. został opracowany ramowy plan pracy na pierwszy 
kwartał, który został oparty o instrukcję ZG ZBoWiD. W planie główny nacisk 
położono na konieczność aktywnego włączenia się członków lubelskiej organizacji 
w propagandową akcję dyskusji dotyczącej projektu konstytucji79.

Sprawozdawczość nie obejmowała zarządów powiatowych w omawianym 
okresie. ZO w ogóle nie był poinformowany o funkcjonowaniu podległych mu 
komórek organizacyjnych. Przyczyną tego stanu rzeczy był słaby obieg informa-
cji. Zarządy powiatowe nie nadsyłały do ZO żadnych sprawozdań z działalności 
ani protokołów z posiedzeń zarządów. Jedynie w tej materii wywiązały się oddzia-
ły w Chełmie (przesłał 2 protokoły), Zamościu (przesłał 2 protokoły) Włodawie 
(przesłał 2 protokoły) i oddział Lublin (przesłał 1 protokół). Poza tymi wyjątkami, 
żaden z oddziałów nie nadesłał informacji dotyczących funkcjonowania zarządów 
powiatowych do ZO80.

Lepiej przedstawia się funkcjonowanie referatu propagandy ZO. Zgodnie 
z dyrektywami ZG ZBoWiD, zorganizował wiec w Lublinie dla byłych więźniów 
Oświęcimia. Poza tym Związek zaangażował się w dyskusję nad projektem kon-
stytucji. Oddelegował 20 członków ZBoWiD do prac w KW PZPR. Ogółem z lu-
belskiego Związku, w popularyzowaniu idei narzuconej przez ZSRR konstytucji 
wzięło udział ok. 400 członków, którzy pełnili głównie rolę agitatorów. Podobną 
rolę odgrywali prelegenci, którzy uczestniczyli w zebraniach na niższych szcze-
blach Związku i prezentowali idee nowej konstytucji. Oprócz tego, zarządy od-
działów organizowały zebrania podczas których wraz z członkami dyskutowano 
nad projektem konstytucji (zarząd oddziału w Lublinie przeprowadził dyskusję 
z udziałem 200 członków)81. 

Praca Zarządów Oddziałowych w pierwszej połowie 1952 r. nie uległa popra-
wie. ZO przeprowadzał – tak jak w latach 1949/1951 – kontrole inspekcyjne. Od-
były się one  w następujących powiatach: Tomaszów, Zamość, Włodawa, Biłgoraj 
i Puławy. Kontrole poinspekcyjne wykazały wiele braków w pracy zarządów. Co 
prawda zarządy miały opracowane plany pracy, ale realizacja ich odbywała się tyl-
ko i wyłącznie dzięki pracy sekretarza lub prezesa. Członkowie zarządu nie uczest-
niczyli w jego pracach, przenosząc cały ciężar obowiązków zawodowych na głów-
ne kierownictwo zarządów82. 

Z przeprowadzonej kontroli w ZO w dniach 11–12 listopada 1952 r. wynika, 
że członkowie uczestniczyli w pracach zarządu. Mniejszą efektywnością w działa-
niu wykazywały się zarządy oddziałów ZBoWiD. Skład osobowy zarządów w Bił-
goraju, Chełmie, Lubartowie, Radzyniu został praktycznie zdekompletowany. 

79 Ibidem, sygn. 1/211, k. 70, Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu ZBoWiD w Lublinie za okres 
od dnia 1 I do dnia 31 III 1952 r. Wraz z przygotowaniami do wiecu została powołana komisja organizacyjna, 
której celem było dopilnowanie szczegółów organizacyjnych. Na posiedzeniu w dniu 2 II 1952 r. zatwierdzono 
sprawozdanie z przebiegu wiecu.

80 Ibidem, k. 71.
81 Ibidem, k. 72.
82 Ibidem, k. 72.
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W Chełmie udzielał się tylko sekretarz, zaś w Lubartowie zarząd pracował jedno-
osobowo – zapewne pracował tylko sekretarz lub prezes. Najgorzej przedstawiała 
się sytuacja w Łukowie. Wybory do zarządu odbyły się w sierpniu 1952 r. Nowo 
wybrany zarząd dobrą opinią cieszył się tylko do października. Członkowie jego 
(wiceprezes i skarbnik) przebywali w więzieniu za nadużycia – przypuszczam że 
mogli dokonać malwersacji fi nansowych83.

Większym autorytetem cieszyły się zarządy w Puławach, Tomaszowie, Wło-
dawie, Zamościu i Lublinie, gdzie praca była oceniana jako dobra. Członkowie 
zarządów starali się uczestniczyć w pracach związkowych. Poza oceną zarzą-
dów powiatowych, autor sprawozdania krytyce poddał wymienionego wcześniej 
kontrolera zarządów powiatowych z lat 1949–1951 Bogdana Rendę. Pracował 
on w KP PZPR w Krasnymstawie. Z pracy został wyrzucony za nadużywanie 
alkoholu84.

W drugiej połowie 1952 r. działalność ZBoWiD-u rozwinęła się w kierunku 
pracy propagandowej. Funkcję prezesa ZO pełnił Józef Sokołowski, który zara-
zem piastował funkcję dyrektora handlowego w Polskich Zakładach Zbożowych 
w Lublinie. W omawianym okresie ZO odbył ogółem dwa posiedzenia. W świe-
tle sprawozdania, które dotyczy badanego przeze mnie okresu, w posiedzeniach 
uczestniczyło ok. 80% członków zarządu. Plenarnych posiedzeń zarząd odbył 
dwa. Uczestniczyli w nich członkowie nie tylko z ZO, lecz również członkowie 
Komisji Rewizyjnej, prezesi zarządów oddziałów. ZO podlegało 14 oddziałów 
powiatowych85. 

W niektórych oddziałach powiatowych przeprowadzono wybory nowych 
władz,  a mianowicie we Włodawie i Chełmie (dyrektywy ZG ZBoWiD nakazy-
wały przeprowadzenie wyborów w kwietniu 1952 r.). Pozostałe oddziały, takie jak: 
Biała Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Lubartów, Łuków, Puławy, Lublin i Zamość 
przeprowadziły wybory w drugim półroczu 1952 r. Zebrania wyborcze były kon-
trolowane przez członków i etatowych pracowników ZO. Władze zmuszone były 
zwoływać kilkakrotnie zebrania z powodu niskiej frekwencji. Skutkiem takich 
działań było złamanie przepisów statutowych i przeprowadzenie wyborów przy 
niskiej frekwencji86. 

Jeżeli chodzi o ocenę jakości pracy zarządów powiatowych w 1952 r., to na 
prowadzenie wysuwały się oddziały w Lublinie i Zamościu. W celu nawiązania 
współpracy z zarządami oddziałów, ZO wysyłał swoich przedstawicieli, aby doko-
nali kontroli ich pracy. Ogółem w drugim półroczu 1952 r. ZO zorganizował 44 
wyjazdy do zarządów oddziałów. Z analiz dokonanych przez wizytatorów, które 
zostały ujęte w sprawozdaniu przez Józefa Sokołowskiego wynika, że zarządy ZBo-
WiD we Włodawie, Zamościu i Lublinie interesowały się pracą kół terenowych, 

83 Ibidem, sygn. 1/211, k. 32-34, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Okręgu Lublin 
w dniach 11–12 XI 1952 r.

84 Ibidem, k. 34.
85 Ibidem, k. 27, Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu ZBoWiD w Lublinie za okres drugiego 

półrocza 1952 r.
86 Ibidem, k. 18, Ocena Zarządu Okręgu ZBoWiD w Lublinie za okres II półrocza 1952 r.
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które podlegały pod ich zwierzchnictwo (aktywność na tym odcinku stwierdzono 
na podstawie wydanych delegacji przez ZO)87.

ZBoWiD lubelski w okresie stalinowskim był propagandową przybudówką 
PZPR, zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim. Na posiedzeniach 
egzekutywy KW PZPR w Lublinie, do 1956 r., ZBoWiD nie był przedmiotem dys-
kusji. Wynikało to  z faktu, że Związek był pod kontrolą partii i nie stanowił dla 
niej problemu. Sprawa ZBoWiD-u pojawia się w 1956 r., kiedy następuje odrodze-
nie organizacji w oparciu o byłych członków – żołnierzy AK. Należy zauważyć, że 
w roku tym odbyło się spotkanie delegacji ZBoWiD-u z członkami egzekutywy 
KW PZPR. Dyskutowano głównie o roli odradzającego się Związku, krzywdach 
wyrządzonych Akowcom przez NKWD/UB, jak również o nastawieniu instancji 
partyjnych (KP/KW PZPR) i ich członków do ZBoWiD-u88. Wyniki przeprowa-
dzonych przeze mnie badań potwierdzają również tezę J. Wawrzyniak o propagan-
dowej funkcji ZBoWiD-u w okresie stalinowskim89.

W działalności lubelskiego Związku permanentnie występowała dezorganizacja 
pracy  i przedmiotowe traktowanie Związku przez samych członków organizacji, 
którzy zajmowali stanowiska kierownicze. Zarządy Związku były zdominowane 
przez działaczy PZPR, którzy świadomie hamowali rozwój organizacji i przyczy-
niali się do dezorganizacji pracy. Wykorzystywali swoją pozycję w Związku głównie 
w celu propagandowym, który był pomocny komunistom w sowietyzacji kraju.

Członkowie podziemia antykomunistycznego, którzy dziali w takich forma-
cjach jak WiN czy NSZ w ogóle nie byli przyjmowani do Związku. W szczegól-
ności kwestia ta została podjęta w roku 1957 – opracowano wtedy regulaminy 
weryfi kacyjne, na podstawie których mieli być werbowani członkowie w szeregi 
ZBoWiD-u. Stanowczo w nich stwierdzono, że dla ludzi „reakcji” nie ma miejsca 
w ZBoWiD. 

87 Ibidem, k. 28, Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu ZBoWiD w Lublinie za okres drugiego 
półrocza 1952 r.

88 Zob. APL, KW PZPR, sygn. 216, Protokół nr 37/56 z posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Lublinie 
z dnia 5 XII 1956 r.; Protokół z posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Lublinie z dnia 15 XI 1956 r. i Protokół nr 
5/57 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Lublinie w dniu 12 lutego 1957 r.

89 Szerzej na temat Października 1956 r. i lubelskiego ZboWiD-u zob. A. Friszke, Przystosowanie i opór. 
Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007, s. 131-132.
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The Lublin Union of Fighters for Freedom and Democracy 
during the Stalinist Period in 1949–1953

Mass organizations operating during the period of so-called personality cult (Stalinist period) 
were restricted in their activities and used mainly for propaganda purposes, which was to help 
communists in the process of Sovietizing the country. This role was also performed inter alia by 
the Union of Fighters for Freedom and Democracy (ZBoWiD). The Lublin ZBoWiD branch was 
a special kind of wing of the Polish United Workers Party (PZPR)’s Provincial Committee. The PZPR 
activists, who worked in the organization, had a considerable infl uence on the directions of its 
activities, and excluded former Home Army (AK) soldiers from executive posts. 

The present paper attempts to present the political conditions in which the Lublin ZBoWiD 
operated and what the relationships between the PZPR Provincial Committee and the Union 
were like. The analysis also covered the administrative structure of the Lublin ZBoWiD branch and 
the ruling elite, which headed the Union and exerted a signifi cant impact on the organization’s 
orientations, both in the ideological and political spheres. The author also discussed the ques-
tion of AK members in the ZBoWiD. In particular, attention was drawn to the political position of 
former AK soldiers in the Union.  Relationships between former AK members and PZPR activists 
who belonged to the Union were also described.
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Wspomnienia Eweliny Vonau, nauczycielki Szkoły 
Powszechnej w Grodysławicach (1928-1947)

Autorka „Zapisków wspomnień” – Ewelina Vonau z domu Leonowicz urodziła 
się 16 stycznia 1910 r. w Żabczu, powiat Hrubieszów1; była żoną Wilhelma Vonau2, 
przedwojennego kierownika Szkoły Powszechnej w Grodysławicach, powiat To-
maszów Lubelski, a zarazem nauczycielką tejże szkoły w latach 1944-1947. 

W Grodysławicach mieszkała prawie dwadzieścia lat (1928-1947). W okresie 
okupacji niemieckiej należała do Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, dzia-
łając pod pseudonimem Ewa. W 1944 r. została komendantką Wojskowej Służby 
Kobiet I Rejonu Obwodu AK Tomaszów Lubelski. W czasie walk z Ukraińską Po-
wstańczą Armią z wielkim zaangażowaniem organizowała służby sanitarne. Była 
łączniczką, wielokrotnie przewoziła meldunki „szlakiem partyzanckim” z Grody-
sławic do Tomaszowa Lubelskiego. W 1945 r. współpracowała z Eugeniuszem Sio-
mą, ps. Lech3, ostatnim komendantem Rejonu I Obwodu AK Tomaszów Lubelski 
przekazując mu korespondencję i meldunki.

Po wojnie Ewelina Vonau przez trzy lata uczyła w Szkole Podstawowej w Gro-
dysławicach. W 1947 r. została aresztowana i uwięziona przez funkcjonariuszy Po-
wiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim, a na-
stępnie zmuszona do opuszczenia województwa lubelskiego. Powodem szykan 
była odmowa ujawnienia się przez jej brata Jana Leonowicza, ps. „Burta”, który 
prowadził otwartą walkę z władzami Polski Ludowej. 

Zamieszkała we wsi Dębiny w powiecie pasłęckim, gdzie prowadziła czterokla-
sową zbiorczą szkołę podstawową. W 1960 r. wyjechała do Gdyni, gdzie zamiesz-
kała z synem Jerzym i jego rodziną. W latach 1960-1971 pracowała w Szkole Pod-
stawowej w Rumii prowadząc nauczanie początkowe. Następnie, po przejściu na 
emeryturę, wraz z synem przeniosła się do Warszawy, gdzie mieszkała do śmierci. 

1 Rodzice: Marian i Anastazja Leonowiczowie. Ten ziemiański ród herbu Gozdawa posiadał w XIX w. 
majątki ziemskie: Leonowicze, Konstantynówka, Tobiany położone pomiędzy Nieświeżem a Kleckiem. Za udział 
w powstaniu styczniowym Cypriana Leonowicza, dziadka Eweliny Vonau, majątki zostały skonfiskowane przez 
władze carskie. Zubożała rodzina osiadła w gminie Poturzyn w powiecie Tomaszów Lubelski.

2 Wilhelm Łukasz Vonau (18 X 1903–17 V 1943), nauczyciel, oficer WP. Egzamin dojrzałości złożył 
w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Czortkowie w dniu 6 VI 1924 r. Od 1928 r. do śmierci mieszkał 
i pracował jako kierownik Szkoły Powszechnej w Grodysławicach. Został zamordowany na Majdanku.

3 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, t. 1-2, Lublin 2001, s. 519, 521, 535, 548, 557.
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Ewelina Vonau przez wiele lat przechowywała sztandar I baonu 9 PPLeg. Ziemi 
Tomaszowskiej4, który w 1969 r., poprzez ZBOWiD w Gdańsku, trafi ł do Muzeum 
Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie. Była członkinią Światowego 
Związku Żołnierzy AK. Odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi z Miecza-
mi za walkę z okupantem w latach 1939-1945, a także awansowana do stopnia 
sierżanta.

Zmarła 9 marca 1997 r. w Warszawie. Pogrzeb z pełnymi honorami, odbył się 
z udziałem przedstawiciela Światowego Związku Żołnierzy AK, w asyście sztanda-
ru AK. Ewelina Vonau została pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
parafi alnym św. Katarzyny.

***

„Zapiski wspomnień” zostały spisane osobiście przez Ewelinę Vonau w latach 
1992-1996 w Londynie, gdzie przybywała wraz z synem i jego rodziną. Ostateczną 
redakcję tekstu w wersji elektronicznej zrobili Przemysław Vonau (wnuk) wraz 
z żoną Wiesławą. Wstępem i przypisami opatrzyli Janusz Kłapeć, Mirosław Pio-
trowski, Marek Sioma.

4 Awers: na czerwonym tle orzeł biały w koronie; rewers: krzyż z napisem „Bóg – Honor i Ojczyzna”.
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Zapiski wspomnień

Na placówce

W roku 1928 inspektor szkolny Bolesław Donten powierzył mojemu mężowi 
Wilhelmowi Vonau obowiązki kierownika 3-klasowej Szkoły Powszechnej w Gro-
dysławicach. Razem z nim pracowały panie: Joanna ze Stachurskich – sołtysowa 
i Celina Jakubowska – młoda nauczycielka z rocznym stażem. Obie nauczycielki 
pochodziły ze Lwowa.

Mąż w sierpniu 1929 roku zaczął organizować pracę w bardzo trudnych wa-
runkach. Grodysławice były wyraźnie podzielone na wieś ukraińską – wyznania 
prawosławnego i zamieszkały przez Polaków majątek Grodysławice (rozparce-
lowany przez właściciela pana [Aleksandra] Szeptyckiego5) wraz z Kolonią Gro-
dysławice – wyznania katolickiego. We wsi była szkoła zbudowana jeszcze przez 
władze rosyjskie w czasach zaborów, ale brakowało w niej miejsca na pomieszcze-
nia dla wszystkich klas. Trzeba było sięgnąć do odległego od macierzystej szkoły 
o 2 km majątku. Właścicielką zabytkowego pałacu [Edwarda] Fredry6 była pani 
Chrzanowska, wdowa z czterema córkami. Zgodziła się ona wynająć gminie po-
mieszczenia na dwie klasy i mieszkanie dla pani [Joanny] Sołtysowej. Pani [Celi-
na] Jakubowska[-Podowska] zamieszkała u właścicieli rządcówki – państwa Brzó-
zych, starszych i bezdzietnych ludzi. Dzieci z klas wyższych uczęszczały do szkoły 
zbiorczej w Rachaniach. Kierownikiem tej szkoły był wtedy Ukrainiec pan [Filip] 
Wójtowicz7.

W takich warunkach pracowano do czasu, kiedy po długich oczekiwaniach 
(2-3 lata) starania męża o wybudowanie lub rozbudowanie szkoły osiągnęły sku-
tek. Gmina zaakceptowała modernizację szkoły. Do starego budynku dobudowa-
no 2 klasy i korytarz, który w czasie zimy służył jako szatnia.

W szkole było ponadto mieszkanie dla nauczycieli (pokój z kuchnią) z od-
dzielnym wejściem. Od strony południowej zrobiono boisko. Między dwoma 
klasami wykonano otwieraną ścianę. Po rozłożeniu sceny można było wystawiać 
przedstawienia teatralne, inscenizacje lub żywe obrazy. Brały w nich udział dzieci 

5 Aleksander Szeptycki w l. 1929–1930 rozparcelował grunty orne Grodysławic pomiędzy drobnych na-
bywców. W ten sposób doszło do powstania, położonej wśród pól i za lasem, nowej osady zwanej Kolonią Gro-
dysławice.

6 W XIX w. dwór w Grodysławicach stanowił własność hr. Edwarda Fredry, brata słynnego komediopisa-
rza Aleksandra Fredry.

7 Filip Wojtowicz, kierownik Szkoły Powszechnej w Rachaniach w l. 1922–1935.
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ze starszych klas i młodzież wiejska. Mówiono, że Grodysławice były jedyną wsią, 
w której młodzież w święta i w wolnych chwilach grała w siatkówkę. Zawsze mieli 
dostęp do boiska i piłki. Ja prowadziłam kółko teatralne. Organizowane były też 
festyny z loterią. 

Rozbudowana szkoła awansowała do poziomu 5-klasowej szkoły powszechnej. 
W okresie przedwojennym pracowali w niej następujący nauczyciele: kierownik 
szkoły – Wilhelm Vonau, Joanna Sołtysowa, Celina Jakubowska-Podowska, Ste-
fania Szczawińska, Malinowski, Franciszek Piłat, Kazimiera Kłodzianka8, Stefan 
Czajkowski, Zofi a Kaczorowska i Adolf Rachoń. Nie wszyscy razem oczywiście, 
jedni odchodzili, drudzy przychodzili. Być może pominęłam jakieś nazwisko. Były 
śluby, pogrzeby, rozwody. Pozwolę sobie przytoczyć losy niektórych naszych na-
uczycieli. Pani Joanna [Sołtysowa] została wdową z dwojgiem dzieci – Stasiem 
i Marysią. Pani Celina [Jakubowska-Podowska] rozwiodła się, została Szyszkow-
ską, przeniosła się, miała 2 synów. Pan Franciszek Piłat zawarł związek małżeński 
z Janiną Korsuniówną z Grodysławic. W sierpniu 1939 roku na manewrach dostał 
stopień kapitana. Pracował już wtedy jako nauczyciel w Pukarzowie. Tuż przed 
wybuchem wojny został zmobilizowany. Dostał się do niewoli sowieckiej. W maju 
1943 roku jego żona otrzymała zawiadomienie o śmierci męża w Katyniu9. Osiero-
cił synka – Jurka. Adolf Rachoń poległ na froncie we wrześniu 1939 roku. Wilhelm 
Vonau aresztowany 11 stycznia 1943 roku zginął męczeńską śmiercią 17 maja te-
goż roku w obozie na Majdanku. Osierocił dwóch synów – Ryszarda i Jerzego. 
Panna Kazimiera Kłodowska wyszła za mąż za obywatela ziemskiego [Stanisława 
Andrzeja] Skomorowskiego z majątku Skomorochy [Wielkie] w [powiecie] hrubie-
szowskim. W czasie okupacji Skomorowscy, ojciec i syn, zostali rozstrzelani przez 
Gestapo za nie wywiązywanie się z kontyngentu10. Pani Kazia zmarła na gruźlicę 
(Skomorowscy pochodzili w prostej linii od tych z „Marii” Malczewskiego).

Nadmienię jeszcze o porażce jaka spotkała nas w pracy z młodzieżą. W 1939 
roku zmarł ksiądz Hipolit Kosonacki. Parafi ę prawosławną objął ksiądz Witalij Sa-
hajdakowski. Sprowadził się z Wołynia z żoną Wierą, 3 synami i siostrą Olgą. Był 
młody, energiczny i przystojny. Kobiety go uwielbiały. Miał wielki wpływ na miej-
scową ludność. W pracy uświadamiającej pomagała mu siostra Olga i brat, rzeź-
biarz – student ze Lwowa, gbur i szowinista. Przestało istnieć kółko teatralne, a gra 
w siatkówkę przestała być ulubionym sposobem spędzania czasu wolnego. Ukra-
ińscy mieszkańcy Grodysławic zaczęli przejawiać wrogą postawę wobec Polaków.

8 Kazimiera Kłodzianka zmieniła nazwisko na Kłodowska.
9 Katyń był jednym z miejsc straceń oficerów polskich wziętych do niewoli radzieckiej w 1939 r. Ppor. F. 

Piłat znajduje się na słynnej liście katyńskiej. W czasie ekshumacji przy jego zwłokach znaleziono pocztówkę- list 
z nadawcą: Janina Piłat, Grodysławice, gm. Rachanie, pow. Tomaszów Lub. Był więźniem obozu w Kozielsku. 
Zob. Lista Katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Zaginieni w Rosji Sowieckiej, oprac. A. Mo-
szyński, Warszawa 1989, s. 149.

10 Kontyngent – przymusowe, bezpłatne dostawy artykułów rolnych na rzecz III Rzeszy. Kontyngenty zo-
stały nałożone po raz pierwszy w styczniu 1940 r. (w lipcu tegoż roku rozszerzono je o kolejne produkty) przez 
Główny Wydział Wyżywienia i Rolnictwa przy Rządzie Generalnego Gubernatorstwa i zobowiązywały wszystkie 
gospodarstwa rolne do obowiązkowej sprzedaży, po cenach urzędowych, wszelkich płodów rolnych, produktów 
roślinnych i zwierzęcych. Było one dla rolników bardzo uciążliwe i nieopłacalne, gdyż ceny na tzw. czarnym 
rynku były znacznie korzystniejsze. Szerzej: Cz. Rajca, Walka o chleb 1939–1944. Eksploatacja rolnictwa w Gene-
ralnym Gubernatorstwie, Lublin 1991, s. 41-51.



215Zapiski wspomnień

Po wrześniowej burzy

Nadszedł rok 1939. Z nauczycieli poza nami spędzała wakacje w Grodysła-
wicach pani [Stefania] Szczawińska. Z nią przeszliśmy w Grodysławicach całą 
okupację. 

Ludność ukraińska w Grodysławicach z niechętnej stała się wroga wobec Po-
laków. Nie tylko dlatego, że była tak wychowana przez popów, ale i dlatego, że do 
dziś nie wiadomo z czyjego polecenia płonęły cerkwie11.

Ksiądz [Witali] Sahajdakowski przeniósł się do innej parafi i parę miesięcy przed 
wybuchem wojny. Jego miejsce zajął prymitywny człowiek, szowinista, który nie 
przebierał w środkach, pop z Kryłowa. Nazwiska nie pamiętam. W takiej wsi od-
czuwaliśmy wojnę dotkliwie od pierwszych jej dni. Ludność ukraińska przed prze-
chodzącymi wojskami polskimi zamykała drzwi na kłódki i opuszczała wioskę. 
Często słyszało się nawoływania jednego z Ukraińców:

– No chłopy, kudy budymu ryzat Polakiw? 
Dlaczego mój mąż pozostał w wiosce wrogiej Polakom?
Był dany po to, aby tę oazę Ukraińców, a byłych Polaków przywrócić Polsce. 

Włożył w to wiele starań i pracy. Zawsze był wobec nich bardzo uczynny, pisał 
podania, załatwiał różne sprawy w gminie. Sołtysowi pomagał ciągle, bo ten nie 
dawał sobie rady z zarządzeniami. Doszło nawet do tego, że swym postępowaniem 
naraził się Polakom z Kolonii Grodysławice, chociaż im też chętniej służył.

Mieliśmy w Grodysławicach kupioną i zapłaconą ziemię (2 ha i 10 arów) po-
unicką, graniczącą z cerkwią i 40 pni pszczół. Na to, jako źródło naszego utrzy-
mania w czasie wojny, bardzo liczył mąż. Łudził się też, że wieś nie będzie śmiała 
wystąpić przeciwko nam.

Ponadto zagrały w nim ambicje i postanowił, [że] jeżeli przeżyje, [musi] docze-
kać wolności w Grodysławicach.

Tymczasem po 17 września 1939 roku wieś uroczyście powitała wkraczających 
zdrajców – Sowietów12. Najpierw szły straszliwie nędzne tabory i oddziały piecho-
ty o szarych twarzach i smutnych, bez blasku oczach, a za nimi jechały trzy czołgi, 
które dziewczęta obsypały kwiatami. Codziennie obok zadbanego szkolnego ogro-
du, przy harmoszce odbywały się zabawy, a nieco dalej dymiły kotły z gotowaną 
baraniną. Dyscypliny żadnej. Po odejściu wojska sowieckiego klasy były tak zanie-
czyszczone i cuchnące, że trudno było do nich wejść. Mąż poprosił sąsiada, Ukra-
ińca by przyszedł i zobaczył. Był zawstydzony, a my, wszystkim tym co się stało, 

11 Kwestia ta została wyjaśniona. Zob. G. Kuprianowicz, 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na 
Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu, Chełm 2008, s. 29-33.

12 Zgodnie z ustaleniami zawartymi w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow z 23 VIII 1939 r. 
granica pomiędzy ZSRR i Niemcami miała przebiegać na linii rzek Narew - Wisła – San, dlatego też Armia Czer-
wona wkroczyła również na teren województwa lubelskiego; Sowieci pojawili się na Lubelszczyźnie już około 22 
września i ich pobyt trwał do 8 X 1939 r., gdy na mocy porozumienia z 28 IX 1939 r. wycofali się za Bug, który 
stał się nową linią demarkacyjną i jednocześnie granicą. Zob. Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. 
Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin 1982, s. 61-62. O walkach z sowietami na Lubelsz-
czyźnie zob. Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni 1939. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Warszawa 
1998, s. 426-464.
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straszliwie upokorzeni. Ciągle słyszało się o zatrzymywaniu i rozbrajaniu ofi cerów 
i o wywożeniu ich pod eskortą. Piekło!

Po zajęciu przez Niemców 28 września Warszawy przyszła „delegacja” – sołtys 
i dwóch radnych. Byli bardzo zażenowani, mimo to przekazali, że choć mąż nic 
złego im nie zrobił, ale jest Polakiem i musi szkołę opuścić. Mąż odmówił.

Zaczęły się dni „szarpaniny” i przygnębiającego oczekiwania. Po kilku dniach 
w nocy, zostaliśmy ostrzeżeni przez jednego z sąsiadów należących do „rewko-
mu”13, że na wniosek sekretarza „rewkomu” Kubeckiego nasza rodzina zostanie 
wysiedlona na Sybir. Odbyło się głosowanie i ponieważ głosy były podzielone, 
sprawę odłożono do następnego zebrania. Byliśmy mu wdzięczni.

Tymczasem Armia Czerwona, ku naszej radości, zaczęła wycofywać się za 
Bug14, grabiąc majątki, cukrownie i sklepy. Sybir nam już nie groził – razem z ar-
mią sowiecką wyjeżdżali do „raju” miejscowi działacze.

Przyszli Niemcy. W cerkwi odbyło się uroczyste nabożeństwo, a wszyscy 
uczestnicy wyznali grzech miłości do komunistów i złożyli przysięgę wierności 
i poparcia Niemcom. Mówiono cicho, że została też wręczona Niemcom sporzą-
dzona przez sołtysa lista pozostałych we wsi komunistów. Do Grodysławic zaczęli 
napływać szowiniści ukraińscy, przeważnie ze Lwowa, zatrzymywali się u popa. 

13 grudnia 1939 roku zostaliśmy w ciągu 2 godzin usunięci ze szkoły przez 
nazistów ukraińskich15 z kapitanem niemieckim na czele. Było 20 stopni mrozu. 
Dostaliśmy pokój z kuchnią w domu blisko cmentarza. Wzięliśmy pościel, rzeczy 
osobiste oraz część mebli i naczyń. Reszta, razem z biblioteką szkolną i naszą pry-
watną, została za pozwoleniem ofi cera niemieckiego na strychu w szkole. Została 
też pasieka w ogrodzie i inwentarz w oborze.

W mieszkaniu wszystko zamarzło. Synów moich zabrali rodzice. Zima była wy-
jątkowo ostra i śnieżna. Codziennie trzeba było być w oborze. Gospodarz, który 
wynajął nam mieszkanie, został napiętnowany przez popa w cerkwi.

W początkach kwietnia 1940 roku dostał się do nas przez śniegi i wodę wójt 
[gminy Rachanie] Lucjusz Lewczyński i zaproponował nam przeprowadzkę na 
posterunek, który stał nadal pusty. Był to duży budynek, który podczas parcela-
cji majątku zakupiła gmina. Odremontowano go i przeznaczono na posterunek 
policji. Było w nim mieszkanie dla komendanta, kancelaria z osobnym wejściem 
oraz trzy mieszkania dla policjantów. W 1939 roku pracowali w nim i zajmowa-
li mieszkania: komendant Józef Bernatek, policjanci – Gemborys, [Jan] Kawka 
i [Władysław] Tor z rodzinami. Wszyscy mieli obok posterunku ogrody warzyw-
ne. Po wejściu Sowietów, policjanci Kawka i Tor zostali przez nich natychmiast 
aresztowani16. Gemborys wyjechał wcześniej, a Bernatkowi nowe władze pozwoliły 

13 Komitety Rewolucyjne – tymczasowe organy władzy komunistycznej tworzone na ziemiach polskich 
zajętych we wrześniu 1939 r. przez Armię Czerwoną.

14 Zgodnie z ustaleniami układu o przyjaźni i granicach zawartego między ZSRR a III Rzeszą 28 IX 1939 r. 
Stalin zrezygnował z zajęcia ziem polskich między Wisłą a Bugiem; w zamian strefę wpływów radzieckich rozsze-
rzono na obszar Litwy.

15 Mowa o ukraińskich nacjonalistach z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów; Należy zaznaczyć, że lud-
ność ukraińska była przez władze niemieckie traktowana przychylnie, a wiele spraw „nie załatwionych” w czasie 
II Rzeczypospolitej Niemcy rozwiązywali ówcześnie na korzyść Ukraińców, m.in. zwrot cerkwi, szkolnictwo, itp.

16 M. Kulik, Z przeżyć partyzanta, [Tomaszów Lubelski] 2004, s. 9.
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opuścić Grodysławice. Kawka i Tor zginęli prawdopodobnie w Miednoje17. Ich ro-
dziny opuściły Grodysławice. 

Na posterunek przenieśliśmy się natychmiast. Zajęliśmy mieszkanie po ko-
mendancie, a pani [Stefania] Szczawińska kancelarię. Pozostałe mieszkania po po-
licjantach, zajęły w dwa tygodnie później rodziny polskie wysiedlone przez Niem-
ców z Wielunia w Wielkopolsce18.

Materialnie byliśmy zupełnie zniszczeni. To, co zostawiliśmy na strychu, ukradł 
pop. Pasieka została wytruta. W jednym z uli zostawiono butelki po nafcie, a pop 
stojąc przy płocie cerkiewnym z ironicznym uśmiechem patrzył na przeglądające-
go ule męża.

Mąż był bez pracy. Posialiśmy więc w ogrodzie różne warzywa. W sierpniu 1940 
roku w okolicach odległych o 30-40 km od Bugu zaczęło gromadzić się wojsko 
niemieckie. Część tych wojsk pod dowództwem 2 ofi cerów zatrzymała się w Gro-
dysławicach. W ciągu 2 godzin kazano nam opuścić posterunek. Spakowaliśmy 
się. Lał deszcz. Dla nas i dla pani [Stefanii] Szczawińskiej nie było miejsca na wsi, 
potwierdził to sołtys. W końcu pozwolono nam zostać. Pani Szczawińska przenio-
sła się do nas, a Polaków z Wielunia zabrała Cukrownia Wożuczyn. Posterunek 
przejęło wojsko niemieckie. Od września mąż zaczął pracować w polskiej szkółce 
na Kolonii Grodysławice, a pani Szczawińska w Wólce Pukarzowskiej. W grudniu, 
tak jak i w zeszłym roku, panowały silne mrozy. Niemcy ogrzewali swe mieszkania 
bez umiaru. 17 grudnia 1940 roku posterunek stanął w płomieniach. Wszystko, co 
mieliśmy przygotowane na zimę było na strychu – ciepła odzież, a także len przy-
gotowany do przędzenia. Wszystko spłonęło. Okazało się, że popękały kominy. 
Zostaliśmy bez dachu nad głową, biedni jak myszy kościelne.

Z byłego majątku Grodysławice pozostało, będące własnością [Stanisława] Sta-
rowieyskiego19 zięcia [Aleksandra] Szeptyckiego (właściciela Łaszczowa), leśnic-
two lasów Sośnina, Bukowiec i Sojnica. Leśniczym był Zygmunt Remisiewicz. Le-
śnictwo składało się z dwóch budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych 
i dużego ogrodu. Pan Remisiewicz po porozumieniu się ze Starowieyskimi dał 
nam mieszkanie na Kolonii Grodysławice. 

Na Kolonii Grodysławice, blisko Sośniny, był duży tartak, czynny parę miesięcy 
w roku, a obok tartaku duży budynek drewniany, szalowany, kryty gontem, składa-
jący się z czterech mieszkań, przeznaczonych dla pracowników tartaku i leśnictwa. 
Każde z mieszkań składało się z dużego pokoju, kuchni, spiżarni i sieni. W cza-
sie okupacji dwa mieszkania zajmowali pracownicy leśni: zastępca leśniczego An-

17 Miejscowość koło Tweru w Rosji, gdzie dopiero w 1990 r. odkryto masowe groby jeńców.
18 Północne i zachodnie ziemie Rzeczpospolitej Polskiej zostały w październiku 1939 r. włączone do III 

Rzeszy. Jesienią i zimą z 1939 na 1940 r. i w następnych miesiącach z tych terenów władze niemieckie wysiedliły 
na teren Generalnego Gubernatorstwa ponad 80 tys. Polaków. Zob. M. Rutowska, Wysiedlenia ludności polskiej 
z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939–1941, Poznań 2003, s. 19-23, 61-86; J. Kiełboń, Migracje 
ludności w dystrykcie lubelskim w latach 1939–1944, Lublin 1995, s. 24-35.

19 Stanisław Starowieyski (1895-1943), oficer WP, uczestnik wojny 1920 roku, ziemianin. W 1921 r. poślubił 
w Łabuniach Marię Szeptycką, córkę Aleksandra Szeptyckiego i zamieszkał w Łaszczowie. Był m.in. działaczem 
Akcji Katolickiej i szambelanem papieskim. Aresztowany przez Gestapo 19 VI 1940 r., więziony w Rotundzie 
Zamojskiej, na Zamku Lubelskim, a następnie w Dachau, gdzie zakończył życie w Wielkanoc 13 IV 1941 r. Zob. 
http://dkawalko.wszia.edu.pl/index.php?id=ziem
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toni Woziwoda i gajowy Józef Knap. Jedno mieszkanie zajęli Polacy z Wielunia, 
a ostatnie wolne zostało przydzielone nam 18 grudnia 1940 roku.

Na Kolonii Grodysławice

Po tarapatach jakie ciągle przeżywaliśmy na wsi, życie na Kolonii Grodysławice 
było ciche i spokojne. Mąż pracował w malutkiej szkółce polskiej i jako nauczy-
ciel musiał należeć do komisji kontyngentowej20. Często więc bywali u męża sołtys 
Kolonii Grodysławice – Stanisław Kostecki i jego siostrzeniec – Jan Zapała. Długo 
siadywali wieczorami, starając się, by tak rozłożyć kontyngent, aby nie skrzywdzić 
nikogo. Była to bardzo niewdzięczna praca. Bywali też koledzy nauczyciele, bo 
mąż nadal był płatnikiem nauczycielskim. Zaczęliśmy bliżej poznawać ludzi i oni 
nas. Ryszard [Vonau] zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Dorotą. Spędzili wiele czasu 
razem, jeździli na nartach. Jurek [Vonau] też miał kolegę w swoim wieku – Gienka 
Knapa. Mąż jakiś czas miał lekcje z Rysiem i Zygmuntem.

Zaczęły się kłopoty z nazwiskiem. Na terenie gminy działała grupa Niem-
ców, która na podstawie spisów ludności werbowała „folksdojczy”21. Mąż na dwa 
tygodnie musiał wyjechać do moich rodziców, którzy mieszkali na leśnictwie 
w Witkowie22.

Nadeszła wiosna 1941 roku, piękna na Kolonii Grodysławice. W Sośninie moc 
było smardzy – szlachetnych grzybów, które zbierałam i jadłam pierwszy raz w ży-
ciu. Potem były rydze, borowiki, kanie i wiele innych grzybów. Kobiety mówiły, że 
to wyjątkowy rok. Kiedy coś nas gnębiło, szliśmy do państwa Dorotów za Sośninę. 
Mieli pięknie prowadzone gospodarstwo. Wszystko było na swoim miejscu, wszę-
dzie było czysto. Był ładny sad, a w nim pasieka. Szum pszczół koił nerwy. Zrozu-
miałam wtedy, dlaczego Ryszard tak wiele czasu tu spędzał. 

Mąż na wiosnę dostał w prezencie od pana Wojciecha Doroty pień pszczół, 
dostał też dwa pnie od innych pasieczników (od kogo nie pamiętam). Był więc 
właścicielem trzech pni, które przyjął do swojego sadu pan Stanisław Urbano-
wicz. Tęskniliśmy za ogrodem, sadem i pasieką, które mieliśmy przy szkole na wsi. 
Wszystko, co się tam znajdowało zostało zniszczone, a młode drzewka, które mąż 
sprowadził z Puław, zostały wykopane. 

20 Władze niemieckie nakazywały by w komisjach rozdzielających nałożone na daną wieś czy gminę kon-
tyngenty zasiadywały osoby cieszące się szacunkiem miejscowej społeczności. Zazwyczaj w jej skład wchodził 
sołtys, ksiądz i nauczyciel. Szerzej o charakterze pracy i roli komisji kontyngentowych: Cz. Rajca, op. cit., s. 43-
46.

21 Folksdojcz [niem. Volksdeutsche] – osoba wpisana (dobrowolnie lub przymusowo) na tzw. Volkslistę, 
tzn. listę osób pochodzenia niemieckiego. Osoby te miały pewne (nieraz znaczne) przywileje w porównaniu z po-
zostałą ludnością okupowanego kraju; Na anektowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich wprowadzono ją od 
4 marca 1941 r. Volkslista przewidywała 4 kategorie osób, którym przyznawano od razu lub warunkowo oby-
watelstwo Rzeszy. W tym przypadku może chodzić o wyszukiwanie przez władze niemieckie osób o niemiecko 
brzmiących nazwiskach by je potem namówić na przesiedlenie do Kraju Warty i objęcie gospodarstw po wysie-
dlonych Polakach. Zob. J. Kiełboń, Migracje…, s. 106-113.

22 Witków, wieś w powiecie hrubieszowskim, oddalona o 32 km od Grodysławic.
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Około 15 czerwca 1941 roku koło tartaku, na polance zatrzymał się oddział nie-
miecki. Hitler, dotychczasowy przyjaciel Stalina, szykował się do ataku na Związek 
Radziecki23. Każdy żołnierz miał słownik rosyjsko-niemiecki. 

Szachowy turniej

Dzień był pochmurny, padał deszcz. Przyszło do nas dwóch młodych Niem-
ców. Przedstawili się. Jeden był studentem malarstwa, drugi to jakiś urzędnik – Ba-
warczyk. Student oznajmił mężowi, że dowiedział się, iż grywa on w szachy i prosi, 
aby zagrał z nim, ponieważ i on jest zapalonym szachistą. 

A czy pan ma szachy? – spytał mąż.
Nie mam – odpowiedział student.
To niestety nie możemy zagrać, bo moje szachy są na wsi.
Proszę więc dać mi kartkę, ja po nie pójdę.
Pan nie trafi , ja sam po nie pójdę, proszę przyjść po 16-tej.
Po wyjściu Niemców, zdziwiona postępowaniem męża, powiedziałam:
Co ty za komedię robisz, przecież szachy są w domu.
Bo nie chcę, żeby Niemcy przychodzili do mnie na szachy – powiedział 

zdenerwowany.
Mąż już wtedy działał w tajnej organizacji, wizyty Niemców bardzo przeżywał.
Zaczęły się rozgrywki szachowe, zawsze na remis. Częstowałam potem graczy 

herbatą i ciastkami, chętnie na herbacie zostawali, byli bardzo grzeczni, student 
prawił komplementy i obiecywał pokazać nam swoje obrazy. W kilka dni po wy-
buchu wojny z ZSRR przyszedł z dwoma kolegami i oznajmił:

Ponieważ jutro nasz oddział odchodzi na front, musi dziś być rozegrana partia 
decydująca, pan to Polska, a ja Niemcy.

Zasiedli przy stole, zagrzechotały rozsypywane szachy. Wyszłyśmy z panią Stefą 
[Szczawińską], która nas odwiedziła, do kuchni. Bardzo się denerwowałyśmy. Po 
jakimś czasie, który wydał nam się wiekiem, rozgrywki się zakończyły. Usłysza-
łam odsuwanie krzeseł, weszłam do pokoju, by nakryć do herbaty, spojrzałam na 
studenta, twarz miał wzburzoną, nieprzyzwoicie roztrzęsionymi dłońmi składał 
szachy.

Zaraz będzie herbata – powiedziałam rozkładając obrus.
Podniesionym głosem powiedział:
Niemcy od podbitego narodu niczego nie przyjmują.
Patrząc mu w oczy powiedziałam dobitnie:
Wojna się jeszcze nie skończona.
Zasalutował i wyszedł, koledzy byli zmieszani.
Czy teraz już wiesz, dlaczego nie chcę grać z Niemcami. Zawsze starałem się 

grać na remis, ale dzisiaj nie mogłem sobie na to pozwolić – powiedział mąż.

23 Od wiosny 1941 r. na Lubelszczyźnie stacjonowały znaczne siły niemieckie przygotowujące się do ataku 
na ZSRR. Wspomina o tym m.in. Zygmunt Klukowski w swoim pamiętniku. Zob. Z. Klukowski, Dziennik z lat 
okupacji Zamojszczyzny 1939–1944, Lublin 1959, s. 198-201; Por. Z. Klukowski, Zamojszczyzna, t. I 1918–1943, 
Warszawa 2007, s. 215, 216-217, 218-227, 233, 235, 236-237.
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Ta partia szachów wraca często w moich wspomnieniach.

Sowieccy jeńcy

Niemcy bili Sowietów. Duże grupy jeńców szły pod eskortą w stronę Zamo-
ścia24. Od pierwszych dni byli źle traktowani i głodzeni. Zaczęła czynnie działać 
organizacja Batalionów Chłopskich. Urządzano akcje na wioski, które bezkarnie 
mordowały Polaków. Ukraińcy stawali się groźni. Byli bardzo okrutni. U męża by-
wali: Józef Wysocki, Józef Knap i Mieczysław Szczygieł – nauczyciel z Pawłówki. 
Obawiano się napadów jeńców sowieckich, o których mówiono już głośno, a So-
śnina i Bukowiec były blisko25.

Na polecenie władz zostały zorganizowane warty nocne utworzone z miejsco-
wych mężczyzn, które miały alarmować policję w razie wizyty jeńców lub party-
zantów sowieckich (miano uderzać w zawieszony lemiesz). Napad jeńców prze-
żyliśmy w czerwcu 1942 roku. Przyszło ich 19-stu w niedzielę, o 9-tej wieczorem. 
Byli przyzwoicie umundurowani i uzbrojeni w pepesze. Ogołocili nas z żywności 
i tytoniu. Byli i tacy, co szukali biżuterii. Po alarmie przyjechał ofi cer niemiecki. 
Pisząc protokół liczbę partyzantów z 19-stu podniósł do 30-stu.

Czas represji

Przed świętami 1942 roku doszło do napadu na żandarmerię26 niemiecką pod 
Łaszczowem. Pociągnęło to za sobą krwawe represje.

W dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia 1942 r. zostało zatrzymanych w drodze 
do kościoła około 100 osób – kobiet, mężczyzn i dzieci27. Wszystkich rozstrzela-
no. Represje objęły również okoliczne wioski. Liczba ofi ar sięgnęła 136 osób. Tego 
dnia (25 grudnia) we wsi Grodysławice z listy komunistów, w którą był zaopatrzo-
ny niemiecki ofi cer, rozstrzelano 9 osób – 1 kobietę i 8 mężczyzn. Rozstrzelano ich 
przy szosie do Łaszczowa, na początku Sośniny, kilka kroków od drogi.

24 W miejscowości Karolówka (Stalag 325) pod Zamościem oraz w samym Zamościu przy ulicy Okrzei 
i Powiatowej znajdowały się dwa mniejsze obozy dla jeńców radzieckich. Zob. E. Dziadosz, J. Marszałek, Wiezie-
nia i obozy w dystrykcie lubelskim w latach 1939–1944, „Zeszyty Majdanka”, 1969, t. 3, s. 88-90.

25 Chodzi o napady jeńców sowieckich zbiegłych z obozów jenieckich, które zaczęły się jednakże dopiero 
w 1942 r.

26 Żandarmi – żołnierze pełniący służbę policyjną; Żandarmeria była jednym z członów Policji Porządko-
wej (Ordnungspolizei – Orpo). Pozostałe człony stanowiły: Policja Ochronna (Schutzpolizei – Schupo) oraz tzw. 
policje niemieckie: policja polska tzw. granatowa policja i policja ukraińska. Zob. W. Tuszyński, Policyjny i woj-
skowy aparat okupacyjny na Lubelszczyźnie. Organizacja, siły i niektóre aspekty działania, „Zeszyty Majdanka”, 
1969, t. 3, s. 23-26.

27 Według Janusza Petera w lesie pod Łaszczowem rozstrzelano 78 osób, spośród których uratował się tylko 
Józef Bukowski, kowal z Domaniża. Zob. J. Peter, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 1991, s. 121-
126; Inni autorzy podają, że rozstrzelana ludność pochodziła z wiosek: Czerkasy, Kolonia Łaszczów, Podhajce, 
Domaniż i Ratyczów, a rozstrzelano zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Zob. Hitlerowski terror na wsi polskiej 
1939–1945, oprac. Cz. Madajczyk i S. Lewandowska, Warszawa 1965, s. 101; Por: J. Fajkowski, J. Religa, Zbrodnie 
hitlerowskie na wsi polskiej 1939–1945, Warszawa 1981, s. 443-444 (tu: lista zidentyfikowanych ofiar).
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Ponieważ z Kolonii Grodysławice nie zginął ani jeden człowiek, wieś28 okrzyk-
nęła, że to Kolonia jest winna śmierci tych 9 osób. Było to oskarżenie bezpodstaw-
ne i złośliwe.

W dzień Bożego Narodzenia odwiedziły nas: pani Jadwiga Leśkiewiczowa – 
właścicielka rządcówki, jej córka Irena Boberowa (wdowa po ofi cerze polskim po-
ległym we wrześniu 1939 roku pod Lublinem) oraz pani [Stefania] Szczawińska 
z siostrzeńcem Kaziem. Nakryłam do stołu, dzieci zapaliły świeczki na choince. 
Podzieliliśmy się opłatkiem, życząc sobie jak najszybciej wolności. 

W tej chwili do pokoju weszło dwóch Niemców z karabinami w ręku. Na widok 
choinki i nakrytego stołu stanęli jak wryci. Zapanowała wyczekująca cisza. Widząc 
na ich twarzach wielkie wzruszenie, a w oczach jednego łzy, zaprosiłam ich do sto-
łu. Skwapliwie skorzystali z zaproszenia. Po chwili porozumieli się ze sobą i jeden 
z nich zapytał: 

Czy ktoś dobrze mówi po niemiecku?
Dobrze po niemiecku mówiła pani Irena [Boberowa]. 
Proszę zaraz powiadomić ludzi, żeby nie wychodzili z domu przynajmniej przez 

dwie godziny. My tu przyszliśmy po to, aby jak najwięcej ludzi przyprowadzić na 
plac do wsi. Ofi cer ma lornetkę, ale my mu powiemy, że nikogo nie zastaliśmy, że 
wszyscy zdążyli się ukryć w lesie.

Ryszard [Vonau] z kolegami szybko i ostrożnie, trzymając się blisko zabudo-
wań, powiadomili wszystkich. Podziękowaliśmy im bardzo. Po jakiejś godzinie 
żołnierze odeszli zadowoleni, nie zabierając ze sobą nikogo. Dlaczego mieli dopro-
wadzić ludzi na plac do wsi i co się tam działo, nikt z nas wtedy nie wiedział.

Nieco później, od rodziny z Michalowa, powróciła moja, długoletnia pomoc 
domowa – Marcela [Denys]. Od niej dowiedzieliśmy się o tragedii, jaka dotknęła 
wieś. Otóż Marcela w drodze powrotnej została zatrzymana przez żołnierzy na 
końcu wsi i skierowana na plac przed domem pani [Jadwigi] Leśkiewiczowej. Na 
placu było już dużo ludzi, ale żołnierze wciąż doprowadzali nowe grupy. Nakazano 
ciszę. Ofi cer wszedł na podwyższenie z listą w ręku. Wyczytany po nazwisku miał 
się zgłosić do ofi cera. Zgłosiło się 7 osób. Ofi cer wyczytał jeszcze parę nazwisk, 
nikt więcej się nie zgłaszał. Wtedy ofi cer zszedł z podwyższenia i popatrzywszy 
po ludziach wskazał dwóch bardzo wiekowych mężczyzn i kazał im dołączyć do 
grupy. Otoczyli ich żołnierze i zabrali do samochodu, który wkrótce odjechał. Za 
kilkanaście minut zebrani na placu usłyszeli strzały. Taki się wtedy rozległ płacz 
i krzyk, że trudno było wytrzymać. Mówiąc to, Marcela zalała się łzami. Była chyba 
jedyną osobą na placu z Kolonii Grodysławice.

Marcela z Sobolewskich Denysowa była u nas przez 12 lat. Nie porzuciła mnie 
w najcięższych chwilach, przeżywając strach i obawę o życie. Oddała wiele usług 
partyzantce, tak samo jak jej syn Adolf [Denys], który na polecenie „Sójki” lub 
„Młota”29 z narażeniem życia roznosił meldunki. Raz na polach między Michalo-
wem i Celestynowem tylko to, że zdążył połknąć meldunki, ocaliło mu życie.

28 Chodzi o Grodysławice.
29 Mowa o plutonowym Bolesławie Nowaku, ps. „Młot”, zastępcy dowódcy III plutonu II kompanii Od-

działów Dywersji Bojowej AK Obwodu Tomaszów Lubelski. 
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Aresztowania na Kolonii Grodysławice

Nowy Rok 1943 spędziliśmy w towarzystwie życzliwych nam osób. Najpierw 
u nas, ponieważ przyszło do naszego domu całe towarzystwo: pani [Irena] Bobe-
rowa z dziećmi, pan Zygmunt Remisiewicz i pan Zdzisław Piotrowski, cioteczny 
brat pani Boberowej, a mój dobry znajomy z Zamościa, z czasów szkolnych. Po-
tem, całą grupą, poszliśmy do pani [Jadwigi] Leśkiewiczowej, gdzie na rozmowach 
i przekazywaniu sobie wiadomości spędziliśmy mile wieczór. Nikt nie przypusz-
czał, że rok 1943 niesie tyle nieszczęść.

7 czy 8 stycznia 1943 roku bracia Zapałowie, najstarszy Jan i najmłodszy Ka-
zimierz, udali się do Rachań, aby załatwić różne swoje sprawy w urzędzie gmin-
nym. Do stojącego przy saniach Kazimierza podszedł tajniak [Piotr] Antoniuk30 
i zapytał:

Czy to wy jesteście Kazimierz Zapała? 
Tak – odpowiedział. 
Chodźcie ze mną na chwilę, jesteście mi potrzebni – polecił Antoniuk. Tak zo-

stał aresztowany Kazimierz. 
Jan, gdy mu o tym donieśli świadkowie zajścia, czekał na brata w urzędzie 

gminnym i nie mogąc się doczekać postanowił po niego pójść. Nie pomogły per-
swazje i prośby, by wracał do domu. Oczywiście już nie wrócił. Były to pierwsze 
aresztowania na Kolonii Grodysławice. 

9 stycznia 1943 roku kilka sań z niemieckimi żandarmami przyjechało na Kolo-
nię Grodysławice. Szukali czegoś w wąwozie i na polu, mówiono, że szukają broni. 
Aresztowano też średniego z Zapałów – Stanisława, który ku zdziwieniu wszyst-
kich czekał na nich biernie w domu. Błagałam męża, by na parę dni opuścił dom, 
ale on powiedział: 

Wierz mi, że z Zapałami nic mnie nie łączy i nic mi z ich strony nie zagraża. 
Datę 9 stycznia pamiętam doskonale, ponieważ dzień ten był dniem narodzin 

mojego młodszego syna – Jerzego, który kończył wtedy 7 lat. Pomimo zdenerwo-
wania nakryłam do podwieczorku, aby wspólnie z całą rodziną uczcić jego dzień. 
Był też Gienek [Knap], kolega syna. 

10 stycznia 1943 roku dowiedzieliśmy się późnym popołudniem o pacyfi ka-
cji przez żandarmerię niemiecką wsi Pawłówka odległej o 5 kilometrów. Zabitych 
zostało tam kilka osób, wiele aresztowano. Spłonęło też parę budynków31. Znowu 
mąż zignorował moją prośbę i został na noc w domu. Najważniejszego dla nas 
nie dowiedzieliśmy się. Aresztowany został nauczyciel z Pawłówki – Mieczysław 
Szczygieł32, z którym mąż się kontaktował.

30 Piotr Antoniuk, komendant policji kryminalnej (Kripo) w Rachaniach, zajadły nacjonalista ukraiński. 
Zob. J. Peter, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 1991, s. 437-438; Kwestia funkcji P. Antoniuka jest 
niejednoznaczna, albowiem przywołany Janusz Peter określa go również mianem „tajniak”. Zob. ibidem, s. 436; 
Najprawdopodobniej tajniak P. Antoniuk, po wykonaniu wyroku śmierci przez polski ruch oporu na komendan-
cie policji kryminalnej w Rachaniach Stanisławie Dziubie, objął po nim tą funkcję.

31 Znamienne, że o tej pacyfikacji nie wspominają opracowania dotyczące tegoż zagadnienia. Zob. Hitle-
rowski terror…; J. Fajkowski, J. Religa, op. cit.

32 O okolicznościach aresztowania i ucieczki M. Szczygła z aresztu w Rachaniach zobacz: M. Szczygieł, 
Ucieczka z rachańskiej katowni, [w:] Bratnia pomoc. Wspomnienia dotyczące pomocy społeczeństwa Lubelszczyzny 
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11 stycznia 1943 roku, około 5 rano postawiło nas na nogi brutalne stukanie 
do drzwi. W otwartym przez gosposię drzwiach stał tajniak [Piotr] Antoniuk i kil-
ku żandarmów. Mężowi kazano się ubrać. Pozostał przy nim jeden żandarm. Co 
jakiś czas wpadał Antoniuk. Po przeprowadzeniu rewizji żandarmi zabrali męża 
ze sobą. Wyszłam za nim na dwór i zobaczyłam, że aresztowani są też Antoni Wo-
ziwoda – zastępca leśniczego i Józef Knap – gajowy, mieszkający w tym samym 
budynku tartacznym. Wszyscy trzej zostali zakuci w kajdany i rozmieszczeni pod 
strażą na saniach. Na dworze było 35 stopni mrozu.

[Piotr] Antoniuk okrutnie obszedł się z naszym synem Ryszardem (13 lat). 
Wziął go na strych i tam bijąc po twarzy i głowie pytał, gdzie był ojciec wieczorem 
23 grudnia 1942 roku, w dniu napadu na żandarmerię w Łaszczowie.

Nazajutrz 12 stycznia 1943 roku Woziwodowa, Knapowa i ja poszłyśmy do Ra-
chań. Nie było mowy o tym, żeby się czegoś dowiedzieć o aresztowanych poza tym, 
że są na strychu w szkole i są przesłuchiwani. Wstąpiłam do koleżanki szkolnej 
Janiny Kulikowej, która jeszcze wtedy zajmowała mieszkanie na parterze szkoły. 
Mąż jej Bronisław Kulikowski – kierownik szkoły w Rachaniach, był już wtedy 
w Oświęcimiu. Dowiedziałam się od niej, że 10 stycznia wpadł w ręce żandarmerii 
w Pawłówce Mieczysław Szczygieł, że trzymają go na strychu i że wieczorem tego 
samego dnia był strasznie bity i katowany. Powiedziała mi też, że w szkole jest żona 
Leona Kaptura, kierownika szkoły w Werechaniach. Była u nich żandarmeria 11 
stycznia, o 5 rano. Jego nie zastali, zabrali ją. Przyszło mi do głowy wtedy, że..., ale 
zdławiłam tę myśl.

Wracałyśmy już do domu, kiedy jeden z napotkanych mężczyzn szepnął nam, 
że w areszcie gminnym są Zapałowe. Rzeczywiście czekały obok aresztu. Zajrza-
łam do środka – zobaczyłam dwóch Zapałów. Jan był na przesłuchaniu. Zapytałam 
Kazika: 

W czym można wam pomóc? 
Odwrócił się i podciągnąwszy koszulę pokazał nam plecy – to była jedna rana. 
Takie mam plecy i pośladki. Nam już nic nie pomoże. Strasznie jesteśmy bici. 

To przez Janka Zapałę, bo on po prostu plecie o broni, o innych rzeczach, a że my 
nic o tym nie wiemy, to nas tłuką. Niech pani przyniesie mężowi coś ciepłego do 
ubrania i kożuszane rękawice, bo zamarznie na tym strychu. 

Łzy stanęły mi w oczach. Stach [Zapała] siedział na czymś niskim, milczący 
i kompletnie załamany. Naszą rozmowę słyszały Zapałowe i w drodze powrotnej 
mówiły nam, że Janek od małego dziecka był bardzo niewytrzymały na ból. Szły-
śmy strasznie przygnębione i zupełnie bezradne z lękiem czekając jutra. 

Mówiono, że Zapałowie zostali rozstrzelani tej nocy z 12 na 13 stycznia. Byli to 
wysocy, młodzi, dorodni mężczyźni. Zostawili rozpaczającą matkę, żony i dzieci: 
Janek 3 synów, Kazik – syna i córkę, Staszek – syna.

Każdej nocy słychać było karabiny maszynowe, ginęli ludzie, przemoc 
tryumfowała.

Rękawiczki z kożuszka uszył mężowi pan Wojciech Urbanowicz, który wysie-
dlony wraz z rodziną przez Niemców, przebywał u brata Stanisława na Kolonii 
Grodysławice. Dobrzy byli wtedy ludzie.

ofiarom hitlerowskiego terroru, wybór i oprac. R. Machuła i A. Wiśniewska, Lublin 1978, s. 197-212.
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Pacyfi kacja Kolonii Grodysławice

Nie jestem pewna – 14 czy 15 stycznia, między 4 a 5 rano usłyszałam ciche pu-
kanie w okno. Tak puka przyjaciel. Podeszłam z pytaniem: 

Kto to?
Proszę pani, to co powiem, musi pani zachować w tajemnicy, w przeciwnym 

razie zapłacę za to życiem. Przywiozłem tajniaka [Piotra] Antoniuka, pobiegł na 
wartownię. Od cmentarza jedzie 9 sań żandarmerii, do Rachań przyjechały samo-
chody, mają wywozić aresztowanych. Jak pani chce coś doręczyć mężowi, to zaraz 
musi pani iść do Rachań.

Bóg zapłać panu – podziękowałam. 
Zapukałam w ścianę do sąsiadek. Powiedziałam, że idę do Rachań, zapytałam 

czy pójdą ze mną. Zgodziły się. [Syna] Ryszarda [Vonau] wysłałam na wieś do 
pani [Jadwigi] Leśkiewiczowej. Ojciec męża i [drugi syn] Jurek [Vonau] zostali 
pod opieką gosposi Marceli [Denys] i mojej siostry Wandy [Leonowicz], która 
w przeddzień przyjechała z Witkowa. Szłyśmy bardzo szybko, trudno było od-
dychać, taki był mróz. Minąwszy wieś i dwoje sań z Niemcami obejrzałyśmy się, 
płonęło gospodarstwo za Sośniną – rodzina Gajewskich już nie żyła.

W Rachaniach zastałyśmy ruch, gwar i rozpaczliwy płacz. To płakały Zapało-
we, zobaczyły bowiem buty mężów. Na górnym korytarzu w kącie szlochała siostra 
Mieczysława Szczygła. Woziwodowa blada jak chusta wskazała mi idącego Niemca 
i szepnęła: – On ma buty mego męża...

Była już żandarmeria i [Piotr] Antoniuk zdumiony na nasz widok. Nie mijali 
nas, pewnie wrócili drogą od Cukrowni Wożuczyn. 

Nikogo nie wywożono, samochody czekały na żandarmerię, wkrótce pojechała 
ona dalej, siejąc zniszczenie i śmierć.

Szybko i z wielkim niepokojem wracałyśmy do domu. W izbie zastałam wielki 
nieład, podłoga była częściowo zerwana. Była rewizja, nic nie znaleziono. Inne ro-
dziny ucierpiały o wiele więcej. 

Byłabyś zabita, sąsiadki też, wiem to od policjanta granatowego33. To on urato-
wał teścia przed znęcaniem się nad nim, mówiąc, że jest głuchy jak pień. Mnie ura-
towała kenkarta z hrubieszowskiego i świadek, który potwierdził, że przyjechałam 
dopiero wczoraj – powiedziała mi siostra.

Na Kolonii Grodysławice zapanowała żałoba. Żona Józefa Wysockiego została 
zabita w okrutny sposób. Dzieci – Henio i Kazio odprowadzone przez matkę do 
sąsiadki po drugiej stronie drogi, ocalały. Wysocka – bratowa Józefa oraz Pacz-
kowska zostały zbite do nieprzytomności. Władysława Klika, nie zastawszy jego 
syna Józefa, zabito na miejscu34.

33 Policja odtworzona przez okupanta w Generalnym Gubernatorstwie, pełniąca służbę porządkową i kry-
minalną, nazywana była granatową od koloru umundurowania. Tzw. policja granatowa została utworzona dekre-
tem generalnego gubernatora Hansa franka z dn. 17 XII 1939 r. Szerzej na temat powstania, struktury i działania 
tzw. polskiej granatowej policji: A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji granatowej w Generalnym Guberna-
torstwie 1939–1945, Warszawa 1990, s. 62-86.

34 Według relacji Władysławy Kłos z domu Klik, spisanej przez wnuczkę Annę Kłos, Władysława Klika 
Niemcy zabrali do Rachań, gdzie został rozstrzelany 14 stycznia o godzinie 19 na placu szkolnym i pochowany 
w zbiorowej mogile. Zob. Relacja w zbiorach M. Piotrowskiego; Czesław Madajczyk i Stanisława Lewandowska 
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Siostra opowiedziała mi też, w jak okrutny sposób postąpiono z rodziną Gajew-
skich, była bowiem świadkiem zbrodni. Dowiedziawszy się, że Ryszard [Vonau] 
nie poszedł na wieś, tak jak mu kazałam, tylko za Sośninę do pana [Wojciecha] 
Doroty, po wyjściu żandarmów z mieszkania, pobiegła szybko za las, by zabrać go 
do domu. Na skraju lasu spotkała grupę mężczyzn z Kolonii Grodysławice, którzy 
nauczeni doświadczeniem nocowali na wartowni pod Sośniną. Pilnowali się bar-
dzo i widząc zbliżające się do wioski sanie, przenieśli się do lasu. [Piotr] Antoniuk 
wartownię zastał pustą. W ten sposób ocaleli (część mężczyzn była w pracy w Cu-
krowni Wożuczyn). Zapytała ich o Ryszarda, powiedzieli jej, że zabrał go ze sobą 
Józef Wysocki. Poszło ich kilku na Hopkie35. Na podwórzu u Gajewskich kręciła 
się już żandarmeria. Nie zastawszy syna Józefa, wymordowali całą rodzinę36, znaj-
dującą się w mieszkaniu, potem wypuścili z budynków inwentarz żywy, łącznie 
z kurami i podpalili dom oraz zabudowania gospodarcze.

Z płonącego domu, przez wysoki próg sieni starało się wydostać małe dziecko. 
Patrzący zamarli, ci w lesie też. Po wielu próbach przechyliło się mocniej i znala-
zło się po drugiej stronie progu. Ale wtedy z grupy Niemców wybiegł żandarm, 
schwycił dziecko za nóżki, rozkręcił w powietrzu i rzucił w trzaskające płomienie. 

Okrutna była „żandarmeria rozprawcza”37. Składała się głównie z kryminali-
stów podobnie jak Szupo38 w Rachaniach. Najbrutalniejszy był Olszewski, który 
mówił po polsku. Zginął w czasie tragicznych zajść w Dzierążni.

My, żony aresztowanych też miałyśmy być zabite. Ocalałyśmy dzięki człowie-
kowi, który 14 stycznia 1943 roku o piątej rano ryzykując życiem, zapukał cicho 
do mojego okna. Jestem pewna, że zapukał też do Zapałowych, bo zastałyśmy je 
w Rachaniach. 12 dzieci nie zostało całkowitymi sierotami.

Męczyłam się, nie byłam pewna losów męża, nie wiedziałam czy jeszcze żyje. 
Do Rachań chodziłam codziennie. Pewnego dnia [Piotr] Antoniuk podszedł do 
mnie i zapytał:

Czy pani chce zobaczyć męża?
Bardzo chcę – odpowiedziałam. 
To proszę pójść na drugą stronę budynku, zobaczy go pani w oknie. Zobaczy-

łam go, to nie była jego twarz! Ale żyje, żyje...

podają, że egzekucja 12 osób w Grodysławicach miała miejsce 23 stycznia 1943 r. Osoby rozstrzelane podejrze-
wane były o przynależność lub wspieranie organizacji konspiracyjnych. Zob. Hitlerowski terror…s. 102.

35 Mowa o wsi Hopkie, położonej na południowy-wschód od Grodysławic.
36 Byli to: Kazimierz Gajewski, Maria Gajewska, Jan Gajewski, Władysław Gajewski, Leokadia Gajewska, 

oraz  Bronisław Gajewski. Zob. Tablica pamiątkowa na budynku Szkoły Podstawowej w Rachaniach.
37 Chodzi prawdopodobnie o specjalne jednostki żandarmerii wykorzystywane do działań antypartyzanc-

kich i pacyfikacyjnych tzw. Truppenpolizei.
38 Właściwie: Schutzpolizei (Schupo), niemiecka policja ochronna. Zob. W. Tuszyński, op. cit., s. 26; A. 

Hempel, op. cit., s. 50-53.
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Ucieczka Mieczysława Szczygła

Mieczysław Szczygieł – kierownik Szkoły Powszechnej w Pawłówce był jedy-
nym więźniem, który uciekł z aresztu w szkole w Rachaniach39. Nauczyciele, kole-
dzy Szczygła, pracownicy urzędu gminy (który po pożarze40 był w szkole), party-
zanci opowiadali na podstawie relacji Szczygła następującą wersję jego ucieczki.

Raniutko, przed wyjazdem żandarmerii rozprawczej na pacyfi kację Kolo-
nii Grodysławice, do części strychu, gdzie umieszczono rozebranego do bielizny 
i przywiązanego do roweru Szczygła, zajrzał jeden z Niemców i powiedział:

No, na razie odpocznij. Po powrocie pogadamy z tobą. 
Szczygieł był tak przerażony zapowiadającym się badaniem, że postanowił ode-

brać sobie życie. Kiedy się trochę rozjaśniło, zaczął bardzo uważnie szukać oczami 
czegoś, co by mu posłużyło do uwolnienia się z więzów. Po jakimś czasie zoba-
czył stary bagnet wystający nisko zza belki. Zaczął się poruszać tak, że centymetr 
po centymetrze zbliżył się z rowerem do belki, a kiedy był już przy niej, przeciął 
bagnetem więzy u rąk i uwolnił się. Wspiął się do okienka, z którego miał zamiar 
rzucić się na dół i wtedy zobaczył rynnę i strażnika oddalającego się za róg szkoły. 
Podjął błyskawiczną decyzję – zejść po rynnie i spróbować ostrzec wydaną na ba-
daniach Pawłówkę41 albo zginąć. Widziano go przez okno urzędu gminnego, jak 
podniósł się ze śniegu i biegł pod oknami w bieliźnie i boso. Wszyscy wstrzymali 
oddech, czekając na strzały, ale było cicho. Przebiegł część podwórza przed szkołą, 
drogę, jedno, drugie gospodarstwo i był na cmentarzu. Stamtąd poszedł do lasu 
werechańskiego. Zatrzymał się u znajomego gajowego, który natychmiast poszedł 
ostrzec Pawłówkę. Kiedy przyszli uzbrojeni koledzy, Szczygieł powiedział:

Wiem po co przyszliście, ale najpierw wysłuchajcie mnie i zobaczcie jak wyglą-
dam. Potem zrobicie jak uważacie.

Mówiono powszechnie, że przyznał się do wydania Pawłówki i kolegów – Le-
ona Kaptura i Wilhelma Vonau. Darowano mu psychiczne załamanie, a widząc 
jego ciało zbite do mięsa i odmrożone nogi, odstawiono do szpitala w Tomaszowie 
[Lubelskim], gdzie amputowano mu nogę.

Przyrzeczenie

Minęło parę dni od pacyfi kacji. Dni nadal były bardzo mroźne i śnieżne. Była 
u mnie Stefa [Szczawińska]. Siedziałyśmy przy łóżku chorego już od kilku dni na 
odrę Jurka [Vonau], popijając gorącą herbatę, kiedy do pokoju wpadła bardzo po-
ruszona Wandka [Leonowicz] (siostra) mówiąc: 

Szupo jedzie, kilka sań, są już blisko tartaku, ubieraj się, uciekaj. 
O, widać ich przez okno, mijają tartak. To mówiąc narzuciła mi płaszcz na ra-

miona, Stefa pomagała jej, dosłownie wypchnęły mnie za drzwi.

39 M. Szczygieł, op. cit., s. 197-212.
40 Mowa najprawdopodobniej o akcji spalenia dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy w Racha-

niach, która miała miejsce w nocy z 22 na 23 V 1942 r. Zob. M. Kulik, op. cit, s. 13.
41 Chodzi o mieszkańców wsi Pawłówka, położonej 5 km na południe od Rachań.
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Stanęłam przed drzwiami oszołomiona kończąc się ubierać i myśląc – dokąd 
pójść... Na Kolonii jest Szupo...

Mój wzrok zatrzymał się na małej chatce, stojącej tuż przy drodze prowadzącej 
do wsi. Zajmowały ją chora na astmę matka z córką – wdową dobrze mi znaną. No, 
na pewno żadnemu z nich nie przyjdzie na myśl, że ktoś mógł przy drodze szu-
kać schronienia. Poszłam więc szybko, by tam przeczekać zagrożenie. Otworzyłam 
drzwi do izby i w tej chwili usłyszałam zdyszany głos:

Jezus, Maria, proszę pani oni nas zamordują, zamordują nas! 
W izbie było już zupełnie szaro, mimo to zobaczyłam unoszącą się postać na 

łóżku, wzniesione do góry ręce i słyszałam wypowiadane przerażonym głosem 
słowa:

Zamordują, zamordują!
Trzymając jeszcze rękę na klamce, zwróciłam się do córki, siedzącej na ławce 

tuż koło drzwi. Wyczekująco patrzyłam na nią, ale ona milczała, nisko opuściwszy 
głowę, tak nisko, że nie widziałam jej twarzy. Wyszłam. Byłam tym wstrząśnięta. 
Schodząc do drogi zobaczyłam zbliżającą się gosposię [Marcelę Denys] z Jurkiem 
[Vonau]. Przerażone Wandka [Leonowicz] i Stefa [Szczawińska] i dziecko wypra-
wiły z domu. Wzięłam go za rękę. 

Dokąd pani idzie?
Nie wiem Marcelu, może już nigdzie nie ma dla nas miejsca..., wracaj do domu, 

my zaraz przyjdziemy.
Zrobiłam parę kroków w stronę wsi, mocno ściskając rączkę dziecka. Zastana-

wiałam się pełna goryczy, czy jeszcze kogoś mogłabym poprosić o nocleg?
W tej chwili błysnęło światło w oknach jednej z chat, następnie zapaliło się 

w drugiej, trzeciej, czwartej... 
Patrzyłam jak urzeczona, w piersiach czułam ból. Ludzie zapalają światła, krzą-

tają się przy wieczornym obrządku, gotują kolację, rozmawiają i śmieją się razem 
z dziećmi... Czy doceniają jakie to szczęście, że mają dom? Dom! A my? Doszedł 
mnie cichy, przejmujący, długi szum lasu. Olśniło mnie. Las! Tam, tylko w lesie 
można szukać schronienia, dla wszystkich jest tam miejsce, pełno jest ludzi... Ilu 
z nich teraz bezdomnych, patrzy tak, jak ja na światła płonące w oknach z ża-
lem i nadzieją? Ilu zżera tęsknota za rodziną, domem, gospodarstwem? Patrzyłam 
dłuższą chwilę na ciemną, szumiącą linię lasu. Bardzo współczułam tym, co zmu-
szeni zostali do jego zamieszkania.

Boże! Jeżeli w swej łasce pozwolisz, by ocalała moja rodzina i dom – przyrze-
kam, że będzie on zawsze otwarty dla tego, kto do niego zapuka. Po chwili, zupeł-
nie uspokojona wracałam z dzieckiem do domu. Niemcy pojechali przed siebie, 
doszłam do wniosku, że wracać tędy nie będą, więc nic mi nie zagraża.

Przed domem stały kobiety, zbliżyły się i poprosiły, bym poszła do nich, za-
pewniały, że tak mnie ukryją, że będę bezpieczna. Serdecznie im podziękowałam, 
wzruszona ich gotowością przyjęcia mnie. Były to trzy kobiety wysiedlone z Wie-
lunia, ich rodziny zajmowały mieszkanie obok mego. 

Przyrzeczenia dotrzymałam.
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Dalsze losy Wilhelma Vonau

Leona Kaptura, Stanisława Łopuszyńskiego i Wilhelma Vonau wywieziono 
22 stycznia 1943 roku do siedziby Gestapo na ulicy Żeromskiego w Zamościu. Mó-
wiono, że Łopuszyński zmarł po kilku dniach na zgorzel nóg.

Mąż został wepchnięty do jamy42, gdzie przebywał do czasu, kiedy po moich 
długich staraniach został przeniesiony do szpitala. Miał zgorzel nogi i głębokie, 
czarne rany dookoła dłoni od kajdan. Był nabrzmiały, szczególnie na twarzy, czę-
sto mdlał. Lekarz uspokajał mnie mówiąc, że są to skutki przebywania bez powie-
trza w jamie, że to minie i wtedy będzie operowany.

W więzieniu, razem z mężem był przez dwa tygodnie Florian Sochan, młody 
17-letni chłopiec z Rachań, wzięty za stary karabin (rodzice zostali rozstrzelani). 
Spotykałam na Gestapo jego siostrę, bardzo miłą, młodą mężatkę. Mówiła mi, że 
stara się o zwolnienie brata i ma nadzieję, że to się uda. Tak się stało. Potem był 
z mężem W. Otto – 16-letni syn inżyniera-leśnika, złapany przez Niemców z bro-
nią w lesie. Powiadomiłam jego rodziców o strasznym losie syna.

Mąż leżał trzy dni sam w salce pod 13-ką. Po amputowaniu stopy czuł się lepiej. 
Po jakimś czasie Gestapo przywiozło por. Stanisława Burdę z Krynic, skatowane-
go z podciętymi żyłami. Targnął się na życie, gdy dowiedział się, że będzie jeszcze 
przesłuchiwany.

W więzieniu wartę pełnili bardzo uczynni żołnierze rosyjscy i całkowicie od-
dani Niemcom żołnierze litewscy. Dzięki tym pierwszym widywałam się często 
z mężem, ale o 4 rano. Ułatwiało mi to osobne wejście od tyłu korytarza przy któ-
rym była 13-ka. [Stanisław] Burda denerwował się, gdy przychodziłam (bo mnie 
zabiorą) i kategorycznie zabronił nam mówić o konspiracji i wymieniać nazwiska, 
bo on będzie jeszcze przesłuchiwany.

Kontaktowałam Burdę z żoną, która mieszkała w Zamościu, u rodziców na No-
wym Mieście. Jednego razu przyniosłam mu bieliznę. 

Noga mężowi goiła się bardzo słabo. 
Jeżeli tak dalej pójdzie, to trzeba będzie powtórzyć operację – powiedział 

lekarz. 
22 kwietnia 1943 roku przed Wielkanocą z oddziału zakaźnego uciekło 2 więź-

niów. Kapitan Zeic zabrał osobiście, pomimo protestów lekarza i siostry, męża 
i Burdę do baraku nr 13 dla więźniów politycznych. Powiedział, że brak mu ludzi 
do pilnowania bandytów. 

W słynnym baraku nr 13 mąż przebywał do 17 maja 1943 roku. Tego dnia 
został wywieziony transport więźniów politycznych z Zamościa w liczbie 34 męż-
czyzn i 2 kobiety43. Doniósł mi o tym wartownik Rosjanin, przez którego cały czas 

42 Chodzi o piwnice zamojskiego Gestapo, które więźniowie zwali także bunkrami.
43 Wacław Skuratowicz wspominał: „W połowie maja [1943 – M.P.] o 5 rano zbudzono nas na zbiórkę. 

Wyczytano nazwiska 30-40 osób, którym kazano spakować rzeczy. Byli to najbardziej obciążeni „bandyci”: 
„Dziadzio” Nowak, Piotr Świderek, który w przeddzień chwalił się, że już może znowu siąść na konia, zapalony 
szachista, nauczyciel Vonau z gm[iny] Rachanie pow[iatu] tomaszowskiego, pupilek baraku, kilkunastoletni W. 
Otto, sparaliżowany Dorota, J. Maciukiewicz ze Zwierzyńca, mój pomocnik Michał Bondyra, Planeta i inni. [...] 
Transport ten odjechał w nieznane i słuch o nim zaginął na zawsze. Zob. „Barak nr 13”. Relacja Wacława Skura-
towicza, [w:] Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji 
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kontaktowałam się z mężem. Pomimo poszukiwań ślad po nim zaginął na kilka 
miesięcy.

W lecie 1943 roku pojechałam do Lublina z panią Kapturową, żoną Erazma. 
Dotarłyśmy do jednego z wyższych biur (Politische Abteilung) oddziału politycz-
nego, prosząc o wiadomości dotyczące transportu politycznych z 17 maja 1943 
roku z Zamościa. Ofi cer przyjmujący nas okazał się bardzo grzeczny (odniosłam 
wrażenie, że znał język polski). Usłyszawszy nazwiska skinął głową na znak, że 
słyszał o nich. Vonau miał chorą nogę – pokazał. Zapytany, skąd ich zna wyjaśnił, 
że był w komisji sądu wojskowego w Zamościu, który miał ustalić czy organizacja 
BCh jest organizacją komunistyczną, czy też nie, jak twierdzili więźniowie. Sąd 
ustalił, że nie jest.

Tam ich poznałem – dodał. Gdzie są teraz, nie wiem.
Wziąwszy z biurka plik papierów wstał i skierował się ku wyjściu. Szybko rozej-

rzał się po pustej sali i zwróciwszy się do nas energicznym ruchem dwoma palcami 
pokazał na podłogę i szybko wyszedł. Czyżby nie żyli? Nie, nie, obie odrzuciłyśmy 
tę myśl.

W parę tygodni później, za radą sędziego Doliny udałam się do komendanta 
obozu. Skierował mnie do adiutanta, który sprawdził w kartach „Toten Lager”, ale 
ich tam nie było.

W lecie 1944 roku dowiedziałam się, że do Tarnawatki powrócił gospodarz, 
który przeżył Majdanek i który był z moim mężem w obozie w Zamościu. Wybra-
łam się do niego. Widywał męża i innych z trzynastki. Mąż ciągle miał chorą nogę. 
Na Majdanek został wywieziony wcześniej od politycznych, a kiedy 17 maja 1943 
roku rozeszła się wiadomość, że przywieźli politycznych z Zamościa, był pewny, że 
się z nimi spotka. Transport przyszedł na pewno, ale więźniów nikt nie widział. Po-
wszechnie mówiono, że transport politycznych skierowano do komory gazowej.

We wrześniu 1944 roku dotarłam do sekretarza kancelarii na Majdanku, który 
ocalał. Służył mi informacjami. Transport przyszedł 17 maja o godz. 16-tej. Liczył 
34 mężczyzn i 2 kobiety. Sporządzono listę. Był wzruszony mówiąc o 16-letnim 
W. Otto. Listy nie dokończył. Przyszedł telefoniczny rozkaz zniszczenia listy i skie-
rowania transportu do komory gazowej44. Byliśmy wstrząśnięci, bo do maja 1943 
roku rzadkością było kierowanie aryjczyków do komory gazowej.

Nie oszczędzono im i tej męki – powiedział.
W kwietniu 1943 roku po opuszczeniu Rachań przez żandarmerię i [Piotra] 

Antoniuka za zezwoleniem władz odbyła się ekshumacja pomordowanych obok 
rachańskiej szkoły. Przeniesiono ich na miejscowy cmentarz i na inne cmenta-
rze. Po odkryciu grobu, w którym była Aniela Kaznowska z dzieckiem, stwier-
dzono, że dziecko przytulone przez matkę było zasypane żywcem. Rodzice jej 
zostali rozstrzelani w domu, a mąż po powrocie z pracy w Cukrowni Wożuczyn 

hitlerowskiej, pod red. Cz. Madajczyka, t. II, Warszawa 1979, s. 416.
44 Jak wynika z wielu relacji byłych więźniów, w tym czasie przebywały do obozu również tak zwane „trans-

porty śmierci”. Liczyły one po około 40 osób, w tym kobiety i dzieci. Początkowo przywożono je w różnych odstę-
pach czasowych, następnie codziennie samochodami ciężarowymi oraz autobusami. Były dni, kiedy przybywało 
po kilka takich samochodów. Transporty te dowożono wprost do komory gazowej, gdzie po przybyciu likwido-
wano je, bez uprzedniego wprowadzenia do ewidencji obozowej. Zob. Z. Leszczyńska, Transporty więźniów do 
obozu na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, 1970, t. 4, s. 201.
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z rozpaczy powiesił się. Dwudziestu kilku Żydów pozostało w mogiłach na miej-
scu rozstrzelania.

Wysiedlenie wsi Grodysławice

Nadeszło lato 1943 roku. Cała wieś w ciągu jednej doby została wysiedlona45. 
Mieszkańców wywieziono na polecenie Niemców w okolice Suśca, gdzie podob-
no w porzuconych domach polskich, w chatach kompletnie urządzonych, zasta-
li na stołach gorące śniadania, a w budynkach gospodarczych inwentarz żywy 
i martwy46.

To, że we wsi i na Kolonii Grodysławice nie było ani jednej rodziny ukraińskiej, 
było dla nas całkowitym zaskoczeniem i po prostu nie do wiary. Znaliśmy tro-
chę plany zaborców co do ziemi zamojskiej, która oddana przez [Adolfa] Hitlera 
[Heinrichowi] Himmlerowi, miała być w pierwszym rzędzie wysiedlona i skolo-
nizowana przez Niemców oraz ludność niemieckiego pochodzenia, ale mimo to 
wysiedlenie Ukraińców było dla nas szokiem47. Sołtysem na Kolonii Grodysławice 
był wtedy Stanisław Urbanowicz. To właśnie jemu Niemcy powierzyli, do czasu 
przyjazdu osiedleńców, opiekę nad wysiedloną wioską i paroma gospodarstwa-
mi poukraińskimi na Kolonii Grodysławice. Nie było to łatwe. Konie, krowy, spę-
dzone na plac ogrodzony naprędce drutem kolczastym, były zdane na łaskę ludzi. 
Trzeba je było poić i karmić. Uprząż, wozy, narzędzia rolnicze trzeba było strzec 
przed złodziejami. 

Urbanowicz wywiązał się z tego ku zadowoleniu wszystkich. Będąc kawalerzy-
stą, ubolewał nad niedolą koni, a że zbliżały się żniwa, kilka ładnych par przydzie-
lił gospodarzom, którzy chętnie zaopiekowali się nimi w zamian za pracę. Ja też 
dostałam parę młodych kasztanków. Dzięki nim i zaangażowaniu się [syna] Rysia 
[Vonau] i Adolka (syna Marceli [Denys]) zebraliśmy i zwieźliśmy zbiory z przy-
dzielonej ziemi poukraińskiej na Kolonii Grodysławice (moją koło cerkwi zabrali 

45 Wysiedlenie było elementem niemieckiej akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej o kryptonimie „Wehrwolf ” 
(czerwiec–lipiec 1943). Zob. A. Bożyk, Konflikt polsko-ukraiński na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie pod-
czas okupacji niemieckiej, „Biuletyn Ukrainoznawczy”, Przemyśl 2007, nr 13, s. 165. 

46 Wysiedlenie Ukraińców z Grodysławic i Michalowa miało miejsce w początkach lipca 1943 r. Marian 
Kulik, ówczesny mieszkaniec Michalowa-Zastaw, oszacował liczbę przesiedlonych z tej miejscowości na 32 rodzi-
ny. Jednocześnie liczbę wysiedlonych z Grodysławic oceniał na „sześciokrotnie więcej”, stwierdzając, że „zostali 
[oni] zasiedleni we wsi Bukowina, gmina Biszcza, pow. Biłgoraj”. Tenże, podobnie jak E. Vonau, zauważył, że 
Ukraińcy otrzymali domy po wysiedlonych uprzednio Polakach, w których „zastali wszystko, co wcześniej posia-
dali Polacy. Jednym słowem – od widelca i łyżki do kosztownych maszyn i sprzętu rolniczego”. Zob. M. Kulik, op. 
cit., s. 22.

47 12 listopada 1942 r. Komisarz Rzeszy do Umacniania Niemczyzny, szef SS i Gestapo H. Himmler wydał 
rozporządzenie traktujące Zamojszczyznę jako pierwszy niemiecki obszar osadniczy w Generalnym Guberna-
torstwie. Na mocy tego rozporządzenia Niemcy przeprowadzili masową akcję wysiedleńczą od 28 XI 1942 r. do 
marca 1943 r., a następnie akcję pacyfikacyjno-wysiedleńczą od 23 czerwca do 15 VII 1943 r. Łącznie wysiedlono 
około 110 tys. mieszkańców z 297 wsi, w tym 30 tys. dzieci. Zob. Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993, 
s. 358.; Na temat wysiedleń jest już  liczna literatura: Z. Mańkowski, Hitlerowska akcja wysiedleń i osadnictwa na 
Zamojszczyźnie (Model czy improwizacja), [w:] W kręgu polskich doświadczeń historycznych XIX i XX wieku, Lu-
blin 1986, s. 212-220; Zamojszczyzna-Sonderlaboratorium SS (Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu 
okupacji hitlerowskiej), red. Cz. Madajczyk, t. 1-2, Warszawa 1979.
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„czarni”)48. Zrobiliśmy podorywki, a nawet zasialiśmy oziminę. Pomagaliśmy też 
parę razy tym, co nie mieli koni. Głód na razie nam nie groził. 

Wioskę zajęli „czarni”. Nazwa nowych mieszkańców Grodysławic pochodziła 
od czarnych mundurów, które nosili. Nasiedleni byli folksdojczami z Jugosławii, 
Rumunii, a nawet było dwóch czy trzech Polaków49. Rządził nimi przydzielony ge-
stapowiec zwany dorführerem50. Wioski strzegła uzbrojona straż, która zatrzymy-
wała dowolnie pieszych i przejeżdżających legitymując ich. Byli agresywni i bru-
talni. O rolnictwie przeważnie nie mieli pojęcia. W parę tygodni po osiedleniu się 
zastrzelili dwóch Polaków, jadących rano do pracy w Łaszczowie. Jednym z nich 
był Janiszewski, mąż lekarki z Cukrowni Wożuczyn. Pozostała sama z trójką dzie-
ci. Drugiego nazwiska nie pamiętam. 

Wkrótce zostały nasiedlone sąsiednie wioski polskie51. W wielu wsiach „czar-
ni” zachowywali się bezwzględnie wobec pracujących u nich Polaków, było wiele 
ofi ar. Partyzantka na paru dorfürerach zmuszona była wykonać wyroki śmierci. 
Na Kolonii Grodysławice często bywał młody dorfürer żądny przygód. Przycho-
dził nawet nocą. Na szczęście zastąpił go drugi, starszy i bardziej rozważny. Kolonii 
Grodysławice strzegły na razie lasy pełne partyzantów.

Solidarni

Pan [Stanisław] Urbanowicz posiadał w dużym stopniu zdolności dyploma-
tyczne. Potrafi ł tak postępować z dorführerem i sołtysem ze wsi Grodysławice, 
że nigdy nie doszło do konfl iktu. „Czarni” się zmienili, zaprzestali legitymowania 
ludzi przechodzących przez wieś. Stali się nawet bardziej wyrozumiali. Doszło do 
tego, że pan Urbanowicz odważył się jedno z gospodarstw poukraińskich oddać 
komendantowi Batalionów Chłopskich Janowi Krystkowi i jego chłopcom. Za-
trzymywali się w nim partyzanci „spaleni”, wysiedleni, chorzy, przeważnie z Pod-
horzec, a i z innych wiosek też. Gospodarstwo nazwano „Ligenszaft ”52. Przebywali 
tam według potrzeby od kilku tygodni do kilku miesięcy. Pracowali też na ziemi 
należącej do gospodarstwa. Oczywiście nie omijali też „Ligenszaft u” ofi cerowie 
Batalionów Chłopskich: major „Młot”, „Adam”, „Marek” i wielu innych. Odbyło 
się nawet w „Ligenszafcie” wesele jednego z partyzantów, chyba „Działy”. Podczas 
zabawy wypalił w niezgrabnych rękach karabin, zapanowała chwilowa panika. 
„Czarni” w wiosce doskonale słyszeli wystrzał, ale konsekwencji nie wyciągnęli.

48 Nazwa pochodzi od czarnego umundurowania, które nosił komendant (dorführer), funkcjonariusze jed-
nostek pomocniczych policji, oraz większość kolonistów.

49 Chodzi o poprzednie miejsce zamieszkania ludności niemieckiej. Zob. Z. Mańkowski, op. cit., s. 274-
275.

50 Dorführer – odpowiednik polskiego sołtysa w wioskach zasiedlonych przez ludność niemiecką i osoba 
odpowiedzialna za wdrażanie w życie dyrektyw niemieckiej administracji.

51 Mowa m.in. o wsiach: Rachanie i Wożuczyn, które Niemcy nakazali opuścić Polakom, pracownikom 
Cukrowni Wożuczyn i zająć pozostawione przez Ukraińców gospodarstwa w Michalowie. W ich miejsce sprowa-
dzono kolonistów z Bałkanów. Zob. M. Kulik, op. cit., s. 23.

52 Majątki rolne przejęte przez Niemiecki Zarząd Nieruchomości (Liegenschaftsverwaltung). Zob. Cz. Raj-
ca, op. cit., s. 21-22.
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„Sójka” był stryjem Adeli z Krystków Urbanowiczowej, żony pana Stanisława. 
Ponieważ między nimi była mała różnica wieku, mówili sobie po imieniu. Rodzina 
pani Adeli mieszkała w Podhorcach, była bardzo patriotyczna, wszyscy jej człon-
kowie mieli udział w konspiracji. Małżeństwo Urbanowiczów miało dwoje dzieci 
– córkę Anię i synka Stasia. W parę lat potem przybyła córka Irena i syn – Brunon. 
Staś zmarł nagle w sierpniu 1947 roku. 

To, co działo się na Kolonii Grodysławice do końca wojny, było możliwe dzięki 
sołtysowi [Stanisławowi] Urbanowiczowi i obywatelskiej, patriotycznej postawie 
jej mieszkańców. Urbanowicz jako sołtys bardzo dbał o sprawy mieszkańców Ko-
lonii Grodysławice. Był zawsze na ich usługi, służył im radą i w miarę możliwości 
pomocą. Darzyli go całkowitym zaufaniem. I on i jego rodzina – cieszyli się ich 
szacunkiem.

Mieszkańcy Kolonii Grodysławice wiele przeszli podczas okupacji, aresztowa-
nia, straszną pacyfi kację, najścia jeńców sowieckich, wiele zostało wdów, sierot. 
Mimo to w razie potrzeby drzwi dla partyzantów były otwarte, a oczy zamknięte. 
Byli zjednoczeni i całkowicie oddani sprawie polskiej.

U mnie też bywali partyzanci. Między innymi chłopcy „Wiktora”53 hrubie-
szowskiego zajeżdżali parokrotnie na noc z bronią zakupioną w okolicach Suśca. 
Również on sam był zimą 1944 roku u mnie przez trzy dni. Jego piękny zaprzęg 
zwracał uwagę. „Wiktor” komendant rejonu 7-go złamał dwa żebra w spotkaniu 
z „czarnymi” na szlaku partyzanckim. Skontaktował go ze mną chłopiec z Kolonii 
Grodysławice, leżał u mnie przez trzy dni. Major „Młot” kilka dni leżał z tempe-
raturą 39oC.

Przed akcją na Rzeczycę54 przywiozłam do siebie z Tomaszowa Lub. 19 sanita-
riuszek z torbami PCK na noc55. Rano wozem drabiniastym zabrał je do Bukowca56 
Józef Wysocki. Naprawdę, mieszkańcy mieli zamknięte oczy.

Muszę dodać, że przez dwa lata miałam punkt pocztowy i byłam kurierką. Dwa 
razy w tygodniu przychodziły konie z majątku Pukarzów (potem raz). Jeździ-
łam do Tomaszowa Lub. i wracałam „Szlakiem Partyzanckim”. Współpracowała 
ze mną Stanisława Pisowiczówna, ps. „Grażyna”. To był jedyny punkt, który nie 
został „spalony”. Mówił mi o tym „Wrzos”, mówił „Komar”. To było też zasługą 
mieszkańców Kolonii Grodysławice. Piszę o tym, bo wioski o podobnej historii 

53 Chodzi o por. Zenona Jachymka, ps. „Wiktor”, komendanta Rejonu VII Obwodu AK Tomaszów Lubel-
ski, a zarazem dowódcę batalionu Oddziałów Dywersji Bojowej Obwodu AK Tomaszów Lubelski. Zob. M. Kulik, 
op. cit., s. 25, 26.

54 Chodzi najprawdopodobniej o akcję AK i BCh przeciwko UPA na odcinku Tyszowce – Łaszczów – Jar-
czów mającą na celu zdobycie kluczowych punktów ukraińskiego oporu (Ulhówek, Rzeczyca). W działaniach 
ofensywnych udział wzięło dziewięć polskich zgrupowań. Sztab odcinka wschodniego, punkt dowodzenia oraz 
szpital polowy umieszczono w lesie Bukowiec. Bitwa rozpoczęła się 2 czerwca, gdy osiem polskich zgrupowań 
podjęło próbę (nieudaną) opanowania silnie umocnionych Ulhówka i Rzeczycy. Niepowodzenie było m.in. wyni-
kiem akcji lotnictwa niemieckiego udzielającego wsparcia Ukraińcom. Po południu oddziały polskie rozpoczęły 
odwrót na linię rzeki Huczwy. W walkach po stronie polskiej zginęło 71 żołnierzy, a 100 zostało rannych; straty 
ukraińskie nie są znane.

55 Sanitariat zorganizowały i w czasie bitwy oraz po jej zakończeniu z wielkim poświęceniem prowadziły: 
szef służby sanitarnej – Rylska, ps. „Stecia” oraz komendantki Wojskowej Służby Kobiet Rejonu I – E. Vonau, ps. 
„Ewa” i jej zastępczyni Janina Jakubiak, ps. „Dziewczynka”. Zob. J. Markiewicz, Partyzancki kraj, Lublin 1985, s. 
360 (tu błędnie: Halina Funał).

56 Chodzi o las Bukowiec, położony na południe od Grodysławic. 
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zostały odznaczone, dlaczego Kolonia Grodysławice została pominięta, dlaczego 
nikt z mieszkańców nie odwołał się w tej sprawie do kompetentnych władz? Boli 
mnie to, bardzo boli.

Koniec niemieckiej okupacji

Opuszczenie Grodysławic przez „czarnych” odbyło się bezboleśnie. Około 20 
lipca 1944 roku zjawiła się na Kolonii Grodysławice mała grupka Sowietów. Byli 
konno. Widać było, że szukają kontaktu z ludźmi, twierdzili, że mamy wolną Pol-
skę. Tak też zapewniała Wanda Wasilewska i jej ludzie. W następnych dniach na-
stępował bardzo szybko zalew ziemi polskiej przez wojska sowieckie. W Lublinie 
utworzono samozwańczy rząd komunistyczny57. Zarządzono pobór do armii pol-
skiej pod dowództwem generała [Zygmunta] Berlinga. Społeczeństwo polskie, tak 
solidarne podczas okupacji, podzieliło się.

Mówiono powszechnie:
„I tak bez pracy, trudu i zachodu
kraj się zapełnił gwiazdami narodu...”

Komendant

Eugeniusz Sioma, ps. Lech był ofi cerem Wojska Polskiego, w okresie okupacji 
członkiem Armii Krajowej i komendantem rejonu I-go Obwodu [Armii Krajowej] 
Tomaszów Lub.58 Urodził się w Wożuczynie. Był nauczycielem, seminarium na-
uczycielskie ukończył prawdopodobnie w Turkowicach pow. hrubieszowski. Za-
czął pracę w zawodzie nauczycielskim i wkrótce został kierownikiem 7-klasowej 
szkoły podstawowej. Ożenił się z nauczycielką. Ślub wzięli w Częstochowie, mięli 
córeczkę Basię.

W czasie okupacji żona z córeczką mieszkały w Lublinie. „Lech” będąc komen-
dantem I rejonu przebywał na kwaterach, które bardzo często zmieniał. Byłam 
kurierką. Pocztę z umówionym znakiem miałam obowiązek dostarczać Komen-
dantowi osobiście. Dzięki temu poznałam trochę „Lecha” i przy okazji okolice 
wokół Grodysławic. „Lech” był człowiekiem bardzo energicznym, opanowanym 
i ostrożnym.

57 Mowa o powstałym w Moskwie 21 VII 1944 r. z rozkazu Józefa Stalina Polskim Komitecie Wyzwolenia 
Narodowego.

58 Komendantem rejonu I (obejmującego gminy: Łaszczów, Telatyn, Poturzyn) do 5 IV 1944 r. był rtm 
Jerzy Sobieszyński, ps. „Wulkan”, do połowy czerwca tegoż roku sierż. Andrzej Dżygało, ps. „Korczak”, a do końca 
okupacji, ppor. Eugeniusz Sioma, ps. „Lech”. Zob. J. Jóźwiakowski, op. cit., s. 519.
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15 czerwca 1945 r.

Piękny dzień czerwcowy chylił się ku wieczorowi, napełniając las łaszczowiecki 
ciszą i spokojem. Ta cisza została zakłócona nagłym warkotem ciężarówki z grupą 
żołnierzy NKWD, która jechała wolno od strony Łaszczowa. W tym samym czasie 
na leśnej dróżce, prowadzącej do szosy, w odległości 20-30 metrów ukazała się fur-
manka z trzema mężczyznami, która natychmiast została otoczona przez żołnierzy 
NKWD, a jadący nią ludzie zabrani do samochodu. 

Lotem błyskawicy rozeszła się po najbliższych wioskach wieść o aresztowaniu 
przez Sowietów „Lecha” i jego adiutanta. Postanowiłam pójść do Hopkiego, na 
kwaterę „Lecha” i tam zasięgnąć informacji. Kwaterę zastałam jednak pustą, a soł-
tys (u którego zatrzymał się „Lech”) poinformował mnie, że rzeczywiście został 
zatrzymany „Lech” i „Anglik” – Zygmunt Wiśniarski, zaś woźnicy udało się zbiec. 
Zawiadomiliśmy kawalerię hrubieszowską59, stacjonującą na jednej z kolonii za la-
sem Bukowiec sądząc, że zdecydują się oni odbić aresztowanych na szosie między 
Grodysławicami a Józefówką, ponieważ mieli tam doskonałe przejście przez las – 
Sojnicę. Sołtys radził mi zostać, spodziewał się wiadomości w nocy lub wczesnym 
rankiem. Pozostałam. Raniutko wyszłam ze stodoły na podwórze, po którym krzą-
tał się już gospodarz. Wtem, ku naszemu zdziwieniu i radości, ujrzeliśmy „Angli-
ka” całego i zdrowego. Pobiegliśmy do niego, zasypując go pytaniami. Zauważyłam 
wtedy, że miał na plecach popękaną bluzę zabarwioną krwią.

Jest pan ranny – krzyknęłam. 
Bardzo lekko, nic poważnego i rozpoczął opowiadanie: 
Po aresztowaniu umieszczono nas w sowieckim samochodzie, gdzie zastaliśmy 

młodego mężczyznę zabranego z drogi w Łaszczowie. Powiedziano nam, że wiozą 
nas do Tomaszowa [Lubelskiego] i że tam wszystko zostanie wyjaśnione. Było już 
ciemno, kiedy ruszyliśmy w drogę. Gdy samochód znalazł się w pobliżu Józefówki, 
został ostrzelany z lasu Sojnica. Konwój zatrzymał się. Kazano nam skakać za sa-
mochód i położyć się w rowie oddzielającym pole od szosy. Ja w zamieszaniu sko-
czyłem na przeciwną stronę, przebiegłem szybko szosę, rów i rzuciłem się w bruz-
dę kartofl i, którą zacząłem się czołgać w stronę lasu. Po kilkudziesięciu metrach 
zostałem ranny, ale to nie przeszkodziło mi w doczołganiu się do lasu i dojściu do 
kwatery. Co się stało z „Lechem” i tym młodym człowiekiem – nie wiem. 

Szybko, bardzo szybko wracałam do Grodysławic. Zastałam kartkę od Ireny 
Chojnackiej – „Tarczy”. To co napisała było wstrząsające.

Nie zastałam Cię w domu – informowała „Tarcza” – i skontaktowałam się z Mi-
chałem Onyszczukiem. Późną nocą pojechaliśmy powoli w stronę Józefówki. Było 
nas czworo. Znaleźliśmy miejsce, w którym zatrzymały się sowieckie ciężarówki, 
a na ściance rowu od szosy leżących obok siebie „Lecha” i młodego człowieka. Zo-
stali zabici strzałami z rewolweru w tył głowy. Po naradzie zabraliśmy ciała pomor-
dowanych i zawieźliśmy je do Muratyna do „Muryny” Tadeusza Romańczuka60. Ja 
wracam do Wożuczyna, aby zająć się pogrzebem.

59 Chodzi o szwadron kawalerii dowodzony przez chorążego Korsaka, który zdezerterował na wiosnę 
1945 r. z jednostki LWP w Hrubieszowie i przeszedł na stronę antykomunistycznego podziemia.

60 Por. Tadeusz Romańczuk, ps. „Muryna”, dowódca II kompanii Oddziałów Dywersji Bojowej AK Ob-
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Pogrzeb komendanta

Dzień 16 czerwca był na zmianę słoneczny i pochmurny. Wiał silny wiatr. 
Drzewa alei prowadzącej do dawnego dworu w Muratynie szumiały głośno i przej-
mująco. Zobaczyłam ich leżących tuż obok siebie na słomie w stodole. Nie byli 
zmienieni, mieli tylko zamknięte oczy. Ciała spoczęły w trumnach. Piersi „Lecha” 
przykryłam zabranym z domu sztandarem, wierząc, że się z tego ucieszy. Nade-
szła wiadomość od „Tarczy”, że mamy być o szesnastej na cmentarzu w Wożuczy-
nie, wszystko przygotowane. Wyjechaliśmy na dwóch dużych wozach drabinia-
stych, jeden był z Łaszczowa, drugi z Muratyna. Na jeden z nich włożono trumnę 
z „Lechem”.

Chłopcy nie wzięli udziału w pogrzebie, taką decyzję podjął „Muryna” ze wzglę-
du na bezpieczeństwo. Pogrzeb odbył się w ciszy i smutku. Nikt i nic nie zakłóciło 
spokoju. „Lech” spoczął obok mogił wojskowych poległych w 1939 roku61. Kwia-
tów była moc. Przywiozła je specjalnie z ogrodu w Dzierążni „Fajka”62. Najpięk-
niejsze były białe romany63.

Miałam w domu materiał na altankę (z brzózki). Postanowiłam go przeznaczyć 
na upamiętnienie miejsca śmierci „Lecha”. Wykonaniem krzyża i ogrodzenia zajął 
się jeden z członków AK z Telatyna (dużo wtedy rodzin polskich emigrowało z Te-
latyna, bojąc się bestialstwa Ukraińców i mieszkało w Grodysławicach). Nazwi-
ska ani pseudonimu niestety nie pamiętam. Krzyż i ogrodzenie zostało zrobione 
w ciągu doby. W dwa dni po pogrzebie „Tarcza” [Irena Chojnacka], Zenon Macoła, 
ps. „Żbik” i ja [Ewelina Vonau] „Ewa” załadowaliśmy wszystko potrzebne na wóz 
i wieczorkiem, nie przez wieś, lecz polną drogą przez pola fabryczne pojechali-
śmy na miejsce zbrodni. Na polu przylegającym do miejsca, gdzie zginął „Lech”, 
pomogliśmy Zenkowi solidnie wkopać ogrodzenie, krzyż i zrobić z ziemi mogiłę. 
Na krzyżu „Tarcza” powiesiła piękny, duży ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej 
z Orłem. Z wykonania tej pracy byliśmy bardzo zadowoleni. Pomodliliśmy się klę-
cząc i ocierając łzy.

„Śpij komendancie w ciemnym grobie
Niech się Polska przyśni Tobie...”
P.S. Symboliczna mogiła „Lecha” przetrwała kilka lat. Była zadbana. Opiekował 

się nią gospodarz pola, na którym została umieszczona. Był z Józefówki. Przestała 
istnieć, gdy wyszło zarządzenie o likwidacji mogił przydrożnych.

wodu Tomaszów Lubelski. Szerzej: J. Jóźwiakowski, op. cit., s. 95, 132, 171, 185, 220, 233, 425, 428, 550, 552, 556, 
559, 975.

61 Nie ma informacji, czy miejsce pochówku zostało w jakikolwiek sposób zaznaczone, ale w okresie PRL 
nie było po nim śladu. Eugeniusz Sioma figurował natomiast na tablicy informującej o żołnierzach poległych 
za Ojczyznę we wrześniu 1939 r. (sic!). Na przełomie XX i XXI w. na stalowym krzyżu upamiętniającym tychże 
żołnierzy pojawiła się kolejna tabliczka. Umieszczony na niej napis głosi: „Por. „Lech” Eugeniusz Sioma d-ca 
Kompanii Leśnej, a następnie komendant I-go Rejonu i d-ca Kompanii „Żelaznej” Armii Krajowej żył lat 37, 
zginął od kul NKWD 14.VI.1945 r. Cześć Jego pamięci”.

62 Chodzi o Weronikę Bełzę, zastępczynię komendantki Wojskowej Służby Kobiet Rejonu VII Obwodu AK 
Tomaszów Lubelski. Zob. M. Kulik, op. cit., s. 61.

63 Potoczna nazwa rumianku pospolitego.
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W nowej Polsce

Po opuszczeniu Grodysławic przez „czarnych” we wsi pozostali Ukraińcy, ci 
którzy powrócili do wsi i podjęli pracę u nasiedleńców64. Wolne domy zajmowali 
Polacy, uciekinierzy z hrubieszowskiego i sokalskiego, gdzie ciągle trwały bestial-
skie akcje Ukraińców.

Powstające samorządy, próbowały organizować względne warunki do egzy-
stencji. Już w sierpniu 1944 r. w Tomaszowie Lub. powstał inspektorat szkolny. 
Inspektorem został p. Nowosad, zastępcą – p. Bartosiewicz. Powszechnie twier-
dzono, że bardzo się odczuwa brak nauczycieli, bo zostali wymordowani, a ci co 
pozostali, porzucają zawód nauczycielski dla lepiej płatnego. Nie miałam matury, 
ale ośmieliłam się złożyć podanie do inspektoratu z prośbą o zatrudnienie w za-
wodzie nauczycielskim. 

Mianowanie dostałam do Szkoły Podstawowej w Rachaniach, a gdy zapadła 
decyzja o zorganizowaniu jednoklasowej Szkoły Podstawowej w Grodysławicach – 
objęłam stanowisko nauczycielki w miejscowej szkole. W jesieni 1944 roku wszy-
scy Ukraińcy, którzy powrócili do wsi, a wróciła ich większość, musieli według 
umowy emigrować do ZSRR65. Na ich miejsce mieli przybyć Polacy z Podola – 
jednej z pięknych ziem polskich. Przybyło również do wioski wielu Polaków z za-
grożonych przez Ukraińców terenów. Część domów poukraińskich została wyty-
powana na sprzedaż przez Powiatową Radę Narodową miejscowym Polakom. Po 
wielu staraniach kupiłam dom i budynki gospodarcze w sąsiedztwie boiska szkol-
nego, a następnie wywalczyłam mieszkanie dla Marceli Denysowej – kobiety, która 
nie porzuciła mnie w czasie wojny. Przeniosłam się do wsi. Szkoła przedstawiała 
obraz nędzy i rozpaczy. Sad był zniszczony, a po lipach, którymi był obsadzony 
teren szkolny, pozostały kikuty, niesamowitym wyglądem strasząc ludzi. Miesz-
kanie nauczycielskie było zajęte przez rodzinę z Poturzyna, potem przez rodzinę 
z Horoszczyc.

Na klasę został przydzielony duży pokój na plebanii z jednym oknem, ponie-
waż drugie z braku szkła zostało zabite deskami. Do szkoły zapisałam 80 dzieci 
w wieku od 7 do 12 lat. W następnych latach (1945-1946) było od 120 do 160. 
Podręczników nie było, zeszyty trzeba było zdobywać. Elementarz miałam tylko 
ja. Czytać, pisać i rachować uczyłam dzieci z tablicy. Starsze dzieci ćwiczyły czyta-
nie, pisanie, ortografi ę i gramatykę na książeczkach dla dzieci, których kilkanaście 
miał [syn] Jurek [Vonau]. Chcąc ich czegoś nauczyć przeciągałam lekcje o 2-3 go-
dziny. Nie protestowały. Byłam bardzo szczęśliwa. Jedyną pociechą było to, że uczą 
się po polsku. Były i takie dni, kiedy wieczorem postanawiałam sobie, że od jutra 
nie idę do szkoły, ale gdy nadszedł ranek – szłam.

Po wizytacji przestałam prowadzić dokumentację, ograniczając się do klasyfi ka-
cji dzieci na bieżąco. W roku szkolnym 1946/47 zaczęliśmy pracę w przygotowanym 

64 Mowa o ukraińskich mieszkańcach Grodysławic, którzy opuścili powiat biłgorajski, co było konsekwen-
cją pacyfikacji m.in. wsi Bukowina przez polskie formacje partyzanckie. Zob. A. Bożyk, op. cit., s. 167.

65 Szerzej: Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947, wybór, oprac. i red. 
S. Ciesielski, Warszawa 1999, s.12-17, 50; Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku, t. 2: 
Przesiedlenia Polaków i Ukraińców 1944–1946, Warszawa – Kijów 2000, s. 171-173, 227-228, 239-241.
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do tego celu budynku szkolnym. Drugą nauczycielką była Ukrainka. Praca w no-
wych warunkach szła o wiele lepiej. Były dwie klasy, duże, widne, była na koryta-
rzu szatnia, a co najważniejsze były podręczniki.

Zaczęła się normalna praca. Szkoła, przy współudziale rodziców, dostała wyso-
ki, ładny maszt i piękną fl agę. 3 maja 1947 roku dzieci z chorągiewkami, śpiewając 
patriotyczne piosenki przeszły przez wieś. Mieszkańcy wyszli przed domy, wiele 
kobiet płakało. Byli bardzo wzruszeni, a ja jeszcze bardziej. Jakże żałowałam wte-
dy, że mój mąż nie jest tego świadkiem. Ale był to ostatni w tym ustroju 3 Maja. 
Jak się okazało 2 maja przyszło do gminy zarządzenie o odwołaniu obchodów tego 
narodowego święta. Gminy przez sołtysów miały zawiadomić szkoły. Nasz sołtys 
nie dotarł do mnie.

Konspiracja ścisła, głęboka, ciągle trwała. W pierwszych dniach sierpnia [1947] 
przyjechała do mnie z ziem odzyskanych Ludka [Leonowicz], żona „Burty”66 mó-
wiąc mi, że jutro o 9-tej rano jest umówiona z „Burtą”.

Dobrze – powiedziałam – spotkajcie się, ale mnie nie będzie, rano jadę do To-
maszowa [Lubelskiego], mam do załatwienia sprawy w gimnazjum.

Po powrocie dowiedziałam się, że spotkanie odbyło się, ale nie w mieszka-
niu, tylko w jednym z jarów na gruntach fabrycznych. Po Ludkę przyszedł Stach 
Mazur, przysłany przez „Burtę”, mój uczeń, mieszkał koło cmentarza. Ludka na-
zajutrz pojechała do rodziny, a ja następnego dnia o 4 rano zostałam aresztowa-
na przez trzech ofi cerów UB67 i kilku żołnierzy z KBW68. Rewizja trwała cztery 
godziny. Czytali rozkłady materiału, zabrali i Stacha, po pierwszym przesłucha-
niu został zwolniony. Ja zostałam zatrzymana na dwa miesiące. Więziona byłam 
w „Cybulówce”69.

Przy zwolnieniu szef UB Kolano powiedział, że daje mi miesiąc czasu na opusz-
czenie lubelskiego. Wprawdzie ofi cerowie KBW mówili mi, żebym się z tym, co 
szef powiedział nie liczyła, bo to bezprawie, ale na walkę z UB nie mogłam sobie 
pozwolić. Postanowiłam wyjechać. [Syna] Ryszarda [Vonau] wysłałam do siostry 
męża, prosząc by go umieściła w gimnazjum w Kluczborku, [syna] Jurka zostawi-
łam u siostry w Tomaszowie Lub. Resztą zajęli się rodzice. 

2 listopada 1947 roku byłam już w Dębinach pow. Pasłęk, województwo olsz-
tyńskie, w małej, pięknie położonej wiosce w zakolu rzeki Pasłęki. Mieszkałam 
tam czternaście lat. Po otrzymaniu matury przeniosłam się na Wybrzeże do Gdy-
ni. Cała nasza rodzina była represjonowana – musiała opuścić województwo lubel-
skie. Powodem było nie ujawnienie się [Jana Leonowicza] „Burty”.

66 Jan Leonowicz, brat E. Vonau, uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz AK i WiN. Od lipca 1944 r. 
prowadził czynną walkę z komunistycznymi władzami Polski Ludowej. Zginął 9 II 1951 r. w Nowinach z rąk 
funkcjonariuszy UB.

67 Potoczna nazwa jednostek organizacyjnych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego istniejącego 
w Polsce Ludowej i PRL w latach 1944–1954, a następnie do 1956 r. pod nazwą Komitetu do Spraw Bezpieczeń-
stwa Publicznego. UB był w istocie policją polityczną szkoloną przez instruktorów z NKWD. Urząd stosował 
terror wobec byłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, przeciwników komunizmu i kolektywizacji wsi. 
W 1956 r. przemianowano go na Służbę Bezpieczeństwa. Zob. M. Borucki, Szkolny słownik terminów politycz-
nych, Warszawa 1995, s. 157-158.

68 Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
69 Mowa o budynku, w którym mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie 

Lubelskim.
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Po moim wyjeździe „Burta” został sam.
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Rumunia rozpoznana. Historia Rumunii, 
„Mówią wieki” – Magazyn Historyczny, 2010, nr 1

„Mówią wieki” – zasłużone w propagowaniu wiedzy historycznej – popularne 
pismo ukazujące się od wielu lat pod patronatem Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, co pewien czas przygotowuje wydanie specjalne poświęcone wybrane-
mu państwu świata. W styczniu 2010 r. ukazał się blisko stustronicowy numer 
poświęcony historii Rumunii.

Zasadniczo tekstów popularnonaukowych i popularnych nie recenzuje się. Bo 
też i zamiarem autorki nie jest kreślenie recenzji, ale zwrócenie uwagi na fakt, iż 
ukazanie się w tak wysokim nakładzie szkiców składających się na panoramę hi-
storyczną ziem, z których powstała dzisiejsza Rumunia – jest wydarzeniem. Jest 
ważnym wydarzeniem, bo oto o kraju, który jest od trzech lat w Unii Europejskiej 
zaczęli pisać polscy i rumuńscy badacze w sposób przystępny dla odbiorcy.

Redaktor naczelny „Mówią wieki”, Jarosław Krawczyk, wstęp do numeru zaty-
tułował Ogarnąć rumuńską przeszłość – z pewnością słusznie, bo przeszłość każ-
dego narodu trzeba najpierw „ogarnąć”, aby móc o niej potem rozmawiać, pisać, 
dyskutować wręcz spierać się o nią. Krawczyk, od razu zastrzega, że nie można 
było przedstawić całości dziejów Mołdawian i Wołochów. To przecież było oczy-
wiste i chyba nie o to chodziło pomysłodawcom i Autorom tekstów. Myślę zresztą, 
że byłoby to zbędne, bo jak wtedy zachęcić do wycieczki w przeszłość czy całkiem 
realnej podróży po Rumunii nierozpoznanej, bogatej w różnorakie zabytki, a także 
„pełnej świetlistych krajobrazów” (s. 2).

Numer wypełniają teksty polskich i rumuńskich naukowców i studentów – 
historyków, politologów, romanistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce 
i w Rumunii. Warto zatem wymienić nazwiska wszystkich autorów i spojrzeć co 
chcieli przekazać w swoich esejach, szkicach, artykułach czytelnikowi. Znakomita 
ich część została napisana specjalnie dla tego wydawnictwa. Numer otwiera frag-
ment z książki Luciana Boi Rumuni. Świadomość, mity, historia, książki która po 
ukazaniu się wywołała wśród uczonych w Rumunii burzliwą dyskusję, przetłuma-
czona znakomicie przez K. Jurczaka, wpisuje się w nurt historiozofi cznych rozwa-
żań tak bogaty w rumuńskiej historiografi i i fi lozofi i. 

O dackich prapoczątkach pisze J. Bonarek. Przodkowie Wołochów, Własi mieli 
wywodzić się wprost od Rzymian lub jak chcieli inni średniowieczni kronikarze 
raczej od dawnych osadników włoskich. „Dla Bizantyjczyków – pisze Bonarek – 
Włas oznaczał człowieka nie tyle romańskiego pochodzenia, ile włóczęgę, gru-
bianina, człowieka nieokrzesanego, słowem – prostaka” (s. 12). Ale jak podkreśla 
Autor szkicu już w XII i XIII w. Własi stali się „pełnoprawnymi aktorami naddu-
najskiej sceny politycznej...” (s. 13). W kolejnej epoce odnaleźli swoje miejsce bu-
dując nad Dunajem i Morzem Czarnym swoje księstwa.

O zmaganiach Mołdawian, począwszy od XIV stulecia po koniec XVII w., o wal-
kach o tron mołdawski, o polskich zakusach, by włączyć Mołdawię do strefy pol-
skich wpływów i o innych „sprawach i sprawkach” – znakomity esej napisała Ilona 
Czamańska, profesor UAM, znawca epoki, autorka m.in. biografi i księcia Vlada 
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Ţepeşa, znanego jako Drakula. Wątek konfl iktów pomiędzy Rzeczpospolitą a Moł-
dawią i Wołoszczyzną podjął R. Jaworski, przybliżając nieudane próby nawiązania 
współpracy ze Stefanem Wielkim, wybitnym władcą Mołdawii. W ostateczności 
nie został jednak sojusznikiem Rzeczpospolitej, pokonał wojska Jana Olbrachta 
pod Koźminem w 1497 r. (s. 31), a w następnym roku ze swoim wojskiem dotarł 
aż pod Kraków. Zmagania książąt wołoskich z niezwykle aktywnymi już w XIV 
w. Turkami m.in. Mircei Starego, Vlada (Wlada) III Palownika, a nade wszystko 
dwóch wybitnych władców XV–XVII w. czyli Stefana Wielkiego (1457–1504) oraz 
Michała Walecznego (1593–1601) – przedstawił D. Milewski.

Wiek XVIII i XIX upłynął w obu księstwach na coraz wyraźniejszym akcento-
waniu odrębności narodowej Mołdawian i Wołochów, których w latach dwudzie-
stych i trzydziestych XIX stulecia zaczęto nazywać „Rumanami”. Tak pisali o nich 
francuscy publicyści, a także agenci ks. A.J. Czartoryskiego, którzy przemierzali 
ziemie obu księstw od lat czterdziestych XIX w.

W tym nurcie mieści się interesujący szkic A. Iancu, młodego rumuńskiego 
historyka, poświęcony roli fanariotów, zasiadających na tronach hospodarskich 
i stanowiących elitę społeczną w księstwach. Warto zwrócić uwagę na ten esej, 
gdyż jest reprezentatywny dla nowej – nie tak bardzo krytycznej oceny roli Gre-
ków w księstwach naddunajskich. Nowe badania historyków rumuńskich wskazu-
ją, że lata panowania fanariotów nie były stracone, bo byli wykształceni, a zarazem 
majętni i mieli istotny wpływ na proces unowocześnienia obu księstw.

Walka o niezawisłość i własne państwo rozpoczęła się w pierwszym dwudzie-
stoleciu XIX w., by w latach rewolucji 1848–1849 osiągnąć apogeum. Niestety, 
wówczas nie udało się Rumunom osiągnąć wymarzonej niezależności od Turcji. 
To jednak tzw. paşoptişti czyli uczestnicy rewolucji – zostali „ojcami założycie-
lami” państwa rumuńskiego, które powstało po wojnie krymskiej. Zjednoczone 
unią personalną przez pierwszego władcę, ks. Al.J. Cuzę, stały się europejskim 
państwem niezależnym. Potem przyszedł czas budowania, stabilizacji oraz organi-
zacji pod berłem księcia, a potem króla Karola Hohenzollern-Sigmaringen i jego 
następców. To dobrze napisany tekst. T. Bohun nie ustrzegł się jednak błędów: 
w latach dwudziestych XIX w. nie istniała jeszcze monarchia Austro-Węgierska 
jak chce Autor (s.40), a w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877–1878 główne walki to-
czyły się raczej pod Plewen, tak w polskiej historiografi i przyjęto nazwę bułgarską 
(s. 43).

K. Jurczak naszkicował bardzo ciekawie XIX-wieczne zmagania Rumunów 
o niezależność poprzez pryzmat kultury, młodych poetów, studentów oraz ludzi 
polityki połowy XIX stulecia. To studium, do którego warto powracać, tak znako-
micie ukazuje poglądy wybitnych Rumunów epoki.

Kolejny artykuł pióra B. Brzostka kreśli w sposób dynamiczny rozwój stolicy 
Wołoszczyzny, a potem całej Rumunii – Bukaresztu, począwszy od XVI w. po rok 
1989. Tekst pozwala zrozumieć to miasto, pełne niekiedy sprzeczności, a jedno-
cześnie świadka historii i historię pielęgnujące, pomimo prób Ceaşescu, częściowo 
udanych, zatarcia naturalnego procesu rozwoju tego miasta nad Dâmobiţą. Ko-
lejny szkic tego samego Autora prezentuje trzech najwybitniejszych rumuńskich 
twórców XX w. – Cioran, Eliade, Ionesco – wszyscy oni studiowali w Rumunii, ale 
też wszyscy po wyjeździe do Francji, do kraju ojczystego nie wrócili. Wszyscy też 
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odegrali znaczącą rolę w europejskiej a nawet światowej myśli fi lozofi cznej czy 
teatralnej. Jeszcze jeden wybitny twórca, genialny rzeźbiarz – C. Brâncuşi wspo-
mniany został przez Autora. Wszyscy ci wielcy zmarli poza granicami kraju ro-
dzinnego. Może warto było wspomnieć o tym, który tam pozostał do śmierci, 
mam na myśli C. Noikę. Odmienne życiorysy, ale te same korzenie.

Trudny, ale coraz lepiej rozpoznany przez historyków temat Żelaznej Gwar-
dii oraz Ruchu Narodowo-Radykalnego, którego twórcą był Corneliu Zelea-
Codreanu1 naszkicował bardzo ciekawie M. Przeperski, student Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Rumuński historyk S. Olaru zaprezentował dzieje rumuńskiego przemysłu pa-
liwowego, tak istotnego bogactwa Rumunii, które nierzadko było powodem wielu 
problemów międzynarodowych, o czym autor pisze wyczerpująco (s. 46-47).

Adam Burakowski, autor pierwszej polskiej biografi i Ceauşescu, ze znawstwem 
tematu naszkicował przemiany rumuńskiego komunizmu pisząc, iż „miał on trzy 
odsłony”. Pierwsza to lata międzywojenne, pozostałe to czasy po II wojnie świa-
towej. W krótkim, z konieczności, eseju przedstawił zawiłości i zbrodnie komuni-
zmu w Rumunii.

V. Neumann, historyk rumuński, wspomniał o Banackiej Grupie Działania, 
z którą to grupą związana była Herta Műller.

C. Petrescu i D. Petrescu pod znamiennym tytułem: Kontestowana rewolucja: 
Rumunia w grudniu 1989 roku zaprezentowali zmierzanie dyktatury Ceauşescu ku 
upadkowi. Jest to ważny głos rumuńskich politologów.

Wreszcie esej P.M. Majewskiego o podróży historycznej po Siedmiogrodzie. Sa-
skie kościoły, klasztory, osady i wsie nad Alutą zachwyciły Autora i jego przyjaciół. 
Mogę jedynie stwierdzić, iż nie są jedynymi, których te widoki mogą wprowadzić 
w stan „zaczarowania”.

Numer zamyka krótki tekst poświęcony Muzeum Narodowemu Historii Ru-
munii, pióra C.C. Ilie.

Nie jest moim zadaniem streszczanie numeru specjalnego poświęconego Ru-
munii, ale po pierwsze pokazanie wielowątkowości w oglądzie tego kraju i jego 
mieszkańców, po drugie wskazanie, iż ta publikacja znakomicie wprowadza zacie-
kawienie Rumunią nie tylko licealistów, ale myślę, że słuchaczy uniwersyteckich 
różnych kierunków.

I co chcę bardzo mocno podkreślić dzięki magazynowi „Mówią wieki” można 
dostrzec, iż powstała już w Polsce grupa badaczy średniego i młodszego pokolenia, 
która potrafi  pisać o Rumunii pięknie, a zarazem nowocześnie i krytycznie. Grupa, 
która podjęła trud nauczenia się języka rumuńskiego (oczywiście I. Czamańska, 
K. Jurczak, ale też A. Burakowski i B. Brzostek). Jest, po prostu coraz więcej osób, 
które chcą badać pod różnym kątem historię Rumunii. Rokuje to dobrze na przy-
szłość, bo pozostaną rzetelni znawcy tej problematyki i będzie ich znacznie więcej 
aniżeli było dotychczas. I to napawa mnie optymizmem.

Małgorzata Willaume
Lublin

1 W Polsce książkę poświęconą tej postaci napisali K. Dach, T. Dubicki, Żelazny Legion Michała Archanio-
ła: z dziejów ruchu faszystowskiego w Rumunii, Warszawa 1996.



Teresa Michalewska,
Miłość za miłość, rzecz o księdzu Macieju Sieńce, 
Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2010, ss. 349

Wśród wielu nowości wydawniczych z zakresu szeroko pojętej biografi styki 
warto, moim zdaniem, zwrócić uwagę na książkę, która przykuwa uwagę czytelni-
ka od pierwszych stron. Niewątpliwie duża w tym zasługa jej Autorki, polonistki 
z wykształcenia, absolwentki Uniwersytetu Wrocławskiego, która potrafi ła popro-
wadzić narrację w intrygujący dla czytelnika sposób – często oddając głos swoim 
rozmówcom, świadkom opisywanych wydarzeń, w sposób przemyślany, a przede 
wszystkim płynny. Na kartach pracy widać duże zaangażowanie emocjonalne Au-
torki, także pochodzącej z Kresów Wschodnich, choć z zupełnie innego ich regio-
nu. W tym konkretnym przypadku jest to ewidentna zaleta, gdyż opisując wyda-
rzenia, przeżywa je wraz z opowiadającymi, bo są w jakimś sensie także częścią jej 
rodzinnej historii i znanych Jej przekazów. Nie tylko relacjonuje fakty, ale na ogół 
trafnie je interpretuje i rozumie ich tło.

Bohaterem recenzowanej pracy jest ks. Maciej Sieńko, kapłan pochodzący 
z Piątkowej niedaleko Rzeszowa, któremu dane było wiele lat pracować najpierw 
na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej w Diecezji Przemyskiej, gdzie 
od 1933 r. był proboszczem rozległej parafi i Koniuszki Siemianowskie w powiecie 
Rudki, w województwie lwowskim. Jego życie związane było nierozerwalnie z tą 
parafi ą, toteż dzielił losy swych wiernych, także wówczas gdy w wyniku drugiej 
wojny światowej zmuszeni byli porzucić kraj przodków i wyjechać setki kilome-
trów na zachód do nowych siedzib. Ksiądz Sieńko towarzyszył im wiernie w doli 
i niedoli podczas wielotygodniowej podróży w ciężkich warunkach, a potem osie-
dlając się wraz z nimi na Ziemiach Zachodnich. Ta „wędrówka ludów” zakończyła 
się dla niego w 1946 r., gdy wraz ze swymi parafi anami przeniósł się na stałe do 
Bieniowa w Ziemi Lubuskiej. Wcześniej towarzyszył im przez długie lata, podczas 
dramatycznym wydarzeń przed i w trakcie drugiej wojny światowej. (Musimy tu 
pamiętać o mocno niestabilnej sytuacji w tej części Rzeczypospolitej, gdzie nasiliły 
się jeszcze przed wojną antagonizmy narodowościowe i społeczne, tworząc bardzo 
niebezpieczną sytuację dla zamieszkujących tam Polaków). 

Autorka celnie charakteryzuje specyfi kę tej ziemi – opisując okolice miastecz-
ka Rudki, gdzie ludność miała charakter mieszany i obok miejscowości zamiesz-
kałych w większości przez Polaków były także wsie jednoznacznie zdominowane 
przez Ukraińców. Trafnie zaznacza, że parafi a była bardzo rozległa, ale w swych 
relacjach koncentruje się wyraźnie na mieszkańcach wsi, w której znajdował się 
kościół, tracąc niekiedy z pola widzenia pozostałe miejscowości, w których Po-
lacy także zamieszkiwali, ale byli niekiedy w trudniejszej sytuacji i wyjechać mu-
sieli zdecydowanie wcześniej. Trudno dziś formułować z tego tytułu zarzut, bo 
konsekwencją tego brutalnego wyrzucenia Polaków z ich siedzib przez dominują-
cych liczebnie Ukraińców było rozdzielenie parafi an księdza Sieńki, których część 
w trakcie migracji na Zachód rozproszyła się po rożnych miejscowościach w po-
szukiwaniu nowych miejsc osiedlenia. W konsekwencji tamtych powojennych 
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wydarzeń Autorka, naturalną koleją rzeczy, mogła dotrzeć przede wszystkim do 
bezpośrednich sąsiadów księdza Sieńki, którzy niewątpliwie znali go najlepiej, 
choć warto w tym miejscu zaznaczyć, że krąg osób związanych z nim emocjonal-
nie był zdecydowanie szerszy i nawet osoby rozrzucone po wojnie w innych, odle-
głych, miejscowościach Dolnego Śląska zawsze o nim pamiętały.

Decyzja kapłana, by trwać z powierzonymi mu ludźmi na dobre i złe w powo-
jennej tułaczce, nie była może czymś nadzwyczajnym, ale niewątpliwie dodatkowo 
przyczyniła się do umocnienia Jego autorytetu wśród wiernych. Z biografi i wynika 
jednoznacznie, iż była to postać nietuzinkowa, autentyczny kapłan z powołaniem, 
nie tylko do pracy duszpasterskiej, ale także społecznik, przyjaciel i doradca po-
wierzonych jego opiece ludzi. Nie bał się ciężkiej pracy fi zycznej, a sam pochodząc 
z rodziny chłopskiej, niejednokrotnie dawał przykład swym parafi anom wytężonej 
i solidnej pracy w ogrodzie przy plebanii. Na pewno przysparzało mu to autorytetu 
wśród rolników, którzy widzieli w nim swojaka i ratowali przed represjami ze stro-
ny władzy sowieckiej w latach 1939–1941, wspierając go materialnie i przedsta-
wiając publicznie wobec ówczesnych władz jako „ludowego kapłana”, człowieka 
bliskiego prostym ludziom, żyjącego skromnie i pracującego w pocie czoła na 
swe utrzymanie. Nie było to szczególnie trudne wobec faktu, że był autentycznym 
znawcą i miłośnikiem przyrody. 

Autorka kreśli jego postać w mocnych barwach, choć stara się zachować obiek-
tywizm i nie popadać w sentymentalizm. Tytuł – który początkowo wydawać się 
może zbyt patetyczny – znajduje swe odzwierciedlenie w życiu i posłudze kapłań-
skiej księdza Sieńki. Z relacji świadków wynika, że ten wyjątkowy duchowny cie-
szył się dużym autorytetem i przywiązaniem swych parafi an, czemu się trudno 
dziwić, jeśli uwzględnimy fakt, iż wraz z nim przeszedł wszystkie dramatyczne 
wydarzenia ma Kresach Wschodnich. Szczególną cezurą są tu lata drugiej woj-
ny światowej i liczne napady w powiecie rudeckim na ludność polską. Zagroże-
nie ze strony członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów było wówczas jak 
najbardziej bezpośrednie i realne. Ksiądz Sieńko wyszedł z tej próby zwycięsko – 
nie tylko dlatego, że nie porzucił swych parafi an i pomimo osobistego zagrożenia 
(znany był jako propagator polskości na Kresach Wschodnich) pozostał z nimi do 
końca. Ważniejszy, jak się wydaje, był fakt, że nie dał się ponieść potężnej wówczas 
fali nienawiści rozdzielającej oba narody i nigdy nie aprobował przemocy wobec 
Ukraińców, wykraczającej poza bezpośrednią samoobronę – tę jako były ochotnik 
z 1920 r. i żołnierz Piłsudskiego rozumiał i ją wyraźnie wspierał. Gdy jego były 
kolega z grekokatolickiej cerkwi nawoływał miejscową ludność – ku jemu zgorsze-
niu – do dalszej bratobójczej walki, pozostał orędownikiem pokojowego współ-
istnienia. Powtarzam, bo to bardzo istotne – jako były żołnierz, obrońca Lwowa 
w 1918 i uczestnik bitwy warszawskiej w 1920 r. – pomagał organizacji polskiej 
samoobrony – jednak nigdy nie zachęcał do aktów przemocy, przestrzegając przed 
nią i ewidentnie studząc „gorące głowy” . 

Ksiądz był szczególnie lubiany przez dzieci, dla których zawsze znalazł czas 
i drobne podarki, które po dziś pamiętają. W tamtych czasach „obowiązkowe” 
podczas katechezy cukierki były dla nich sygnałem, że duchowny o nich pamięta. 
On sam nie tylko je rozpieszczał, ale także stawiał wymagania. Domagał się nie 
tylko pracowitości, pilności w nauce, grzeczności wobec rodziców, ale także m.in., 
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by w życiu codziennym używali poprawnego języka polskiego, odbierając od nich 
„uroczyste przyrzeczenia” w tej materii. Dorośli cenili go m.in. za bezpośredniość 
w kontaktach z parafi anami w duchu partnerstwa. 

Interesującym elementem całej książki są liczne zdjęcia, do których dotarła Au-
torka. Dotyczą one różnych okresów historycznych. Większość z nich znajduje się 
obecnie w posiadaniu rodziny księdza, ale także byli parafi anie przekazali odbit-
ki do tej publikacji. Widzimy na nich ks. Macieja w różnych okresach jego życia, 
w skromnym na ogół otoczeniu wiejskiej parafi i i takiej też plebanii. Kościół w Ko-
niuszkach Siemianowskich wzniesiony ogromnym wysiłkiem miejscowej ludności 
polskiej w 1925 r., po jej wyjeździe został zniszczony, a materiały zużyte na budowę 
kołchozowej obory. Na zdjęciach widać okazały gmach świątyni wzniesionej na 
wzgórzu. Fotografi e, na których widzimy księdza w skromnym ubiorze na rowe-
rze, którym przemierzał swą rozległą parafi ę, docierając do każdego jej zakątka, 
wydają się potwierdzać liczne opinie na temat jego pracowitości. 

Inną sferą aktywności duchownego było rolnictwo, co zapewne przydawało 
mu autorytetu w wiejskiej parafi i. Wiele wolnych chwil spędzał w ogrodzie, gdzie 
niestrudzenie plewił, kopał, podlewał i pielęgnował swoje dalie i mieczyki, które 
krzyżował hodując wciąż nowe odmiany we wszystkich nieomal kolorach tęczy. Te 
pasje oraz miły przystępny charakter, wrodzony optymizm, umiejętność rozmowy 
z każdym człowiekiem (bez względu na jego stan społeczny czy majątkowy) o nur-
tujących go problemach życiowych – to wielokrotnie potwierdzone zalety księdza 
Sieńki. 

Podobnie na Kresach Zachodnich – w najtrudniejszych czasach budowy nowe-
go życia i potem stalinowskiego terroru – parafi anie mogli zawsze na niego liczyć. 
Potrafi li się też pięknie odwdzięczyć. Po przybyciu do Bieniowa okazało się, że 
miejscowy kościół i plebania są w ruinie, ale odbudowa została przeprowadzona 
szybko i sprawnie. Dla wiernych nie był to problem, choć przecież sami byli wów-
czas mocno zaabsorbowani budową podstaw swej egzystencji w nowym dla nich 
i obcym otoczeniu. 

Autorka biografi i dotarła do wielu wartościowych relacji byłych parafi an, 
w tym także do ludzi, którzy byli może bardziej obiektywni w swych ocenach, jak 
np. przedstawiciele ludności autochtonicznej na Ziemiach Zachodnich, których 
nie łączyły z ks. Sieńką emocjonalne przeżycia z Kresów Wschodnich. Pomimo 
to – co ciekawe – ich ocena jego pracy duszpasterskiej – była równie wysoka. Byli 
parafi anie, częściowo rozrzuceni po Polsce w wyniku dramatycznych wydarzeń 
1945/46 r., także nie zapomnieli o swym kapłanie, choć kontakty w miarę upływu 
lat były coraz rzadsze, to jednak wspominali go często. 

Najciekawsze, jak sądzę, podsumowanie pracy księdza, w tych czasach pogoni 
za dobrami materialnymi, sformułował jeden z jego krewnych, który stwierdził, że 
zapewne dystans duchownego do spraw materialnych musiał przekonać do niego 
niejednego „materialistę”. Warto zwrócić uwagę na relację ks. B. Kartanowicza na 
temat trudnych lat powojennych, gdy odwiedził plebanię w Bieniowie jako mi-
sjonarz (s. 175). Wynika z niej, że ksiądz Sieńko był w stanie oddać przysłowio-
wy ostatni grosz potrzebującym (w tym konkretnym przypadku kobiecie z trójką 
dzieci, której mąż siedział w więzieniu), a Opatrzność także o nim nie zapomina-
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ła, gdy w potrzebie po rozdaniu wszystkich pieniędzy, otrzymywał przekazy od 
nieznanego nadawcy, co komentował dowcipnie: I jak tu nie wierzyć w cuda? 

Osobną częścią biografi i są ostatnie lata życia księdza Macieja. Wcale nie mniej 
ciekawą. Jak wiemy, jedną ze smutnych konsekwencji celibatu, są niekiedy ostatnie 
lata życia duchownych, zapomnianych i opuszczonych. Tymczasem w przypadku 
bohatera biografi i było zgoła inaczej. Mając różne propozycje ze strony zaprzyjaź-
nionych kapłanów i mieszkańców parafi i, opuścił plebanię, by udać się w rodzinne 
strony, gdzie czekali na niego liczni członkowie najbliższej rodziny, z siostrzenicą 
u której zamieszkał, a oni otoczyli go opieką i miłością po kres jego dni. Przeżył 
godnie 92 lata, a fi lozofi a życiowa, której pozostał wierny, przypominała radosny 
epikureizm – oparta o wiarę w Boga i otwartą przyjaźń dla wszystkich bliźnich, 
ludzi, zwierząt i całej nieożywionej przyrody. Wśród licznych interesujących ma-
teriałów zebranych przez Autorkę uwagę przykuwa m.in. przepiękna Litania se-
niorów o zmierzchu życia, której prośby – jak należy wnosić z opisów – w pełni się 
zmaterializowały – właśnie w ostatnich latach życia duchownego. Życia wypełnio-
nego całkowicie służbą Bogu i bliźnim na kresach Rzeczypospolitej, zarówno tych 
wschodnich w latach 1933–1945, jak i zachodnich po drugiej wojnie światowej. 

Książka Pani Teresy Michalewskiej to piękne świadectwo wieloletniej ofi arnej 
pracy ks. Macieja Sieńki, ale jednocześnie także namacalny dowód jej kunsztu pi-
sarskiego i – jak sądzę – jednocześnie cenne źródło historyczne – coraz rzadziej 
dziś spotykane. Wypowiada się w nim wielu tzw. „zwykłych ludzi”, sięgając pa-
mięcią do dramatycznych często wydarzeń sprzed lat. Pozostawiają tym samym 
niezatarty, trwały ślad wydarzeń historycznych na kresach i tego jak je wówczas 
postrzegali. Autorka nie jest zawodowym historykiem i zapewne dlatego niekiedy 
bezkrytycznie przytacza relacje swych rozmówców. Być może obraz, który zaryso-
wała, jest niekiedy zbyt jednostronny wobec głównego bohatera, który jako czło-
wiek prawdopodobnie także nie był zupełnie wolny od różnorodnych ludzkich 
słabości – ale nawet biorąc poprawkę na ten aspekt jej pracy – jest to cenne świa-
dectwo wielu pozytywnych emocji związanych z postacią księdza Macieja Sieńki. 
Wypadałoby podziękować Autorce za tę interesującą lekturę słowami, jakże często 
używanymi na co dzień przez jej bohatera, krótko, treściwie i po staropolsku zara-
zem – Bóg zapłać!

Jacek Piotrowski
Wrocław
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Praca pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego jest zbiorem esejów uznanych, bar-

dzo doświadczonych historyków. Każdy kto chociaż raz rzucił okiem na księgarską 
półkę od razu skojarzy nazwiska takie jak J. Tazbir, H. Samsonowicz czy J. Wy-
rozumski. Są to – nie ulega żadnej wątpliwości – eksperci w dziedzinie historii, 
jednak w recenzowanej pracy starali się oni wyjść poza ramy specjalizacji i potrak-
towali temat znacznie szerzej. Jak zaznacza redaktor, posługując się słowami Janu-
sza Tazbira, jest to książka skierowana przede wszystkim do historyków oraz osób 
głęboko zainteresowanych przeszłością Polski i jej relacjami z Europą, zarówno 
zachodnią jak i wschodnią (s. 9). 

Na publikację składa się dziewięć rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem, 
a tematem przewodnim każdego jest pozycja Polski w szerokim, europejskim kon-
tekście. Dodatkowo każdy z Autorów pisząc swoją część starał się poruszyć temat 
Europy w świadomości Polaków na przestrzeni wieków (i jak wynika z recenzo-
wanej pracy Polacy wypadają pod tym względem mizernie, gdyż niewiele wiedząc 
o Europie, przytłoczeni bagażem doświadczeń lat minionych ze strachem spoglą-
dają na wszystko co dzieje się za zachodnią granicą).

Całość można podzielić na dwie części, z których pierwsza poświęcona jest 
historii Polski począwszy od czasów plemion słowiańskich i chrztu w 966 r., aż do 
czasów najnowszych1. W tej części Autorzy skupili się na wydarzeniach przeło-
mowych w historii Polski, które były związane z wydarzeniami w Europie. Jest to, 
według mnie, doskonałe rozwiązanie aby usystematyzować posiadaną już wiedzę. 
Niemal wszyscy zaznaczają dziejową wagę takich wydarzeń jak przyjęcie przez 
Polskę chrześcijaństwa, wojny z Zakonem Krzyżackim, Unia Lubelska, czasy sa-
skie, rozbiory. Jednak czy nie służą one dziś głównie utrwalaniu pamięci zbioro-
wej narodu (H. Samsonowicz, s. 42)? Otóż według mnie zdecydowanie nie. Jest to 
przestroga przed izolacją w Europie. W poprzednich epokach recepcja zachodnich 
wzorców była na ziemiach polskich znikoma, byliśmy na peryferiach rozwinięte-
go miasta, chatą na podgrodziu. Potwierdziły to chociażby kongres wiedeński czy 
dużo później konferencja w Jałcie. Tego właśnie dotyczy część „historyczna” tego 
zbioru. Ukazuje nam do czego doprowadziła Polskę postawa ignorancji wobec 
świata zachodniego, stąd tytuł Przeszłość dla przyszłości uważam za znakomicie 
dobrany. 

1 Są to kolejno rozdziały: P. Wandycz, W cieniu Klio; H. Samsonowicz, Od „Europy Barbarzyńskiej” do 
„Młodszej Europy”; J. Tazbir, Meandry narodowych losów; J. Wyrozumski, Miejsce i rola Polski w Europie. Refleksje 
historyka; G. Labuda, Esej historyczny o miejscu Polski w dziejach Europy Środkowej; J. Kłoczowski, Tysiąc lat 
Polski w Europie.
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Druga część poświęcona jest czasom nam bliższym, historii Unii Europejskiej, 
akcesowi Polski do tejże wspólnoty oraz przyszłości krajów starego kontynentu2. 
Tę część należy odczytywać jako wizję przyszłości, projekcję szans, dla Polski w Eu-
ropie i Europy w Polsce. Bronisław Geremek przyszłość widział w rozbudowanej 
edukacji europejskiej i obywatelskiej (s. 116). Żeby odczuć realne efekty zmian za 
kilka dekad powinniśmy już teraz kształcić civis europus, a z Unią szukać elemen-
tów łączących, budujących wspólną przeszłość, która będzie fundamentem przy-
szłości. Jerzy Łukaszewski przedstawia wiele problemów przed jakimi stanęły kraje 
należące do Unii Europejskiej. Z pewną dozą ironii uwypukla polskie podejście do 
tematu – Polska a zachód Europy – piętnując pieniactwo, które stało się polskim 
znakiem rozpoznawczym w Brukseli (s. 158). Polakom brakuje umiejętności osią-
gnięcia harmonii między interesami kraju i interesami Unii. O tym traktuje druga 
część, niejako o konieczności zwalczenia swoich własnych przywar i wad. A jest to 
konieczne by nie powtórzyły się scenariusze z poprzednich wieków. Całość uzu-
pełnia esej Leszka Kołakowskiego, który jest podsumowaniem i oceną systemu 
komunistycznego w Polsce, pisanym tuż przed upadkiem tego sztucznego tworu, 
czego profesor nie przewidywał, że będzie miało miejsce w ciągu najbliższych lat.

Recenzowany zbiór jest bardzo ważny szczególnie dla młodych historyków, 
ludzi, którzy dopiero wkraczają na drogę naukowej kariery. Historycy-seniorzy 
występują tu w roli przewodników, dzielą się nabytym przez dziesięciolecia do-
świadczeniem. Wielu z nich zwraca uwagę na budowanie świadomości historycz-
nej i perspektywę badacza, przyznają się do swoich błędów, które często wyni-
kają z nadmiaru możliwości interpretacyjnych danego wydarzenia (J. Tazbir, s. 
54). Podkreślona została konieczność brania pod uwagę określonych i jedynych 
dla danego okresu realiów. Często surowe oceny postaci czy wydarzeń z przeszło-
ści wynikają z braku świadomości o dzielącej nas przestrzeni czasowej, a zawsze 
trzeba pamiętać o unikalnych warunkach w jakich pewne sprawy miały miejsce. 
Natomiast badacze oceniają zdarzenia z perspektywy lat, mając w sobie bagaż 
doświadczeń i wiedzę poprzednich pokoleń co prowadzi do ostrej krytyki prze-
szłości wynikającej z jej niezrozumienia. Niestety, nie dostaniemy jednoznacznej 
odpowiedzi na to, jak sobie z tym poradzić, jednak nie było zamysłem Autorów 
by udzielać rad czytelnikowi, ale żeby ukazać realny problem i możliwe obszary 
badań naukowych. Wykazują oni potrzebę stosowania metody komparatystycznej 
dla pełnego zrozumienia dziejów narodu polskiego (P. Wandycz, s. 26), która to za 
pomocą analogii – często ciężko zauważalnych – pomaga wyjaśnić wiele aspektów 
przeszłości mogących mieć znaczący wpływ na przyszłość (potrzebę prac o takim 
charakterze zaznacza „Kwartalnik Historyczny”). Praca ta jest także postulatem 
aby wychodzić poza ramy swoich zainteresowań, poza wąskie granice specjalizacji. 
Pisanie na temat przeszłości powinno się odbywać w szerokim kontekście kultu-
rowym, dziejowym i społecznym. Sprawny historyk powinien być erudytą, który 
posługując się wyobraźnią, potrafi  wskazać cechy wspólne wydarzeń, a często na 
podstawie analogii tworzyć jakże popularną dziś historię alternatywną (J. Tazbir, 
s. 45).

2 Są to kolejno rozdziały: B. Geremek, Europa wielu ojczyzn; J. Łukaszewski, Europa polityczna z Polską czy 
bez Polski?.
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Jest jedna kwestia natury technicznej, która może nie spodobać się w tym wy-
dawnictwie. Mianowicie biogramy Autorów zostały sztucznie podzielone na dwie 
części przez co początek każdego artykułu jest przedzielony, a czytelnik został 
zmuszony do „kartkowania” książki w celu przeczytania biogramu. W żaden spo-
sób nie wpływa to jednak na odbiór tego co najważniejsze, czyli treści historycz-
nych przemyśleń.

Recenzowaną publikację, choć w dużej mierze traktuje o przeszłości, uważam 
za ważną dla naszej teraźniejszości i przyszłości. Być może dzięki takiemu uka-
zywaniu dziejów, w formie porównań, krótkich syntez i analogii łatwiej będzie 
zrozumieć dzisiejsze położenie Polski. Żyjemy w Europie, chcemy do niej należeć 
i jednocześnie bronimy się przed tym, co wynika z nieświadomości wspólnych 
korzeni.

Hubert Kocjan
Lublin



Dariusz Tarasiuk,
 „Niepokorni”. Zarys dziejów parafii p.w. św. Jana Ewangelisty 
w Polubiczach, 
Wydawnictwo Wojciech Olech, Lublin 2009, ss. 80

Wydawanych monografi i opisujących dzieje małych miast, miasteczek i wsi 
jest coraz więcej. Poświęcone są historii miejscowości mało znanych, o istnieniu 
których zdawałoby się, poświadczyć mogą jedynie ich mieszkańcy bądź ci, któ-
rym jakimś zrządzeniem losu było dane tam dotrzeć. Dzięki temu możemy dowie-
dzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat historii, a raczej mikro-historii regionu 
w którym mieszkamy, bądź z którego pochodzimy. Podczas codziennych podróży 
przejeżdżamy przez miejscowości, które są dla nas jedynie kolejnym punktem na 
mapie w drodze do celu. Tymczasem warto pamiętać, że mijamy miejsca będące 
świadkami ważnych, niekiedy dramatycznych wydarzeń z przeszłości. Ich pozna-
nie jest dzisiaj łatwiejsze dzięki żmudnej pracy historyków, którzy postanowili je 
opisać. Jednym z nich jest Dariusz Tarasiuk, który omówił dzieje wsi Polubicze na 
Lubelszczyźnie w książce zatytułowanej: „Niepokorni”. Zarys dziejów parafi i p.w. 
św. Jana Ewangelisty w Polubiczach. 

Książkę Autor podzielił na pięć rozdziałów noszących następujące tytuły: 
Z dziejów wsi, Parafi a greckokatolicka, Parafi a prawosławna, Parafi a rzymskokato-
licka, Architektura sakralna.

W pierwszym rozdziale Autor skonstatował, że o wsi Polubicze po raz pierwszy 
dowiadujemy się z dokumentu wystawionego przez litewskiego księcia Świdry-
giełłę w latach trzydziestych XV w. Przez stulecia była ona w posiadaniu wielu zna-
mienitych rodów, takich jak: Połubieńscy, Koniecpolscy, Firlejowie, Potoccy czy 
Ursyn-Niemcewiczowie. Na początku XX w. majątek ziemski w Polubiczach został 
zakupiony przez Zdzisława Dmochowskiego, który przebudował tamtejszy dwo-
rek. Autor podał także informacje o kształtowaniu się demografi i miejscowości od 
końca XVIII do XX w. Czytelnik znajdzie liczby dotyczące m.in. urodzeń i zgonów 
wśród mieszkańców Polubicz. Przyczyną wysokiej śmiertelności w XVIII i XIX 
stuleciu były przede wszystkim choroby zakaźne – cholera i tyfus plamisty.

Czas Polubiczanom upływał przeważnie na uprawie roli, a po ciężkiej pracy 
mogli spotkać się w karczmie, centralnym ośrodku wiejskiego życia. W kolejnych 
latach XIX w. we wsi pojawiły się pierwsze sklepy oraz „Dom Katolicki”. 

Po 1864 r., a więc po ukazie uwłaszczeniowym, mieszkańcy Polubicz uzyskali 
wolność osobistą. Odtąd mogli uczestniczyć m.in. w zgromadzeniach gminnych, 
co zresztą chętnie czynili. Na początku XX w., bardzo mocno zaangażowali się 
w politykę. Otóż w 1904 r. zaczęli wysuwać wobec carskich władz żądania, by 
w urzędach mogli posługiwać się językiem polskim. Świadczy to o dużej świado-
mości narodowej mieszkańców regionu. Uważali siebie za Polaków i przeciwsta-
wiali się wszelkim próbom rusyfi kacji. 

Z wielkim entuzjazmem w Polubiczach przyjęto wiadomość o odrodze-
niu się niepodległej Polski. Miejscowość znalazła się wraz z gminą Horodyszcze 
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w powiecie włodawskim administracyjnie należącym do województwa lubelskie-
go. Czasy  II Rzeczypospolitej to okres pomyślnej koniunktury dla wsi i jej miesz-
kańców. Niestety wojna przerwała ten etap w dziejach Polubicz.

Po wybuchu II wojny światowej wieś znalazła się pod okupacją niemiecką. Jej 
mieszkańcy, o ile było to możliwe, stawiali opór nazistom, tak czynny jak i bierny. 
W okolicy działała również partyzantka, której pomagali ściągając na siebie odwet 
ze strony hitlerowców. Za pomoc „bandytom” karano śmiercią. Kilka wyroków 
wykonano także na mieszkańcach Polubicz.

W 1944 r. wieś została „wyzwolona” przez Armię Czerwoną. Przystąpiono do 
organizowania partii politycznych (Polska Partia Robotnicza, Polska Partia So-
cjalistyczna) oraz szeregu organizacji i instytucji społecznych (Kółko Rolnicze, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich). Dariusz Tarasiuk zauwa-
żył, że w owym czasie nastąpiła znaczna migracja młodych mieszkańców Polubicz 
do ośrodków miejskich – głównie Lublina i Świdnika. 

Autor monografi i dokonał też omówienia historii szkolnictwa we wsi. Szkoła 
była ważnym centrum życia społecznego i kulturalnego. Pierwsza placówka oświa-
towa powstała w 1870 r. Początkowo kształcono w niej młodzież w duchu unickim. 
W późniejszym okresie władze carskie próbowały stworzyć ze szkoły narzędzie 
służące do rusyfi kacji uczącej się tam młodzieży. Rodzice coraz rzadziej posyłali 
młodzież na zajęcia, by w ten sposób zastopować depolonizację. W konsekwencji 
tych działań na pewien okres życie szkolne w Polubiczach zamarło. W 1915 r. szko-
łę w Polubiczach zorganizowali Niemcy. W odrodzonej Polsce pierwsza placówka 
oświatowa została utworzona w 1920 r., a budowę budynku szkolnego z prawdzi-
wego zdarzenia rozpoczęto w 1935 r. Dotąd bowiem na szkoły były adaptowane 
wiejskie chałupy, w których mieszkali nauczyciele.

W kolejnym rozdziale Autor skupił się na przedstawieniu dziejów pierwszej 
parafi i w Polubiczach. Po unii brzeskiej z 1596 r. miejscowość ta należała do parafi i 
greckokatolickiej utworzonej w Horodyszczu. Na początku XIX w. mieszkańcy bę-
dący wyznawcami obrządku unickiego ufundowali we wsi kaplicę, by w niej mogły 
odbywać się nabożeństwa. Od tego momentu czyniono też starania o utworzenie 
osobnej parafi i, co jak się wkrótce okazało, nie było sprawą prostą. Stało się to do-
piero w 1870 r. kiedy we wsi powołano parafi ę należącą do dekanatu wisznickie-
go. W tym samym mniej więcej czasie władze carskie zaczęły podporządkowywać 
Kościół greckokatolicki – Cerkwi prawosławnej. Mieszkający w Polubiczach unici 
stawili opór. Okazał się na tyle skuteczny, że do wsi przybyło wojsko mające stłu-
mić siłą protest krnąbrnych mieszkańców. Doszło do zamieszek, w wyniku któ-
rych zginęło kilku mieszkańców wsi. Ponadto w efekcie późniejszych represji część 
z nich została zesłana w głąb Rosji. Pobyt oddziału carskiego spowodował straty 
materialne w wielu gospodarstwach, ponieważ musiały one zapewnić wyżywienie 
stacjonującemu we wsi wojsku.

W 1875 r. greckokatolicka dotąd diecezja chełmska została włączona w struk-
tury Cerkwi prawosławnej. Parafi a w Polubiczach stała się prawosławna. Opisaniu 
tego zagadnienia Dariusz Tarasiuk poświęcił trzeci rozdział książki. Według jego 
badań mieszkańcy Polubicz nie pogodzili się z likwidacją grekokatolicyzmu. Swo-
je niezadowolenie z tego faktu wyrażali poprzez brak udziału w nabożeństwach 
i świętach prawosławnych. Nie chrzczono nowonarodzonych dzieci, a małżeństwa 
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zawierano w Galicji bądź decydowano się na wspólne życie bez przyjmowania sa-
kramentów. Autor bardzo szczegółowo omówił inne formy oporu unitów przeciw-
ko próbie siłowego narzucenia im wiary prawosławnej. Parafi a ta w Polubiczach 
istniała do 1915 r., kiedy to została zamknięta przez Niemców, którzy zezwolili na 
powołanie w jej miejsce parafi i rzymskokatolickiej.

Należy zauważyć, iż na przestrzeni dziejów wsi wyznawcy katolicyzmu byli 
w mniejszości o czym wspomina Autor w czwartym rozdziale publikacji. Polubicze 
wchodziły w skład parafi i rzymskokatolickiej znajdującej się w miejscowości Ros-
sosz. Parafi ę rzymskokatolicką powołano we wsi w maju 1919 r. Kościół należało 
wyposażyć we wszystkie sprzęty niezbędne do odprawiania nabożeństw. Wkrótce 
okazało się, że budynek świątyni jest w opłakanym stanie. Przed wiernymi stanęła 
konieczność wybudowania nowego kościoła, co było dosyć kosztowne. Zdecydo-
wano więc sięgnąć po tańsze rozwiązanie – przeniesienie do wsi kościoła z pobli-
skiego Opola (dzisiaj Podedwórze). Prace rozpoczęły się w październiku 1921 r., 
a gotowa świątynia została wyświęcona trzy lata później tj. w grudniu 1924 r.

W ostatnim rozdziale swojej książki Dariusz Tarasiuk pokusił się o scharakte-
ryzowanie architektury sakralnej znajdującej się na terenie wsi. W 1788 r. w Polu-
biczach wybudowano pierwszą kaplicę, którą strawił pożar na początku XIX w. 

Autor operuje szczegółowymi danymi o wyposażeniu kościołów oraz ich gaba-
rytach. W książce zostały zawarte wzmianki o cmentarzach założonych na terenie 
miejscowości. Dodatkowo monografi a zawiera obszerny aneks, w którym znala-
zły się biogramy duchownych z Polubicz, a także przybliżono sylwetki niektórych 
mieszkańców wsi. Ponadto, w pracy zamieszczono liczne zdjęcia dokumentujące 
Polubicze i jej mieszkańców na przestrzeni lat. 

Podczas pracy nad książką Autor dotarł do rozrzuconych i fragmentarycznych 
informacji, które zachowały się w wielu archiwach. Musiał sporo czasu poświęcić 
na ich uporządkowanie. Jeśli chodzi o uwagi, to zdecydowanie za mało miejsca 
Dariusz Tarasiuk poświęcił przybliżeniu powojennych losów parafi i rzymskoka-
tolickiej w Polubiczach. Warto byłoby skreślić kilka dodatkowych akapitów na ten 
temat.

Reasumując, po książkę autorstwa Dariusza Tarasiuka powinni sięgnąć nie tyl-
ko znawcy i badacze dziejów Podlasia, ale również szersze grono czytelników.

Tomasz Kot
Lublin



Jan Związek, 
Rzeczywistość historyczna w kazaniach, 
Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 
Częstochowa 2009, ss. 746

Nakładem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ukazała się obszer-
na monografi a ks. Jana Związka poświęcona dziejom kaznodziejstwa w Polsce. 
Jej zakres chronologiczny obejmuje okres od pojawienia się druku aż do czasów 
współczesnych, choć przeważająca część wywodów poświęcona jest okresowi sta-
ropolskiemu, głównie od wieku XV do połowy XVII w. O walorach naukowych 
recenzowanej pracy świadczy podejmowana problematyka i warsztat badawczy. 
Praca posiada akceptację kanoniczną Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w for-
mie Imprimatur. We wprowadzeniu Autor uzasadnia sens publikacji ze względu 
na jej nowatorstwo pisząc, że pomimo wielu dobrych pozycji na temat polskiego 
kaznodziejstwa, głównym motywem jego książki jest koncentracja uwagi na waż-
nym, dotychczas pomijanym aspekcie zagadnienia jakim było powiązanie treści 
kazań z aktualnymi faktami społecznymi i zdarzeniami historycznymi. Jest to więc 
umocowanie zagadnień kaznodziejstwa nie tylko na gruncie teologii, ale również 
historiografi i.

Autor jest predestynowany do wydania niniejszej monografi i z racji doskona-
łego przygotowania merytorycznego i warsztatowego. Wskazują na to praca ma-
gisterska: „Kazania niedzielne Mikołaja z Wilkowiska” napisana pod kierunkiem 
ks. prof. dr hab. Mieczysława Żywczyńskiego oraz doktorska na temat: „Katolic-
kie poglądy polityczno-społeczne w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku”, pod 
kierunkiem tegoż.  Ksiądz Związek jest autorem wielu cennych rozpraw i artyku-
łów publikowanych w różnych wydawnictwach zwartych. W recenzowanej książce 
znalazły się jego prace publikowane w następujących drukach zwartych: Studia 
Historyczne, t. 1, pod red. M. Żywczyńskiego i H. Zielińskiego, Lublin 1968; Studia 
kościelno-historyczne, pod red. Z. Zielińskiego, Lublin 1977; Felix saeculum Craco-
viae. Krakowscy święci XIV wieku, pod red. K. Panusia i K. Prokopa, Kraków 1998; 
400-lecie Unii Brzeskiej, tło historyczne, skutki społeczne i kulturalne, pod. red. A.J. 
Zakrzewskiego i J. Fałowskiego. Częstochowa 1995–1996; Poleski męczennik, czy 
patron trudnego pojednania?; Materiały międzynarodowej konferencji naukowej po-
święconej 350 rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli, pod red. A.J. Zakrzewskie-
go, Brześć–Białystok 2008; Jasna Góra w dwudziestolecie pontyfi katu Jana Pawła II, 
pod red. Z.S. Jabłońskiego, Jasna Góra–Częstochowa 1999. 

Ponadto monografi a zawiera publikacje z czasopism naukowych: „Folia Histo-
rica Cracoviensia”, R. 4-5, (1997–8); „Analecta Cracoviensia”, R. 11 (1979); „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny”, R. 22 (1969); „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 22 
(1975); „Studia Claromontana”, t. 6 (1985). Do tych pozycji zamieszczonych w wy-
mienionych wydawnictwach Autor dołączył z rozmysłem niepublikowaną jedną 
rozprawę, pod tytułem: Wymowa i kazania w starożytności, po to ażeby składanka 
różnych prac zyskała na klarowności. Należy też podkreślić, iż Autor prezentując 
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te dzieła wielokrotnie odwołuje się do swoich innych prac publikowanych gdzie 
indziej, na co wskazują przypisy.  

Książka składa się z przedmowy recenzenta ks. prof. dr hab. Zygmunta Zieliń-
skiego, wprowadzenia Autora, czternastu, a właściwie 12 rozdziałów (gdyż wstęp 
oraz podsumowanie są włączone do numeracji). Kompozycja dzieła jest klarow-
na i przejrzysta. Niemal w każdym z rozdziałów Autor na początku podaje uwagi 
wstępne, po czym przechodzi do merytorycznych wywodów, by przy końcu dać 
zakończenie, lub końcowe wnioski. Zwieńczeniem prowadzonych rozważań w po-
szczególnych rozdziałach jest podsumowanie. Pracę uzupełnia bibliografi a oraz 
dwa indeksy, osób i nazw geografi cznych. 

Choć główne przesłanie Autora stanowi treść kazań ukazujących życie co-
dzienne społeczeństwa pod względem obyczajowym, to w monografi i można spo-
tkać różne płaszczyzny dyskursu (metodologiczna, historyczna, historiografi czna, 
źródłoznawcza, literaturoznawcza, językoznawcza, prawna, socjologiczna, poli-
tyczna teologiczna, pastoralna, dogmatyczna, itp.). W aspekcie metodologicznym 
na czoło wysuwa się eksponowanie aparatury pojęciowej. Autor wyodrębnia ta-
kie kategorie jak wymowa, kazanie, sermones, sermones de tempore, sermones de 
dominicis, (albo domonicicales) sermones quadragesimales, sermones de festis, 
(albo festivales), sermones de sanctis, sermones de comuni, sermones ad varios 
status, kazania polityczne, postylla, homilia, itp. Pojawiają się również zagadnie-
nia teoretyczne jak choćby problem wykorzystania kazania jako źródła do pozna-
nia historycznego. Z kolei przedstawiając strukturę kazań Autor zwraca uwagę na 
występujące w nich aspekty dogmatyczne, moralne oraz społeczne. Aspekt histo-
ryczny kazań przedstawia poprzez wskazanie na zainteresowania nimi wybitnych 
badaczy poczynając od Karola Mecherzyńskiego, poprzez Ignacego Hołowińskie-
go, Alojzego Jougana, Jana Sebastiana Pelczara, Kazimierza Kolbuszowskiego, Ta-
deusza Grabowskiego, Wilhelma Bruchalskiego Aleksandra Brücknera, Juliusza 
Krzyżanowskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Mieczysława Brzozowskiego, a na 
Kazimierzu Panusiu kończąc. W przypisach, ale także w bibliografi i Autor podaje 
obfi tą literaturę przedmiotu zarówno zagraniczną, jak i krajową.

Rozpatrując kazania w aspekcie historiografi cznym jako określony dział lite-
ratury, Autor dokonuje konstatacji, że od czasów oświecenia zaczęto je zaliczać 
do pośledniejszego gatunku literackiego – literatury dewocyjnej, by dopiero w nie 
bardzo odległych czasach podchodzić do nich inaczej, traktując je jako ważkie źró-
dło historyczne. Ksiądz Związek wskazuje na inspirację prądów fi lozofi cznych róż-
nych epok na charakter kazań. Pisze na przykład, iż pod wpływem oświecenia, za 
sprawą prądów i zwyczajów francuskich, które dotarły do naszego kraju, w Polsce 
zmienił się charakter wymowy kościelnej. Również w Austrii, zapewne pod wpły-
wem józefi nizmu, pojawił się nowy nurt kaznodziejski mający na celu wzmocnie-
nie roli państwa bez odwoływania się do treści biblijnych, czy dogmatycznych, 
ale przez głoszenie – jak Autor określa – wyłącznie światopoglądu doczesnego. 
Równocześnie powołując się na rezultaty badań swojego mistrza ks. prof. Żyw-
czyńskiego, stwierdza, że w okresie rewolucji we Francji, duchowni wywodzący 
się zwłaszcza z warstw niższych, zaczęli w swoich kazaniach zwracać uwagę na 
krzywdę społeczną warstw niższych, krytykując przy tym gromadzenie bogactw, 
jako niezgodne z nauką chrześcijańską 
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Jak pisze Autor w Polsce tendencję doczesną w kazaniach reprezentował ks. 
Michał Karpowicz, pragnący poprzez kazania oświecać naród, by umożliwić lu-
dziom w ojczyźnie prowadzenie szczęśliwego życia. Z kolei w XX w. w Polsce 
kaznodzieje zachęcali do aktywności społecznej związanej z przynależnością do 
Ligi Katolickiej, czy Akcji Katolickiej. Podkreśla, że pisma homiletyczne koordy-
nowały działalność organizacyjną Kościoła, poprzez kazania polemiczne przeciw 
sektom religijnym. Konkludując ten wątek Autor stwierdza, że kazania związane 
były z czasem i miejscem, gdzie je głoszono, lub publikowano. W rzeczywistości 
polskiej Autor pokazuje jeszcze swoisty rodzaj kazań jakimi były kazania patrio-
tyczne, wygłaszane na okoliczność rozpoczynania sejmów i ich trwania, a także 
dla żołnierzy w obozach, co będzie kontynuowane w okresie Konstytucji 3 maja 
oraz w okresie Wielkiej Emigracji. Autor wymienia najważniejszych kaznodzie-
jów tego nurtu: ks. Hieronima Powodowskiego, ks. Piotra Skargę oraz ks. Fabiana 
Birkowskiego.

W artykułach i rozprawach recenzowanej monografi i można spotkać wiele 
różnych zagadnień problemowych. W rozpoczynającym merytoryczne rozważa-
nia artykule pod tytułem: Kazanie jako źródło historyczne Autor stwierdza, że o ile 
badacze mają podstawy do merytorycznych sądów na temat zachowanych kazań 
rękopiśmiennych, czy drukowanych, to równocześnie wzmiankuje, iż wiele kazań 
nie zostało utrwalonych na piśmie i o nich trudno cokolwiek powiedzieć. Odno-
sząc się do kazań utrwalonych wyraża pogląd, że wiele z nich, nawet na gruncie 
dotychczasowej historiografi i kościelnej zostało pominiętych i dlatego przed bada-
czami otwierają się szerokie perspektywy poznawcze. 

Śledząc rozwój kaznodziejstwa polskiego Autor wskazuje na trzy jego etapy: 
czasy od przyjęcia chrześcijaństwa do powołania Akademii Krakowskiej, następ-
nie od funkcjonowania tej Akademii do Soboru trydenckiego, wreszcie okres po-
trydencki. Autor w okresie pierwszym wyodrębnia ze względu na odbiorcę dwa ro-
dzaje kazań, jeden dla elity w języku łacińskim, a drugi dla ludu w języku polskim. 
Pisze, że kazania dla ludu zwalczały zabobonność ludową, dla której nie znajdowa-
no określeń w słowach łacińskich, dlatego nawet z tych względów nieodzownym 
był język polski. Jeszcze inny rodzaj kazań miał miejsce w Polsce z chwilą poja-
wienia się nowinek religijnych luteranizmu i kalwinizmu. Dla ich zwalczania wy-
typowani zostali specjalni kaznodzieje w kościołach katedralnych i kolegiackich, 
posiadający odpowiednie benefi cja. W Krakowie czynili to profesorowie Akade-
mii i wybitni jej absolwenci. Głoszenie kazań było obowiązkiem kanonicznym ple-
banów i podlegało jurysdykcji kościelnej. Wreszcie ze względu na treść kazań Au-
tor wyodrębnia ich trzy rodzaje: dogmatyczne, moralne i społeczne, wskazując, że 
z upływem czasu tematyka społeczna kazań ulegała poszerzeniu.

W rozprawie zatytułowanej: Wymowa kazania w starożytności Autor wprowa-
dza czytelnika w genezę kaznodziejstwa w Kościele zachodnim, wskazując na róż-
ne inspiracje, a więc sposoby prowadzenia wymowy w świecie hellenistycznym 
greko-rzymskim, przy pomocy której wyjaśniano sens podejmowanych działań na 
płaszczyźnie politycznej, wojskowej, czy edukacyjnej. Tu omawia różne style reto-
ryczne. Innym rodzajem wymowy mającej wpływ na charakter kazań była w Izra-
elu wymowa synagogalna uprawiana w synagogach i szkołach synagogalnych. Nie-
które z ksiąg Starego Testamentu, jak Księga Nehemiasza, czy Koheleta nazywane 
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były kaznodziejskimi. Podobnym podejściem na gruncie polskim jest tłumaczenie 
przez bakałarza Akademii Krakowskiej Hieronima Spiczyńskiego z Wielunia Księ-
gi Koheleta, który dla wydanego przez siebie dzieła w drukarni Wietora w roku 
1522 dał tytuł: Ekleziastes. Księgi Salomonowe, które polskim nakładem kaznodziej-
skie mianujemy 

Autor w kwestiach społecznych dostrzega analogie między hellenistyczną reto-
ryką greko-rzymską oraz naukami rabinów, pisząc: „Retoryka hellenistyczna na-
wiązywała i rozwiązywała aktualne sprawy natury politycznej i społecznej, chwali-
ła dobre czyny, a ganiła złe postępowanie, stawiała słuchaczom pozytywne wzorce 
w codziennym postępowaniu. Podobnie i rabini w swoich komentarzach biblij-
nych ukazywali swoim słuchaczom, obok treści religijno-moralnych, także aktual-
ne sprawy z codziennego życia i je oceniali”. Wyraźnie zaznacza, że w synagogach 
żydowskich powszechnie była znana wymowa w formie homilii, czyli komentarza 
do przeczytanej perykopy Pisma Świętego. Następnie kierując się ku przyszłości, 
przechodzi do mowy Chrystusa wygłoszonej w synagodze w Nazarecie, wskazując 
na używanie przez Niego wymowy do przekazywania apostołom zasad Ewangelii. 
W dalszej kolejności pisze o używaniu wymowy do głoszenia homilii przez następ-
ców apostołów, a w czasach późniejszych na Wschodzie, w szkołach chrześcijań-
skich przed edyktem tolerancyjnym potwierdzonym przez Konstantyna Wielkiego 
oraz po nim. Omawia również kazania głoszone w Kościele zachodnim zwracając 
główną uwagę na św. Ambrożego, Cezarego z Arles i papieża Leona Wielkiego.

Charakteryzując działalność kaznodziejsko-literacką absolwenta Wydziału 
Atrium Akademii Krakowskiej, paulina, który był najpierw kaznodzieją na Skałce, 
następnie na Jasnej Górze, w dalszej kolejności przeorem i prowincjałem tego za-
konu, następnie domniemanym przeorem polskich paulinów w Rzymie, wreszcie 
kaznodzieją klasztoru w Wieluniu – Mikołaja z Wilkowiecka, Autor koncentruje 
uwagę na różnych aspektach jego działalności. Zwraca uwagę na napisane przezeń 
dzieła o treści homiletycznej, na sprowadzanie książek z zagranicy, głównie dru-
ków pochodzących z połowy XVI w., na wydawanie książek drukiem oraz tłuma-
czenie dzieł łacińskich na język polski.

Przedstawiając go jako pisarza Autor wskazuje na dzieła rękopiśmienne i dru-
kowane oraz krajowe i zagraniczne dla nich inspiracje. Szczególną uwagę poświęca 
dziełu: Flores Sermonum in Ewangelia dominicicalia, Cracoviae 1579. Tu zwraca 
uwagę na dedykację, przedmowę do czytelnika, dalej na egzegetyczną interpreta-
cję wątków Pisma Świętego, język, schemat kazania oraz co najważniejsze podaje 
wykaz autorów na których się Mikołaj opierał. Autor wbrew stanowisku dotych-
czasowych badaczy skłonny jest zakwalifi kować to dzieło do postylli, pisząc że taki 
rodzaj kaznodziejstwa rozprzestrzenił się za granicą i w Polsce w okresie pojawia-
nia się nowinek religijnych. Ksiądz Związek ocenia postylle Mikołaja jako odpo-
wiadające wskazaniom ówczesnych władz Kościoła, które dla komunikatywności 
w odbiorze nakazywały rezygnację z zawiłych wywodów scholastycznych, a wy-
jaśnianie perykopy ewangelicznej prowadzić należało w oparciu o nauki Ojców 
Kościoła i Pismo Święte. Co do formy kazań Autor zwraca uwagę na ich literacką 
fabułę, a więc przedstawia porównania, alegorie, metafory, przykłady zaczerpnięte 
z natury, bajki, opisy oraz przykłady, pisząc, iż tego na ogół nie można było spotkać 
w kazaniach protestanckich. Wskazuje też, że znaczącą rolę w kazaniach zajmowały 
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przykłady z Pisma Świętego oraz ze współczesnego życia, na co nie pozwalali pro-
testanci, choć i u nich niekiedy można było spotkać podobne przypadki.

Analizując podstawę źródłową do głoszonych przez Mikołaja z Wilkowiecka 
kazań ksiądz Związek eksponuje Pismo Święte Starego Testamentu, z którego wy-
korzystano 18 ksiąg, 11 z Nowego Testamentu, 23 dzieła Ojców Kościoła oraz 62 
prace pisarzy kościelnych. Wspomina też o 49 dziełach średniowiecznych fi lozo-
fów i teologów zauważając brak wśród nich Izydora z Sewilli i Bedy Czcigodnego. 
Wreszcie pisze o korzystaniu przez Mikołaja z dzieł pisarzy antycznych. Z kolei 
w odniesieniu do kwestii dogmatycznych kazań zwraca uwagę na takie zagadnie-
nia jak: istnienie Boga, aniołowie, bóstwo i człowieczeństwo Chrystusa, problem 
Eucharystii, przeznaczenie człowieka, życie wieczne. Autor wyraża stanowisko, iż 
Mikołaj był jednym z pierwszych katolickich polskich kaznodziejów podejmują-
cych zagadnienie predestynacji, któremu protestanci poświęcali sporo uwagi. Od-
nosząc się do poruszanych zagadnień dogmatycznych stwierdza, iż Mikołaj przed-
stawiał je zgodnie z obowiązująca nauką Kościoła.

Rozpatrując aspekt zagadnień moralnych w kazaniach Mikołaja ksiądz Zwią-
zek interesuje się takimi kwestiami jak grzech, przeszkody zbawienia, istota dosko-
nałości chrześcijańskiej, obowiązki człowieka wierzącego, wady w społeczeństwie 
XVI-wiecznym. Jako największe z wad wymieniał chciwość, bogactwo duchow-
nych i świeckich, kupowanie urzędów, nieposłuszeństwo duchowieństwu, prze-
pych w ubiorach oraz pychę. Wreszcie Autor porusza zagadnienie poglądów spo-
łecznych w kazaniach Mikołaja. Wskazuje, iż konstruował on je w perspektywie 
dwu wspólnot państwowej i kościelnej. 

Autor pisze, że przedstawione przez siebie stany społeczeństwa świeckiego Mi-
kołaj obarczał różnymi obowiązkami. Bogatym dawał przestrogi przed nadużywa-
niem i trwonieniem bogactw, zachęcając równocześnie do wspierania biednych. 
Biednych natomiast zachęcał do pokory, obiecując za nią życie wieczne. Nawoły-
wał sprawujących władzę do przykładnego życia i kierowania się zasadami spra-
wiedliwości. Władzę zarówno świecką jak i religijną traktował jak swoisty rodzaj 
służby. Stąd też krytykował kupowanie urzędów, co zdarzało się nie tylko osobom 
świeckim, lecz także duchownym: biskupom, przełożonym zakonów, dziekanom 
i prałatom. Dawał wskazówki, iż sprawujący władzę świecką i religijną winni pro-
wadzić uczciwe życie, posiadać wiedzę oraz rozeznanie spraw. 

W odniesieniu do innowierców Mikołaj krytykował zwolenników Lutra, Husa 
i Zwinglego, ale nie wspominał o kalwinistach i Braciach Polskich, co tłumaczy 
Autor tym, że w omawianym czasie mogli się wydawać mało groźni. Badacz za-
uważa, że w kazaniach Mikołaj nie wymienił żadnego z polskich różnowierczych 
przywódców choć czynił to w stosunku do zagranicznych: Lutra, Husa, Wiklefa, 
Zwinglego i Oecolampadiusa. 

Zajmująca pod względem objętościowym prawie trzecią część monografi i roz-
prawa pod tytułem Katolickie poglądy społeczno-polityczne w Polsce na przełomie 
XVI i XVII wieku jest bardzo erudycyjna i dotyka różnych zagadnień politycznych 
oraz religijnych. Autor nawiązując do złotego wieku kultury polskiej stwierdza, 
że w wieku XVI i na początku XVII w. podczas bujnego rozwoju literatury, wiele 
miejsca zajmowały pisma religijne. Korzystanie ze słowa drukowanego przez inno-
wierców skłoniło także katolików do posługiwania się nim. Wtedy katolicy chcieli 
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mieć polskojęzyczne książki religijne, niezbyt obszerne i niezbyt kosztowne. Stąd 
pierwszą postyllę w Polsce Jakub Wujek wydał w formie skróconych kazań. W la-
tach 1564–1618 kiedy miało miejsce szybkie odradzanie się katolicyzmu w kraju 
pojawiło się ponad 500 pozycji drukowanych. Były to dzieła polemiczne oraz lite-
ratura kaznodziejska. Autor wymienia XVI-wiecznych kaznodziejów, najbardziej 
omawiających zagadnienia życia politycznego w Polsce, do których należeli Piotr 
Skarga, Fabian Birkowski, Stanisław Sokołowski, Jakub Olszewski, Józef Weresz-
czyński, Stanisław Karnkowski oraz Abraham Bzowski. 

Pierwsza część tej rozprawy przedstawiając bogatą panoramę zagadnień poli-
tyczno społecznych stanowi tło dla analizy problematyki społecznej w kazaniach. 
Znajdujemy w niej takie główne zagadnienia jak: Sytuacja polityczno-społeczna 
w Polsce na przełomie XVI i XVII w., gdzie Autor eksponuje najpierw ówczesne 
poglądy pisarzy zagranicznych oraz polskich dotyczące tych kwestii. Następnie 
omawia sytuację w kraju pod względem politycznym i religijnym, przedstawia 
szczegółowo stosunki wyznaniowe, wreszcie zajmuje się poszczególnymi warstwa-
mi społecznymi, pisząc o ich statusie politycznym, kondycji ekonomicznej oraz 
stylu życia. 

Druga część rozprawy poświęcona jest zagadnieniom dziejów kaznodziejstwa 
katolickiego w Polsce na przełomie XVI i XVII w. Najpierw Autor pisze o wpły-
wie europejskiego kaznodziejstwa średniowiecznego na kaznodziejstwo w oma-
wianych przez niego czasach, wskazując na wpływ odległych takich zdarzeń jak 
wyprawy krzyżowe, herezje albigensów i waldensów, rolę zakonów kaznodziej-
skich w zwalczaniu herezji i głoszenie kazań dla ludu w językach narodowych, co 
w Polsce miał zapoczątkować Iwo Odrowąż przywożąc do Krakowa wzory fran-
cuskie. Charakteryzując literaturę kaznodziejską Polski z XV w. ksiądz Związek 
zwraca uwagę na dwa rodzaje kazań: uniwersyteckie cechujące się erudycją i za-
wiłym scholastycznym sposobem podawania treści oraz popularne pozbawione 
analitycznych dociekań teologicznych, a zwrócone na obyczaje wiernych. Podaje 
też informacje o postanowieniach Soboru trydenckiego w sprawie kazań, które 
nakazywały by je głoszono podczas liturgii w nawiązaniu do treści Ewangelii, a ka-
znodziejów egzaminowano pod względem wiedzy i moralności. W tym kontekście 
omawia postanowienia polskich synodów prowincjonalnych i diecezjalnych.

W dalszej kolejności przedstawia wypowiedzi mówców kościelnych co do 
sposobu głoszenia kazań rozpatrując poglądy takich duchownych jak Stanisław 
Karnkowski i Fabian Birkowski. Ich stanowisko porównuje z wypowiedzią Miko-
łaja z Wilkowiecka. Pisze też o wkładzie zakonów w rekatolicyzację na ziemiach 
polskich przyznając palmę pierwszeństwa jezuitom przed dominikanami, fran-
ciszkanami, bernardynami i paulinami. Natomiast w kwestii sposobu upowszech-
niania treści kazań przyznaje wyższość protestantom nad katolikami, wskazując 
iż oni swoje kazania dla ludu drukowali w języku polskim, podczas gdy katolicy 
nawet jeśli je głosili po polsku, to drukowali po łacinie. Ta sytuacja ulegnie zmianie 
w drugiej połowie XVI w. kiedy to kaznodzieje katoliccy zaczną drukować w języ-
ku ojczystym, co na przykład czynili Wujek i Skarga. 

Trzecią część rozprawy Autor poświęcił zagadnieniu nauki o państwie w świetle 
głoszonych kazań. Podziela stanowisko badaczy, że rozwój ruchu reformatorskie-
go w Polsce dokonywał się na podłożu społecznym. Eksponuje fakt występowania 
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w kazaniach katolickich, elementów polemicznych wobec poglądów protestan-
tów. Za najwybitniejszych kaznodziejów w sprawach polityki państwowej ksiądz 
Związek uważa Skargę i Birkowskiego, a po nich jako mniejszych: Sokołowskiego, 
Powodowskiego, Olszewskiego, Karnkowskiego, Wereszczyńskiego i Bzowskiego, 
pisząc także o autorach niewielkich kazań: Grąckim, Majakowskiem i Bembusie. 
W tym kontekście rozpatruje funkcjonowanie władzy królewskiej oraz rządów 
szlachty. Wymienia powinności władzy przedstawiane przez kaznodziejów, rów-
nocześnie ukazując brak subordynacji wobec króla nie tylko szlachty, ale także 
wyższego duchowieństwa, czego dowodem była postawa prymasa Karnkowskiego. 
Przedstawia przestrogi kaznodziejów, przepowiadających kary boskie za postępki 
niemoralne narodu. Następnie porusza występujące w kazaniach zagadnienia woj-
ny oraz armii w kontekście nauki Kościoła katolickiego i innych wyznań. Omawia 
kazania głoszone podczas rokoszu Zebrzydowskiego. Wreszcie wymienia sylwetki 
pozytywnych bohaterów kreowanych przez kaznodziejów, zwłaszcza w mowach 
pogrzebowych. 

W czwartej części rozprawy Autor przedstawił relację władzy państwowej do 
wyznań religijnych na podstawie głoszonych wtedy kazań. Mówiąc o statusie Ko-
ścioła katolickiego zauważa, iż nadal był on najsilniejszym wyznaniem, odzysku-
jącym utracone pozycje z powodu przyjmowania nowinek religijnych w kraju. 
Wskazuje, iż w Polsce jak w żadnym kraju obowiązywała zasada tolerancji religij-
nej dla wszystkich wyznań za wyjątkiem odłamów głoszących poglądy radykalne 
i anarchizację dotychczasowego porządku społecznego. Na tę tolerancję narzekali 
nawet przywódcy protestanccy innych krajów, jak na przykład Teodor Beza. Ksiądz 
Związek podkreśla, iż w kazaniach katolickich brano pod uwagę znaczenie współ-
działania w kraju władzy religijnej ze świecką, a szczególnie eksponowano ten mo-
ment, że podczas koronacji królów prymasi przekazują im insygnia władzy, co 
miało stanowić wystarczający dowód wyższości władzy kościelnej nad świecką.

Inną kwestię kazań stanowił stosunek kaznodziejów katolickich do innowier-
ców. Najbardziej poddawali oni krytyce akt Konfederacji Warszawskiej zapewnia-
jący protestantom pokojowe współistnienie z katolikami. Kaznodzieje zarzucali 
protestantom, że w niektórych miastach polskich w imię wolności doprowadzi-
li swoich wyznawców do wystąpień przeciw władzy. Przytaczano też argumenty 
o większej zachłanności ministrów protestanckich na majątki niż duchownych 
katolickich. Wytykano również to, iż protestanci nawołując do nieposłuszeństwa 
chłopów w folwarkach duchownych, przyczynili się przez to, do rozpowszechnie-
nia ich nieposłuszeństwa we wszystkich folwarkach. Autor wskazuje, że kazno-
dzieje katoliccy w oparciu o wypowiedź Erazma z Rotterdamu lansowali myśl, iż 
nauka protestancka zamiast przyczynić się do poprawy postępowania społeczeń-
stwa spowodowała nawet jego pogorszenie. Wreszcie kaznodzieje zwracali uwagę 
na stopień wykształcenia protestantów starając się udowodnić, że ich szkolnictwo 
stoi na niższym poziomie od katolickiego. Natomiast eksponując przywiązanie do 
ojczyzny, kaznodzieje dowodzili, że najbardziej jej oddani byli katolicy.

Jako oddzielne zagadnienie potraktował ksiądz Związek stosunek do zamiesz-
kującej na terenie Polski obcej etnicznie i religijnie narodowościowej grupy – Ży-
dów. Autor wskazuje, iż oni, jako społeczność religijna będąca poza chrześcijań-
stwem, nie brali udziału w sporach religijnych. Pomimo zdarzających się niekiedy 
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tumultów antyżydowskich, problem walki z Żydami nie stanowił podstawowych 
założeń ideologii Kościoła katolickiego, a nawet synod piotrkowski z 1621 r. sta-
nowczo zakazał jakichkolwiek wystąpień przeciw nim. Autor pokazuje, iż w oma-
wianym okresie ta obca etnicznie grupa zaczęła zdobywać wpływy w sferach życia 
gospodarczego i fi nansowego, a poprzez scholaryzację powiększała swoje szere-
gi wykształconych lekarzy, talmudystów i rzemieślników. Kaznodzieje katoliccy 
i różnowierczy krytykowali Żydów ze względów doktrynalnych. Autor podkreśla, 
iż inspiracji dla uciskania chłopów przez Żydów dostarczali sami panowie. Chcąc 
uniknąć napomnienia ze strony Kościoła łamania zasad etycznych, sami zlecali 
Żydom egzekwowanie od chłopów swoich należności. Uznaje to za zjawisko ko-
rzystne zarówno dla panów jak i Żydów gdyż pierwsi pozbywszy się bezpośred-
nich kontaktów z chłopami nie musieli być już napominani przez Kościół, nato-
miast drudzy mogli swobodnie poza kontrolą egzekwować należności chłopskie, 
czerpiąc z tego profi ty, by otrzymane pieniądze przeznaczać na lichwę.

Wreszcie pod koniec tej części Autor w sposób ogólny omawia zagadnienie 
Unii Brzeskiej. Spośród wielkich kaznodziejów pochwalających to dzieło wymie-
nia Skargę oraz Birkowskiego. Autor przytacza z przeszłości fakty wskazujące, iż 
w Kościele greckim pomimo rozłamu, zawsze znajdowały się grupy wyznawców 
dążących do jedności. Jak sądzę w tym miejscu można byłoby przedstawić zagad-
nienie odrodzenia się pobożności wśród Rusinów (błahoczestwa) pod wpływem 
unii . Zwrócił na to uwagę Aleksander Jabłonowski w wydanej pod koniec XIX w. 
pracy: Akademia Kijowsko-Mohilańska. Zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego 
cywilizacji na Rusi. Kraków 1899–1900. Jabłonowski pisał, iż w następstwie Unii 
Brzeskiej na ziemiach ruskich nastąpiło odrodzenie pobożności, którego sami Ru-
sini by nie dokonali, gdyż nie mieli wystarczającej siły i energii. Była to sprawa nie 
tylko ruska, ale całego Kościoła prawosławnego: Greków, Bułgarów, Wołochów. 

To właśnie według Jabłonowskiego na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej wa-
żyły się losy całego chrześcijaństwa obrządku wschodniego. Jak Rzym przysyłał za-
grożonej reformacją Rzeczypospolitej legatów, czy wytrawnych szermierzy zakonu 
jezuickiego, tak patriarchat konstantynopolitański słał swych egzarchów, obdaro-
wywał bractwa stawropigriami, zasilał szkoły wyćwiczonymi w cerkiewnej grec-
czyźnie dydaskalami. Tu na ziemiach Rzeczypospolitej tak naprawdę toczył się bój 
nie tyle samej Rusi między sobą, ale Konstantynopola i prawie całej, poza nim, hie-
rarchii wschodniej z dwoma śmiertelnymi wrogami; wyznaniami reformacyjnymi 
i Kościołem Rzymskim. W tym miejscu nie sposób nie postawić pytania o kazania 
tych wysłanników, a także czy nie były one publikowane.

W części piątej rozprawy zatytułowanej: Nauka o bogatych i ubogich Autor 
rozpoczyna wywody od przedstawienia wykładni Ojców Kościoła na temat bo-
gactwa, podkreślając głoszoną przez nich zasadę, że bogactwu materialnemu win-
no towarzyszyć duchowe ubóstwo. Miało to związek z arystotelesowską koncepcją 
bogactwa materialnego i duchowego. Święty Augustyn określał nadmiar bogac-
twa pojęciem rzeczy zbędnych, albo cudzych i twierdził, że ich posiadanie zubo-
ża życie duchowe właścicieli. Omawiając stratyfi kację społeczną w Polsce XVI w. 
Autor pokazuje dwa skrajne bieguny ludności, bogatych i biednych rekrutujących 
się przeważnie spośród chłopów i częściowo mieszczan. Ten stan rzeczy inspiro-
wał wielu kaznodziejów do zajmowania stanowiska w tej sprawie. Jako najbardziej 
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zaangażowanych wymienia Wujka, Mikołaja z Wilkowiska, Skargę i Birkowskiego 
pisząc, iż nie potępiali oni bogactwa w ogólności, zwłaszcza osiągniętego za zasługi 
dla ojczyzny, lecz patrząc nań, piętnowali znieczulicę bogatych na nędzę ubogich. 
Według ich wykładni w nauce Kościoła ważne było właściwe korzystanie z bo-
gactw. Ci kaznodzieje chwalili pracowitość ludu. W połowie XVII w. nawiąże do 
ich poglądów paulin Andrzej Gołdonowski. Autor wskazuje również, że w sukurs 
tym kaznodziejom, w kwestii ubóstwa, przychodzili kaznodzieje ariańscy rekrutu-
jący się z kręgów ubogich. 

Z tą częścią rozprawy koresponduje szósta jej część poświęcona zagadnieniu 
hierarchii społecznej w poglądach kaznodziejów. Autor pisze, że średniowieczną 
koncepcję wartości człowieka opartą na pochodzeniu obaliła renesansowa, sta-
wiająca za główną jego wartość cnotę. Pisząc o stratyfi kacji w Polsce Autor stwier-
dza, że przywilej koszycki uprawomocnił hierarchię stanową. Kaznodzieje zwra-
cali uwagę, iż w obliczu Boga wszyscy ludzie są równi, ale nie względem siebie. 
Tu czyni konstatację, że w ówczesnych warunkach realizacja teologicznego postu-
latu równości nie wchodziła w rachubę, gdyż duchowieństwo nawet jeśliby tego 
chciało, mogłoby utracić swoich protektorów. Stąd też nauka społeczna Kościoła 
akceptowała dotychczasową hierarchię społeczną przeciwstawiając się postulato-
wi zrównania wszystkich. U różnowierców było podobnie. Kaznodzieje katoliccy 
akceptując nierówność społeczną szukali analogii i uzasadnienia w porządku na-
turalnym świata. 

Przedstawiając stosunek kaznodziejów do czterech najważniejszych stanów 
w Polsce: duchowieństwa, szlachty, mieszczan i chłopów Autor wymienia poglądy 
Skargi, Karnkowskiego, Hieronima Powodowskiego, Fabiana Birkowskiego, Mi-
kołaja z Wilkowiska, Jakuba Janidły, Jana Majora, Abrahama Bzowskiego, Józefa 
Wereszczyńskiego, Jakuba Olszewskiego. Najwięcej rozprawiali oni o duchowień-
stwie mówiąc o jego takich atrybutach i przymiotach jak cnoty, nauka i bogactwo. 
Przy omawianiu bogactwa poruszali również zagadnienie ponoszenia przez nie 
ciężarów na rzecz państwa. W odniesieniu do szlachty Autor eksponuje postulaty 
kaznodziejów głoszących kazania pogrzebowe w których na czoło wysuwała się 
myśl by szlachectwo przyznawać w oparciu o zasługi osobiste, a nie pochodze-
nie. To było widoczne zwłaszcza pod koniec omawianego okresu. Ksiądz Związek 
zauważa, że w omawianym czasie mało miejsca w kazaniach poświęcano miesz-
czanom. W tym wypadku podziela stanowisko badaczy, że jeszcze musiało im się 
powodzić nie nagorzej. W odniesieniu do chłopów Autor pokazuje, że tacy kazno-
dzieje jak Wujek, Birkowski, czy Skarga piętnowali nadmierny ucisk spowodowa-
ny niedoskonałością prawa, samowolą panów, jak i małym poświęcaniem uwagi 
włościanom przez monarchów. Ostatni z wymienionych kaznodziejów nazywał 
nawet ucisk chłopów szóstą chorobą Polski. Odnosząc się do postulatów Braci Pol-
skich w kwestii lżejszego traktowania chłopów, Autor zauważa, że nawet w ich do-
brach okazały się one w okresie późniejszym nie do przyjęcia.

W artykule: Święty Stanisław Szczepanowski w polskim kaznodziejstwie do koń-
ca XVIII wieku Autor wskazuje na znaczenie męczeństwa świętego i wykorzysta-
nie go przez kaznodziejów do przedstawienia wykładni Kościoła w kwestii relacji 
między władzą świecką i kościelną. Kaznodzieje interpretujący konfl ikt świętego 
z monarchą zwracali uwagę na ucisk poddanych i moralność władców. Najwięcej 
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kazań poświęconych św. Stanisławowi pojawiło się w okresie barokowym, kiedy 
literatura kaznodziejska była wydawana w dużej ilości. Sam Samuel Wysocki wy-
dał ich aż 20. Tego typu kazania tłoczyły ofi cyny drukarskie w różnych miastach. 
Zdaniem Wujka i Skargi kanonizacja św. Stanisława pod względem prestiżu zrów-
nywała Polskę z innymi krajami chrześcijańskimi. Kaznodzieje uważali św. Stani-
sława za obrońcę dobrych obyczajów, Polski i całego chrześcijaństwa.

Krótki rozdział siódmy omawia wizerunek świętego w XV w. w świetle kazań. 
Ukazując akceptowany podział na cztery stany: duchowieństwo, szlachtę, miesz-
czan oraz chłopów Autor twierdzi, że każdy z nich posiadał swój określony wi-
zerunek świętości. Pobożność średniowieczną wyznawców kształtowano przez 
oddziaływanie na umysły i uczucia Autor wskazuje, że pod koniec średniowiecza 
znaczącą rolę w tym procesie zaczęły odgrywać kazania tworzone w oparciu o li-
teraturę teologiczną, a także apokryfi czną. Dla ukazania wzoru świętości kazno-
dzieje sięgali do wzorców pokazywanych przez Ojców Kościoła: św. Bazylego, św. 
Jana Chryzostoma, św. Augustyna, św. Grzegorza Wielkiego. Odnowienie Akade-
mii Krakowskiej wraz z utworzeniem wydziału teologicznego, a także drukarstwo 
wpłynęły na wydawanie zbioru kazań stanowiących wzorce dla kaznodziejów. 
Z kolei pojawienie się prądów renesansowych wpłynęło na nowatorstwo w kaza-
niach. Zaczęto podawać exempla nawiązujące do aktualnej sytuacji. Wreszcie ka-
znodzieje tacy jak na przykład Mikołaj z Wilkowiska podawali wykaz literatury, 
a więc dzieł Ojców Kościoła i autorów wykorzystanych do głoszonego kazania.

Krótki także rozdział ósmy zatytułowany: Argumentacja biblijna w kazaniach 
niedzielnych Mikołaja z Wilkanowiecka, koresponduje z rozprawą tworzącą roz-
dział czwarty i poświęconą temu kaznodziei, dlatego mógłby być jej częścią skła-
dową. Jest on ważny dla omawianej problematyki gdyż wskazuje na różnice kazno-
dziejstwa średniowiecznego i renesansowego. O ile w okresie pierwszym przydatne 
dla kaznodziejów mogły być spekulatywne traktaty teologiczne i argumentacja 
sylogistyczna to w okresie drugim zaczęto zwracać uwagę na starożytne traktaty 
Ojców Kościoła i Pismo Święte. Gdy w średniowieczu zajmowano się głównie No-
wym Testamentem, to w renesansie odwoływano się do Starego. Zalecenia kościel-
ne okresu renesansowego nakazywały ażeby kazania podawać w formie postylli, 
które należało tworzyć w oparciu o ewangeliczne perykopy. Zarówno kaznodzie-
je średniowieczni jak i XVI-wieczni rozpatrywali słowa i fakty z Pisma Świętego 
w trojakim sensie: historyczno-literalnym, alegorycznym i moralnym. Z tym moż-
na się było spotkać u Mikołaja z Wielkanowiecka. On posługując się przykładami 
biblijnymi uzasadniał istnienie nierówności społecznych. Ganiąc złe postępowa-
nie szlachty porównywał sytuację Polski do państwa babilońskiego czasów Nabu-
chodonozora. Autor oceniając sposób głoszenia kazań przez Mikołaja stwierdza, 
iż jego Flores sermonum dzięki argumentacji biblijnej przyczyniły się w Polsce do 
rozpowszechnienia i głębszego zrozumienia Pisma Świętego.

Inny artykuł pod tytułem: Przyczyny nierówności społecznej w Polsce na prze-
łomie XVI i XVII wieku w świetle kazań będący rozdziałem dziewiątym monogra-
fi i, koresponduje z piątą częścią wywodów w rozdziale piątym monografi i zatytu-
łowaną: Katolickie poglądy polityczno-społeczne w Polsce na przełomie XVI i XVII 
wieku w świetle kazań. W tym rozdziale Autor wskazuje, że wśród ideologów oma-
wianego okresu rozpatrujących kwestie relacji ludzi biednych i bogatych znaleźli 
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się kaznodzieje. Oni zaliczali do biednych na ogół ludność chłopską oraz niższe 
warstwy mieszczańskie. Według nich, nie samo posiadanie, ale wykorzystywanie 
bogactwa budziło dezaprobatę. Nie było grzechem jego posiadanie, lecz przywią-
zanie do niego, na co zwracał uwagę Mikołaj z Wielkowiecka. Natomiast Jakub 
Wujek wskazywał na implikacje grzechu związane z bogactwem do czego prowa-
dziło jego niegodziwe nabycie drogą kradzieży podstępu i wyzysku, bezużyteczne 
tezauryzowanie oraz przeznaczanie go na rzeczy zbędne – uczty oraz stroje.

Najbardziej krytycznie odnosili się do warstw bogatych Piotr Skarga, Fabian 
Birkowski i Hieronim Powodowski. Przedstawiony przez Skargę podział na stany 
senatorski, szlachecki, miejski, oracki, albo chłopski, Powodowski zastąpił innym 
podziałem na dwa stany ludzi pracujących oraz nie trudniących się pracą. Tylko 
ludzie stanu chłopskiego pracowali na utrzymanie Rzeczypospolitej, cierpiąc przy 
tym ucisk. Natomiast duchowieństwo i szlachta mając dobre warunki utrzymania, 
nie ponosili ciężarów na utrzymanie Rzeczypospolitej. Zdaniem Skargi, Birkow-
skiego i Andrzeja Radzieckiego o szlachectwie winna decydować osobista cnota, 
a nie zasługi przodków.

Rozdział dziesiąty stanowi artykuł: Święty Jozafat Kuncewicz w polskim kazno-
dziejstwie katolickim. Autor poświęca w nim uwagę prawosławnemu konwertycie, 
który pod wpływem wileńskich jezuitów i Welamina Rutskiego przystąpił do wy-
znania unickiego, wstępując do zakonu bazylianów, którego został archimandrytą, 
a w dalszej kolejności biskupem koadiutorem w Połocku, wreszcie arcybiskupem. 
W roku 1623 poniósł śmierć męczeńską. Po śmierci Kuncewicza zaczęto głosić 
kazania mu poświęcone. 

W tych rozważaniach Autora głównym celem jest zwrócenie uwagi na najważ-
niejsze kazania poświęcone Kuncewiczowi ze szczególnym wyeksponowaniem 
odniesień kaznodziejów do aktualnej sytuacji politycznej. Autor wyróżnia kazanie 
Birkowskiego, a z czasów późniejszych w okresie kasaty Unii Aleksandra Jełowic-
kiego i Hieronima Kajsiewicza w Paryżu oraz wspomina o publikacjach praso-
wych. Natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wskazuje na kazania 
i listy pasterskie biskupów łacińskich. Przedstawia odmienne konteksty każdego 
z tych okresów. Tak więc w wiekach XVII i XVIII kazania poświęcone Kuncewi-
czowi, poza wydanym w Krakowie przez Birkowskiego, miały charakter lokalny, 
będąc drukowanymi w Supraślu i Poczajowie.

Inny wydźwięk miały kazania kaznodziejów emigracyjnych Aleksandra Jeło-
wickiego i Hieronima Kajsiewicza. Pierwszy patrzył na prawosławie przez pryzmat 
polityki carów i wskazywał na negatywne jego cechy jak nienawiść, niemiłosier-
dzie, podstęp, przekupstwo, grabież, rozbój i mordy. On w kazaniu wygłoszonym 
po kanonizacji Józefata stwierdził, że papież poprzez kanonizację męczennika wy-
wyższył Polskę, która ma oświecić Moskwę. Drugi kaznodzieja głosił, iż bez kato-
licyzmu nie ma Polski. Oskarżał też Polaków o ucisk chłopów, dyskryminowanie 
unitów przez pominięcie ich biskupów w senacie, a to świadczyło o pysze panów 
polskich. Wytykał niewłaściwe traktowanie duchownych unickich przez kler ła-
ciński. Ale również krytykował postępowanie unitów wobec łacinników, jak na 
przykład ich walkę z bazylianami w Galicji z inspiracji rządu austriackiego

Dwa artykuły zawarte w rozdziale jedenastym i dwunastym wykraczają poza 
sferę kazań, gdyż jeden odnosi się do biografi i kaznodziei, a drugi do dokumentów 
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poświęconych św. Andrzejowi Boboli wśród których znajdują się również kazania. 
Rozdział jedenasty jest poświecony książce paulińskiego kaznodziei o. Andrzeja 
Gołdonowskiego pt. Krótkie zebranie świątobliwego żywota s. Izydora z Madryc-
ki…, Kraków 1629. Autor analizuje to dzieło wskazując, że jego treść koresponduje 
z zagadnieniami społecznymi poruszanymi w kazaniach tamtych czasów. Osobli-
wością tej ksiązki jest to, że przed żywotami świętych zasłużonych dla Kościoła 
Autor umieścił życiorys oracza, a w nim poruszył zagadnienie życia pańszczyźnia-
nych chłopów. Ksiądz Związek porównuje poglądy Gołdonowskiego z poglądami 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Anzelma Gostomskiego, Mikołaja Reja, Jakuba 
Wujka, Piotra Skargi oraz Franciszka Stankara starszego. 

Autor eksponuje słowa skierowane do czytelnika w których Gołdonowski za-
znaczył, iż swoją książkę napisał dla prostaczków, osobliwie dla oraczy, gospodarzy 
i rzemieślników. Zawiera ona 21 nauk. Wśród nich na czoło wysuwają się cztery 
zagadnienia: obowiązki gospodarza względem Boga i Kościoła; obowiązki wie-
śniaków względem społeczeństwa; obowiązki gospodarza względem własnej ro-
dziny i obowiązki gospodarza względem siebie samego. Ksiądz Związek twierdzi, 
że inspiracje ideowe Gołdonowski czerpał od Ojców Kościoła, starożytnych fi lo-
zofów, pisarzy, średniowiecznych, nowożytnych teologów oraz średniowiecznych 
polityków, zaś mądrości życiowe bezpośrednio z przysłów chłopów pańszczyźnia-
nych. Ksiądz Związek podkreśla, że w przeciwieństwie do Gostomskiego kładą-
cego nacisk na organizację pracy, Gołdonowski interesował się życiem religijnym 
chłopów, choć również prezentował kalendarium ich czynności. Przedstawia też 
zbieżność poglądów kalwińskiego teologa Stankara z Wujkiem i Skargą, wskazu-
jąc, że Stankar nawoływał szlachtę, aby wobec chłopów postępowała z łagodno-
ścią. Ten aspekt może stanowić uzupełnienie biogramu Stankara w „Polskim słow-
niku biografi cznym”.

Inną rolę pełni rozdział dwunasty, który stanowi artykuł zatytułowany: Święty 
Andrzej Bobola w dokumentach i pismach Kościoła. Znajdują się tu cenne infor-
macje dotyczące dążeń do zawarcia unii katolików z prawosławnymi, obaw przed 
podporządkowaniem biskupstwa prawosławnego kijowskiego patriarchatowi mo-
skiewskiemu i o polonizacji ruskich rodów przyjmujących katolicyzm. Sądzę, że 
dla komunikatywności dzieła lepiej byłoby gdyby przedstawiono je w czwartej czę-
ści rozdziału V, gdzie Autor rozprawia o Unii Brzeskiej. Rozdział ten spełnia jednak 
cenną rolę bibliografi czno-informacyjną, gdyż dokonuje rejestracji piśmiennictwa 
poświęconego świętemu Andrzejowi Boboli ze zwróceniem uwagi na dokumen-
ty kościelne, życiorysy świętego oraz eksponowaniu świętego Andrzeja w różnych 
kazaniach. Uzupełnienie wywodów stanowi rozdział trzynasty zatytułowany: Ja-
snogórskie przesłania Jana Pawła II do Archidiecezji Częstochowskiej. 

Całość dzieła wieńczy podsumowanie, bibliografi a źródeł mająca trzy części: 
literatura kaznodziejska, przepisy kościelne dotyczące kazań, pisma polityczno-
społeczne i religijne, a następnie opracowania oraz dwa indeksy, jeden – osób, dru-
gi – nazw geografi cznych.

Oceniając znaczenie recenzowanej książki trzeba powiedzieć, że jest to zna-
czące i wartościowe dzieło w nauce historycznej z uwagi na nowe ujęcie proble-
matyki badawczej usytuowanej na pograniczu zagadnień religijnych i ogólno-
kulturowych. Autor jako duchowny katolicki w uzasadnionych przypadkach nie 
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szczędzi krytycznych uwag pod adresem Kościoła katolickiego, co świadczy o jego 
rzetelności naukowej i obiektywizmie. Korzysta z prac badaczy różnych orientacji, 
uczonych katolickich i innych wyznań chrześcijańskich, marksistów i obojętnych 
religijnie. Bierze pod uwagę prace uczonych różnych dyscyplin naukowych histo-
ryków Kościoła, historyków prawa i ustroju, historyków dziejów gospodarczych, 
historyków kultury, a także językoznawców i socjologów.

Z lektury książki mogą czerpać inspiracje badacze innych zagadnień. Przykła-
dowo można przytoczyć dwa przypadki. Autor wkraczając na obszary historio-
grafi i wymienia dzieło Jana Krasińskiego, wydane w Bolonii w 1574 r. pt. Polonia 
Ad Serenissimum et Potentissimum Henricum Primum Valesium…, którego opis 
bibliografi czny Estreichera wskazuje, że zawiera bogate treści. Na jego podobień-
stwo pisali swoje dzieła późniejsi historycy Starowolski i Hartknoch. O tym jednak 
nie wspominają tacy badacze historiografi i jak Paweł Rybicki, w swoich studiach 
poświęconych historiografi i renesansu w Polsce zawartych w I tomie Historii na-
uki polskiej, czy Andrzej Feliks Grabski w Zarysie Historii historiografi i polskiej, 
a Henryk Barycz w monografi i Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego jedynie 
wymienia nazwisko Krasińskiego. Z kolei informacja dotycząca Franciszka Stan-
kara może być uzupełnieniem do biogramu tego reformatora w „Polskim słowni-
ku biografi cznym”. Ksiądz Związek pisze, że Stankar w 1558 r. nawoływał szlachtę: 
„Aby z całą łagodnością postępowała wobec swoich poddanych, gdyż są naszymi 
braćmi i mają wspólnego ze wszystkimi królami i szlachtą w niebie Ojca – Pana 
Boga”. Autor biogramu tego reformatora koncentrując uwagę na polemikach reli-
gijnych Stankara pominął tę ważną informację.

Studiując powyższe dzieło można mieć drobne uwagi krytyczne, które w żad-
nym wypadku nie deprecjonują jego wartości. Ponieważ składa się ono z wielu roz-
praw i artykułów uprzednio drukowanych oddzielnie, to włączenie ich w całości 
do monografi i sprawia, że niekiedy w książce można się spotkać z powtórzeniami. 
Każdy bowiem artykuł czy rozprawa publikowane oddzielnie posiadają na począt-
ku te same informacje potrzebne dla klarowności publikacji. Gdy jednak dokonuje 
się składanki tych artykułów czy rozpraw, to można mieć wrażenie, że w książ-
ce w niewielkim stopniu dochodzi do powtórzeń. Zresztą o tych dylematach sam 
Autor wzmiankuje w zakończeniu. Sporządzając przypisy Autor odsyła czytelnika 
do swoich rozpraw, czy artykułów drukowanych oddzielnie, jakby nie zostały one 
zamieszczone w tej właśnie książce. Na przykład pisząc o częstotliwości kazań św. 
Jozafata w rozdziale 10 (s. 558) Autor odsyła czytelnika do swojego artykułu za-
mieszczonego w „Studiach Historycznych”, podczas gdy jest on zamieszczony w tej 
monografi i, a potrzebne informacje znajdujemy w niej w załączniku na s. 230-
232. Podobnych przypadków można znaleźć więcej, o co można winić redakto-
rów tomu. W indeksie osobowym powinno być dwukrotnie wymienione nazwisko 
Jana Krasińskiego, gdyż dwie osoby je posiadają, jeden to historyk XVI-wieczny, 
a drugi autor artykułu zamieszczonego w Obliczach Wschodu w kulturze polskiej, 
pod red. G. Kotlarskiego i M. Figury. Poznań 1999. Kilka razy w tekście nazwi-
sko Starowolski fi guruje jako Staropolski, na co ma wpływ program komputerowy, 
który narzucał mi tę pisownię przy pisaniu niniejszej recenzji. Nie wiem, czy tytuł 
dzieła nie powinien brzmieć rzeczywistość społeczna w kazaniach, zamiast histo-
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ryczna, ponieważ czytelnik oczekuje dyskursu na temat samej historii, na przykład 
historii świętej.

Generalnie rzecz biorąc po przestudiowaniu tego znakomitego dzieła nasuwa 
się wniosek, iż recenzowana monografi a stanowi znaczące dzieło życia księdza Jana 
Związka. Połączenie różnych dawnych rozpraw i artykułów, pisanych na przestrze-
ni długich lat pracowitego życia dało znaczący efekt, że w książce obok uprzednio 
przedstawianych faktów znalazły się ponadto wywody natury teoretycznej i meto-
dologicznej. Można też stwierdzić, że na gruncie należącej do ogólnej dyscypliny 
historiografi i – historiografi i kościelnej, pojawiła się nowa subdyscyplina obejmu-
jąca kaznodziejstwo.

Antoni Krawczyk
Lublin





Sprawozdania





Sprawozdanie z konferencji naukowej 
„Lublin a książka: centrum – peryferie”,
(Lublin, 5-6 listopada 2009 r.)

W dniach 5–6 listopada 2009 r., z inicjatywy Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, Archiwum Państwowego w Lublinie 
oraz Muzeum Lubelskiego, zorganizowana została konferencja naukowa „Lublin 
a książka: centrum i peryferie”. Patronat honorowy nad sesją, którą przygotowa-
no dla uczczenia 35. rocznicy studiów bibliotekoznawczych na UMCS, objęli: JM 
Rektor prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski oraz Prezydent Miasta Lublina Adam 
Wasilewski. 

Konferencja stanowiła kontynuację sesji zorganizowanej w 2002 r., której po-
kłosie stanowi obszerna publikacja zawierająca ponad 60 artykułów naukowych 
poświęconych problematyce wyznaczonej tematem1. Tak, jak w pierwszym przy-
padku, sesję przygotował komitet organizacyjny, kierowany przez prof. UMCS dr 
hab. Antoniego Krawczyka, który jednocześnie jest pomysłodawcą przedsięwzię-
cia, zamierzonego – w perspektywie czasowej – jako cykl konferencji tematycz-
nych poświęconych problematyce książki w dziejach Lublina.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane zostało do pracowników na-
uki, szczególnie bibliologów i humanistów, a także pracowników ze środowisk aka-
demickich i bibliotek. W konferencji udział wzięło 33 referentów reprezentujących 
takie instytucje i ośrodki naukowe jak: Państwowa Biblioteka Rosji w Moskwie, 
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Główna UMCS w Lublinie, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Polska Akademia Umiejęt-
ności, Archiwum Państwowe w Lublinie, Muzeum Literackie im. Józefa Czecho-
wicza w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Muzyczny 
im. Fryderyka Chopina, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Państwowa Wyższa Szko-
ła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Bardzo liczną grupę wśród auto-
rów wystąpień stanowili także badacze reprezentujący UMCS. 

Przy rozpatrywaniu dziejów książki potraktowano Lublin umownie – jako 
miejsce centralne dla administracji świeckiej i religijnej. Zasięg czasowy pozosta-
wiono natomiast nieograniczony. Organizatorzy chcieli zwrócić szczególną uwagę 
na zagadnienia dotyczące drukarstwa, edytorstwa, bibliofi lstwa, czytelnictwa, księ-
garstwa, jak również traktujące o publikacjach pochodzących z innych obszarów 
krajowych i zagranicznych, a dotyczących Lublina. Wskazania te zdeterminowa-
ły problematykę wystąpień. Referenci analizowali kwestie wyznaczone tematem, 
głównie w aspekcie historycznym, penetrując nieznane, mało zbadane lub trudno 
dostępne materiały źródłowe. Zagadnienia współczesne stanowiły przedmiot kil-
ku zaledwie wystąpień.

Niezwykle cenne spostrzeżenia badawcze na temat książek lubelskich w Pań-
stwowej Bibliotece Rosji w Moskwie, przedstawiła uczestnikom konferencji prof. 

1 Zob.: Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej, Lublin-Pszczela Wola, 6–7 listopada 2002 r., 
red. A. Krawczyk i E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004.
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dr Tatiana Dołgodrowa. Z kolei Irena Wodzianowska omówiła – na podstawie 
ocalałych katalogów – losy księgozbioru lubelskich dominikanów, który wywie-
ziono do Sankt-Petersburga po zamknięciu klasztoru w Lublinie w 1886 r. 

Dzieje życia i działalności, pochodzącego z Lublina wybitnego bibliofi la, eks-
librisologa, kolekcjonera i znawcy sztuki, stały się przedmiotem referatu pt. „Lu-
blinianin w Moskwie – Paweł Ettinger, wszechstronny kolekcjoner, znawca sztu-
ki, propagator kultury polskiej” Hanny Łaskarzewskiej. Autorka zajęła się analizą 
bogatej korespondencji Ettingera w zbiorach polskich i moskiewskich oraz losami 
jego różnorodnej spuścizny w Moskwie. 

Prof. dr Jerzy Starnawski wygłosił referat pt. „O niektórych wydawnictwach na-
ukowych w Lublinie i Zamościu w dwudziestoleciu międzywojennym”. W pierw-
szej kolejności omówił zawartość „Wiadomości Uniwersytetu Lubelskiego”, następ-
nie Prace Instytutu Pedagogicznego, Komitetu Uczczenia 150. rocznicy Komisji 
Edukacji Narodowej, cykl wydawniczy „Książeczek staropolskich”, publikacje wy-
dawane w Towarzystwie Biblioteki im. H. Łopacińskiego, publikacje Towarzystwa 
Naukowego KUL oraz prace nauczycieli polonistyki.

Ponad 85-letnią historię działalności Lubelskiego Towarzystwa Miłośników 
Książki zaprezentowali we wspólnym wystąpieniu: Antoni Dudek, Jan Gurba 
i Zbigniew Jóźwik, zaangażowani przez wiele lat w działalność tej placówki. 

Tłoczony w roku 1788 w drukarni trynitarzy w Lublinie anonimowy druk ad-
resowany do dorastającego szlachcica herbu Szaława stał się przedmiotem referatu 
prof. dr hab. Antoniego Krawczyka pt. „Krytyka francuskiego oświecenia w lubel-
skim druku trynitarskim z roku 1788”.

Celem wystąpienia Jadwigi Jaźwierskiej pt. „Książka o Lublinie – przegląd 
lubelskich przewodników turystycznych” było przybliżenie zawartości meryto-
rycznej i formy poszczególnych przewodników, sposoby przedstawiania Lublina 
w „książce o Lublinie” oraz ich ocena w perspektywie odbioru. 

Małgorzata Rzadkowolska w wystąpieniu pt. „Lublinianie w Słowniku Pracow-
ników Książki Polskiej” zajęła się analizą biogramów ludzi książki – księgarzy, wy-
dawców, bibliotekarzy, bibliofi lów urodzonych na Lubelszczyźnie oraz tych, którzy 
wybrali ten region, jako obszar swojej działalności zawodowej. 

Joanna Biegalska przedstawiła zakres działalności Lubelskiego Towarzystwa 
Muzycznego im. H. Wieniawskiego w latach 1913-1939. Na podstawie analizy ar-
tykułów publikowanych na łamach „Głosu Lubelskiego” wyłonił się interesujący 
obraz życia muzycznego w mieście przed wybuchem II wojny światowej.

„Dworne zachowanie się młodzieży w normatywnych poradnikach Sebastiana 
F. Klonowica i Wojciecha Bystrzonowskiego” to temat referatu prof. dr hab. Hali-
ny Wiśniewskiej. Analizie poddane zostały dwa podręczniki lubelskich autorów: 
Dworstwo obyczajów Erazma z Rotterdamu, przetłumaczone przez S.F. Klonowica 
oraz Polak sensat w liście W. Bystrzonowskiego. Badaczka ukazała podobieństwa 
i różnice wynikające z podjęcia podobnego tematu, skierowanego do tych samych 
adresatów oraz realizację przez autorów różnych konwencji stylistycznych epok 
renesansu i baroku.

Iwona Kasiura przedstawiła ciekawe odkrycie Pracowni Konserwacji Zbiorów 
Zabytkowych BU KUL. W 2007 r. z okładzin rękopisu poddanego wówczas zabie-
gom konserwatorskim wydobyto nieznany druk lubelski pt. Traktat o doskonałym 
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uspokojeniu duszy w Bogu. Zawierający w sobie skuteczne nauki do utrzymania 
się w bojaźni bożey z francuskiego języka na polski przetłumaczony wydrukowany 
w Lublinie w Drukarni Jezuitów w 1762 roku. Poszukiwania bibliografi czne wyka-
zały, że lubelskie wydanie jest przedrukiem wydania wileńskiego z 1761 r.

Ewa Zielińska poświęciła swój referat rękopisowi Mikołaja Krystynowica z Lu-
blina z roku 1447. Wyróżnia się on na tle kodeksów powstałych w pierwszej poło-
wie XV w. swoim literackim charakterem. Składają się nań, bowiem utwory poezji 
łacińskiej oraz wypisy z dzieł autorów antycznych, średniowiecznych i wczesnore-
nesansowych. Kolekcje cytatów, przepisane i prawdopodobnie uzupełnione przez 
Mikołaja z Lublina, należą do rzadkości w zbiorach europejskich.

„Mikrofi lm rękopisu karmelitańskiego nr 2678 w archiwum Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego” to temat wystąpienia Joanny Panasiuk. W analizowa-
nym zbiorze mieszczą się – jak się okazuje po wstępnym rozpoznaniu – różne 
średniowieczne pieśni religijne przeznaczone na ważne uroczystości całego roku 
liturgicznego. W książce znajdują się także utwory nowe – powstałe w czasie tzw. 
posoborowym oraz takie, które świadczą o znajomości dzieł św. Teresy z Avila, 
założycielki zakonu Karmelitanek Bosych. Rękopis, choć ciekawy nie cieszy się 
zainteresowaniem badaczy. Korzystają z niego nieliczni badacze literatury dawnej, 
historycy kultury i muzykolodzy.

Jolanta Gwioździk w referacie „Lease con advertencia. Praktyka lektury lubel-
skich karmelitanek” podjęła zagadnienie funkcjonowania książek w staropolskim 
środowisku karmelitanek bosych w Lublinie. Wskazane zostały podstawy prawne 
i uwarunkowania wspólnotowej oraz indywidualnej lektury, także jej zakres i cha-
rakter. Zwrócono uwagę na twórczość rękopiśmienną zakonnic oraz organizację 
i strukturę klasztornego księgozbioru.

Roland Preis w referacie pt. „Drugi żywot lubelskiego modlitewnika” omówił 
wydanie Zbioru nabożeństwa odprawianego w kościele po-Bernardyńskim w Lubli-
nie jak również i po innych kościołach tego zakonu przejrzany i poprawiony przez X. 
Hieronima Willanowicza w Lublinie z 1871 r. oraz edycję późniejszą wydaną pod 
zmienionym tytułem. Książka pomimo czysto dewocyjnej treści i lokalnego prze-
znaczenia jest cennym świadectwem pobożnych praktyk, a pośrednio stanowić 
może istotny przyczynek do poznania życia religijnego w dawnym Lublinie.

Ewa Anna Żukowska podjęła kwestię powstania i działalności ofi cyny drukar-
skiej jezuitów, założonej w Lublinie przy ówczesnym kolegium w roku 1683. Hi-
storia działalności drukarni doprowadzona została do momentu kasaty zakonu 
w 1773 r., w czego konsekwencji ofi cynę przeniesiono do Warszawy.

Referat Anny Dymmel pt. „Źródła archiwalne do badań czytelnictwa w Lubli-
nie XIX–XX wieku” wskazuje rolę i znaczenie źródeł archiwalnych w badaniach 
nad czytelnictwem w Lublinie. Autorka podkreśliła, iż archiwalia, mimo że są 
istotną i cenną kategorią źródeł w tego rodzaju badaniach, stale jeszcze są depre-
cjonowane i rzadko wykorzystywane przez badaczy zajmujących się społecznym 
funkcjonowaniem książki.

Stefan Kruk w wystąpieniu „Teatr lubelski w publikacjach książkowych XIX 
i XX wieku” zwrócił uwagę na prestiż Teatru Lubelskiego, którego opisy znaleźć 
można w licznych publikacjach czasopiśmiennych i książkowych. Przywołane zo-
stały liczne przykłady relacji pamiętnikarskich, kronikarskich wreszcie publikacji 
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naukowych, uwypuklające kwestie zmian gatunkowych tych wypowiedzi oraz po-
stęp metodologiczny, dający się zauważyć w najważniejszych opracowaniach na 
ten temat. 

Referat Małgorzaty Gorczyńskiej pt. „Problematyka bibliologiczna na łamach 
Kalendarza Lubelskiego z lat 1958–1970” dotyczył genezy tak zwanej drugiej edy-
cji „Kalendarza Lubelskiego” w 1957 r. oraz prezentowanej na jego łamach w ko-
lejnej dekadzie problematyki bibliologicznej. Ukazane zostały dzieje lubelskiej ka-
lendariografi i, a na tym tle główne problemy i zagadnienia bibliologiczne, uznane 
za ważne do upowszechniania wśród czytelników tego typu wydawnictw.

Wystąpienie pt. „Książki z niemieckiego obszaru językowego w zbiorach BG 
UMCS – stan, źródła, sposoby gromadzenia” Krystyny Hudzik dotyczyło jednego 
z komponentów zbiorów Biblioteki, jakim są książki publikowane w niemieckim 
obszarze językowym w ujęciu historycznym, z perspektywy różnych dróg i źródeł 
ich gromadzenia. Autorka podjęła także istotny problem polityki gromadzenia, 
wskazując jej uwarunkowania organizacyjno-prawne.

Grażyna M. Wilczyńska podjęła ważny temat – „Promocja idei Soboru Waty-
kańskiego II w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL”, wskazując problem udostępniania 
przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL oryginalnych, autoryzowanych przez władze 
kościelne wydań dokumentów soboru w czasie, kiedy w Polsce istniała kontrola 
publikacji. Na przykładzie kilku nieznanych dotąd dokumentów pokazano zgro-
madzone wydania i sposoby ich pozyskiwania.

Referat Joanny Szady pt. „Księgozbiór Lubelskiego Towarzystwa dobroczynne-
go w świetle wykazu z 1955 roku” prezentował działalność instytucji oraz rolę i cha-
rakter zgromadzonego w niej księgozbioru. Przedstawiono jego zasób i specyfi kę, 
przyjmując za punkt rozważań wykaz z 1955 r. powstały w chwili likwidacji LPD, 
a będący jedynym śladem istnienia zbiorów bibliotecznych przy Towarzystwie.

Ewa Łoś w wystąpieniu pt. „Działalność Muzeum Literackiego im. Józefa Cze-
chowicza jako przyczynek do historii przywracania pamięci Józefa Łobodowskie-
go” zwróciła uwagę na nieobecność bądź obecność fragmentaryczną dzieł literata 
zarówno w świadomości współczesnych czytelników, jak i edycjach oraz pracach 
badawczych. Pokazała szereg działań oraz inicjatyw naukowych i edukacyjnych lu-
belskiej placówki przywracających pamięć o poecie.

Celem referatu „Biblioteka Archiwum Państwowego w Lublinie 1918–2008” 
Zofi i Jakóbczak było przedstawienie historii biblioteki AP w Lublinie na przestrzeni 
90 lat jej funkcjonowania. Scharakteryzowana została geneza tworzenia biblioteki 
oparta na dostępnych materiałach archiwalnych, proces gromadzenia i kształtowa-
nia księgozbioru, jego struktura, sposoby pozyskiwania książek, sylwetki darczyń-
ców. Księgozbiór biblioteki przeanalizowany został pod kątem wartości oraz uni-
kalności zgromadzonych zbiorów, a także częstotliwości ich udostępniania.

Ciekawe ustalenia zaprezentował Roman Kusyk w referacie pt. „W kierunku 
Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Digitalizacja zasobu Archiwum Państwowego 
w Lublinie”. Autor wskazał doświadczenia krajowe i zagraniczne w tym zakresie. 
Podzielił się nadto spostrzeżeniami dotyczącymi wdrażania procesów digitalizacji 
w lubelskim archiwum, wskazując szanse i zagrożenia wynikające z realizacji pro-
cesu cyfryzacji zasobów archiwalnych.
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Elżbieta Wierzbicka zajęła się analizą imponującego – jak się okazuje – księ-
gozbioru Pawła i Heleny z Brezów Rolandów z Żabiej Woli. Marzena Król zapre-
zentowała stan badań nad księgozbiorem szkolnej biblioteki Zespołu Szkół im. 
Kajetana Kickiego w Sobieszynie powstałej w 1896 r. Magdalena Janik podjęła 
się szczegółowego rozpoznania depozytów i zbiorów własnych w księgozbiorze 
Dworku Wincentego Pola w Lublinie. Z kolei Anna Michałkiewicz zaprezentowa-
ła badania nad księgozbiorem lubelskiego poety, literata i redaktora Konrada Biel-
skiego. W referacie Katarzyny Szast pt. „Księgozbiór Marii i Jerzego Kuncewiczów 
w zbiorach Biblioteki Głownej UMCS w Lublinie” omówiony został liczący ponad 
1000 woluminów księgozbiór, nabyty przez bibliotekę w 2004 r. od spadkobierców 
Kuncewiczów. 

Norbert Gabrylewicz podjął interesujące rozważania na temat „Popularyzacja 
miasta Lublina we francuskojęzycznym czasopiśmie szwajcarskim „L`Aigle Blanc” 
z 1918 r.”. Agnieszka Prymak-Lewtak w referacie „Propaganda w pracy z czytel-
nikiem na przykładzie działalności Biblioteki Domu Kultury Kolejarza w Lubli-
nie w latach 1950-1961” ukazała wpływ propagandy socjalistycznej na działalność 
kulturalno-oświatową biblioteki. Jako materiał źródłowy posłużyły Autorce archi-
walne sprawozdania, dokumenty i instrukcje dotyczące działalności kulturalnej 
i oświatowej placówki.

Wygłoszone referaty pokazały szerokie spektrum problemów dotyczących te-
matu przewodniego konferencji. Poprzez nowe ustalenia wzbogaciły niepełną wie-
dzę na temat książki w dziejach Lublina, inspirując do dalszych studiów w wielu 
zaniedbanych obszarach badawczych.

Anita Has-Tokarz
Lublin



„Doświadczenie poprzez otwartość”, czyli sprawozdanie 
ze wspólnego cyklu wykładów naukowych organizowanych 
przez Sekcję Historyczną Koła Naukowego Doktorantów 
Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie wraz 
z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, 
(Lublin 21 październik 2010–16 grudzień 2010)

Świat nauki, a tym bardziej jego młodzi przedstawiciele, nie powinien zamykać 
się na kontakty zewnętrzne. Ośrodki akademickie nie powinny pozostawać „sa-
motnymi, odizolowanymi” wyspami, do których nie docierają głosy z toczącej się 
w innych miejscach dyskusji. Wychodząc m.in. z takich założeń, w okresie od paź-
dziernika do grudnia 2010 r. Sekcja Historyczna Koła Naukowego Doktorantów 
Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie organizowała przy współudzia-
le Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie cykl sześciu wykładów 
z przedstawicielami tegoż Instytutu, które to wykłady skierowane były do szero-
kiego grona odbiorców: doktorantów Instytutu Historii UMCS w Lublinie, kadry 
naukowej UMCS-u, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką 
poruszaną na poszczególnych wykładach. 

Zasadniczym celem tychże spotkań miało być otwarcie się na „nowe możliwo-
ści historyczne”, spojrzenie na metody badawcze stosowane przez naszych zachod-
nich sąsiadów w badaniach przez nich prowadzonych, które – jak się okazało – 
w niektórych przypadkach są skrajnie różne od polskiego podejścia, następnie zaś, 
porównanie niemieckiego punktu widzenia na historię z naszym polskim obrazem 
i w końcu przeanalizowanie i przedyskutowanie wspólnych cech, jak także i znacz-
nych różnic. Celem pośrednim tychże spotkań, było także danie środowisku dok-
torantów historii UMCS możliwości kontaktu z przedstawicielami zewnętrznej in-
stytucji naukowej. 

Cykl wykładów pomyślany został tak, by obejmował możliwie całościowy za-
kres chronologiczny dotyczący dziejów Polski. Badaczy okresu średniowiecza mo-
gły zainteresować więc dwa zaplanowane wykłady; historyków XIX w. – jedno wy-
stąpienie, natomiast trzy ostatnie poświęcone były okresowi XX stulecia. 

Głównymi organizatorami cyklu oraz osobami czuwającymi nad jego przepro-
wadzeniem byli członkowie SH KND WH UMCS: mgr Jacek Drozd, mgr Mar-
cin Kowalski, mgr Bartosz Klusek i mgr Grzegorz Potoczny. Ze strony Niemiec-
kiego Instytutu Historycznego należy wymienić dyrektora tegoż Instytutu Pana 
prof. dra hab. Eduarda Mühlego, Panią Dorotę Zielińską oraz Panią dr hab. Ruth 
Leiserowitz. 

Ponadto, chcąc by spotkania te były prowadzone w merytorycznej atmosferze, 
do ich moderowania zaproszeni zostali pracownicy naukowi Instytutu Historii 
oraz doktoranci tegoż Instytutu m.in. w osobach dr. hab. Andrzeja Pleszczyńskie-
go i dr. Mirosława Szumiły. Wykłady te zostały zorganizowane w ramach podjętej 
przez obie instytucje współpracy.
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Cykl wykładów zainaugurowała 21 października Pani dr Ewa Wółkiewicz z te-
matem „Biskupi wrocławscy i Żydzi. Między stygmatyzacją a protekcją (XIII–XV 
w.)”. Było to ciekawe spotkanie z próbą pokazania stosunku do społeczności ży-
dowskiej na terenie Śląska przez kolejnych biskupów rzymskokatolickich. Tak 
jak i w późniejszym czasie był on różny. Dlatego przez niektórych była owa spo-
łeczność napiętnowana i prześladowana (ale nie w taki sposób jak to miało miej-
sce w Europie Zachodniej!), a przez innych ceniona i w ten sposób chroniona. 
Oczywiście motywów takiego czy innego traktowania było mnóstwo, ale zazwy-
czaj chodziło o pewne stereotypy (np. zatruwanie żywności poprzez jej dotykanie) 
czy o rozporządzanie pieniędzmi. Ogólnie rzecz biorąc statuty kościelne bywały 
zazwyczaj nieprzychylne Żydom, ale w rzeczywistości większość z tych zapisów 
miała statut martwy. Najciekawszym stwierdzeniem było to, iż śląska społeczność 
żydowska była niesamowicie odseparowana od wschodu, a konkretniej od ziem 
polskich, później przekształconych w Królestwo Polskie. Jak zauważyła prelegent-
ka nie spotykało się kontaktów śląsko-wschodnich (w sensie kontaktów Żydów 
śląskich), za to sporo ich było na Zachodzie, na terenach niemieckich. Inny był też 
status Żydów śląskich, a jeszcze inny Żydów polskich mimo, że dzieliła ich jedynie 
niewidzialna państwowa granica. 

28 października z kolejnym wykładem wystąpił Pan dr Grischa Vercamer. Te-
matem wystąpienia była „Porównawcza prezentacja władzy w XII wieku: Wincen-
ty Kadłubek o Kazimierzu II Sprawiedliwym oraz Otto von Freising o Fryderyku 
I Barbarossie”. W ciekawy sposób została ujęta analiza porównawcza dwóch kro-
nikarzy o swoich władcach, różnym rezultacie i rozumieniu zapisków zawartych 
w ich kronikach. W przypadku Kadłubka wszelkie negatywy Kazimierza są na-
świetlone tak, aby czytelnik myślał, że książę czyniąc tak, a nie inaczej, musiał 
w ten sposób postępować, czyli innymi słowy wszelkie niegodne postępki zostały 
w pozytywnym świetle przedstawione. Inna rzecz miała się z Fryderykiem Bar-
barossą. Tutaj kronikarz w osobie Ottona von Freising ukazuje go jako wyideali-
zowanego władcę nie mającego żadnych cech negatywnych. Spotykamy się tutaj 
z tzw. krytyką źródeł, próbą jak najbardziej neutralnych obserwacji poczynionych 
przez badacza. 

Wykrystalizowane zostały także pewne ujęcia niektórych spraw, które rządzi-
ły średniowieczem, a mianowicie że „władza jest konieczna by panować” lub że 
„zbrojne domaganie się władzy jest zakazane”.

Trzecie spotkanie z wyżej omawianego cyklu w dniu 4 października, przyniosło 
wystąpienie dr hab. Ruth Leiserowitz, zastępczyni Dyrektora Niemieckiego Insty-
tutu Historycznego. Temat był intrygujący i nosił tytuł „Ponadnarodowość w XIX 
wieku. Warszawscy absolwenci uniwersytetu i ich sieć połączeń”. Dosyć zaskaku-
jącym było stwierdzenie, że wielu wybitnych Polaków, mimo że Polski nie było 
jako państwa, studiowało „za granicą” m.in. w Rosji czy w Europie Zachodniej 
i czuło, że w ten sposób mogą Polsce pomóc w przyszłej jej odbudowie. Jeszcze 
ciekawszym zagadnieniem było powiedzenie, że wielu z tych Polaków nigdy nie 
było na ziemiach ojczystych, a mimo to nadal pozostawali, chcieli być uznawani 
za Polaków. Rodziło się pytanie, jak to możliwe, że przebywając całe życie poza 
„Polską” mówiąc często obcymi językami można było się czuć większym Polakiem 
niż rodak mieszkający pod zaborami? Prelegentka przedstawiła to zagadnienie na 
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przykładach takich osób jak Feliks Jarocki1, Walenty Miklaszewski2, Karol Bayer3, 
Stanisław Kierbedź4, Teodor Opęchowski5, Samuel Dickstein6. Ponadto przedsta-
wiona została sieć uniwersytetów, z którymi powiązani byli absolwenci Uniwersy-
tetu Warszawskiego, poczynając od wschodu Europy, a kończąc na jej zachodzie. 

Czwartym gościem z Niemieckiego Instytutu Historycznego był Pan dr Stephan 
Lehnstaedt z wykładem dotyczącym „Okupacji niemieckich w Polsce od 1915 do 
1945 roku. Podobieństwa i różnice pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową”. 
W dosyć ciekawy sposób zostały ujęte pewne prawidłowości i charakterystyczne 
różnice pomiędzy nimi. Głównym czynnikiem różnicującym było np. ludobój-
stwo na skalę masową uwidocznione głównie w trakcie II wojny światowej, a z któ-
rymi nie spotykamy się podczas Wielkiej Wojny. Interesującym zagadnieniem było 
to, jak wyglądały sprawy gospodarcze w czasie pierwszej z wojen, bowiem jest to 
temat mało znany i jak zaznaczył prelegent jeszcze niedostatecznie zbadany. Pa-
miętać także należy, że podczas I wojny światowej okupantów „niemieckich” było 
dwóch: cesarskie Niemcy i monarchia austro-węgierska. Nie bez znaczenia w kwe-
stiach gospodarczych był także wpływ dwóch niemieckich gubernatorów okupo-
wanych terenów polskich – odpowiednio: Hansa von Beselera i Hansa Franka. 
Polityka gospodarcza na terenie okupowanym i będącym pod ich zarządem, wyni-
kała bezpośrednio z potrzeb politycznych. Tak jak Hans von Beseler traktował kraj 
stosunkowo łagodnie, ograniczając się jedynie do eksploatacji ekonomicznej (choć 
jak zaznaczył w swoim wystąpieniu prelegent „Sztab Generalny w czasie pierwszej 
wojny nie miał planów gospodarczych sadząc, że wojna ta potrwa krótko”), tak 
już Hans Frank prowadził rabunkową politykę gospodarczą połączoną dodatko-
wo z fi zyczną i kulturalną anihilacją Polaków. Być może dlatego, że jak wyraził 
to prelegent, „w 1939 roku nie było długoterminowych planów wojny”. Końcowa 
konkluzja tychże wywodów także skłania do pewnego zastanowienia i postawienia 
pewnego stwierdzenia, że „nie wolno badać tego zjawiska bez uwzględnienia jed-
nocześnie pierwszej wojny światowej, jak i jej późniejszej drugiej odsłony”.

Przedostatnim referentem, który przedstawił swój temat w ramach omawiane-
go w tym miejscu cyklu (spotkanie odbyło się 9 grudnia) był Pan dr Jens Boysen, 

1 Feliks Jarocki (1790–1865). Pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Był także członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk.

2 Walenty Miklaszewski (1839–1924) był czołowym przedstawicielem szkoły klasycznej w prawie karnym. 
Po I wojnie światowej tworzył polskie szkolnictwo wyższe. 

3 Karol Bayer (1818–1877) choć z pochodzenia był Niemcem jest nazywany „ojcem polskiej fotografii”. 
Swojego fachu uczył się w Paryżu. Był pionierem wielu nowych technik fotograficznych w Polsce. Należał do 
założycieli Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

4 Stanisław Kierbedź (1810–1899). Pochodził ze Żmudzi, swoją edukację rozpoczął w Kownie i na Uni-
wersytecie Wileńskim. Kontynuował ją w Petersburgu gdzie w 1831 r. ukończył Instytut Korpusu Inżynierów 
Komunikacji, uczelnię w której później wykładał. W swoich podróżach odwiedził Niemcy, Austrię, Szwajcarię, 
Francję i Anglię. Był budowniczym mostów w Petersburgu oraz Warszawie, pracował na kolei.

5 Teodor Opęchowski (1853–1914) studiował w Warszawie i Kijowie. Odwiedzał Wiedeń i Paryż, ale ha-
bilitował się w Dorpacie a profesurę uzyskał w Charkowie. Choć często wyjeżdżał do Kopenhagi, cały czas był 
członkiem Towarzystwa Warszawskiego Lekarskiego. 

6 Samuel Dickstein (1851–1939). Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich matematyków. 
Warszawy nigdy nie opuścił jednakże założył własną szkołę i wydawał angielskojęzyczne czasopismo o profilu 
matematyczno-fizycznym. Dzięki niemu miał kontakty z naukowcami z całego świata i przyczynił się do między-
wojennych sukcesów polskich matematyków. 
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a jego myślą przewodnią było „Wojsko w państwie komunistycznym i zmiana 
ustroju w 1989 r.: Polska Rzeczypospolita Ludowa a Niemiecka Republika Demo-
kratyczna w ujęciu porównawczym”. Przedmiotem wykładu było zachowanie woj-
ska (wojskowych) w państwie komunistycznym wobec kryzysu ustrojowego. 

Przedstawiono również „typy” państwa komunistycznego, z których wynika, 
że stosunek PRL-u do ZSRR był sojuszem pragmatycznym w przeciwieństwie do 
NRD, którego przedstawiano jako ucznia „Wielkiego Brata”. Pozycja wojska w PRL 
i NRD była różna i nie tak oczywista jak by się wydawało na pierwszy rzut oka. 
Kiedy wojsko w Polsce było zintegrowane z partią, ale samodzielne, to w NRD 
miało ono status organu wykonawczego podporządkowanego partii przewodniej. 
Wiele było cech różniących te dwa państwa komunistyczne.

Końcowym akcentem omawianych spotkań (16 grudzień) był przyjazd Pani dr 
Maren Röger z arcyciekawym wystąpieniem dotyczącym „Historii kontaktów in-
tymnych podczas niemieckiej okupacji Polski w trakcie drugiej wojny światowej: 
gwałty, przymusowa prostytucja, związki miłosne i niemiecko-polskie dzieci woj-
ny”. Są to niezwykle trudne tematy do dyskutowania, a często napiętnowani takim 
losem ludzie mówią o tym bardzo niechętnie albo wcale. Nauka w tym względzie 
musi jeszcze wiele nadrobić, bo chociaż temat jest interesujący, to słabo opraco-
wany, a w niektórych obszarach został nietknięty. Kontakty seksualne Niemców 
i Polek i na odwrót, prostytucja, dzieci wojny w wyniku np. gwałtu nie były do-
brze widziane w czasie powojennym przez społeczeństwo, które doznało tak wiele 
krzywd od okupanta. I teraz pytanie, czy trzeba o tym mówić? I nieważna była 
chęć przeżycia danej osoby w tych trudnych realiach. Zdarzało się jednak, że ży-
cie tych osób nie zmieniało się po wojnie na lepsze. W tym duchu, w tej sytuacji 
referentka postawiła pytanie „co w takim razie jest polskie, a co niemieckie?”. Do 
kluczowych zagadnień poruszonych w tym wystąpieniu, a interesujących wyżej 
wspomnianą badaczkę, można zaliczyć następujące kwestie: przypadki przemo-
cy seksualnej ze strony okupanta, system prostytucji, kontakty Niemców i Polek 
inne niż przemoc seksualna, od „prostytucji jako sposobu przetrwania” po związki 
uczuciowe, reakcje polskiego społeczeństwa, „children born of war”. Podstawę ma-
teriałowo-źródłową dla tej badaczki stanowiły akta policyjno-sądowe, dokumenty 
Wehrmachtu: relacje, itd., RuSHA7: księgi małżeństw, publikacje/ulotki polskiego 
podziemia, dokumenty z urzędów stanu cywilnego, domów dziecka, postępowa-
nia adopcyjnego, literatura wspomnieniowa, wywiady/historia mówiona (archiwa 
prywatne).

Jak już zostało to powiedziane we wstępnej części niniejszego sprawozdania, 
jednym z celów przyświecających organizacji tego cyklu spotkań było zdobywanie 
„doświadczenia poprzez otwartość” na innych ludzi, inne organizacje, w końcu 
na nieco inną mentalność, spojrzenie na historię – nawet tą trudną. Realizując 
ten cel, można było się przekonać o różnicach w podejściu do metodologii pracy 
naukowców z zachodnich ośrodków badawczych, którzy podchodzą bardzo często 

7 RuSHA – Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS (niem. Rasse- und Siedlungshauptamt). Przedmiotem 
działalności tego urzędu były kwestie czystości rasowej wśród esesmanów, kandydatów do SS oraz członków ich 
rodzin, ich pochodzenia (rodowodu, genealogii), sprawy małżeństwa i rodziny oraz osadnictwo niemieckie na 
podbitych terenach.
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w sposób odmienny do tych samych tematów badanych przez polskich naukow-
ców. Samo zestawienie zaproponowanych przez Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie tematów także jest znaczące. Można było więc przekonać się jak na-
ukowcy niemieccy zapatrują się na kwestie „polskie”, także w aspektach mało zna-
nych lub mało badanych przez polską historiografi ę (vide np. ostatni wykład z ni-
niejszego cyklu). Konfrontacja takich metod wydaje się być szczególnie przydatna 
dla młodych badaczy będących dopiero na początku swojej naukowej kariery. 
Uzyskują oni, dzięki tego typu przedsięwzięciom, m.in. możliwość poznania innej 
szkoły badawczej, skonfrontowanie jej ze swoimi dotychczasowymi doświadcze-
niami w tym względzie i wyciągniecie dla siebie najbardziej użytecznych wnio-
sków. W takim więc sensie należałoby mówić o głębokiej potrzebie organizowa-
nia tego typu spotkań. Dodatkowym aspektem jest także aktywizacja lubelskiego 
środowiska historyków – doktorantów, a także promocja jego działań w innych 
ośrodkach naukowych w Polsce. 

Jacek Drozd, Marcin Kowalski, 
Bartosz Klusek, Grzegorz Potoczny

Lublin



Od redakcji: 
Instrukcja redakcyjna tekstów do „Rocznika Lubelskiego”

I.  Zaleca się, aby teksty sporządzane były w jednym egzemplarzu wydruku 
komputerowego (czcionka Times New Roman rozmiar 12, przypisy – 10), 
interlinia – 1,5 z zastosowaniem marginesów 2,5 cm. Do tekstu należy 
dołączyć streszczenie w języku polskim, nieprzekraczające ½ strony ma-
szynopisu wydawniczego. Do wy druku prosimy dołączyć dyskietkę lub 
płytę.

II.  Układ pierwszej strony artykułu i artykułu recenzyjnego (tj. obszerniej-
szej, polemicznej recenzji): z lewej strony u góry imię i nazwisko autora, 
a także nazwa instytucji. Poniżej na osi tytuł. Wszystkie elementy pismem 
tekstowym, nie wersalikami.

III.  W recenzji nad tekstem zamieszczamy nagłówek: imię (rozwinięte) i na-
zwisko auto ra recenzowanej pracy, pełny tytuł według strony tytułowej 
(gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule po-
dajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca 
jest wielotomowa — liczbę tomów lub części cyframi arabskimi, np. t. 
1 -2), miejsce i rok wydania, nazwę wydawnictwa, liczbę stron, ewentual-
nie nazwę serii wydawniczej. Imię i nazwisko autora recenzji oraz miasto, 
w którym pracuje, umieszczamy pod tekstem recenzji, z prawej strony.

IV.  Tytuły, cytaty. 1. Tytuły dzieł i dokumentów: a) rękopisy: oryginalne ty-
tuły dokumentów, referatów itp. piszemy w cudzy słowie. b) tytuły dzieł 
i dokumentów drukowanych piszemy kursywą. 2. Cudzysłowy w cytatach: 
generalnie podwójne (dół – góra).

V.  Pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby. Sto-
sujemy oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób 
wzmiankowa nych, w wypadku imion i nazwisk słowiańskich zapisanych 
cyrylicą stosujemy translite rację. Imiona osób po raz pierwszy wzmian-
kowanych w tekście lub narracyjnym fragmencie przypisu powinny być 
przytoczone w pełnym brzmieniu. W innych przypadkach podaje się ini-
cjały imion i nazwisko lub – w przypadku postaci znanych albo często 
wymienianych w tekście – tylko nazwisko. W recenzjach słowo „Autor” 
piszemy wielką literą, o ile odnosi się do autora recenzowanej pracy.

VI.  Stosowanie skrótów, zapis dat, liczebniki.
 1.  W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: itd., m.in., etc., r., w.
 2.  Zapisywanie dat w tekście: a) miesiąc słownie, np. 14 marca 1971 r.; b) 

przy różnych stylach (kalendarzach): 10/20 maja 1589 r., ale 27 II/11 
III 1896 r.; c) okresy od do: np. 1–10 maja 1900 r., l maja – 10 czerwca 
1900 r.; d) w datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą 
rzymską i nie stosuje się skrótu r. na końcu, np. (1 V 1826).
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 3.  Daty w przypisach: a) miesiąc liczbą rzymską, np. 5 III 1900 (nie doty-
czy cytatów i fragmentów narra cyjnych); b) w razie braku daty dziennej 
miesiąc zawsze słownie, np. w marcu 1825 r.

 4.  Pisownia określeń „wiek”, „rok”: a) przed – rozwinięte, np. w wieku XVI, 
w roku 1928; b) po – skrócone, np. w XVI w., w 1928 r.

 5.  W określeniach typu „w drugiej połowie”, „lata osiemdziesiąte” nie uży-
wa się cyfr.

 6.  Liczebniki: a) zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, 
np. 1234, 11 456, 234 567; b) zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: 
tys., mln, mld, np. 2 tys., 5 mln, 10 mld.

VII.  Przypisy dolne. Numery przypisów umiesz czamy w górnej frakcji, bez na-
wiasów, kropek itp., w wierszu z wcięciem akapitowym. Odsyłacze do nich 
w tekście umieszczamy w górnej frakcji. W przypadku zbiegnięcia się od-
syłacza z przecinkiem, średnikiem lub kropką kończącą zdanie – przed 
tymi znakami (z wyjątkiem skrótów, np.: w. lub r.). W przypisach stosuje 
się skróty takie jak w tekście oraz konwencjonalne skróty łacińskie: ibi-
dem, idem, eadem, iidem, eaedem, op. cit..

VIII. Opisy bibliografi czne.
 1.  Czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), 

tytuł czasopisma w cudzysłowie, rocznik, rok wydania, numer lub ze-
szyt cyframi arabskimi, strony.

 2.  Monografi e: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce 
i rok wy dania, nazwa serii i numer tomu bez wyróżnienia, strony na 
końcu. W wypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu 
następuje po przecinku – [w:], następnie tytuł opracowania zbiorowego 
pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwi sko redaktora.

 3.  Stosujemy polskie określenia skrótowe: wyd., oprac., red. (nie pod 
red.).


